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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu Programı okundu. 

Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
Başkanvekillerinin, 28 . 7 . 1977 Perşembe günü ça
lışmaya ara verilmesine dair önergesi kabul olundu. 

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

BAŞKAN — Hükümet programı üzerinde görüş
melere geçmeden önce, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyelerinden bazı önerilerim olacaktır, bun
ları arz edeyim: 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde 8 Ağustos ve 
13 Ağustos günü görüşülmedikleri takdirde kendilik
lerinden yasalaşacak, yasa tasarısı ve teklifleri var
dır. 

Bîr çek komisyonlar henüz başkanlık divanhkla-
rını seçmiş değillerdir. Gruplardan; teker teker Cum
huriyet Senatosunun sayın üyelerinden Başkanlık di
vanlarını seçmeleri ve gündemlerinde veya Cumhuri
yet Senatosu gündeminde bulunan yasa tasarı ve tek
liflerin! benimseyip, benimsemediklerini bildirmeleri 
ve en geç 2 Ağustos 1977 Sah günü birleşiminde sözü 
edilen iki tür yasa tasarı ve tekliflerinin görüşülmele
rine olanak hazırlamalarım, bu olanak hazırlandığı 
takdirde Millet Meclisi çalışmalar* devam etse bile, 
Cumhuriyet Senatosu gündeminde başkaca önemli 
bir konu kalmadığından bir ara verme olanağı doğa-

29 . 7 1977 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 18.15'te son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Gaziantep 

Sırrı Atalay Mehmet Kılıç 
Divan Üyesi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

bilecektir. Bu olanağı sağlamalarını gruplardan ve 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinden rica ederim. 

Hükümet programı üzerindeki görüşmelerde izle
necek yöntemi arz edeyim: 

İçtüzüğün 130 ncu maddesi gereğince; gruplar 
adına yapılacak konuşmalar, bunu takiben üyelerin 
kişisel konuşmaları ve Başbakanın, yapılan konuş
malara vereceği cevapla Cumhuriyet Senatosunda 
Hükümet programı üzerindeki görüşmeler bitmiş 
olacaktır. 

Şimdi, söz alanları İçtüzük gereğince okuyorum: 
Sayın Mucip Ataklı Millî Birlik Grupu adına, 

Sayın Nihat Erim Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu adına, Sayın Oral Karaosmanoğlu Adalet 
Partisi Grupu adına, Sayın Hüseyin Atmaca Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına söz istemişlerdir. 
Bu sıraya göre söz vereceğim. 

Gruplar adına görüşmelerden sonra, kişisel olarak 
alman söz istemlerini sıraya göre bildiriyorum: 

Saym Çeiîkbaş, Sayın Çelebi, Sayın Yıldız, Sayın 
Szrîibrahlmoğlu, Saym İldan, Saym Güven, Saym 
Özer, Sayın Feyyat, Saym Fevzi Hakkı Esatoğlu, 

*>»<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Sırrı Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, yeter sayı vardır. 68 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

46 — 



C. Senatosu B : 68 29 . 7 . 1977 O : 1 

Sayın Nalbantoğîu, Saym Hüseyin Öztürk, Sayın Ka-
rrmulîaoğlu, Saysn Aykan, Sayın Abay, Sayın Hay
rı Öner, Sayın Unsal, Sayın İlhan, Sayın Eriş, Sayın 
Ali Oğuz. 

Sayın Mucip Ataklı, Millî Birlik Grupu adına 
buyurun. 

M. B. GRUPU ADINA MUCİP ATAKLI (Ta
biî Üye) — Saym Başkan, sayın senatörler; 

Temel görüşlerinde büyük çelişkilerin varlığı her
kesçe bilinen üç partinin oluşturduğu İkinci Cephe 
Hükümetinin programı üzerinde Millî Birlik Grupu-
nun görüşlerini sunmaya çalışacağım. 

5 Haziran 1977 seçim sonuçlarının tek parti ikti
darına olanak vermemiş olması 26,5 aylık Birinci 
Cephe İktidarının yeniden siyasî kaderimize, itidal 
unsuru bir ortağından da yoksun olarak yön verme
sine neden olmuştur. 

Saym senatörler, 
Yeni Cephe Hükümetinin yurdumuza neler geti

rebileceğini ve Ulusumuzu nereye götürebileceğini 
saptayabilmek için geçmiş 26,5 aylık iktidar dönem
lerinde yaptıklarına kısaca değinmek gerekmektedir. 

'Grupumuz, Ulusumuzu cephelere bölen bir zih
niyetle ortaya çıkan Cephe Hükümetlerinin kurulu
şuna başından itibaren karsa olmuş ve cepheleşmenin 
yurdumuzda yaratacağı tehlikelere işaret ederek, 
bunları, henüz uygulamadaki olumsuz sonuçlan gör
meden ortaya koymuştur. Birinci Cephe İktidarı işa
ret ettiğimiz tehlikeleri 26,5 aylık dönemlerinde ger
çekleştirme maharetini ve başarısını göstermiştir. 

Bu başarının sonucu olarak, Ulusumuz çok tehli
keli siyasi bunakmm içine sokulmuş ve batmakta 
olan ilk gemiyi terk etlen kaptan misali Sayın Demi
rci, ortaklarının karşı olmalarına rağmen muhalefetle 
işbirliği yaparak erken seçim simidine sarılmak su
retiyle kendisini kurtarmak yolunu seçmiştir. 

Kendi içerisinde uyumlu, icraatında tutarlı bir 
iktidarın, erken seçimi istemesinin makul bir nedeni 
olamaz. 

Sayın Demirerin erken seçim isteği başka hiç 
bir nedene muhtaç olmadan Birinci Cephe Hükü
metinin iflâsını belgelemeye yeter. 

Böylesine müflis bir iktidarın yeniden vücut 
bulmasını kaderin hazin .bir tecellîsi saymaktayız. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın senatörler, 
«Hafızai beşer nisyan ile maluldür» sözüne hak 

verip, 26,5 aylık iktidar döneminin kısa bir muha
sebesini yaparak Cephe Hükümetinin iflâsını başka 
kanıtlarla da belgelemek istiyoruz. 

Cephe Hükümeti, yönetimi ortaklar arasında 
paylaşarak, Devlet Güvenlik Kuvvetlerini sorumsuz 
örgütlü bir siyasal güçle işbirliğine mecbur etmiş ve 
tarafsız görev yapmasını ©BgeEemiştir. 

Bu uygulamasıyfe 300'ü aşkın gencin ölümüne, 
biiî'erce insanın yaraîanmasına neden olmuş, yur
dumuzda can ve mal güvenliğini ortadan kaldırmış
tır. Bu dönemde kara vicdanlı caniler masum va-
tandaşiardan daha hür, daha itibarlı bir yaşamı sür
dürme oknağına kavuşturulmuştur. Öğretim yapıl
maz hale gelmiş, yüksek öğretim kurumlan kapa
tılmıştır. 

Devlet kadroları parsellenerek, iktidarı oluşturan 
partilerin zîhnıiyetlerini bu kadrolarda hâkim kılma! 
yarışı başlatılmıştır. 

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ve koyduğu il
keler, Atatürkçülüğe karşı* Anayasaya karşı faşist 
ve şeriatçı düzen taraftarlarınca inkâra tezyife ve 
tahribe hedef yapılmıştır* (C.H.P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

İktidarın başı Sayın Demirci de, koltuğundan 
düşmeme uğruna Verdiği ödünlerle bu davranışlara 
yandaş olmuştur. 

Bunların yanında iktidar ortaklarının Devlet ola-
nsMannı kendi partilerinin geîliştirilmesine ve Dev
let kesesinden nimetler dağıtarak yandaş kazanılma
sında kullandıkları bir vurgun ve soygun dönemi baş
latılmıştır. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesieri) 

Bu dönemin iç politikasını, keşmekeş, anarşi, so
kak hâkimiyeti, öğrenim ve öğretimin ortadan kal
dırılması ve Devlet güvenlik kuvvetlerinin itibarının 
yitirmesi biçiminde özetlemek mümkündür. (A.P. sıra
larından şiddetli gürüMîer* C.H.P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışîar.) 

Birinci Cephe İktidarı dönemlinde, dış politika 
ve güvenlik İhtiyaçlarına hiç bir çözüm getirileme-
miş* cepheyi oluşturan partilerin zıt görüşleri nede
niyle de dış politika kişiliksiz bir duruma düşürülmüş 
hiç bir soruna ciddî bir yaklaşım sağlanamamış, Kıb
rıs, Ege, Ortak Pazar sorunları, Türk - Amerikan 
ilişkileri daha da kötüye giden bir çıkmaza sürüklen-
iniştir. 

Ekonomik ilişkiler ve ciddî tedbirler yerine ken
dilerine zaman kazandırıcı uyguîsmaMr bu dönemin 
Iırşiıca özelliği olmuştur. 

Hedefi, istikrar içinde dengeli kalkınma sağla
mak olan ekonomimizde enflâsyonun, pahalılığın, 
işsîz^ğaı, zümresel ve bölgesel dengesizliklerin kat-
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larcarak artırıldığı Hükümet ortaklarınca da ilân 
edilmiş ve Devlet adeta iflâsa sürüklenmiştir. 

5 Haziran Öncesine geldiğimizde, Cephe Hükü
metinin programı üzerindeki görüşlerimizi açıklarken 
belirttiğimiz olumsuz sonuçlar tümü ile ortaya çık
mıştır. 

Bu sırada, o zaman saptadığımız haîde ifade et
meyi' zararlı gördüğümüz bir husus daha ortaya çık-r 

ımş bulunmaktadır. 

Cepheleşme uygulaması* yalnız öğretim kurum
ları, kamu kuruluşları, sendikalara, idareye bu-
laştırıhnakla kalmamış, politika dışında tutulması 
ve bütünlüğünün her sorumlu tarafından korunması 
gereken Kurumlara da buîaştırıMığı anîaşîîmıştır. 

O dönemin özeSMerini saptamak için kamuoyu
na scrumîuîarca açıklanan belgelerden sadece ikisini 
hatırlatmakla yetinmek istiyoruz. 

Birinci Cephe Hükümeti Başkanı Sayın Demirel'in 
seçimlerden 3 gün önce Sayın Ecevit'i uyarmak için 
yazdığı mektup, biçim ve öz yönünden dönemin 
par'şaııîîğını tümü ile kanıtlamaya yetecek değerde
dir. 

Ayrıca, seçim kararının alınmasından önce, 
Hükümetin uzlaştırıcı kanadı olarak bilinen Güven 
Partisinin Hükümete verdiği muhtıra ortaya koyabil
diği kadanyfe, Hükümeti ve ortaklarını mahkûm 
etmeye yetecek bir siyasal belgedir.; 

Son seçimler, sadece Cephe Hükümeti döne
mlinin sebep olduğu ıstıraplara, başansızlıklaıra, olum
suzluklara sen verdiği için değil, rejim için bilerek, 
bilmeyerek geliştirilen tehlike ve tehditleri ortadan 
İndirdiği için daha da önemlidir. Bu nedenle Gru-
pumuz 5 Haziran öncesinde ciddî kuşkular duymuş
tur ve seçimlerin yapılabilmiş olmasını rejimimiz için 
başarı saymaktadır. 

5 Haziran öncesi döneminde tüm yolsuzlukların 
örtülmesi, yasa dışı davranışların saklanması için 
Parlamento denetimi hemen hemen işlemez hale ge
tirilmiştir. Gene o dönemde Danıştay kararları uy
gulanmayarak Anayasa açıkça çiğnenmiştir. 

Anayasanın amir hükümlerine rağmen Atatürk 
ilke ve devrimlerinin özellikle layiklik ilkesinin çiğ
nenmesine, eğitim birliğinin parçalanarak skolastik 
eğitim zihniyetimin hâkim kılınmasına imkân veril
miştir. 

Anayasa hakkındaki görüşleri belli o!an Sayın 
Demirel'in, Anayasanın gereklerinin uygulanımama-
smı huy haline getirmesini, kendisi İçin bir talihsiz
lik saymaktayız. 

Sayın senatörler; 
Geleceğin olumlu sonuçlara ulaşması umudu, ik

tidarı ekinde bulunduranların zihniyetine, yönetim gü
cüne, hükümet edenlerin kişiliklerine ve yasalara 
saygılı olma niteliklerinle bağlıdır. 

İkinci Cephe Hükümetiyle yeni bar döneme gir-
djğlmiz şu günlerde, Sayın Dem'kePin yeni Hükü
metinin bu esaslara bağlı olarak ulusal umuda ne 
ölçüde katkısı olacağım belirtmek istiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Açık ve kapalı protokolleri, programı ve kad

rosu ile ilkinden daha da olumsuz sonuçlar verece
ği olasılığını bünyesinde toplamış oîan yeni Cephe 
Hükümeti ile geleceğe umutla bakmak mümkün mü
dür? 

Bu soruya tüm samimiyetimizle olumlu cevap 
bulma arzumuza rağmen, Birinci Cephe Döneminde 
geçirdiğimiz acı tecrübeler ve ortakların günün şart
ları ve gerçeklerine rağmen değişmeyen zihniyeti ne-
deniyîe geleceğe umutla bakamamanın ıstırabını du
yuyoruz. Çünkü, 26,6 aylık dönemin tüm ıstırapları 
hâlâ devam etmekte ve artma eğiliminde bulunmakta
dır. Çünkü, İkinci Cephe Hükümetinin çatısı Birin
ci Cephe Hükümeti sırasında denenmiş, başarısızlık
ları saptanmış, hemen hemen aynı kişiler tarafından 
çatıîmıştır. 

Birinci dönemde 300 genç ölünün hesabını vere
meyen, katillerini adefete teslim edemeyen, yurdu 
iç 'buhrana sürüklediği için bütçesi reddedilen eski 
İçişleri Bakam iîe ülkeyi ekonomik buhrana sürükle
yen bir Maliye Bakanının, değişik de olsa kabinede 
yer aîmış olması, ülkeyi enerji krizi ile karşı karşı
ya bırakan eski Enerji Bakanının aynı çatı altında 
yer bulması umuda yer vermemektedir. 

Çünkü, İkinci Cephe Hükümetini kuranlar, Bi
rinci Cephe Hükümeti sırasında ve seçim döneminde 
birbirlerinin gözünü oyup, gırtlağını sıkarak nefes^ 
s?z bırakmaya çalışanlardır. Böyle bir zihniyetle ku
rulan ortaklığın umut verici olması olanağı yoktur. 

Çünkü, yeni hükümeti kuranlardan özgürlükçü ve 
çoğulcu demokratik düzenin faziletine inanmalarını 
beklemek abesle uğraşmaktır. 

Çünkü, İkinci Cephe Hükümeti Birincisi gibi fa
şist bir zihniyeti geliştirerek hâkimiyetini kurmak is
teyen bk siyasî parti ile ortaklığa dayanmakta ve bu 
ortaklığın sırtından iktidarım sürdürmek isteyen kişi
sel bir hırsın «Benden sonra tufan» zihniyetini oluş
turmaktadır. {C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
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Çünkü, ortakların çok önemli iç ve dış sorunla- I 
rın çözümünde temel görüş ayrılıkları vardır. Bu te
mel görüş ayrılıklarının uyumu, gizli ve açık proto
kolle, müştereken hazırlanan programla dalıi sağ
lanamaz.! Anlaşmazlıkların kısa süre sonra patlak 
vermesi mümkündür, 

Hükümeti oluşturan bu partiler birbirinin mirasına 
konma emelinde oldukları için de olumlu ve uyum
lu bir Hükümet oluşturamazlar. 

Bu emellerine ulaşmak için, ortakların birbiri aley
hinde gizli ittifaklar yaptıkları söylentileri yaygın ha
le gelmiş bulunmaktadır. 

Yekdiğerinden şüphe eden iktidar ortaklarının 
umut verici'olması beklenemez. 

Protokol ve programlardaki yaldızlı sözler, par- I 
lak vaatler, bundan evvel olduğu gibi sözde kalma- J 
ya mahkûmdur. I 

Sayın senatörler; 
Cephe Hükümetinin ilk döneminden daha tehli- I 

keli, daha ıstırap verici, umut kinci günlerle kar- I 
şıîaşacağımızdan kuşku duymaktayız. Bu kuşkumuz I 
kişisel değil rejim adınadır. 

Bu Hükümeti desteklemek, karanlık günleri da- I 
vet etmek, millî birük ve bütünlüğümüzü tehlikeye i 
atmak olacaktır. I 

Açıklanan Protokoldeki anlaşma ve Programdaki I 
ifadelere göre eğitim birliği ve layik'tk ilkesine ters I 
uygulama yapılacaktın! Bu tamamıyle Anayasayı I 
ihlâl olacaktır ve üEkeyi çağdışına itecektir. I 

Bunun kadar önemli bir husus da, artık var ol- I 
duğu bilinen gizli protokolün güvenoyundan önce I 
açıklanmamış olmasıdır. Bu davranışı, güvenoyu için I 
vicdanlara 'baskı olarak görüyoruz. I 

Bu gizü protokolde ve ikili görüşmelerde, poM- I 
tıkanın girmemesi gereken yerlere sızma tavizlerinin I 
söz konusu olduğu ve bakanlıkların bölüşülmesinde I 
gizli ittifakların esas alındığı söylenmektedir. I 

İç güvenlikten sorumlu olan İçişleri Bakanlığının I 
bazı böMmîerıirsn başka makamlara bağlanacağı ve I 
varlık nedeni île bağdaşamayan bir duruma sokuîa- I 
cağı, millî güvenliğimizin aslî unsuru büyük bir ku- I 
ruîuşun, terfi ve tayinlerinde parti görüşlerinin hâ- I 
kim olacağı yaygın bir şekilde söylenmektedir. I 

Bu kaidar büyük sakıncaları içinde taşıdığı söyle- I 
nen gizîi protokol mevcut ise* güven oylamasından I 
önce açıklanmasını, yoksa söylentileri önlemek için I 
GÎmadığmın açıkça ilân edilmesini bekliyoruz. I 

GIzSi protokol mevcut ve muhtevası söylendiği I 
gibi ise, Cephe Hükümetinin çok tehlikeli bir gidiş I 
ve tırmanış içinde bulunduğunu hatırlatmak isteriz. [ 
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Sayın senatörler; 
Açıklanmayan protokolde saptanmış olanlar ne 

olursa olsun, maalesef yeni Hükümetin dış politika
da ve 'mîllî güvenlik ihtiyaçlarımızda ve dış ekono
mik ilişkilerimizde yeni olanaklara sahip olmadığı, 
Birinci Cephe Hükümetinden daha ağır ve çeşitli zor
luklarla karşı karşıya bulunduğu gayet açıktır. 

Seçimden evvelki dönemde yurdumuzun kredi 
ve döviz yokluğu nedeniyle akaryakıtsız kalması, 
zamanın Dışişleri Ve Enerji Bakanlarının komşu ka
pılarım çalarak buğday karşılığında Irak'tan petrol 
alınması suretiyle önlenebilmiştir. 

Bu günlerde çoğunluğu kamu ve özel sektör fab
rikalarının ham madde ihtiyaçlarımn teşkil ettiği 
1,5 mtiîyar dolarlık transfer talepleri Merkez Ban
kasında dört aydan beri beklemektedir. 

Bu durum karşısında Cephe Hükümeti giderayak 
yüksek faizlü ve büyük komisyonlarla döviz borçları 
aramak zorunda kalmıştır. 

Bu dönemde, sanaylmizS ayakta tutabilmek için 
memleketimize uzun vadede çok ağıra mal olacak! 
oîan yüksek faiz ve komisyonla borçlanma yolunun 
tutulacağından endişe duymaktayız. 

Ayrıca, seçim tartışmaları içinde güncelliği unu
tulan iç para ihtiyacı Hükümetin güvenoyu almasıyle 
âcil bir sorun IıaMne gelecektir. 

Yatırımların yapılabilmesi, senelik icra program
larının hedefine ulaşabilmesi buna bağlıdır. 

Yeni Hükümetin, Birinci Cephe Hükümeti döne-> 
miii'le olduğu gibi konuları savsaklayarak ekonomimi-' 
zi daha da sağlıksız duruma getirmemesini temenni 
ediyoruz, 

Sayın senatörler; 
İkinci Cephe Hükümeti Prograimının çok önemli 

bir özelliğini de dikkatlerinize sunmak istiyorum: 
Programın yedinci sayfasının sonunda başlayıp, 

dokuzuncu sayfanın baş kısmına kadar devam 
eden, geniş çapta bir din sömürüsü yapıldığına ta
nık olmaktayız. 

Programın dördüncü sayfasında «Büyük Ata
türk'ün önderliğinde aziz Milletimizin kurduğu Tür
kiye Cumhuriyetini* Anayasamızdaki temel nitelik
leriyle savunmaya ve her şartta korumaya kararlıyız» 
diyenlerin, Anayasanın layiklik ve devrim yasaiaırı-
nın körunmasıyle ilgili îlke Ve maddelerine aykırı 
olarak benimsemiş ve onaylamış oldukları din sömü
rüsü karşısında, Atarürk'çüfükten bahsetmenin sa
mimiyetsizliği tüm çıplaklığı ile sırıtmaktadır, 
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Birinci Cephe Hükümetinin, «Benden sonra tu
fan' ekonomik politikası sonucu, bugün en âcil mad
delerin dahi ithali âdeta olanaksız hale gelmiştir. 

Devlet bu sıkıntılı dönemi geçiştirmek için, ülke 
ekonomisine çok olumsuz etkileri beraberinde geti
receği aşikâr olan yüksek faizli borçlar peşindedir. 

Basına yansıyan ve yalanlanmayan yüksek faizli 
2 miJyarîık borcun 20 yıl sonunda 6 milyara yükse
leceği anlaşılmaktadır ki, bu yükün ulusumuza ne 
denli sıkıntılar yaratacağım anlatmayı dahi lüzum
suz görüyoruz. 

Programında Anayasayı ihlâl niteliği taşıyan esas
ların bulunması bu Hükümete güven duyulmaması 
için kesin bir nedendir. 

Böyle bir programla bu Hükümet meşru sayıla
maz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru si
yasî partilerimiz, bu vazgeçilmezlik vasfına ancak 
Anayasa içinde, Atatürk ilke ve devrimlerine saygılı 
oldukları müddetçe hak kazanırlar. 

Programdaki zihniyet cephe ortakları partileri bu 
haktan yoksun kılmaktadır. 

Saym senatörler; 
Birinci Cephe Hükümeti döneminde Sayın Cum

hurbaşkanımız memleketi hükümetsiz bırakmamak 
kaygusu ile yasa dışı, yargı organları kararı ile ters 
düşen bazı kararnameleri imzalamak zorunda kal
mış ve zorunda bırakılmış ti. 

Yeni dönemde, Atatürkçülüğünden asla şüphemiz 
oımayan Saym Cumhurbaşkanımızın, bu programın 
muhtevasını da dikkatlerinden uzak tutmayarak, her 
gelen Kararnameyi imzalamak zorunda kalmayacağını 
umut etmekteyiz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

5 Haziran seçim sonuçları, tek partiye iktidar ola
nağı vermemekle beraber, iki önemli imkân getir
miş iir. 

Yeni dönemde çeşitli hükümet alternatifleri var
dır, yurdumuzun hükümetsiz kalması düşünülemez. 

İkinci önemli husus, Parlamento denetiminin işle
tilmesi olanağı artmıştır. 

Bu olanak, yasa dışı tasarrufların hesabını sormak 
oynağını da beraberinde getirmiştir. 

Yetkilerini aşanlarını, sorumluluklarının da idraki 
içinde bulunmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

Sayın senatörler, 
Şimdiye kadar arzına çalıştığım görüşlerimizi 

Özetleyerek bağlamak istiyorum. 

Geçen dönemin vermiş olduğu acı tecrübelere da
yanarak, aynı -zihniiyet hemen hemen aynı kadro 'île 
çatısı çatılan İkinci Cephe Hükümetini özellikle uz-
îaşiîrıcı bir unsurundan da noksan hüviyetiyle sorun
larımıza çare bulamayacak, günün şartlarına en ters 
düşen bir hükümet alternatifi olarak görmekteyiz. 

Ağır sosyo - politik şartların hüküm sürdüğü yur
dumuzda bu hükümetin kendi içerisinde uyumlu ve 
tutarlı bir iç ve diş politika uygulaması ihtimalini çok 
zayıf görmek ieyiz. 

Ekonomik dar boğazların yoğunlaştığı bu günler
de, temel görüşleri ayrı, siyasî amaçları parti çıkarla
rına dönük bu hükümetten, ekonomik sorunlarımıza 
çare ve çözüm bulabileceklerine ihtimal vermiyoruz. 

Ortaya koyduğu programıyla da bu hükümetin 
Anayasaya ters düştüğü, Atatürk îiîke ve devrimlerini 
hiçe saydığı, yurdumuzu karanlık günlere getirme te
mayülünde olduğu kanısını taşıyoruz. 

Bugünkü ağrı şartlar karşısında, Anayasayı ihlâl 
durammukki bu programla, İkinci Cephe Hükümeti 
ne yapacaktır? 

Bu Hükümetin 5 Haziran öncesinde yaptıkların
dan başka bir şey yapamayacağını söylemek bir keha
net değildir. 

5 Haziran öncesi dönemi ise 'bütün acıları, ıstırap
ları, bunalımları ile hâlâ gözlerimizde canlılığını, ha
tıralarımızda tazeliğini saklı bulundurmaktadır. 

Bu yerji dönemde ise, Cephe Hükümetinin ilk dö
neminden daha tehlikeli daha ıstırap verici, umut kı
rıcı günlerle karşılaşacağımızdan kuşku duymaktayız. 

Geçmişte hiç bir başarı sağlamamış olan böyle 
bir Hükümetin tekrar denenmesine gerek yoktur. 

Bu Hükümet yurdumuza sadece zaman kaybetti
recektir. 

Bu hükümetin kuruluşunda, ortak partileri birbi
rine bağlayan proteke'de ve programda umut veren 
yeni hiç bir unsur görmediğimiz gibi Anayasayı ihlâl 
niteliğiyle de meşruluğu tartışılabilir hale gelmiştir. 

Asla istemediğimiz ve temenni etmediğimiz halde, 
geçmişte olduğu gibi, aftarşi devam ederse, öğrenim ve 
öğretim özgürlüğü sağlanamazsa, yasa dışı uygulama
lardan kaçınıîmazsa, yolsuzluklardan sakınıhnazsa, 
âcil hale gelen ekonomik ve sosyal tedbirler savsak
lanmaya devam ederse, seçimle açılmış olan rejim 
bunalımının katlanarak artması devam edecektir. 

Yeni dönemde hem Cumhuriyet Senatosunda hem 
de Türkiye Büyük Millet Meclisinde etkinliği artan 
Mülî Birlik Grupu oyîarıyle, rejim bunalımı ile açık-
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ça ve kesinlikle mücadele etmek kararındadır. (CELP; 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Anayasamızın yapımında büyük katkısı olan ço
ğulcu ve özgürlükçü demokratik düzene kesinlikle 
inanmış ve görJül vermiş olan Gruptunuz, böyle bir 
mücadeleyi kendine başgörev ve varlık nedeninin ge
reği saymaktadır. 

Özellikle belirtmek isteriz ki, bu Programın kap
samı nedeniyle Aialürkçü çağdaş düşünceye ve yü
rürlükteki Anayasaya rağmen, layiklik ilkesine ve 
millî eğitimin bütünlüğüne karşı olan uygulamalar 
Grupumuzu son derece rahatsız etmektedir. 

Daha kurulurken, dayandığı ortaklığın en büyük 
partisini tartışma içine iten bu Hükümet, başarısı 
hakkında Grupumuza yeterli güveni vermemektedir. 

Sayın sena: örler; 
Sözlerimi bitirirken, bir kez daha hatırlatmak is

teriz ki, Atatürkçülüğe, Anayasaya ve yasalara karşı 
davranışlarla siyasî amaçlara ulaşmanın Atatürk 
gençliğine ve Ulusuna emanet ettiği Cumhuriyetimiz
de olanağı yoktur. 

Böyle sakat amaçlar, yazılarda ve zihinlerde kal
maya mahkûmdur. 

Yüce Türk Ulusu, Büyük Atatürk'ün mirasını 
faşizme, kominizme, şeriatçı devlet düzeninle ve miîîî 
birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya yönelik her türlü 
bölücü akıma karşı koruyacak güç ve inançtadır. 

Bu güç ve inanca karşı çıkmak gafletini göstere
ceklerin sonu hüsran olacaktır. 

Şimdiye kadar anlatmaya çalıştığımız bu gerçek
lere rağmen, bu Hükümetin Birinci Cephe Hüküme
tindeki çetin sorunları artırmamasını dahi kazanç 
sayarak, hükümlerimizde yanılmış olmayı içtenlikle 
isliyor ve hükümetin başarıya ulaşmasını diliyoruz. 

Yüce Heyetinize şahsım ve Grupum adma saygı
lar sunarım. ( C H. P. ve M. B. G. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Aynı kapsamda üç önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın BaşkaM 
Milletvekillerinin tezahürata iştirak etmemeleri 

hususunun hatırlatılması rica olunur. 
Saygılarla. 

Antalya 
Şerafettin Paker 
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Sayın Başkan 
Konuşan hatibi ve Cumhuriyet Senatosu üyesi 

olmayan bazı milletvekilleri alkışlamaktadır. İçtüzüğe 
uymayan bu davranışı dikkatlerinize sunuyorum. 

Saygılar. 
Ordu 

Ata Bodur 

Sayın Başkanlığa 
Bazı milletvekilleri konuşmacıların sözlerine alkış 

tıkmakladırlar. Herhangi bir olayın çıikmaması için 
dikkatinize sunulur. 

Mardin 
Sait Mehmetoğîu 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın milletvekilleri Cumhuriyet Senatosu toplan

tılarına katılmaları ve izlemeleri haklarına sahiptir
ler. 

Sayın milletvekillerinin kürsüde koîıuşan sayın 
üyenin sözlerinin leh ve aleyhinde tezahüratta bulun-
manıalannı hatırlatırım. 

Söz sırası Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler 
Grupu adma Sayın Nihat Erimindir. 

Buyurun Sayın Erim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Adalet Partisinin sayın Genel Başkanı Süleyman 
DemireFin kurduğu, M. S. P. ve M. H. P. ile ortak 
Hükümetin, 27 . 7 . 1977 günü yüce Senatoya sun
muş olduğu program üzerinde, Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Grupu adına, düşüncelerimizi söyle
yeceğim. 

Dört yıllık yasama döneminin bitmesi beklenme
den, birkaç ay erken yapılan yeni seçimlerden ge
liyoruz. 5 Haziran 1977 glina Türk seçmenieri sandık
lara attıkları oylarla partiler arasındaki tercihlerini 
belirttiler. Özellikle iki büyük partimizin ve genellik
le hemen herkesin arzuladığı bir sonuç alınamadı. 
Tek bir parti, yani ne C H. P., ne de A. P. salt 
çoldukla Millet Meclisine dönemedi. C. H. P. 213, 
sonradan bir üyenin daha katılması ile 214, A. P. ise 
189 milletvekilliği çıkarabildi. (Şimdi 190 oldu) 

Nispî temfliie dayalı parlamentolarda bu sonuç 
olağan sayılır. 

Seçimlerin ertesinde yeni Meclis toplanır toplan
maz, eski A. P. - M. S. P. - C G. P. - M. H. P. ortak 
Hükümeti çekiMi. 
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Sayın Cumhurbaşkanı, demokrasi kurallarına uy
gun olarak, yeni Hükümeti kurma görevini Sayın 
C. H. P. Genel Başkanı Bülent EceVit'e verdi. Onun 
hazırladığı Bakanlar Kurulu listesini Sayın Devlet 
Başkanımız onayladılar. 

Bu davranışa karşı açılan kampanyayı doğru bul
madığımızı evvelce de söylemiştik. Cumhurbaşkanının 
tutumunun hem Anayasamız, hem demokratik ku-
railar ve gelenek ve hem de siyasal değerlendirme 
yönlerinden, uygun olduğunu Kontenjan Grupu Ola
rak söylemiştik. Açılan kampanya haksız, yersiz ve 
zararlı idi. 

Sayın Ecevit'in kurduğu Hükümet güvenoyu ala
madı, hemen çekildi. Yenisi kuruluncaya değin (Dev
let Başkanı öyle istediği için) görevini sürdürdü. Son^ 
ra şimdi karşımızda oturan Hükümet kurulunca gö
revi ona aktardı. Şu sırada sayın Demirel ve ortağı 
partiler güvenoyu almanın hazırlığı içindeler. 

Bütün bunlar bizce, Anayasaya demokrasi ku
ralarına ve siyasal icaplara uygundur. 

Sayın üyeler; 
Şu anda programı üzerinde konuşmaya giriştiği

miz Hükümet, seçimlerden önceki ortaklığın (C. G. P.' 
nin bulunmayışı bir yana) tazelenmiş bir örneğidir. 
Bu noktayı şunun için belirtiyoruz : 

Parlamentoya sunulan Bakanlar Kurulu gerek 
parti programları ve gerekse o programlara bağlan
mış kişiler olarak - bazı yeni üyelerle - eskisinin he
men hemen eşi sayılabilir. 

Eğer böyle olmasaydı, bu Hükümet 1975'teki or
taklık gibi karşımıza ilk defa gelen bir heyet oîsay-
dı, o tarihte (İO Nisan 1975'te) bu kürsüde söyledik
lerimizi gene aynen tekrarlardık. Ancak bugün önü
müzde az çok denenmiş bir ortaklık; az çok, eski 
söylediklerine yenilerini de katarak, öncekinin benze
ri bir programla geldi. 

1975'te, uzun süren bir hükümet bunalımından 
Türkiye'yi kurtardığı için sayın Demirel'i alkışlamış 
ve vaâdlerini iyi duygularla, teşvik sözleriyle karşı
lamıştık. İyimserlik ve umut içinde uygulamayı iz
lemeye koyulmuştuk. 

Bugün aynı durumda mıyız? Ne yazdc ki, bu 
soruya olumlu cevap veremiyoruz. 5 Haziran seçim
lerine gitmeden önce ve seçim kampanyasında, o 
zamanki Hükümetin üyelerinin ortaklığın işleyişi, bir
birlerinin kişilikleri üzerine resmen ve açıkça söy
ledikleri, ciddiye alındığı takdirde, korkunç suçlama
lardır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu
günkü Hükümete girmeyen eski ortaklardan birisi

nin açığa vurdukları ise, son iyimserlik kırıntılarım 
da ortadan kaldıracak niteliktedir. Onların birbirleri 
için Söylediklerini, biz dilimiz varıp herhangi b:ri 
hakkında tekrar etmeyi bOle saygısızlık, insafsızlık sa
yarız. (C. H. P. sıralarından şiddetli alkışlar ve «Bra
vo» sesleri) 

Bundan dolayı Hükümet Programında sakıncalı 
bulduğumuz, abartılmış propaganda malzemesi saydı
ğımız bölümler ve cümleler yanında, güzel, beğeni
lecek Sözler de bulunmasına rağmen, zihnimizde be-
Ermiş olan kuşkuyu gideremiyoruz. Erken seçime gidi
şin gerekçesliM hep anımsıyoruz. Söylenenleri ve dav
ranışları unutamıyoruz. 

Bize cevap olarak denilebilir ki : «Ne yapalım 
seçimlerin getirdiği sonuç böyle bir ortaklığı yeniden 
denemeyi zorunlu kıldı! Ancak bu üç parti bir arada 
Millet Meclisinde çoğunluk olabiliyor.» 

Bu cevap tam doğru değildir. Millet Meclisinde 
güvenoyu sağlayacak başka ortaklıklar, daha sağlık
lı başka ortaklıklar, kurulabilirdi ve geçmiiş deneyden 
sonra diyoruz ki, kurulmalı idi. Örneğin bir C. H. P. -

I A. P. ortaklığı, dört yüzden fazla milletvekiline da
yanacaktı. İç ve dış önemli sorunlar bunu - bizce - zo-

I runlu kılıyordu. 

Kurmayanın, kurdurmayanın, bunu önemle, cid
diyetle aramayanın ilerdeki gelişmeler karşısında 
kendisini sorumluluktan kurtaracak bir cevap bula
bileceğin! hiç sanmıyoruz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Sayın senatörler; 
Bu Hükümet, bünyesi bakımından da dengesiz

dir. 189, (Bugün 190 oldu) mJEervekiii ile A. P. 16, 
24 milletvekili ile M. S. P. 8 ve 16 milletvekili ile 
M. H. P. 5 bakanlık aîdılar. Sayılar arasında oran 
dengesi hiç yok. Yani seçmen oylarının % 36'sından 
fazlasını toplayan A. P. pek büyük fedâkârlıkta bu
lunmuştur. A. P.'nin kendi seçmenleri hesabına da 
buna hakla olmadığını sanıyoruz. A. P. yönetimi ortak
larına seçmenin vermediğini ikram etti dersek yanlış 
ojmaz. (C. H. P. sıralarından şiddetli alkışlar ve 
«'Bravo» seisîeri) 

I Daba da kötüsü, uygulamada, önemli iç ve dış 
politika meselelerinde, A. P.'nin ortaklarından Bakan
lar Kurulundaki oylamada geçmiş deneyde âdeta ve
to yetkisi kullananlar olduğunu duymuştuk. Bundan 
da beteri, acele çözümlenmesi bir kararnamenin im-

I zalanmasma bağlı bir Devlet sorununun, başka bir 
1 kararname imzalanmadı diye, haftalarca, aylarca or-
{ taklığm bir kanadınca durdurulmuş olduğu da öğ-
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rcnilmişîi. örneğin, Dışişleri Bakanlığındaki ata
malar yapılamamış ve Devlet işleri bu yüzden aksa* 
mıştır. 

Öteki Devlet dairelerindeki atamalar ise ortaklar 
aracında bir pay bölüşmesi biçiminde yürütülüyor di
ye duymuştuk. Âdeta Devlet parsellere ayrılmış, her 
ortak kendi adabında egemen davranır olmuş. 

Bu durumda Hükümet Programındaki güzel va
atlesin, geçmişteki ortaklığın işleyişim bilenler için 
büyük bir değeri ne yazık ki kaîmıyor. Eğer bu Hü
kümet güvenoyu alırsa, yüreğim'iz daralmış olarak, 
ıher gün gazetelerde ortaklık içinde Devlet işlerinin 
hangi parti çekişmesine, sürtüşmesine kurban edildi
ğini okumanın endişe'sini şimdiden duyuyoruz. 

Sırası gelmişken şunu belirtelim : 
'Bir hükümeti kurabilmek için aşırı fedakârlıklara 

razı olmak ve bir hükümeti yaşatabilmek için taviz
leri çoğaltmak, hem demokrasiye, hem de Cumhuri-
yet'imize çök zarar getirir. Devlet görevinde bir nok
tada durmasını, o noktada «AEahaısmarîadık» deme
sini bilmeyenler, en batsa kendilerini çıkmaza sokar
lar. Ülkeye ve rejime zarar verirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Az önce değindiğim nedenle Hükümet Programının 

ayrıntılarma girmeyeceğim. Uygulama aşamasında 
görüşlerimizi her konu getirildikçe açıklama hakkımı
zı koruyoruz. 

Ancak çok önemli saydığımız bir iki noktada şim
diden uyarıda bulunmak istiyoruz. 

I . İSayın Demirel'in okuduğu Programda muha
lefet ile uygar ilişkiler içinde olmaya dikkat edileceği 
bildiriliyor. Bunu seVinçîe kaydediyoruz. Bu kürsüde 
her zaman tekrarladığımız bir hususun gene altını 
çizeceğiz; Türkiye'de demokratik geleneklerin eksik
liğinden doğan sıkıntıların içinde yaşıyoruz. Örneğin, 
ortak Hükümet, koalisyon ortaklığı nasıl olur, nasıl 
yürütülür, ortakların görev ve hakları Anayasada ya
zılı değildir. Ayrmtıîanyîe yazılması beklenemez. 
Ancak demokratik güzel geleneklerle bunlar belirle
nir. Bunun gibi iktidar ve muhaîefet ilişkileri uygar
ca, yurt ve rejim yararına nasıl yürütülür, iktidar ve 
muhalefet arasında diyalog nasıl sürdürülür, bu da 
gelenelcîerle belirlenecektir. İşte, bu konuda ilk adı
mı atmak iktidarın görevidir. Bıkıp usanmadan bu 
diyalogu aramak, sürdürmek için girişimlerde bulun
mak da en başta iktidardaküerin işidir. 

Programda, önceki Ecevit Hükümetinin birkaç 
•haftalık yönetiminin eleştiri vesilesi yapılmamış olma
sını bu yolda atılmış olumlu bir adım sayıyoruz. 
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2. Sayın Cumhurbaşkanı, 5 Haziran seç'imlerin-
den sonra ilk görevi verirken özellikle şu konulara 
dikkati çekmişti : 

a) Erken seçimleri gerektirmiş olan iç ve dış ağır 
sorunlara çözüm yolları buhuımalsı; 

b) Atatürk ilkelerinin ve Anayasamızda tanımla
nan esasların titizlikle korunması, 

c) Yurdumuzun muhtaç bulunduğu huzurun ve 
kardeşlik hava'sının, millî birîik ve beraberliğin her 
türlü dar particilik anlayışı üstünde bir görüşle sağ
lanması. 

Gerçekten, Devlet Başkanımız vatandaşların sağ
duyusunu dile getirerek, bugünkü Türkiye'nin acele 
ele alınması gerekli konularını bütün ilgililere, sorum
lulara işaret etmişlerdir. 

Şimdiki Hükümetin 36 sayfayı dolduran progra
mında bunlara yetterince önem verilmediğin1! tespit 
etmiş bulunuyoruz. Uygulamada, Cumhurbaşkanının 
parmak bastığı bu noktalara, üstün önem verilmesini 
istiyoruz. 

Bu arada dış politikada Kıbrıs meselesinin do
ğurduğu güçlükler zihinleri meşgul etmektedir. Yu
nanistan ile ve başta A. B. D. olmak üzere öteki 
mütiefikîeı'Imizîe ilişkilerimiz, Kıbrıs'taki durumun 
etkisi altında - biz istemesek de - kalmıştır. 1974'ten 
bu yana bu ilişkiler ne yazık ki düzelîifememektedir. 

1974*te, askerî harekâtın Kıbrıs'ta başarı ile so
nuçlandığı günıerde, T. B. M. M. Birleşik oturumun
da, Kontenjan Grupu adına yaptığımız bir konuşma
da şöyle demiştik : 

«Kı'brıs'taki askerî harekâtın basan ile sonuçlan
masından dolayı Hükümeti kutlamak gerekir. Ancak, 
şunu da unutmayalım ki, Akdeniz'deki statik denge, 
dinamik hale getirilmiştir. Asıl başarı, diplomasi ala
nında bu denge yeniden statik hale getirilirken sağ
lanacak olan başarıdır.» 

Bu söziefiıriizin üzerinden üç yıl geçti. Henüz dip
lomasi alanında askerî başarıya paralel bir sonuç 
yoktur. Terbine, şimdilik Türkiye'nin NATO ile AET 
ile, A. B. D. ile ve tüm Batılı dostları ile ilişkileri, 
ne yazık ki Kıbrıs meselesinin olumsuz etkis'i altında 
tutulmakta devam olunuyor. 

Hükümetin önünde yığılı duran büyük sorunlar 
arasında, öyle sanıyoruz ki, Kibrıs meselesi başta 
yer alıyor. Tarafların bu işi gerçekçi bir yaklaşımla 
çözmesini diliyoruz. Birleşmiş Milletler Anayasası ve 
Devletler Hukuku ilkeleri içinde kalınarak bulunacak 
çözüm formülü, taraflara adalet ve hakkaniyet getire
cektir. 
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3. Hükümet programında, layiklik ilkesine de de- } 
ghıilnıiştir. Programın 8 nci sayfasının başında yer alan | 
üç fıkrada söylenenlere katılırız. Ancak, «Din ve vic
dan hürriyetinin tam ve kâmil manada kullanılmasını 
temin edecek bütün tedbirleri alacağız» deniyor. Aca
ba bugün bu özgürlüğün tam ve kâmil kullanılmasını 
kısıtlayan bir hüküm var mıdır? Bu açıkça belirtilme-
İldir. Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesi mi j 
kastediliyor? Programın aynı sayfasında az aşağıda j 
bu maddenin değiştirileceği söyleniyor. «Ters uygula- J 
malardan» söz ediliyor. Bugün böyle ters bir uygula- j 
ma var mıdır? Varsa nerede, nasıl meydana gelmiş- j 
tir? Bunları öğrenip açıkça tartışmak gerekir. 163 ncü ; 
maddede İayikliğin savunulması için konmuştur. Bu j 
unutulmamalıdır. 1 

Bundan önceki Hükümetin programında İayikliğin _i 
tek yönlü ve dolayısıyle eksik bir tarifine rastlamış j 
ve eleştirerek şöyle söylemiştik: j 

«Hükümet Programının (Ecevit Hükümeti) başka ] 
bir yerinde, Hükümet (layikliği din ve vicdan özgür- j 
lüğü anlamına alır) denmektedir. 

Bu tarif eksiktir. Layiklik ilkesinde din ve vicdan 
özgürlüğü de yer alır. Ancak İayikliğin, sözlükteki an- . 
lamı da, dünya üzerindeki tarihsel gelişimi de bundan 
ibaret değildir. Hele Türkiye'de hiç bundan ibaret de
ğildir. Layiklik din ve vicdan özgürlüğü yanında, Dev-
leti din doğmaları adına dikte edilecek kurallarla de
ğil, akılla, bilimle yönetmektir.» 

Ye sözlerimizi şöyle sürdürmüştük: 
«5 Haziran seçimleri kampanyasında, siyaset pa

zarına her değerin yeniden sürülme eğilimlerinin yo
ğunlaştığı görüldü. Böyle bir ortamda şunu da be
lirtmekte yarar buluyoruz: 

Vatandaşın kutsal duygularını siyasal alanda sö
mürmeye kalkışanlara hoş görü ile bakılamaz. 

Layiklik ilkesinin ülkemize sağladığı yararlar ara
sında, en başta geleni din mezhep, tarikat ayrılıkları 
nedeniyle vatandaşların birbirlerine yan bakmalarına, 
bu yüzden bölünmelerine son vermek olmuştur. Kut- J 
sal duyguların siyaset alanında sömürülmesine meydan 
verilirse, Türkiye yeniden Cunıhuriyet'ten önceki çal
kantıların içine sürüklenir, 

Bunları önceki Ecevit Hükümeti Programı görü- I 
şülürken 30 Haziran 1977 günü bu kürsüden söyle
miştik. Bugün altım çizerek b!r kere daha tekrarlıyo
ruz, I 

Ve bu görüşümüzün ışığı altında, şimdiki Hükü- I 
met Programının 8 nci sayfasındaki: | 
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«Anayasamızda yer alan layikliği din düşmanlığı 
olarak değil, din ve vicdan hürriyetinin teminatı ola
rak görüyoruz» sözü açıklığa muhtaçtır. Layiklik ne
rede, ne zaman din düşmanlığı olarak görülmüştür?. 
Bizce bu iddia bir siyasal propagandadan ibarettir. 

Gene aynı sayfada: 
«Din ve vicdan hürriyeti; kişinin kutsal, vazgeçil

mez ve dokunulmaz hakkı olarak kalacaktır» deyimi
ne yürekten katılıyoruz, 

Ancak, Programın daha sonraki sayfalarında, özel
likle eğitim işlerinde, Atatürk'ün koyduğu ilkelere 
ters düşecek, «Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) 
Kanununa» ve bundan dolayı da Anayasaya ters düşe
bilecek girişimlere yönelme heveslerinin yattığı kuşkusu 
uyanmaktadır. Şimdilik bu kadar Söylüyoruz, uygula
mayı görünce daha kesin konuşacağız. Böyle bir ni
yet varsa, böyle girişimler olacaksa heveslilerini şimdi
den önemle ve iyiniyetle uyarırız. 

Uzak ve yakın geçmişimizin derslerini unutmuş gö
rünmek gafletine düşülmesin, Yüzyılların yanlış davra
nışından Türkiye'yi Atatürk ilkeleri kurtarmıştır. Türki
ye'yi öteki müsiüman ülkeler arasında en başa Atatürk 
ilkeleri geçirmiştir. Çöken, batan, dağılan bir impara
torluğun yıkıntıları arasından modern Türkiye Cumhu
riyetini çıkarıp kuran, yücelten Atatürk ilkeleri ol
muştur. Hiç kimse, hiç bir kuruluş bunlarla oynaya
bileceğini sanmamalıdır. (C, H. P. ve M. B. G. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Programın 7 nci sayfasının sonunda: «Milletimizin 
manevî ve maddî kalkınmasında, birlik ve bütünlüğü
müzün sağlanmasında güçlü ve tükenmez bir kaynak 
olan dinimizin ulvî prensiplerinden yararlanmak ka
rarındayız» deniliyor. 

Lâyik bir Cumhuriyette, dinimizin ulvî prensiple
rinden yararlanmak ferdin bileceği bir iştir. Devletin 
meşgul olacağı, Hükümetin meşgul olacağı bir iş değil
dir. 

Bu söz; kutsal din ilkelerinin, kişinin vicdan ve 
inanç (iman) işi olmaktan çıkarılıp bir Devlet işi ha
line sokulması anlamını taşıyorsa, layiklik ile bu giri
şim nasıl bağdaştırılacaktır? Akıl ile bilim ile doğ
ma çeliştiğinde, Devlete, millete, topluma hangi yönü 
göstereceksiniz? 

Din doğmaları adına Devlete, Hükümete yön gös
termek iayik bir Cumhuriyette yasaktır. Devlet de 
kimsenin dinine, ibadetine - kamu düzenini koruma ge
rektiği haller dışında - karışmaz. Bütün lâyik ülkeler
de Devlet, kamu düzeninin bozulması tehlikesi beli
rince din ve ibadet alanında düzenleyici önlemler 
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koyar. Ama hiç kimse, hiç bir makam din adına Dev
lete yön veremez* 

Programın uygulamasında İm konuda öneriler Par
lamentoya getirilirse, o zaman düşüncelerimizi ayrıntı
ları ile belirtiriz. Şimdilik bu kadarla yetiniyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Program vesilesiyle yaptığımız bu konuşmayı uzat

mayacağız. Sözlerimizin sonuna yaklaşırken bir iki 
noktaya daha dikkati çekmek istiyoruz: 

Programda ekonomi, bayındırlık ve sanayi alanla
rında ileriye dönük güzel vaadlere yer verilmiş. Bilin
diği üzere, her Hükümet en çok, en - uzun süre - bir 
yasama dönemi görevde kalabilmeyi planlayabilir. Sa
yın Demirel'in ortaklık Hükümetinin ileriye doğru 
vaadîerinin çoğu dört yıla asla sîğmayacağı şimdiden 
belli işlerdir. Bir de, bunlara yapılacak harcamaların 
kaynakları gösterilmiş değildir. Değirmenin suyu ne
reden gelecektir? Zaten döviz darlığı ve enflasyon için
de olan bir ülkede bu işler hangi para ile yürütülecek
tir? Hayat pahalılığım daha da artıracak yeni enflaslon-
lar yaratılması olasılığından ciddî endişeler duymakta
yız. Zira, 1977 Bütçesi hakkında, Şubat 1977'de Kon
tenjan Grupu Sözcüsü arkadaşımızın belirtttiği olasılık
lar, ne yazık ki bir kaç ay içinde birer gerçek olmuş
tur. 

Sayın arkadaşlar; 
Baştan beri belirtmeye çalıştığımız kuşkuların, en

dişelerin zihinlerde uyandırdığı sorulara olumlu cevap
ları uygulamalarda alınıncaya değin, Cumhurbaşkanın
ca seçilen üyeler grupu, bu hükümeti bir bekleyiş için
de endişe ve kuşku ile izleyecektir. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. 

(C. H. P., M. B. Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupları 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Oral Karaosmanoğlu. 

Sayın Karaosmanoğlu buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN
OĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 

A.P., M.S.P. ve M.H.P arasında yapılan Koalis
yon Protokolü sonucunda Adalet Partisi Genel Baş
kam Sayın Süleyman Demirel Başkanlığında kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin programı üzerin
de Adalet Partisi Grupunun görüş ve temennilerini 
arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. 
Hepinizi grupum ve şahsım adına derin saygılarla 
selâmlarım. 

T 5 Haziran 1977 tarihinde yapılan Genel Seçimler 
sonucunda siyasî partilerimizin hiç birisi tek başına 
Hükümet kurabilmenin gerektirdiği sayıda milletve
kiline sahip olamamıştır. Nispî seçim sisteminin uy
gulandığı demokratik parlamenter düzenlerin bünye
sinde yatan sakınca ve engellerin en başında koalis
yon hükümetleri kurulma zorunluluğu mevcuttur. 

Parlamento aritmetiğinin ortaya çıkardığı siyasî 
partilere ait sandalye dağılımı koalisyon hükümetle
rinin kurulmasını gerekli kılmakta; aksi takdirde 
Anayasanın emrettiği güvenoyunu almak mümkün 
olmamaktadır. Bütün mesele Yüce Türk Milletinin 
iradesiyle oluşan tablodan Anayasaya ve hür parla
mento iradesine uygun şekilde Hükümet çıkarma 
yollarının aranıp bulunmasıdır. 

Yüce Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip olan 
C.H.P. nin bugünkü haliyle tek başına iktidar ola
mayacağı kesin surette anlaşılmıştır. 

Anket yöntemleriyle, mülakatlarla, bilimsel araş
tırmalarla, lâboratuvar tetkikleriyle, tek taraflı icra 
edilen kamuoyu yoklamaları ile, C.H.P. dışındaki si
yasî partilere mensup saym milletvekillerinin kişilik
lerini ve partilerini aşarak azınlık hükümeti formü
lünü desteklemeleri yolundaki psikolojik telkin ve 
teşviklerle ve bütün bunlara ilâveten büyük holding
lerin akıl hocalığı ile güvenoyu arasında bir ilişki ku
rulamayacağı gerçeğinin C.H.P. Ii arkadaşlarımız ta
rafından da anlaşılmış olmasından ancak memnuni
yet duyarız. 

5 Haziran seçimlerinden sonraki günlerde kesin 
sonuçlann ilânım dahi beklemeden, gazete manşet
lerinden ve kendi örgütlerinin hayale dayanan gerçek 
dışı haberlerinden ilham alarak; tek başına iktidar 
olmanın rahatlığı ve sevinci içerisinde olanlar, salt 
çoğunluğun hayaliyle yaşayanlar, gerçek tablonun 
ortaya çıkmasından sonra haklı olarak rahatsız ol
muşlardır. Yeni güvenoyu baskı yöntemlerine ilâve
ten «Sayısal çoğunluk >> «Siyasal çoğunluk» gibi nevi 
şahsına münhasır bir terminoloji de siyasî hayatımı
za sokulmak istenmiştir. Sayısal çoğunluğa sahip olan 
siyasal çoğunluğa da sahip olur aslında. 

Saym Başkan, 
Bu konulan fazla deşip Yüce Senatonun çatısı al

tında polemik yaratma niyetinde olmadığımızı da be
lirtmek isterim. Faydasının mahzurundan çok oldu
ğu, insan haklarına ve milletin hür iradesine dayalı 
parlamenter demokratik düzenimizin geçirdiği sar
sıntılardan ve tarihî gerçeklerden ders almalıyız. Bu 
noktalara kolay gelinmemiştir. Memleket hepimizin-
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dir. Hepimiz Atatürk'ün kurduğu ve büyük eser olan 
T. B. M. M. nin mukaddes çaüsı altında görev yap
mak ve siyasî hayatimizin vazgeçilmez unsurları 
olan siyasî partilerin ve hür seçimlerin bir mana ifa
de etmediği bir ortamı yaratmak isteyenlere karşı 
tüm müesseselerimizle, basınımızla el ele, omuz omu
za, millî birlik ve dayanışma içerisinde mücadelemizi 
devam ettirmeliyiz. Kısa vadeli kısır çekişmelerin 
kimseye bir şey kazandırmayacağı artık anlaşılmalı
dır. 

Memlekete siyaset yoluyla hizmet etmek isteyen
ler, Hükümet olmanın yollarını Anayasa ve kanun
lar çerçevesinde, meşru plâtformlarda ve düzenin 
meşru kuralları yönünde arayıp bulabildikleri za
man; Hükümette görev almayan siyasî partinin veya 
partilerin d t yıkıcı değil, yapıcı bir zihniyetle muha
lefet görevini yerine getirdikleri zaman bir çok sorun
ları en kısa zamanda geride bıraktığımız görülecek
tir. Siyasî partiler arasında iktidarla muhalafet ara
sında, Anayasal organlar arasında ve basında mil
letin özlemini çektiği yapıcı bir diyalogun kurulması 
zaruretine A. P. Grupu olarak samimiyetle inanıyo
ruz. 

Sayın Başkan, 
Koalisyon hükümetlerinde siyasî partiler kendi 

seçim beyannamelerinde millete vaad ettikleri husus
ları gayet tabiîdir ki, uzlaşma imkânları çerçevesin
de yürütmek durumundadırlar. 

Sayın Demirel Başkanlığındaki mevcut Hüküme
tin Programı hakkındaki' görüşlerimizi ifade eder
ken mevcut şartları bu gerçeğin ışığı altında değer
lendirmeye gayret edeceğiz. 

,36 sayfadan ibaret olan Hükümet Programında 
memleketimizin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış 
meselelere anahatları ile ve protokol çerçevesinde 
temas edilmiş bulunmaktadır. 

Kısa vadede ve idarî tedbirlerle mevcut kanunla
rın uygulanması yoluyla çözümlenebilecek konuiar 
ayrıdır. Mevcut mevzuatta yeniden düzenleme yapıla
rak çözümlenebilecek konular ayrıdır. Bunların Yüce 
Parlamentodan geçirilmesi gereken tasarı ve teklif
lerle çözümlenmesi zorunluluğu karşısında, bu nitelik
te olan tedbirler için makul bir sürenin geçmesi icap 
edecektir. 

Dış ülkelerle yapılacak ikili görüşmeler veya mil
letlerarası plâtformlarda çözüme bağlanabilecek hu
suslar da ayrı bir karakter arz etmektedir. 

Programı dikkatle okuduk ve dinledik. Çeşitli si
yasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda alınma

sı gerekli tedbirlere analıatları ile ve boşluk mrakıl-
maksızm değinilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyo
ruz i 

Program; memleket meselelerinin kısa veya ma
kul bir dönem çerçevesinde hallini öngören tedbirler 
manzumesi olarak, muhalefetin dahi üzerinde fazîa 
eleştiride bulunamayacağı bir üslûp içerisinde hazır
lanmıştır. Başarının en önemli sırrı uyum içinde ça
lışma şart ve ortamının hazırlanmasmdadır. Koalis
yon ortaklarımızın geçmiş koalisyon denemelerinde 
ortaya çıkan ve hizmetin müessiriyetini belli ölçüde 
rencide edebilecek nitelikteki davranış ve tasarruflar
dan tevakki edeceklerine dair inancımız her zaman 
olduğu gibi şimdide tamdır. Bu itibarla koalisyonun 
geçen dönemdekine nispetle daha başarılı olacağına 
kanaat getiriyoruz. 

Bir çok iç ve dış sorunlarla karşı karşıya olduğu
muz bir ortamda icap eden anlayışının ortaklarımız 
taralından esirgenmeyeceği umudunu samimiyetle mu
hafaza ediyoruz. Hükümetin tam bir uyum ve da
yanışma içerisinde aziz Türk Milletine hizmeti bir 
ibadet telâkki edecekleri muhakkaktır. Buna inanıyo
ruz. 

Koalisyon hükümetlerinin uygulama alanı buldu
ğu ahval ve zamanlarda, onun belkemiğini teşkil eden 
siyasî partinin lideriyle isimlendirilmesi; bunun tabiî 
sonucu olarak da başbakanların hükümetin en yetkili 
temsilcisi ve sözcüsü olarak kabulü, hem müteselsil 
sorumluluğun gereğidir hem de bakanların icraatları
nın müessir bir tarzda koordinasyonu için zarurîdir. 

Koalisyon protokolü peşinen hazırlanıp, bunu 
oluşturan siyasî partilerin sayın liderleri tarafından 
imza ve taahhüt edildiğine göre belli noktalardaki 
prensip fedakârlıklarım, hizmetin selâmeti, hükümet
lerin istikrarı ve koalisyon bünyesinin en tabiî icabı 
saymak durumundayız* 

Sayın Demirel Başkanlığındaki Koalisyon Hükü
metinin uzlaşma protokolüne dayanarak hazırlamış 
dduğu programının iç güvenlikle ilgili bölümünü de
ğerlendirdikten sonra, diğer konulara, iç ve dış so
runlarımıza anahaîlarıyla ve satır başları halinde de
ğinerek maruzatımı bitirmiş olacağım. Vaktinizi bir 
nebze alacağım için mazur görülmemi şimdiden istir
ham ediyorum. 

Bu suretle programa ilişkin görüşlerimizi : 
tç güvenlikle ilgili tedbirler, 
Ekonomik ve sosyal sorunlarımıza ait tedbirler, 
Millî Eğitim ve kültür hizmetleri ile ilgili tedbirler, 
Dış ilişkilerimizi kapsayan konular halinde arz 

ve ifade etmeye çalışacağız. 
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Hükümet Programında en başta gelen ve günümüz 
şartlan içerisinde ele alınması gereken konuların en 
başında hiç şüphesiz anarşik olaylarla mücadele gel
mektedir. Programda bu konuya öze! itina gösteril
miştir. 

Demokratik parlamenter düzenimizin, Cumhuriyet 
rejimimizin her türlü kanun dışı eylem ve işlemlere 
karşı korunmasında, Cumhuriyet Hükümetimizin 
Programda ifadesini bulan azim ve kararını memnuni
yetle karşılıyoruz. 

Anayasa ve kanunların asla yer vermediği, top
lumun huzurunu bozan, hürriyet içerisinde kalkınma 
hamlelerine ve Türk Milletinin mutluluk ve refahına 
engel olmak isteyen her türlü eyleme karşı mücadele
yi ve bunları tesirsiz hale getirmeyi taahhüt eden Prog
ramın lafzıyla, ruhuyla ve bütün icaplarıyla uygulama 
alanına sokulmasını destekliyor, kanun ve nizam hâ
kimiyetinin her şeyden önce gelmesini hukuk devleti
nin en tabiî gereği sayıyoruz. -

tç güvenliğin asayiş ve kanun hâkimiyetinin keşin 
şekilde sağlanması, Devletin selâmeti için şarttır, reji
min selâmeti için şarttır. Özellikle 1968'lerden sonra 
dozunu artırarak sürdürülen anarşi ve terörist hareket
ler yalnız Türkiye'de değil, bir çok dünya ülkelerinde 
ve hatta Avrupa'nın gelişmiş ve kalkınmış Batı de
mokrasilerinde dahi zaman zaman kendisini göster
miştir. Toplumun huzur ve sükûnunu bozmuş, eğitim 
ve öğretim hürriyetini, anayasaların teminat altına al
dığı bütün hak ve hürriyetleri yine bu imkânlar arka
sına sığınarak ortadan kaldırıp, milletlerarası komü
nizm idealinin ve rejimleri yıkmanın bir vasıtası ha
line sokulmuştur. Kanun hâkimiyetinin zedelenmesini, 
devlet ve hükümet otoritesinin rencide edilmesini he
def alan yerli ve yabancı anarşik olayların altında ya
tan gerçek budur. Bunun kalkınmayla, refahla, fikir 
özgürlüğü ile, reformist hareketlerle hiç bir ilişkisi 
yoktur. 

Bu gerçeği her türlü siyasî rekabet hissinden ay
rı tutan memleketler gereken tedbirleri elbirliği ile al
makta tereddüt etmemişler, toplumun huzur ve sükû
nunu kısa zamanda sağlamayı başarmışlardır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Evvelâ olaylara doğru teşhis koymakta birleşmeli, 

ondan sonra da dünya âlemce bilinen tedavi yöntem
lerinin uygulamasına geçilmelidir. 

Günümüzdeki anarşik nitelik taşıyan suçlar kişisel 
suçlar değildir. Adi zabıta vakıaları da değildir, ma
sum öğrenci hareketleri de değildir. Bu olayların önü
ne geçilmesini Türk gençliğinin, ayrı fikir ve görüşler 
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taşısalar da kaba kuvvete dönüşmeden eğitim ve öğ
retim yapabilmesini istiyoruz. Anarşik olayların ve 
aşırı cereyanların aleti olmasınlar diye uğraşıyoruz. 
Bundan ıstırap duyuyoruz. 12 Mart öncesi ve sonrası 
olayların tarihe mal olan gerçeklerinin artık anlaşıl
masını bekliyoruz. 

Hükümetler devletin icra organıdır. 1961 Anayasa
sı ile kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiştir. Her 
şeyi Hükümetten beklemek alışkanlığından da kurtul
mamız lâzımdır. Nereden gelirse gelsin kanunsuz fiil 
ve hareketler karşısında bütün siyasî partilerimizin, ik
tidarı ile, muhalefeti ile Hükümet Programında ifa
desini bulan teşhislerde birleşmek mecburiyetindeyiz. 
Anayasal organların ve bütün müesseselerin bu so
rumluluk duygusunu her an hissederek rejimi yıkma 
hedefine yönelen davranışlar karşısında kendilerine 
düşen görevi objektif hukuk ölçüleri içersinde yap
maları şarttır. İsteyerek veya istemeyerek kısa vadeli 
kısır parti çıkarları uğruna hiç bir anarşik eylem giz
li veya açık şekilde himaye görmemelidir. Polemik ol
sun diye değil bir gerçeği ifade için arz etmek istiyo
rum arkadaşlarım. Anarşik olayların önlenmesini an
cak kendi iktidarlarında bulanların hükümet ettik* 
leri kısa ve uzun dönemlerde olayları önlemeye muk
tedir olamadıklarını ifade etmek istiyorum. Karşılık
lı ithamlarla anarşik olaylar için çözüm getirmek de
ğildir. Milleti özlediği huzuru en kısa zamanda sağ
lamak, bütün hükümetlere yardımcı olmak durumun
dayız ve buna mecburuz. 

Arz ettiğim gibi; hem kuvvetlerin ayrımı prensibi-. 
ni savunmak hem de anarşik olayların istenildiği öl
çüde önlenememesinin bütün günahını, bütün fatura
sını hükümetlere ödetmeye çalışmak insaf ölçüleri ile 
bağdaştırılmaz, arkadaşlar. 

Büyük Milletimiz cereyan eden olayları dikkat ve 
endişe ile izlemektedir. Herkesin, her organın kendisi
ne düşen görevi yapmasını beklemektedir. Teşhiste 
birleşirsek tedavide güçlük çekmeyiz. Hükümet dışın
daki tüm organ ve kuruluşların da bundan böyle geç
miş tecrübelerin ışığı altında konuya gereken hassasi
yeti göstereceğinden A. P. Grupu olarak şüphe etmek 
istemiyoruz* 

Demokratik parlamenter düzenlerde işçi sendikala
rı vardır belli meslek gruplarının hak ve menfaatlerini 
korumak için kurulan resmî veya özel dernek ve ku
ruluşlar vardır. Öğrenci kuruluşları vardır. Bütün bun
lar baskı grupu olarak elbette Parlamento ve hükü
metler nezdinde mensuplarının hak ve menfaatlerini 
korumaya çalışacaklardır. Yakın geçmişte üzüntü ile 
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görülmüştür ki; bu baskı gruplarının bir kısmı kendi 
faaliyet çerçevelerini aşarak siyasî faaliyetlerin mihrakı 
haline gelmişler, pervasızca kanunları çiğnemişlerdir. 
Bazı hallerde anarşik olay ve fiillerin ortağı olmuşlar 
ve maalesef belli çevrelerin teşvik ve desteğini de ka
zanmışlardır arkadaşlar, 

Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun çatısı altında görev yapan hu

kukçular vardır, ilim adamları vardır, Anayasa profe
sörleri vardır, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapan 
muhterem arkadaşlar vardır. Memlekette geniş tecrü
be kazanan her türlü meslek gruplarının kıymetli tem
silcileri vardır. 

Hepinize samimiyetle soruyorum. Kanun hâkimi
yeti böyle mi sağlanacaktır? Huzur yolu boylemi açı
lacaktır? Demokrasi böylemi korunacaktır? 

Ülke ve millet bütünlüğünü, iç barışı, kardeşlik ve 
huzuru korumaya kesin şekilde kararlı isek geliriz 
her şeyden önce kanunları hâkim kılalım. Geliniz ka
nuna uymayan, Anayasada yeri olmayan «Genel 
Grev» gibi sorumsuz çağrılara iltifat eimeyelim ar
kadaşlar. Çeşitli iç ve dış mıesekleri» halli için mil
let iradesine dayanarak memlekete hizmet etmek is
teyen ve hemen hemen hepsi cumhuriyet neslinin ev
lâtları olan bu muhterem kişileri peşin hükümlerle, 
kanun dışı baskı metodîarıyle yıpralmaya 'tevessül et
meyelim. Burulan ancak memleket Zarar göıür. Bun
dan ancak dengeli ve hızlı kalkınma gayretleri zarar 
görür. 

Hükümetlerin başarılı olamadıkları hallerde yine, 
Yüce Meclisin kararı ve Anayasa hükümleri uyarm-
ca düşürülmeleri her zaman mümkündür. Anayasa 
ve kamınlara sa-ygdı olmanın, hür parlamenter reji
min 'korunmasının başka bir yöntemi de yoktur. As
garî müşlerekde birleşmek rejimi ayakla tutabilme
nin şartlarını her zaman canlı tutabilmek için,, şiddet 
olaylarının arkasında yatan rejimi yıkma 'kavgasının 
mevcut olduğunu hep birlikte bilmeye ve sorumluluğu 
hep birlikte Yüce Türk Milleti ve tarih huzurunda 
paylaşmaya mecburuz muhterem arkadaşlarım. 

Programdaki; C. H. P.'ye mensup saym üyelerce 
de memnüniyeile karşılanmış olmasını beklediğimiz : 

«Anayasalın temel iîkeîerlri ve milletin yüksek 
menfaatlerini korumak için muhalefetle demokratik, 
medenî münasebetler kurulacak ve bunlar güçlendiri
lecektir» tarzındaki beyan özellikle anarşik olayların 
ve önemli dış sorunların müştereken ve eîbirligiyle 
önlenmesi konusunda müspet bir adım olabilecek 
mahiyet taşımakladır. C. H. P. Sayın Genel Başkar.i 

29 . 7 . 1977 O : 1 

ve üyelerinin memleketin yüksek menfaatleri açısın
da a bu iyiniyet çağrısına iltifat etmeleri memlekete ve 
rejime çok şeyler kazandıracak görüşündeyiz. Eski 
defterlerin açılmasında faydalar yoktur. Geleceğe gü
venle bakmak lâzımdır. Dar boğazları aşabilmenin 
en pratik yolu önemli iç ve dış meselelerde iklidar 
grupları ile muhalefet arasında yapıcı bir diyalogun 
kurulmasıdır. 

Yüce Senatonun Çarşamba günü yapılan oluru-
miîiijda bilgilerinize sunulan Hükümet Programı ken
dine mahsus ayrı ağırhk ve önem taşıyan çeşitli eko
nomik ve sosyal tedbirler manzumesi mahiyetindedir. 
Hızlı ve dengeli kalkınma hamlelerimizin aynı şekil
de devamını öngören ekonom'ik ve sosyal tedbirler 
manzumesini takdirle karşılıyor; kısa veya konusuna 
göre belli süreler içerisinde uygulama alanlarına ko
nulmasını bekliyoruz. Hükümetin güven oyu alma
sından sonra da yeni kanunların çıkmasını gerektire
cek tedbirler için A. P. Grupu olarak eldeın gelen des
tek esirgenmeyecektir. 

Hepsi yekdiğerini tamamlayan ve bülün Bakanlık 
ve müesseselerin hizmet alanına giren konular üzerin
de ayrı ayrı görüş arzetmemin kıymetli zamanlarınızı 
alacağı düşüncesiyle bazı noktalar üzerinde durmakla 
yetineceğiz. 

Hızla kalkınmakta olan memleketler için, daha 
doğrusu hürriyetçi parlamenter düzen içinde kalkın
makta olan memleketler için en önemli faktör yuri 
sa Ihında huzur ve sükûnun muhafazasıdır. Bu itibar
la programın iîk bölümlerinde anarşik olaylarla, ka
nun hâkimiyetiyle ilgili konulara değinilmesinden 
sanra ekonomik ve sosyal sorunların ele alınmasını 
bu gerçeğin tabiî bir icabı sayıyoruz. 

Adalet Partisi siyasî iktidarları Demokrat Parti 
zamanında başlatılan iktisadî kalkınma mücadelesini 
aynı şevk ve heyecanla yürü'mesini bilmişler, «Mutlu 
ve Müreffeh Büyük Türkiye» idealinin samimî takip
çileri olmuşlardır. 

Anayasa muvacehesinde kalkınmamız plana bağ
lanmıştır. Bunun yananda Anayasanın da öngördüğü 
«Sosyal Devlet» alayişi; sosyalist bir rejime cevaz ve
ren bir anlayış da değildir. 

Karma ekonomi düzenini benimseyen parti olarak, 
sosyal devlet felsefesi ve ilkeleri ile hızlı ve dengeli 
bir kalkuLmamn; ancak kamu yatırımları iîe özel sek
tör yatırımları arasında kurulacak mâkul bir denge iîe 
.sağlanacağına inanmışızdır. Aîiyapı hizmetleri ile, 
enerji santralleri ile modern ulaşsın imkân ve vasıta
ları ile sîiıaî tesisleri ile, fabrikaları ile velhasıl sısnaî 
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ve tarımsal yatırımları ile güçlü ye bütünîük arz eden 
bir ekonomik bünyeye kavuşmak yolundaki yapılan 
hizmetler ortadadır. Büyük eserler bütün haşmeti ile 
Türk milletinin hizmetindedir. Büyük işler yapmak 
için büyük heyecana duymak lâzımdır. 

Üretimin artırılmasına, serbest rekabete, özel 
mülkiyete zarar vermeden; başka deyimle üretimin 
muhtaç okluğu itici gücü ortadan kaldırmadan Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri ile ilgili ıslahat ve yeniden 
düzenleme tedbirlerine başvurulmasını sevinçle kar
şılamaktayız. 

Saym Başkan, 
Liberal görüş sahibi olduğumuz ve belirli bir 

ekonomik politika izlediğimiz şeklinde eleştirilere 
maruz kalan A. P. lilcr o Lir ak program vesilesiyle 
şu noktayı tebarüz ettirmek isterim ki, 18 nci Asrın 
klasik liberal görüşü bugün hemen hemen tarihe ka-
nşmıştır. Devletin, sosyal refahın sağlanmasında, 
sosyal güvenlik tedbirlerinin alınmasında, ekonomik 
hayata belli ölçüler çerçevesinde müdahale etmesinde 
rol sahibi olduğu yalnız bizde değil Amerika Birleşik 
Devletlerinde dahi görülmektedir. Sosyal devletin 
gereklerine uyarak, karma ekonominin toplum için 
büyük faydasına inanarak, gerek kamu kesiminde, 
gerekse öze! kesimde her türlü tedbiri almakta te
reddüt etmemişizdir. 

Hükümet programında refahın tabana yayılması 
amacayle, sosyal güvenliğin icap ettirdiği bütün boş
lukların doldurulması gayretleriyle ilgili beyanları ha
raretle destekliyoruz. 

İşçi, küçük esnaf ve sanatkâr, köylü, çiftçi, me
mur gibi dar gelirli vatandaşlarımızın refahı için alın
ması kararlaştırman tedbirleri memnuniyetle karşılı
yoruz. Fert başına düşen millî gelirimizdeki artışla
rın hafife alınmaması lâzımdır. 

Ekonomimiz hızla kalkınmakta olan bir ülke ola
rak, elbette ki, zaman zaman dar boğazlarla karşıla
şacaktır. Bütün dünyada aktüalitesini koruyan pet
rol meselesi vardır. Döviz sıkıntıları vardır. Elbette 
ki, bu sıkıntılar ekonomik ilişkilerin çok girift hale 
geldiği dünyamızda bizi etkilemekten uzak kalama
yacaktır. 

Kötümserliğe kapılmadan ciddî ve müessir ted
birlerle; yerüstü ve yeraltı kaynaklarımızın değer
lendirilmesiyle, büyük tarımsal ve sınaî potansiyeli
mizin kullanılmasıyle mescitlerin üstesinden gelmek 
d; ima mümkündür. Programı bu yönü ile de yapıcı 
ve gerçekçi telâkki ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. 
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| Özetle ifade edersem, sınıf mücadelesine yer ver
meden kalkınma sağlanır, refah seviyesi yükselir. 

işçi ve işveren ilişkilerinde çatışmaya meydan ver
meden, brnilen dal kesilmeden üretimin artmasından 
doğan nimetlerden âdil ölçüler içerisinde faydalanma 
imkânları bulunur ve bulunmaktadır da. Çalışan sını-
fm her türlü hak ve menfaatlerinin korunmasında ne 
kadar samimî olduğunu Adalet Partisi şimdiye ka
dar ki tek başına ve koalisyon halindeki icraatıyle 

I ispatlamış bulunmaktadır. Mesele, ekonomik büyü
menin kesintisiz devanı ettirilmesidir. Mesele, üreti
min artırılmasıdır. Mesele, büyük bir heyecanla yatı
rım projelerinin gerçekleştirilmesidir. İşsizliğin ön
lenmesinin ve kendi malımızı kendimiz üretip mil
yarlarca liralık döviz tasarrufu sağlanmasının başka 
yöntemi de yoktur. Bunlar modern ekonomi ilminin 
gerçekleri olduğu kadar memleketin içinde bulundu
ğu şartların en tabiî ihtiyacıdır. 

Sayın Başkan, 
Bütçe kaynaklarımızın faydalı şekilde değerlendi

rilmesi iç",n programda öngörüldüğü veçhile vergi zi
yamı önleyecek tedbirlerin hızla geliştirilmesini bek
lemekteyiz. Yergi ve vergi idaresinin ıslahım sağla
yacak, vatandaşı formalite ve bürokrasinin dar ve 

I sskıcı kalıplarından kurtaracak çalışmaları hasretle 
beklemekteyiz. 

Asgarî manada okuma - yazma bilen her vatan
daşın anlayıp doldurabileceği beyanname ve formül
lerin yeni teknikle desteklenmesi zaruretine inanıyo
ruz. Vergide adalet sağlanmalı, asgarî geçim indiri
mi en kısa zamanda tatminkâr seviyeye çıkarılmalı, 
özellikle dar gelirlilere rahat yaşama imkânı sağlan
malıdır. Maliyemiz klâsik maliyeci imajından sü
ratle kurtarılmalıdır. 

Ticarî ve ziraî kredi sisteminin yeni esaslara bağ
lanması gecikmemeli, özellikle çiftçi ve köylünün ve
rimli ve kontrollü bir kredi sistemine kavuşturulması 
imkânları hızla aranmalıdır. 

İdarede ıslahat yapılmasının ve vatandaşın kır
tasiyeciliğin sıkıcı çemberinden kurtarılmasını bekli
yoruz. 

Mcha'Iî idareler olarak belediyelerin, il özel ida
relerinin ve köylerin, küçük esnaf ve dar gelirlilere 
yük teşkil etmeyecek surette yeni finansman ve fon 
kaynakları ile beslenmesi esasına dayalı yeni tasarı-
îann biran önce Yüce Meclislere şevkinden memnu
niyet duyacağımızı ifade etmek istiyoruz. 

Dış ülkelerde yasayan ve Türk ekonomisine bü-
I yük katkıları olan işçilerimizin henüz halledilemeyen 
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sorunlarına çözüm yollan aranmasını istemekteyiz. 
Çeşitli tarımsal ürünlere ait taban fiyatların tes

pitinde tarım ürününün gittikçe artan maliyet unsur
ları nazarı alınarak gerçek değeri ile satılmasının te
minine ilişkin tasarrufları sevinçle karşılayacağımızı 
şimdiden belirtmek isteriz. 

Hükümet kuruluşlarının gecikmesi nedeniyle ha
len ilân edilemeyen hububat fiyatlarının çok kısa za
manda ilânının yerinde bir hizmet olacağı görüşün
deyiz. 

Dış ödemeler dengesindeki dar boğazların belli 
bir süre sonunda aşılabilmesi imkânlarının takviye 
edilmesini önemle beklemekteyiz. Klâsik tarımsal 
ürünlerimizin ihracında ve dış ülkelerdeki işçilerimi
zin gönderdikleri dövizlerle takviye edilen döviz re
zervlerimiz çok büyük ihtiyaçlarımız muvacehesinde 
maalesef yeterli değildir. 

Teşvik ve uygulama tedbirleri rasyonel ve pratik 
metotlarla icap ederse yeniden düzenlenmeli, ihraç 
mallan üreten sanayi erbabına gereken kolaylık gös
terilmelidir. Basit bir telefon konuşmasından sonra 
uçaklarla 24 saat içerisinde mal şevkinin imkân da
hilinde olduğu bir dünyada biz hâlâ zorluklar çütar-
makta, formaliteleri artırmakta, birbirimizle yarış 
halinde bulunmaktayız. Her nedense bu konulara 
şimdiye kadar pratik çözüm yollan getirilememiştir. 
Sebebini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu noktalar
da Sayın Hükümetin dikkatli olmasını bilhassa istir
ham ediyoruz. 

Memleketimiz bütün dünyanın aradığı çok deği
şik sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve bol olduğu 
bir ülkedir. Özellikle yaş meyve ve sebze ihracını çok 
süratli bir prosedüre bağlayacak tedbirlerin ilk 100 
gün içerisinde gerçekleştirildiğini görürsek, döviz me
selemizin hallinde de önemli bir adım atmış oluruz. 

Turistik imkânların bütün potansiyelini bünye
sinde toplayan Türkiye şimdiye kadar maalesef bu 
noktayı yeterince değerlendirememiş, gazetelere de 
akseden belli sebeplerle memleketimiz nerede ise tu
ristlerin biran önce bırakıp gitmelerini sağlayacak 
bir ortama itilmiştir. Bu nokta üzerinde önemle du
rulmasını hassaten istirham ediyoruz. 

Programın memnuniyetimizi mucip olan bir yeni
liğine işaret etmek isteriz. 

Bölgeler arası dengesizliği kaldırmak, dengeli ve 
hızlı kalkınmayı sağlamak ve yatınmlarm âdil bir şe
kilde gerçekleştirilmesîm temin etmek için Doğu ve 
Güneydoğu illerimizle ilgili özel bir «İl Pilot Kalkın^ 
ma Projeleri» nin uygulamaya başlatılacağını sevinç

le karşılıyor, bunu zarurî bir hizmet telâkki ediyoruz. 
Ekonomik tedbirlerle ilgili maruzatıma son vermeden 
önce büyük vatandaş kitlelerini bilhassa son günler
de fazlasıyk rahatsız etme istidadını gösteren «Hayat 
pahalılığı üzerinde de ciddî tedbirlerin alınması hu
susunda Hükümetimizin gereken çalışmalara girişe
ceğine inanıyoruz. Özellikle ekonominin tabiî bir 
icabı olan arz talep kaideleri dışında sun'î fiyat yük
selmeleri hepimizi üzmektedir. Bir kısmının idarî 
tedbirlerle, bir kısmının yasal tedbirlerle önünün 
alınması makul düzeyde tutulması gerekir. 

Programda eğitimin millîliğine özel önem veri
leceği açıkça ifade edilmiştir. Anayasamız ve mem
leket gerçeklerinin ışığı altında hazırlanıp Yüce Mec
lislerin onayı ile yürürlüğe giren Temel Eğitim ve 
Öğretim Kanunu muvacehesinde; değil T. C. Hü
kümetlerinin hiç bir kuruluş, müessese veya derne
ğin kendi düşünce, felsefe ve ideolojisi istikametinde 
bahis konusu kanunun Ölçüleri dışında bir eğitim ve 
öğretim metodu biçimi veya yöntemi icat etmesi müm
kün değildir. 

Millî Eğitimde temel hedef; Milletimizin bütün 
fertlerini, Türk Milletinin millî, manevî, ahlâkî, in
sanî, sosyal ve kültürel değerlerini benimseyen, ko
ruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını ve milletim se
ven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuri
yetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bun-
lan davranış haline getirmiş, büyük ve şanlı tarihi
mizle iftihar eden, milletimizin geleceğine güvenle 
b&kan, her türlü taklitçilikten uzak, millî şahsiyetini 
müdrik, ilim, teknik ve medeniyet yansında insanlı
ğa örnek olmayı hedef alan vatandaşlar olarak yetiş
tirmektir. 

Gerçek manada Atatürk ilkelerinin gereği de bu
dur. Artık bundan böyle eğitimin millîliğinin Anaya
sa ve kanunlar muvacehesinde gerçek bir unsur ola
rak kabulü zarureti vardır. Hükümet programlanna 
dahi geçirilmesine lüzum görülmeyecek şekilde tabiî 
bir niteiüî kazanmalıdır. Temennimiz budur, arka
daşlar. 

Bütün eğretim kademelerinde bu prensiplerin esas 
teşkil edeceği bir uygulamaya gidilmesini öngören 
her türlü tedbirin alınmasını memnuniyetle karşıla
yacağımızı belirtiyorum. 

Yüksek öğrenim çağındaki gençlerimizin her tür
lü sorunlarının belli bir plan ve program perspektifi
ne göre çözüme kavuşturulması lazımdır. Yeni ve 
yeterli öğrenci yurtlarının ^eya Üniversite kampusla
rının modern planlarla inşası büyük bir ihtiyacı kar-
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şılayaeakhi'. Yurt sorunları ile ilgili boşlukların do!» ı 
durulması, özellikle Anadolu'nun ücra köşelerinden 
geîen gençlerimizin kredi ve burs sorunlarının günün 
şartlarına göre yeniden ayarlanması ve bütçelere hiç 
esirgemeden ödenek konulması zaruretine inanıyoruz. { 

Bilhassa üniversite gençlerimizin boş zamanları-
mn değerlendirilmesine matuf her türlü tedbir alınma- I 
lı ve bu konuda hiç bir fedakârlıktan kaçınılmama
lıda. 

Dış ilişkilerimiz: I 
Hükümet programında dış ilişkilerimizi kapsayan I 

politikanın anahatlarma ve esaslarına değinilmiş bu- I 
Ilınmaktadır. I 

Günün ve dünyanın her gün bazen de her saat 
değişen milletlerarası siyasî konjonktürü karşısında, I 
gerçekçi, millî menfaatlerimize ters düşmeyen, ener- I 
jik bir politika izlememizin zorunluluğunu arz etme- I 
yi dahi fazla buluruz. I 

Çeşitli ve önemli dış sorunlarımızın makul bir I 
zaman içerisinde çözülmesine ihtiyaç duyulan bir 
ortamda, hiç olmazsa Sayın Demirel Başkanlığında 
kurulan koalisyon ortağı siyasî partilerimiz arasında, 
her ne şekil ve surette olursa olsun, sanki görüş ay
rılığı bulunduğu şüphe veya izlenimine yurt içinde 
ve yurt dışında meydan verebilecek nitelikteki tutum . 
ve davranışlardan kesinlikle kaçınmak zorunluluğu 
vardır. 

Milletlerarası ilişkilerde Türkiye'nin anatercihleri- I 
ni muhafaza ederek, bütün dünya devletleri ile iyi ve 
s'itif ilişkiler içerisinde bulunması muhakkak ki, sa-
yıssz faydalar sağlayacaktır. j 

Günümüzdeki milletlerarası ilişkilerde ekonomik 
faktörler ön plana geçmiş bulunmaktadır. Türkiye' 
nin yalnız siyasî menfaat sahasını değil, ekonomik 
menfaat sahasını da genişletmek ve savunmak gerek- | 
inektedir. 

Zira dünya ekonomik dengesi büyük değişiklik
ler geçirmektedir. Dünya aynı zamanda 1929 krizin
den bu yana, belki de, en önemli ekonomik bunalı
mını yaşamakta, dünya para düzeni tam bir düzen
sizlik içinde bulunmaktadır. Elbette ki Hükümetimiz 
bu gelişmeleri gözden uzak tutmayacaktır. 

Siyasî dengede de önemli gelişme ve değişiklik
lere şahit olmaktayız. 

Sayın Başbakanımızın da katıldıkları 1975 Helsin
ki dokümanları milletlerarası ilişkilerde yeni anlayış 
ve esaslar getirmiştir. Dünya askerî dengesinde de 
teknolojik gelişmeye paralel olarak çok önemli geliş
meler görülmektedir. Bütün bunları görmek ve tespit 
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etmek kâfi değildir. Bunlara intibak etmek, bunlar 
karşssında Türk millî çıkarlarını en iyi şekilde savun
mak gerekir. Ancak, dış teşkilâtımızın da çok uya
nık, basiretli olması bulundukları ülkelerdeki her 
türlü gelişmeyi yakinen izleyip Hükümete bildirmesi 
icabeder. 

Koalisyon Hükümetimizin başı olan Sayın Baş
bakan Süleyman Demirel'in bu konularda ne kadar 
hassas olduğu gerek Helsinki Konferansındaki tutu
mu, gerekse diğer dış ülkelerdeki temasları ve Ame
rika Birleşik Devletleri Başkanı Carter'îe vaki mü
lakatları sırasında kamu oyunca da yakinen izlenmiş 
ve takdir edilmiştir. 

Kıbrıs millî davamız henüz nihai bir çözüme ka
vuşmuş değildir. Yunan Hükümeti bu konuda ısrar
lı bir şekilde taraf olmaktan kaçınmakta, Türkiye'yi 
ve Kıbrıs Türk Toplumunu Başpiskopos Makarios 
ile karşı karşıya bırakmayı tercih etmekte, bunun 
yanısıra Türkiye üzerinde dış baskılar yaratmak gay
retini sürdürmekte, Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresi ve kamuoyunda Türkiye aleyhindeki geniş 
faaliyetlerini devam ettirmektedir. Aynı zamanda bü
tün dünyada insafsız bir kampanya yürütmeyi usul 
haline getirmiştir. Atina Hükümeti bununla da ye
tinmeyerek, bir taraftan Türkiye'yi ambargo altında 
tutmaya çalışırken, diğer taraftan ciddî bir durum 
arz etmeye başlayan silâhlanma yarışı içinde bulun
maktadır. Türkiye Kıbrıs meselesinin müzakere yo
luyla halline daima ve samimiyetle taraftar olmuş
tur. Türkiye gayet tabiîdirki, Makarios'e muhatap 
alamaz. Muhatap Atina'dır. Şu gerçeği bütün ülkele
rin kabul etmesi lâzımdır ki, Kıbrıs sorununa ilişkin 
Türk - Yunan anlaşmazlığı Amerikan kongresinde 
veya Avrupa'nın bazı başkentlerinde çözümlenecek 
nitelikte değildir kanısındayız. Ancak, Ankara ile 
Atina arasında; buna paralel olarak da Kıbrıs'taki 
Türk ve Rum toplumları arasında çözülebilir. 

Kıbrıs sorununun hallinin, diğer anlaşmazlıklara 
da bir noktada yardımcı olacağı görüşündeyiz. 

Daima barıştan yana olduğumuzu tekrar etmek 
isteriz. Ancak, bu bansın bizatihi Atina ve Makarios' 
un şartları ile olamayacağı da muhakkaktır. 

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerimiz Baş
bakan Sayın Demirel'in de bir çok defa halkımızın 
hissiyatına tercüman olarak ifade ettikleri gibi, bizim 
hiç bir günahımız olmadan bozulmuştur. Amerikan 
Kongresi, Rum lobisinin baskısı ile devreye girmiş, 
Kıbns sorununu gerçek mecrasından çıkararak Tür
kiye - Amerika ilişkisi içerisine yerleştirmek suretiy-



C. Senatosu B : 68 29 ... 7 . 1977 O : 1 

le hem iki müttefik devletin ilişkilerini çıkmaza sok
muş, hem de Kıbrıs meselesinin hallini lüzumsuz bir 
şekilde geciktirmiştir. 

Amerika, Kıbrıs meselesinin gerçekten hallini is
tiyorsa, yolun üzerinden çekilmeli, Türkiye - A.B.D. 
ilişkileri ile Kıbrıs meselesi arasındaki bağı kesmeli-
dir. Bu devam ettiği sürece hem meselenin halli ge
cikecek hem de ilişkilerimizin normale dönmesi güç
leşecek ve sıkıntılar artacaktır. Ambargo kısmen ara
lanmış olmakla beraber bu haliyle devamı A.B.D. 
ile ikili ilişkilerimizi daha fazla zedeleyecektir. Ortak 
savunması da menfi bir şekilde etkilenmek suretiyle, 
Akdeniz gibi hassas bir bölgede savunma dengesini 
ciddî bir şekilde bozacaktır. Özetle ifade edersek, 
Türk - Amerikan ilişkileri Rum ipoteği altında de
vam edemez. A. B. D. Kongresinin bunu açık bir şe
kilde idrak etmesi lâzımdır. 

Sayın Başkan, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkileri

mize gelince : 
Konunun yeni bir açıdan ele alınması zamanı 

gelmiştir. Programda da ifade edildiği üzere millî 
menfaatlerimizin korunması esastır. 

AET, Kuzeydeki genişlemesini tamamladıktan 
sonra bu kere, Akdenizde genişleme kararım almış 
bulunması Türkiye için yeni bir durum meydana ge
tirmektedir. 

«Zeytinyağı Kuşağı» olarak anılan Yunanistan, 
Portekiz ve son olarak İspanya'nın tam üyelik talep
leri, Türkiye ile AET Ortaklık Anlaşmasının geleceği 
bakımından üzerinde ciddiyetle durulması gereken 
yeni şartlar yaratmaktadır. 

Hiç şüphe yok ki, yeni Hükümetimiz bu konuyu 
bu açıdan da değerlendirecek ve gereken kararı ala
caktır. AET meselesi takdir buyuracağınız veçhile ba
sit bir konu değildir. 1 Temmuz I977'den itibaren 
9 AET ülkesi ile 7 serbest mübadele bölgesi üyeleri 
arasında ticaretin serbest b;rakılması dünyanın en 
büyük ekonomik pazarını meydana getirmiş bulun
maktadır. Bu, gerçek, gözden uzak tutulmamak 
icabeder. AET bugünün ve yarının bir realitesidir. 
Türkiye'nin dışında da kalamayacağı, yabancı da 
kalamayacağı bir realitedir. Özellikle Yunanistan'ın 
tam üye olacağı böyle bir topluluk Türkiye bakımın
dan ekonominin de çok ötesinde bir önem ve anlam 
taşımaktadu. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Belli bir süre içerisinde çeşitli konulara temas 

etmeye gayret ettim. Benden önce konuşan Millî Bir

lik Grupu Sayın Sözcüsü Mucip Ataklı bu kürsüye 
çıktılar; biz şahsen bu üslubu yadırgamış değiliz ar
kadaşlar. Şu Cumhuriyet Senatosu kürsüsü altında 
bulunduğumuz her celsede, hemen hemen her top
lantıda Millî Birlik Grupu sayın üyelerinin basit bir 
önergenin kabulü, ademi kabulü; 10 dakikaya, veya 
5 dakikaya indirilmesi konusunda dahi bizimle be
raber bulunduklarına şahit olmamışızdır, zaten eşya
nın tabiatına aykırı bir durum. Peşin hükümlerle De
mokrat Parti iktidarlarından başlayarak Adalet Par
ti iktidarlarım kötülemek, Sayın Demirel bizzat veya 
koalisyon ortaklığı halinde kurmuş olduğu bütün 
iktidarları kötülemek ve peşin hükümlerle kurulmuş 
olan Hükümetin muvaffak olamayacağını diie getir
mek, sanki kurulan bu Hükümet Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti değil de başka bir hükümetmiş gibi 
büyük şüpheler arz etmek, kamuoyunda şüpheler ya
ratmak maalesef Saym Millî Birlik Grupunun bir 
nevi tabiî taktiği haline gelmiştir arkadaşlar. Fakat 
biz bunu yadırgamış da değiliz. 

Yalnız şurasını ifade etmek isterim ki, gönül is
terdi ki, bu çatı altında bulunan Millî Birlik Komi
tesi üyeleri burada denge unsuru olsunlar. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Eski defterleri karıştırmak istemiyoruz muhterem 
arkadaşlar. Eski defterlerin karıştırılması ne bize ne 
size fayda getirmez; ama rica ediyorum, Millî Birlik 
Grupu Üyeleri olarak, Sayın Cumhurbaşkanınca Se
çilen Kontenjan üyeleri olarak, hangi partiye mensup 
olursa olsun bir defa şu kürsüden konuşurken asgarî 
müşterekte birletmenin, belli bir ölçüyü, belli bir üs
lubu kaçırmamanın zarureti şarttır arkadaşlar. Bu 
demokratik sistemde başka türlü diyalog kurulması 
mümkün değildir. 

Hem diyalogdan bahsedeceksiniz, hem de kalka
caksınız burada kurulmuş olan ve güvenoyu almak 
için Hükümet programım kürsüye getiren bir Hükü
metin programını eleştirecek yerde, programı çe
şitli sosyal, ekonomik konularla ilgili görüşlerinizi 
ifade edecek yerde, kalkacaksınız burada bizatihi 
kendi siyasî emelleriniz istikametinde beyanda bulu
nacaksınız. Bunun akıl ile mantıkla telif etmek müm
kün değildir. Artık bu alışkanlıktan kurtulmak lâzım
dır. arkadaşlar. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Grup adsna ko
nuşun, şahsınız adına değil. 

A. P. GRUPU ADİNA ORAL KARAOSMAN-
OGLU (Devamla) — Evet efendim, grup adına veya 
şahsı adına o fark etmez, 
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BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Ben şimdiye kadar yakinen ta
rak olduğumuz bir zihniyeti ifade etmek istiyorum 
beyefendi. Lütfen müdahale etmeyin fikir özgürlüğü
ne ve kürsü özgürlüğüne saygılı olun. 

BAŞKAN — Rica edeyim, Sayın Karaosman-
oğ5u devam edin efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Sanki iddia ettikleri Hükümet, 
bundan önce kurulan koalisyon Hükümeti (Kendi 
tabirleriyle bunu cephe olarak isimlendirdiler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin tâbiriniz; 
benim değil. Kendiniz koydunuz bu ismi. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Cephe değil, Milliyetçi Cephe. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Millî mi?.. MH-
liyc çîlüile cephe olmaz. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OGLU (Devamla) — «Milliyetçi Cephe» derken biz, 
Türk Ulusu arasımda herhangi bir tefrik yapmış de
ğiliz arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından şiddetli gü-
rütüler) 

Konuşmayın, susun. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Neymiş?... 

Ağa cephesi mi?.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Milliyetçilikte 

cephe olmaz, cephe savaş/la olur. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal.». 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Savaş cephesi falan değildir. 
Milliyetçi cephe... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — MiHiyetçiymiş... 
Savaşta cephe olur. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, sayın üyeler... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Milliyetçi 

Cephe, milliyetçi... 

A. P. GRUPU ADİNA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Milliyetçi Cephe İktidarıdır, 
Milliyetçi Partiler topluluğudur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — MilEyetçilikte 
cephe olmaz. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OGLU (Devamla) — Cephe, sizin anladığınız mana
da cephe değildir arkadaşlar. Sizin anladığınız ma
nada cephenin temsilcileri ve zihniyetinde olan in
sanlar değiliz biz. Öyle bir cephe değildir. 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hırsızlık, katillik 
şebekesi. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-

OĞLU (Devamla) — Komünizme (karşı, anarşiye kar
şı, Anayasa dışı hareketlere karşı, kanunsuzluklara 
karşı, terörizme karşı, millî menfaatlerimizin korun
ması için kurulan bir birliktir arkadaşlarım. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — (Erzincan 
Üyesi Niyazi Ümsal'a hitaben) — Komünist, hırsız. 
Sizde utanmak var mı?.. Kuyruk acısı var. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizde utanma ol
sa burada oturmazsınız. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Kaldı ki, o zaman 1970 seçim
lerinden sonra Sayın Ecevit'in Hükümeti bırakmasını 
biz teşvik etmedik. Kurallara göre kurulmuş, güveni 
oyu almıştır. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Dosyalar var. 
Katil herifler. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayacaksınız. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kaîil siz

siniz. 
BAŞKAN —'Karşılıklı konuşmayın. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Eski katil
ler, tarihî katiller. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Siz katiller top
luluğusunuz. 

BAŞKAN — Sayım Üye... Sayın ÜnsaL.. 
Karşılıklı lütfen konuşmayın, devam edin efen

dim. 
NİYAZİ ÜNSAL (Erzincan) — Yolsuzluk dosya

larınız var burada. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal lütfen 

efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-

OĞLU (Devamla) — Bizim alnımız açıktır. Adalet 
Partisi teşekkülü olarak alnımız açıktır, bu çalı altın
da hesabını veremeyeceğimiz tek bir şey yoktur. 

NİYAZİ ÜNSAL (Erzincan) — Yolsuzluk dosya-
larmızdain belli. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal müdahale 
etmeyin. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 25 günde 
40 kişi öldürdünüz. 

NİYAZİ ÜNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan 
müdahale etmiyorum. 

BAŞKAN — Siz de müdahale etmeyin Sayın Ka
ra. Devam edin efendim, 
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A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN- i 
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, 

Bu ithamları dile getiren bu arkadaşımız bu mu
kaddes kürsüden Mao'yu metheden arkadaşımızdır. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, sebep olma
yın. 

A. P, GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN
OĞLU (Devamla) — Onun için teşhisle beraberiz 
üzerinde fazla durmak istemiyorum. I 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Onun cevabını o 
zaman verdim, yine verebilirim. j 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN
OĞLU (Devamla) — Cevabı ben zait addediyorum. 
Bu kürsüden Mao'yu metheden bir Cumhuriyet Se
natosu üyesinin Adalet Partisine ve onun sözcüsüne 
söz söylemeye hakkı yoktur arkadaşlar.; 1 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Onun cevabını 
yine vereceğim. O zaman da cevabın» verdim. I 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Sustursa-
nıza bu zatı isim söyleyerek. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kirazoğlu, bir da
kika. 

Sayın Unsal, rica edeyim tahrik etmeyin ve kaba 
kelimeler kullanmayın. 

Sayın Karaosmarjoğlu, tahrik etmeyin ve sebep 
olmayın. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, biz bunlara alış
tık. Şa mukaddes çatı altında... 

BAŞKAN — Sayın Kirazoğlu, sinirlenmeyin. j 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Sustursa-
nıza bu zatı. On defa müdahale etti. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Utan utan; hırsız
lıklarınızı söylüyorum. i 

BAŞKAN — Saym Unsal, Sayın Unsal... Cumhu
riyet Senatosu burası, Sayın Unsal. 

Saym Karaosmaîioğlu, müdahale etmeyin, devam 
edin. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANr 
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 

Adalet Partisi Grup Sözcüsü sıfatı ile konuşuyo
rum. Konuşmalarım hem Grup admadır, hem şahsım 
adınadır. Şu çatı altında beraber vazife gördüğümüz 
bütün Cumhuriyet Senatosu üyelerimiz bizimle aynı 
fikirleri paylaşmaktadırlar ve şunu ifade etmek isti
yorum ki, Adalet Partisi olarak hiç bir şekil ve su
rette sizin temsil ettiğiniz, şahsen tebdil ettiğiniz zih
niyetin de savunucusu değiliz. Gayet tabiî bu nokia-
da müdahale edeceğiz, 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Siz saygılı değilsiniz. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN
OĞLU (Devamla) — Size öğretecek kadar bilirim bu 
işleri. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Kendinize saygınız yok. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN
OĞLU (Devamla) — Zaten demokrasiye ve kürsü 
hürriyetine saygılı olan bu şekilde laf atmaz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şahsen dokuz senedir şu Cumhuriyet Senatosu ça

tısı allında görev yapıyorum, bütün arkadaşlarımla 
beraber. Siz benim bir gün şu kürsüde konuşan bir 
arkadaşıma söz attığımı gördünüz mü, lâf attığımı 
duydunuz mu?.. Ama, maalesef sizde böyle bir kaa-
biliyet yok. Sizlerin kürsüye saygınız yok. Kürsüye 
saygısı olmayan kişiler millete saygılı olamazlar... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — Siz 
saygılı değilsiniz. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN
OĞLU (Devamla) — Önce kürsüye saygılı olunuz, 
burası milletin kürsüsü. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kasiamonıı) — 
Siz saygılı değilsiniz. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN
OĞLU (Devamla) — Biz saygılıyız arkadaşlar. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Sizin kendinize saygınız yok. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN

OĞLU (Devamla) — O sizin kendi fikriniz beyefen
di. 

Şumı da ifade etmek isterim : 
Kontenjan Grupunu temsilen Muhterem Hocamız 

Erim konuştular. Fikirlerine saygı duyarız. Yalnız, 
şunu ifade etmek lâzımdır ki, bütün dünya memleket
lerinde; hükümet teşkillerinde, yeni şahıslar a'.anır, 
eskileri devam eder, şu veya bu şekil denenmiş veya 
denenmemiş gibi formüller belki bazı çevreleri mem
nun eder veya gayrî memnun eder, ama bizce mühim 
oîan Hükümetin programım uygulamasındaki başa
rısıdır, programım iyi bir şekilde terasıdır. 

Arz ettiğim gibi, şu çatı altında bulunan muhte
rem bütün parlamenterler, memleket gerçeklerini bi
len Cumhuriyet neslinin mensuplarıdırlar, Cumhuri
yet kuşağının çocuklarıdırlar, hepsi teriemiz memle
ket evlâtlarıdırlar. Bu arkadaşlarımızın, şimdiye ka
dar oîduğu gibi bundan sonra da sırf memleket mer,-
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faatlerini korumak, sırf memleketi yücelimek için ba-
şsrıyle gayret sarf edeceklerine inanmaktayız ve gü
venmekteyiz. 

Aksi olursa, gelirsiniz, Anayasa var, kuralları koy
muş, nizcnımı koymuş, Meclislere gidersiniz, genso
ru verirsiniz, 226 oyu bulduğunuz zaman düşürürsü
nüz, kendimiz kurarsınız. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Senin akıl öğretmene 
lüzum yok. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Düşünmezseniz gayet tabiî de
vam eder. 

Sonra, Milliyetçi Cephe Hükümetinin kuruluşumu 
biz kendimizden yaratmış değiliz arkadaşlar. Bu mem
leketin ağır meseleleri vardı, ağır sorunları vardı, güç 
şsrttar altındaydı. Bırakıp kaçlınız, Hükümet başıboş 
bırakıldı, memleket büyük meselelerle karşı karşıya 
Kıbrıs meselesini halletmemişsiniz, büyük enflasyon 
politikası yaratmışsınız, ondan sonra da şey yapıyor
sunuz?.. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Ortaklık şirketi, şe
beke, Hükümet değil şirket!.. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OGLU (Devamla) — Kıymetli arkadaşlarım... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Dostunuz Amerika'ya danıştınız mı?.. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Amerika meselesi falan ayrı 
mesele arkadaşlar. 

Sayın Ecevii... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oral, cevap ver

me. 
A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-

OĞLU (Devamla) — Cevap vermeye mecburum, so-
ıiîira kadar vereceğim; olur mu?.. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen sataşma
yın, rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Kıymetli arkadaşlarım, sayın 
Halk Partili arkadaşlarım; eğer konuşma metnimi 
dikkatle dinlemişseniz görmüşsünüzdür. Adalet Par
tisi olarak hiç bir zaman şu çatı altında polemik ya
ra ma gayreti içinde olan insanlar değiliz. Ölçülü ko
nuştuk, dikkatli konuş1 hık, kimsenin haysiyetiyle oy
namadık, kimsenin şerefiyle oynamadık; ama buna 
rağmen en küçük bir fikir ayrılığına daha tahammül 
edemeyerek laf atmaya kalkıyorsunuz. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sen avukatı mısın?.. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Zatıâliniz Sayın Millî Birlik 
Grupunun avukatı mısınız?.. Ben kendileri hakkında 
maruzatta bulundum, siz kalkıyorsunuz cevap veri
yorsunuz. 

Sayın Başkan, muhterem ve kıymetli arkadaşla
rım; 

Sözlerimi toparlayıp fazla vaktinizi almak istemi
yorum.. 

Programda belirtildiği gibi, diğer devletlerle ve 
komşu devletlerle iyi ilişkilerimizin devam ettirilmesi 
yolundaki beyanları tasviple karşılıyoruz. 

Program hakkındaki görüşlerimizi ve temennileri
mizi Adalet Partisi Grupu olarak arz ederken değin
mediğimiz konular elbette olmuştur. 

Hükümetin güven oyu almasından sonra devam 
edecek çalışmalarım yakinen izleyecek ve başarılı ol
ması istikametinde gereken desteği Cumhuriyet Se
natosu Adalet Partisi Grupu olarak da göstereceğiz. 

Gayet tabiîdir ki, Program uygulaması dönemin
de memleketimizin, Hükümetimizin ve Partimizin 
menfaatlerinin gerektirdiği ölçülerde yeri geldikçe gö
rüş, dilek ve eleştirilerimizi yapmaktan da geri kal
mayacağız. 

Bu anlayış içerisinde, Sayın Demire! Başkanlığın
da kurulan Koalisyon Hükümetimin Yüce MilM Mec
lisinde güven oyuna mazhar olmasını en iyi dilekler
le temenni ediyor, başarılı olmasını niyaz ediyor, Sa
yın Başkan ve sayın senatörleri en derin sevgi ve say
gılarla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Hüseyin Atmaca; buyurun Sayın Atmaca. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Denizli) — Değerli Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına İkinci Cep
he Hükümetinin Programı hakkındaki görüşlerimizi 
sunarken hepinizi derin saygdarla selâmlarını. 

Cephenin bütün sorumluluğunu gözü kapah üst
lenen Sayın Adalet Partisi Sözcüsü bu kürsüde bâtılı 
savunduğu için, boş teneke gibi, içinde bir şey olma
yan Hükümet Programını savunduğu için cevap ver
meye dahi değer bulmadığımdan, menfaat şirketinden 
başka bir mana ve anlam taşımayan İkinci Cephe
nin açılışı üzerinde görüşlerimizi bildirmeye başlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demokrasimiz bir çok aşamalardan geçerek bugü

ne gelmiştir. Demokrasiyi bütün kurallarıyle işler hale 
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getirmek uğraşımız yeni bir tehlikeli döneme girmiş 
bakınmaktadır. 

Siyasal ikiidarı kendilerine ve çevrelerine çıkar 
sağlamak. Devleti parselleyerek milleti cephelere bö
lüp bir yarısını diğer yarısını kırdırmak alışkanlığın
da olanlar, çöken Cephenin enkaz tahtalarından yeni 
bir Cephe çatısı kurmuşlardır. 

Birinci Cephenin kuruluşunda olduğu gibi İkinci 
Cephenin kuruluşunda da insanlık dışı, hukuk dışı, 
rshlâk d.-şı yöntemler uygulanmıştır. «Cephe» sözcüğü, 
anarşinin, huzursuzluğun, rüşvet ve süstimalferin 
simgesi haline gelmiştir Türkiye'de. Artık bu sim
geden, bu anlayıştan kendileri de utanır hale gel
dikleri için yeni bir ad aramak zorunda kalmışlar
dın Sayın Erbakan ad bulmak için günlerce uğraş
mış; ama henüz bir sonuca varamamıştır. 

Önceleri «MC» sözüne sarılarak güçlerini artır
maya çalışanlar, 2,5 yıl içinde utanç verici cephe ha
reketiyle öldürdükleri vatan evlatlarının kanlanyle 
boğulur hale gelmişlerdir. Kurdukları bu Hüküme
tin adına ne derlerse desinler, bu hükümete ne isim 
verirlerse versinler, yeni kurulan bu cephe sadece 
Kumara değiştirmiştir, Birinci Cephenin daîıa tehli
keli, daha korkunç bir devamı olacaktır. 

Böyle bir Hükümeti, millettiniz ve demokrasimi
zin geleceği yönünden çok tehlikeli görmekteyiz. 

Sayın senatörler; 

Hamuru kanla yoğrulmuş böyle bir Hükümetin 
program tartışmalarına katılmamız, sadece milleti
mizi sahipsiz bırakmamak isteyişimizden ileri gel
mektedir. 

Diğer taraftan, bu fedakârlığımız, cinayetler 
sanığı olan bu Hükümeti tanıdığımız için değil, ka
bul ettiğimiz için değil, rejime, Anayasaya, demokra
siye saygımızdan ileri gebnektedir. 

Bu program tartışması vesilesiyle şaibeli İkinci 
Cephe Hükümetinin, rejimimiz, demokrasimiz, eko
nomimiz, iç ve dış güvenliğimiz açılarından yarata
cağı vahini tehlikeleri bu vesileyle Milletimize bir de
fa daha duyurmayı kaçınılmaz görev sayıyoruz. 

Bu Hükümet, inat ve öfke temeMne dayalı ve 
sorumluluk korkusuna kapılanların oluşturduğu ma
razı bir yaratıktır. Bu Hükümet, geçmişteki suçla
rının hesabını veremiiyecekHerln bir araya gelerek 
kurdukları bir suçlular barınağı ve sığınağıdır. 

Değerli senatörler; 
Bu Hükümetin oluşturulmasında ülke yararından 

çok, üç parti liderinin karanlık amaçlanılın gerçek
leştirilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle bu Hüküme

te asla güven duymuyoruz. Bu Hükümet demokra
simiz ve Parlamentomuzun geleceği için endişeleri, 
tehlikeleri, korkunç sonuçları beraberinde getirmek
tedir- Ancak, sununla teselli oluyoruz ki, Parla
mentomuzun Türk Demokrasisinin tahribine imkân 
vermeyeceği günler yakındır, yakın bir gelecekte bu
nu göreceğiz. 

Türk Milletinin Anayasasına, özgürlüklerine 
sahip çıkarak çarpık kapitalizm, faşizm ve teokratik 
devlet heveslilerinin oyunlarına gelmeyeceğine de 
inanıyoruz. Dikta heveslileri bir gün mutlaka hüs
rana uğrayacaklardır. 

İşte bu inançla diyoruz ki, kurdukları çatı fa
şizm tezgâhtarlıklarına, soygun düzeni heveslileri
ne ve kanatları altında besledikleri cinayet mangaları
na dahi sığmak olamayacaktır. Sömürü, teokrasi 
ve dikta merteklerinden çattıkları çatıları, çatıyı ku
ran dülgerlerini bile koruyamaz hale gelecektir. 

Değerli senatörler; 
Adalet Partisi Sayın Genel Başkanı yakınlarına sağ

ladığı haksız kazançların hesabından kurtulmak için 
ne pahasına olursa olsun Hükümet olmak istemiştir. 
Bu nedenle, İkinci cepheyi kurarken Millî Selâmet 
Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisine büyük ödünler 
vermiştir. 40 kişilik Millî Selâmet Partisi ve Milli
yetçi Hareket Partisi Hükümetin yarısını ve en önem-
li bakanlıkları ele geçirmiş, işgal etmiştir. 

Sayın Demirel, Grupundan eğer çekinmese idi, 
hırsını tatmin için ve korkulu hesap rüyalarından 
kurtulabilmek için bunun karşılığında daha çok 
ödünler verebilirdi Yeter ki, Başbakanlığına kim
se dokunmasın. Saym Demirel, cepheyi yeniden 
kurabilmek için çeşitli taktiklerini kullanmaktan çe
kinmemiştir. Geçmişte kendisine, partisine en ağır 
hakaretleri yapan bir kısım siyasî meftalardan dahi 
yardım diîenmiştir. 

Bakınız, 25 Şubat 1969 günlü Tutanak Dergisi
nin 62 nci Birleşim, Birinci oturumu ile ilgili 890 ncı 
sayfasını açalım ve bugün Sayın Demirel'in yardım 
dilediği Sayın Bölükbaşı, Sayın Demirel ve partisi 
için neler demiş: 

«Anayasanın emrine rağmen birçok Devlet Şûrası 
kararlarını dinlemez, kendi maksadına hizmet ede
cek kimseleri ve partizanları devletin kilit mevkile
rine yerleştirir, partizan bir idare kurar. Bizden 
olan cennetlik, olmayan cehennemlik, der Devlet 
imkânlarını dost ve yarar için bir ziyafet sofrası ha
line getirnıiztnv Birbirlerine hırsız diyenleri, vatana 

| hizmet aşkı, fikir ve ideal birliği gibi inanmadığı id-
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diaîarm potasında birlikte eritir, fikirlerine, icraat
larına karşı çıkanlarla ve geçmişine şovenlerle (ki, 
kendi Bakanlığı içinde de var, bu tipler) siyasî iz
divaç akdeder.» Bölükbaşı'nın sözleri bu. 

Sayın Böîükbaşı devam ediyor. «Bunu da siyasî ah
lâka uygun gösterir.» 

Demirel'i Bölükbaşı'nın konuşmasından izlemeye 
birkaç cümle ile daha devam edelim.* Bakın: 

«27 Mayıs İhtilâline ve onun sarsıntılarına sürük
lenmiş olan bir devri ve Anayasasını ihya etmek is
ter; Fikrin ve mantığın karşısına oy torbalanyle çı
kar. Kendini hata ve günahtan münezzeh gösterir. 
Aldattığı insanlarla (vatandaş aklanmaz) diye bir de 
alay eder. Sokaktan şikâyet eder, sokağa karşı so
kaktan müttefik arar. Müsamaha ve yardımlarına 
mazhar oîmuş ve tahrip edilmiş kitleleri vurucu kuv
vet olarak kullanır.» 

İşte Türkiye'yi böyle bir zihniyet, böyle bir kad
ro idare etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Millet yönetimine talip olanların özüne, sözüne 

güvenilir kişiler oînıası zorunludur. «Dün dündü, 
bugün bugün» diye geçmişte söylenenlere değer ver
meyenler, hasbel kader yönetim başına gelseler de 
onurlarını kaybettikleri saptanmış bir gerçektir. 

Söz buraya gelmişken, 5 Haziran öncesi çıkar 
şirketi ortaklarının birbiri için söylediklerinden bir
kaç örnek vermek suretiyle, bunların gerçek niyeti
ni öğrenmeye Vesile olmak isterim. 

Bunları politikada haysiyet, fazilet ve ahlâk an
layışının, bugün için Türkiye'de hangi düzeye düş
tüğünün Milletimiz tarafından bilinmesinde yarar 
gördüğüm için tekrar ediyorum. 

Sayın Demire!, neden erken seçim istemişti?.. 
Kendi deyimiyle Sayın Erbakan'dan kurtulmak ve 
kaçmak için. Evet, ortaklarından kurtulmak için. 
Dört başîı cephe birbirine girmişti. Sayın Demirel'in 
deyimiyle «Çatal kazık yere batmıyordu». Hükü
met içinde söz ayağa düşmüştü. Cephe ortakları her 
gün birbirinin kuyusunu kazıp, en ağu- suçlamalar 
yapıyorlardı. Bakanlar Kurulunda kavgalar çüa-
yordu. Bakanlar Kurulu toplanamıyordu, Devletin 
günlük işleri bile görülemez hale gelmiştir. 

Sayın Demireü, seçimlerden sonra erken seçim 
gerekçesi daha unutulmadan aynı kişilerle, Bölükba
şı'nın deyimi ile kendisine şovenlerle ortak olabilmek 
için Millî Selâmet Partisinin ve Millî Hareket Parti
sinin kapı eşiklerini aşındırmıştır. Niyetin açığa çı
karılması yönünden araştırmaya değer buluyorum bu-

nıiw Neden bu kapı eşÜderinli Sayın Demirel aşm-
dırmıştı ortak olabilmek.için? İki nedeni vardı baş
lıca; bunlardan birincisi: 

2,5 yıllık ağu* sorumhıhıklarmdan, hırsızlık, soy
gun ve cinayet suçlarından kaçmayı sağlamak için. 

İkincisi; hastalık haline gelen iktidar tutkularım 
tatmin edebilmek için. 

Tarih hükmünü verecektir, değerli arkadaşlarım. 

Sayın senatörler; 
Sayın Demirel 24 Mayıs 1977 tarihindeki radyo 

konuşmasında bugün ortağı bulunduğu Millî Se
lâmet Partisi için şunları söylüyordu: 

«Kalkınma ciddî bir iştir.» Bugünkü programla
rında da aynı şeyi iddia ediyorlar» Millî Selâmet Par
tisinin yapacağı bir iş değildin Plan fikrinden, kay
nak fikrinden, denge fikrinden yoksun bir zihniyet 
ülkeye hiç bir şey kazandırmaz.» 

Sayın Erbakan'ın da dinlemesini isterdim. Onları 
israf eder.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Değmez, 
değmez; dinlemeye değmez. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Çünkü utanır dinlerse de, onun için. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hayır 
değmez; bağırmayınız, biz dinliyoruz^ (A.P. sırala
rından «Bağırmadan başka bir şey söylemiyorsunuz 
ki?» sesleri.) 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
Devamla) — «Milliyetçiyim, diyemeyen Millî Se
lâmet Partisinin, karışık ve karışık ve şekilsiz zih
niyeti ancak ülkeye zaman l^ybettirir.» Sayın De
mirel'in sözü bu. 

Şimdi Sayın Demirel'e soruyorum; plan, kaynak, 
denge fikrinden yoksun olduğunu söylediğiniz Millî 
Selâmet Partisi iki ay içinde kirli gömlek değiştirir 
gibi fikir mi değiştirmiştir? Bütün ekonomik ve ya
tırımcı bakanlıkları bu nedenle mi Millî Selâmet Par
tisine verdiniz? Bu çelişkileri açıklamak zorunda
sınız. 

Değerli arkadaşlar; 
Sayın Demire!, «Kalkınma ciddî bir iştir. Millî 

Selâmet Partisi ile olmaz» diyor. Bakınız Hükümet 
kurulurken 20 Temmuzda İkinci MC çatısının en 
kârlı ve en yüksek ücretli ustabaşısı Sayın Erba
kan'ın sözleri de şunlar: 

«Kıbrıs çıkartmasının yıldönümüne rastlayan bu 
mutlu günde çatısını kurduğumuz Hükümetimiz bir 
icraat hükümeti olacaktır.» 
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Şimdi Sayın Demire! mi, Sayın Erbakan mı doğ
ru söylüyor veya Sayın Demire! mi, Sayın Erba
kan mı yalan söylüyor? Hükmü, sizler veriniz, 

Değerli arkadaşlar; 

Gelecek kuşakların ibretle okuyacakları Adalet 
Partisi Sözcülerinin, Millî Selâmet Partisinin söyle
diklerinden birkaç örnek vermek istiyorum. Bunları 
ahlâktan, faziletten bahsedenlerin samimiyetsizliğinin 
belgesi olarak tutanaklara geçiriyorum. 28 Mayıs 
1977 saat 21,05. Mikrofon başında bir Sayın Adalet 
Partisi sözcüsü; 

Bize verilen reyler, inananların reyidir diye ko
nuşan, sonra da Kur'amma çöl kanunu, Peygam
berime cüce diyenlerle ortaklaşan MiHî Selâmet Par
tisi» diyor ve devam ediyor. 

«Hırs ve enaniyyet içinde ne yaptığını bilmeyen 
Millî Selâmet Partisi liderini kafese at» diye vatan
daşa Türkiye Radyolarından hitap ediyor. Artık 
kafese kim girdi, kim çıktı? Onun hükmünü Millet 
versin. 

Sayın Demirl'in muteber adamı, İkinci Cephe ça
tışımın yardımcılarından Sayın Öztürk'ün 1 Haziran 
radyo konuşmalarından da birkaç cümle vermeden 
geçemeyeceğim. Sayın Öztürk diyorlar ki; 

«Milî Selâmet Partisi idarecilerinin şekilsiz, da-
vasız ve inançsız tutumu, anahtarı her kapıyı açan 
maymuncuk haline gelmesi, ciddiyet yerine şaka
nın rehber yapılması» diyor ve devam ediyor. «Selâ
met Partisinin bozduğu her şeyi düzeltmek biz mil
liyetçilere düşmüştür?.» 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) —1974 tarihi de var; 1974'te boz
du her şeyi.. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — 1 Haziran 1977 de yaptığınız konuş
ma. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Döğüştü-
remeyeceksin, gayret sarf etme. Döğüştüremeyecek-
s'n, 

BAŞKAN — Sayın Kara, Saym Kara. 

C H P . GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Mübarek olsun, mübarek olsun.. 

BAŞKAN — Saym Kara, Sizin de biraz daha sa
bırlı, serinkanlı olmanızı özellikle rica edeceğim. 

C.H.P. GRUPU ADLNA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Bütün bunları hazmedebildıikten sonra, 
vicdanınız ve mıiğdeniz bu kadar hakareti hazmede-
biMlkten sonra gerisi sizlere mübarek olsun. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Mahcup olursun sonra. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Tarihî ya
nılgı. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — 24 Mayıs radyo konuşmasındaki sayın 
dış uzmanımız ÇağîayangîPin sözlerine bakınız: 

«Mübarek İslâm Dini 1400 yaşına basmak üze
re. Millî Selâmet Partisi ise henüz 3 - 4 yaşında. 
13 asırdır dinimizi koruduk, yaşattık da, şimdi bu 
sübyandan icazet almazsak diyanetemizden mi ola-
cağızı' ( C . H J P . sıralarından görüşmeler) Evet, kim
dir sübyan? 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Çağlayangil doğru 
söylemiştir. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Bu sözler gerçek veya yalan. Bu söz
ler muhatabmı bulmuştur veya bulmamıştır. Bizi 
ilgilendirmez; Ancak, siyasî ahlâkın gereği olarak 
söylemek isteriz ki, dün birbirine en ağır sözleri 
söyleyen düşman kardeşlerin kurduğu Hükümetten 
bu üîkeye ve Büyük MiHetimlize hiç bir surette yarar 
gelmeyecektir^ Bu cephe gerçek ve içten bir barış is
temi ile kurulmuş değildir. Tek amaçları, ülkeyi 
parsellemek, karanlık fikirlerini gerçekleştirebil-
mektir. 

Birkaç cümle île de Saym Erbakan'ın incilerinden 
söz etmek isterim. (A.P. sıralarından «Ecevit'ten de 
birkaç inci döktürseniz iyi olur» sesleri) 

Menfaat şirketlerinin çatısı altında çıkar hesap
larını yapanların kimlikleri belirlensin diye bunları 
söylüyorum* Yarın yeniden Sayın Millî Eğitim Baka
nının yazdığı kitaplara da bunlar geçerse gelecek ku
şaklarımız, çocuklarımız için iyi bir ahlâk dersi ola-
cağına inanıyorum ve sağlık veriyorum, eski dostu-
ma^ 

Bakınız Sayın Erbakan ne diyor, 1 Haziran 1977 
saat 19,35. «Ramazanda bir öğle vakti Kosigin şere
fine kadeh kaldıracaksın...» Saym Demirci, size bu 
hitap. Ben demiyorum ama. Sakın bana kızma. 
«... sonra miting meydanlarında sırf istismar için 
abdestsiz ellerinle Kur'an-ı Kerim kaldıracaksın, ben 
de Müsîümanım, ben de milliyetçiyim diyeceksin.» 
Sayın Erbakan devam ediyor; «Meydanlarda Kur'an-ı 
Kerimi riyakâr dudaklarında öperken haya etmeye
ceksin.» diyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Bunları dinleyip okuduktan sonra ikinci Cephe or

taklarının haya pazarının nasıl çirkef içyüzünü gör-
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mekte olduğumuzu bir defa daha sergilemek istiyo- ] 
raz. Cepheciler kendi ipliklerini pazara kendisi çı
karmışlardır, biz değil. Biz kimsenin ne ipliği il© 
ne kirli çamaşırı île meşgul değiliz... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne ya-
piyorsunuz iki satten beri burada?.. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Beyefendi, sizin söylediklerinizi akta
rıyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Kara... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın 

Başkan, burada saatlardan beri edep dışı konuşuyor. 
(C.H.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kara, Sayın Kara... 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Edep dışı konuşan 

sensin. 
BAŞKAN — Sayın Kara, biraz önce size sabır

lı, soğukkanlı olmanızı rica ettim. Benim burada 
Başkan olarak görevim, düşün hürriyetinin yeri ve 
ilticagâhı olan kürsüdeki konuşmacının konuşmasını 
sağlamak, ona vaki bütün müdahaleleri önlemektir. 
Siz bu müdahalelerin başında gelen sayın bir Cum
huriyet Senatosu üyesi olarak benim görevim sizin 
müdahalelerinizi önlemektir. Bunu iyice bilmeniz, 
buna görev davranışlarınızı ayarlamanızı özellikle ri
ca edeceğim. 

Devam edin. 

CH.P . GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Kara'nın edep 
dışı dediği sözlerden.. 

BAŞKAN — Hayır..; 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — ... bir cümlesini daha okumak Merim. | 
Gerçi bu cümleleri söylerken benim de ağızım kirle
niyor ama sözler benim değil, edepsizliği yapan ben 
değilim. 

Bak ne diyor?.. «Meydanlarda Kur'an-ı Kerimi 
riyakâr dudaklarında öperken hâyâ etmeyeceksin.» 
diyor. Bu söz Sayın Erbakan'ın Sayın Demirel'e hi
taben söylediği SÖZJ BU benim ağızımdan çıkıyor 
ama> kir varsa söyleyenin ve muhatap olanındır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ben çıkı
yorum. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Evet, tahammül edemezsiniz. Ben 
kendimden bir şey ilâve etmıiş değilim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, siz de bir üyeye sa
taşmayın lütfen. I 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Sataşmadım Sayın Başkan. Ben ken
dimden bir şey ilâve etmiş değilim. Daha.. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, 5 nci 
tekrarı bu. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — 10 defa da tekrar
lan Söylediklerinizden utanmayın. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Türkiye'de 40 milyona söylendi bu 
söz. Ben burada üç defa tekrar etmişim, çok mu?.. 
Genel Başkan olarak, Başbakan olarak, Başbakan 
Yardımcısı olarak bu sözleri söylemeyi ve söyledikten 
sonra da bir araya gelip şapur şupur öpüşmeyi ayıp 
saymayacak, ben burada söyMeiğim zaman ayıp sa
yılacak. Bu, mantık değil. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Bir de yal
varıyorsunuz A.P. - C.H.P. diye. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Sizi kurtarmak için dedik onu. 

Sayın Erbakan devam ediyor. Sayın Demirci 
için söylediği şu söze bakın; «Amerika Birleşik Dev
letleri Başkam Carter'in önünde takla atarsın bire ga
fil.» İthamının cevâbım vermek bize değil, Sayın 
Demirel'e düştüğü için üzerinde durmaya değer gör
müyoruz. Ama bizi ve büyük milletimizi ilgilendi
ren bir husus var; milletimizin milli şerefi, onuru, 
haysiyeti ve dış politikasıyla da ilgisi olduğu için bu
nu yaratanları da, söyeyenleri de ayıplıyoruz. Ama 
gelecek günler gösterecektir; kim kimin önünde tak
la atacak. Bunları milletimiz görecektir. 

Değerli senatörler; 
En ağır biçimde, hattâ Sayın Kara'nın dediği 

gibi, terbiye ve haya duyguları ile bağdaşmayacak 
şekilde birbirini suçlayanların kurduğu bir Hüküme
tin Yüce Milletimize nasıl bir örnek olacağını, na
sıl hizmet edeceğûıi, nasıl görevde işbirliği yapaca
ğım anlamak erdemli kişilerin harcı değildir. 

Sayın Demircl'in Sayın Cumhurbaşkanına, saygı 
kuraHariyle bağdaşmayacak suçlamaları yaptrfrtan 
sonra yine Sayın Cumhurbaşkanının huzuruna Çan
kaya yokuşunu tırmanarak rahatlıkla nasıl çutabikli-
ğ/'ni anlamak olanağına da sahip değiliz. Ama bunu 
şeref ve faziletle bağdaştıranlar yapamaz. Şeref ve 
faziletle bağdaşhrabilenler pekâlâ yapabildiğini gör
müş olmanın üzüntüsünü de ifade etmek isteriz. 

Bu sözleri bu Hükümete güven besleyenlerin, da
ha kurulurken çöken çatının öîitü kiremiti olacakları
nı yaratanları da, söyleyenleri de ayıplıyoruz. Ama 
için söylüyoruz. Türk Paarlamentosunun karanlık 
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fikirleri örtmek için kurulan çatıya örtü olhıasmı 
vicdanlarımızla parlamenter olmakla, Türk olmakla 
bağdaştıramıyoruz. (C.H.P. sıralarından alkışlar) Ci
nayet ve soygun koalisyonuna perde oîmak isteyen
lere ancak, yolu açık olsun deriz. 

Siyasal yaşamda bir hükümetin başarılı olup ola-
mıyacağını saptamak sanıldığı kadar güç değildin-, 
hele böylesine bir hükümet olursa. Çünkü, İkinci 
MC Hükümetinin geçmişi geleceğinin aynasıdır. 
Cephe türü hükümetler daha önce smanmıştır, neme-
nem bir felâket olduğu meydana çıkmıştır. 2,5 yıl
lık uygulamasında iç ve dış sorunlarımızın hiç bi
rinin üstesinden gelememiş* aksine milletimizi sos
yal, ekonomik bunalımlara sürüklemiş, toplumsal 
güvenliğimizi iç kavgaya dönüştürmüş bir Hükü
mettir bu. Ülkemizde cadı kazanını kaynatan Bi
rinci MC Hükümeti numara değiştirerek milletin kar
şısına yeniden çıkmıştır. Birkaç Bakanın yerinin de
ğişmesi, birkaç yeni Bakanın yeniden alınması cep
henin yapısını, zihniyetini, uygulamasım değiştir
miş olmaz. Sorun, bir felsefe, bir inanç sorunudur. 

Say m senatörler, Değerli Başkan; 
Türk demokrasisinin rehberi Anayasa ve hukuk 

kurallarıdır.! İkinci Cephe Hükümeti daha kurulu
şunda mualleldir, gayri meşru duruma düşmüştür, 
nedenimi arz edeceğim. 

Anayasamızın 103 ncü maddesi, Bakanlar Kurulu 
listesinin, Meclislere tanı olarak sunulması kuralını 
getirmiştir^ 21 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanının 
onayından çıkan ve ilân edilen Bakanlar Kurulunun 
bir üyesi, verilen görevi reddetmiştir. Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sayın İnan, görevi kabul et
memiş olduğu halde, liste, Meclislerde tamamımş 
gibi okunmuştur. Sayın Başbakan, gerçekleri Mec
lislerden gizlemek suretiyle Anayasal bir sorumlu
luk yüklenmiştir. Söylendiğine göre, daha o gün 
Sayın Kâmran İnan, ret mektubunu Sayın Demirel'e 
yazmıştır. Gerçekleri çıkıp söyleyebilir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
nın, 27 Temmuz uyarısına kadar 6 gün Sayın İnan 
görev yapmamış, buna karşın Sayın Başbakan da 
gerekli yasal işlemleri tamamlamamıştır. Sayın Ece-
vifin basın toplantısı üzerine Sayın İnan, «Grapunun 
baskısı ve dileğine uyarak görevini sürdüreceğini» 
söylemiştir. Usturuplu seçikniş bir söz, ama bu, so
runu çözmeiîiıiştüv Sayın İnan'ın, 28 Temmuz 1977 
günü göreve başladığını dün televizyondaki haberler
den öğrenmiş bulunuyoruz. Hem de kendi ifadesi 
ve kendi sesinden. 

Yedi gün görevine gitmediği kendi beyaıuyle or
taya çıkmıştır. Yedi gün göreve gitmeyen en küçük 
Devlet memurundan en büyük bir görevlisine kadar 
kim olursa olsun göreve gitmediği için..; 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Müstafi sa
yılır..; 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Müstafi muamelesi yapılır ve hakkında 
soruşturma açılır. (A.P. sıralarından «Bravo» ses

leri) 

Bir Devlet memurunun ciddiyetine dahi, samimi
yetine dahi inanamayan bir bakanı, bakan olarak 
tanımak ta olanak dışıdır. Petrol borusu patlıyor, ha
rıl harıl petrol akıyor, milyonlar gidiyor. Enerji kı
sıntısından sanayi durmuş, şehirlerimiz, kentlerimiz 
karanlık içinde kalmış, sayın İnan, gelecek politikası
nın oyunları içinde evvelâ «reddettim» diyor Bakan
lığı, sayın Başbakan da buna ses çıkarmıyor, ki; sa
yın Başbakan'ın bir özelliği de zaman içinde eritmek
tir fikirler ve insanları, saym İnan'ı da böyle erit
miştir. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Bizim iç meselemiz bu. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Beyefendi. Devlet hizmeti bu. Aranız
da istediğiniz kadar kavga edin, bizi ilgilendirmez, 
ama yedi gün bir Bakanlığın boş kalmasının hesabını 
ben, Millet adına sizden sorarım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Eruzurum) — (A.P. 
sıralarına hitaben) Kâmran İnan'ı da harcıyorsunuz 
değil mi? 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Saygı duyarım kişiliğine. 

Enerji Bakanlığı boş bırakılıyor; bu laubaliliğin, 
sorumsuzluğun ciddiyetsizliğin yeni örnekleri olarak 
Cephe Hükümeti'nin tarihine kaydediliyor. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ecevit, Başbakan
lığı bırakıp kaçmıştı ya... 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Sayın Senatörler, değerli Başkan. 

Cephe zihniyetini devam ettirenlerin kendi işlerine 
gelen konularda muhalefetle diyalog niyeti belirtme
leri aldatıcıdu'. Cephe zihniyetiyle iyi ilişkiler birbiriy
le çelişen iki ayrı kavramdır. Cephecilik barış ve millî 
birlikle bağdaştırılamaz. Cephe Hükümeti'nin alda
tıcı barış çağrısına kanmayacağız, kanlı ellerine ba
rış içinde olsa temiz ellerimizi vermeyeceğiz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, dil 
uzatıyor. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) Sabırlı ol. I 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben sabırlıyım, din

iyorum. I 
C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA I 

(Devamla) — Seçimden bu yana Millî Hareket Par- I 
tisi sayın Genel Başkanının ağzından birtakım ba
rışçı çağrılar duyuyoruz. Buna da inanmak güçtür. I 
Bu bir aldatmacadır. Bu davranış geçmişteki yüzler- j 
cc cinayeti unutturup gelecekte planladığı cinayetlerin I 
sorumluluğunu kişilere yüklemenin kurnazca düşü- I 
nülmüş bir planıdır. Bütün bu barış çağrılarına ne on- I 
ların kanlı ellerine elimizi teslim edeceğiz ne de helâl I 
sofralarımızı onların haram lokmalarıylle kirletmeye- I 
ceğiz. I 

Birinci MC döneminde komandoların resmî Dev
let Güvenlik Kuvvetlerine yardımcı olmak bahane
siyle halkın üzerine saldırdığı ve bu yöntemle zora 
dayanarak Devleti ele geçirme planım uyguladığı acı 
gerçeği gözlerin önündedir. Bundan sonra da aym 
yolu izleyeceği kuşkusuzdur. Sayın Türkeş'in barış 
çağrısının aldatıcıhğı şuradan da bellidir. Öteden beri 
Sayın Türkeş, kendi adamları ve yandaşları şiddet ey
lemlerinde bulunurken aldatıcı bir biçimde barışları 
söz eder, bu tür hareketleri kınar görünür. Şimdiki 
çağrılan da aynıdır, bir yenilik yoktur. Sayın Türkeş'in 
yandaşlarının saldırıları bütün şiddetiyle devanı edi
yor. Devleti büyük ölçüde ele geçirmişlerdir. Yalnız, 
kendilerine bağlı bakanlıklar yoîuyle değil, Adalet 
Partisine bağlı bakanlıklardan bir çoğu da Türkeş 
komandolarının işgali altındadır. Devletin kilit nok
talarına yerleşmişlerdir. Millî Eğitimin ve Gençlik ve 
Spor Bakanlığının A.P.'de görülmesi hiç bir anlam ta
şımıyor. Buralar ve daha bazı bakanlıklar tamamen 
Millî Hareket Partisi militanlarının kontrolü ve bas- I 
kışı altındadır. (A.P. şuralarından «Adını doğru söy- ! 
le» sesleri) : 

Millî Hareket Partisi şimdi yeni işgal olanakları j 
kazanıyor. Bir yıl geçmeden belki de yuttaşSanraız 
hastanelere can güvenliği duygusuyle gidemeyecekler- ! 
dii'. Sağlık kollejleri komandoların işgali altına girecek- | 
tir. Millî Hareket Partisinin sermayesi silahtır. İşte bu 
silahı bundan böyle kolaylıkla gümrükler yoluyle ele 
geçirebilecektir. 

TİCARET BAKANI AGÂH OKTAY GÜNER 
(Konya Milletvekili) — Reddediyoruz. 

GÜMRÜK ve TEKEL BAKANI GÜN SAZAK 
— Reddediyoruz. 

C. H. P GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Şimdiden uç vermeye başladı, vesikalar 
çıkacak yakında. 
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Millî Hareket Partisi, Devlet dışı güçlerin Devlet 
güçlerine yardımcı olması kuralıyle işe başlamıştır. 
Şimdi bu kuralı inkâr ediyorlar, çünkü, Devleti öyle
sine ele geçirmişlerdir ki, artık, bu kuralı uygulama
ya, zor kullanmaya lüzum yoktur. 

Saym Türkeş, «Davadan döneni vurun» kuralı
nı daha dün Veya öbür gün bu korkunç ilkesini ken
di Genel Başkanını baskı altında tutabilmek için dahi 
bugünkü gazetelerden öğrendiğimize göre kullan
mıştır. Millî Hareket Partisi ve onun koruyucusu 
Adalet Partisinin omuzlarında siyasî cinayete kurban 
edilmiş 300'den fazla gencin tabutu bulunurken, Millî 
Hareket Partisinin barış çağırışına, Cephenin barış 
çağırışına inanmak tarihî gerçekleri görmemek anla
mına gelir. 

ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Biraz da-
progıamdan konuş. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Programda bir şey 
yok ki konuşsun. 

C. H, P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Denizli) — «Program boş teneke» dedik ya, nesine 
bakacaksın. 

Sağlıklı demokrasilerde iktidar muhalefet zıt kar
deşler değildir; ancak hiç bir demokraside cephe ku
rulduğu da tarihen sabit değildir. İkinci Cephe Hü
kümetinin uluslararası konularda muhalefetle diyalog 
arama eğilimi hissediliyor. Bu demokratik açıdan 
gerçekien iyi bir şey; ama Koalisyon Hükümetinin 
kendi içerisindeki tutarsızlıkları ve anlayış eksiklikleri 
yerine gelmedikçe muhalefetle anlaşmaları, işbirliği 
yapmalarının olanak dışı olduğu da geçmişte görül
müştür. Politikayı öncelikle hükümetler saptar. Bu 
Hükümetin çizdiği politikaya uymak korkunç cina
yetlere ve suiistimal dosyalarına ortak olmak anlamı
na gelecektir. 

İktidar muhalefet ilişkilerinin düzelmesi ve de
mokratik anlayışla düzenlenmesi her şeyden önce 
demokrasi ve Anayasa kurallanna kesin bağlılıkla 
sağlanır. Oysa; Cephe partileri bütün Anayasa kurum
larına ve Anayasa kurallanna karşıdırlar. Yönetimle 
ilgili bütün mahkeme kararlarını ayaklar altına al
makta kararlı olduklarını yeni Hükümeti kurarken 
de açıklamışlardır. Şimdi banş havarisi gibi görün
meye uğraşan Millî Hareket Partisi millî eğitimdeki 
bazı genel müdürlerin değil bırakınız Danıştay karar-
lanna göre değiştirilmesini, silâhtan annmalanna da
hi tepki ile karşılık vermiştir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — İsmail Cem'i neye 
getinnediıiiz? Danıştay karannı neye uygulamaduı?z? 
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BAŞKAN — Saym Köker... Saym Köker, lütfen. 
C. H. P. GRUPÜ ADINA HÜSEYİN ATMACA 

(Devamla) — Sizin sorduklarınıza Sayın... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, devam ediniz. 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 

(Devamla) — Peki efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, söy

lüyor; ben de cevap veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Köker, rica edeceğim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, or

tada misal var. Ben de ona cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Saym Köker, rica ediyorum. 
C. H. P GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 

(Devamla) — Sayın arkadaşlarım; 
Cephe Hükümetinin günahlarının gerçek sorum

lusu ne Sayın Erbakan, ne Saym Türkeş'tir. Gerçek 
sorumlu Demirci'dir. Bu kadar ağır sorumlulukları
nın hesabını vermeden, Saym Demirel İkinci Cep
heye Başbakan olmuştur: ama ne soylu millete lâyık 
bir başbakan olamamıştır, ve olamayacaktır. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — O 
senin kendi kuruntun. 

C. H, P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Saym Demirel ancak bu çıkar ortaklı
ğının mümessili olabilir. Sayın Demirel İkinci Cephe 
Hükümetinin davulunu boğazında taşıyacak; ama 
tokmaklar Saym Erbakan'ın ve Saym Türkeş'in elin
de bulunacaktır. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Ku
laklarına pamuk tıka sen. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Grup olarak siz de bu tokmakların se
sini dinlerseniz. 

Saytn Demirel Türkiye Büyük Millet Meclisi kar-
çisma ç:kıp hakkındaki soruşturma dosyalarının he
sabım verip aklanmadıkça resmen Başbakan olsa da 
manen Başbakan olamayacaktır; çünkü şaibe ve 
töhmet kendisini ebediyete kadar uğursuz bir gölge 
gibi takip edecektir. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — Al
lah iftiradan korusun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla.) — Saym senatörler; 

MC Hükümetini oluşturan liderler aralarında iki 
protokol yapmışlardır. Bunlardan birisi açıklanmış
tır, ikincisi gizli tutulmaktadır. Sayın Demirel gizli 
protokolün sözkonusu olmadığım söylemiştir. Hemen 
arkadan Sayın Genel Başkanımız Ecevit gizli proto
kolün varlığına değindiğinde, haksız olarak, Saym 

J Genel Başkanınım müfterilikle suçlamışlardı; ama 
j şimdi açjkiadıktan sonra müfterinin kim olduğu or

taya çıkacaktır. 
I Oysa koalisyon ortaklarından Millî Selâmet Par-
I tisi Genel Başkanı Saym Erbakan, bu hafta bir der-
J gide yayınlanan bir görüşmesinde kamuoyuna açık

lanmayan ikinci bir protokolün varlığını doğrulamış
tır. 

Sayın Erbakan'ın bu konudaki sözleri aynen şöy
ledir : 

I «Yeni Hükümet kurulurken iki protokol hazırlan
mıştır. Bunlardan birisi Hükümetin önündeki mesc-

I îeler, bu meselelerin nasıl çözüleceğine dair proto
koldür. 

I İkincisi ise; üç partiden meydana gelen böyle bir 
j koalisyonun ahenkli çalışması için dikkat edilmesi 
I lâzım gelen hususları içine almaktadır.» 

I Gizli tutulan bu ikinci protokol sırf koalisyon 
I ortaklarının parti içi sorunlarım düzenleyen birer 
I metin olsa, kamuoyunu yakından ilgilendirmese üze-
I rinde durmazdık; fakat Saym Erbakan'ın aynı konuş

madaki başka sözleri gizli tutulan bu ikinci proto
kolün Devlet düzeni ile doğrudan doğruya ilgili konu-

I lan da içerdiğini göstermektedir. Bir demokrasinin 
I sağhkh işleyebilmesinin birinci koşulu açıklıktır ar-
I kadaşîar; fakat İkinci Cephe Hükümeti demokrasi-
I nin açıklık ilkesini daha kurulurken çiğnemiştir. Ka

muoyundan ve Parlamentodan saklanan bu gizli Pro-
I tokoî, Hükümet hakkındaki şüphelerimizi büyük 

oranda artırmıştır. Bazı gazete haberlerinde şimdi 
I gizli tutulan bu İkinci Protokolün ancak güven oyla

masından sonra açıklanacağı belirtilmektedir. Bunun 
an'amı açüitır. Saym Demire! grupundan korkmakta, 
verdiği ödünlerin hesabını şimdi vememek için gü
ven oyundan sonraya ertelemektedir. 

Başbakanın Adalet Partisi hesabına verdiği ödün
ler Adalet Partisi saym üyelerini ilgilendirir. Bu ödün
lerin güven oylamasına kadar kendilerinden bile giz
li tutulmasına göz yumup yummamak da sayın Adalet 
Partisi Grupuna ait bir iştir; ama bizim üzerinde du
racağımız, Sayın Erbakan'ın, açıklamaları, gizli tutu
lan İkinci Protokolde Anayasaya ve yasalara aykırı 
ve devlet düzeninin işleyişini temelinden etkileyici 
kurallar da yer aldığı kuşkusunu yaratacak nitelikte 
o'duğaaa göre bu protokolün güven oylamasından 
önce açıklanmasına istemek hem hakkımız hem göre
vimizdir; çünkü Hükümet Programı ancak bu gizli 
protokol öğrenildikten sonra gerçek anlamıyla değer-

I lendirilebilir. Hükümet Başkam olabilme uğruna Ada-
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let Partisi Genel Başkanının verdiği ödünlerin gizli 
tutulması bir ilkenin ve Anayasanın ihlâl edilmesini 
gerektirmez. 

Devleti aralarında nasıl parselleyip işgal etme eği
liminde oklukları ilk Cephe Hükümeti denemesinde 
görülmüş olan bu partilerin, bu kez Devlette ne gibi 
tahribatı tasarladıklarını ve Adalet Partisi Genel 
Başkanının kendi hesapları uğrunda Devletten kim
lere ne ödünler verdiğini bilmek istiyoruz. Eğer ikin
ci protokolün bu açıdan gocunulacak yanları olma
saydı her hakle gizli tutulmazdı veya açıklanması gü
ven oylaması sonuna bırakılmazdı. 

Aralarındaki anlaşmayı Milletten ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden gizli tutan partiler, açıklık 
rejimi olan demokraside Milletin güvenine lâyık Hü
kümet olamazlar. 

Sayın arkadaşlarım, 
Yukarıda arz ettiğimiz görüş ve zihniyetlerle ha

zırlanan ikinci MC Hükümeti Programı hakkındaki 
düşüncelerimizi de kısaca arz etmek isterim : 

Hemen şunu ifade edelim ki, Demokratik Partinin 
devamı olduğunu ilân eden ve bazen işine gelmediğin
de bu mirası reddeden Sayın DemirePin Programını 
değerlendirirken, sunduğu Programına göre değil, 
0, 36 sayfa içindeki yazılara göre değil, işlemlerini iz- I 
Ieyerek hüküm verirsek yanılmamış oluruz. Zira Sayın 
Demirci, yazdığının, söylediğinin tam tersini yapma
ya alışık kişiliğe sahiptir. Sayın Demire!, ister tek ba
şına, ister ortak hükümetin başı olsun, bağımlı, çarpık 
bir kapitalist ekonomi politikasının takipçisi ve uygu
layıcısı olmaktan kurtulamamıştır. Sayın DemirePin 
geleceği geçmişi ile değerlendirilmelidir. Tarih süreci 
içinde Adalet Partisi iktidarı Türk halkından yana 
bugüne kadar olmamıştır. Türk halkını çağ dışına it
mek için, iç ve dış emperyalist güçlerle işbirliği yap
mışlardır. 

Sayın Demire!, Türk halkının sosyal, ekonomik, 
kültürel gelişmelerini önlemiş, hatta rejimin soysuz
laşmasının başlıca nedeni olmuştur. 

Sayın Demirel, partiler arasındaki ilişkilerin uy
gar ölçüler içinde devam ettirilmesini programa ina
narak almış değildir. Bu kamuoyunu yanılmak, mu
halefeti uyuşturma amacının dışında bir anlam taşı
mamaktadır. 

Çünikü, Sayın Demirel hayatiyetini uhısu bölmek
te, partiler arası zıtlaşmalarda ve kavgada görmek
tedir. 

Milleti, milliyetçi olanlar ve milliyetsizler diye iki
ye bölerek ve mezhep çalışmalarını körükleyerek 
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ayakta kalabilmeyi ilke edinenler milletimize en bü
yük ihaneti yapmaktadırlar. Sayın Demirel, zıtlaşma
yı teşvik ederek yandaşlarını kendi etrafında topla
maya çalışmaktadır. 

Sayın DemirePin kuvvet kaynağı, parçala yönet 
Makyavelciliğine dayanmaktadır. 

Sayın senatörler, 
Milliyetçiliği varlıklarının, birleşmelerinin kaynağı 

sayanların programı tetkik edildiğinde görülecektir ki, 
bunların elinde milliyetçilik egemen güçlerin sömürü 
düzenini sürdürme aracı haline gelmiştir. Türkiye'de 
milliyetçilik 1974'te iki büyük sınav vermiştir. Bun
lardan birincisi Kıbrıs, ikincisi haşhaş ekimidir. 

Kıbrıs ve haşhaş ekimi kararları kimin gerçek 
milliyetçi kimin sahte milliyetçi, kimin Amerikan 
milliyetçisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca, A. P. ve 
M. H. P.'nin mihenk taşı olmuştur Kıbrıs ve haşhaş. 
O günün Hükümeti bu kararları alırken Sayın De
mirePin, Sayın Türkeş'în sözlerini bir defa daha tek
rar edip huzurunuzu daha fazla işgal etmiş olmaya
cağım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümet Programında iç güvenlik, asayiş ve ka

nun hakimiyetinin kesin şekilde sağlanacağı kaydedil
miştir. 

Kanunlara saygısızlığı yüksek yargı organlarınca 
saptanmış bir Hükümetin kanun hâkimiyetinden söz 
etmesine kim inanır? Devlet kavramının hafife alın
dığı, zor ve zorbanın egemen olduğu bir ülkede, iç 
güvenlik ve asayişin sağlanacağından bahsetmek yeni 
bîr oyunun sergilenmesidir. 

Türkiye son MC döneminde mal, can derdine dü
şen insaıi'lar ülkesi haline düşürülmüŞîür. Türk va
tandaşı nerede ne zaman bir serseri kurşuna hedef 
olacağının kuşkusu ve yaşantısı içindedir. 

Cephe Programında ulusal güvenlik konusunda 
yeni bir kavram oluşturmaya değinilmiyor. O eski ulu
sal güvenlik kavramının ve düzenlenmesinin sürdürü
leceği anlamına gelmektedir. Oysa, bu durumda sa
vunma araçlarının ve gereçlerinin değişik kaynaklar
dan sağlanacağına dair sözü, bir ölçünün ötesinde 
gerçekleştirme olanağı yoktur. 

Çünkü, Nato'nun öngördüğü güvenlik kavramı 
çerçevesinde kalınca, Nato'daki silah standardizosyo-
nıına bağlı kalmak zorunlu olacaktır. 

Hükümet Programında sanayileşmiş güçlü bir ülke 
yaratılacağından bahsediliyor. Şayet bu bir Erbakan 
şakası değil ve güvenoyu almak için birSaym Demirel 
aldatmacası değilse, bundan memnun kalırız. Ülke-
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mizin kalkınması, sanayileşmesi Cumhuriyet lîalk 
Partisinin başlıca tutkusudur, CELP. Programında en 
Ikısa zamanda sosyal adalet ilkeleri içinde ülkemizin 
sanayileşmesi, kalkınması, imarı, hem de, kaynaklar 
ve yöntemler gösterilerek açıklanmış bulunmaktadır. 
İkinci Cephe Hükümeti kalkınma için programında 
her konuda olduğu gibi, ne yöntem, nede kaynak gös
terebilmiş değildir, 

Bu nedenle, Cephe Hükümetinin Programı inandı
rıcı olmaktan uzaktır. 

Millî Hareket Partisi, Ecevit Hükümetinin Prog
ramında kapitalist düzene ve çok uluslu sermayeye 
büyük ödünler verildiğini çok haksız olarak öne sür
müştür, kendisini ilerici bir parti gibi göstermeye ça
lışmıştır. Oysa ikinci MC Hükümetinin Programında 
Millî Hareket Partisinin O eleştirilerini karşılayacak 
doğrultuda tek bir söz yeralmamıştır. Örneğin, tarım 
kentler veya merkezi köyler programda öngörülmü
yor, Millî Hareket Partisinin önerişiydi. Kredi ve ban
kacılık düzeninde en küçük bir köklü değişiklik be
lirtisi yok. 

Yabancı sermaye konusunda Programda «Yaban
cı sermayeye devir imkânları geliştirilecektir» sözü 
yer alıyor. Bu kaygı verici sözün anlamı açıklığa ka
vuşturulmalıdır, 

Bu Programda halk tasarruflarının yatırımlarda 
demokratik bir anlayışla değerlendirileceğine dair hiç 
bir söz bulunmamakta. Program düzen değişikliğine 
iîişkla olmayan konularda, sadece düzen değişikliğine 
ilişkin olmayan konularda Ecevit Hükümeti Progra
mından aldatıcı, kandına bazı aktarmalar dışında 
daha çok Millî Selâmet Partisi Programı görüntüsü 
vermektedir. Hocayı bu bakımdan kutlarız. Programa 
damgasını vurmuş. 

Programda belediyelere ve belediyelerin artık da
ha çok ertelenmeyecek sorunlarına hemen hemen h:'ç 
değinilmediği görülüyor. Demek ki, İkinci Cephe Hü
kümeti de Birincisi gibi belediyeleri ve kentler halkı
nı ihmale ve cezalandırmaya devanı edecektir. 

Belediye sınırları içinde nüfusumuzun % 50'sine 
yakım yaşamaktadır. MC Hükümeti Türkiye nüfusu
nun sadece «Bana oy vermiyor» diye yansım cezalan
dırmaya hakkı olmaması gerekir. Bu, İkinci MC Hü
kümetinin, yani şehirlere, belediyelere değer verme
menin anlamı, köylüye refah sağlayacağı şeklinde de 
yorumlanamaz* Çünkü, programda köye ve köylüye 
hizmet götürmede ve köylünün üretim gücünü ve ge
çim düzeyini yükseltmede bugüne kadar uygulamada 
kalan düzenlemelerin yetersizliği, geçersizliği ortaya 

I çıkmıştır. O uygulamadan en küçük bir ayrılık niyeti 
görülmüyor. 

J Programın kamulaştırma ile ilgili olarak getirdiği 
I kurallardan, toprak reformunun da fiilen yapılana

cağı hatta, her hangi bir amaç için kamuîaştırmaîa-
i rm son derece güçleşeceği anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlarını, 
I İkinci MC Hükümetinin orman politikası da or

man köylüsünü ormanda ucuz işçi olarak çalıştırma
ya yönelik bulunmaktadır. Orman köylüsü, onman 
yangınında ekmeği kendi yanından angaryacı olarak 
yine çalıştırılacak, zorlanacak; ama ormanların bü
tün gelirlerinden orman tüccarları, Isparta'daki 

I Orma Şirketi yararlanacak. 

Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir orman düze
nine temelden karşıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin 
kuracağı, insanca ve hakça düzende ormanların ge
liri orman köylüsünün olacaktır. Orman ürünleri 
sanayi, orman köylüsünün kuracağı, Devletin des
tekleyeceği demokratik kooperatifler yoluyla kurula
cak ve işletilecektir. Öylece tarih boyunca ormanın 

j külfetini çeken, orman tutsağı haline getirilen köylü, 
j ssrtık ormanın nimetlerinden de Cumhuriyet Halk 

Partisi Programı uygulanırsa faydalanmış olacaktır, 
Değerli arkadaşlarım, 
Bugün ülkemizde büyük sıkıntı çekilen kömür, 

bakır, demir, çelik, gübre gibi malların karaborsa
ya düşmesinin tek sorumlusu Cephe İktidarıdır. Ener
ji darboğazı Cephe İktidarının sorumsuz ve ihmalci 
politikasının sonucudur. 

Programda birtakım aldatıcı, resmî kayıtlara uy-
j mayan yanlışlıklar, yalanlar da var. Örneğin, prog

ramda köyferimıızin % 50'si elektriğe kavuşturul
muştur ve geri kalanı da bu seçim dönemi içinde 
elektriğe kavuşturulacaktır denmektedir. 

j Bugün köylerimizde, 10 hin köyümüzde elektrik 
var. Köy adedimiz 35993 mahalle mezraları da sa
yarsak 65000'i aşkın yerleşme yeri var. Bu kadar 
hayal peşinde, bu kadar gerçeklerin dışında hazırlan
mış bir programın amacı malûm; sadece halkı alt'at-
inak* hele hele «Geri kalmış yörelere Güneydoğu 
ve Doğu'ya öncelik vereceğiz» diye, programda say
falar ayırarak oradaki balcımızı ve onların temsilci
si parlamenterleri aldatmaya yönelik bir tutumdur. 

Sayın Demire! Hükümet Programının fertler ve 
bölgeler arasındaki dengeyi sağlamayı öngören söz-

I Heri, hiç bir somut öneriye dayanmamaktadır. 
Aslında MC politikası fertler arasında ve bölgeler 

[ arasındaki dengeyi daha çok açacaktır. Çünkü, iîke-
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leri, prensipleri, yöntemleri denge bozmaktır, den
ge sağlamak değil.. 

Ülke sevgisinden, halk saygınlığından yoksun 
hükümetler ne denge sağlar, ne de hakça bir gelir 
dağılımı politikası uygulayabilir. 

Değerli arkadaşlarını, 
MC Hükümetinin işçi ve işveren barışı sağlamaya 

yönelik program sözleri de gerçeklere uymamakta. 
Türk işçisini kandırmaya matuf olan bu sözler, artık 
uyanmış, bilinçlenmiş olan Türk işçisini kandırama
yacaktır. Türk işçisi arasındaki çalışma ve sendi
kal barıştan huzursuzluk duyan Cephe İktidarı, işçi 
ile işçiyi; işçi ile işveren arasını daima bozmaya 
çalışmış, karşılıklı hakka ve saygıya dayanan bir 
düzen kurulmasınla engel olmuştur. Daima kavgayı 
körüklemiştir, birçok Devlet fabrfkaîanmn bugün 
komandoların işgali altında bulunmasının nedeni de 
budur. 

Millî Cephe İktidarının, millî savunmamız ve 
dış ilişkilerimiz bakımından programında getirdikleri 
de tatmin edici olmamaktadır. 

Harp sanayiinin bugüne kadar sürümcemede bı
rakılmasının ağır sorumluluğu, Cephe İktidarının 
omuzîarmdadır. Harp sanayinin geciktirilmesinin 
tek sebebi, Devlet fabrikalarım arpalık olarak kul
lanmak isteyenlerin çekişmesinden ileri geMıâştir. 

Temenni ederiz ki, milletimiz bu ihmallin acılarını 
çekmesin. 

Sayın Demirci'm belirgin, geleceği yönelik is
tikrarlı, haysiyetli, mfiHî çıkarlarımıza uygun bir 
dış politikası olmadığı için, olmayan bir şey eleş-
tirilemez kuralına dayanarak bu konuyu geçiyorum. 

Değerli senatörler; 
Hükümet programında din ve maneviyat konu

suna geniş bir yer ayrılmıştır. Din ve maneviyat ko
nusunda samlimî olsalardı alkışlardık. 5 Haziran 
seçimleri gösterdi ki, bu üç parti dini bir seçim ara
cı olarak görmüş ve kuHammşlardır. 

Din görevlilerini savunduklarım iddia edenler, 
Vakıflardan Diyanet İşlerine intikal eden din gö
revlilerine bile kadro vermeyi aylarca geciktirmiş
lerdir. 

Seçim öncesinde sırf anlaşamadıklan, toplana
madıkları, toplandıklarında kavga ettikleri için ha
zırlanmış bin küsur kararname imzasız bırakılıp kar 
çıkmıştır. Ancak Ecevit Hükümeti din görevlilerinin 
somunu 15 gün içinde çözüme bağlamıştır. 

İslâm enstitülerinin akademi haline getirilmesi de, 
Ecevit Hükümeti programından alınmış bir kopya
dır. 
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Devlet mahm çalanların, sanayii tesisi kuran 
halk kuruluşlarından rüşvet alanların, halkı sömü
ren ve sömürtenlerin, Müslünıam Müsîümana düş
man edip öldürtenlerin, milliyetçiliği de dindarlığı 
da sahtedir. Bunların layiklik anlayışı da Anaya
sada tarifini bulan Atatürk ilkeleriyle çelişmekte
dir. 

Cumhuriyet Halk Partisi inanç özgürlüğü, kişi
nin kutsal ve dokunulmaz hakkı olduğuna içtenlikle 
inanmıştır ve bunu programına koymuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, dinin baskı unsuru 
elmasında, din duygusunun ve dinsel inançların bas
kı altına alınmasına da karşıdır. Hele hele inançların 
siyasal amaçla veya kişisel etkinlik ve aynchk etke
ni olmasına ve ulusal birliği sarsmasına karşı olduğu
nu daima ifade etmiştir; bugün de bir defa daha te
yit ediyoruz. 

Değerli senatörler; 
Sözlerimin sonuna gelirken programdaki eğitim 

konusuna değinmeden geçemeyeceğim. Programın 
eğitim bölümünde açık ve gizli Atatürk ilkeleri tahrif 
ed.Imekte, faşizm tezgahlanmaktadır. Ne diyor 
programın eğitim bölümünde?.» «Eğitimin milliliğine 
büyük önem veriyoruz; Sanki bugüne kadar Türk 
Millî Eğitimi millî değildi. 

Milletin gözüne baka baka gerçekleri tahrif et
mek bir hükümete yakıştınlamaz. Devlet şemsiyesi 
altında beslediğin cinayet mangaları yoluyla gençleri 
okullarından, sınıflarından, laboratuvarlanndan uzak
laştıracaksın, gençleri birbirine amansız düşman edip 
cinayetler işleteceksin, ders kitaplarından Atatürk'ü 
ve Atatürk ilkelerini çıkartacaksın, ders kitaplarında 
mezhep kavgasını kışkırtıp milleti bölüklere ayıracak
sın, ders kitaplarında milletin bir bölümünü ahlâk
sızlıkla itham edeceksin, Millî Eğitim Bakanlığını bir 
avuç sahte milliyetçi, maneviyat sömürücüsü ve zor
baya teslim edeceksin ondan sonra da kalkıp eğiti
mi millileştireceğim diye savunacaksın. 

Türkiye'de huzur, barış, milliyetçilik, Atatürk
çülük, millî birlik ve kalkınmadan bahsetmeye hak
kı olmayan tek kişi varsa, o da Sayın Demire! ve 
onun yandaşlarıdır. 

Onbinlerce Atatürkçü öğretmene kıyan, 100 bin 
öğrenciyi okulundan, öğretmeninden koparan, eği
tim enstitü ve öğretmen okullarım komando yuvası 
ha&ıe getiren ve 300'den fazla, daha bilmem ka
çıncı -baharım yaşamadan Türk gencini acımasız öl
dürenler elbet bir gün hesap vereceklerdir; bu hesap
tan kaçamayacaklardır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet programında sahip olduğumuz yeraltı, 

yerüstü servetlerimizin değerlendirileceği ifade edil
mektedir. Cephe, hiçbir zaman yeraltı ve yerüstü 
servetlerimizin değerlendirilmesine miüî çıkartanınız 
açısından bakmamıştır. Bu sözlere inanmıyoruz. 
Cephe, yeraltı, yerüstü servetlerimizi yabancı işbir
likçilerle beraber sömürmeye devam edecektir. 

Tüık ekonomisini batağa saplayanlar, Türk ma
liyesini iflâs ettirenler, içte ve dışta Türk parasının 
değerini düşürenlerin Türk ekonomiMni düzeltme id
diaları da bir hayalden ibarettir. 

İkinci Cephe Hükümetli, geçim imkânlarından 
yoksun, gelir seviyesi yetersiz ailelere Devlet yardı
mı yoluyla beli bir düzeyde yaşama imkânı sağlaya
cağını vaat etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi 
programlarından esinlenerek aktarılan bu ve buna 
benzer sosyal adalet ilkelerini uygulamak cephe fik
ri ile taban tabana zıttır. Bu bakımdan bunlar hal!» 
zı'datmak için söylenmiş sözlerdir. 

Halk işsiz bırakan, halkı fakir bırakan, halkı yok
sul bırakan Cephe Hükümet', şimdi, «Yoksul hal
ka yardım edeceğim» vaadinde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar; 
Türk halkım işsiz, yoksul bırakan, Türk halkını 

muhtaç hale getirenlerin inanmadığı bir davayı ger
çekleştirmeleri de mümkün değildir. 

Cephe, çağ dışı üretim, sanayileşme ve sosyal 
Kdaîet inancı içindedir.. Onun sosyal adalet inan
cı, çağımızın sosyal adalet inancı ile bağdaşmamak
tadır. Bu inançları değişmedikçe Türk Milletine 
yararlı olamayacaklar, kendilerini kabul ettiremeye
cekler ve asla Türk Milletine yararlı hizmet yapa
mayacaklardır. 

Değerli arkadaşlanm; 
Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Şunu, 

sözlerime son verirken söyleyeyim ki, Cephe Hükü
metinin ne programına ne de kufduklan Hükümet
lerine güvenimiz olmadığım açık seçik Türk Milleti 
huzurunda ifade etmek isteriz. 

Allah'tan Türk Ulusuna dürüst, namuslu, sö
mürüden yana olmayan, güvenilir hükümetler na
sip etmesini dileyerek hepinizi derin saygılarla selâm

lıyorum. (C.H.P. ve M.B.G. sıralarından alkışlar) 
KÂMRAN ıI«AN (Bitlis) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Bitîis) — Sayın Başkan, Sa

yın Sözcü tarafından şahsıma sataşma var. 65 nci 
madde çerçevesinde söz vermenizi rica ediyorum za-
tıâlinizden. 
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BAŞKAN — Sayın İnan, 65 nci madde, kendi
sine sataşılan üyeye her zaman söz hakkı verilmesini 
kapsar. Ancak, yine şöyle der: Kendisine sataşılan 
üye yahut sataşıldığını iddia eden üye hangi husus
larda kendisine sataşıldığını, cevap verme mecburi
yetini hissettiğini beyan eder, bu beyan üzerine Baş
kan söz verip vermemeyi takdir eder. Lütfen, han
gi hususta kendinizi cevap vermeye mecbur hisset
tiğinizi söyleyin. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, be
nim 21 Temmuz yerine 28 Temmuz'da vazifeye baş
lamış bulunmam, arada geçen olaylar ve konu etra
fındaki beyanları zannederim ki, takdir edersiniz açık 
bir sataşmadır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Gerçekleri söy
lemek sataşma değildir., Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takdir size değil bana aittir. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Ayrıca, bir sözleri 

var ki, «Gayri ciddî tutum» dediler. Zannederim 
Sayın Başkan, bu sataşmanın da ötesindedir. 

BAŞKAN — Sayın İnan, gerçi dikkatle dinledim, 
sataşmayı gerektîren bazı hususlar var; ama siz 
bunları değil daha başka hususları ifade ediyorsunuz. 
Söylediğiniz hussular, sataşmayı cevaplandırmaya si
zi mecbur eden nitelikte değildir. Bu nitelikte, ken
dinizi icbar hissettiğiniz hususları söylerseniz size 
söz vereceğim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanını.... 
BAŞKAN — 21 Temmuz yerine 28... 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — «Müstafi addedilir.» 

dediler. Yani insaf buyurun da sataşmanın hudu
dunu genişletmeyelim. Daha ileriye gitmek bana 
yakışmaz. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika... 
KÂMRAN İNAN (Bitîis) — Müsaade buyurun; 

bir konu var ortada, kendileri temas buyurdular, 
Sayın Genel Başkanları da aynı konu etrafında, ka
muoyunun bilmeye hakkı Vardır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Benim söz

lerim Hükümetin başı olan Sayın Başbakana aittir. 
BAŞKAN — Bir dakika. 

-KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, 
^Bu Bakan İnan» diye tekrar ve tekrar «Gayri ciddî 
Bakan» diyerek, müstafi telâkki edeceğini belirfe-

. rek ve bundan dolayı bazı Anayasal duiumların doğ
duğunu iHeri sürerek sataştılar; daha ne olsun Sayın 
Başkanım. 
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BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — «Söylemedim» di

yorlarsa, sözlerini geri alıyorlarsa mesele yok. 
BAŞKAN — Sayın İnan, Sayın Atmaca konuş

masında size sataşmayı amaç edinmediğini, sözlerinin 
Sayın Başbakana ait olduğunu açıkça ifade ettiler. 
Siz de, «bu sözlerinin kendinize ait olmadığını, geri 
aldığını ifade ediyorlarsa meseleyi kapanmış naza
riyle göreceğinizi» ifade ettiniz. Sayın Başbakan 
da son sözü söyleyeceğine göre, bu konuda gerek
li açıklamayı yapacaktır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, sa
taşma var... 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker, ben daha tak
dir hakkımı diidirmedim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Hayır, siz takdir 
hakkını peşinen beyan ettiniz. Sayın Başkan dediniz 
ki, size sataşma var; ama bahsettiğiniz noktalarda 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın İnan kendisini 
> eteri kadar savunacak niteliklere fazlasıyle sahiptir. 
Lütfediniz, kendüsi söylesin. Size ihtiyacı yok. 

KÂMRAN İNAN (BİfiSs) — Sayın aşkan.. 
BAŞKAN — Evet Sayın İnan. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — İltifatınıza teşekkür 
ederim. 

«Gayri ciddî, sorumsuz» gibi sözleri sataşma sa
yıyorum. Müsandc buyurun, ısrar ediyorum, gerekir
se oya koyarsınız sayın Başkanın?, 

BAŞKAN — Sayın İnan, oylamadan da=.. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) —65 nci m a d d e 
BAŞKAN — Bir dakika! 

Saym İnan, s;ze oylamadan da takdir hakkımı 
kullanarak söz vereceğim. İçtüzüğün 'maksadı, sataş
madan dolayı söz isteyip başka konulara geçmek ve 
yeni sataşmalara yo! açmak iç'm değ?ld?r. Sadece ken
dinizi, içtüzüğün î ??ci fıkrasındaki cevap vermeye 
mecbur hissettiğiniz konularla sınırlı kalmak üzere size 
söz veriyorum; buyurun. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis)— Teşekkür ederim Sa
yın Başkan, çok sağolun. 

BAŞKAN — Saym Yiğit Köker, gördünüz ki da-
ha fikrimi söylememiştim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Baştan söylediniz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saym İnan'ın, «Eğer kabul ediyor
larsa ben de vazgeçtim.» sözü üzerine söyledim, Dik
katle takip ederseniz... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben çok iyi takip 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bütün üyelerin gözü önünde olaylar 
cereyan ediyor. Beni hafızamın da çok kuvvetli oldu
ğunu bilmeniz gerekli çok eski arkadaşım. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — 12 seneden beri ta-
Mp ediyorum sizi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnan. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Teşekkür ederim. 
Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Anamuhaîefet Partisi sözcülerini üzüntüy

le dinledim. Üzüntümü mucip olan hususlar, benimle 
İlgili kısımlardan olmaktan ziyade, bu açıdan kendi
lerine teşekkür borçluyum; fakat genel mahiyette 
beni de yerleştirdikleri konuşmalarının genel muhte
vası ve tonu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üzüntümü mucip olan husus, 27 yıllık Türk de

mokrasisinde, 1977 Temmuz ayında Hükümet Prog
ramının tenkit edildiği bir sırada hâlâ muhtevasız 
ve hâlâ negatif, menfi tenkidin ötesine geçilmemiş 
olmak ve çağdışı, çağ dedikleri politikanın... 
(€. H, P. sıralarından «Sataşmayla ne alâkası var?» 
sesıeri ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir dakika. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Geleceğim efen

dim geleceğim. 
BAŞKAN — Saym İnan... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Geleceğim. De
mokrasi tahammüldür. 

BAŞKAN — Sayın İnan, size bir genel konuşma 
için söz vermedim. Dikkatle üzerinde durduğum hu
sus, hangi konularda size sataşıldığını, mecburiyetini 
doyduğunuz sımrı içinde konuşacaksınız. Bir genel 
değerlendirme, bir genel konuşma için söz vermedim. 
Böyle devam ederseniz sözünüzü derhal keserim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Emredersiniz 
Saym Başkanım, saygılıyım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gönül isterdi ki, Saym Atmaca benimle ilgili 

kısımlarında.*. 
HASAN ILDAN (Elâzığ) — İstifa ettiniz mi et

mediniz mi?.. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Efendim?... 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — İstifa ettiniz mi et

mediniz mi?... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Size düşmez bu! 
BAŞKAN — Saym İklan, lütfen. 

_ 77 _ 
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ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Parla
mento bilmek mecburiyetinde; istifa ettiniz mi etme
diniz mi?.. 

BAŞKAN— Sayın İleri... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) —' Sabır buyurun 
efendim, sabır buyurun. 

BAŞKAN — Sayın İleri, o imkânı sağladık, şim
di Sayın İnan bunları açıklayacak. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; 

Gönül isterdi ki, benim ismimin geçtiği konuları 
anarken ve diğer sahalara geçerken, Sayın Atmaca, 
bu memleketin enerji politikasının nasıl olması gerek
tiğini, petrol politikasının nasıl olması gerektiğini, 
maden politikasının nasıl olması gerektiğini, bu mem
leketin su probleminin nasıl olması gerektiğini anlat
sın. 

BAŞKAN — Konu o değil sayın İnan, sataşma 
konusu. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Evet efendim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Müsaade buyurun efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen müdaha
le etmeyin efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; 

1977'ler Temmuz Türkiye'sinde menfilerle politi
ka yapılmaz, seçim beyanlanyle, Kâmran İnan olay-
larıyle politika yapılmaz. Yapıcı olarak, dünya çerçe
vesi içerisinde, dünyanın ekonomik dengesi, siyasî den
gesi içerisinde çözüm yollarınız nedir; politika budur, 
bu getirilir milletin önüne, Parlâmentonun önüne. 
(C. H. P. sıralarından, gürültüler ve A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BA,ŞKAN — Sayın İnan... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, ne 

hakkında söz verdiniz, üye ne diyor... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Geliyorum efen
dim. 

• BAŞKAN — Sayın İnan, size politikanın nasıl 
olacağı konusunda ders vermek için, nasihatta bulun
mak içfn söz vermedim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Haddim değil 
Sayın Başkanım ders vermek. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sataşma üzerinde 

konuşsun Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Unsal, müdahale etmeyin. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım; 
Sayın sözcü benim olayımın sorumluluk hanesin

den bahsettiler. 
Kendilerine bir olayı hatırlatacağım. Eylül 1974, 

zamanın ikili Koalisyonunun istifa etmesi. Saym Dev
let Başkanınm henüz bir Hükümet formülü öne sür
meden önce... 

BAŞKAN — Konuya geliniz sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — s , . Hükümeti 

bırakıp kaçıyoruz... (C. H. P. sıralarından «Sataş
ma ile ne ilgisi var» sesleri.) 

BAŞKAN — Saym İnan sözünüzü kestim. Sayın 
İnan sözünüzü kestim. Çünkü size sınırlı ve münha
sıran sataşmayla ilgili söz verdim. Siz buna bir türlü 
gelmediniz, yeni sataşmalara sebebiyet verdiniz. Sö
zünüzü kesmiş bululuyorum. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Nasıl kesersi
niz?.. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Geldim Saym 
Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sözünü nasıl ke
sersiniz?.. 

BAŞKAN — Kestim, hayır sayın İnan kestim sö
zünüzü. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Saym Baş
kan nasıl izah edecek?.. Sayın Başkan, nasıl izah 
edecek meselelerini?,. 

BAŞKAN — Münhasıran Sayın İnan sataşmayla 
ilgili konuşacaksanız, 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Nasıl izah 
edecek meselelerini?.. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, lütfen oturun. Rica 
ediyorum oturun. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Saym Baş-
kan, tarafgirlik yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın İnan, sözünüz kesilmiş, yalnız 
münhasıran sataşmayla ilgili bir defaya mahsus ol
mak üzere söz veriyorum, sataşmanın sınırını geçti
niz mi kesin surette ikinci kez ikaz ediyorum, sözü
nüz kesilecektir- Buyurun. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
zaten bana sınır tanımıyorsunuz Sayın Başkanım. 
Teşekkür ederim efendim, bu toleransınıza. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benim konum tamamıyle parti içi bir konudur. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Bize ne?.. 

78 — 
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BAŞKAN — Efendim izin verin de söylesin. İzin 
verin. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ben milletimin... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İzin vermeye ne 

haklan var, susturun. 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sen de sus baka

yım. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — İktidar olamıyor
sunuz, muhalefet olamıyorsunuz. Ben ne yapayım 
yani?.. Dinlemesini bilin, (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sen de 
bakan olamıyorsun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sen de Bakan 
olamıyorsun. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Dinlemesini bi
lin. Ben... 

NİYAZ! UNSAL (Erzincan) — Sen kepaze olu
yorsun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kepaze olan 
sensin. 

BAŞKAN — Sayın Unsal... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kime hakaret 

ediyor?.. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal. Müda

hale etmeyin Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Senin gibi kepa
ze olmadım ben. 

BAŞKAN — Ben Başkanım... 
Sayın Unsal, hakaret etmeye hakkınız yok. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O kime hakaret 

ediyor?.. 
BAŞKAN — Lütfen hakaret etmeyin, lütfen. 
Karşılıklı... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kepaze oluyor. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen kepaze olu

yorsun. 
BAjŞKAN — Karşılıklı, münakaşalar, söz atmalar, 

tahrikler Başkanı yıldırmaz. Ben bu görüşmeleri sağ
lıkla yürütürüm. Ne yapılırsa yapılsın yürüteceğim. 
Boşuna karşılıklı birbirinizi tahrik etmeyin. 

Devam edin. 
LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

152 nci maddeyi tatbik etmenizi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Saysn Tokoğlu, lütfen rica edeyim. 
Devam edin. 
KÂMRAN İNAN (Devamla.) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 

i Ben Türk Milletinin emrine, siyasî hayata atıl-
I dığım günden bugüne kadar dikkat ettiğim tek nokta, 
I milletimin hiç bir konuda güvensizliğine mucip ol-
I mamak ve tek istikamet üzerinde dalma inandığımı 
[ söyleyerek gelmek olmuştur. 

I Bu son 2\ Temmuz Hükümetinin kuruluşundaki 
şekil üzerine, partimin Sayın Genel Başkanı ve Hü-

I kümet Başkanına durumumu arz ettim ve prensiple-
I rimi kendilerine arz ettim. Durumumun takdirini ve 

bu hususta kamuoyuna gerekli açıklamanın takdirini 
I partimin yüksek disiplin ve otoritesi altında kendi

lerine bıraktım, ve her şey gibi, (Her şey gibi tekrar 
I ediyorum) bu meseleyle tamamiyle bir şahsın bu mil-
I let uğrunda çıktığı yoldaki prensiplere sadakati so-
I nuna kadar götürmek azminin dahi ve bir parti iç 
! meselesinin dahi getirilip bir siyasî istismar mesele-
I si, benim şahsımda çok büyük saygı ve sadakatla 
I bağlı bulunduğum Adalet Partisinin ve onun öncü-
I îlik ettiği Hükümetin yıpratılmak istenmesi kanalına 
I sokulması karşısında, ben partimi ve partimin or-
I tak gruplarının yüksek takdirlerini ve Başbakanın bu 

konudaki ortak grupların çağrısına katılması önünde 
I saygıyie eğildim ve prensibimi çiğnemek pahasına 
I da olsa,.. (A, P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al

kışlar.) 
I BAŞKAN — Tamam sayın İnan, sataşmayı ce

vaplandırdınız. Buyurun. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Müsaade buyu

run efendim. Müsaade buyurun yani... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Konuş

sun. 
KÂMRAN İNAN (Devamola) — Sayın Başkanım, 

bu geldiğim Senatoda ilk defa 3,5 yılda bir dirhem
le konuşma müsaadesi alıyorum; yani müsaade bu
yurun, Müsaade buyurun Sayın Başkanım. 

ABDULLAH ERCAN (Çorum) — Konuştukça 
batıyor. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Son üç ay içeri
sindeki gelişmelerinizi kendiniz biliyorsunuz. En son 
bir şahsın tamamiyle kendi iç parti bünyesiyle ilgiK 
ve tamamiyle partinin dışında kendi şahsî düşüncele
rini ve davranışını aksettiren bir şeyi dahi sindireme
den bir basın konferansı mevzuu, bir Anayasa mev
zuu, bir ithamlar mevzuu ve hattâ Hükümetin nere
deyse gayrimeşru olma mevzuu haline getirmek ucuz 
politika yapmaktır. Sermaye hulamamaktan dolayı. 
Dönün, her şey... 

Demokrasinin en güzel tarafı otokritiktir: İçe dö
nüp bakmaktır. Şu son üç ay içerisindeki her adı-
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mmıza bakın. Her adımınız sizi nereye götürdü, en 
son adımınız dahil olmak üzere?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mesele budur?.. 

ABDULLAH EMRE ÎLERİ (Niğde) — Yani is
tifa etmiştiniz... 

KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Türkiye'de şa
hıslara ve prensiplere saygılı olmak lâzım. Türk de
mokrasisinin gelişmesi yolunda atılmış bir adımı teş
vik etmek varken, bunu istismara kalkmak ve şahıs
la beraber yüce bir partiyi, bu memleketin vaz geçil
mez teminatı olan Adalet Partisini yıpratmaya çalış
mak yapıcı bir politik davranış değildir. Buna hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Nedir yapılan?.. Yapılan, 
yapılmak istenen, fisebililiâh bu memleketin uğruna, 
içeride olsun, dışarıda olsun bütün mevcudiyetiyle 
gece - gündüz çahşan ve siyasî istikbal gözetmeden, 
sadece ve sadece millî menfaatler uğrunda her şeyini 
mevki gözetmeden feda etmek isteyen bir insanı, bir 
yerde yakalayıp da politik bir amaçla harcamak ve 
insan harcaya harcaya geldik, nereye varacaksınız 
bununla?.. Nereye varacaksınız Türk kamuoyunda?.. 
(A. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Niye bunu baştan 
söylemediniz?.. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — 21 Tem
muzda niye düşünmediniz?.. Onu sen DemirePe sor. 

ABDULLAH ERCAN (Çorum) — Bu konuşman
la Sayın Başbakanı zor duruma düşülüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın İnan... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
En son söz olarak şunu söylüyorum. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — İtiraf et 
bunları, itiraf et. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Benim bu siyasî 
istismar karşısında aldığım son karar, benim şahsım 
üzerinde yapılan bazı spekülâsyonlara yol açılmış bu
lunmasına rağmen, parti gruplarımın yüksek kararla
rına uyarak halen huzurunuzda bu Hükümetin, Cum
huriyet Hükümetinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba* 
kam olarak bulunuyorum ve 6 günlük yokluğumun 
mesuliyetini de kabul ediyorum. Meclise getirirsiniz, 
her türlü tahkikat önergesini huzurunuzdayım, sonu
na kadar da; ama geçmişten şikâyet ettiğiniz enerji 
politikasının bu dar boğaza gelmesinden sorumlu bir 
şalısın aranızdan çıkma olduğunu da unutmayın. 

BAŞKAN — Sayın İnan. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lat.) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bravo 
vatan kurtaran aslan... 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) — Sa 
ym Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş hangi konuda? 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) — Sa
yın hatip konuşmasında şahsımla ve Milliyetçi Hare
ket Partisiyle ilgili gerçek dışı ithamlarda bulunmuş
tur. Bu konularda açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, bu konuda 65 nci 
madde çok sarihtir. Sataşmadan dolayı söz istemek 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin hakkıdır. Sizin Baş
bakan Yardımcısı olarak veya milletvekili olarak sa
taşmadan dolayı söz isteme hakkınız yoktur. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) - Hü
kümet üyesi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır bunu tartışmayız, tartışması 
yok Sayın Türkeş. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Hükümet üyesi olarak, Hükümet ortağı 
olarak. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, cevap vereyim. Hü
kümet üyesi olarak İçtüzüğün 130 ncu maddesi gere
ğince yine söz istemeye hakkınız yoktur. 

İçtüzüğün 130 ncu maddesinin tedvirinden mak
sat, daha ilk anda Hükümetin güvenoyu istemesin
den önce Cumhuriyet Senatosunda programı üzerin
de yapılan görüşmelerde tek sözü, sorumlulukla bir
leşik mesoliyeti paylaşan Başbakanındır. İçtüzük 
açıkça grup sözcüleri, üyeler konuştuktan sonra bun
lara Başbakanın, Hükümet demiyor, Başbakanın ce
vap vermesi üzerine görüşmeler biter, diyor. 

Binaenaleyh, Hükümet programının Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülmesi sırasında her hangi bir ba
kanın ve Başbakan yerine bir diğer Başbakan Yar
dımcımın söz isteme hakkı yok. Hatta, Sayın Baş
bakan İçtüzüğün 130 ncu maddesi gereğince son sö
zü istemez de size verse dahi vermem; ancak ve an
cak sorumlulukta beraberliğin başı olan Başbakan 
konuşabilir ve onun konuşması ile görüşmeler biter. 

Bu bakımdan size son sözü veya her hangi bir 
J şekilde tarînşmadan dolayı söz veremeyeceğim. Ha-
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torlarsınız, yıllar önce yıllar önce yine bu tartışılmış 
idi. Siz, Başbakan Yardımcısı olarak söz istemişti
niz, sataşmadan dolayı, Ben bir üye olarak çıkmış, 
130 ncu maddenin esprisini aynı zihniyet içerisinde 
savunmuştum. Çünkü 130 ncu maddeyi hazırlayan
ların içinde ben vardım ve amacımız bu idi, Sayın 
Tiirkeş. 

Bu sebeple size söz veremeyeceğim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
— Bir şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bitmiştir efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
— Bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bitnieştir efendim. Hayır, tartışma 
yok efendini. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
— Usul ü/erinde bir şey arz etmek istiyorum Sayın 
Başkanını. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
— Usul ü/erinde bir şey arz etmek istiyorum, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
Sayın Başkan; bu Hükümet bir koalisyon Hüküme
tidir. 3 partinin oluşturduğu bir Hükümettir. Sayın 
Başbakanın koalisyon ortağı olan bir parti ile ilgili 
konular i lerinde hatibin gayet geniş şekilde ve ger
çek dışı beyanlara dayanan ithamlarını cevaplandır
ması mümkün değildir. 

Bu bakımdan, adaletin sağlanması ve gerçeklerin 
açıklanması için 130 ncu madde bu Hükümete şamil 
olamaz. (C. H. P. sırlarından «o, o, o,» sesleri ve 
gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, siz niçin müdahale ediyor
sunuz? Başkanlığı siz değil, ben yapacağım. 

DEVLET BAKANI a BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
— Bu bir koalisyon Hükümetidir. 3 partinin oluştur
duğu bir koalisyon Hükümetidir. Sayın Başbakanın, 
bu Hükümetin ortağı olan Milliyetçi Hareket Parti
sine ve onun Genel Başkanına yönelmiş olan tama-
miyie gerçek dışı iftiraları cevaplandıracak olan kişi 
Başbakan değil, ben olabilirim. 
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BAŞKAN — Sayın Türkeş, anlıyorum. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
— Çünkü hadiseleri bilmez. Bu yetkiye ben sahibim. 
Onun için, bunları cevaplandırmak için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Türkeş, bir dakika, bir 
dakika. Söz istiyorsunuz. 

Sayın Türkeş, Anayasanın 105 nci maddesi, «Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinde sorumluluğu birlik
te mütalaa eder ve sorumluluğun başı Başbakandır» 
der. Koalisyon da olsa, azınlık da olsa, tek başına da 
olsa sorumluluk müşterektir ve başında Başbakan
dır. 

Daha ilk günü İçtüzüğün bu birlikte sorumluluk 
kuralını koymuş ve cevap için münhasıran Hükümet 
değil, Başbakan tabirini koyarak bunu perçinlemiştir. 

Bu bakımdan size söz veremeyeceğim. Devam 
ediyorum. 

DEVLET BAKANI * BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana MilIetvekÜİ) 
— Israr ediyorum. 

BAŞKAN — Israr edemeyeceksiniz efendim. 
DEVLET BAKANI » BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
— Bir şey arz edeyim Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bitmiştir efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
Sayın Başkan, Sayın Başbakan, icraatıyle, bir Hükü
met programı ile ilgili konularla sorumlu ve yetkili
dir. Fakat bir partinin icraatı, bir partinin tutumu ile 
ilgili konularda yeterli bilgiye sahip değildir. 

DEVLET BAKANI SADÎ SOMUNCUOĞLU 
(Niğde Milletvekili) — Hakaret var efendim. 

DEVLET BAKANI = BAŞBAKAN YARDIM
CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
— Milliyetçi Hareket Partisi ve onun Kderi olarak 
şahsıma haksız ithamlarda bulunulmuştur. (A.P. sı
ralarından «Hakaret var, hakaret var» sesleri ve 
C.H.P. ile A.P. sıralarından karşılıklı müdahaleler) 

BAŞKAN — Niçin müdahale ediyorsunuz? 
Sayın Türkeş... 
DEVLET BAKANI -. BAŞBAKAN YARDIM

CISI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) 
— Bunlan mutlaka cevaplandırmak için, Yüce Sena-

İ toyu aydınlatabilmek için bana söz verilmesi yerinde 
olur. Sayın Başkanım. 

81 — 



C. Senatosu B : 68 

BAŞKAN — Sayın Türkeş.., 
NtYAZt UNSAL (Erzincan) — Hâlâ söylüyor 

oradan... 
(C.H.P. sıralarından «Sayın Başkan, konuşması

nı niye zapta geçirttiriyorsunuz?» sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Türkeş... 
İMADETTÎN ELMAS (Çanakkale) — Öyle bir 

Hükümet ki,... 
BAŞKAN — Sayın Elmas,.. 

İMADETTÎN ELMAS (Çanakkale) — Öyle bir 
ortaklık ki, daha ilk günden beri İçtüzüğe aykırı ha
reket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Elmas, niçin müdahale edi
yorsunuz? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — (A. P. sıralarına 
dönerek) Ne bakıyorsunuz oradan? (A.P. sıralarından 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne bakıyorsu

nuz? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çirkin hareket

lerine bakıyor. 
BAŞKAN — Sayın Unsal... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen ne 

bakıyorsun? İt oğlu İt, köpek. (Karşılıklı ve anlaşa
mayan müdahaleler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Niye konuştu
ruyorsunuz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Unsal. Sayın Unsal, hakkiniz 
yok. (Gürültüler) Sayın Unsal, Başkan benim. Cum
huriyet Senatosu Başkanı olarak birleşimi yöneten 
başkan olarak sorumluluk bana aittir. 

Sayın Türkeş, eğer İçtüzüğün 130 ncu maddesini 
kâfi ve yeterli görmüyorsanız ve bunu koalisyon hü
kümetlerinin gerektiği takdirde durumları için ye
terli saymıyorsanız, İçtüzüğün 130 ncu maddesinin 
değiştirilmesini, Cumhuriyet Senatosunda bir üye ar
kadaşınız vardır, veya diğer üyeler isterler, 130 ncu 
madde değişir. Değiştirdikten sonra ben size değişti
rilen şekline göre söz veririm. 130 nca madde ve 
Anayasanın 105 nci maddesindeki müşterek mesuli
yet kuralı saklı, yürürlükte kaldığı sürece söz vere
mem. 

Lütfen oturun. Şimdi görüşmelere devam ediyo
ruz. 

DEVLET BAKANI SADİ SOMUNCUOĞLU 
(Niğde Milletvekili) — Hakaret serbest, cevap yok. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir 
Milletvekili) — Hakaret serbest, cevap yok. 
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BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. Grup
lar adına görüşmeler bitmiştir, kişisel görüşmelere 
geçiyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, şimdiye kadar yapı
lan bütün tatbikatlarda 130 ncu maddenin işleyişi, 
gruplar adına birer kez sözdür. Birer kez şimdiye 
kadar söz verilmiştir. Eğer ısrar ederseniz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır, hayır söz için. Şimdiye ka
dar; yani bu Anayasanın tatbikinden şimdiye kadar 
15 Hükümetin teker teker 130 ncu maddesinin tatbi
kini burada izah ederim. Açıkça ifade ediyorum. Hü
kümet programı üzerindeki görüşmelerde İçtüzüğün 
genel kaide olarak vaz ettiği, grupların ikişer kez ya
hut daha çok kez söz isteme kuralı işlememektedir. 
130 ncu maddenin açık ifadesi ve şimdiye kadar tat
bikat münhasıran birer kere söz verilmesi şeklinde
dir. 

Size söz veremeyeceğim; lütfen beni mazur gö
rün. 
• ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bir hususu arz etmek istiyorum zatıâlinize. 

BAŞKAN — Hangi hususu? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi A. P. 
Güîipiî, bagüne kadar Hükümet olduğu sürelerce en 
son grup sözcüsü olarak konuşmuştur. Zatıâliniz ters 
çevkevek bizi daha evvel, sonra Cumhuriyet Halk 
Partisine söz verdiniz, söz imkânımız! ortadan akl~ 
diîdiF.ız, bizim. 

BAŞKAN — Sayın UcuzaL.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geldi Cumhuri

yet Halk Partisi Sözcüsü, burada. Programla alâkası 
olmayan birtakım sözleri söyledi. Ondan sonra da 
b'ze söz hakla veremeyeceksiniz, tatbikat diyeceksi
niz, Adaletli bir tutum değildir. Onun için söz hak
kımı vermeniz lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sayın üyeler; 
Çok açık ve berrak ve aynı zamanda kesin ola

rak ifade edeyim, Sayın Ucuzal'm söz hakkımızı ters 
çevirdiniz sözü gerçeği yansıtmıyor ve benim Baş
kanlıktaki dikkatime ve tarafsızlığıma gölge düşüre
cek niteliktedir. (A. P. sıralarından «O, o, o,» sesleri 
ve gürültüler) 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Homurdanmayım 
BAŞKAN — Şimdi, şimdi, Başkanlığa verilmiş 

matbu üste? Mucip Ataklı, Nihat Erim, Oral Kara-
osmanoğlUj benim el yazımla, Hüseyin Atmaca. Ba-
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ııa verilen matbu liste ve burada okudum, hepinizin 
gözü önünde, hepinizin zihin faaliyetleri içinde, oku
dum. Mucip Ataklı, Nihat Erim, Orai Karaosman-
oğlu ve orada Hüseyin Atmaca işaret etti, vurdu «tak 
tak,» dedim ki, «Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Atmaca.» 

Kendiniz sözü. istersiniz, sıraya girersiniz, belli bir 
sıra tanzim edilir, bu sıra tanziminden sonra kendiniz 
şevkacı olursunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır Sayın Ucuzal... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bendeniz söz is

terken tatbikattan bahsedersiniz; kendi işinize geldiği 
zaman en son sözü o zat ve onun için böyle yaptım 
demeye hakkınız yok. 

BAŞKAN — Ben Başkanken tartışmalara girmem. 
AHMET KARA YİĞİT (Afyonkarahisar) — Ta

rafsızlığınıza gölge düşürüyorsunuz Sayın Başkan. 

ÖME RUCUZAL (Eskişehir) — Zaten Başkanlı
ğınızı tanıdık mı ki? 

BAŞKAN — Üyelerin kişisel sözleri için daha 
evvel listeyi okumuştum. Ancak Sayın Yiğit Köker 
bir önerge vermiştir, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kişisel konuşmaların lehte, aleyhte ve üzerinde 

olmak üzere sıralanmasını arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Yiğit Köker 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Güven? 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Vazgeçtim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Feyyat? Yoklar. 
Sayın Esatoğlu? 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Aleyh

te. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk? Yok.. 
Sayın Karamullaoğlu? 
ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Aykan? 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Abay? 
MUKBİL ABAY (Konya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Hayri Öner? Yok. 
Sayın Unsal? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan? 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Raif Eriş? 
RAİF FRİŞ (Balıkesir) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehte. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Yıldız siz? 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — En sona yazın Sa-

y:n Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, hayır. Henüz işlem bitme

miştir. Yeni kurallar yaratmayalım. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sordunuz, «yok» 

diye de tescil ettiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu o kadar basit bir kural ki, ileri 

sürmeniz bile bence... 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sı

rası geldiğinde burada yoktu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Karayiğit, insaf ile meselele

ri halledelim. Biı üye içeride olmayabilir; ama işlem 
bitmeden içeriye girdi mi, senin tam sıran bitmişti 
gelmedin; ama o işlem devam ediyor, binaenaleyh 
hakkın bitti. Bunu hangi hukuk anlayışı içerisinde 
değerlendirebilirsiniz? Yapmayın. 

BAŞKAN — Talep İçtüzüğe uygundur. Ancak, 
İçtüzük bunun işarî oyla çözülmesini ister. Ancak, 
yine İçtüzüğün devam eden bir hükmünde, «Başkan, 
6 dan fazla söz isteyen üye olduğunu görürse kendi
liğinde ba kuralı uygular.» der. Sayın Yiğit Köker' 
in talebini ben kendiliğimden uyguluyorum ve oyla
maya koymadan tatbik ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
bu, parti görüşmesi değ:i, Hükümet görüşmesi. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, lehte, aleyhte, üze
rinde?.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi? 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaıkamnca 

S. Ü.) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Yddız? Yoklar. 
Sayın Kemâl Sanibrahimoğiu? 
KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın îldan? 
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Sayın Yıldız? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aleyhte. 
BAŞKAN — İçtüzükteki sıra lehte, aleyhte, üze

rindedir. Böyle ifade edilir. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum. 
Efendim, ben tercih hakkımı kullanırken sıraya 

dikkat ederek aleyhinde olarak kullandım. Sayın Yıl-
dız'a da haklı olarak aleyhte söz verdiniz. Şayet böy
le bir tatbikat yapacaksanız benim kullanacağım hak 
başka türlü tecelli edecektir. Bu bakımdan, «üzerin
de» diye değiştirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, üzerinde. 
Saym Cevdet Aykan, lehte ilk söz sizin, buyurun. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Saym Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sözü aldığım zaman şu tereddütüm olmuştu. Ba
na söz sıramın 13 olduğu söylenmişti ve söz aldığım 
zaman da Hükümet programı okunuyordu. Söz sıra
mın 13 olduğu söylendiği zaman her halde konuşa
mam diye vazgeçmek kararı içerisindeydim. Hayatın 
bazen kendine mahsus ayarlamaları var ve huzuru
nuzda ilk sözü söylemek için çıkmış bulunuyorum. 

Benim söz isteme nedenim, Hükümet Programın
daki bir ifade ile ilgiliydi. Gayet tabiî mensup oldu
ğum partinin kurduğu ve Başkanı olduğu Hüküme
tin programın: desteklemek ve onun başarısını dile
mek ve başarılı olacağı yönünde inancımı ifade etmek 
benim için moraî sorumluluktur. 

Benim söz almak istediğim zaman amacım, prog
ramın 27 nci sayfasında ilâç fiyatlarıyle ilgili bir 
tabirdi, tîâç fiyatlarının objektif esaslara göre tespit 
edileceği programda belirtilmiştir. Bu deyimle ilgili 
bir bilgiyi arz etmek istedim. 

tlâç fiyatları Devletin resmî bilgilerine ve belge
lerine göre... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, ayrılmayın. Sanırım 
müddetle ilgili bir önergeyi okuyacağım. Oylama ya
pılacaktır. Bu sebeple üyelerin salonu terk etmemele
rini rica edeceğim. 

Özür dilerim Saym Aykan, devam edin. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Estağfurullah. 
1972 yılından önce ilâç fiyatlarının tespiti tartış

ma konusuydu ve mevcut Devlet Planlama Teşkilâtı
nın ve Mecliste yapılan bir araştırma önergesine da
yanarak yapılan bir çalışmanın ifadelerine göre bu 
tespitte objektif ölçülerin kullanılmadığı ifade edi
liyordu. Bununla ilgili bir çalışma yapılmış, 1972 yı
lında Devlerin, Bakanlar Kurulunun bir kararaame-
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si olarak bu yayınlanmıştır. Buradaki esaslar ilâç fi
yatlarının objektif ölçülere göre tespitine imkân ve-
ren esaslardır. 

Bu kararnamenin bîr maddesi uygulanmamıştır. 
O kararname, ilâç fiyatlarının tesptinde tek hesap dü
zenini öngörmüştü. Cumhuriyet Halk Partisinin Sağ
lık Bakanlığı bütçesi konuşulduğu zaman bu mad
denin uygulanmasın!... 

BAŞKAN — Sayın Aykan, bir dakikanızı rica 
edebilir miyim? 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Estağfurullah. 

BAŞKAN — Saym üyeler, saat 19.00'a gelmek 
üzeredir. Eğer bir önerge gelmeseydi Sayın Aykan' 
daa rica edecektim ve Birleşimi kapatacaktım. An
cak, görüşmelerin devamı ile ilgili önerge vardır, 
okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Çalışma müddetinin, program müzakereleri bitin

ceye kadar devamını arz ve teklif ederim. 
A.P. Grupu Başkanvekili 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Yalnız izin verir misiniz, bu konu
da bir ayarlama yapalım. Görüşmelerin sonuna ka
dar devar;u sanırım daha üç saatlik bir zamam ala
caktır. Saym Başbakanın konuşmasını da hesabede-
rek ortalama bir müddet olarak alıyorum. Saat 10.00'a 
kadar aralıksız devam hem üyeleri hem Başkanlık 
Divanını yorabilir. Bu bakımdan bir ara vermek su-
retiyîe, Saynı Aykan'm konuşması bittikten sonra 
45 dakika ara vermek ve zamanı böylece ayarlamak 
yorana gidelim. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Öyle teklif edi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aykan'm konuşması bittikten 
sonra 45 dakika ara vermek, ondan sonra görüşme
lere devam etmek hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Devam edin Saym Aykan. 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Saym Başkan, 

değerli arkadaşlar im; 
Bu kararnamenin bir maddesi uygulanmadı. Uy-

gulanmamasî kararnamenin hükümlerini ifa etmede 
bir kusur ifade eder. Bu, tek hesap düzenini öngören 
maddeydi. Bu madde, Sayın Erbakan'ın Milliyet Ga
zetesinde savunduğu bir görüşe samrım referans ola
cak, kaynak olacak nitelikte bir maddedir. Umarım 
ki, Sayın Erbakan bu kararnameyi ahr ve çok büyük 
bir emekle hazırlanan bu kararnamenin taşıdığı ruhu 
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ve emeği sanayi ürünlerinin fiyatlarının oluşmasında 
da örnek olarak kullanırlar. 

İlâç fiyatları toplumumuzda önemli bir sorundur. 
Sanırım önümüzdeki günlerde ve yıllarda ilâç yoldu
ğu, ilâcın kullanımındaki israf ve ilâç fiyatları konu
su tekrar canlanacaktır. Bunun birtakım ucuz dema
gojilere ve birtakım ihmallere mağlup edilmemesi 
için bir dikkat çekme anlamında bu sözü aldım. 

Sözü alışımın bir başka nedeni de şudur. Ben, 
1972 ydında Bakandun. Bu kararnamenin çıkması 
döneminde Bakandım. Bakanlığımız döneminde ka
muda, Devletin muhtelif yerlerinde çalışan birtakım 
ciddî, iyi niyetli idealist uzmanlar size hiç bir şey 
beklemeden Bakanlığınıza hizmet ediyorlar ve hizmet 
ederken siz onlara manen borçlanıyorsunuz. Onlann 
umutları, çalışmaları, emekleri değerlendiriîmezse 

BAŞKAN — Say;»! üyeler,. 68 nci Birleşimin İkin-
ci Oturumunu açıyorum. 

Hükümet programı müzakerelerine devam ediyo
ruz. 

Söz sırass. aleyhte olmak üzere Sayın Çeiikbaş'ta. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hükümet yok 
Sayın Başkan. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hükümet burada 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — iki bakanla Hü
kümet olur mu efendim? Başbakan nerede? 

BAŞKAN — Biz tam zamanında geldik. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Seçimlerden evvel 26 ayı geçen bir süre içerisin
de birlikte Hükümet sorumluluğu taşıdığımız Adakt 
Partisi, Millî Selâmet Partisi, Milliyetçi Hareket Par
tisinin, bugünkü Hükümetin programı üzerinde gö
rüşlerimi arz ederkea saatin da Hükümetin buiunma-
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yalnız bu o tipteki uzmanlar için kötü örnek olarak 
kalmıyor, aynı zamanda hizmette bir kusurun ifadesi 
oluyor. Ben, hizmet dönemimde bir ayı aşkın, bazen 
gecenin geç saatlerine kadar kapanan Devlet Planla
ma Teşkilâtından, Pvıaiiye Bakanlığından ve üniver
siteden bu kararnamenin çıkması, şekillenmesi için 
çahşan Türk kamu personeline, Türk aydınına duy
duğum saygınm ve sorumluluğun bir ifadesi olarak 
da bu hususu belirtmek istedim. 

Hükümetin programının ve Hükümetin yapısının 
ülkemize'bayırh olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim efendim, (A.P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Saat 19.50'de toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.05 

•••"i »I» fl 

yışmdan dolayı üzüntülerimi bilhassa belirtmek isti
yorum. 

Esasen geçen Hükümet devrinde sorulara gerek 
yazılı olsun gerek sözlü olsun Hükümetin kayıtsız 
tutumu karşısında müteaddit kereler huzurunuzu iş
gal ederek, Hükümetin İçtüzük gereğince Meclisle 
olan münasebetlerini tanzim etmesi lüzumunu kerrat 
ile belirtmiştim. Bugün konuşmalar başlarken bu îâ-
kaydiyi tekrar huzurunuzda belirtmek istiyorum >e 
fevkalâde üzülüyorum. 

Hükümet programında kendinden evvelki Hükü
metin icraatıyle alâkalı eleştirilere yer verilmemesini 
memnuniyetle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Bu 
suretle Türkiye'de Parlamento hayatımızda hiç ol
mazsa Hükümet programlarının müzakeresi sarasın
da geçmişle uğraşmayıp gelecekle uğraşmak hususun
da yeni b:r tatbikatın başlamasını bu suretle diledi
ğimi de ifade etmek istiyorum. 

Huzurunuza işgal ettiğim her zaman, memleketi
mizi tehdit eden çeşitli kanunsuz olaylara temas ede-

ÎKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 20.00 

BAŞKAN : Sırrı Ataîay 

OlVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 
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rek bunları önlemenin tek çıkar yolunun kanun hâ
kimiyetini memlekette tesis etmek olduğunu söyle
miştim. Gerek bundan evvelki Hükümet programın
da; Sayın .Ecoit ' in Hükümet programında, gerekse 
bu programda kanun hakimiyetinin kurulması husu
sunda elden gelen gayretin sarf edileceğinin belirtil
mesinden memnunluk duydum; çünkü ancak bu su
retle kanunsuz muameleler karşısında kanunu adalet
li bir şekilde uygulamak suretiyle bu keşmekeşe son 
vermek ve bu konuda Parlamentonun Hükümetten 
kanunları tatbik etmesini isterken, aynı şekilde Par
lamentonun da, kanunların tatbikinde hangi Hükü
met olursa oîsuı: Parlamento üyelerinin o hükümete 
yardımcı olmasının gerekli olduğunu belirtmek isti
yorum. 

Hükümet programında bizi memnun eden bir 
nokta da, her türlü suiistimailerie, yolsuzluklarla, rüş
vetle mücadele edileceğinin ifade edilmiş olmasıdır. 
Buna kâğıt üzerinde kalan bir taahhüt olarak değil, 
gerçekten bu suiistimallerin her yönüyle ciddî ola
rak takip edilmesinin bir taahhüt olarak görmek ve 
Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak bu konuda titiz
liğimizi belirtmek istiyorum; çünkü devlet idaresin
de vatandaşlar arasındaki cereyan eden olayların 
devlet idaresinde sorumlu kişileri sadece mevkileri 
yönünden değil, kişilikleri yönünden de saygınsız ha
le getirmesinin; bu konuda yapılacak konuşmaların, 
fiskos gazetesinin büyük rolü olduğunu belirtmek is
tiyorum. Esasen Türk siyasî hayalında bana meydan 
vermemek üzere vaktiyle girişmiş olduğumuz İspat 
Hakkı Kanunu bugün hamdolsun Türk Anayasasın
da yer almış bulunmaktadır ve bu hüküm Türkiye' 
de Devlet idaresine talip olanların ve bu idarede so
rumluluk deruhte edenlerin kendilerini ibra etmeleri 
yönünden, işletilebildiği takdirde isabetli bir mües
sese vazifesini görebilecektir kanaatini taşıyorum. 

Memleketimizin âcil sorunu iç politikada, evvel
emirde emniyet, asayiş, güven ve huzurun teessüs 
edilmesidir. Bu konuda kanunlarımız kifayet etmedi
ği takdirde bu kanunların ikmal edilmesi ve fakat 
kanunların tarafsız bir şekilde, adaletli bir şekilde uy
gulanmasının zaruretini demin işaret etmiştim, tekrar 
bu noktaya temas etmek istiyorum. Bugün hangi va
tandaşla konuşursanız konuşunuz Türkiye'yi tehdit 
eden büyük huzursuzluğun bu noktadan doğduğunu 
söylemekte. Mübalâğa etmiş olmayacağız. Gerek 
mekteplerde, gerek yurtlarda, gerekse sokakta dola
şırken vatandaşlar ciddî bir huzursuzluk içerisinde 
bulunmaktadır. Bunun behemakal önlenmesi lâzım
dır. 

Demin arz ettiğim gibi bunun önlenmesinde ka
nunların adaletli bir şekilde tatbik edilmesinde bü
yük isabet olacaktır kanaatini taşıyoruz. Kimden ve 
nereden gelirse gelsin kanunsuzluklar kanun yolla-
rıyle Devlet güçleriyle belıemahai bertaraf edilmeli
dir. Bir memlekette, bir toplumda huzur ve asayişi 
sağlamanın temel şartı budur. 

Hükümet programında .millî eğitime ayrılan yer
de, bahisle bizi düşündüren, hatta endişeye sevk 
eden bazı noksanların bulunduğunu belirtmek istiyo
rum. Bizim dahil bulunduğumuz Hükümet progra
mında yer alan ve Türkiye'de hangi Hükümet iş ba
sma gelirse gelsin bir kanun hükmü olduğu için o 
Hükümet programında eksiksiz yer alması gerekli 
olan millî eğitim temel prensiplerinin amaçlarıyle 
alâkalı bazı hükümler nedense programdan âdeta 
özel bir isina gösterilerek çıkartılmış bulunmaktadır. 
Bu, fevkalâde üzücüdür, düşündürücüdür. Bu konu
da Hükümeti yakından takip edeceğimizi belirtmek 
istiyorum. Türkiye'de millî birlik ve beraberliğimizin; 
ancak bu Müüî Eğitim Temel Kanunu esasları dahi
linde tedrisat, öğretim ve eğitim yapabildiğimiz tak
dirde, gençlerden başlamak suretiyle tatbik edilebi
leceği fikrine sahip bulunmaktayız. Atatürk inkılâp-
larıyle alâkalı kısım programdan çıkartılmıştır, Millî 
Eğitimle a'âkah. 

Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan, Türk 
Milliyetçiliğinden bir bahis yoktur. Toplayıcı, birleş
tirici bir milliyetçilikten bahsedilmemiştir. İnsan hak
larına ve Anayasanın başında yer alan Türkiye Cum
huriyetini.ı vasıflarına ait millî, demokratik, sosyal 
layık, hukuk devleti prensipleriyle alâkalı kısımlara 
miiîî eğitini politikasında yer verilmemiştir. Bu son 
derecede üzücüdür. 

3u konuda ivazsız bir takipçi oîacağnnızı Hükü
met huzurunda belirtmekte zaruret görüyorum. Çün
kü, Gimhîîriyet'çi Güven Partisinin dahil bulunduğu, 
bundan evvelki karma Hükümette bu hususlar yer 
almıştı; bunun bu defa daha başka yönlerde geniş-
ietme yapılarak programdan çıkartılmış olması üze
rinde daralması gerekli olan bir ciddiyet karakteri 
taşımaktadır, bunu takip edeceğiz. 

Türkiye'yi içerde rahatsız eden konular emniyet 
üszyiş yanında, bilhassa ekonomik sahada düğümlen
mektedir. Hayat pahalılığı, işsizlik, ödemeler denge
sindeki dar boğaz, enflasyon adeta memleketimizin 
müzmin ekonomik sorunları haline gelmiştir; fakat 
son zamanlarda enflasyonun dolu dizgin gelişmekte 
olduğu, bizi endişelere sevk etmektedir. 
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Bir memlekette deylet maliyesinin keşmekeş içeri
sinde olması, devlet maliyesinin bazı temelli pren
siplerden uzaklaşması o derletin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının çözümlenmesini güçleştirir ve bu sorun
ları devamlı olarak ağırlaştırır. Bunun yanında Dev
let maliye politikasının bugüne kadar yürütülen şek
linden vaz geçilerek, bazı bakanlıklar arasında pay
laşılması hususunda basında çıkan yazılar gerçekten 
tahakkuk ettiği takdirde, bunun bırakınız mevzuata 
aykırı düşeceğini, fakat Devlet maliyesini Türkiye' 
nin ekonomik ve sosyal bunalımlarını artıracak bir 
istikamet alacağını söylemek bugünden kehanet de
ğildir. 

Kaldı ki, Türkiye'de bütçe müzakerelerinde gerek 
Bütçe Komisyonunda, gerekse muhterem heyetiniz 
huzurunda değindiğim bir başka özellik belirmiştir. 
Bir kanunla Devlet Sanayi Yatırım ve İşçi Bankası 
kurulmuş, bu bankanın ortak bulunduğu bütün ano
nim şirketlerde Kamu İktisadî Teşebbüslerinde uygu
lanan murakabe usulü dahi uygulanmamak için özel 
bir mukavemet gösterilegelmiştir. Bu şirketler, Tür
kiye'de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
olarak çalışmaktadır, bu şirketlerde Devlet Personel 
Kanunuyla alâkalı hükümler uygulanmamaktadır. Bu 
şirketlerin Yüksek Murakabe Heyetinin murakebesi-
ne tabi tutulmamak niyeti açık olarak belirtilmekte
dir ve bu şirketlerin yatırımları pek çok ahvalde Tür
kiye'nin muayyen süzgeçlerden geçerek tatbikine ko
yulduğu Devlet yafonm programlarının dışında yürü
tülmek islenmektedir. 

Evvelce de söylediğim gibi, iki, üç sene geçtikten 
sonra bu konudaki tatbikatın memleketin basma bü
yük gaileler açmasından endişe duyduğumu belirtmek 
istiyorum. Bu sebeple Hükümetin bu anonim şirket
lerde uygulanacak murakabe ve kanunî prensiplerin 
neler olduğunu biran evvel açıklığa kavuşturmakta 
memleket için büyük yarar gördüğümü ifade etmek 
istiyorum. 

Aksi takdirde tatbikatının bu şirketlerde bazı çok 
yüksek ücretlerin ödenmesi veya bilançolarının orta
ya çıkarak her yıl zararia kapatılması gibi olaylann 
cereyan etmesi, Devlet yatıranlarına ve Devlet mües
seselerine karşı vicdanı ammede mevcut olması ge
rekli itimadı sarsacağından, bu konuda Hükümetin 
titizlikle murakabe vazifesini yapmasını temenniye 
değer görüyorum, halen bu konu Hükümet içerisin
deki partiler arasında bir ihtilâf konusu olmakta de
vam etmektedir. Sayın eski Maliye Bakam haklı ola
rak Devlet murakebesini müessir kılmak yolunda 
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gayret sari ederken, Enerji ve Teknoloji Bakanlığı 
bu murakabenin dışmda kalmak için özel bir itina 
gÖGÎermekteydi. Banım memleket maliyesi için bü
yük bir tehlike teşkil ettiğini huzurunuzda belirtmek
te fayda görüyorum. 

Şunu söylemek kehanet değildir; Hükümette bir-
ISkte vazife görmek için birtakım anlayışlı davranış
lar (Tavizler demeye dilim varmıyor) hoş görülse bile, 
bu hoş görülerin Devlet bünyesine zarar iras etmesi
nin fevkalâde tehlikeli olduğunu belirtmek istiyorum. 
Sayın Başbakana burada mühim bir vazifenin düştü
ğünü belirtmek isliyorum. Çünkü, Başbakan Hükü
metin politikasının yürütülmesinde nezaret vazifesini 
diğer bakanlarla alâkalı olarak tatbik etmekle vazife
lidir, bu vazifenin hüsnü ifasına imkân olmadığı tak
dirde Hükümeti bırakmak da bir başbakanlık sorum
luluğunun gerektirdiği vazifedir, bunu hatırlatmak is
tiyorum. 

Unutmayalım ki, Anayasamız Türkiye'de Cum
huriyet Hükümetinin müşterek sorumluluk içerisinde 
bir politika takip edeceğini ve Cumhuriyet Hükümeti
nin böyte bir politika yürütmekle sorumlu bir heyet 
olduğunu sarahaten beyan etmiştir. 

Evvelce Cumhuriyetçi Güven Partisinin de dahil 
bulunduğu Hükümeti eleştirirken, komisyonda ve 
basen huzurunuzda dahi açıkça ifade etmiştim, Hü
kümetin birden başka başvekil manzarası arz etmesi 
vaîandaşm nazarında Cumhuriyet Hükümetine karşı 
güvenci sarsmaktadır ve buna da müsamaha etmek 
ve bu müsamahaya seyirci kalmak hiç kimsenin va
zifesi değildir. Burada Hükümette vazife alan parti 
gruplarma da bir vazifenin tereddüp ettiğini arkadaş
larıma hatırlatmak isterim. 

Eskiden Hükümette vazife alan bakanları ve kar
ma Hükümetle ise bizzat Hükümetin başında bulu
nan başbakanı gruplarcnrîa çok şiddetli bir şekilde 
tenkid etmtk usuldendi. Son yıllarda karma Hükümet
lerde gerek bakanların, gerekse Hükümetin grupla
rında tenkid edildiğine fazla şahit olmadık. Halbuki 
eskiden gruptaki tenkitler sebebiyle istifa zorunda 
kalan bakanların mevcut olduğunu gayet yakından 
arkadaşlarımız bilirler ve bendeniz hatırlıyorum. 

Bu itibarla, Hükümet içinde müşterek mesuliyet 
altında çalışmak hususunda başbakan kadar hükü
mette vazife alan partilerin gruplarına da bir sorum
luluk düştüğünü arkadaşlarıma halisane hatırlatmak 
istiyorum. Çünkü, ancak bu suretle son derece ağır 
olan iç ve dış politikamızı müttehid, mütecanis bir 
Hükümet içerisinde halletmek yolları açılabilecektir, 
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aksi takdirde sorunlar gün be gün ağırlaşarak devam 
edecek ve memleket büyük huzursuzluklar ve çalkan
tılar içerisinde bunalacaktır. 

Türkiye'nin ekonomik sorunları halledilirken öde
meler dengesinde bugün için memleketin büyük bir 
potansiyelinin maalesef yeterince harekete geçirilme
diğinden devamlı şikâyet etmişimdir. Bu da, ihracat 
politikasıdır. 

Hükümet programında ilâç sanayiinin ihracat için 
harekete geçirileceğine ait kısım fevkalâde isabetli
dir; fakat Türkiye'de Tıbbî ve İsfendiyari Maddeler 
Kanunu 1920 yıllarında çıkmasına rağmen, ihracatı 
men eden bir madde bulunmamasına rağmen, bugü
ne kadarki tatbikat bu sanayi sektörünün ihracatının 
kurulmasını maalesef ihmal etmiştir. Bu affedilmez 
bir hatarîu-. Sadece bir örnek vermek için arz edeyim. 
Orta Doğuda bugün hali vakti yerinde olan, doları 
fazla, sağlık işlerine ehemmiyet veren Müslüman 
devletlerin Türkiye'ye vaki siparişleri, bizim kodu
muzda bu ilâçlar yazılı değildir. Türkiye'de bu müs
tahzarlar piyasaya arz edilmemektedir, sözü ile ihra
cat için hammaddesinin getirilmesine yol açamamak
tadır. Bu büyük bir kusurdur. Kanunda mani bir hü
küm yoktur. Bu itibarla, bunu misal diye arz ettim. 
Kanun tadilâtı zarureti olmadan Hükümet kararla
rıyla Türkiye'nin ulaşmış olduğu sanayi potansiyelini 
İhracat için seferber etmek imkânı olan her halde, 
Hükümetin bakanlıkların cesaretli karar almalarını 
tavsiyeye değer görüyorum, Çünkü Türkiye, döviz 
darboğazını ancak bu surette aşabilecektir, Yoksa, 
yatırım maddelerinden sarfınazar eder, kalkınma 
programımızı aşağı kademelere doğru eski yıllarda 
olduğu gibi indirir, sınırlandırırsamz, işsizliği artırır
sınız, millî refahı erezyona tabi tutarsınız. Bu tedbir 
değildir. 

Bu itibarla, ithalâtın bilhassa yatırıma mütevec
cih olarak artırılmasından çekinmemek ve fakat Tür
kiye ticaret bilançosunda ihracatın bugün olduğundan 
daha fazla bir imkân sağlayabileceğini hesaba kata
rak, kanun tadilâtı ihtiyacı olan yerlerde kanun tadil 
ederek, böyle olmayan ahvalde doğrudan doğruya 
Hükümet kararlarıyie sferaç mallarımızın çeşidini 
artırmak ve ihracatı kamçılamakta büyük zaruret 
vardsr. Bugüne kadar gelen hükümetlerde, maalesef 
261 saydı Kanun dışında bazs projeye dayanan kredi 
kolaylıkları selektif krediler vesaire gibi basit kolay
lıklar dışında Türkiye'de ihracatı teşvik edici bir mev
zuat getirilememiştir. 

Son defa ziyaret ettiğimizde gördüm; Kıbrıs Türk 
Federe Devleti dahi ihracatını ieşvik etmek için özel 
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bir kanun çıkartmıştır. Türkiye'nin sanayide bugün
kü seviyeye ulaştıktan sonra ihracatı için hâlâ boca
laması cidden insan» üzüntüye sevk etmektedir. Buna 
hiç bir sebep yoktur. Türkiye'nin bugünkü sanayi po
tansiyeli ihracatını geniş ölçüde geliştirmesine son de
recede elverişlidir; yeter ki, bilgili, sebatkârane, müt-
telıid ve mütecanis bir politika uygulanabilsin. 

Ekonomi ile alâkalı bu görüşlerimi bitirirken şu 
noktaya değinmek istiyorum: 

Ekonomi; ancak bir politika ile birbirinin noksa
nını ikmal ve itmam eden tedbirler manzumesi ile 
yürütülecek bir faaliyet koludur. Tek başına hiç bir 
tedbirin ekonomide müessir olması, netice alması 
mümkün değildir. Bu itibarla ekonomide uygulana
cak politikayı ilgili bakanlıkların müştereken mevkii 
tatbike koyması ve her birinin ayrıldıktan sonra o 
müşterek hedefe doğru gitmesi için ne gibi tedbirler 
alması gerekiyorsa o yolda tedbir almak suretiyle yü
rütülebilir. Buna, biz eskiden sistem halinde bir po
litika uygulamak diyorduk. Şimdi tedbirler paketi di
yorlar. Adına ne derseniz deyin, Türkiye'nin ekono
mik sorunlarını halledebilmek, ferahlığa kavuşabil
mek için son derece ciddî, bilgili, birbirinin noksanını 
ikmal ve itmam tedbirler manzumesinin süratle tat
bike koyulmasında büyük fayda gördüğümüzü işaret 
etmek istiyorum. 

Hükümet programmda memnuniyetimi mucip 
olan bir husus da muhalefet ve iktidar münasebetleri 
içerisinde bugüne kadar tatbikatını nadiren gördü
ğümüz, medenî ölçiUer içerisinde münasebet kurmak, 
diyalogda bulunmak ve bunu kuvvetlendirmek hu
susundaki bir taahhütten İleri gelmektedir ve' bugün 
basında okuduğuma göre Cumhuriyet Halk Partisi 
Sayın Gene; Başkan: da dış sorunlarımızda olsun «İk
tidarla karşıhkh münasebetler içerisinde bulunmayı 
lüzumlu gördüğünü» belirten bir beyanda bulunu
yor. Bunu Türkiye için bir fâl-i hayır olarak telâkki 
etmekteyim. Türkiye'nin, bugün karşı karşıya bulun
duğu dış sorunlar, eğer böyEe bir diyalog gerçekten 
samimî olarak kurulabilir ise, kolaylıkla halledilebi
lecek karakterdedir. Aksi takdirde ne bugünkü Hü
kümet, ne de bir başka Hükümet şekli; ancak, Cum-
lıuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisinin kuracağı 
hk hükümetin dışmdaki bir hükümet şekilleri, Tür
kiye'nin karşı karşıya bulunduğu dış sorunları çö
zümleme kudretinde bulunmayacaktır. 

Dış âlem her halükârda kendisine mulıatap olan 
Hükümetin strüktürüne bakar arkadaşlar. Bu itibar
la, hiç olmazsa bugünlük gerek muhalefet Genel Baş-
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kanının gerekse Hükümet programının bu konuda 
atmış olduğu adımları Türkiye için büyük bir ka
zanç olarak görmekteyim. Bunun süratle fiiliyata in
kılâp etmesini temenni etmekteyim. Çünkü, iç mese
lelerimizin bir kısmı da Türkiye'deki dış sorunların 
halledilmemesindcn doğmaktadır ve esasen iç politi
ka, dış politika konulan bir enterdepande içerisinde
dir; karşılıklı bağlantı içerisindedir. İçeride zayıf olan 
bir hükümetin dışarıda güçlü bir politika takip et
mesi mümkün değildir» Dışarıdaki meselelerini askıda 
tutan bir Hükümetin içerideki sorunlarına ciddî ola
rak eğilmesi mümkün değildir, 

Bu itibarla, bu konuda bugün basında gördüğü
müz ve Hükümet programında memnuniyetle tespit 
ettiğimiz karşılıklı, medenî demokratik usullerin ku
rulmasına dair beyanları memleket için büyük bir 
kazanç olarak telâkki ermekteyim. 

Sözlerimi bitirmeden evvel kazandığımîz bazı 
tecrübeler dolayısıyle Hükümete tavsiyelerde bulun
mayı kaçınılmaz bir vazife gördüm. 

1960'tan evvel hükümetlerde her bakanın önünde, 
Bakanlar Kurulunda bir portföy bulunurdu arkadaş
lar. İnanamadım, hâlâ da inanmıyorum; bin küsur 
kararnamenin imza edilmeden bir çekmecede sakla
nabilmiş olması, kamu hizmeti mefhumu ile bağdaşır 
bir davrETkîş değildir. Kamu hizmeti süreklilik arz 
eder, inkıta arz etmez; kamu hizmeti yürür. Bu i j -
barüa, hakîkaten inanamıyorum, vaktiyle kararname
de kendisini tatmin etmeyen bir hususu gören herhan
gi bir baksır, üzerine bir not itiştirir, Bakanlar Kuru
tanda bir maruzatım var der, o gider portföyüne ko
nulur. I96ö*tan sonraki hükümetlerde bu pof iföy kalk-
rmş. Portföy varken giden bakanlar aralarında konu
şarak konuyu halledebiliyorlardı; ama normal ve 
rasyonel yönü ba konulana Bakanlar Kurulunda ko
nuşularak halledilmesidir. Ekalliyette kalan bakan is
tifa eder. Öyle bakanlara rastlamışımdir, derneklerde 
olduğu gibi, «Muhalif kalırsam meşruhat verecek mi
yim, nasıl yazayım» diye sormuştur. Bu -mümkün de
ğildir. Hükümette muhalif kalamn vazifesi ayrılmak
tadır. Eğer hükümet işi toplan halîedemiyorsa, onan 
vazifesi de emaneti teslim etmektir. 

Bu itibarla, derhal Bakanlar Kurulundaki İner ba
kanın önüne böyle bir portföyün tekrar konması usu
lünün ihdas edilmesini, hükümetin çalışmasının raües-
siriyetini tayin ve temin etmek bakımından ve kamu 
K<azar?'îîda hükümetin, kanunların kendisinden bekle
diği 'mütecanis, müttehit ve mütesanit bir kurul man-
zarasmı vermesi bakımından fevkalâde lüzumlu gö-
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rüyorum. Bu tatbikat pek çok meselenin halledilmesi
ne kâfi gelebilecektir; ama bu, her şeyden evvel bir 
insan mizacı meselesidir. 

tsühraden arz edeyim; ne kadar iyi niyetlerle 
Meclis Başkanlarım gruplar aday göstermeyecek, di
ye madde koyduk; Türkiye'deki bugünkü tatbikat, 
Meclis ve Senato Başkanları âdeta gruplarca aday 
gösterilir hale gelmiştir. Şu halde iyi niyet kâfi değil. 
İnsanlar bazan kendi tabiatlarını da değiştirme dura-
manda balar^naktadır. 

İkinci bir maruzatım, Meclis ve Hükümei müna
sebetleri : 

Muhterem arkadaşlar; 
Senatör ve milletvekillerinin, parlamenterlerin va

zifesi, sadece kanunların yapılmasında vazife almak 
değildir. Bunun kadar mühim olan, hatta tarihen bun
dan daha ntühinı olan vazifesi, nihayet hükümet ça
lışmalarını da murakabe etmektir, kanunlar dairesin
de. 

Huzurunuzda iki üç kere bunu tekrar belirttim, 
tekrar ifade etmekte mecburiyet duyuyorum, çünkü, 
beraber çalıştığımız hükümet devresinde vazife alan 
bazı bakan arkadaşlarımızın bu noktada Meclislere 
karşı katiyen saygılı davranmadıklarını üzüntü ile o 
zaman kendi bakan arkadaşlarıma ifade ettiğim gibi, 
burada huzuraınızda da dile getirmiştim. 

Bir bakanın kendisine sorulan suale karşı takı
nacağı tavrı tüzükler belirlemiştir. Eğer o bakan bu 
tüzük gereğini ifa etmiyorsa, muhalif partilinin söy
leyeceği başka söz yoktur. Burada vazife, o baltanın 
mensup olduğu grupım parlamenterlerine düşmekte
dir, arkadaşlar. Ben, 1,5 yıl son derece basit bir sua
lin cevabını alamazken, didinirken o bakanın ciddî 
bn-kanîîk vazifesi yaptığına dair kendimi tatmin ct-
m<ş saymam; ba mümkü. değildir. 

Bu itibarla, ba konuda Sayın Hükümet Başkanın
dan, bizim dahil bulunduğumuz bükümel!e benim bir 
konuşmam: Senato Başkanının kendilerine intikal et
tirmesi sonucu bakanlarına tamim ettiği gibi, Hükü
met itimat oyu aldığı takdirde güdemin birinci mad
desinin bunu almasını temenniye değer görmekteyim. 
Aksi iakdirde Parlamento bir gösterişten ibaret kalır. 
Murakabe vazife:-!ni yapmayan.- bir Parlamentonun, 
vatandaş nazarında saygınlık kazanması hayaldir ar
kadaşlar. 

Bu itibarla, bu vazifemizi değerince bugüne kadar 
ynparoaıhk, eğer bundan sonra da yapamaz isek fev
kalâde büyük üzüntü duyacağım. Ancak Hükümetin 
sorumlu kişileri yanında büyük sorumluluğun ba ko-
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nuda ilgili bakanlarla alâkalı grupta vazife aîan sena
tör ve milletvekillerine de raci olacağını belirtmekte 
zaruret görüyorum. 

Huzurunuzda son arz edeceğim konuyu bir baş
ka vesile ile de İfade et-im, Nihayet karma hükümet
lerin bir özelliği, her partinin ancak müşterek nok
talarda anlaşarak bir politika yürütebümesine imkân 
verecek bir kuruluş olmasıdır. Hükümete girdikten 
s'jnra kendi özel görüşüne yk£ İtina ile yer vermek 
ve yürünmek isteyenin 'karma hükümette yeri yoktur. 
Karma Hükümet,, ancak üzerinde ittifak edilen husus
lar; o da ksmı^irra uygun olmak sürüyle ve kanan» 
'nr değiştirilmediği nulddetçc mzri kanunlara göre, 
hükümet programını yürütmekle kendisini vazifeli 
kısabilir, gerek parti teşkilâtına gerek umumî efkâra 
durumu anlatmak vazifesidir. 

Türkiye'de kem bir yandan karma hükümete gi
deceksiniz, hem öte taraftan karma hükümet prog
ramında yer almayan bir hususun tatbikî için dire
neceksiniz. Yürütebllirseniz yürüteceksiniz, yürütemez-
seniz hükümetli? diğer soranlarının çözümlenmesinde 
fren vazifesi göreceksiniz. Böyle hükümet olmaz ar
kadaşlar. 

Hükümet böyle bir hale düştüğü andan itibaren 
Başbakanın vazifesi, emaneti teslim etmektir. Tür
kiye'de bu konu ks«:iyen ihmal götürmez bir nokta
ya gelmiştir, arkadaşlar. Bundan, kendimizin dahil 
bnliînduğu Hükümet zanıamnds. şikâyetçi olduğum 
için, bugün rahatlıkla yeni Hükümetin huzurunda 
konuşmayı kendimi vazifeli ve sorumüu addediyo
rum. hiç kimse aknmamahdır. 

Kamîniarm tatbikatında Hükümete görüşlerimiz 
irtlknmrrtlade yapılacak çalışmalarda yardımcı cima-
yi: fakat bunların dışında yapılacak her icraat kar-
şnrmda ciddi bir murakabej'-e tabi tutaeağnn-z? belir
tir, hepinize saygılar sunar?m. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler: 
Hükümet Programı üzerinde 21 sayın üye söz al-

mrştır. 2 üye konuşmuş daha 19 üye vardır ve son 
e öz de Başbakanındır. 

Her ne kadar _ bîr smırlarnaya gitmek için bir 
teklifte bulımmayacsğım; ama çok sayıda üyenin, hiç 
o'mazra 12 saym üyenin; yani söz alanların yarıdan 
b"r fazlaennn konnşmasım sağlamak üzere, sayın üye
lerden, 4 lehte, -i aleyhte, 4 üzerinde üyenin konuş-
maîanm sağlamak üzere kişisel konuşmaların IS^er 
dakika 'ile smıriamaasım teklif etmeden önce söz 
a'an sayın üyelerden ayrıca rica edeceğim. Saym üye
ler lütfetsinler IS'er dakikadan... 
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Kısa 
konuşulur, 5 dakika da, 20 dakika da konuşulur; ba
zı arkadaşlar az konuşur. 

BAŞKAN — Bir sınırlamaya gitmeden önce rica 
edeceğim, üyeler, yahut Sayın Esatoğlu teklif ede
rim, kabal edilirse olur; ama ben buna gitmiyorum, 
üyelerin anlayışsna bırakıyorum. 15'er dakika içeri
sinde konuşmalarım bitirmelerini rica edeceğim; ama 
konuşmalar belli bir çerçeve içinde bitmezse sınır
lama hususunu ayrıca teklif etmek hakkım mahfuz. 

Buyuran' Saym Çelebi, üzerinde. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
İL) — Sayın Başkan, saym senatörler; 

Görüşme konumuz olan Hükümet Programı met
ninin bana göre iki özelliği vardır : 

Birincisi, eski programlardaki, çoğu doğru ve ye-
rînde olan ilkelerin ve hedeflerin tekrar edilmekte 
oluşu. 

İkincisi ise, özellikle uygulayıcı kadrosunun içinde 
bulanan bazı üyeleri doîayısıyle güven vericiiikten 
uzak 'bulunuşu. 

Bu Program, bu iki özelliği doîayısıyle, inanıyo
rum kî, ülkemizi âbâd etmeyecektir; ama berbat da 
edemeyecektir. Çünkü bu Program, daha önceki prog
ramlarda olduğa gibi, uygulanmayacak veya uyguîa-
n.amKyacakhr. Deneylerimiz maalesef bize bu kanıyı 
vermektedir, 

Üç yıl kadar öm:e görüştüğümüz dört partiden ku
rulu Milliyetçi Cephe Hükümetinin Programını lütfen 
hatırlayımz. Asayişi sağlamak, o Programın başlıca 
konusuydu, Siyasî istikrar, o Programda üzerinde 
önemle ve ısrarla durulan konulardan biri idi. Eğiti
min mi'îîkşür'i'mesi dört partinin önemle birleştikleri 
noktaların başında yer alıyordu. İdarede ve o arada 
TRT'de tarsfsızhğm sağlanması önemli hedefler ara
sında gösterilmişti. Daha çok örnekler verebilirim; 
ama uzatmadan bugünkü iktidarı oluşturan siyasî 
rsrtiiere rnencnp senatör arkadaşlarımıza bir ricada 
bulanmak istiyorum. Lütfen ellerini vicdanlarına ko
yarak düşünsünler, işte üç yıl sonra tekrar bir prog
ram görüşüyoruz. Şu saydığun ilkeler ve hedeflerden 
hangisinde üç yıl öncesinden daha ilerdeyiz, daha iyi 
•durumdayız?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hiç biri
sinde, hiç. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Hiç bi
rinde olduğu kandında değilim. Asayişte daha iyi du-
rümda olmadığımız 3'00'ü aşkın gencin o günden son
ra kara toprağa verilmiş bulunması gerçeği ile sabit-
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tir. Bunlar, sağcı veya solcu olabilir; ama Türk oldu
ğundan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Kaybettiğimiz 
300 Türk gencidir. Bugün de bu gençlerden bir kıs
mını toprağa vermeye devam ediyoruz. 

Şimdi, h'öyle olunca bu Program vesilesiyle açık
lıkla konuşmaya ihtiyaç var. 

Sayın senatörler; 
Bugün ülkemizde can düşmanı haline gelmiş si

lâhlı iki cephe teşekkül etmiştir. Acıdır; ama bu cep
heler bugün üikemizde egemen durumdadır. Bunlar
dan biri dış tahrişlerin ve iç ihanet merkezlerinin 
icra organı haline gelmiş oîan aşın soldur; adını açık
ça söylüyorum. 

Meşru siyasî partilerimizin dışında oluşan bu aşın 
uç, rahmetli İnönü'nün bir vesileyle söylediği gibi, bu 

«•Haytalar Grupu» vatan, millet ve dil birliğimiz için 
büyük tehlikeler yaratmıştır ve yarattığı tehlikeyi da
ha da büyütmekle meşguldür. 

Bunların gizli, açık örgütleri, yayın organları var
dır; bunların silâhlı çeteleri vardır. Bütün Devlet güç
lerinin, Devlet organlarında görevli ve yetkili herke
sin, bunların karşısında açıkça durum alması gerek
mektedir. Bu bir millî görevdir; ama öyle oîmamışitır, 
görev yapılmamış veya yapılmak istenmemiştir. 

Suç ve suçlunun cezasız kalabildiği gerçeği, bun
lar karşısında güya Devlet ve millet koruyuculuğu ro
lüne soyunan başka bir silâhlı grupu ortaya çıkart
mıştır. Niyetin, ne olursa olsun, nasıl gösterilmek is-
tesîfse istensin ve kim tarafından tavsif edilirse edil
sin, bu ikinci grupım hâsıl ettiği sonuç itibariyle birin
cisinden daha az tehlikeli olduğunu ne söylemeye ne 
de savunmaya imkân yoktur. 

Şimdi, sokaklarımızda, okullarımızda, köylerimiz
de, kentlerimizde bu çeteler çarpışıyor. Gençlerimiz, 
çocuklarımız ve bigünah yaşlılarımız ölüyor. Bu du
ruma gelişimizin şüphesiz sebebi bir tane değildir; ama 
ben bu vesileyle bir tanesi üzerinde durmak istiyo
rum : 

Bunların başında ve en önemlisi, Devletin meşru 
güçlerini doğru ve tarafsız olarak kullanmak istenme
miş olması, bunun bir politika sanılması gafletidir. Bu 
yetki sahipleri, birinci derecede yetki sahipleri, tu-
tumlarıyle huzuru Devlet güçlerinde bulamayan va
tandaşlarımızı, sırf korunma işgüdüsünde ve ihtiya
cında bulunan vatandaşlarımızı sağ ya da sol çetele
rin yanına itmiştir. Bu bir gerçektir. 

Suç işleyenler yakalanmamış, yakalananlar hızla 
tecziye edilmelerini sağlayacak ciddî delillerle adalet 
önüne götürüîmemiş ve götürülebilenler de kamuoyu 
önünde gerçeğe uygun şekilde teşhir edilmemiştir. 
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Geçen gün burada Sayın Niyazi Unsal, bir Mene
men oîayı karşısında devrin Hükümetinin ve İçişleri 
Bakanının, o olayın en küçük ayrıntısına kadar ay
dınlanması için Ankara'da, İstanbul'da ve Menemen' 
de nasıl aylarca çaba sarf etniğini ve suçîaların nasıl 
bütünüyle; ama bütün gerçek yüzîeriyle kamuoyu 
önüne getirdiğini anlattı. İtiraf etmek lâzım; ben şah
sen bu günümüz için hicap duydum. 

Sayın senatörler; 
Bugün öyle olmuyor. Bugün olan nedir?.. Falan 

yerde filân karşıt görüşlü gruplar çarpışmış, üç kişi 
yakalanmış, o sırada bir vatan haini, yok karşı vatan 
haini falan ithamları; ama hangi örgüte mensup, han
gi bağlantı içinde, hangi akım' içinde?.. İçişleri Ba-
kanl'arıımz bunları söylememeyi marifet sayıyorlar, 
politika sayıyorlar. 

İçişleri Bakanlarımız, suçluların kimlikleri hakkın
da gizli toplantılarda başka türlü, basın ve kamuoyu 
önünde başka türlü konuşuyorlar. Sabittir. Bir yerde 
komünizm düşmanlığından bir yerde de faşizm düş
manlığından «Aferin» almayı, ülkenin tahrip edilmek
te oîan asayişine ve can güvenliğine tercih ediyorlar. 
Açık bir gerçektir. 

Böyle bir ortamda yaşadık geliyoruz sayın sena
törler. Vatandaşların bu ortamda Devlet yerine gü
vensizliği yaratanlara yakınlıkta güven aramalarını kı
namanın yeri yoktur. Biz vatandaşa, «Devlet senin 
güvenliğini sağlar.» inancını pekiştirecek şekilde ver
medikçe, vatandaş başka bir sığınma mercii ararsa o 
vatandaşa «Neden bu yola gidiyorsun?..» demenin de 
hakla, insafla ilgisi yoktur. 

Şimdi bir örnek vermek istiyorum : 
Atatürk Üniversitesinde, kendi yandaşları oîan 

akmalarla, üîküçü denilen ve şimdi barış taarruzunda 
görünen Miîliyetçi Hareket Partisi yandaş'arı arasında 
çıkan silâhlı çatışmayı çok kısa zamanda bastırabil-
mîş olan bir İçişleri Bakanının, açık aşın sağ ve aşırı 
sol arasında çıkan, günlerce devam eden olayları bas-
ürssmamış olmasının akîîia izahı mümkün mü?.. Bu
nu iyîniyetle yorumlamak, «Ne yapalım, hakkından 
gelemiyor.» demek mümkün mü?.. 

Sayın senatörler; 
İşte, bu nedenlerle, (Başka örnekler vermeden arz 

etmek istiyorum.) Bu Programın uygulayıcıları ara
sında devam eden acıların sorumluları bulunduğunu 
görerek, hedefleri ve ilkeleri bakımından çoğunlukla 
doğru olduğunu belirtmeye çalıştığım bu Programın 
güven verici olmadığını, olmadığına ilişkin kanaatimi 
arz etmiş oluyorum. 
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Zaman kısadır. Başka konulara geçerek TRT ko
nusu üzerinde durmak istiyorum. 

Bu Hükümetin kurulduğu günlerde bu kürsüden 
politikacıların TRT'den ellerini çekmeleri gerektiği
ni belirtmişîim. Bunun yolunun da kurum hiyerarşisi
ne dışarıdan müdahaleden vazgeçmek olduğunu anlat
maya çalışmıştım. 

11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin kal
dırılmasını dilerken, eski arkadaşlarımız hatırlarlar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupundaki arkadaşlarımı
za, TRT Genel Müdürlüğü makamını herhangi bir ge
nel müdürlük makamı durumuna getirmemek gerekti
ğini arz etmiştim ve «Bu kapıyı derhal kapatmazsak 
ba kapıdan başkaları da geçer ve sizler de bir gün 
şikâyetçi olursunuz.» demiştim. 

O zaman bana tepki gösteren değerli arkadaşla-
rırKîa bugün benîm gibi düşündüklerinden hiç kuşku 
duymuyorum; ama bugün ortada daha vahim bir du
rum var, sayın senatörler. 

Üç yıl önce 2 500 personeli varken bünyesinden 
ayrıldığın TRT Kurumu, üç yıl sonra bugün 7 000 
c'var.'nda personelle hizmet yapmaya çalışıyor. Deği
şen genel müdürlerin her birinin yığdığı insanlara rağ
men TRT h'izmeti gelişmemiştir. Aksine kötüye git
miştir. 

Bîr yetkilisinin açıkça söylediği gibi, TRT bugün 
tnm maaşla emekli hayatı yaşayan genç insanların 
yığınağı durumundadır. Yönetim Kurulunun, değişen 
iktidar partilerine ve değişen genel müdürlere, onların 
keyiflerine göre ihdas edebildiği, verebildiği kadrola
ra yığılan bu 7 000 kişi içinden hizmeti fiilen yiirüt-
nîokte oîanîar en lâyık olanlar değildir sayın senatör
ler? er, ehliyet*! olanlar da değildir. Sağ veya solun 
militanlığına sığınmış insanlardır. 

Sağ parça parça olarak birbirini kollamakta, sol 
parça parça olarak birbirini kollamakta ve hizmet 
durmuş bulunmaktadır, yerli prodüksiyon durmuş bıı-
Iünmaktad:r. Bugün TRT'nin hizmet olarak yürüttüğü 
yerli prodüksiyon, aıx etmek istiyorum ki, politika
cılarımızı memnun etmeye yönelik haber bültenleri 
filmlerini birbirine eklemekten ibarettir. Sayın sena
törler, bu ararla, güzel Türkçe, haEia en doğru Türk-
çeyi öğretmek durumunda olan TRT'rsin elinde her 
gün. katledilmektedir, sayın senatörler. 

Son günlerde haber bültenlerini izliyorsunuz, son 
günlerde Güne Bakışı izEyorsunuz. Türkçe Türkçe ol
maktan çzkmıştir. «Efendim, bu kadar meselenin için
de bu basittir.» diyebilen arkadaşlarımız sanmıyorum 
olsun; ama öyle düşünenlere bir şey arz etmek istiyo
rum : 
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Bugün bizi bir arada tutan başlıca millî değer 
Türkçedir. Onu da kaybettiğimiz zaman bizi bir ara
da tutacak hiçbir değer kalmayacaktır. 

Buna göz yummak, sanmıyorum ki vatana ve mil
lete hizmet olsun. 

Sayın senatörler; 
TRT hizmetinde bugün, C. H. P. iktidarına göre, 

A. P. iktidarına göre ve bu iki partinin kurabilecek
leri, kurmaları muhtemel koalisyon hükümetlerine 
göre hizmete âmâde şekilde emeklilik hayatı yaşayan 
ekipler var. Hizmet durmuştur; ama arz etmek istiyo
rum ki, millet de bıkmıştır, sayın senatörler. 

TRT konusunu, Kurumun toplumdaki fonksiyo
nuna, işlevine uygun önemde ele almalarını, yetiş
miş personeli parça parça edip hizmetten uzaklaştı
ran partici yöneticiler devrini kapatmalarını Sayın 
Başbakandan özellikle istirham ediyorum. 

Bu ricamı Anamuhalefet Partisine, onun Sayın 
Genel Başkanına dahi bu vesileyle iletmek ve duyur
mak istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Partizan bir TRT'nin hiç kimseye hayrı olmaz. 

Orada partizan bir yönetim kadrosunun uzun süre ça
lıştırılması da hiçbir şekilde sağlanamaz. Herkestin bu 
gerçeği artık idrak ermesi zamanı gelmiştir. Bunda 
sayılamayacak kadar fayda vardır, diyerek TRT ko
nusunu bitiriyorum. 

Say m senatörler; 
Son konum, Programın din ve devlet ilişkileri, 

kıraca layîkük konusundaki bölümüdür : Bu bölüm
le ilgili görüşlerimizi Sayın Grup Başkanımız işaret 
etkiler, ben sadece bir istirhamımı, bir önerimi sun
mak yönünden değiniyorum. Bu «Hac» konusudm. 

Geçen yıllar Millî Selâmet Partisi Hac konusunun 
peşinde olmuştu. Bu yıl Milliyetçi Hareket Partisi 
daha hızlı davranarak yarışı önde götürmeyi başarmış 
görünüyor. Program bu konuya değindiğine göre, 
Adalet Partisinin konuya ilgisiz olduğu veya yarış 
dışında bulunduğu söylenemez. Ama, son Hükümet 
Programı ve televizyondan emirle mevlit yayınlatmak 
İçin uğraşmış bir bakanının varlığı doiayısryle, Cum
huriyet Halis Partisinin de bu yarış parkurunun dı
şında olduğa söylenemez. 

Şimdi, burada şu düşüncemi sunmak isliyorum : 
Hiçbir peşin angajmanı olmayan bir senatör sıfatuyle 
belirtmek istiyorum. 

Din alanında taviz verilerek sonuç alınması müm
kün değildir; çünkü tavizin sının yoktur. 

Hac meselesinde bu yıl önemli konu şudur : 
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•Döviz sıkıntısı içindeyiz. Had safhada döviz sıkın
tısı içindeyiz. Son yılların gelişme seyrine bakarak bu 
yıl 200 bin civarında vatandaşımızın 'dinî masanın 
gereği olarak (saygıyle karşılryorum) Hacca gitmek 
istediğini tahmin edebiliyoruz. Gelişme seyi'i odur. 
Bunların her birine 10 bin iira karşılığında döviz öde
niyor. Bu, resmen kayda geçen döviz kaybıdır. Bu
nun kayda geçmeyenlerini de hesap ederseniz İSO mil
yon dolara yakın bir döviz kaybı Ihtiaıaliyle karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bunun yanında son y?i!arda Asya ve Avrupa ül

kelerine, münferit ya da gruplar halinde yapılan tu
ristik geziler gelişmiş£r, artmıştır. Son rakamlara ve 
son haberlere göre (Ki, ben rakamı çok mübalağalı 
buluyorum) 300 mZyon dolara yakm gider de bura
da vardır. Nereye gidiyor .. Hasta gider anlarız, öğ
renci g'ider anlarız, uluslararası İlişkiler için bir kamu 
görevlisi gider anlarız; ama Devl imiz in yabancı ve 
Ö2el bankerlerden yüksek faizlerle kredi, döviz bul
mak için çırpınışının acılı ve utandırıcı hikâyeleri ba
sınımızda tefrika edilirken, yabancı basında peşpeşe 
yayramnnken, bir defa gittiği yere birkaç defa giden 
hatta • mantosunun rengini değiştirmek için giden ve 
hatta Akdeniz sahilinde üç âört aylık yaz taiH'i geçir
mek için giden insanlara artık bir dur, demenin za
manı gernıSşi'-'r. Hiç değilse geçici olarak bu Hükümet 
hem Hac için yapıî^n yurt dışı çıkışlarına hem de 
böyle îiiks sebeplerle zorunlu olmayan nedenlerle ya
pılan yurt dışı çıkışlarına hiç değilse bu yıl Devlefim'i-
zi sonunda tuz için, '(Bir başbakan buradan yakm za
manda açıklad?) gaz için döviz bulamaz hale getire
cek, dolayısıyle Hacca veya Avrupa'ya gidecek vatan
daşınım en son iki üç sy sonra ilgilendirecek oian dö
viz • sikinüsından kurtarmak için bu konuda sımrîayı-
cı tedbirler alınması gerektiğine inanıyorum. Bu inan
cımı saygıy'e Genel Kurula, sayın Büküraeîe, sayın 
Başbakanın dikkatlerine sunuyorum. 

İnanıyorum ki, bizim vatandaşlarımız dinleıC^e 
bağjjdn-rar, zevklerine bağlıdırlar; ama Devletlerine 
hepinden daha çok bağlıdırlar. Devlet bu kadar müş
kül durumdayken, iki iarafîi hak ölçülerine uygun 
çeküde konulacak bir sîmrl'aadi'rEîa vatandaş!arımızın 
tepkisine yol açmayacaktır. 

Bu düşüncelerle ve konunun tezekkür edilmesini, 
teammül cd'ümcslni dileyerek, Genel Kurula saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Lehte, sayın İsmail İlhan. 

ı Daha sonra aleyhte sayın Ahmet Yıldız, üzerinde 
sayın Hasan İMan konuşacaklardır. 

Eayurun sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum-
j huriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; hepinizi say

gıyla salamlarım; 
5 Haziran seçimlerinden bu yana iki aya yakın bir 

zaman geçmesine rağmen bugüne kadar bir hüküme
tin kurulmamış olması ülkemizde ekonomik, sosyal 
ve politik sorunları gittikçe ağırlsştırmış ve bunların 
çözümünü güçleştirmiştir. Pahalılık her gün biraz da
ha fazüa artış gösterirken, enflasyon kendini açık bir 

I şekilde hissettirmiş, ülkedeki huzursuzluk devam et
miş, ha durum iç ve dış siyasetimizi oldukça etkile
miştir. Yatırımlar durmuş, işsizlik, fiyat artışları almış 
yürümüş, alt yatırım hizmetleri gereği gibi ele alına
mamıştır. 

Esasen kabul etmiş olduğumuz seçim sistemi, bizi 
her iki yılda bir seçime götürmekte ve kısaca değin
diğim bu mahzurları her seferinde karşımıza çıkar
maktadır. 

Nitekim, şu anda yatırımlar mevsiminin yansım 
1 seçimler nedeniyle kaybetmiş bulunuyoruz. Hepinizin 

bildiği gibi nispî seçimin tabiî neticesi olarak 5 Hazi
ran seçimleri hiç bir partiyi tek başına iktidara getir
memiştir. Basında ve halkta çeşitli koalisyon alterna
tifleri ortaya atılmış ve konu geniş bir şekilde tartışıl
mıştır. 

Sayın Ecevit'in hükümet kurma çalışmalarından 
I sonra Sayısı Demire! bugünkü üçlü koalisyon hükü

metini oluşturmuştur. 

Sayın üyeler; 
Bağımsız bir senatör olarak Türkiye'nin içinde 

bulunduğu bu güç şartlar altında artık en iyi bir koa
lisyon; en iyi koalisyon çözümleri üzerinde tartışacak 
zamanın kalmadığı görüşündeyim. 

Ülkemizin politik ve ekonomik bir dar boğaza gir
miş olduğu şu anda, siyasî görüşleri ne olursa olsun 
bütün partilerin memleketin ve ulusun çıkarı olan bir 
noktada birleşmeleri ve memleketin içinde bulunduğu 
bu dar boğazdan kurtulmamız için el ele verip birlikte 
çalışmaları kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Liderler arasındaki dialogu halkımız içtenlikle ar
zulamaktadır. Rahmetli Cartm'ı» defin meraskniııde 
Sayın Demire! ile Sayın Ecevit'in beraber sohbetlerini 
dile getiren yüzlerce vatandaşm sevinçlerini görünce, 
Türkiye'de böyle bir ortamı ne zaman göreceğim, 
diye kendimden düşündüm durdum. 
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Türk Halkı liderlerin dialogunu arzulamaktadır. 
Türkiye'nin iç ve dış politik duruma acilen bu birlik 
ve beraberliği gerektirmekledir. Sayın Demire! Hü
kümetinin Programının önemli bulduğum nokraları
na bana tanınmış olan kısa süre içinde ba açsdas de
ğinmek istiyorum, birlik ve beraberlik açısından: 

Ülke içindeki huzursuzluğun giderilmesi, başta 
gelen sorunumuzdur. Maalesef bugüne kadar bu hu
susta alınan tedbirler anarşiyi ve huzursuzluğa gidere
memiştir. Hükümetin bu konuda öngördüğü tedbir
lerin yanında bütün partilerin hiç olmazsa asgarî 
müştereklerde anlaşarak anarşik hareketlerin önüne 
geçmesi gerekir. Çünkü bu hareketlerin hedefi b-dd 
bir zümre veya kuruluş değildir. Bu hedef, Devletin:;"-
zin varlığıdır. Bundan öneck" Koalisyon Kükümefcn-
de olduğu gibi bu Hükümetin de yatırımlara önem 
vermek istediği Hükümet Prograımnın incelenmesin-
den anlaşılmaktadır. Böylelikle İşsizliğin ve enflas
yonun giderilmesi için dengeli bir ekonomik siste
min uj/gulanması arzulanmaktadır. Hükümetin, ge
lir seviyesi yetersiz, geçim imkânlarından yoksun 
ailelere Devlet eliyle yardım yapılması hususunda
ki kararını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. 

Programda, vergi mevzuatında getirilecek yenilik
ler ve vergi muafiyeti yanında ülkemizde bir sorun 
haline gelen vergi kaçakçılığım önleyecek sıkı kord-
roî tedbirlerisin de ahşıacağun ündî ide bekîemekte-
yim. 

Şahsî görüşüm şudur ki, alınacak bütün ekonomik 
tedbirlere rağmen halkın ekonomik konularda Hükdi» 
lîicte yardımcı olabilmesi için eğiiikiiesl gerekmekle
dir, Özellikle fiyat arbşlarmm önlenme:.;, arz ve tsdep 
dengesinin sağlanmasında en büyük ysrdnrr, tüketici 
olan halktan geleceğinden, halkın 'bu yönde, Televiz
yon ve diğer haberleşme araçları ile eğitilmesinde ya
rar görmekteyim. 

Programda köyün ve köylülerin ka!kındır'Jmas?Ka 
öze! önem verileceğinden, köj'e götürülen aüty?.?* hiz
metlerinden bahsedilmektedir, BagvJn Türk kdydddi 
cami, yol, içme ve sulama suyu ve okrd yan?nda° ar
tık telefon, elektrik, kütüphane, çağhk "e idare bin"? 
gibi ihtiyaçların da görülmesini acilen iciemektezür. • 

Her EC kadar Programda lirden köyde y&şay?.n 
nüfusun yüzde 50 sinin elektriğe kavaşme^; olduğun-
dan söz edilmekte ise de, bu oran Türkiye'nin Batı 
bölgesi için geçerli olabilir. Boğu ve Güney Dagn 
Anadoluda elektriğe kavuşan köy oranının yüzde 
50 sinin çok altmda olduğu herkesçe bilinen bir ger
çektir, Bu durum karşısında 4 ncü " ydkk Kaikînrra 
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Pîam hazırlanırken bu dengesizliği gidermek için 
özellikle dikkat edilmesi gerekir. Örneğin, Muş İlin
de şu anda elektriğe kavuşmuş o?an köylerinim sayısı 
iki elin parmak sayışım geçemeyecek kadar azdır, 

Programda köy yollarının asfaltlanmasına hrzla 
devam edÜeeeği belirtilmektedir; Buraya bilhassa 
önemle değinmek ıVJyorum. Türkiye'de ve özellikle 
Doğu Anadolu'da, Anadolu'daki il ve ilçe yolları ya
pılmadan ve asfaltlanmadan köy yollanma asfalt-
îannıasma geçilmemesi yönünde Hükümetin özel
likle dikkat göstermesini istirham ediyorum, 

Geri kalmış yöreler için öngörülen özel tedbirler 
\^ L A n m a i.ıoj^t^i'n'ı' h\ an J* ei gerçekie^tirıî-
i s-St iç'.î ri'i 'd'mci'en e \ ">ı r"d ? rd * beVcnck e-
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ve Güney Doğu Anadolu projelerini uygulanmaya 
koyma düşünceleri bizi sevindirmiştir. 

Bazı illerimizde, özellikle Doğu ve Gür.ey Boğa 
Anadolu illerimizde ihtiyacın çok sitmda doktor ça
lıştırıldığı için sağiîk hizmetleri yetersiz kalmakla ve 
bu sebeble büyük illerimize doğru hh' hasta akımı 
meydana gelmektedir. Yeterince doktoru bulunmayan 
iîîere, yeterli sayıda doktoran gönderilmesi için Hü
kümetin acilen her türlü tedbîri alması gerekmek
tedir. Doğu Anadoludaki 19 bin ilin rotasyon usulüm
den kurtarılmasını bilhassa belhlmek istiyorum. 

Sayın Senatörler; 
BAŞKAN — Sayın İlhan, müddetiniz doldu. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Saym Başkan, 
bir dakika. 

Sayın Senatörler; 
Hükümet Programının 28 nci sayfasında tabiî 

afetlerden zarar görmüş vatandaşlarımızın yaraları 
bir an önce sarılacak, Van, Ağrı depreminin daimî 
iskân çalışmalarına hızla devanı edilecektir, denil
mektedir. Hükümetin bu hassasiyetinden deprem gör
müş bir ilin üyesi olarak memnuniyet duymamak 
mümkün değildir. Gerçekten üst üste vuku bulan 
deprem re tabiî âfetler memleketimizi, milletimizi çok 
üzmüş ve hükümetleri de çok zor durumlara düşür
müştür. Lice'nin imar edilmesinden ve Van'daki çalış
malardan memnunluk duymamak mümkün değildir. 
Fakat, 1966'dan beri yarası sarılmayan Varto, MÜŞ, 
Bulanık ve Hınıs köylerinin duruma ne olacakın-? İki 
yıldan beri başlayan inşaatlar; çimento, keresle yoklu
ğu nedeni ile çok yavaş yürümekte ve hatta d-urmyş 
vaziyettedir. Hükümetten ve bilhassa yeni İmar ve İs
kân Bakanından istirham ediyoruz, bu konuya da ay
na şekilde önem verilsin. 11 yıldan beri sabır ve te
vekkül ile beklemiş olan bu afetzedeleri daha faz!a 
perişan etmeyelim. En azından Van ve Ağrı'da ki 
ciddiyetle buradaki konut yapımına eğilelim., 

Bir noktaya değindikten sonra konuşmalarımı bi
tirmek istiyorum. Doğu Anadoîunun bazı illerinin ha
va ulaşımına kavuşturulması hususundaki Hüküme
tin Programını alkışlarken bu konunun ciddiyetle e'e 
alınacağım ümit eder, hepinizi saygı ile selâmlarım, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte sayın Ahmet Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî"Üye) — Sayın Başkan, 
Csımhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 

YaşDdığırmz olağandışı ve her yurtseverin büyük 
kavgalarla gözlemlediği mutsuz olguların daha da yo
ğunlaşarak süreceği kesin belirtileri karşısında Hükii-
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met Programının ayrıntılarından çok politik stratejimiz, 
rejimimiz ve ülkemizin yazgısı yönünden çok önemli 
^yd'ğmı bir ksç nokta üzerinde durmak istiyorum. 

Görüşlerimi açıklarken klasik bir suçlamaya peşi
nen yamî vermek isterim: Yan tutmazlık konusu. Poli
tika yan tutrnazîık olmaz. Bir gidiş ya doğrudur, ya yan-
hştv, Biv çözüm ya iyidir, ya kötüdür. İyinin, kötünün, 
doğrunun yanmda; yanhşmve eğrinin karşısında bulun
mak bir vicdan borcudurfC. H, P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) Bizse Anayasa doğrultusunda, halk yararına 
diiöya görüşümüzü paylaşan hükümetleri destekleriz. 
Saym Demirci Hükümeetleri sürekli biçimde Anayasa 
dışında olmaktan güç alan, halk yararına işlemeyen ve 
dünya görüşlerimiz çok ayrı olan iktidar olmak nedeni 
ile onunla yandaş olmamız düşünülemez. 

Arkadaşlarım; 
Seçimden öncesi ve sonrasının toplum bilimsel açı

dan değerlendirilmesi için de yararlı olduğuna inandı-
ğ-m, özellikle sola karşı olanların hiç bir öğreti ya da 
saplantı suçlaması yapamayacakları çok ünlü Batılı bi
lim ve devlet adamlarının büyük yankıları olmuş gö
rüşlerinin tümden tersini inatla yapan ve çare diye öner
diklerini de yapamamakta direnen ve daha da ileri gi
dere'- yasalar s açıktan çiğneyen, Anayasayı askıya alan, 
yargı kararlarını sürekli ve pervasızca çiğneyen ve ken
disine caygîsı olan ya da en yakın çevresine karşı ufa« 
çık bir üta^ç duyabildiler için gururuna en ağır darbe 
niîcüSmdeki lekelemelerden sıyrılmak istemeyen bir 
zihniyet İkinci Cephe döneminde en sınır tanımaz bir 
biçimde yönetime egemen olmisştur. 

B'.mun sonucu, emniyet kuvvetlerinin en üst karar
gâhlarının or*a yerinde polis kordonları içinde, Meclisin 
tam önünde ve hatta hastanede yatarken bile can gü
venliğinden yoksun kalan yurttaşın yönetime güveni 
kalmaz. Yerinden atılma, sürülme ve kıyılama dürüst 
âeyleî memın.' olmanın en kaba kanıtı olmuştur. Atıl-
flmıa namussuzsun-, yerinde kakhnsa herhalde bir şe-
vin var, deniyor, 

Yasa dhılemezlik kurallaşîı, yargı kararma aldır
mazlık gelenek halini aldı, Avrupa Konseyindeki de
yimiyle, işkence ve cinayetler resmî devlet politikası 
oldu ve yalan resmîleşiî, Hala daha çok zengin olma 
tiiîk-.iîramm devlet koîtuklcrmdaki kirlerinin temizlen
mesini önlemek için Meclisler çalışamaz hale sokuldu. 
Dış saygınlığımız, Türk'ün gururunu incitici derecede 
çiğnetildi. Azarlanan, horlanan, AET'den ödün dilenip 
tere yüz edilen yalvarmalara karşı peşin para ile silâh 
alamayan, şuna kullanacaksın, buna kullanamayacak-
sm diyen ve kul akhktan sonra ela, «kontrol edeceğim» 

)5 — 
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dediği halde bütün bu gülünç diyalogu içeren Beyaz 
Saray - Kongre arasındaki konuşmaların son Çarşam
basını bekleyen bir dış politika ve bu tablo İçinde dost 
olabileceklerimize ilişkilerimiz! geliştirmek için yeşil 
ışık bekleyen bir politika. Bir de bunun adı «Atatürkçü 
politika.» Bu, Atatürkçü değil, Anıtkabrin mermerlerini 
çatlatacak bir hakaret olabilir, ancak Atatürk Türkiye' 
sine. 

İşîe bn hale gelen, yani Türkiye'yi ufuklarına ka
ra bulutların çokluğu fırhnalı bir denizde kaptanın
dan çımacısına kadar herkesi dövüştüren, içindeki! 
yolculara eşkıyaları saldırtan, dümeiîsiz bir gemiye 
çeviren bir gidişin simgesi bugün karşımıza yeni bir 
biçimle gelmektedir. Karşılıklı küfürlü, aşağılayıcı 
sözler söyledikten sonra birbirlerine sarılma atraksi
yonu ile toplumun karşısına çıkmak büyük bir cesa
rettir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizi ne alâkadar 
ediyor?.. 

AHMET YÎLDÎZ (Devamla) — İşte, hele bir ba
şarı olarak söylenen ekomoıiîSk iflâs, her yerinden kır
mızı ışık yanan ekonomik yapı içinde frene basaca
ğıma gaza basan, tefecilere, borsacılara borç dilenme
sine çıkaı ve en sonunda da insanilik yüzkarası ülke
deki tefecinin bankasına kemli kararnamesini ve onun 
emir etliği yazılan içeren meklupları koyacak duru
ma düşen bir Hükümet. 

Bü'ün banları gazete yaz-yor. % 9,25 fsiz vere
cek, °/0 5 komisyon verecek diye, 

ULAŞTIRMA BAKANI YILMAZ ERGENE-
KON (Bursa Milletvekili) — Yalan, 

AHMET YILDIZ (Davamla) — Yalanlamayı duy
madık. 

ULAŞTIRMA BAKANI YILMAZ ERGENE-
K.ON (Bursa Milletvekili) — Tamamı yalan barıla
rın. (A, P. saralarından «Uydur, oydur-, sesleri) 

AHMET YILDIZ (Devamîa) — Yalanı yazana 
söylersiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Uydur uydur 
söyle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza?, rica ediyorum. 
AHMET YILDIZ (Devanıfc) — Arkadaşlarını, 
•Iş*e onların yıkılışın!; işte o gidişin yj-kdışîrs; oh 

dünya varmış diyen, umut belirdikten kî3a bir süre, 
sonra o umut da söndü, yeni bir durumla karşı kar-
şıyayızj 

Ulusa çok pahalıya mıüolıın, birlerce gencin ge
leceğini -yıücrca erteleyen, binlerce insanı sakatlayan 
ve yüzlerce gencin kasma giren, nice yüreği yaslara 
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büıüfîdüreiî, ülkeyi çiftlik, devlet koltuklarını, onu 
yönetme araçları sanan, ekonomiyi iflâsa sürükleyip 
politikacı omırunu işportaya düşüren ve dış saygınlığı
mızı pervasızca çiğneten ortaklık yeniden ve ad değiş
tirerek ikinci sefere çıkmıştır. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Sayenizde. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu sefer büyük 

Tüikiye kan&ınn'acası var. Bu seferin kandırmacası 
içinle doğrudur «Büyük Türkiye» sözü. 

Egemenliğimiz üzerindeki ipotekler büyüdü, dış 
borçlar dağlar gibi büyüdü, evlât acısından yanan yü-
rekîerdeki yaralar büyüdü, yurdun bağrındaki kan 
lekeleri büyüdü, yalanlar büyüdü ve birtakım cepler 
ş'şfci. İşte büyüyen budur. (C. H. P. sıralarımdan «Bra
vo» sekrl, alkışlar) 

.Sayın arkadaşlarım, 
Seçimi izleyen günlerde somut kanıklarını gözlem

lediğimiz toplumsal beklentileri oluşturduğu ortam 
çok ilginçti. Disk'ten Türk-İş 'e , bağdaşamaz işve-
.renierin hepsine, demokratik kitle örgütlerine varın
caya değin bütün toplumsal güçler ve demokratik 
güçler tümüyle özlemlerini belirttiler, karşısın® çıkiı-
lar. Kamuoyu bu denli belirgin hale geldiği halde 
pervasızca bunun karşısına çıkıp yeniden bir ortaklık 
kurmak büyük bir cürettir. Neymiş bu cüret?.. Tür
kiye hükümetsiz kalacakmış... Böyle hükümet olma
sa daha iyi olur, Türkiye. 

Elbette Ssym Cumhurbaşkanından herkese değin 
bu derecede felâkelîi bir gidiş karşısında göreve ça
ğırmayı vicdanî bir görev sayarım. Bir türlü hükü-
ırel olamayanînr kendi hükümetlerini biîc yöneîem^-
dlkiCri halde Devleti yönetmeye kalkanlar, aralan-ıi-
dnki pazarlıkları partilerinden bile gizleyenler gele
cekte hükümet olamayacaklar, olamazlar. İnamlma-
yacrddsrın sözlerine elbette inananlayız, tiîanılmaya-
cîiAİsrın belgeleri cep*e~ûtdcdir. 

Kendi patentleri alında bir kaç sendika dışın
daki ûitn işçilerin direnişleri, tüm demokratik kille 
örgü ilerinin uyarıcı eylemleri, parlamento içi muha
lefetle toplumsal muhafeletin yasalar içinde sürecek: 
kesin tuİLinılr.rrnm yol yakınken dörülınesini sağla
ması içten dHeğliîîdir. 

Arkadaşlarım; 
Çîik mutsuz bir ülkeyiz. Bir hükümeti, benden ön

ce konuşa'nlar ve benim sözlerimle eleştirmekten üzün-
ıü duyuyorum. Bu çok ağ*r bir durumdur. Ama, ne 
y?-p£yım ki, ürliniünrün büyüğü; bu sözler de bu Hü
kümete j'elîâez... 

96 — 
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Çok karanlık günlerden kurtulacağız umuduyla I 
girilen seçimlerden sonra bjgiin daha karanlık bir 
geîeccğin uyku kaçııiıcı kaygılarını yaşamaktayız. 
Birinci Cephenin başarılı olduğunu Siâiâ da söyleyip 
duranları^ düzehne şarjları yokiur. Yaptıklarını doğ
ru sanıyorlar. Doğru sanınca düzelme şansları kal
maz. 

İşte arkadaşlarını, böyle bir ortaklık karşımıza 
geîiKişlir. Tarihin ibretle yazacağı bir tablo. Ben bu 
ortaklığı kuran partilerin içinde sağduyulu kimsele
rin de ellerini vicdanına koyacağı inancındayım. Bu, 
cjini vicdanına koymayanlar geleceğin ağır sorumlu
luğu altındadırlar. 

Arkadaşlarım; 
Hiç bir deyimle b;ı ortaklığa meşru denemez. Hiç 

bir deyimle bu ortaklık, Devlete hizmet edemez. Hiç 
bir kimse bunu kamüayamaz. Yakın bir gelecekte 
kürsüde bunları iğrja'eyeceğiz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir 
Milletvekili) — Nasıl demokrasi bu böyle ... 

AHMET YİLDİZ (Devamla) — Haziranda başla
yan alaca karanlığın gün ağarmasına en kısa sürede 
dönmesi içten delegimdir. Hükümet Programında 
gördüğüm kimi yaldızlamalar, eski günahların çîkart-
m'asını kandırmaca biçiminde sıralayan sözlerden- iba
rettir. 

Seçimlerin sonucu böyle bir nokiaya geldikten 
sonra üç partinin yaptığı ortaklığı öven arkadaşlarım 
beüki iyi niyetle bunu söylüyorlar; ama hepsinden ri
ca ediyorum, biraz da elini vicdanına koysun ve dü-
şünsÜEÎer, rejim bir sabotaj içindedir. Devlet; yeşil, 
siyah, renksiz parsellemelere uğramış ve bu parsel
lemelere direnen ortak da bugün yoktur. Parselleme- I 
ler çok daha koyu hal alacak. 

Saygılar sunarım. (M. B. G. ve C. H. P. sıraların
dan «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖMER UCUZAL (Estk'îşehir) — Büyük sözler 
bunlar, çek şükür kızıl değil. 

BAŞKAN — Üzerfiîde Sayın Hasan İldan, buyu
run. I 

•HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; I 

İkinci Cephe Hükümetinin Hükümet Programı I 
üzerimdeki kişisel görüşlerimi size arz ermek üzere I 
söz almış bulunuyorunı. I 

KcjijşniEîiıa geçmeden evvel aşağıda konuşmamın I 
kısaca bir pianmı sunacağım. 

1. Birinci Cephe Hükümeti, 31 Mart 1975 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde güvenoyu J 

29 . 7 . 1977 O : 2 

alarak fiilen kuruldu, 5 Haziran 1977 tarihine kadar 
göreve devam etti. Bu cîöaem içinde kısaca Türkiye' 
nîn içinde bulunduğu ortam ve şartları kaba çizgile
riyle ortaya koymaya çalışacağım. 

2. İkinci Cephe, gerçekle bugün Programı üze-
rl'.Tde müzakere etliğimiz İkinci Cephe ile Birinci 
Cephe, farklı mıdır, yoksa tamamıyle eski Cephenin 
bîr devamı mıdır? 

3. Neden 5 Haziran'da erken seçime lüzum gö
rüldü? Kısaca bu hususlara da değinmek isliyorum. 

4. Sayın Süleyman DemircI'in Sayın Ecevit'e 
CiimhurbaşkaiîMica görev verildikten sonra basma in
tikal eden, «Sayın Ecevrt'in utanç verici yollara baş
vurmasından endişe ederim» demecine de kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Sorjuç ile konuşmamı tamamlayacağım. 
Türkiye 1950 yılından bu yana, aynı zihnüyet, 

düşünce ve dünya görüşünü paylaşan siyasî partiler
ce aynı istikamette yönetilegehnektedlir. İlim ve 
teknoloji çağındayız.* Gelişmeler çok süratle vukua 
gelnıektedur. Bu geîişme ve yenilemeye ayak uydura
mayan, çağ dışı ~ yöntemlerle yönetimde ısrar ederi 
rnl&tler ya tarih sahnesinden bir bir silinip gitmişler
dir ya da bizde olduğu gibi sorunları her gün biraz 
daha çoğalmak suretiyle içimden çıkılmaz bunalım
larla karşı karşıya gelmiş bulunmaktadırlar. 27 yıl 
iktidarda bulunan siyasî partilerin çarpık ve kapita
list dünya görüşlerinin gereği olarak yapay, yüzeysel 
tedbirlerle sistemi zorîa sürdürme çabası içerlisine gir
miş bulunmakladırlar. Ancak, bütün bu zorlamala
ra rağmen, 1960 yılında bir ihtilâl, 1972 yılımla 
muhtıra iîe Türk demokrasisi iki kez askıya alınmış
tır. 

Bu sürelere ait kusur ve yanlışlıkları ortaya koy
maya kalkmak zaman yönünden mümkün değildik. 
Türkiye'nin sorunları bu 27 yıllık süre içinde çığ 
gibi büyüyerek çözümlenemez hale geSmliştir. 31 Mart 
1975'te kuruüan Birinci Cephe 26,5 aylık iktidar dö
nemine bir göz atmak istiyorum: 

Bu dönemde yaklaşık olarak 300'e yakın genç, 
sokakta güpegündüz öldürülmüşlerdir. Bir iktidarın 
reddi için bu sebep bile tek başına yeterlidir. Bun
dan on yıl önce, taklit etmeye çalıştığımız Batı de
mokrasilerinin beşiği olan İngiltere'de basına yansı
yan bir olaydan bahsetmek istiyorum. 

Karakolda bir polis, cinayet işleyen bir suçlu
ya bir tokat vurmuştur. Bu oîay dahi tek basma 
İngiltere'de bütün güçîeri ayaklandırmış, öyle bir 
hala gelmiş ki, İngiltere'de bir tokat yüzünden Hü
kümet istifa etmek zorunda kalmıştır. 
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ikizde 300'e yakın genç öldürüldüğü halde hiçbir 
oîay olmamış gibi biz parlamenterler huzur içinde 
görevimize devam ediyoruz. Oysa ki, Batı ülkeleri
nin her hangi birinde bir veya iki genç sokakta gü
pegündüz Türkiye'de olduğu gibi öldürülse o hükü
metin başkanı ve o hükümetin üyeleri halcin huzu
runa, sokağa çıkamazlar, halk onları linç eder. 

Birinci Cephe kurulur kurulmaz ülke kendi için
de cephelere bölündü. Cephe, bir savaş sözcüğüdür. 
Dört parti bir araya gelerek kurdukları koalisyona 
Cephe dediler. Cephe bir bölünmeyi ifade eder. 
Kendi içinde de cephelere bölünen bu ortaklar 26,5 
ay ülkeyi öylesine kötü yönettiler ki, bir ölçüde bu 
koalisyonun ortakları dahi bu işin yürümesinin müm
kün olmayacağı kanaatine vararak kurtuluşu 5 Ha-
ziran'da yapılacak bir erken seçimde buldular. Bu 
süre içinde ülkede savaş hali vardı. Kimse sokağa 
çıkamıyor, gündüz gözü ile sokakta işlenen cina
yetlerin sayışım takip etmeye imkân bulunamıyor. 
Cinayetleri işleyen, Devlet güçlerine yardımcı ol
duklarını açıkça söylemek cesaretini gösteren bu si
yasî canî şebekeleri Devlet emniyet güçlerinden âdeta 
himaye gördüler. Yurtlar işgal edildi. Öğrenim ku
rumları kapatıldı. Türkiye'deki üniversite, yük
sekokullar, Barolar Birliği, Töb - Der ve tüm demok
ratik ve Atatürkçü kuruluşlar her gün gazetelerde 
boy boy bildirilerle Cephe İktidarım göreve davet et
mek* mal ve can güvenliğini sağlamasını istemek
tedirler. Bu kara bulutların her yanı sardığı dönem 
süresinde; yani 26,5 ay ülkede yaşayan her vatan
daş büyük ve tahaımnülü güç bir ıstırap ve korku 
içinde yaşamaktan bıkma noktasına gelmişlerdi. 

Sayın senatörler; 

Kısaca değindiğim ve belki de Türk halkının Bi
rinci Cephe döneminde içinde bulundukları ıstırapları, 
iç sızlatın manzarayı gereği gibi gerçek anlamda ol
duğu gibi ifade edemedim. Buna rağmen kısa ve 
kaba çizgilerle ortaya koymaya çalıştım. Bu neden
le yeniden ve aynı iktidarın devamı olan İkinci MC 
iktidarının devamına imkân yoktur. Geçen 26,5 ay 
süresince hepimiz sustuk; ama öyle zannediyorum ki, 
bundan sonra istesek de susamayız. Çünkü Türk hal
kı buna fırsat ve izin vermeyecektir. Halk Birinci 
Cephe İktidarı döneminde sabrın ve suskunluğun 
son sınırına gelmişti. Artık bugün hiç tereddüt et
meden sokaktaki cephe yandaşı ve osun koruyucu 
kanatları altındaki kişilere gür ve tok sesiyle «yeter 
artık be» diyecek noktaya gelmiştir. 

1789 Fransız İhtilâli arifesinde halk tıpkı bugün
kü Türkiye'de olduğu gibi suskundu. O devrin kralı 
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«haîkm bu suskunluğu beni korkutuyor, fırtınadan 
önceki denizin hali var bu suskunlukta.» 

Say m senatörler; 
5 Haziran erken seçimlerinden önce Türk halkı 

gerçekte böyle suskundu; ama bu suskunluk bir umut 
ve bekleyiş içindeydi. Umut, kendi oyları ve irade
siyle Cepheyi iktidardan uzaklaştıracağım hesapla
mağıydı. Bugün umut bitmiştir. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) — 
t Haziran'da halk söyledi söyleyeceğini. 

HASAN İLDAN (Devamla) — Yeniden aynı 
Cephenin devamı olduğundan hiç kimsenin kuşku 
duymadığı İkinci Cephe dönemi eskisi gibi olmaya-
caktır. Bunun verileri meydandadır; halk, «nerede 
ince ise oradan kopsun» noktasındadır. Bu nedenle 
çok dikkatli olmak zorundayız. Bir kediyi fazla sı-
kışîırısanız mutlaka sıkıştıranı tırmalar; ama o za
man da kabahati tırmalayanda bulmak mümkün ol
maz. 

Sayın üyeler; 
Gerçekleri görmek zorundayız. Ülkenin içinde 

bulunduğu asgarî şartları gereği gibi değerlendirmek 
zorundayız. Sayın Süleyman DenıirePin, «Ülkeyi 
güi gibi idare ediyorduk» sözü doğru ise acaba ne
den bir erken seçime gittik? Bunn o takdirde izahl
ın yapmak mümkün değildir, Ancak, bu hususa ait 
birkaç cümle söylemek istiyorum. Erken seçim, ül
kenin içinde bulunduğu, yukarıda kısaca izah etti
ğim şartların ağırlığı ve tahammülsüzlüğün sonunda 
zorunlu olarak kabul edilmiştir. 5 Haziran seçimle
rinin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı Sayın Bülent Ecevit'e Devlet Başkam ve Cum
hurbaşkanımızın görev veren mektubunda kısaca şöyle 
denmektedir: 

«Yurdumuzun erken seçimi gerektirmiş olan iç 
ve dış ağır sorunlarına çözüm yolları bulacak Ata
türk ilkelerini ve Anayasamızda tanımlanan esasları 
titizlikle koruyarak memleketimizin muhtaç bulun
duğu huzuru ve kardeşlik havasını, millî birlik ve 
beraberliği her türlü dar particilik anlayışı üstünde 
bir görüşle sağlayacak bir Hükümet kurmak için 
çaba harcayacağınıza güvenmekteyim.» 

Bu mektubu insaf ile ve dikkatlice okumak, 26,5 
aylık Cephe İktidarının ülkeyi hangi noktaya getir
diğini görmemek mümkün değildir. Bu mektup, ül
kenin gül gibi idare edilmediğinin açık kanıtı ve ifa
desidir, tarafsız ve en yüksek Devlet Başkanının 
ağzında. 
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Birinci Cephe dönemindeki olayları anlamak için I 
rasgele seçilmiş günlük birkaç gazetenin büyük pun
tolarla yazılmış yazılarına bakmak, Türkiye'nin ne 
denli ehliyetsizce yönetildiğim anlamaya yeteceğine 
inanıyorum^ Kamuoyu; «Artık yeter» diyor. «Üni
versite rektörleri kaba kuvvete karşı tüm siyasal 
kuruluşlarının birleşmesini istedi.» «Anarşi olayları 
yurdun dört tarafına yayıldı» «Faşist darbeye hazır
lıklı olmalıyız.» Ankara Barosu, Disk, Yazarlar Sen
dikası, Töb - Der böyle diyorlardı. «Ocak ayı 
içinde 23 genç öMürüldü.» «Günde ortalama iki ki-

- siye yakın ölüyor.» 

Sayın senatörler; 
1977 Ocak ayı içerisindeki gazeteler bu başlıkları 

taşıyordu. Ülkenin nasıl idare edildiği bu başlıklar
dan belli değil mi? Halk artık bu Hükümetin; yani 
Cephenin anarşiyi önleyeceğinden ümidini kesmiştir; 
çünkü Hükümetin kendi içinde anarşi vardır. Bir 
Bakan genel müdürü dövüyor* Bir başka genel mü
dür bakam dinlemiyor. Sokak eşkiyaları güvenlik 
kuvvetlerine yardımcı oluyor. Kimin kimden emir 
aldığı, kimin kime emir verdiği, yöneten yönetilen 
belli değiL Yasalar hiçe sayılıyor. Mahkeme karar
lan rafa kaldırılıyor ve uygulanmıyor. Yasalara ay
kırı olrak TRT, Devlet daireleri, yurtlar, fakülteler j 
işgal altında. Kısaca manzara tam bir anarşi ve 
1920'îerdeki işgal altındaki İstanbul'un görünümün
dedir. 

Hükümeerm başı acz içinde ve Sayın Sadettin 3ü-
gV'n 197C?ierde kuîkmdiğa bir deyisinle «Şail?ei; bir j 
başbakan» olduğu '&iv. btiiola?" hep hlr rırayn io^îlasısnc" 
anarji oluveriyor. Tabi? pahakbk, yoîsuzkık, hırsızlık, 
Devlet imkânlarını çiftlik gibi kullanmak; bütün bul
lara yeğen ve kardeş soygunları da eklenince bir nnûa 
ülke bugünkü anarşi ortamıma giriyor. 

Saym üyeler; 
Seçim boyunca ve bugünedek hemen her birimizin 

de rastladığımızda biç şüphe etmediğim binlerce öykü
den bir tanesini kısaca anlatmak istiyorum, ibret veri- j 
ci olduğu için anlatmak istiyorum, ders verici o'duğu 
için anlatmak istiyorum. i 

29 Haziran 1977 günü bir vatandaş şöyle diyordu; 
«Siz sayın parlamenterler, bizim çektiğimiz ıstırabı 

ve acılan b'Eiemezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisinin 
kurduğu Hükümetin güvenoyu almaması bizim için i 
bir ölümdür. Bu sözüm size gülünç gelebilir, anlaya
mazsınız. Şayet siz de benim gibi Abidinpaşa'da yaşa-
saydınız ve her gün çoluk çocuğunuzla birlikte ölümle j 
karşıkarşıya olsaydınız ve ölüm korkusu içinde yaşa- j 
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saydınız; ancak o zaman beni anlar ve benim gibi 
düşünürdünüz. Belki benim gibi siz de üzülürdünüz.» 
Bu sözü söyleyen yüz halen gözlerimin önündedir. Şu 
anda yaşamanın ne okluğunu ve şu an sararan yüzünü 
ıstırap dola gözleriyle adeta görüyorum. Korku içinde 
yaşamanın ne olduğunu o anda gördüm ve anladım. 

İkinci Dünya Harbinin .kazanılmasının en büyük 
ve en önemli nedenlerimden birinin, Başkan Roosevelt 
korkudan kurtulma hürriyeti olduğundan hiç şüphem 
yoktur. 

Sayın senatörler; 
Gerçekten bir çoğumuz ve bir çoğunuz, korku 

içinde yaşamanın ıstırabını her halde bilemiyoruz. Bu
nu bilsek Cephe İktidarının yeniden Türk halkı üze
rine bir kâbus gibi çökmesine izin vermezsiniz ve ver-
nıaylz. Korku içinde yaşamak ıstıraptır, canımızdan 
bezmek ve bıkmaktır. Bu yaşam tıpkı şuna benzemek
tedir. Etraîı ateşle çevrili bir akrep, kurtulamamanın 
verdiği korku ile iğnesini kıvırıp kendisini sokar ve 
intihar eder. Korku çemberiyle çevrili bir yaşam sür-
dürmektense ölmek, haysiyetli insanlar için daha iyi
dir. Ölüm bir kurtuluştur, ıstıraplı yasanım son bulma
sıdır. 

Cephe iktidarı, halkı bu denü korku içinde yaşat-
raakiadır. 

Sayın üyeler; 
Bu gidişe son vermek hepimiz için bir görevdir. 

V:edan;rrnz5iî sesini dinlemek zorundayız. İkinci Cep
he veya yeni cephenin Programını görüşüyoruz. Ger
çi eski ortakların yeni hükümeti de denilebilir. En 
azmdan yansı eski bakanlardan oluşan bir hükümete 
yeni demek mümkün değildir. İkinci Cephe Hükü
meti kuran partiler birincisiyle aynı olduğuna politi-
ka:arrnda hiç bir değişiklik bulunmadığına göre... 

BAŞKAN — Sayın îldan, müddet doluyor. 
HASAN İLDAN (Devamla) — Taslar yenilerse 

de hamsın eski kalmaya mahkûmdur. Böylelikle Tür
kiye 5 Haziranda kaklığı ve seçimle atlatmak istediği 
e ki noktaya yeniden dönmüş bulunduruluyor. 

Seçimlerden önce A. P.'nin «Bitli yorgamdan kur
tulma ve ülke bunlarla yönetilmez.» sözleriyle 5 Ha
ziranda bir erken seçim yapıldı ve arkasından demok
rasi ve Anayasa gereği olarak en çok mebus çıkaran 
parti olan C. H. P.'si Genel Başkanı Sayın Bülent 
Ecevit'e görev verildi. Her türlü prosedür doğ
ru ve yasalara uygundur. Hazırlanan Hükümet Prog
ramı Meclislerde okunurken Cepheli sayın üyelerin 
Parlamentoyu terk etmeleri, görevlerinin gereğini yap
mamaları, Programı eleştirmemeleri, yasa dışı eylem-
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lcriylc anarşiyi Parlamentoya da getirmek istense Serili
dendir. Bunu yapanlar, hani o beğenmedikleri «Bu 
üike bu Anayasa ile idare edikncz» diyenler, yine o 
Anayasaya sığınarak bunu yapıyorlardı. «Bu işgal hü
kümeti, bu Çankaya hükümeti» deyip yaygara kopa
ranlar çıkarları zedelenen ve kapları kesilenlerdir. Ba
nım sonunda görevi acaba Çankaya'dan almadılar 
mı? Vicdanlarına ambargo konulanlar acaba görevi 
nereden aldıklarını düşünmediler mi?=. 

Bu konuyu bitirmeden önce basına intikal etaılş 
kısa bir öyküye de değinanek istiyorum : 

Bir köyün ağası, kâhyasını yanına alarak kendine 
ait bir araba ile bir kasabaya alışverişe gider. Yolun 
yarısında bir su başında dinlenirken araba tekerleğinin 
ikiye böldüğü bir pisliği görür ve yanındaki kâhyası
na dönerek; «Bu pislikten bir parmak alırsan bu al
larla arabayı sana vereceğim» der. Kâhya zaruret içe
risinde olduğunu ve bu pislikten bir parmak alma-
sıyle kimsenin görmeyeceğini düşünerek ağanın dedi
ğini yapar ve kasabaya giderler, dönüşte aynı yerde, 
ağa üzgün, kâhya ise yaptığından pişman; kâhya ağa
ya döner, «Pisliğin diğer yarısından bir parmak alır
sak, bu atlarla araba yine senin olur» der. Ağa pis
likten bir parmak alır, tekrar atlarla arabasına kavuş
tuğu için, köylerine dönerken, kâhya ağaya döner ve 
der ki; Biz köyden çıkarken bu atlar iîe araba senin
di. şimdi yine senin.» 

BAŞKAN — Sayın İidan, bitiriniz. 
HASAN İLDAN (Devamla) —- Bitiriyorum efen

dini* 
«O halde biz bu pisliği Reden yedik?» 
HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Burası 

Senato, ayıp. 
HASAN İLDAN (Devamla) — Şayet ülke yeni

den Cephe İktidarı iîe yönetilecekse 5 Haziran seçim
lerini acaba niçin yaptık? 

Sözlerime son verirken hepinize saygılar sunarını. 

'BAŞKAN — Sayın Özttirk, sizin genel sıralamada 
yeriniz l l 'nci idi; ancak sıralamanın leh, aleyh ve 
üzerinde yapıldığı sırada burada yoktunuz. Biraz ön
ce geldiniz ve 22'nei sıraya kaydınızı yapt-m. Şimdi 
tercihinizi kullanınız. Lehte mi, aleyhte mî, üzerinde 
mi? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
biraz evvel buradaydım. Siz buraya saat 20.00'de gel

diğiniz zaman ben de buradaydım, hatla size Hükü
metin olmadığını söyledim. 

BAŞKAN — Bana bildirmeniz şimdi oldu. Sen 
de ona göre muameleye tabi tuttum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivss) — Üzerinde koşu
şacağım. 

BAŞKAN — Üzeıinılc konuşacaksınız. 
Söz sırası Sayın Raif Eriş'in; ancak Sayın Eriş 

bir ösıerge ile; «Söz sırası Saym Ömer Ucuzal'a dev
rediyorum» demiş- Usule uygundur. 

Sayın Ucuzal, buyurunuz. Konuşma süreniz 15 da
kikadır. Sayın Ucuza!. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

5,5 s£iai<:an beri Cumhuriyet Hükümetinin Progra
mı üzerinde müzakere açıldı ve devam ediyor. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Cephe. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Oraya geleceğim; 

sabrediniz. 
Burçin grupları adına konuşan ve şahısları adına 

•konır.pn sayın senatörler sıkıştıkça Anayasayı, sıkış
tıkça demokratik nizamı kendilerine mesnet ederler 
de dayandıkları bu Anayasanın 1C2 ve 103'ncü mad
desine göre kurulan Hükümeti maalesef kendilerince 
uydurdukları bir sıfatla «İkinci Cephe Hükümeti» 
d "ye hor gikarler. 

Dünyanın hiç bir yerinde, demokratik nizamın 
hü&im sürdüğü ülkelerde cephe hükümeti diye bir 
hükümete hitap edilmez. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Siz söylediniz, sizin 
Genel Başkanınız söyledi, 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizi o dayandığı
nız Anayasa çizgisine çekmek isliyorum telâşlanmayın. 

Biz kimseyle yandaş olma ihtiyacında değiliz. 
(C. H. P. sıralarından «Ya öyle mi?» sesleri.) 

5 Haziran seçimlerinin sonucunu mutluluk olarak 
kabul edenler, şunu bilsinler ki, bugün üç partinin bir 
srraya gelerek kurdukları Hükümetin arkasında ve par
tilerin arkasında analarının ak süiti gibi 8,5 milyon oy 
mevcuttur. 

MUSTAFA ÇELÎK (Afyonkarahisar) — Üç par-
tlniiîkini söylüyorsını. 

HASAN İLDAN {EIâz£) — Erbakan 2,5 milyon 
sahte diyor. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) —'Sayı bil
miyorsunuz, 

BAŞKAN — Sevgili arkadaşlarım müdahale etme
yin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bir ay içerisinde iki Hükümetin borada progra
mı okundu, esefle müşahede citik ki, işinize geldiği 

j yerde ballandıra ballandıra dOe getireceksiniz progra-
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mî, işinize gelmeyince de mevcut olmayan, hayalliniz
de yaşattığınız şekilde itham edeceksiniz. 

Birinci Milliyetçi Partiler Topluluğu Hükümeti, 
memleketi iflâs ettirmiş,.. 

ŞEBÎB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Doğru. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Oraya gelece-

ğim. 
Memleketin iflâs ettiğini ilan eden, jurnal edenlere 

sesleneceğim btı kürsüden. Eğer memleketin maliyesi 
sıfır altına düşmüşse, neden kentlinize mensup beledi
yelere 980 küsur milyon parayı bîr anda verdiniz; ne
reden buldunuz bu parayı?... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — 180 milyon; doğru 
konuş, doğru. Belediye halka hizmet ediyor. Sizin gibi 
şahıslara vermedik ki, mobilyaya vermedik ki, yeğen
lere vermedik ki. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU"(!zrair) — Belediye
niz yok, bunu öğren; belediyeler var» 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz; enerji yok
luğundan şikâyet eden bu kürsüdeki arkadaşlarıma so
ruyorum, neden Türkiye Elektrik Kurumunun beledi
yelerinizden olan borcunu durdurmak için 3 5 milyar 
lira gibi büyük bir parayı erteleme yoluna saptınız?.. 
Neden Sosyal Sigortalar Kurumlanan; işçiden yana ol
duğunuzu bağıra bağıra 420 küsur milyon lirag-nı be
lediyeleriniz ödemesin diye durdurdunuz? Her şeyhi 
hesabı burada, bu büyük çatının altında görüşülecek 
ve konuşulacaktır. Hem iddiacı, hem hâkim olamaz
sınız siz. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Yıldız buraya geliyor, bizimle yandaş olma
yacağını söylüyor. İhtiyacımız yok Sayın Yıîdız'a. 

KÂMRAN ERKMENGĞLU (izmir) — Banu öğ
ren, belediyeler var, 
' AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş

kan, kaç kişi konuşuyor orada?... 

BAŞKAN — Sayın Kara lütfen bırakınız. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Geliyor, Tabiî 

Üyeler Grupuna mensup sözcü burada bizim Hü
kümetimizin Anayasa dışı c'duğunu söylüyor. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLü (Tabiî Üye) — İfa
deyi değiştirme Ucuza?, 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz Anayasa dışı 
bir Hükümet değiliz, biz bu Anayasama 102 ve i 03 
ncü maddelerine göre kurulmuş feir Hükümetiz. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Anayasa dışı, çünkü 
cephe» 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, lütfen müdahale 
etmeyin* 

| ÖMER UCUZAL (Devamla) — Eğer Anayasada 
yerinizi arıyorsanız; hiç bir demokratik ülkede yeriniz 
yek, siz nasıl oluyor Anayasadan, siz nasıl oluyor se
çimden bahsederek gelip bu kürsüde bizi tenkit ediyor
sunuz?... (A. P. şifalarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar.) 

KÂMİL KARAVELÎOĞLÜ (Tabiî Üye) — Bırak 
bu saçmaları, lâf bunlar, ucuz alma Ucuzal. 

{ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz Anayasaya 
I saygmysz, ama insan haklarına dayalı anayasaya say* 

gıhyiz. 
Ben ucuz almaşım bilirim; cevap veremediğin hal-

{ de «Ucuz» kelimesini ağzına alamazsın, benim ne is
mimde, ne sıfatımda «Kara» kelimesi yoktur, inme 
oraya,=. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ucuzal. 
j Sayın arkadaşlarım, 

Lütfen siz müdahale etmeyin; Sayın Ucuza! siz 
de soru şeklinde söyleyip, müdahaleleri davet etme
yin, rica edeceğim. Ne davet, ne müdahale... Görüş
melerin sağlıklı geçmesinin tılsımı bu. Sayın Ucuzal. 
müdahale davet etmeyin, siz de değerSi arkadaşiarım 
nıüıdafrale etmeyin. Görüşmelere devam edelim. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sayın Başkan, çok 
gerçek dışı lâf söylüyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerîi arkadaş-
| larıra, 1968'den bu tarafa Adalet Partisi olarak biz 

yaîvardik bu sırada oturan arkadaşiarmuza; bu mem
leketin evlâtlarına acıyınız, bu memleketin ana - ba
basına acıyınız, parasına, puluna acıyınız, okulları 
kapatmayalım, elbirliği ile bu anarşCyi önleyelim diye, 
nice defa ben yalvardım; ama hepimiz güldünüz... 

KASAN İLDAN (Elâzığ) — Siz de acıyın 300 
kişiye. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi geiip 300 
kişimin hesabını benden sormaya hakkınız yoktur. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Siz öldürdünüz. 

MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Kimden 
Saracağız, kimden? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — O 300 kişiden 
önce de bu memleketin Cumhuriyetine ve mukad
desatına kastedenleri, siz geldiniz 1974'te de affetti
niz; şimdi suçlu arıyorsanız, suçluların başında siz; 
varsınız. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Vay, kendi suçunu 
da bizim üstümüze at. Bütün bunları siz organize 
ediyorsunuz. 

j ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bir aylık Hükü-
i metinizin tuttuğu yol ortada. Girdiğiniz bakanlıkîar-
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da makamları, mevkileri talan ettiniz, Devletin ma
liyesini yağma etliniz, şimdi gelip 26,5 aylık Hükü
metin hesabını soruyorsunuz... 

HASAN İLBAN (Elâzığ) — Sizin gibi hırsız 
mıyız? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hükümetin hesa
bı açık, her zaman açık tutuyoruz; verdiğiniz öner
geler ortada, hesap sorabilirsiniz. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — O gün 
gelecek, o gün gelecek. 

•BAŞKAN — Sayın Erkmenoğîu, Sayın Erkmen-
oğîu... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Arkadaşlarım, 
acınızı anlıyorum, ıstırabınızı anlıyorum, ele-min'k! ak
lıyorum; hükümeti kuramadıysanız, güvenoyu aiama-
dıysanız kabahat bizim değil, kabahat sizin tutum ve 
davranışınızın. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Biraderle
re değil, belediyelere verildi; biraderlere pay kalma
dı, onun için üzüntü içindesiniz. 

MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — insaf 
yahu insaf be. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Rengin kızarmıyor 
mu? 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayıları 
şaşırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın İleri, Saym İleri. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — 27 yıldır memleketi 

•bu hale siz getirdiniz. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kis in kimde 

nesi olduğunu bu millet iyi biliyor; hem iftira ede
ceksiniz, hem de gelip burada haksızlık yapn-caksı-
mz„. 

BAŞKAN — Sayın İleri, Sayın Erkmenoğkh,, 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gelir buraya 

emisyondan bahsederler, gelir buraya pahalılıktan, 
enflasyondan, defalarca bu kürsüde bahsederler.,, 
1974'te % 29,9 enflasyon hızını siz yarattınız; ama 
sizin o perişan Hükümetiniz] aldık, aynı sene °/0 IG'a 
indirdik enflasyon hızını, % 15'e indirdik bir sene 
sonra. Yaptığınız tahribatı iki serede biz düzelterek 
bu milletin huzuruna geîdiysek; hesap verecek biz 
miyiz, yoksa memleketi iflâsa götüren siz mjskfiz? 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Rengin kızarmıyor 
değil mi? 

MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — İnsaf 
j'fjha, Tiirk'13'e'de yaşamıyor gibi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Devam edin. 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım.., 
BAŞKAN — Devam edin, ben ekinden geldiği 

; kadar sizin konuşmanızı sağlamaya çalışıyorum. Be-
\ iıim vazifem o; hangi partiden oîur&a olsun hatibi ko-
I susturmaktır benim vazifem. 
I ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ecevit Hükümet 
; Başkanı olunca, Ecevifin Hükümeti umut Hükümeti.,. 

I HASAN İLDAN (Elâzığ) — Umut Hükümeti tabiî. 
| ÇİMER UCUZAL (Devamla) — 8,5 milyon Türk 
i rail'ilyetçisinln oyuna dayanarak gelen Hükümet Cephe 
j Hükümeti... 
| • UÖUR ALACAKAPTAN (Ankara) —- Sayın Baş-
\ c:.3 mİIyoa diyor, geri»i milliyetçi değil mi? 
1 ÖMER UCUZAL (Devamla) — Çok söz söyle-
; riiîi size Sayın Profesör, lütfen. 

i UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Lâflarını 
i geri al, sözünü geri al. 
| HİLMİ NÂLBANTOĞLU (Erzurum) — Yuh. 
! ÖMER UCUZAL (Devamla) — Özgürlük İstlyor-
j samz, özgürlüğüme müdahale etmeyin. 
i BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, Sayın Aîaca-
! kaptan... 
1 UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Saym Baş-

kan> 8,5 milyon milliyetçi diyor, gerisi değil mi? 
I BAŞKAN — Saym Alacakaptan rica edeyim. 

| HİLMİ NÂLBANTOĞLU (Erzurum) — Yuh. 
I HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Yuh sana. 
\ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yuh senin, erva-
| hiiıa yalı senin. Yuh sana, senin sülâleme yak 

BAŞIİAN — Sayın Nalba-atoğlu, Saym NaSbani-

ÖMER UCUZAL (Devamla) — O turda dinle, 
mecbur sun dinlemeye, ben Milletin kürsüsünde konu-
şuyorum. 

! 
BAŞKAN .— Saym Nalbanioğlu, Sayın Ucuzaî, 

hJYı bir seviyede görüşmeyi yürütmeye mecbursunuz. 
Sayın Naîbanioğm rica edeyim. Saym Ucuzal siz de 
b'raz sazlı; konuşun, 

Ov.lEE. UCUZAL (Devamla) — Getirmiş benim 
Saym Hükümetim,, bîr Programla gelmiş Yüce Mec-

KADAN İLDAN (Elâzığ) — Ne program, ne 
program... • 

BAŞKAN — Sakin konuşun Saym Ucuzal, biraz 
szMn konuşun. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, tek yönlü konuşarak, el uzatarak koşuşmak 
var mı? 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Baha ikinci say
fasında, «Büyük Atatürk'ün önderliğinde aziz Mille
tlinizin kurduğu Türkiye Cumhuriyetini Anayasamız
daki temel niieîiküeriyie savunmaya ve her şartta ko
rumaya kararlıyız.» diyen bu hükümeti Anayasa dışı 
ilân edenlere acımaktan başka söyleyecek sözüm yok
tur. 

Geliyoruz Anayasanın £6 ncı maddesinde vücut 
bulan siyasî partilere. «Memleketin mukadderatı için 
el ele verelim, diyalog kuralsın» diyoruz, buna aldı
ran yok. Açın sizin Hükümetinizin getirdiği progra
mı; sadece 26,5 aylık Hükümeti suçlamaktan başka 
ne var? 

HASAN İLDAN (Elâzağ) — Suçluların telâşına 
düşme. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, burada tek yönlü konuşma tarzı var mi? 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
hatip konuşamıyor, Sayın Başkan, hatip konuşma 
imkânı bulamıyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, Sayın Ucuzal 
siz de şahıslara hitap etmeyin. 

Sayın Dalokay, ben görevimi yapıyorum, ben gö
revimi yapıyorum. 

CAHİT DALOKAY (Eîâziğ) — Sayın Başkan, 
hatip konuşamıyor. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Benim buradaki 
kc-îiız-şma hakkımı. 

CAHİT BALOKAY (Efâz»ğ) — Şayia Başkan, 
biz sabırla dinledik, bir de siz sabırla dinleyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben gerçekleri 
dile getirirken.,. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Hepsi iftira. 

BAŞKAN — İki taraf da sabırsız, iki taraf da 
yüksek sesle birbirlerine bağırıyor, benim sükûneti 
sağlıkla korumaktan başka elimden gelen bir şey yok. 
Sayın Dalokay lütfen. Ben de iki tarafı dinletmeye 
çalışıyorum. 

Devam edin Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 

ben burada kimseye iftira etmek için konuşmuyorum, 
kimseyi itham etmek için de konuşmuyorum, ben 
gerçekleri dile getiriyorum. Geliyor buraya C. H. P. 
Sözcüsü, faîcn tarihte Bölükbaşı böyle demiş;.. 

Heğerîi arkadaşlarım, o tarihte Bölükbaşı'mn j'a-
* !î:.îî-Jaki Tah'akîhç ne derli, ona da söyleseler ya,.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Onu 
da söyle, GT>U da sen söyle. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Onu da sen söyle. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) -— Söyleyeyim. Peki, 
i 4i) yü C. M. P/ye Genel Başkanlık yapan- İsmet Pa-
i şa ölümünden bir kaç ay önce o tehlikeli trenden ken-
i dişini alıp kurtukdukian sonra, yeni Cumhuriyet 
i lîaîk Partisine ne söyledi onu söyleyin... 
j SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Millet ne söyledi 
I bir de onu söyle. 
j KÂMRAN £KKMENOĞLU (İzmir) — Sen ne 
i öğrenmişsin. 
] ÖMER UCUZAL (Devamla) — Arkadaşlarım 

tekrar ediyorum. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale etme

yin... 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın arkadaşım. 

b'.?zz zaman geçerse öğreneceksin, daha yeni geldin 
Şenaloya. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Sen ne 
öğrenmişsin?. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Sayın Erkmen-
oğlu... 

Sayın Erkmenoğlu, Sayın Nalbantoğlu... 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Çok şey öğrete

cek foa Senato size. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Ne öğ-
rdimişsin sen, ne öğrenmişsin?.. 

BAŞKAN — Birbirimizi dinlemezsek, kolay kolay 
görüşmeler bilmez. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş
kan, ben iki kelime konuştum müdahale etliniz, o 
katipten daîıa çok konuşuyor müdahale etmiyorsu
nuz,,. 

BAŞKAN — Sayın Kara, nasıl müdahale etmiyo
rum artık, ne yapayım?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Tatbikat 
v::,-, tüzük var, müeyyide var. Hiç bir şey yok mu 
cîisizde?.. 

BAŞKAN — Benim takdirime bağlıdır. Aynı şe
kside tatbik edersem, size de tatbik etmek lâzım, tek 
tûnrh değiî. Lütfen Sayın Kara. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Tatbik et
memeniz için ben dışarıya çıktım. 

BAŞKAN — Sayın Kara, siz doktorsunuz, sinir
lenmenin sağlığa zararlı olduğunu çok iyi bilirsiniz, 
(C. H.' P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Devam edin Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Efendim, birtaksm demokratik kuruluşlar, birta

kım örgütler bizim Hükümetimizin kurulmasının kar-
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şısma çıkij'o?muş, onlarla da beraber olduğunu söy
lüyorlarmış... 

FEVZİ HAKKI 'ESATOĞLU (İsianbal) — Sizi 
uyarıyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anayasanın ne
resinde yazdı? 

FEVZİ î lAKKI ESATOĞLU (foianbul) — Her 
tarafında.' 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sen Ana
yasayı aîf abe gibi okumuşsun. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Demokrasiye ina
nıyorsanız, bir tek oy farkı her şeyi yoia getirmeye 
kâiidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Parla
mentonun dışındaki kurmuşların bir gücünün olduğu
nu, Sayın İleri nerede gördük?.. Siz bunlara güvene
rek bu memlekette demokrasiyi sardüreçekseniz, hiç 
bir şeyin hakkından gelemezsiniz. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Elini, ko
lunu hareket ©itirerek konuşuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, kokuşsun... Fikridir söy
leyecek. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Cephey
le konuşsun, Başbakanıyla konuşsun. Neden bana ba
karak konuşuyor? 

ÖMER UCUZAL (Devanda) — Sana söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Konuşsun... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hoşuna 

gidiyorsun da onun için bakıyor. Burnun çok güzel 
de ondan. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Seni gerçeklere 
davet ediyorum. 

BAŞKAN — Her şeye cevap vermek zorunda de
ğilsiniz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Cephesi
ni iyi seçsin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Size defalarca 
söyledim buradan^.. 

BAŞKAN — Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Sa
yın Ueuzarın da konuşma tarzı o. Alışacaksınız efen
dim, müdahale yok, müdahale yok. 

Devam edin Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Size bu kürsü

den defalarca seslendim, Adalet Partisini itham et
mekle bir yere gidemezsiniz. Neyi ortaya koyarsanız 
alacağınız cevap hazırdır. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Biz itham 
etmiyoruz, millet itham ediyor. 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz ikaz ettik, 
ikaza da devam edeceğiz. Biz sizi itham etmedik; ama 
s-z maalesef geidin'iz, KC Cumhuriyet Ha*k Partisine, 
ne de yeni Cumhuriyet Halk Partisine yakışmayan 
bir tarzda burada çok çirkin kelimeleri sarf ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müddetiniz doluyor. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayım Başkan^ 

nıüddean yarısını onlar çalıştırdılar. Lütfedin. 
BAŞKAN — Hesap ediyorum, onları da hesap 

ediyorum. 
HASAN İLDAN (Eîâziğ) — Benim konuşmam 

yarıda kesildi. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
FEVZİ ÖZER (MuğJa) — Sayın Başkan, Sayın 

Ucr,zai kavga eder gibi konuşuyor. 
BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gerçekleri dile 

getirirken kavga kabul edeceksiniz, iftira yaparken 
nasihat... Bayie şey yok sevgili arkadaşlarım. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bakan 
olmalısın bakan, sık sık konuşursun. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Terbiyeli olun. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkan, ne 

demek yani?.. 
BAŞKAN — Ne diyor? 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bilmiyorum, 

dinlemiyorsunuz öyleyse. 
BAŞKAN — Dinliyorum. 

' AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Zeki Mü-
ren'e benziyor. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bakan 
olmanızı istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın îleri rica ediyorum. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz de ar

tist olmak istiyorsunuz. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz 4 yıldır bu

radasınız, benim bu kürsüde konuşma tarzımı bili
yorsunuz; sizin 13 yıldan beri burada olan arkadaş
larınız da benim boradaki konuşma tarzımı iyi bilir. 

Ben buraya büyük milletimi temsilen senatör ola
rak geldim ve en büyük vazife de benim için budur. 
S:zin hayalinizde yaşattığınız hususları bize yakıştır
maya hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal lütfen. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 

ikazınıza uyarak sözümü burada kesiyor, Yüce 
Heyeti saygı ile selâmlıyor, yeni Hükümetimize başa
rılar diliyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Kemâl SarnbrahiıscğJu, buyu- ] 
rım efendim. Müddet 15 dakikadır. 

KEMÂL SARIÎBRAKÎMOĞLU (Adana) — Say
gıdeğer parlamenterleri ve Hükümet üyelerini saygı 
ile selâmlarım. i 

İkinci MC Hükümeti okunan programı ile nıaa- I 
lescf Anayasaya ters düşmüştür. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Ne
resine?.. 

KEMÂL SARIİBRAMÎMOĞLU (Devamla) — ! 
Sabırlı ol beyefendi. Doktorsun sabırlı ok 

BA.ŞKAN — Bu konuşmalar hu şekilde devam 
edemez. «Ters düşüyor» diyor, hemen «Neden?» 
diyorsunuz. Yapmayın. 

AHMET KARAYÎĞİT (Afyonkarahisar) — I 
«Anayasanın neresine ters düşüyor?» diye soruyorum, 
hemen müdahale edij-'orsunuz, Başkan olarak kendi
sini ikaz edin. 

BAŞKAN — Bu şekilde devam eîır.cz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — 
Anayasanın neresine ters düştüğünü soruyorum, siz -
hemen sözümü kesiyorsunuz, belki kendisi Anayasa
ya ters düşüyor. 

BAŞKAN — Kesiyorum. Çünkü... 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — 

Ben de kendisine soruyorum. 
BAŞKAN — Sorma hakkınız yok ki. Yok, sor

ma hakkınız yok. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — 

Sayın Başkan, aniaşdan politika yeni yeni boyutlara 
ulaşıyor. Anlaşıldı ki, bugüne kadarki gördüğümüz 
usuller bir tarafa itiliyor. Muhterem arkadaşlarımız
dan öğreniyoruz; sormak var, lâf atmak var, ortalığı 
karıştırmak var. Ben de karıştırayım bari. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit lütfen. I 
Devam edin efendim. 
KEMÂL SARltBRAHÎMOĞLU (Devamla) — 

Her halde bu lüzumsuz müdahaleleri hesap edeceksi
niz Sayın Reis. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — 
Lüzumsuz değil, lüzumlu müdahaledir; ben soruyo
rum «Anayasanın neresindedir?» diye Her senatör 
lüzumlu müdahalede bulunur, gerekçe budur bundan 
sonra. 

BAŞKAN — Sayın Sarnbralıfmoğhı, siz :1e da
vet etmeyin. 

KEMÂL S A R Î İ B R A K S M O Ğ L U (Devamla) — 
Anayasanın 3 neü maddesi «Türkiye, Devleti, ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bir bütündür.» ilkesini koy-
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muştur, İkinci MC iktidarı, Türk Milletini milliyet
çiler, sokular kamplarına ayırmak ve bugünkü Hü
kümeti milliyetçilerin Hükümeti olarak kabul ve ilân 
eylemek suretiyle milletin bölünmezliği ilkesini ihlâl 
ve ihmal eylemekledir. 

AHMET CEMİL KASA (Trabzon) — Programın 
hangi sayfasında? 

KEMÂL SARIİBRAKİMOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi biraz evvel Sayın Grup Sözcünüz Ucuzal 
dala «Biz milliyettiler 8,5 milyon milliyetçileri temsil 
ed.jyoruz.» buyurdular. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Doğru. 
KEMÂL SAKIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Mamafih bu müdahaleleriniz hoşuma gidiyor, çünkü 
MC İktidarı demekten siz de utamr hale gelmişsiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — İftihar 
ederiz, iftihar. 

KEMÂL SARltBRAHÎMOĞLU (Devamla) — 
Bunu sağlıklı bir gelişme sayıyorum. 

Ayrıca, hükümetler Cumhuriyet hükümetleridir. 
Türk milletini, kanunlar çerçevesinde idare ve tem
sil ile yetkili ve görevlidirler. 

Hukuk Devleti iikejiriln gereği de üsvtet olma
nın haysiyeti de buz u gerektirir. 

Bitine! MC Hükümetinin devamından ibaret olan 
ve geçmiş acı niisaCîeriyle ispat etmiş olduğu üzere, 
mîi'eti düşman kamplara toiiien bir Hükümet, Devle
tin ve milletin hükümeti olmak niteliğini kaybetmiş, 
meşruiyet sınırmın dışına düşmüş demektir. 

Hükümet Programında din ve Vicdan hürriyeti
nin kullanılmasında «Çeşitli haksızlıklara ve mağdu
riyetlere sebep ola a ters uyguîarnaiarı düze-'lnıek m-ak-
ssdıyîe Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesini tadil 
edeceğiz» denmekte ve «İslâm Enstitüsü mezunlarının 
liselerde sosyal ilimler dersleri öğretmeni ve imam -
bat'Ip lisesi mezunlarının ilkokullarda din ve ahlâk 
dersleri hocası olmaları mümkün kılınacaktır.» den
mektedir. 

Dikkat nazarlarınızı bilhassa bir noktaya ccibef-
m'ek isterim; «Öğretmeni» del iyor , «Hocası» diyor. 

Bu ve bu konudaki diğer önerileriyle MC İktidarı 
Anayasanın 2 nei maddesindeki «Layikiik» ilkeline 
'ters düştüğü gi'bi, Anayasanın 19 nen maddecinde 
iradecini bulan din ve vicdan hürriyetini de ihlâl 
etmektedir. 

Ayrıca, teokratik bir devlet düzeninin kurulması
nı hedeflediğinden şüphe buhınmayan vaat ve öneri-
!e;iy'e Anayasama 19 ncu maddesinin üçüncü fıkrası 
açrkbğma ters düşen MC İktidarım oluşturan parîi-
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ler, aynı fıkranın son cümlesi açıklığı ve Siyasî Par
tiler Yasası açısından Anayasa Mahkemesi tarafından 
kapatılmaya müstahak olmuşlardır. 

MC İktidarının geçmiş tatbikatı «Laytfkllk» ilke
sine ters bir anlayışın ifadesi olmuş ve Birinci MC 
İktidarının başları bu vaa'dde birbirleriyle yarışmış
lardır. Özellikle Sayın DeınirePin çiğ bir istismarı ser
gileyen davranışları, Sayın Erbakan'm bütün mlEet-
çe izlenen davranışları, gerçek vatansever Atatürkçü 
ve milliyetçi vatandaşları gönülden yaralamıştır. 

Layikîiğin dûn düşmanlığı şeklinde... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Beynelmi
lelcileri de... 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi, biz Atatürkçü ve gerçek milliyetçiyiz; bi
raz sonra okuyacağım size. Okumağım büm'iyorsanuz, 
dinlemesini öğrenin. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibra'himoğhı devsin edin, 

KEMÂL SARÎÎEEAHÎMOĞLU (Devamla) — 
LaylMiğin, din düşmanlığı şeklinde anlaşıldığı, samimî 
ETiüminîere zulmedildiği, ne zaman ve nasıl mümkün 
olmuştur?.. 

27 yıldır, pek küçük aralar hark, MC İktidarı ve
ya murisi olduğunu iddia ettiği idareler tarafından 
yönetilmek talihsizliğine uğrayan Türkiye'mizde bu 
ifadeler, kendi kendini itham ve geçmiş idarelere büh
tandan başka bir şeyi ifade etmez. 

î 63 ncü madde tadil edilecekse, bunun karşıtı olan 
141 ve Î42 ÎÎCİ maddenin de tadili Anayasanın 20 nci 
ve 12 nci maddelerinin gereği değil midir? Acaba Sa
yı;:! MC İktidarı bu suali mukadderin kendilerinin 
karşıîan^a çıkarılacağını bilmemekte midirler? Bu su
alin karşılarına çıkacağını bilmektedirler. 163 ncü 
maddenin tadiline güçlerinin yetmeyeceğini de bilmek
tedirler. Yalnız, bo sualleri soranlardan «Siz komü
nistsiniz, siz komünistleri himaye ediyorsunuz» diye 
itham nedeni bulmak için bu Programa konmuştur; 
sena hükümetler-, ciddî adamların kuracağı milleti 
temsil eden büyük teşekküllerdir. 

Siz gülersiniz bana, böyle çok gülenleri de gör
düm. Ben sizden daha d.a eski politikacıyım Sayın De
mirci; ama samimiyetsizliğin neticesinde bir kayaya 
insanın başını çarphğsnı da gördüm. (A. P. sıraların
dan Şiddetli gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Eskiler bit 
pazarındadır, senin yerin bit pazarıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğîu... 
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Neden müdaha

le etmiyorsunuz Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, be
ni dinleyin. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
zamanında müdahale edin, zamanında müdahale et
miyorsunuz. 

BAŞKAN — Sabırlı olun, bir dakika beni dinle
yin. Kaçıncı kezdir söylüyorum, ben Başkan olarak 
kürsüde söz söyleyen üyenin konuşmasını himaye 
etmekle, düşün hürriyetine dayanarak onun serbestçe 
konuşmasını sağlamakla kendimi görevli sayarım. 

Sayın Sartibralıimoğhı, Sayın Dem'irel'e «Ben sen
den daha esk'l politikacıyım» demekle bir suç mu iş
lemiştir; feveran gösteriyorsunuz?.. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Şahıslara 
hitap etmek var mı?.. Niçin müdahale etmiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika sinirlenme
yin. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Kürsüden 
şahısları itham etmek var mı? 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Zamanında ha
tibe müdahale etmeniz gerekir. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Gayrİmeş-
ra Başkan, gayrimeşrusun. 

BAŞKAN — Sayın GüJcügll, ben Cumhuriyet Se
natosu Başkanıyım... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Gayrimeş-
nısun; sen ve partin de... 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, karşında... 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Seni meş-

rn tanımıyorum. (A. P. sıralarımdan şiddetli gürültü
ler) 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Senin partin 
gayr'imeşru... 

•BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 
ben... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
bu çingeneyi dışarıya' atın. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa
yın Başkan, Başkan olmak batılı müdafaa etmek hak
kım vermez, hakareti müdafaa edemezsiniz. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, bir dakika. Me
seleler, bağırmakla, hiddetle çözüme gitmez. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Hep sen bağı
rıyorsun. Hükümete hakaret ediyor. 

EKREM KABAY (Burdur) — Senin burada söz 
hakkın yok, burada konuşamazsın. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kabay, beni din
leyin. 
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Bir şeyi bileceksiniz, bir şeyi açıkça bileceksiniz; 
Başkana gayrî meşru diyenlerin cevabım Sırrı Ata-
îay çok iyi verir; ama şurada, şu anda Başkan olarak 
bulunuyorum. Yoksa, bana en ufak bir hakaretin 
nasıl karşılanacağını hepiniz iyi bilirsiniz, hem çok 
iyi bilirsiniz; ama bir şey var, şu anda ben Baş
kanım; ne yaparsanız, ne söylerseniz (Dikkat edin) 
ne söylerseniz, bu sözü söyleyenlerin (Zinhar Yük
sek Heyet için demiyorum) seviyesine inmeyeceğim. 

Devam edin... 
NAHİT MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — Sa

yın Başkan, kendinize karşı gösterdiğiniz hassasi
yeti Hükümete karşı da göstermelisiniz. (CHP sıra
larından şiddetli gürültüler «Bir milletvekili burada 
nasıl konuşabilir?» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, bir dakika. Saym 
arkadaşlarım... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Susturma
na onlar?, neden susturmuyorsun?.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Burada senatör konuşur. 

BAŞKAN — Sayın Şeydibeyoğîu, Saym Seydi-
beyoğîu... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bu Hü
kümet üyeleri nerede konuşup konuşamayacaklarmı 
bilmiyorlar. 

BAŞKAN — Ben, İçtüzüğün bana verdiği celseyi 
tadil etme hakkını kullanmayacağım. Ne yaparsa
nız yapın, bu Birleşimi sonuna kadar sürdüreceğini. 
Ben, Cumhuriyet Senatosunun 107 oyunu almış Baş
kam olarak, ne derseniz deyin, ne yaparsanız ya
pın, vicdanıma karşı şeref taşıyorum. Bunu iyi 
biliniz. 

Devam ediyorum. Buyurun Sayın Sanibrahhn-
oğlu (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

•KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) — 
Programda seçim emniyetinden, hür ve demokratik 
seçimlerden bahsedilmektedir. 

Birinci MC İktidarının marifetlerine tanık olma
saydık bu pasajı alkışlamayı yurtseverlik görevi sa
yardık. 

Seçim günü seçim hile ve baskıları yapmamak ve
ya yapamamak, seçim emniyetinin teminatı değil
dir; bir parçasıdır. Seçimden önce ve iktidarı bo
yunca kendinden olmayanların can ve mal emniyeti
ni hiçe sayan, milleti düşman kamplara bölmek için 
Karefaş radyosundan televizyonuna ve bir kısım ba
sınına kadar tüm yayışı vasıtalarını seferber eden 
bir idarenin dürüst seçimden ve seçim emniyetinden 
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bahsetmesini tebessümle ve teessürle karşılamak hak
kımız ve görevimizdir. 

Milliyetçi adını taktıkları dörtbuçuk başlı İktidar 
döneminde gerçek vatanperver ve milliyetçi vatan
daşlara Devlet kapılarının kapandığını, kredi mus
luklarının kesildiğini, okuma ve okutma özgürlükle
rinin siîâh zoruyla önlendiğini bilen vatandaşların, 
model, tavır ve şahıslar itibariyle aynı olan İkinci 
MC İktidarının seçim emniyetinden bahsetmesini, 
miüet izan ve irfanıyla alay anlamında kabul etmesi 
doğaldır. 

Plansız, programsız ve kaynakları belirtilmeden 
ağsr sanayi hamlelerinden bahsedilmesi, gerçekten 
•milletçe alay konusu olan sahnelerin tekrar sergilene
ceği artanımı taşımaktathr. 

27 yıldır montajcılığın ve dışa bağımlı ve bey
nelmilel sermayenin kontrolündeki uydurma ve müs
temleke tipi sanayileşmenin tatbikçisi ve müdafii 
olan bir zihniyetin, üç başlı İkinci MC İktidarım 
yarsîabiüme uğruna bağımsız ve millî bir sanayi ham
lesini önermeye kalkışması samimiyetsizliğin en bü
yük kanıtıdır. 

Beynelmilel sermayeye bağımlı ve çağ dışı bir 
kapitalizmin 27 yıllık tatbikçisi AP'nin milliyetçi -
toplumcu ve ümmetçi ve teokratik düzen taraflısı 
kanatlarla türlü - çeşitli tavizler ve çelişkilerle dolu 
vaaüeri içeren programla, Türk emekçisine, bü
rokratına, Türk köylüsüne ve tüm Türk Milletine 
ve Devletine can ve ma! ereıır'yetini getireceğini, 
sosyal adalet ilkelerine uygun bir kalkınma hamle
s i ! gerçekleştireceğini, dış sorunları çözeceğini ve 
dev ekonomik problemleri halledeceğini beklemek 
î?aya!den ibarettir, 

İkinci MC îktidan Türk Milleti ve Devleti için 
trJihsizîlktir, ac? ve karanlık bir dönemin devamıdır. 
T ü n rerçek vatansever, gerçek milliyetçi ve Türk Mil
letinin vatan: ve milletiyle bölünmezliğinin ve layik 
Cumhuriyet ilkelerinin dokunulmazlığının İnançlı ta-

1 raftariarmm güç ve elbirliğiyle, dilerim ki bu karan
lık gün bir an evvel aydınlığa çevrilsin. 

Şimdi arkadaşlarım, galiba saym arkadaşlarımın 
müdahalesi yüzünden hedere uğrayan birkaç dakikam 
daha vaı. onu da arz edeyim. 

BAŞKAN — Aslında müddetiniz doldu; ama 
müdahaleler için size üç dakika daha söz veriyorum. 

KEMÂL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) — 
Peki efendini, 

ÖMER.UCUZAL (Eskişehir) — Bize aynı şeyi 
| yapmadınız. 
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BAŞKAN — İnsaf edin, insaf edin; size de aynı 
şeyi yaptım Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bize yapmadı
nız. 

KEMÂL SARÜBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Sayın İkine! MC İktidarının, bir türlü Atatürkçü
lüğü, «Sosyal Devlet» ilkesini sindiremediğini ve ba 
Anayasayı Benimsemediğini kanıtlayan bir pasaj oku
yup ve bunu Anayasanın dibacesiyle İspat edeceğim. 

35 nci sayfa. Bakınız, finişte bütün bu milliyetçi
lik vesaire dedikleri ilkelerin kaynağım dibaceden 
alıyorlar; ama Anayasayı âdeta bu yanlış, hatah de
ğerlendirmelerinin yalancı şahidi tutmak istemektedir
ler. Bunu göstereceğim. 

«Bizi millet yapan ve bir arada güçlü tutan inan
ca yürekten bağlıyız. 

Anayasada ifadesini bulan, bütün fevtlerini ka
derde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün 
halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplayan ve 
milletimizi, dünya milletleri camiasının eşit haklara 
sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde 
daima yüceltmeyi amaç bilen milliyetçilik inancınım, 
milletçe birlik ve beraberliğimizi sağlayan bir kuvvet 
kaynağı sayıyoruz.» Amenna. 

Peki, lütfedip, kerem edip de bu milliyetçilik ilke
sinin hangi anlamda, hangi maksatlarla kabul edildi
ğini ve hangi hedeflere ulaşmak içîn vazedildiğini 
belli eden bundan sonraki fıkraları yazsanıza bura
ya... Yok, yazmazlar; aynen almışlar çünkü. Yoksa, 
kendileri uydurmuş yahut kendileri yazmış derdim; 
mevzuu yoktu. 

Devam ediyoruz : 

«Bu milliyetçilikten ilhanı alarak ve (Yurtta sulh, 
Cihanda siiih.) ilkesinin, millî mücadele ruhunun, mil
let egemenliğinin, Atatürk devrimlerine bağlılığın (ki, 
bunun içinde layikiik de var beyler ve baştadır.) tam 
şuuruna sahip olarak insan hak ve hürriyetlerini, (ki, 
bundn yaşama hakkı da var.) millî dayanışmayı, sos
yal adaleli, (ki, özellikle aradım. Sosyal hukuk dev
leti tabirine rastlamamanın ıstırabı içindeyim Prog
ramda.) ferdin ve toplumun huzur ve refahını geliş
tirmeyi ve teminat altsna almayı mümkün kılacak 
demokratik hukuk devletini, bütün hukukî ve sosyal 
temelîeriyie kurmak için Türkiye Cumhuriyeti Kuru
cu Meclisi tarafmdan hazırlanan bu Anayasayı kabul 
ve ilân ve onu asıl teminatın vatandaşların gönüllerin
de ve iradelerinde yer aldsğt inancıyle (Saysn Ucuzal 
iyi dinlesin.)...» , 

j BAŞKAN — Saysn Sanibrahimoğlu, müdahaleyi 
davet etmeyin. 

KEMÂL SARIÎBRAIIİMÖĞLU (Devamla) — 
«... Hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlâtlarının 
uyanık bekçiliğine emanet eder.» 

Sadece sandıktan çıktığı ve muayyen bir ekseriyeti 
elde elliği için, burada yasal bir yetkiye dayanan par
lamenterin değil, namuslu, haysiyetli, gerçek miKiyet-

! d, vatanperver Türk evlâtlarının emanetine teslim 
ediyor bu ilkeleri. 

Onun için, sayın UcuzaFın ve sayın Hükümet 
üyelerinin ve özellikle iki gün sonra vicdanlarıyle 
baş başa kalacak olan parlamenterlerin vicdanına hi
tap ederek ve 1893 yrîında.c. 

AHMET CEMİL KAMA (Trabzon) — Çok hitap 
i etliniz vicdanlara; ama para etmedi. 

KEMÂL SARfiBRAIIİMOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi, cümlem devam ediyor, rica ederim; cümle 
bitirilir, usûl budur. 

BAŞKAN — Sayın Sarribrahimoğlu, lütfen biti-

KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU ' (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN— Bitirin, lütfen. 
AKMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz kendi 

| vicdanınızla baş başa ka!m da ondan sonra... 
1 BAŞKAN — Ama, mütemadiyen bana «Karşı ta

rafı sustur.» diyorsunuz. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş

kan, hep bizi görüyorsunuz; çok görüyorsunuz b'zi. 
BAŞKAN — Ben hepinizi göi'üyorums hepinizi gö

rüyorum. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarıma 
1893'te yaşamış ve 20 Ekira 1893'te beyanda bu

lunmuş elan Amarikah çilekeş bir devlet ve politika 
ısdarnınm sözleriyle sözlerime son vereceğim. Herhal-

j de bunu da itiraz edemezsiniz; bu Amerikalı. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler.) 

Frederiek Doaglass isminde, Büyükelçilik yapmış 
ve BaşkanvekiH seçimi adaylığında bulunmuş ve par-

j û genel başkanlığı yapımştsr, 
I Bu diyor ki: «insanoğlunun hemen her türünden 
I oluşan bizim gibi bir ulusta, yasalar önünde ne zen

gin ne fakir, ne yüksek ne alçak, ne siyah ne beyaz, 
herkes için sadece tek ülke. tek vatandaşlık, eşit hak
lar ve kader birliği olmalıdır. En aciz vatandaşın ya
şam, özgürlük ve mutluluk haklarım korumayan, ya 

I da koruyamayan bir hükümet hiç bir vakit kaybetrac-
! den ıslah edilmeli, ya da devrilnıelidir.» 
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Muhterem arkadaşlarım; 
1893; yani ICO seneye yakın bir zaman evvel bir 

Amerikalı politikacı bunu diyor. Artık... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Amerikalı 

değil Amerikalı! 
KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) — 

Hani, sempatik gelir diye size, Amerikalı olduğunu 
bilhassa vurguluyorum. 

AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Türkçe ko-
naşmasını bilmiyor. 

BAŞKAN — Tamam Saym Saı ıibrahimoğîu, ko
nuşma müddetiniz doldu. 

KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Bu memleket de hepimizin., 
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahirsicğlu, bitti konuş

manız. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

... Bu vicdan da sizin, bu vatan da hepimizin. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — O vicdan da se
nin. 

KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) — 
Allaha şükür, bu vicdan benim. 

Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Zaten baş 
haşayız biz kendi vicdanımızla» 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Sayın Sa-
rıibrahimoğlu... 

KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) — 
Allah, İkinci M, C. İktidarını Birinci M. C. İktidarına 
benzetmesin, memlekete hayırlı hizmetler nasip eyle
sin. (A. P. sıralarından «Amin» sesleri ve C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sekiz saym üye söz almış, konuş
muş; henüz 14 sayın üye de söz almış, konuşmamış-
tır. 

Bir yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 
Sayın Hasan Güven, tam sıra sizin; ama yeterlik 

önergesi kabul edilirse konuşamazsınız, edilmezse ko
nuşursunuz. 

önergeyi okutuyorum: 
Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakeratın kifayetini arz 
ederim. 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, aley
hinde. 

BAŞKAN — Acele etmeyin, acele etmeyin. 
Yeterliğin aleyhinde bir Önerge gönderilmiştir, oku

tuyorum: 
Başkanhğa 

Yeterlik önergesinin aleyhinde söz istiyorum. 
Gereğini arz ederim* 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Saym Unsal, yeterlik aleyhinde size 
söz vereceğim; ama hemen rica edeceğim; sinirler bir 
hayli yorgun ve her iki taraf, özellikle iki büyük parti
nin üyeleri birbirini, Başkanın görmediğini iddia ede
rek, Başkanı da ciddî bir şekilde eleştiriyorlar. Siz, da
ha çok -eleştirilere meydan vermemek ve münhasıran 
yeterlik önergesi aleybhıde olmak üzere buyurun, 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Başkan; 
Bugün burada bir Cumhuriyet Hükümetinin Prog

ramı değil, 300 ölü veren, ülkeyi kardeş... (A. P. sırala
rından gürültüler.) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Başladı!.. 
Cumhuriyet Hükümetinin Programı okunuyor bura
da, 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben başlamadan 
sen başladın, 

BAŞKAN —• Can.m hele bir durun bakalım, ne 
acele ediyorsunuz?... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Benim başlayaca
ğım daha geride. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Cephe, Cephe,.. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Çete ba

bandır., 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Cephe dedim Cephe. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bugün burada 

Cumhuriyet Hükümetinin Programı değil, 300 ölü ve
ren, ülkeyi kardeş kavgalarının içine atan sayısız ola
yın, yolsuzluğun, şu, ya da bu ad altındaki... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş
kan, önerge aleyhinde mi konuşuyor?... 

BAŞKAN — Ben takdir edeceğim» 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın 

İnan'ı bir dakika konuşturmadınız. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... Suçun ortağı ve 

sorumlusu olan üç insanın hesabı görülüyor. 
BAŞKAN — Bir dakika sayın üyeler. 
Sataşma konusuyla yeterlik önergesinin aleyhinde

ki konuşmayı birbirinden ayırmanızı evvelâ isteyece
ğim. Birbirinden farklı. Hemen mukayese yapıyorsu
nuz, «Sayın İnan'a söz vermedi» diyorsunuz. İnan'm 
sözü sataşma ile ilgiliydi, saym üyenin ise, yeterlik 
önergesi aleyhindedir. 
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D a h a kokuşmadan cince ben gerekli uyarmayı yap- : İJyt bana o tu rduğa yerden laf afcyor, cevabîm ak
t ım; a m a b ı rakm bir kaç erimle 'konuşsun, eğer yeter- ; yor Sayın Başkan. 
îikle ilgisini bulmazsam, izin verin ben müdaha le t i A H M E T C E M İ L K A R A (Trabzon) — Her gün 
yim, sizden önce ben* a m a siz raüdakale ederseniz, | mektup okuyamazsın; buradan, 
görüşmelerin uzaırıas?aa sebep olayoreısnez. N İ Y A Z İ Ü N . A \ L (Devarraa} — Bu kanlı olaylara, 

N İ Y A Z İ U N S A L ( B e v a s l a ' — 3ayaı> Başkan, izin adam ökArrrıelere C a a d w A e t Senatosunun ve Mee lk 

verirseniz, ben konuşma isteğinin ;zzaı:ras?ru fsteyece- - ' " ^e ismi kar ışmaya ba«dad:„ 
ğim. Bunun nedenlerim', gerekçelerml burada saya s?.- A H M E T CEIAİA, K A N A (Trabzon?; — Seal» de 

ya, saym üyelerden bu önergenin a leyAude oy kîdiaiî- • rrmu var r":?,. 
malar ım isteyeceğirza N İ Y A Z İ U N S A L fDevanıia) — Curuburiyeî Seua-

,„ıP„-^ „.,„,..„ .,.«!,.„ı,...!.,,.,.„ F-.,.r-; ..-z-Zr,- .-A ™_ Arunun. ve MecTçin servis a r aba ' an ran geceleri Çu-Bu ııecîefiie, saym a^Kadaşıarm L;enı zuzuz rze, ge- ; 
rekcelerlmi sessizlikle dirdemeieriui rica ediyorum, İ ~ J -

Eçesiriden, EIzuaArYdzr; ve çevreden saHsrg<s?da" 

AN. cA-rAA yzrAktan rOi:ra yeri gofAzdiifA say Bağınlsa da, müdakalc edlkc de bou bunları sayAyeee-- i 
ğlın; yaîmz zaman kaybederiz, LAzu kaybArzerrzek için. \ ! ; v ;nA° • 
dinlemenizi istirham ediyorum, | B " ~ b y î ' Î ! ^ ^ " ^ - (A. P, - r a i a r z A a u a A A k y k r , 

• \ sıra kapaklar ına vurmalar . ) 
Önemîi bir gündeyiz arkadaşlar . Yeniden açmaca"; l A H M E T C E M İ L K A R A ANaNuza — O sizkî :si-

kanlı dönemin d ö k ü m ü yapılıyor burada , A r a l a n m a n h ; > Q î ş ! e r d e b f z b a ş a n h d e ğ - , i z > g i z b a ş a r l u S ! n i Z . 

oluşturdukları gizli pazarlığı, aralar ında a r d a k l a n giz- B A Ş K A N — Saym Unsal, Ar dakika 
H tuzağı öğrenmek istiyoruz, Naşı! keseriz b a işi kısa yyfYAZ^ U N S A L ( D s r r m l a ) - Ben ba rdan kz-
biz?... Kîm, yarın, nerede, naşı! öldürülecektir?. . Kim, _ ^ f c ,_ e : ^ . . ^ - 0 ? a t c d e c e ğ i n i o 

nerede nasd, kimler tarafımdan kursuokznaeakizA, Bu
nu bileceğiz. 

M U S T A F A GÜLCE A^L ,L? : :Ar ' ~ Türkiye bu» , 
•rrr ;? cevz'xu; 'ZZ' 

rası, Türkiye bısraeı, TE "'ır-.u memleketi değ i l kim?c „ „ , „ . , _ , ; _ ^T , . ,,, ., . , 
üAŞKA N — Sayın Nncak yererim onergesınae 

kimseyi öldüremez,. , , . , , . , . 
uıcse'c-en, roriiBkır- ?u veya au ş?&dde oeyenemkrrae-

N İ Y A Z İ U N S A L (Devanda* —- CAündeA k i n ida» ye hakkımız yclAzr -
re edecektir, bn or takbğuı İçkide?, Bunter arasında A H M E T CEMİL. KAMA (Trabzon) — Yapa?» da 
gizli olan protokokle bu iş k i n e vezikariştir?. Buım an- narnurraz. Tkanr e^er-k:r do namussaz. 
lamak için konınvamn gerekiyor benine, biîdikierinıi B A Ş K A N — Bırakn; eanını, siz nri ıfonuş^c:v"r> 
buraya d ö k m e m gerekîy-cı* benini. Bin-eyisı: : ; 'mf- kir'- n;:v,. 
ni b"idiriyorum, H T Y A Z l ÜIsT.AL ' L V - . ' i a k ; — A n i a r - a a - ^ ... 

EAŞKA7--I — Say;n tJıısai, Sayın Uasak 

îasüan, a^a 

Bugün akbğıır! bir n?ekakjpta?ı,., (A. P, rjiraian'îuda:? 
«Yavr; vay~> sesleri,) 

.'A-ÎMET C E M İ L K A R A (Trabzon) — Hep EÎÎS!C-
tupia konuşuyorsun. 

N İ Y A Z ! U N S A L ( D e v a n l a ) — Evet vay vay, şim
di dinleyin beyefendi, 

Bugür? a!dîp:nn mekfupta-i bu kardı oîayfarr. C-aî-:-
huriyet Senatosunun ve Meclisin... 

Ö M E R N A C İ B O Z K N R T v G ^ i ^ a s e ) — S««n 
yazabilirsin. 

N İ Y A Z İ U N S A L (Devami«> "ıvı.-t B;wkiîrt... 
Ben yazmış olabiiirİKî, Dinle şlrridi, 

! dir„ 

B 4 Ş K A N — Hen? Balkan• -

A B M E T CEMİL. K A R A (LA-vnzAA — Yapan da 
rıssı»?A.v\ izhüm eden de ıraıoussuzdur, şerefsiz-

NİYAZ* U N S A L (Der-aıA'a) — İthc.m eden varsa, 

B A Ş K A N — B'r dakika Sı;y?n Lbısak,. 

N İ Y A Z ! U N S A L f1>eva'^ra; — Bir dakika,. , 
B A Ş K A N — Szyın Kara , b ' r üye.i'c ba rekilde,-. 

A H M E T CEM'-L K A R A 'Trabzon) — îfharu eden 

A H M E T C E M İ L K A H A (Trabzon) — Taba sen 
yazdın, bize her gürs bir mektuptan bahsediyorsun, 

diyorum, 
N İ Y A Z I L N S A L (Devanda* — Sayıır Başkan, Sa-

a?j A*ar?kaf' Ba ANA"' bana paykAyse , naEiaucsiizua 
reudkidir , 

B A Ş K A N — Sayın (İnsaî. Sayın Ü n e a L . 
A H M E T C E M İ L K A R A .LTrabzon) — O haldo 

B A Ş K A N — Sajan Un£a_, kyeAre ki tap A«reyii îk. censiı?. 
N İ Y A Z İ U N S A L (L>evamia^ •••- Cunîmırivet Sena» N A A i Z İ LAASAL (Devam!a> — Seresw/li«in b«aa-

*osıınün... ) mu yok, beni diıde. 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Dinlemek 
mecburiyetinde değilim, sen parazit yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Kara... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Saygısız adam, 

ben aldığım mektubu açıklıyorum. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sahte 

mektupları okuyamazsın burada. Burası Cumhuriyet 
Senatosu. Her mektup okunmaz burada. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Dinlesene, dinle bi
raz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal sözünüzü 
kestim. Sayın Kara... 

(Hatibin sözleri; Başkan tarafından mikrofon ka
patıldığından ve salondaki gUrültüler sebebiyle tespit 
edilememiştir.) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) —... 
BAŞKAN — Sayın Unsal, beni dinleyin. Sözünüzü 

kestim beni dinleyin. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) 
BAŞKAN — Bir dakika, hayır Sayın Unsal. 
Sayın Unsal eğer siz yeterlik önergesi şu şu sebep

lerden Cumhuriyet Senatosunda Hükümet Programı 
üzerinde görüşmeyi yeterli kılmamıştır. Şu nedenlerle 
görüşmelerin devamını istiyorum demez iseniz, yeni 
sataşmalara, yeni karşılıklı nahoş olaylara sebebiyet 
verecek iseniz, ikinci kez sizi sadete davet ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) —... 
BAŞKAN — Bir dakika, beni dinleyin. 
Sadete davet ediyorum, ben yıllardan beri Başkan-

vekiii olarak, kısa süre de Başkan olarak Cumhuriyet 
Senatosunda hiç bir ceza şimdiye kadar tatbik etme
dim, yine etmeyeceğim; ama şunu bilin ki, ben kolay 
kolay görüşmelerin çığırından çıkarılmasına da mü
saade etmem, ceza vermeden bunu başarırım. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, te
şekkür ederim ikazlarınıza, 

BAŞKAN — Hayır, hududu çıkmayacaksınız. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim ben hu

dudu çıkmıyorum. Ama, söylemeye bırakmıyorsunuz. 
Siz bırakmıyorsunuz, karşı bırakmıyor. 

BAŞKAN — Söylemesini bileceksiniz. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İzin verin ben 

söyledikten sonra, onu söyleyeceğim şekle sokarım; 
ama izin verilmiyor ki„ 

BAŞKAN — Sükûnetle üyelere hitap etmeden ye
terliğin gerekçesini... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, bi
raz önce bizim burada söyleyeceğimiz, Hükümet Prog
ramı nedeniyle dile getirdiğimiz olaylara, Meclisten 
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I bazı kimselerin, Senatodan bazı kimselerin nasıl karış
tıklarını söyledim. Eğer bana konuşma fırsatı verilir-

I se, bunu söylemekle kalmayacağım, bu işe kimlerin ka-
I rışhğım, hangi arabaların nasıl getirdiğini ve nerelerde 
I çalıştığım burada söyleyeceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hükümetle 
I ne ilgisi var? 
I BAŞKAN — Hayır Ege, bunu söyleyecek, hakkı 
I tabiî, yeterlik için müdahale etmeyin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Durum bu denli 
I yaygındır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hükümetle, 
I Cumhuriyet Senatosunun arabasının ne alâkası var?... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Nasıl ne alâkası var?. 
I Hükümet Programını görüşüyoruz. 
I BAŞKAN — Sayın Ege, müdahale etmeyin. Sayın 
I Ege, rica ediyorum. Siz Bakansınız Sayın Ege, müda-
I hale etmeyin, rica ediyorum. 

Sayın Ege, yeterlik aleyhinde konuşurken, sizin be-
I ğeneceğiniz bir ölçüde veyahut karşı tarafın için vere-
I ceği ölçüde değil, Başkanın takdir edeceği bir ölçü içe-
I risinde konuşmak zorunluğu vardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz size yar-
I dımcı olmak istiyoruz. 
I Meclisin ve Cumhuriyet Senatosu arabalarının şu 
I veya bu şekilde kullanılmasının Hükümet Programıyla 
I ilgisi ne?... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Asayişi korumak için. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben ilgisini söyle

yeceğim Sayın Ege, dinlerseniz. 
I Durum bu denli yaygındır, iç içedir. 
I BAŞKAN — Sayın Unsal, sinirlenmeyin, sükûnetle 

konuşun. Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosu... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, böy-

I le konuşma olmaz ki, verin o konuşsun benim yerime 
I efendim, eğer yeterlik önergesi... Rica ederim yani, mü-
| saade edin efendim, biraz da ben bir şey söyleyeyim, 

BAŞKAN — Ben konuşacağım; ama siz de... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Yani kraldan çok 

I kralcı kesilseniz de bunlar sizi şey etmesin, 
I BAŞKAN — Yeterliğin sınırları içinde kalın lüt-
I fen. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim, benim 
I sözümü toparlamama ne siz izin veriyorsunuz, ne de 
I üyeler. Rica ederim. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Toparla, topar
la. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Toparlamayaca-
I ğım, bunun son noktasına kadar sayacağım. Hiç unut-
| mayın. 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen öner
genin aleyhinde konuşmak için çıkmadın. Biliyoruz biz 
seni, 

BAŞKAN — Sayın Kara bırakmıyorsunuz.., 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Değerli arkadaş

larım; 
Faşizm tırmanma dönemini aşm;ş, uygulama döne

mine gelmiştir. Faşizmin ustaları bu Hükümettir, bun
ları sayacağız. Zamanı hiç bir zaman böyle kısıtlama
larla bunları saymamızı önleyemezsiniz. Bu iş'eri tez
gahlayanlar, her ne kadar şu günlerde kuza postuna 
giriyorsa da ülke çapında yapılanlar korkunçtur. Bun
ları söyleyeceğiz. Kurtlar kuzu postuna girseler de za-
r?rcız olamazlar.. Kurtların yediği kuzuları ben konuşa
rak barada sayacağım. Bunun için konuşacağım. 

Seçim gezilerinde köpekler gibi çemkiren... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Dur bakalım, dur bakalım, 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... Saldıran, araba
ları kemiren, dişlemek isteyen gençler gördüm. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ayıp, memle
ket gençliğine bunu nasıl dersin. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Hakaret 
ediyor, «Köpekler» diyor. 

NÎYAZÎ UNSAL (Devamla) — Bunları bu hale 
kimler getirdi, bunları sayacağım. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan 

BAŞKAN — Sayın Unsal bir dakika, bir dakika. 
«Köpek'.er gibi çemkiren» tabirini kim için kullanıyor
sunuz?... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) Kim olursa 
olsun, «Köpekler» diye söylenemez bu kürsüden. 

BAŞKAN — Bir dakika, müsaade edin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Arabalarımıza., 
BAŞKAN — Bir dakika... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim müsaa

de edin açıklayayım, Sayıı? Başkanım. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Unsal 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Yeter ya
hu; hakaret ediyor, «köpekler gibi» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakika, kimin için 
kullanıyorsunuz? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
seçim gezilerinde arabalarımızda bozkurtlar gibi ulu
yarak arabalarımızı ısırmak isteyen gençler kimse on
lara söylüyorum... 

BAŞKAN — Sayın Unsal... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) .— Gördüklerime 
söylüyorum, gördüklerime... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... (A. P, saralarından «Köpekler gi
bi diyemez» sesleri.) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — .Bakın ne diyorum? 
ne diyorum... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Taık 
gençliğine diyemez... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — «Çemkir-
Ksck» diye söyleyemez bu kürsüden, (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tabanca çekti. 
(Cüraltüie-./ 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kim ulu
du? (A. P. şıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ünsak hiç bir kimseye yargı 
organı kararı olmadan Meclis kürsüsünden çok ağ?r 
bir dil İle hakaret etmeye hakkınız yoktur. Hiç. bir 
vatandaşa «îtler .gsbi çernkiriyor» kelimesini kullana
mazsınız, - ' . . . . 

(Hatibin sözleri, Başkan tarafından mikrofon ka
patıldığından ve salondaki gürültüler sebebiyle tespit 
edilememiştir.) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) —... 
BAŞKAN — Hayır kullanamazsın!/, kullanamaz

sınız. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş

kan, Sayın Başkan... 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Baş

kan, Başkan... (A. P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Bu sebeple, Sayın Ünsaî. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Boz-
kurta böyle şey diyenler it oğlu ittir, (A. P. sıraların
dan («Seviye, seviye» sözleri-) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Aynen. 
aynen. 

' ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ta-
bancnsînı muhafaza edemeyen, teslim eden... (A. P. 
çıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN —""Saym Bozkurt,. Sayın. Bozkurt, Sa
ym Bozkurt (Gürültüler.) 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) —. Boz-
kurta hakeret. ediyor, susuyorsunuz Sayın Basjkan. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, Sayın .Bozkurt .aynı-
şekilde size de hitap ediyorum, • -: 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) —. Ben 
müdahale etmesem, siz müdahale etmiyorsunuz. 
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Bir tabancasını muhafaza edemeyen, Şirvan'da bir j 
karıya kaptıran burada konuşamaz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Burası mey
hane değil. 

BAŞKAN — Sayın Ünsaî, Sayın Ünçal, Sayın Un
sal, Cumhuriyet Senatosu kürsüsü burası, 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Aynen iade 
ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Cumhuriyet Senatosu 
kürsüsüdür. Yeterlik önergesi aleyhinde söz söylemek 
etiketi altında vatandaşlara buradan çok ağır keHme- | 
İcrle hitap etmeye hakkınızı yoktur. Sözünüzü kestim., 
Bitti. Bundan sonra konuşmanız zapta geçmiyor. Rica 
edeyim, rica edeyim. (A. P. sıralarından.. «în aşağıya, 
iü aşağıya» sesleri.) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Kestim ben. 
M Y A Z Î UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Rica edeceğim, kestim. 

•NİYAZI UNSAL (Devamla) — .... 
BAŞKAN — Sayın Unsal, sadet içinde değilsiniz. 

. ...NlYAZİ.UNSAL (Devamla) —... 
. BAŞKAN — Saysn Unsal, ben,,. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Ünsal'ı iki kez 

sadede davet ettim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Davet etlim, davet ettim. 

"'NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN'— Sayın'Unsal, Sayın Unsal... 

' NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, ben demin de söyledim. 
Hiç"*bir üyeye. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Sayın Unsal, ben... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ,.'. 
BAŞKAN — Ama Sayın Unsal, bunu dilediğiniz 

gibi söylemek hakkiniz yoktur. 
; M Y A Z Î UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN— Yoktur. 

; NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Ben. 

'NİYAZI UNSAL (Devamla) —... ;- ' v 

BAŞKAN —'Sayın Unsal... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ..." "-" •••-'• - " 

' BAŞKAN — "Sayın'-'Ünsal, sözünüzü kesmiş bulu
nuyorum. J 

— 11 

j NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
| BAŞKAN — Beni Genel Kurul Kararı ile sözünü

zü kesmeye icbar etmeyin» 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Ben çok iyi biliyorum; diyorum ki, 

Genel Kuru! Kararı ile sizin sözünüzü kesmek iste-
I miyorum, İstemiyorum. 

NÎYAZİ UNSAL (Devamla) — ... (C. H. P. sıra
larından «Sayın Unsal, Sayın Unsal, lütfen aşağıya 
in» sesleri.) 

i * BAŞKAN — Yalnız Başkanlık, Tüzük hükümleri
ni harfiyen yerene getirmek değil, üyelerin de... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 

BAŞKAN — Gerçekten Başkanlık tahlihsiz bir 
şey; ama başa gelen çekilir. 

Sayın Unsal, ben Genel Kurulun kararına sunma
yacağım. Ama elimde imkân vardır, devam ederseniz 
celseyi tatil ederim, 5 dakika sonra açarım. Beni bu 
yola başvurmaya mecbur etmeyin. Rica edeceğim, si
ze... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Benim yıllardan beri kendime karşı 

bir taahhüdüm vardır; bir üyeye ceza vermemek. Ben 
bunu 9 yıllık Başkanvekilliğimde, şimdi de devam ede
cek Başkanlığımda uygulamayacağım. Kendime karşı 
saygım beni buna mecbur ediyor. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

NÎYAZİ UNSAL (Devamla) — .,. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, rica edeceğim, yeterli
ğin... 
. NİYAZI UNSAL (Devamla) — ... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, hakemliği bir başka 
şekilde Genel Kurul yapacak, Eğer siz haklı iseniz, 
Genel Kurul yeterlik önergesini reddeder, o zaman ko
nuşursunuz. Bu imkân vardır. Bu sebeple ben sözünü
zü kesmek için Genel Kurulun kararma müracaat et-

I miyorum, bu benim takdir hakkımdır ve sizden rica 
ediyorum Sayın Unsal, Genel Kurulun karan biraz 

I sonra İçtüzük gereğince yerine getirilecektir. Genel 
i Kurul, eğer sizin SÖZÜMÜZÜ kesmek istemiyorsa, öner

geyi reddederler ve siz konuşma olanağını bulursu
nuz; o aleyhinde bulunanların 5 nci sırasındasınız, 
o zaman rahatlılıkla konuşursunuz. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Bu anlayışı lütfen gösteriniz. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — EfendİKî... 

I NÎYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
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BAŞKAN — Sayın Unsal, sizden anlayış bekliyo
rum. (A. P. sıralarından «İnmez, inmez, inme, inme» 
sesleri.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne oluyor, 
sohbet mi oluyor? 

BAŞKAN — Anlayış rica ediyorum.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Sayın Unsal, hakkınız değildir. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... 
BAŞKAN — Sayın üyeler, saat 10.45'te toplanmak 

üzere Birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 10.37 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 10,50 

BAŞKAN : Sun Ataiay 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Mehmet Kıhç (Gaziantep) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
68 nei Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Başkan, 

tutumunuz hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Hangi tutumum hakkında?.. 
NİYAZİ UNSAL (Eraümcan) — Biraz önce Yüce 

Senatonun karşısında, «Ben tüzüğü uygulamayaca
ğım, şu zamandan beri hiç bir üyeye ceza verme
dim, şunu yaptım, bunu yaptım.» şeklinde konuş
tunuz. Bu Senato tüzükle yönetilir, sizin prensip 
ve keyfinizle değil. Bu tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Yalnız benim tutumum üze
rinde olacak ve hedefiniz sadece ben olacağım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym senatör
ler; 

Bazı arkadaşlarım bu tutumumu beğenmeyebi
lir, yadırgayabilir. Haksızlık* yanlış işlem, hangi 
taraftan gelirse gelsin, kimden olursa olsun, yaşa
mımın her döneminde durum ne ise onu ortaya koy
maya çalıştım. Benîm buradaki konuşma üslubum 
yanlış olabilir, Tüzüğe uygun olmayabilir, bura
daki havayı karıştırabilir; yani deyimiyle ben sadet 
dışına çıkabilirim. Bu arada üyeye uygulanacak du
rum; daha önceden Sun Ataiay - Niyazi Unsal iliş
kileri içinde değil, Cumhuriyet Senatosu üyeliği ve 
Başkanlığı ilişkileri içinde tespit edilmiş, Tüzüğe 
konmuştur. 

Böyle bir durum doğarsa, Başkan, açık - seçik 
iki kez üyeyi sadede davet eder. Üye yine aynı du

rumda ısrar ederse, üçüncü kez sözünü keser; Genel 
Kurulun oyu ile sözünü keser tekrar direnirse. 

Ben Saym Başkandan ısrarla bu yöntemi isti
yorum. Ama o, her nedense girdiği yanhş tutumda 
ısrar ediyor, ben prensiplerimi bozup kimseye ceza 
vermek istemem, siz ineceksenSz benîm bu pren
sibimi bozmamak için kendiliğinizden inin diyor, 
diretiyor. 

Arkadaşlar; 
Bu keyfilikler bizi işte bu noktalara, bu müna-

kaşaraiara, içinde bulunduğumuz durumlara kadar 
getirri ve getirmiştir. Bunun için, Başkanın tutu
mu, benim şahsımda da oka, çok yanlıştır ve Tü
zük dışıdır. Bunu özellikle işaretlemek için söz al
dım. 

Benîm konuşmamdan çok, söylediklerimden çok, 
Saym Başkanın sözleri var. Ne söylediğim belli de
ğil. Yarın tutanağı da çıkaracağım, kendilerine de 
göndereceğimj Baksın incelesinler; ben 20 kefime 
söylemişsem Başkanın 100 kelimesi var. Böyle Bas-
kaıılık olmaz. Böyle bir durumla karşı karşıya gelen 
üye, karşıdan tepki ahr, ense kökünden, Başkan
dan devamlı ikaz alırsa bu konuşmanın anlamı da 
kalmaz, değeri de kalmaz. Bazılarının amacı bu 
zaten. Buradaki konuşmanın insicamım bozmak, 
anlamını karıştırmak için amaç edinebiMr, yapar
lar; ama «Tarafsızım» diyen bir Başkan da bu işe 
yeşil ışık yakamaz. 

Ben Başkanın bu yönetimini çok talihsiz bir 
şey olaark kaydediyorum. Hele hele; «Ben hiç bir 

_ H4 _ 
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kimseye ceza vermedim. Bunun için Tüzüğün mad
decini ısrar ettiğin halde uygulamıyorum.» demesini 
de bir Senato Başkanisğma yakıştıramadım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ünsal'm nazik sözlerine te

şekkür ederim. 
Şimdi size 62 nci maddeyi aynen okuyacağını. 

Lütfen dinleyin. 
«Madde 62. — Genel Kurulda söz kesmek, şah

siyatla uğraşmak ve düzeni bozacak gösterilerde bu
lunmak yasaktır. 

Söz söyleyen üyenin sözü, bu Tüzüğe uyması ve 
sadede gelmesi için, ancak Başkan tarafından kesi-
Ee-bilir.» 

Bu fucra yetkiyi oîduğu gibi Başkana veriyor. 
Başkan tarafından kesiîebiliyor. 

Tekrar okuyorum: «Söz söyleyen üyenin sözü, 
bu Tüzüğe uyması ve sadede gelmesi için...» Bir ve
ya iki kere yok. «Ancak Başkan tarafından kçslile-
bîîir.» Ben bu hakkımı kullanmadım... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hayır efendim, 
ondan sonra devam edin. 

BAŞK*AN — Devam edeceğim, acele etmeyin. 
Siz konuştuğunuz zaman ben hiç müdahale etmedim. 
Acele etmeyin. 

«Bir üye, iki defa sadede davet edildiği halde 
yine sadet dışı söz söylemeye devam ederse aynı Bir
leşimde o kona hakkında konuşmaktan menediîme-
s!...»' Dikkat buyuran, konuşmaktan menedilmesi 
«Başkan tarafından Genel Kurula teklif olunur. Ge
nel Kurul, görüşmesiz işari oyla kararını verir.» 

Burada Sayın Ünsal'ın bu Birleşimde söz söyle
yip söylememesi söz konusu değil ki, ben Genel Ku
mlun hakemliğine başvurayım^ Sayın Unsal yeter
lik önergesi hakkında söz istemiştir ve bir başka 
şekiMe bu Birleşimde söz söyleyip söylemeyeceği söz 
konusu değil. Çünkü önerge kabul edilirse mesele 
zaten halledilmiş olur. Sayın Unsal, eğer İçtüzüğün 
bu hükümlerini dikkatle okusaıydı, benim İçtüzüğe 
aykırı hareket etmeyeceğimıi ve davranışlarımda hiç 
de bana reva gördüğü şekikls bir İçtüzük aykuıhğı 
içinde olduğumu söylemezdi. Nazîk ihtarlarına 
bundan sonra dikkat edeceğim. 

Yeterlik önergesi okundu, aleyhinde konuşuldu. 
Yeterlik önergesini tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

(Muğla Üyesi Haldun Menteşeoğhı'nun yeterlik 
önergesi tekrar okundu.) 

29 . 7 . 1977 O : 3 

BAŞKAN •—••• Yeterlik önergesini oylarınıza arz 
I ediyorum. Kabul edenler,. Kabul etmeyenler.. Kabul 
I edilmiştir. 

Yalnız, ben saymadım; iki üyenin saydıkları 45 
kabul, 35 ret. Ben bu oylamanın sayısına bile ka
rışmadım. 

45 oyla yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 
Böyleiîkîe İçtüzüğün 130 ncu maddesi gereğince 

Hükümet programı üzerindeki görüşmelerin Cumhu
riyet Senatosundaki işleminin birinci safhası bitmiş
tir. Son işlem, Başbakan görüşmelerdeki konuş
malara cevap verecek ve böylelikle görüşmeler bite
cektir. 

Buyurun Sayın Başbakan Süleyman Demirel. 
(A.P. sıralarından sürekli alkışlar) 

Sayın Başbakan, bir dakikanızı rica edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarını; 
Biraz önceki çok ciddî olaylar sırasında bazı 

I mliîletvekiEerimn tezahürata; hattâ bazı çok çirkin 
kelimelerle katıldıkları, şimdide alkışa katıldıkları 
görüldü. Demin görüşmelerin başında da ifade et
tim, sayın milletvekilleri Cumhuriyet Senatosu gö-

I rüşmeîerine katılma hakkına sahiptirler; ama hiç bir 
şeklîde ve hiç bir surette hiç bir tezahürata katıla-

I mazlar, hele biraz önce olayı beli bir hava içinde 
heyecana götürmemek için, sineme basarak bazı 
mîlîetvekiEerinin, özellikle İhsan Ataöv'ün çok ağır 

I sözlerini duymamazlıktan geldim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Yanlış, 
yok öyle bir şeyj Ben burada aksine bir şey söyle-

I nıledim.' Yok öyle bir şey. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Otur, sadece 

I dinle. 
BAŞKAN — Sayın Demirel, buyurun. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta 

I Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu-
I nun sayın üyeleri; 
I Sekiz saate yakın bir süredir devam eden mü-
I zskerelercîe yorulduğunuzu biSiyorum, çok vaktinizi 
I almadan ortaya konan bazı hususlara cevap ver-
I meye başlarken, hepinizli saygı ile selâmlıyorum. 
I Evvelâ şu hususu belirtmek istiyorum ki, huzu-
I runuzda Cumhuriyet Hükümeti vardır. Bunun ak-
I simi kimse söyleyemez. Türkiye'de bir çeşit Hükü-
I met vardır, o da Cumhuriyet Hükümetidir. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Bir de Çanka-
I ya Hükümeti var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
İ la) — Anayasaya, Anayasanın usullerine göre ku-
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rulmuş olan Hükümet, bu Hükümettir ve Cumhuri
yet Hükümetidir, huzurunuzda bulunuyor. Önceden 
güvenoyu alamayacağı belli olan Hükümet değildir 
huzurunuzda olan Hükümet. 

(C.H.P. sıralarından «Oylar cebinizde mi?» ses
leri) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Böyle baş
larlarsa tamam. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN BEMİREL (Devam
la) — Huzurunuzda bulunan Cumhuriyet Hüküme
ti bir program getirmiştir, bu programın Yüce Se
natoda tartışılması lâzımdır. Bu olay 1961'den be
ri ilk defa olmuyor. Hükümet programını savunmak 
üzere ben, birçok kere huzurunuza geldim; bugün 
yine huzurunuzda yapılan tartışmaları dikkatle ta
kip ettim. Program tenkidinden ziyade, Hükümet 
eleştirilmesine yer verilmiştir. Bilhassa muhalefet 
grupu adına konuşan değerli sözcü ve diğer iki grup 
adına konuşan sözcülerin bir kısmı çok geniş çapta 
program tenkidini bir kenara bırakıp Hükümeti ten
kit etmişlerdir. Bu tenkit de, Hükümeti beğenme
me, hattâ Hükümetin burada bulunmasından ra
hatsız ohna şeklinde tecelli etmiştir. 

Burada oturan Hükümet zorla buraya gelmedi. 
Burada oturan Hükümet, Anayasanın koyduğu kai
delere göre buraya geldi Kaidelerde hiç eksiklik 
yoktur. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Var... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Ben «Yok» deyip, siz «Var» derseniz bu mü
zakereyi sabaha kadar devam ettiririz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Evvelki 
Hükümetle geliş şekliniz arasında ne fark var? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ana
yasaya göre ^iz mi seçtiniz bakanları? 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, lütfen... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Koalisyon Hükümetidir huzurunuzda bulunan 
Hükümet. Türkiye'de ilk defa koalisyon hükümeti ku
ruluyor değil. Koalisyon Hükümeti 1961 - 1965 ara
sında dört defa kurulmuştur, 1973'ten sonra da üç de
fa kurulmuştur. Binaenaleyh, yedi defa Türkiye'de 
Koalisyon Hükümeti kurulmuştur, bu, sekizincisidir. 
Koalisyon Hükümeti nasıl Türkiye'de kuruldu ise, 
bu Hükümet de öyle kurulmuştur; başka memleket
lerde nasıl kuruluyorsa, bu Hükümet de öyle kurul
muştur. 

1977 seçimleri hiçbir partiyi tek başına iktidar 
olacak kadar milletvekili sayışma veya oya kavuş

turmadı. Şimdi, huzurunuzda tenkit etmeye daiıi de
ğer bulmadığınız, programım tenkide dahi değer bul
madığınız veya programmı tenkide dahi yeltenıaediğii-
niz; bazı sözcülerin yeltenmediği bu Hükümetin ar
kasında °/0 52 oy var. Milletin % 52'si bu; yani 1977 
seçimlerinde sandık başına giden muteber oyların 
% 52*si bu Hükümetin arkasındadır. Binaenaleyh, bi
zi buraya getiren kuvvet budur. Biz buraya kendi 
eîimizden gelmedik, bu % 52 bizi buraya getiratfşiiir. 
Bizi beğenmemek, kişisel olarak mümkündür de, bir 
tenkit konusu yapılacak kadar, bir program dolayı-

-sıyüc tenkit konusu yapılacak kadar ileriye götürüle
cek bir durum olmaması lâzım. 

Sekiz saata yakın zamandır dinliyoruz. Dinlediği
miz sözlerin içerisinde pek çok tezyif var, hakaret 
var, bir Cumhuriyet Hükümetine Cumhuriyet Sena
tosunda söylenmemesi lâzım gelen sözler var. 

Bunların hepsinin cevabı vardır, misliyle vardır; 
ama nereye varmak istiyoruz?.. Cumhuriyet Senato
su gibi bir yüce müessesede acaba ne elde etmek 
işitiyoruz?.. Ben, onun için bu hakaretleri, tezyifleri 
tamamen bir kenara atıp ve bunlara lâyık olduğu de
ğeri yüce milletin vermesine bırakıp, cevaba değer 
hususlar üzerinde duracağım. 

5 Haziranda seçim yapıldı, bu seçimde haik, mil
let diyeceğini dedi. Acaba bundan başka diyecek bir 
şey var mı Türkiye'de?.. Yani milletin diyeceğine ilâ
veten başka birtakım ağırlıklar var mı? Başka birta
kım ağırlıklar varsa, bu rejimin adı demokrasi değil
dir. Bu, uydurma bir iş olur, güdümlü olur o. Bizim 
senelerdir yerleştirmeye çalıştırdığımız şey, «Hâkimi
yet kayıtsız şartsız millerindir.» Yani, son söz mille
tindir, kim çok rey alırsa, o, siyasî iktidardır ve ge
lir programım söyler, programın tenkidi olur; ama 
siyasî heyetlerin programı bir kenara atılıp, kendile
rinin reddedilmesi, beğenilmemesi gifei bir keyfiyetin, 
ancak öfke ve hırsla izahından başka bir anlamı 
yoktur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü fevkalâde 
öfkeli, fevkalâde hırslı bir konuşma yaptı burada. 
Gerçekten elem duydum, ıstırap duydum. Bu sözleri 
biz hakeimemişizdir ve bu sözlerin söylenmemiş ol
masını gönül çok isterdi. Bunların, m'illetc, memle
kete, vatana hiçbir faydası yoktur. 

Huzurunuzda bir Hükümet var. Bu Hükümet bu
gün Cumhuriyet Senatosunda, yarın Millet Meclisin
de programım savunacaktır ve yarından sonra, yani 
Pazartesi günü de Millet Meclisinden güvenoyu iste
yecektir. Güvenoyu alırsa göreve devam eder, almaz-
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isa göreVİ bırakır. Demokratik kaideler bu, <cSiz niye 
Hükümet oldunuz?» diye kıyameti koparmanın ma
nası yoktur. BUzi Hükümet yapacak olan Millet Mec
lisinin güvenoyudur. Millet Meclisinin" güvenoyunu 
teşkil eden sayının arkasında da milletin oyları vardır. 

26,5 ay bu memleketi idare eden bir Hükümet, 13 
Haziran »günü istifa etmiş, 21 Haziran günü de göre
vi bırakmıştır. Bugün huzurunuzda bulunan Hükümet 
o Hükümet değildir. Bu, yeni bir Hükümettir. 26,5 
ay Türkiye'yi idare etmiş bulunan Hükümetin hesabı 
birçok kere görüldü; Cumhuriyet Senatosunda gö
rüldü, Millet Meclisinde görüldü. Bu Hükümeti, 26,5 
ay Türkiye'yi idare eden Hükümeti yere batırmak 
suretiyle, önünüzde bulunan Hükümeti, huzurunuz
da bulunan Hükümeti tenkit etmliş olmazsınız. Bu, 
başka bir hükümettir. Üç partiden kurulu bir koalis
yon hükümetidir, yeni bir programla önünüzdedir. 
Aslında onun devamı oîsa, bu tartışmalara lüzum 
yoktur. Öyleyse; evvelâ 26,5 ay Türkiye'yi idare et
miş bulunan Cumhuriyet Hükümeti, özene bezene si
zin, «Birinci MC» diye tarif ettiğiniz Hükümet, mil
letin önüne çıkmış ve hesabını vermiştir. 

Evvelâ bu Hükümet bu kadar kötü idiydi de, 
26,5 ay nasıl ayakta durdu diye şaşmak lâzım. Eğer 
demokratik rejim tıkanıklıkları aşmıyorsa, kötü hü-
kümetlsri ayakta tutuyorsa, o zaman rejimde kusur 
aramak lâzımdır, o zaman sistemde birtakım düzelt
meler yapmak lâzımdır. Hükümetin bir şartı var
dır, tek şartı, ikinci bir şartı yoktur; güvenoyu. Hü
kümetler güvenoyu ile ayakta durur; güvensizlik oyuy
la gider. Başka hiçbir şartı yoktur. Sen beğendin, ben 
beğenmedim, o beğendi... Beğenip beğenmemek hak
kı Millet Meclisindeki 'milletvekillerine aittir ve an
ketler yapmak suretiyle, ilmî mütalaalar almak sure
tiyle ne hükümetler kurulur, ne de ayakta durabilir. 
Eğer demokrasiye inanıyorsak, bunun kaidelerim iyi 
bilmeye ve bunların neticelerine razı olmaya mecbu
ruz. Huzurunuza gelen üç parti; siz kimden oy aldıy
sanız onlar da aynı Tüzk vatandaşlarından oy aldı
lar. Binaenaleyh, kendi oylarınızı makbul, % 52 oyu 
gayri makbul sayarsanız, o zaman bu demokrasi fa
lan olmaz. Binaenaleyh, seçim, genel oy, hükümet
leri çıkarmada yegâne yoldur, genel oydan başka bir 
hükümet çıkarma yolu yoktur. Genel oyu herkes ka
bul edecektir. Netice odur. Genel oy sandıktan geçer; 
sandığın neticesine de herkes razı olacaktır. Bunu 
öğrendiğimiz gün Türkiye'de birçok şeylerin düzele
ceğine kaniim. 

Şimdi, 5 Haziran günü seçim yapıldı, 6 Haziran 
günü kendilerini iktidar ilân edenler oldu; ama bu bir 

şsye yaramadı. 14 Haziran günü Halk Partisi Genel 
Başkanına hükümet kurma görevi verildi. Halk Partisıi 
Genel Başkanı ortak aradı; bulamadı. Eğer bugün 
kö'tüled'iğiııüz partilerden birisi o gün Haik Partisine 
ortak olsaydı, çok makbul olurdu. Fevkalâde makbul 
olurdu. 

Halk Partisi Genel Başkanı 19 Haziran günü be-
KİmSe görüştüğü zaman; güvenoyu alamayacağı yaptığı 
çalışmalar sonunda anlaşılmıştı, hükümet kurması ha
linde kuracağı hükümetin güvenoyu alamayacağını 
ben kerîdCiine söyledim; ama 21 Haziran günü bu 
Hükümet kuruîdu, ilân da edildi, 217 oya karşı 229 
oyia güvensizlik aldı. Bizini dediğimiz netice itibariyle 
çıktı. 

Memleketin bir hükümeti olmayacak mı? Olacak. 
Tek başına bir parti siyasal iktidar olacak kadar oy 
kazanmamışça, memleket hükümetsiz mi kalacak?.. 
Hayır, koalisyonlar olacak. Bu koalisyonları yaparken 
partileri eşit hakka sahip addetmek lâzımdır. Partile
rin bir kısmım ülke için zararlı, bir kısmını yararlı 
saymak aslında fevkalâde yanlıştır. Böyle bir şey 
olamaz. 

Şimdi buraya geldiniz; Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Sözcüsü bize söylemedik lâf bırakmadı. Mazide, 
halde, istikbalde ne kadar kötüleme, karalama yap
mak mümkünse bunları yaptı. Soruyorum : Cumhuri
yet Halk PartÎFİ Genel Başkanı bize ortaklık teklif 
etti, biz bu kadar kötüydük de acaba niye bize hükü
met ortaklığı teklif etti?.. Samimî olmak lâzım. Çizgi
de kırıklığa lüzum yoktur. Açıklıkla söylüyorum. 

Bugünkü koalisyonu teşkil eden partilerin hep
sine burada dünyanın hakaretini yağdırdınız. Haksız
sınız ve bu üç parti de bu hakaretlerinüze müstahak 
değildir. Böyle bir şey yapmaya da kimsenin hakkı 
yoktur. Cumhuriyete, Atatürk'e, Türkiye'ye sahiplik
te biz kimseden geri kalmayız. Onun içindir ki; mil
letin 8 milyona yakın oyuna sahip, % 52 oyuna sahip 
üç partinin meydana getirdiği koalisyonu Türkiye 
liç'in tehlikeli görmek, karanlık görmek demokrasiye 
inançsızlığın ta kendisidir. Bu düşünce antidemokra
tiktir. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de 26,5 ay iktidar görevini yapan, 31 

Mart 1975 tarihinde kurulmuş ve 21 Haziran 1977 ta
rihinde görevi bırakmış olan bu Hükümeti benlim baş-
kanliğımda dört parti ve bağımsızlara dayanan Hü
kümet, Millet Meclisinden on defa güvenoyu aldı; 
öyle ayakta durdu. On defa güvenoyu aldı. Güven
oyunu milletvekiIFeri verdi; acaba bu bir değer taşı-
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•mıyoî mu? Hay it.,-. Miiieûn önüne gitti; (Bu, Hükü
met k u m l u ğ u zaman <!>}n partinin, yekûna 213 üye 
ediyordu.) Milletin huzuruna gitti, Hükümet olarak 
gitmedi, dört parti ayrı ayrı gitti; ama bu dört par
tinin meydana getirdiği Hükümetin icraatı millet ta
rafından reddedilmiş olsaydı, 213 sayısıyla gitmiş olan 
dört partinin 232 sayısıyla gelmemesi lûzumlı. Aslın
da seçime, bu beğenmediğiniz, «Birinci MC» diye 
allandırdığınız Cumhuriyet Hükümeti girmiş olsaydı; 
öyle sayarsanız, o seçimi kazanarak çıkmıştır. 

Acaba bu îşhı hakemi kim?.. B& işin hakemli mil
le tse, sizin burada yerin dibine batırdığınız bu Hü
kümeti miîlet ibra • etmiş ve A seçim kazandırmıştır. 
Bu kadar kötü saydınız ve bu söylediğiniz ]&fhmn 
hepsini meydanlarda söylediniz. Eğer millet sizin söy
lediklerinize inansaydı, sizi tek başınıza iktidara ge
tirirdi. Getirmedi sizi tek başınıza iktidara. Bizi de 
Adalet Partisi olarak tek başımıza iktidara getirme
di; ama 1975 - 1977 Hükümetini teşkil eden dört par
ti 232 üye ile geldi; yani başladıklarından daha çok 
üye ile geldi. 

1975 - 1977 dönenimde Türkiye iyi idare edilmiştir. 
Hakemin kararı bu. Eğer Türkiye iyi idare edilme
miş olsaydı, bu dört parti 232 üye ile gelmezdi. 

ASDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Pembe 
gözlükle •bakiyorçuımz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Pembe gözlük, kara gözlük meselesi değil, ra
kamlar arta yerde. Ben rakam konuşturuyorum. Söy
lediğim doğru ma? cğ*'i mi?.. 

FEYZİ ÎİAKKÎ E3ATOĞLU (İstanbul) — Sağ 
partilerin 258 milletvekili vardı, 2301a geldiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEiVÎİREL (Defam
la) — Sağ parti - sol parti hikayesi değil, hikâye; 
•koalisyonu teşkil eden dört partinin 213 üyesi var
dı. Koalisyona başladığı zaman 2? 3 üyesi vardı. Seçl-
o e gltil geldi; bu dört partinin 232 üyesi var. Hesap bu. 

Şimdi, huzurunuzda buludan Hükümetin hesrlbı 
meydanlarda yapılmıştır, söylediğiniz sözlerin hepeli-
nln cevabı verilmiştir, söyld'il^İJi'z sözlerin cevabı rad
yolarda verilmiştir. Bunların hepsini söylediniz, hep
sine cevap verdik. Binaenaleyh, şayet 1975 - 1977 Hü
kümetinin yeniden tartışması yapılacaksa, ben şah
sen o tartışmaya varsın, 1975 - 1977 Hlildfeelinln 
beşi olarak, o Hükümetlıı bütün icrastun her yerde 
savunmaya haznem; ama şu anda başka bir işin içe
risindedir Cumhuriyet Seneîosu. 1975 - 1977 Hilidistıe-
t'ı-in ibrası yle meşgul değildir, yeniden kurulmuş 
1977 Hükümetinin, 1977 seçimleri sonrasmdaki Hükü-
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metin Programının müzakeresiyle meşguldür. -Böylece' 
Cumhuriyet Haili Partisi Sayın Sözcüsünün 16 sayfa
lık konuşmasının 14 sayfası gider. 14 sayfa tezvirat-
tan İbare tiir, bu tabiri hafif bile kullanıyorum, tezvi-
rattan ibarettir, söylenen sözlerin geçerliliği yoktur ve 
gerçekten Cumhuriyet Senatosunda bu şekilde bu 
tartışma yapılmasa iyi olurdu» 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsünün söy
leyebileceği şeyler vardı. Programı açardı, derdi ki : 
«'Memleketin meselelerini siz şöyle sıralamışsınız. 
Memleketin meselelerini böyle sıralamak doğru de
ğildir. Memleketin meseleleri şunlardır, sizin dediği
niz gibi değildir. Memleketin meselelerine şu teşhisi 
'koymuşsunuz, bu teşhisler doğru değildir, şu teşhisi 
koymak lâzımdır.» diyebilirdi. Bunların hiçbirisini 
demedi. Sadece esti yağdı, verdi veriştirdi ve gerçek
ten hazin bir tablo meydana çıkmıştır. Üzüntüyle 
ifade ediyorum. 

Şimdi, bir - iki şeyi aydınlatmadan' diğer şeylere 
geçmeyeceğim. 

Efendim, 5 Haziranda seçim niye yapılmış?.. Se
çimi gerektiren şartlar varmış. 5 Haziranda seçimin 
yapılmasına Millet Meclisi karar verdi. Neden yapıl
dığım bugün tartışmıyoruz; o gün tartıştık. Adalet 
Partisi zaviyesinden millet iradesine dönmenin ve mil
letten yeni bir güç almanın gereği ortaya çıkmıştır 
bizim için. Biz öyle düşünüyorduk ve Millet Mecli
sinde bazı önemli kanunlarımız tıkanmıştı, bunları 
Miîlet Meclislinden geçirmemiz imkânı yoktu, seçim 
eninde sonunda yapılacaktı, millete dönmek kadar ta
biî ne olabilirdi. Herhalde bizim erken seçim talebin
de bulunmuş olmamız kınanacak bir şey değil, övünü
lecek bir şey olması lâzım. 

Biz iktidardık; yani 5 Haziran günü iktidardık ve 
Ekimin IS'hıe kadar.; 14'üne kadar, ne ise, hangi ta
rihte geliyorsa normal zamanı, yine iktidar kalır
dık, bugün Temmuzun sıcağında hükümet kuracağız 
diye uğraşmazdık. Yine iktidar olurduk ve o tarihe 
kadar. 5 ay ikiidardan vazgeçerek memleketi seçime 
götürdük. Siz kazanıp gelseydiniz iktidar siz olurdu
nuz. 

Binaenaleyh, «Niye erken seçime götürmüşüz?^ 
diye bizi tenkit edemezsiniz, etmemeniz .lâzım; tak
dir elrzeırz Iflzun. Şu bakımdan takdir etmeniz lâ-
Z-KÎ; EÎZ ıiKîIîalefeiiiniz, muhalefetin iktidar olma şan
sı vara:. Birin memleketi erken seçime götürmemiz 
bizim aleyliliiılze, sizin lehinizeydl; yani iktidarı 5 ay 
ewel biz bırakıyorduk. Ama biz meseleye, milletten 
yeni bir güç almanın zamanı geldiği noktasından bak-
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tık. Efendim, ne oldu?.. Biz Hükümetten kurtulmak 
için seçime gitmiş değilizdir, Hükümetten kurtulabilir
dik; eğer o Hükümetle Türkiye'nin işlerin! yürütemi-
yorsak, «Biz bu Hükümeti bırakıyoruz.» diyebilirdik. 
Biz seçime, millet iradesinden yeni bir güç alınması 
lâzım geldiği kanaatine geldiğimiz için gittik. 

Bu, o kadar yadırganacak bir şey de değildir. Dün
yanın her tarafında erken seçime gidilir; erken se
çim zaruret haline gelir ve gidilir, şimdi erken seçi
me gidilmiştir. Bunun esprisi böyle bir hükümetin 
gehnemesiydi, e şimdi yine aynı Hükümet geldi... Size 
hükümet kurma görevi verildi, kursaydınız hüküme
ti; ayakta duracak bir hükümet kursaydınız... Biz si
zin elinizden hükümet mi gaspettik?.. Bir hükümet 
kuramadınız, güvenoyu alamadınız. Bunlar bizim ku
surumuz mu?.. Ondan sonra hükümet boşluğu çıktı 
meydana. Hükümet boşluğunu doldurmak bizim var 
oîuş senebimizdir. Biz hükümet kurarken sizden özür 
mü dileyeceğiz? Kurduk geldik huzurunuza. Bu ka
dar kötülemeye maruz kalmak, bizim için doğrusu 
fevkalâde insafsız bir muameleye maruz kalmaktan 
başka 'bir şey değildir. 

Sartki burada bir gensoru konuşuluyor; Hükümet 
programı değil de bir gensoru konuşuluyor. Söylen
medik lâf kalmamıştır. 

Bu ortakhğa meşru denemezmiş... Ne biçim lâf 
bu, ne biçim lâf bu?.. Bu, bir fetva. Yani meşruyu 
kim tayin edecek?.. Neye denemezmiş bu ortakhğa 
meşru?.. Hepsi legal partilerdir; üç parftnin yekûnu 
230idur ve üç partinin dışında kalanların sayısı da 
l l ^ d u r . Niye bu üç partinin teşkil ettiği Hükümete 
meşru denemezmiş?.. - Kim veriyor bu meşruluk fer
manım?.. 

Efendim, bu Hükümet Anayasaya ters düşermiş... 
Niye ters düşermiş bu Hükümet Anayasaya?.. 

Böyle Hükümet tenkidi olmaz, böyle izah tarzı 
da olmaz. Bu Hükümet güvenoyu aldığı zaman Hü
kümettir, meşrudur ve Anayasaya uygundur. Başka 
türlüsünü düşünmek mümkün değildir. 

Efendim, direnişler yapıhrmış; eylemler, Parlamen
to içi muhalefet, Parlamento dışı birtakım kimseler, 
böyle ilerici kuruluşlar falan bir araya gelirmiş... E, o 
zaman millet iradesinin üstünlüğü nerede kaldı?.. 

Mîllet iradesi taksim olunamaz. Bu iradeyi bera
berce temsil ediyoruz; hep beraiber temsil ediyoruz. 
Buna ortak bulmayanın, buna birtakım ortaklar koş
mayalım ve onun içinden çıkılamaz, Türkiye onun 
içinden çıkamaz. Sokağı millet iradesinin ortağı yap
mayalım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
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Hiç kimsenin hakkı yoktur, Anayasada oîınayaa 
bir yetkiyi kullanmaya. Hükümet kurma, daha doğ-
rusu hükümete güvenoyu verme, Hükümetleri ayakta 
tutma veya hükümetleri devirme, Millet Meclisinin 
münhasıran hakkıdır, Millet Meclisinden başka kim
senin hakkı değildir. Onun içindir ki, eylemmiş, iş-
Iemmiş, direriişmiş; bunlar, şikâyet etliğimiz anarşi 
var ya, işte anarşinin kökleridir. «Önley'in» diye şikâyet 
ettiğiniz anarşi var ya; yani bir memleketle hükümet 
kuruluşuna karşı âdeta isyan teşvikçiliği yapar gibi 
direriiş ve eylem teşvikçiliği yapılırsa, o memlekette o 
hükümete, «Anarşiyi önleyin» demek fevkalâde güç 
olur. 

Şahısları adına konuşan değerli sözcüler Hükümet 
Programına, gruplar adına konuşan sözcülerden çok 
daha fazla temas ettiler. Gerçekten buraya bir büyük 
diyalogu, bir yüksek diyalogu özleyerek geldik; bul
madık bu diyalogu burada. Sanki gündem Hükümet 
Programı değil de, gündem dsşı konuşmalar oldu bu
rada. Yani gündeme girileme'di bir türlü, tamamen gün
dem dışı konuşmalar oldu. Bu Hükümet, Cumhuriyet 
Senatosunda konuşulduğuna göre, Cumhuriyet Hükü
metidir. Başka bir hükümet konuşabilir misiniz bura
da?.. Mümkün değildir o. Ondan sonra?..' 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Mecliste 
konuşulunca ne olur?.. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Aklınla yaşaya
sın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Mecliste konuşulurken de Cumhuriyet Hüküme
tidir; orası da Türkiye Cumhuriyetinin Millet Mec
lisidir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aklınla yaşa. 
Niğde'ye, Niğde'ye... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Cumhuriyet Haîk Partisi Sayın Sözcüsünün 
söylediklerine bakarsanız; 29 defa Dcmirel 25 defa 
MC, 26 defa Cephe geçti. 16 sayfanın içerisinde aşa
ğı yukarı üç tane 25'i aşan sayıda Hükümete atıfta 
bulunmuştur; 29 defa bana. Aslında bu, bir öfkeyi 
gösterir. Bu öfkeyi seçim meydanlarında bıraktık sa
nıyorduk; bırakmamışız öyle görünüyor. Zaten se
çim sonrasında hükümet kurmak genellikle zordur. 
Yeni seçim esnasında hararetli tartışmalar olmuştur 
meydanlarda; ama bunu başarabilmeliyiz. Memleke
tin bizden beklediği budur. 

Cumhuriyet Haîk Partisinin Sayın Sözcüsü, ken
di aklında bizimle ortaklarımızın arasını açmak için 
birtakım sözler nakletti; ben demişim ki, o demiş ki, 



C, Senatosu B : 68 

bu demiş M filân diye... Ona bakarsanız Türkiye'de 
hükümet kurulamaz. Çünkü, siz de Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak hükümet görevi aldığınız zaman ortak
lık teklifine gittiğiniz insanlara dünyanın lâfım söy
lediniz. Bize neler söylediniz; bize ortaklık teklifinde 
bulundunuz. 9 Temmuz günü ortaklık teklif ettiniz; 
henüz buram üzerinden daha 1 ay bile, 20 gün bile 
geçmedi; ama 8 Mayıs günü «Adalet Partisi ile koa
lisyon kurmak halka ihanettir» dedi Genel Başkanı
nız İzmir'de. Aradan 2 ay geçmeden 9 Temmuz günü 
bize de «Gelin, sizinle orîak hükümet kuralım» dedi. 
14 Haziran günü kendisine hükümet kurma görevi 
verildiği zaman Cumhuriyet Halk Partisinin Genel 
Başkanı, iki partiyi faşist ilân etti; Adalet Partisini 
ve Milliyetçi Hareket Partisini ve bunlarla konuşma-
yscağını söyledi; ama 9 Temmuz günü bize, «Hükü
met kuralım» diye geldi. Binaenaleyh, «Sen onu söy
ledin, btn bunu söyledim» diye bizi birbirimize düşü
receğinizi sanıyorsanız yanılırsınız. Biz birbirimize ne 
söylediğimizi biliyoruz. Ne zaman söylediysek zaten 
duyduk; hepsini biliyoruz. Seçim ne zannediliyor ya
ni? Seçim, böyle hîkaye anlaîıp gelmekten ibare* de
ğil ki, işte herkes birbirine diline geleni söyledi, gel-
d.k binaya. E., bunu bir kan davası mı yapacağız; 
seçim meydanlarında söylediğimiz şeyleri bir kan 
davası mı yapacağız?.. (A. P. şûralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

O zaman siyaseti yapamayız. Sabahtan beri şura
da neler söylendi. Yani kavga, dövüş için her türlü 
sebep var bu söylenenlerin içinde; ama burası bir 
medenî müessese. Bir medenî müessese içerisinde bun
ları, zaten üzülerek, bazen incinerek, bazen kırılarak 
dinliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Ülkenin bir hükümeti olacaktır, hükümetsiz ol

maz ülke. Ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi tek 
başına hükümet kuramadı, ortak da bulamadı. İllâ, 
başkası da hükümet olmasın diyemez ki... Onun dı
şında üç parti var; bu üç parti yanyana geldi, görüş
tü, konuştu, uzlaştı, bir hükümet kurdu. Şimdi, hem 
Cumhuriyet Halk Partisinin" Sayın Sözcüsü, hem; de 
Kontenjan Grup-unun Sayın Sözcüsü bu Hükümette 
Adalet P&rtisün aldandığını ve diğer ortaklarına, sa
yışma nispeten çok bakan verdiğini söylediler. Ada
let Partisinin hukukunu savundukları için buna te
şekkür ederiz; sma Adalet Partisinin hukukunu sa
vunmalarına ihtiyacı yok, o hukuku biz savunuruz, 
bizim Gruplarımız vardır. Her halde sizin sözünüze 
bakarak «Eyvah biz afdanımşız» diye buradan git
mezler, <«Bunun içinde bir hile vardır.» derler. 
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,Ne ihtiyaç-var bunlara?.. «Efendim, meydanlarda 
siz birbirinize bunları söylediniz..» Bize bunları ha
tırlatmanız bir şeyi ifade etmez, biz biliyoruz onları. 
«Efendim, şu kadar bakanlık o aldı, bu kadar bakan-
hk bu aldı..» Hükümet taksime tabi tutulmuyor, bir 
koalisyon kuruluyor ve düşüne taşma herkes kendi 
taraftarlarına yaptığı uzlaşmanın makûl olduğunu 
izah edebilecek şekilde bu yapılmıştır. Şimdi, burada 
tezini aramızı açmaya çalışmakta beyhude zaman 
kaybettiniz diye ben bunları söylüyorum. 

Biz buraya iç ve dış çıkar çevreleri istediği için 
gelmedik. Biz buraya, siyasal üstünlüğümüz var; sa
yısal üstünlüğümüz yok; ama siyasal üstünlüğümüz 
var diye de gelmedik. Sayısal üstünlüğümüz var. Sa
yısal üstünlükten siyasal üstünlük doğar; demokrasi
nin kaidesi budur diye geldik oturduk. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

Hükümetler yaptıklarıyla ölçülür. Yapması ihti
mâli üzerinden veya yapmaması ihtimali üzerinden 
yapılan tenkitlerde çok zaman haklılık olmaz. Çün
kü, uzun senelerdir hükümet tenkilleri yapılıyor, hat
ta bütçe tenkitleri yapılıyor, o tenkitlerin sonunda 
bakıyoruz gerçekçilikten uzaklaşıp, birtakım kötüle
meler için, ihtimalât üzerinden yapılan tenlkiiler çok 
kere yanıltıcı oluyor, sahibini utandırıcı oluyor, Biz 
iyi niyetle işe başlamışızdır; azimle, şevkle, milletimi
zin, memleketimizin büyük meselelerini halledelim 
diye işe başlamışızdır ve inanıyoruz ki, gruplarımız, 
her üç pariinin grupları ve mensupları, hükümetlerine 
sahip çıkacaklardır ve Cumhuriyet Hükümeti de ülke
nin tümüne hizmet eimek imkânını bulacaktır. 

Program yazdık, «Gelin diyalog kuralım.» diyo
rum Cumhuriyet Halk Partisi ile reddediyorsunuz... 
Gelin, Türkiye'nin büyük meselelerinde görüş birliği 
arayalım diyoruz, reddediyorsunuz... Her şeyi redde
diyorsunuz... Yani, biz teklif ediyoruz, siz reddedi
yorsunuz. 

Demokrasiyi içimize sindirme zamanı gelmiştir. 
Türkiye'nin % 52 oyunu toplamış bulunan üç partiyi 
yok sayamazsınız, Bunların kurduğu Hükümeti de, 
«Anayasaya ters düşüyor, yok efendim bu programı 
ile bilmem nereye ters düşüyor, yok efendim, yine 
karanlık günlere gidiyoruz.» gibi birtakım yargılara 
da bağlayamazsınız. 

Demokrasi açık rejimdir. Öyle ithamlarda bulun
dunuz ki, sanki dinleyen, Türkiye'de mahkeme yok, 
Türkiye'de hâkim yok, Türkiye'de savcı yok zannede
cek. Bu ithamlarınızı deiiHendirme imkânınız varsa, 
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verin Türkiye'nin mahkemelerine. Bunları yapmazsa
nız iftira olur. 

Şayet seçim meydanlarında söylediklerini, koalis
yon karmama sebebi oluyorsa, Cumhuriyet Kalk Par
tisi olarak siz ilelebet koalisyon kuramazsınız. 

Değerli üyeler; 
Cumhuriyet Haili Partisinin yapmış bulunduğu 

tenkitler içerisinde fevkalâde afakîleri vardır. Bun
lardan birisi, madenlerle ilgili olanıdır. Biz güya Tür
kiye'nin yeraltı kaynaklarını yabancılara peşkeş çek
mişiz veya çekecekmişiz... O manaya gelen ifadeler 
var. Evvelâ, Türkiye'nin kaynaklarım yabancılara ni
ye peşkeş çekelim?.. Ne sebep var yani?.. Aksine, 
Kırka'da boraks madenlerini i,5 milyar lira yatırım 
yapmak suretiyle açaa 1975 = 1977 Hükümetidir. 

Ksyseri'de çinko - kurşun tesislerini bitirip işlet
meye açan yine i 975 - 1977 Hükümetidir. 

Elâzığ'da 50 bin tonluk ferro krom tesislerini bi
tirip işletmeye açan yine o Hükümettir ve bunu 150 
bin tona çıkarma kararını veren de yine o Hükümet
tir. 

Mardin'in Mazı Dağı'nda fosfat yataklarını açan 
yine o Hükümettir. 

İzmir'de perlit yataklarını açan ve onun fabrika
sını kurmaya teşebbüs eden yine o beğenilmeyen Hü
kümetti*. 

Uludağ'ın tepesinde' Türkiye'ye senede 500 milyon 
lira gelir getirecek plan volfram madenini açan yine 
o Hükümettir ve nihayet ikinci demir - çelik fabri
kasına bitirip işletmeye açan o Hükümettir; üçüncü 
demir - çelik fabrikasına başlayan o Hükümettir; 
dördüncü, beşinci, altına, yedinci demir - çelik fab
rikalarının etütlerine girişen o Hükümettir. Yani böy
le, «'Memleketin madenlerini yabancılara peşkeş çeki
yorsunuz.» deyip, çıkıp gitmek bir şey ifade etmez 
ki... «Hangi madeni nerede, ne zaman, kime peşkeş 
çekmişler?» diye sorarlar adama. Türkiye'nin 20 bin 
tonluk kükürt fabrikasını 100 bin tona çdiarmaya ka
rar veren yine o Hükümettir, 

Binaenaleyh, biz Türkiye'nin çöpünü kimseye ver
meyiz. Evvelâ, niye verelim; sebep ne yani?.. Bu çe
şit şeyler bir kötülemenin kaynağı olamaz. 

Kontenjan Grupa adına konuşan değerli sözcü, 
«Bu Hükümet programında çimentoyu şuraya, demiri 
buraya çıkaracağız diyorsunuz.» diyor. Ne diyoruz 
biz?.. Türkiye'nin bugün işleyen 32 tane çimento fab
rikası var. 32 çimento fabrikasma 18 daha ilâve edi
yoruz, 50; 3 tane de inşa halinde var, 53 tane çi
mento fabrikası olacak. 
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j 19 milyon ton üretme kapasitesi, 15 milyon toıı 
j ı fiilî üretimi var. Bunu biz, ilk planda 35 milyon ton 
I üretme kapasitesine çıkaracağız 53 fabrika ile. 1987'-
i de Türkiye'nin 55 milyon ton çimentosu olması lâ

zım. Binaenaleyh, 53 tane fabrikaya ilâveten 25 tane 
J daha yeni fabrika yapılması lâzım. Buna «Hayır» 

deyin,.. Türkiye'nin 3 milyon ton demiri var; bunu 10 
milyon tona çıkarmaya çalışıyoruz. «İ0 milyon ton 

I lüzumsuzdur, hayır.» deyin... 

Türkiye'nin 15 milyon ton petrol rafinaj kapasi
tesi var. Türkiye Î932 yılında dışardan 4 milyar do
larlık petrol alacak, hele bir de bunu işlenmiş alırsa, 
o zaman 30 milyon ton lâzım; hele bir de bunu iş
lenmiş alırsa tonda 20 dolar daha fazla verecek. Biz 
15 milyon, ton petrol işleme kapasitesini Anadolu ra
finerisi iie ve Karadenizde kurmayı kararlaştırdığı
mız, f?enüz başlamadığımız yeni bir rafineri ile . ve 
seveni rafinerilerimizin bir kısmını daha büyüte
cek 30 milyon tona çıkarmaya karar vermiş bulunu
yoruz, Biz bunları söylüyoruz. 

Türkiye'nin 2 milyon ton gübre üretim kapasitesi 
var; Türkiye bu sene 7 milyon ton gübre kullanıyor, 
bunu 10 milyon tona çıkarmaya karar vermişiz; 

I 12 ye yakın gübre fabrikası yapılacak, «Parayı nere
den bulacaksınız, değinilenin suyu nereden gelecek?» 
diyor. Evvelâ bunların lüzumuna inanmak, sonra da 

I eli kolu sıvayıp parayı bulmak lâzım. Paradan önce 
gelen gönüldür. Eğer, bunlar gönlümüze sığmıyorsa 
biz bunları hiç bir zaman yapamayız. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'yi büyük yapmadıkça, Türkiye'yi büyük 

rakamların üzerine, Hükümet programında yazıldığı 
gibi oturtmadıkça, Türkiye'nin sıkıntıları artar, ek
silmez. Onun içindir ki, «Değirmenin suyu nereden 

j gelecek?» şeklindeki bir mütalaayı doğru bulmuyo
rum. Bize şu denmeliydi: «Bravo, bunları yapın, 
bunlar az bile.» Muhalefet bunu demiyor; «Bunların 
daha çoğunu yapın.» demiyor bize. Hattâ bunları 
yapmamızı dahi es geçiyor; tamamen sükût ile karşı-
kyor. «Daha çoğunu yapın» demesi lâzım. Kaynak 
nereden bulursunuz?.. Türkiye, 1963 - 1968 Birinci 
Beş Yıllık Plan döneminde 60 milyar lira, 1968 -
1973 İkinci Pîan döneminde 119 milyar lira, 1973 -
1978 Üçüncü Plân döneminde 290 milyar lira yatırım 

I yrpma gücüne sahip olabilmiştir. Türkiye, Dördün
cü plân döneminde 1 tirüyonun üstünde yatırım ya
pacak güce erişmiştir. 

Ama, siz Türkiye'yi batıyor gösterirseniz; Türki-
j ye'nin Maliye Bakanı çıkar da, Türkiye'nin battığını 
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ilân ederse, o zaman Türkiye'nin kaynak bulması 
fevkalâde güçleşir. «Gerçekleri söylüyoruz...» diyor
sunuz; hayır, gerçekleri söylemiyorsunuz. Sizden ev
velki Hükümeti kötülemek için Türkiye'nin battığım 
ilân ederseniz; bu para meseleleri fevkalâde nazik
tir, ondan sonra dayanışma kinde bulunduğunuz bir 
çok yerlerden kolunuz kanadınız kırılır; öyle olmuş
tur. Yani, 42 milyon Türkiye'nin, 50 milyona giden 
bir-Türkiye'nin batması mümkün değildir ve Türkiye 
batmayacaktır arkadaşlar. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar.) 

Efendim, «Enerji darboğazına siz sebep oldunuz.» 
diyor. Bu kürsüden 1971 Martında Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün söylediği sözler, 1971 bütçesi ge
çerken zabıttadır. O zaptı açar' bakarsanız, «Bu ka
dar enerjiyi ne yapacaksınız; toprağa mı vereceksi
niz, elektrik santralleri yapmayın.» diyor. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'nin 100 milyar kilovat saat elektriğe ih

tiyacı var. 26,5 ay biz Türkiye'yi idare ettik, bu 
26,5 ay içerisinde enerji kesintisi olmamıştır. Enerji 
kesintisi 20 - 25 güniük hâdise. Çünkü, Ambarlı'da 
3 iane üniteyi devreden çıkaran kablolar yandı. (3 ta
ne 110 bin kilo vatlık üniteyi) 26,5 aydır Türkiye'de 
enerji sıkıntısı yoktu; biz bunları uç uca getirdik, 
yeni ve Mlyük tesislere başladık. Bu yen) ve büyük 
tesislerle birinci merhalede elektrik üretimimiz 35 
milyar kilovat saata çıkıyor. İkinci merhalede 60 mil
yar kilovat saata çıkıyor. 1978 programını icra ede
bil!; sek 100 milyar kilovat saata çıkıyor. 

Yeni bir atom santralı kuracağız. Biz beklerdik 
ki, muhalefet bizi tenkit etsin, desin ki, «Çok geç 
kaldınız atom santralı kurmakta, bunu ne zaman, ne
rede kuracaksınız?.,» Bunları dile getirsinler. Bunların 
hiçbirisi burada dile getirilmiş değildir. 

KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Efendim, 10 bin köy elektriklenmiş, 86 bin köy 

varmış, demişiz ki, «Köylerin yansı ışığa kavuştu». 
Öyle demedik. «Köylerde yaşayan nüfusun yansı ışı
ğa kavcştu.» dedik. Programda öyle yazılı. Evet, bu
gün Türkiye'de köylerde yaşayan nüfusun yansı ışı
ğa kavuşmuştur Allah'a şükür.» Öbür yansım 1981'e 
kadar nasd kavuşturacaksınız?» diyor. Bize, «Daha 
dört sene bekletmeyin köylüyü, iki sene zarfında ya-
pabüliyorsaiüz, iki senede yapın.» demesi lâzım. Biz 
böyle bir muhalefet isteriz. Yani, her şeye karşı, her 
şeye engel bir muhalefetle Türkiye'nin bir yere var
ması mümkün değildir, İşte onun için, ancak bir ay 
iktidar yapabilme imkânları oldu. 
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| Kalkınmayı aldatmaca sayıyor bizim muhalefet. 
Kalkınmayı aldatmaca saymak, kalkınmaya inanma-

I mak demektir. İşte, hep bu aldığım laflar kendi söy-
I Iediklcri sözlerin içindedir. 

Efendim, 300 kişi bu anarşi olaylarında hayatla-
I nnı kaybetmiş. Bundan elem duymamaya imkân 
I yok. Geçen bir ay zarfında da 60 kişi hayatlanm kay

betmiştir; kendilerinin Hükümet olduğu dönemde. 
I Eğer bunun sorumlusu Hükümetse, 60 kişinin hesa-
I bım vermeleri lâzımgelir. Bu işe böyle bakdamaz, Hem 
I kazanın altını yakacaksınız, hemde ondan sonra b/ir-
I tekim suçlan atacaksınız... Türkiye'de bu işleri ya-
I panların yakasına yapışacak devletin mercileri var. 

Polis dahi, bir hadise olduktan sonra savcının emrin-
I dedir. Hadise olur olmaz polis idarenin emrinden çı-
I kar, savcının emrine girer, savcının emrindedir. Sav-
I cı var, yargıç var; sistem öyle kurulmuş. 
I Harp sanayii sürüncemede bırakılmış... Hayır, 
I harp sanayii sürüncemede falan bırakılmadı. Ashn-
I da 14 fabrika kurulması lâzım; bunun sekizi kurul-
I muştur, işliyor. İki tanesi kuruluş halindedir. Uçak 
t sanayiini canlandıran biziz. Eğer şartlar kötü gitmez-
I se, istediğimiz şekilde giderse, 1978 senesinin sonuna 
I doğru ilk Türk yapısı uçağı uçurabileceğiz. İlk uçak 
I 1978 senesinin sonuna doğru uçabilecek. 
I Tersanelerimiz genişletilmiştir. Bunun yanında 
I tank fabrikamız hemen hemen imalâta geçecek şekü-
I de yapılacaktır; ama motor yapamadıkça bunlann 
I hiç birisi için önemli bir adım atmış sayılmayız. Mo-
I tor sanayii için de birçok kuruluşlar yaptık, bunla-
l rın hepsine girdik. 
I Erken seçim meselesine geliyoruz yine. Erken se-
I çimle iflâs ilân etmişiz; Hükümetin iflâsını. Aynı HU-
I kümeti yine devam ettiriyormuşuz... Bunlar fevkalâ

de yanıltıcıdır. Bunların hiç birisinde gerçek payı 
I da yoktur. 
I Devlet iflâsa sürüklenmiş... Bunu kabullenmek 
I mümkün değildir. 
I Arkadaşlar; 
I Türkiye Cumhuriyeti 25 - 30 seneye yakın zaman-
I dır tediye muvazenesi sıkıntılan içerisindedir. Geli

şen memleketlerin hepsi tediye muvazenesi sıkıntıla-
I nnın içerisinde. Birleşik Amerika'nın Haziran ayı 
I içerisindeki tediye muvazenesinde 100 milyar lira 
I noksan var; bir ayda 100 milyar lira noksan var. İn-
I giltere tediye muvazenesi sıkıntısı içinde çırpmıyor. 
I Dünyanın her memleketi tediye muvazenesi sduntısı 
I içerisinde. 
I Türkiye, 1977'de altı milyar dolarlık mal alma-
1 ya mecbur. Altı milyar dolarlık malı ne ile alacak? 
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îki milyar dolarlık satacak, bir milyar dolar da işçi 
dövizi gelecek; altı milyar dolar... Be alfc milyar do-
terin î milyar 29-0 milyon dolan petrole gidiyor. Bir 
milyar dolara yakım demir çeliğe gidiyor, 500 milyon 
dolara yakmı gübreye gidiyor. 15 kaleme 4,5 milyar 
gidiyor. Bunları alamadığınız takdirde hiç bir şey 
yapamazsiîuz. 

Biz, 1975'te de, 1976'da da Türkiye'yi yokluğa 
götürmedik. Hiç bir ırzdın yokluğu olmadı. Yokluğa 
götürmeden aldık, buraya kadar getirdik. Buna kötü 
idare denilemez; aşna kendileri bir ay zarfında Tür
kiye'nin battığını Hân ettiler çıktılar. Ondan sonra 
Merkez Bankamızdan dünya kadar para çekilmiştir. 
Maliye Bakammn yaptığı beyanattan sonra Merkez 
Bankasından dünya kadar para çekilmiştir. Hiç çe
kilmemesi lâzımgelen paralar çekilmiştir ve devalü
asyon şayiaları (Daha dün Merkez Bankasının Iıesap-
larım gözden geçirdik,) 490 milyon dolar ihracat dü
şüklüğüne sebep olmuştur. 

Buğday duruyor, pamuğun önemli bir kısmı duru
yor, tekstil malten duruyor, tütün duruyor, hepsi du
ruyor... Türkiye, malı olan bir memleket, malı olma
yan bir memleket değil ki.,. Nedir Türkiye'nin mese
lesi?. 500 milyon dolardır; ama siz Mâliye Vekili 
olarak çıkvp da memleketin battığını ilân ederseniz, 
o zaman o 500 milyon dolan bulamazsınız. Türkiye 
daha bir süre, viabiiitesini kazanıncaya kadar; ya
ni kendi ekonomisini kendi gücüyle götürüneeye ka
dar dışarıya muhtaçtır. Bu bizim kusurumuz değil. 
Büyüyen, gelişen bir memleketin her sene iki milyar 
dolar yatırıma ihtiyacı var, Bunların kaynaklan da 
vardı ama, «Aman bize para vermeyin» tavrım ta
kınırsanız, bu sıkıntılar olur. 

Efendini, dış politikadaki sorunlar çözülememiş. 
Hangi mesele, nasıl çözüiecekmiş de çözülememiş?. 
Soruyorum, bunu diyenlere soruyorum. Hangi mese
le, nasıl çözüiecekmiş de çözülememiş?. 

Kıbrıs1; çözmediniz... Nasıl çüzecekmişiz de Kıb
rıs'ı çözmemişiz?.. Neymiş bizim kusurumuz Kıb
rıs'ın çözümlemesinde Hükümet olarak? Soruyorum. 
Bunu bizim kusur hanemize yazmakta mana yok. 
Açıklıkla iFsde ettik ki, millesin kabul etmeyeceği bir 
çözümü hiç bir Hükümet Meclislerin öriünc getire
mez. Kıbrıs, fevkalâde önemli bir konudur. 1950 -
1960 döneminde on ses^e münakaşa edilmiştir. 1957' 
de Millet Meclisi karar almıştır; «Taksim» diye ka
rar almıştır ama 1959'da Londra - Zürich Anîaşmala-
rıyle Kıbns bağlanmıştır. Binaenaleyh, bu çeşit me
selelerin böyle 25 ay zarfında, 26 ay zarfında çözüîe-
meyişini bize bir fatura olarak yazmakta mana yok. 
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Bir çok kere sorduk kendilerine; «Siz olsanız na
sıl çözersiiiiz: bıayuran söyleyin» diye. Cevabı yok, 
«Siz çözerlz,„» NasJ çözersin?.. Dsşanyı da öyle 
UnantkrdilEU'; «B»jı:?ar çozer» diye, 

Efendim, Ege soruna çöziilrncıniş... Nedir Ege 
sorunu? YunanîıEar <?clrniş, «Bu Ege denizi bizim, 
burası Yunanistan'ın ^ölü» demişler. Niye sizin?. 
«Iş*e, Anadclu'ınm ucundan başlayan adalar var; 
adalar, bizim, Yunanistan'la adalar arasındaki deniz 
de bizim...» «öyle şey olur mu?» demişiz, «Gelin 
Irzını bir Iconi»şahrn.» demişiz. «Ne konuşacağız, bi
zim sizinle konuşacak bir şeyimiz yok.» demişler; 
ama o zemmettikleri Hükümet zamanında Yunanlı
lar gelmiş masaya oturmuş ve mesele konuşulur ha
le gelmiş, bir çok kere de konuşulmuş. 

Meseleleri askıda bırakmışız, sürüncemede bırak
maz, . , Bazı meseleler var ki, sadece bizim irademi
ze bağh değil ki; karşı tarafm da iradesine bağlı. 
Eğer sen beni burada «Ne pahasına olursa olsun, 
çöz bu meseleyi.» diye sıkıştmrsan, o zaman Türkiye 
için doğru bir çözüm getiremem. 

Efendim, Amerika Birleşik Devletleriyle ambar
go çözülememiş..- Evvelâ Amerika Birleşik Devletle
riyle ambargo, bizim Hükümetimizin ortaya çıkar
dığı bir mesele değddi, Biz .de bursu devraldık. Am
bargo çözülemedi; doğrudur. Çünkü, Amerika Bir
leşik Devletleri, «Evvelâ Kıbrıs'ı çözün sonra am
bargoyu çözelim.» diyor. Biz de «Kıbrıs'tan size ne? 
Biz bir hekümran devletiz. Mesele, sizinle Türkiye 
arasında değil ki. Siz <; ekilin aradan.» diyoruz. Aca
ba bunu söylemekle Türkiye'nin hukukunu korumuş 
olmuyor muyuz?.. Türkiye'nin hukukunu koruyoruz. 
Onun için dedik; Türkiye eğilemez. 

Akhğmısz meseleleri kötüleştirmemişizdir, iyiîeş-
t'ımişizdir, 

Katiller, soyguncular, bilmem neler, falanlar fi
lanlar, bir sürü laflar... Bunların bu kürsülerden söy
lenmesi ayıptır. Kati, önemli bir hadisedir; elen ola
cak, ö'dürcii olacak. Öîeni söylemeden, öldüreni söy
lemeden, «Katiller, soyguncular, vurguncular» diye 
bir Hükümeti tahkir etmeye hakkı yoktur kimsenin. 

Bir gizli protokol diye bir şey tutturdular iki gün
dür. Bugün grup toplantısında söyledim, dışarıya ver
diğimiz beyanatta da var. Hükümetin kurulması es
nasında iki protokol üzerinde'çalışılmıştır. 

Burslardan birisi şudur: Hükümet ne yapacaktır? 
Bu protokol nihai şeklini almış, üç parti genel baş-
kmıı tarafından iurzaLınnıış, neşredilmiştir ve. Hükü
met programı da ona dayanır. 
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İkincisi ise şudur : Hükümet ahenk içinde nasıl 
çahşacaktır? Bu hususta arkadaşlarımız çalışmalar 
yapmış; fekat bu çalışmalar üç parti genel başkanı 
tarafından imzalanıp da nihaî metin neşredilecek 
hale gelmemiştir. Biz bunu kimseden saklamadık ki, 
her yerde söyledük. Gazetecilere söyledik, her toplan
tıdan sonra söyledik. 

Efendini, bu metnim içerisinde Kara Kuvvetleri 
Kumandanının tayini varmış... Böyle bir şey yoktur, 
bu iftiradan ibarettir. «îspat edemezsen müfterisin.» 
diyen benim. Müfteri meselesi buradan çıkıyor. İddia 
da bu; 15 gün evvel yapıldı bu iddia. 

Şimdi, geçeceğim başka meselelere. «Bu program, 
boş teneke gibi bir programdır.» diyor Cumhuriyet 
Halk Partisinin sözcüsü. Oraya geçmeden önce bir 
iki hususa temas etmek istiyorum. 

Gerçekten, bu Varto - Hmıs depreminden kalan 
evleri yapmamız lâzımdır. Muş Senatörü arkadaşı
mız yerden göğe kadar haklıdır. Ve gerçekten bir 
şeyi daha açıklamam lâzım: Köy yollan asfaltlana
cak deniyor; bir tarafta yolu olmayan köy var, öbür 
tarafta köyü asfaltlıyoruz... Bir eşitsizlik görülüyor. 
Asfaltlanacak olan köy yolları köylülerin kendi yar
dımları ile asfaltlanmaktadır. 

Birtakım bağ - bahçe mıntıkasında köyler tozdan 
çok mustariptirler, büyük zarar görmektedirler, as
faltın parasını vererek kendi yollarını asfaltlayacak 
durumdadırlar. Gerçekten, bir tarafta gidemediğimiz 
köy varken, öbür tarafta asfaltı köye kadar götür
mek gayet tabiî ki, izahı güç bir iştir. Onun öyle an
laşılmasını rica ediyorum; programdaki yazılışı da 
odur. 

«Büyük Türkiye kandırmacadır» diyor. «Türkiye 
büyümüştür; ama Türkiye'nin borçları büyümüştür» 
diyor bir sayın sözcü. Bunları söyleyip gidiyor. Bil
miyorum, sonra zabıtlara falan bakıyor mu? Her yer
de de söylüyor. 

Bir defa, «Türkiye'nin borçları büyümüş, borca 
batmış, anarahminden mezara kadar herkes borç
lanmış» dîye laflar, uluorta laflardır. Türkiye'nin 
bütün borçlarım bir senelik döviz geliriyle ödemek 
mümkündür. 30 tane gelişen memleket içerisinde Tür
kiye, borçluluk sırasında 24 ncüdür, 30 memleket 
içinde 24 ncüdür, başta gelen memleket değildir. 

Borç almayacaksın, kendi kaynaklarından çıkar
mayacaksın, her sene nüfusun 1 milyon artacak, fu
karalık du boyu olacak, memleketin çeşitli bölge
lerinde işsizlik felâket halini alacak, sıkıntı, sefalet 
olacak; nasıl çıkacak Türkiye bu işin içinden? Tür-

• kiye'nin borçlanma kabiliyeti vardır. Türkiye, bat
mış bir memleket, borca batmış bir memleket değil, 
borç alabilecek bir memlekettir ve bunları saray yap
makta da kullanıyor değildir Türkiye. Aldığı borç
lan fevkalâde önemli yatırım sahalarına yatınyordur. 
Ağır sanayi tesisleri kurmaya başladık, bu ağır sa
nayi tesislerinin tamamlanması lâzım. Türkiye, mil
yarlarca lira para verip makine ithal eden bir mem
leket olmaktan çıkmalıdır, Türkiye, makine ihraç 
eden bir memleket haline gelmelidir. Sanayileşmenin 
o safhasına gelinmiştir. Bu noktada duramayız. İşte, 
o noktada yeni baştan bizim yine bir çok alete, ede
vata, bir çok şeye ihtiyacımız vardır. 

Değerli arkadaşlarım; muhterem senatörler; 
Efendim, 163 ncü madde değişecekmiş, programa 

öyle yazılmış... Evet, 163 ncü maddenin değişmesi lâ
zımdır. «Niye 141 - 142 değişmiyor?» diyor bir söz
cü burada. 141 - 142'yi de siz değiştirin. Biz 163'ü de
ğiştireceğiz, gücünüz yetiyorsa siz değiştirin. 

Neden değiştireceğiz 163'ü?.. Çünkü, yağmur 
duasma giden vatandaşıma 163'ten ceza verdi mah
kemeler. Bunu kaldıramazsınız; Belçika gibi, Fran
sa gibi memleketlerde yağmur duasına davet ediyor
lar, «Gelin kuraklık oldu, yağmur duasına çıkın» di
ye ve sıkışan vatandaş, yerle göğün arasında sıkışan 
vatandaş, derde düşmüş olan, çaresizliğe düşmüş olan 
vatandaş, Allah'a sığsnmayacak da kime sığınacak? 
Allah'a sığınmayı suç saydığınız anda, işte onun de
ğişmesi lâfındır. 

Bununla da kalmıyor, burada misalleri var: Ak
şehir Ortaokulunda din dersine giren hoca çocuklara 
«Selâmünaleyküm» dediği için, 163 ncü maddeden 
dolayı ceza giymiştir. 

«Layiklik» diyorsunuz; layiklik, din ve vicdan hür
riyetinin kâmil manada kullanılmasının koruyucusu-
dur. Layiklik, dinsizlik değildir. Öyleyse gelin, din ve 
vicdan hürriyetini Türk vatandaşından sakınmaya
lım. Din ve vicdan hürriyetini (Özgürlükçülere ses
leniyorum bilhassa) en sonuna kadar kullansın Türk 
vatandaşı. Bunda ne sakatîük var? 

Değerli senatörler; 
Dindar adamdan bu memlekete ne zarar gelir? 

Dindar adam, Cumhuriyeti yıkmaya da kalkmaz, 
memleketi karıştırmaya da kalkmaz, kimseye kötü
lük de etmez. 

Binaenaleyh, tespih çekenlerle, tetik çekenleri ay
nı safhaya koyduğunuz zaman, bu memleketin için
den çıkamazsınız. Senelerdir bunu söylüyoruz. 163 
ncü maddeyi değiştireceğiz. «Efendim nasıl değişti-
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receksiniz?» Kanun getireceğiz, kanun getirdiğimiz 
zaman neresini, nasıl değiştireceğimizi herkes göre
cek. 163 ucu madde değişiyorsa, «Atatürk İnkılâp
ları elden gidiyor.» filan demeye hacet yok. 

Efendim, bu programda yedinci ye dokuzuncu 
sayfalarda din ve vicdan hürriyeti meselesi yazılmış. 
İddia olundu ki, bu program Atatürk ilkelerine kar
şı imiş. Ne deniyor burada? «Milletimizin manevî 
ve maddî kalkınmasında birlik ve bütünlüğümüzün 
sağlanmasında güçlü ve tükenmez bir kaynak olan 
dinimizin ulvî prensiplerinden yararlanmak kararın
dayız.» Bunun kadar tabiî ne var?.. Din, milletimi
zin en ulvi değeridir ve buna sahip çıkmak kadar ta
biî ne var?.. Kaldı ki, bu 21 Haziran Hükümeti de 
bir program yazdı, getirdi, burada okudu. Bu prog
ramda bakın ne var: «Toplumumuzun ve insanlığın 
ortak değeri olan İslâm Dini, millî birliğin, sağlan
masında, kalkınma çabalarımızın başarıya ulaşma
sında, iç barışın oluşmasında ve kardeşlik duyguları
nın geliştirilip, pekiştirilmesinde kutsal bir kaynak
tır.» 

Bu 21 Haziran Hükümetinin ki, Atatürk ilkeleri
ne aykırı olmuyor da, bizim yazıp getirdiğimiz niye 
Atatürk ilkelerine aykırı oluyor? 

Arkadaşlar, Atatürk ilkeleri dinsizlik demek de
ğildir. Atatürk Kurtuluş Savaşına Hacı Bayram Ca
miinde dua ederek başlamıştır. Gelin yanlış anlama
yalım; Müslümanlık, Türkiye için bir tehlike değil
dir. Müslümanlık, millet olarak sahip olduğumuz en 
büyük değerimizdir, en büyük varlığımızdır; Cenabı 
Allah'a şükür olsun. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, «Boş teneke gibi» diyor. Cumhuriyet Halk 

Partisi Sözcüsü Sayın Atmaca, «Boş teneke gibi bir 
program» diyor, «Bunun nesini tenkid edelim» di
yor. Bakalım bu programa, boş teneke mi, dolu te
neke mi? 

Bu programın dördüncü sayfasında «Komünizm, 
faşizm ve diğer materyalizme dayalı zihniyetlerle, 
insanca yaşama hak, hürriyet ve haysiyetiyle bağdaş
mayan ve bütün maddî, manevî değerleri yok eden 
her türlü zulüm ve tahakküm idarelerine ve dikta 
heveslilerine karşıyız.» 

Bu, 28 Haziran tarihinde burada okunan, 21 Ha
ziran Hükümetinin programında «Komünizm» lafı 
geçmez. Biz, ülkenin bir numaralı problemini komü
nizm sayıyoruz. Bu Hükümet bunu getirmiş. Anarşi
den şikâyet ediyoruz, bunun kökünde ne var diyo

ruz? İşte, «Bunun kökünde komünizm var» diyoruz, 
«Onunla ıcücadele edeceğiz» diyoruz. 

Devam ediyoruz: 
«Millî, manevî ve tarihî değerlere sahip ve bun

lara sadakatîa bağlı olmayı mukaddes bir görevin 
gereği sayıyor, bunlarla övünüyoruz.» Acaba bu kü
çümsenecek bir şey midir? 

«Ülke ve millet bütünlüğünü, iç barış?, kardeşlik 
ve huzuru korumaya kesin şekilde kararlıyız?» Aca
ba bunlar boş tenekenin unsurları mı? 

«Hükümet olarak, Devletimizi tahribe yönelen 
iç ve dış tthdit ve tehlikelere karşı bütün tedbirleri al
mayı, her türlü kanunsuzlukla hukukun içinde kala
rak ve kanun yoluyla mücadele etmeyi, kesin olarak 
kanun hâkimiyetini sağlamayı millî bir görev kabul 
ediyoruz.» 

Gelin sorun, «Nasıl yapacaksınız bunu?» deyin, 
«Biz size nasıl yardımcı olabiliriz?» deyin. Hayır, bu 
<ok. Birinci şikâyet ettiğiniz şey anarşi değil mi? 
Evet, işte anarşi için burada hem tahlil hem çare 
konmuş. 

Ondan sonra; «Demokratik hukuk devletinde her 
türlü kanun dışı eylemlerle mücadelenin başlıca da
yanağı olarak hukuku görüyoruz.» diyoruz, çareyi 
söylüyoruz. 

«Bu maksatla ihtiyaca cevap verecek kanunlar 
süratle çıkarılacak ve uygulamaya konulacaktır.» 
diyoruz. Dönüyoruz; «İster iktidarda, ister muhale
fette olsunlar, demokratik siyasî hayatın vazgeçil
mez unsuru olan siyasî partilerimizin birbirini ta
mamlayan ve millî hedeflere yönelen görevleri oldu
ğuna kaniyiz» diyoruz; muhalefeti nasıl anladığımı
zı söylüyoruz. 

Kalkınmaya geliyoruz : 
«1977 Türkiye'sinin milletlerarası yarışta bulun

duğu noktadan çok daha ileriye gidebilmesi ve temel 
meselelerini halledebilmesi için, önünde çok güzel 
imkânlar ve fırsatlar vardır. Bu fırsat ve imkânların 
boşa gitmemesi için milletçe huzur ve istikrarın ko
runmasına gayret etmeliyiz. Siyasî istikrar korunabil
diği, huzursuzluk yerine hizmet ortamı sağlanabildi
ği takdirde, her alanda millî, güçlü, dengeli ve sü
ratli kalkınma hedefine ulaşılacaktır.» diyoruz. Kal
kınma içhı koyduğumuz hedef budur, ilke budur. 

Geliyoruz Devletin ıslahatına : 
7 nci maddede, Devleti ıslah ederek, vatandaşın 

işlerinin daha iyi görülmesini söylüyoruz. 
Ondan sonra geliyoruz yargının işlemesine; 
Diyoruz ki; «Adalet daha iyi dağıtılabilmelidir 

Türkiye'de.» 
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Acaba Türkiye'nin başka ne meseleleri var? Yani 
Türkiye'nin şurada sayılanlardan başka ne meselele
ri var? Onlar ne ise, buraya niçin getirip dile getir
miyorlar? 

Ondan sonra dönüyoruz, «18 yaşını dolduranlara 
oy hakkı tanıyacağız.» diyoruz. 

«TRT nin tarafsızlığını mutlak manada sağlaya
cağız. Millî bir müessese olarak koruyacağız.» diyo
ruz. 

Geliyoruz; Millî Eğitimin temel ilkesini koyuyo
ruz. Türk Millî Eğîtimi nasıl olacaktır? Burada ko
yuyoruz buna, 11 nci sayfada. 

Ondan sonra geçiyoruz 12 nci sayfada; «Üniver
siteler bundan daha çok çocuğu okutmalıdır.» diyo
ruz. Çünkü üniversiteler yazın tatil; sabahtan öğleye 
kadar çalışır. Bu vaziyette olmaz. Fabrikalar nasıl 
çalışıyorsa; yani fabrika binaları, laboraîuvarları na-
sil kullanılıyorsa, üniversitelerin de o şekilde kulla
nılması lâzım diyoruz. 

Geliyoruz, «Cumhuriyetin temeli olan millî kül
türümüzü korumaya kararlıyız.» diyoruz. 

Geliyoruz, ekonomik kalkınmanın istikrar içinde 
dengeli bir şekilde yapılmasının hedeflerini veriyo
ruz, enflasyonla mücadele edeceğimizi söylüyoruz, 
dış ödemeler dengesini denkleştireceğimizi söylüyo
ruz, vergi ıslahatımızı yapacağımızı söylüyoruz, Dev
let memurları ile ilgili hükümleri koyuyoruz ve ini
yoruz; köye ve köylüye götürülecek hizmetleri yazı
yoruz. 

Ondan sonra, bütün bunları söyledikten sonra, ta
rım kredilerinin artırılacağını, hayvancılığın ihya edi
leceğini söylüyoruz. Vatandaş, orman ilişkilerinin dü
zeltileceğini söylüyoruz. Elektrik enerjisi meselesinin 
halledileceğini söylüyoruz. Petrol bulmaya mecbur 
olduğumuzu söylüyoruz. Maden cevherlerimizi iyi 
geSişiirmenıiz gereğini söylüyoruz. Doğu ve Güney
doğu Anadolu için özel projeler, özel planlar tatbik 
edeceğimizi ve Doğu ve Güneydoğu Anadoluyu biran 
evvel kaHonnıamışhk acısından kurtaracağımızı söy
lüyoruz ve yeni bir şey getiriyoruz : Niçin sormuyor
sunuz, «Bu pilot iller projesi nedir?» diye... Kalkın
mada geri kalmış illerimiz var. Böyle büyük kalkın
ma projeleri ile beraber götürürsek, ancak 30 sene 
sonra bugün ileri illerimizin seviyesine gelir. Bu il
lerimizi 4 - 5 sene zarfında Türkiye'nin ileri illeri se
viyesine çıkaracağız. Hiç bunlardan bahis yok. Bun
lar Türkiye'nin illeri... 

Dönüyoruz, «Organize sanayi bölgeleri kuracağız» 
diyoruz. 
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«Ağır sanayi teslisleri kuracağız» diyoruz... Bun
ları sayıyoruz «Nerede kuruyorsunuz, kaç paraya çı
kıyor, parayı nereden buluyorsunuz, ne kadara yapa
caksınız?» diye hiç bir suale muhatap değiliz. Hiç bir 
suaıe muhatap değiliz... 

Ondan sonra geçiyoruz sosyal hedeflerimize. Bu
seyi tashih etmek islerim Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Sözcüsüne. Programın 24 ncü sayfasında «Ya
bancı sermayeye devir imkânları geliştirilecektir» şek
linde bir cümle vardır; ben o cümleyi okurken sildim. 
Çünkü, matbaaya gidince bu cümlenin başı ile sonu 
düşmüş, anlamsız hale gelmiş, onu sildim. Burada 
okurken zabta geçen kısmında bu cümle silinmiştir; 
ama o, silinmemiş üzerinde muamele yaptı. 

«Yalnız çalışanları değil, bütün vatandaşlarımızı 
sosyal güvenliğe kavuşturacağız» diyoruz. 

«Bütün vatandaşları sağlık hizmetine kavuşturaca
ğız» diyoruz. 

«Mi!?î istihdam planı yapacağız.» diyoruz. 
«Millî mesken planı yapacağız» diyoruz. 
«Sosyalizasyonu değerlendirip ıslah edeceğiz» di

yoruz. 
«Ulaştırma hizmetlerini yeniden yapacağız» diyo

ruz. 
Ekspres yollar yapacağız, sürat yolları; Edirne'den 

Gürbulak'a, Edirne'den İskenderun'a, İskenderun'dan 
Urfa, Mardin, Gaziantep üzerinden Bezirge Boğazı
na... «Ne zaman yapacaksınız, ne ile yapacaksınız?» 
sualine muhatap değiliz. «Yapıp da ne olacak» suali
ne muhatap değiliz. Bunları Türkiye'de yapacağız biz. 

«Hava meydanları yapacağız» diyoruz. 

«Silâhlı Kuvvetlerimizi çağın gereklerine uygun 
bir şekilde güçlendireceğiz» diyoruz. 

Arkadaşlar; 
Büiün bunlar, acaba şu saydığım şeyler sadece bir 

demettir. Bunlar acaba horlanacak şeyler midir? Aca
ba Türkiye'nin bundan başka problemleri nelerdir? 
O problemlere ne teşhis koyuyorsunuz? Ne tedbir, 
ne çare getiriyorsunuz? Bunlar yok ortada... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kendileri de or
tada yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — ..Ve gecenin bu saatinde huzurunuzu daha faz
la almayacağını, söylemek istediğim şey şudur; 

Tenkide mutahap olan Hükümet Programıdır. 
Hiç kimsenin, hükümet üyeleri, bu üyelerin teşkil etti
ği partiler ve partilerin mensupları hakkında ileri ge
ri söz söylemeye hakkı yoktur. Nereden buluyorsu
nuz bu hakkı?.. Hiç kimsenin, Türkiye'de demokra-
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şeye vesayet iddasında da bulunmaya hakkı yoktur. 
Yani biz de bu memleketin çocuklarıyız; bizden baş
kaları kadar bu memlekette bizim hakkımız var. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) ve bu hakkımızın 
horlanmasına hiç bir şekilde razı olmayız. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Cumhuriyet Hükümetidir buraya gelen; Cumhu
riyet Senatosunun huzuruna gelen ve Programı oku
nan Cumhuriyet Hükümetidir ve Müîet Meclisinden 
güvenoyu isteyecek olan Cumhuriyet Hükümetidir. 
Henüz «Bismillah» çekip işe yeni başlamışız, hemen 
birtakım kapkara tablolar çizerek bu Hükümetin 
memleketi felâkete götüreceğini iddia etmek aslında 
antidemokratiktir, demokrasiye inançsızlıktır. Hükü
met, kendiliğinden zorla gelip şu sıralan işgal etme
miş ki... Millet seçmiş göndermiş; milletin yüzde 52 
oyu bu Hükümetin arkasındadır. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli Başkanı, değerli 
üyeler; 

Bu tartışmaları huzurunuzda çok yaptım. Bugün 
yine gerçekten büyük bir şevk ile geldim. Gerçekten 
bize bu sualler tevcsh edilseydi çok güzel bir tartışma 
yapardık, memleket, miBet için hayırlı olurdu; ama 
bu fırsatı muhalefet ve diğer bazı gruplar bize verme-

....>.. 
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diler. Bu, bizi çıktığımız yolda azimle, şevkle yürü
mekten geri çevirmez. Biz bir büyük davanın yolcu
larıyız; üç parti bir araya gelmişiz, iyi niyetle bir Prog
ram yapmışız, bu Programı icra etmek için memle
kete hizmet yoluna koymuşuz. Canabı Allah yardım
cımızdır, kepinize saygılar sunuyorum. (A. P. sırala
rından şiddetli ve sürekli alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Demircl'in kurmuş 
olduğu Hükümetin Programı üzerinde Cumhuriyet 
Senatosunda yapılan görüşmeler sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatocunun sayın üyeleri; 

Görüşmelerin başında bazı önerilerde bulunmuş
tum. Özetleyeyim; Cumhuriyet Senatosunun günde
minde mevcut bulunan, 8 ve 13 Ağustos tarihlerinde 
görüşülmediği takdirde kendiliğinden yasalaşacak 
konular vardır. Komisyonlar kurulduğu ve önümüz
deki Salı günü Cumhuriyet Senatosunda çoğunluk 
temin edilerek bu yasalar görüşüldüğü takdirde Cum
huriyet Senatosunun bir ara verme imkânını bulabile
ceğini tekrar hatırlatırım. 

2 Ağustos 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.18 
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I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafından ku

rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 

İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


