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Sayfa 
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27 . 1 . 1974 Çarşamba 

Önerge 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 
184 arkadaşının, Anayasanın 69 ncu maddesi uya
rınca, seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergesi ve 
Danışma Kurulunun görüşü (4/39) (Anayasa Komis
yonuna.) 

»>»••« 

• I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Sadi Irmak tarafından Hükümet Prog
ramı okundu. 

Hükümet programını görüşmek için, 27 Ka
sım 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere, Birleşime saat 16,26'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Kemal Güven Siirt 

İ dr is Ar ikan 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 11 . 1974 Sah 

— 152 — 
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Yazılı sorular 
2. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 

Ankara Ordu Evinde usulsüz olarak ikamet eden kişi 
ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Millî Savun
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/297) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili .Süleyman Mut-
lu'nun, Ankara - Yenimahalle ilçesine bağlı Ballıku-
yumcu köyündeki bir kişiye verilen usulsüz krediye 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/298) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavioğlu (İçel), İdris Arıkan (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yokla yapılacak
tır; ışıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

Gündeme geçiyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Bulgaristan'ı ziyaret maksadıyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden teşkil olunacak bir heyet 
hakkında, 25.6.1974 tarihli 100 ncü Birleşimde kabul 
olunan karara ilişkin olarak, gruplarca gösterilen 
aday listesi. 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşu vardır. 

Bulgaristan'ı ziyaret maksadiyle, gidecek olan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyet hak
kındaki Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi 
Başkanının daveti ve bu konudaki Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları Müş
terek toplantısı kararı, 25.6.1974 tarihli 100 ncü Bir
leşimde Meclisimizce kabul edilmişti. 

Bu kabule uygun olarak, grupların gösterdikleri 
adayları okuyorum, 

Sayın Kemal Güven (Millet Meclisi Başkanı) 
Sayın Coşkun Karagözoğlu (C.H.P. İzmir Mil

letvekili) 

Sayın Mehmet Aksoy (A. P. Urfa Milletvekili) 

Sayın İsmail Taşlı (A. P. İzmir Milletvekili) 

Sayın M. Turhan Akyol (M. S. P. Malatya Mil
letvekili) 

Sayın Mehmet Bıyık (D. P. Niğde Milletvekili) 

Sayın İhsan Bedirhanoğlu (C. G. P. Van Millet
vekili) 

1599 numaralı Kanunla değişik 378 numaralı Ka
nun ve ilgili Yönetmelik uyarınca bilgilerinize sunu
lur. 

153 



M.'Meclisi B : 10 27 . 11 . 1974 O : 1 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalış
ma ve tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutu
munu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi 
vardır, okutuyorum. 

19.11.1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Basın ilân Kurumunun bugünkü çalışma ve ta
sarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin ekteki önerimizin işleme konulmasını rica ede
riz.; 

Saygılarımızla. 

Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 
ve 9 arkadaşı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Basını özgürlüğe kavuşturmak, «besleme basın» 
uygulamasına son vermek için basın hayatımıza ye
ni kurumlar getirilmiştir. Böylece uygulamada gö
rülen aksaklıkları ilân ve reklâmların dağıtımında, 
ciddî fikir ve haber gazetelerinin gözetilmesi ama
cıyle, daha demokratik ve adaletli bir düzen getiril
mek istenmiştir.. 

Bilindiği gibi, basın; kitle haberleşmesinin çağ
daş araçlarının başında gelmektedir. Ancak, basının 
etkin bir araç olabilmesi birtakım ön koşullara bağ
lıdır. Özellikle, Türkiye gibi kalkınma yolundaki 
ülkelerde, «basından çok şeyler bekleyenler ile, ba
sından çok şeyler bekledikleri için korkanlar», ba
sınla ilgili yasa ve uygulamalara değişik açılardan 
bakmakta, bunlara kendi amaçlarına uygun olarak 
yön vermek istemektedirler. 

Halkın fikren gelişmesi, yönetenlerin halk adına 
daha etkin biçimde denetlenmesi görevini yüklenen 
gerçek basının ilân ve reklâm dağıtımıyle gözetilme
si amacıyle kurulan Basın İlân Kurumu, bugün ku
ruluş amaç ve ilkelerinin dışına çıkmıştır. 

Basın sanayiinde çalışanlar, kurumun temel ilke
lerinden saptırılması sonucu; bu dev endüstri çar
kının belirsiz, önemsiz dişlileri haline. getirilmiştir. 

Nitekim, 195 sayılı yasa ile kurulan Basın İlân 
Kurumu, yasaya rağmen ilân ve reklâm dağıtımın
da, koşulları kâğıt üzerinde yerine getiren her gi
rişimi destekliyerek, ciddî fikir ve haber gazetele
rinin haklan üzerinde sorumsuz, haksız tasarrufla
ra girmiştir. Ne satışı, ne de kadrosu yönünden 
Basın İlân Kurumunun kuruluş ilkelerine uymayan 
bu tür basın bir ur niteliğinde hergün daha da yay
gınlaşmaktadır. 

Kanımız odur ki, Basın İlân Kurumu, bugünkü 
haliyle basın sanayiinde çalışan ne kol, ne de fikir 
işçilerine olduğu kadar, ülkemizin fikrî gereksin
melerine de cevap veremez hale gelmiştir. En azın
dan 195 sayılı yasa ile kurulu Basın İlân Kurumu 
için bir ciddî araştırma zorunlu olmuştur. 

Yüce Meclisimizce açılacak bir araştırma, halkı
mızın özlemini duyduğu ciddî fikir ve haber gazete
lerine ve bunların oluşmasında büyük payları bulu
nan fikir ve kol işçilerini sağlam güvencelere kavuş
turucu yolu belirleyecektir. Daha Önemli olarak da, 
halkımızın fikri gelişmesine yardımcı olan girişimler 
daha etkin desteği bulacaktır. 

Yukarda özetle sıraladığımız neden ve gerçekler
le Anayasamızın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasını talep ediyoruz. 

Saygılarımızla. 

Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

Trabzon Milletvekili 
Â. A. Cinel 

Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

Balıkesir Milletvekili 
Orhan Üretmen 

İzmir Milletvekili 
Kaya Bengisu 

19.11.1974 

Balıkesir Milletvekili 
Sadullah Usumi 

Konya Milletvekili 
Hüseyin Keçeli 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

Urfa Milletvekili 
Celâl Paydaş 

Kütahya Milletvekili 
Haşim Benli 

BAŞKAN — Bu önerge gündemdeki yerini ala
cak, sırası geldiğinde görüşülecektir, 

- 154 -
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V - HÜKÜMET PROGRAMI 

/. — Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan Ba
kanlar Kurulu programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimiz 
gereğince, Pazar günü Genel Kurula sunulmuş bulu
nan Hükümet Programı üzerindeki görüşmelere geçi
yoruz. 

Bu görüşmelerde söz alan sayın milletvekillerinin 
adlarını okuyorum : Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Mehmet Altınsoy, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu adına Sayın Mehmet Altmışyedioğlu; şa
hısları adına, Sayın Alparslan Türkeş, Sayın Zekâi 
Yaylalı, Sayın Yasin Hatiboğlu, Sayın Hasan Ce-
lâlettin Ezman, Sayın İhsan Ataöv, Sayın Ali Sanlı, 
Sayın Nadir Lâtif İslâm, Sayın İbrahim Aysoy, Sa
yın Ahmet Buldanh, Sayın Nazım Baş, Sayın Hasan 
Tosyalı, Sayın Mehmet Sönmez, Sayın Ali Acar, Sa
yın İsmail Hakkı Köylüoğîu. 

Genel Kurulun, 19 . 11 . 1974 tarih ve 8 nci Bir
leşimde aldığı karar gereğince, Hükümet programı 
üzerindeki görüşmelerde, Hükümet ve siyasî parti 
grupları için süre sınırı konmamış, kişisel konuşma
lar 20'şer; görüşmelerin devamı kararlaştırıldığında, 
gruplar 30'ar, kişisel konuşmalar da 10'ar dakika ile 
sınırlandırılmıştır. 

Şimdi söz sırasına göre, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Mehmet Altınsoy, buyurunuz efendim. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; 

Sayın Ecevit Hükümetinin istifasından sonra orta
ya çıkan Hükümet bunalımı uzunca bir süre devam 
ettikten sonra, nihayet Sayın Irmak Hükümeti Yüce 
Meclisin huzuruna gelmiştir. Bugün Sayın Irmak 
Hükümetinin Programı üzerinde görüşmeler yapıl
maktadır. 

«Sayın Irmak Hükümetinin kuruluşu ile bunalım 
bitti mi, yoksa, bunalım yeni bir safhaya mı girdi?» 
Tartışması, Hükümet Programının Meclislere sunul
masından önce kamuoyunda başlamıştır. Zira bütün 
dikkatler, programdan ziyade bu Hükümetin kuruluş 
biçimine çevrilmiştir. Bu Hükümetin kuruluş şekli 
ve terkibi ne ölçüde demokrasi ve Anayasa gerçekle
rini . aksettirmektedir? Bu Hükümetin güvenoyu al
ması halinde, Anayasa ve İçtüzük kuralian içinde 
Meclislerle nasıl çalışma düzeni sağlanacaktır? Ger
çekten, iddia edildiği gibi, Anayasamızda bir boşluk 

mu vardır? Bu sorular ve cevapları bir müddetten be
ri kamuoyunda tartışılmakta, âiim hukukçular çevre
sinde, birbirlerine ters düşen değerlendirmeler ve izah
lar yapılmaktadır. 

Bu konulardaki düşüncelerimizi Yüce Heyetinize 
arz etmeden önce, «Sayın Irmak Hükümetinin kurul
masına kadar geçen zaman içinde neler oldu, bu nok
taya nasıl gelindi; mümkün olan çeşitli çözüm yol
ları arasında en isabetli çözüm yolu bu mu idi; bu 
Hükümet, bir acele hal Hükümeti, bir çaresizlik Hü
kümeti olarak mı karşımıza çıktı; bu olağanüstü mo
deli partiler olarak biz mi davet ettik?» sorularının, 
kamuoyunun dikkatle üzerinde durduğu ve açıkça ce
vap beklediği sorular olduğunu belirtmekte yarar gö
rürüz. 

Kamuoyunu doğru olarak oluşturmakla görevli 
olan TRT'nin kamuoyunu oluşturmak yerine karıştır
mak için gösterdiği gayretler, olayları daha çok an
laşılmaz hale sokmuştur. Karşılıklı temas ve beyanat 
zincirinin uzayıp gitmesi, politik gelişmeleri yakından 
takip eden çevreler için dahi olayların anlaşılması 
güç bir hale gelmesinde tek partiye hizmet etme an
layışı ile görev yapan TRT için çok müsait bir ortam 
yaratmıştır. Bütün bu nedenlerle, olaylara ve geliş
melere kısaca göz atmak gereğine inanıyoruz. 

11 Kasım 1974 günü Çankaya'da yapılan liderler 
toplantısından elde edilen sonuç şu idi : 

1. Uzun vadede bir icraat Hükümeti kurulabil
mesi imkânları oldukça zayıflamıştır. 

2. Bunun tabiî sonucu olarak, erken seçim kaçı
nılmaz hale gelmiştir. 

3. Erken seçim için dahi bir Hükümetin kurul
ması gereklidir. 

4. Kurulacak Hükümet, seçim emniyetini bütün 
icaplarıyle sağlayacak ve vatandaş iradesinin hür ve 
serbest şekilde tecellisine imkân verecek bütün tedbir
leri getirmelidir. 

5. — Nihayet kurulacak hükümet Parlâmento ço
ğunluğuna dayalı, gücünü Meclisten ve millet ira
desinden alacak bir hükümet olmalıdır. 

Bütün partilerin hükümete katılması, seçim emniye
ti ve seçim tartışmalarının belli bir seviyede tutulabil
mesi bakımından tercihe şayandır. 

İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bu tespitlerin ışığı al
tında hükümeti kurmak üzere Sayın Irmak'a görev 
verdi. Sayın Irmak, iyi niyetle ve ciddî bir sorum-
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luluk anlayışıyla işe başlamıştır. Sayın Irmak iki te- ı 
mel prensipten hareket etmiştir: 

1. — En kısa zamanda bir hükümet kurulmalı
dır. 

2.— Kurulacak hükümet Parlamento çoğunluğu
nun desteğine dayalı olmalıdır. 

Bu iki prensip de birbirinden önemli ve vazge
çilmez unsurlardır. Zira Bakanlar Kurulu toplantısı 
bile yapamayan bir hükümet vardı. Devlet ve millet 
işleri yüzüstü kalmıştı. Sabık Başbakan, Hükümeti 
sokak ortasında bırakıp gitmeye hazırlanıyordu. Sa
bık Başbakan Yardımcısı ise, iki koltuğa bir bakan 
oturtma tasavvurlarını açıklıyordu. Bu şartlar altında, 
elbette Sayın Irmak, sokağa atılmak istenen hükümet 
sorumluluğunu biran önce tutup kaldırmak ve ;şeref 
nöbetini devralmak istiyordu .Bu isticali saygı ile ve 
takdirle karşılıyoruz. 

Sayın Irmak çoğunluğu sağlamak için temaslar 
yaptı ve görüşmelerini tamamladı. Ancak sonuç yok
tu Parlâmento çoğunluğuna dayalı bir hükümet ku-
rulamıyordu. Çoğunluğa dayalı bir hükümetin kuru
labilmesi için Demokratik Parti her türlü yardımı ve 
desteği Sayın Irmak'a vadetmişti. 

Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Par
tisi de çoğunluk hükümeti için «Evet» demişlerdi. | 
Demişlerdi, ama Demokratik Parti, Millî Selâmet I 
Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisinin toplam üye
leri Mecliste bir çoğunluk sağlayamıyordu. Adalet 
Partisi ve Cumhuriyetçi Halk Partisi Irmak Hükü
metine katılmayı reddetmişlerdi. Oysa, 450 üyeli Mec
lisimizde Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi
nin toplam üye sayısı 336 ediyordu. Bu iki partiden 
asgari birisi, Irmak Hükümetine katılmayınca çoğun
luğa dayalı kuruluş olamıyordu. 

Sayın Irmak'm başlangıçta ele aldığı iki prensip
ten birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Par
tisinin tutumu yüzünden işlemez hale gelmişti. 

Elde tek prensip kalmıştı. Sayın Irmak ya çoğun
luk - azınlık demeden Parlâmento ve partiler dışı bir 
hükümet kurup hemen hükümet nöbetini devralacak, 
yahut da Sayın Cumhurbaşkanına verdiği görevi iade 
edecekti. 

Sayın Irmak birincisini yaptı. Önce bir hükümet 
kurmalı ve gerisini sonra düşünmeli. İşte partiler dışı 
hükümet, Meclisimizin karşısına böyle çıktı. 

Bu modeli Sayın Irmak mı buldu; yoksa hiç aklın
dan geçmediği halde onu partiler dışı bir hükümete 
Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin tutumu 
mu zorladı? Bu soruların cevabı bize göre açıktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisinin uz
laşmaz ve anlaşılmaz tutumu, karşımıza seneler son
ra bir olağandışı hükümet modeli daha çıkardı. 
Gerçi Sayın Ecevit, istifa ettiği günden beri yeni bir 
hükümetin kurulması için hiçbir gayret göstermedi. 
Sayın Ecevit'in tek derdi seçim idi. Seçimin Cumhu
riyet Halk Partisinin işine yarayacağı düşüncesindey-
di. «Milletin işine yarayan nedir?» o sonra düşünülür. 
Hesap buydu ve açıktı. Hatta, «Halk iktidarı kuru
luncaya kadar, bizim Hükümette olmamız veya olma
mamız önemli değildir.» diyor; «Halk iktidarının ku
rulmasında, bize adım attırmayacak hükümetler için
de bulunamayız.» diyor. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, adımlarını rahat ata
bilmesi için, bir bastona ihtiyacı vardır. Ortak aramı
yor, baston arıyordu. Erken seçim için dahi anlaşma
ya yanaşmıyordu. Adımlarını en rahat atabileceği ke
sin tarihi ne ise, onu kendisi tayin ediyordu. 

Adalet Partisine gelince; Sayın Irmak Hükümetine 
katılmayı neden reddetmiştir? Kabul etse idi, Meclis 
çoğunluğuna dayalı bir hükümet kurulacaktı, ama 
reddetti. Esasen, «Adalet Partisi neyi kabul etti, neyi 
kabul etmek istiyor?,» bunu da anlamak çok güçtür. 

Cumhuriyet Halk Partisi - Adalet Partisi ortaklı
ğına, hayır; Millî Koalisyona, hayır; sağ partiler 
veya (itina gösterilen bir tabirle) Cumhuriyet Halk 
Partisi dışında kalan partiler koalisyonu işte hazır; 
görevlendirilmiş bir de tarafsız bir Başbakan var, 
ama ona da hayır. İki büyük parti, hem Parlâmen
toda 336 üyeyle temsil edilecek, hem de çözüm yeri
ne, düğüm üstüne düğüm getirecek. Elbette Parlâmen
to çoğunluğuna dayalı bir hükümet kurulamamış. El
bette partiler dışı bir hükümet modeli karşımıza çıkar; 
sonra da sorumluluğu başka yerlerde ararız. 

Sayın Ecevit, «Demokratik Parti, hem erken se
çim dedi, hem de sonradan vazgeçti.» diyor. Bu bü
yük bir yanlıştır. 

Demokratik Parti, «Erken seçim» dedi ama, «Er
ken seçim tarihini partiler anlaşarak tespit eder.» 
dedik. Cumhuriyet Halk Partisinin, Parti Meclisi ne 
karar verirse, ona uyacağız dememiştir. 

Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı da, «De
mokratik Parti tarafsız Başbakan istedi, sonra da 
vazgeçti.» diyor. Bu da kocaman bir yanlıştır. De
mokratik Parti, tarafsız Başbakan dedi, ama Parla
mento çoğunluğuna dayalı hükümet kurulması şartıy
la tarafsız Başbakan istedi. Hakikatin yarısını söyle
mek, belki politikada bir üslup olabilir; fakat "kamu
oyunu yanıltmaktan öteye bir değer taşımaz. 
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Bugün dahi, konu aktüeldir. İşte bağımsız Başba
kan; çoğunluğa dayalı bir ortak hükümet için, De
mokratik Parti, Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet
çi Güven Partisi, her türlü yardıma hazır olduklarını 
beyan ediyorlar. Adalet Partisi de kabul ederse, de
mokratik, Anayasa kuralları içinde bir çözüm yolu 
açılıyor demektir. Adalet Partisi «Evet» derse, düğüm 
çözülüyor; «Hayır» derse, Hükümet sorununa dü
ğüm üstüne düğüm atılmış oluyor. 

Bu Hükümet, güvenoyu alsa da, almasa da, bize 
göre bunalım, devam edecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 
Hükümeti kurulduğu zaman, bazı çevreler, «Bunalım 
bitti» demişlerdir. Hatta, Hükümet ortağı partilerin 
yetkilileri, «Tarihi yanılgı ortadan kalkacak, kim
senin kimseyi ezcmeyeceği, ücretlerin fiyatların önün
de koşacağı, mutlu bir dönem başlayacak.» diyorlar
dı. Ne oldu? 7 ay sonra, mutlu dönem başlamadan 
sona erdi; tarihî yanılgıyı ortadan kaldırmaya koşan
ların soluklan kesildi. 

Bize göre; Sayın Irmak tarafından kurulan, par
tiler dışı Hükümet de, bunalımın çaresi değildir. Ak
la gelen bütün çözüm yolları denendikten sonra, hiç 
akılda olmayan bir model karşımıza çıktı. Nasıl gel
di? Kim getirdi? Kimler sebep oldu? Kamuoyu el
bette bu suallerin cevabını öğrenmek ihtiyacındadır. 

Denebilir ki, «Şimdi bir hükümetin programı gö
rüşülüyor; ortada, kurulmuş, Sayın Irmak Hüküme
ti var. Yeni çözüm yolları aramanın sırası mı?» 

Bize göre elbette sırasıdır. Çünkü, meseleleri Cum
hurbaşkanının önünde konuşuyoruz, kongrelerde ko
nuşuyoruz, evlerde, Meclis kulislerinde konuşuyoruz 
da, Yüce Meclisimizin huzurunda niçin konuşma
yalım? Meşhur tabiri ile platform dedikleri yer, bu
rası değil mi? 

Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı, «Güven
oyu verenler, Hükümetten sorumlu olur» demiştir. 
Bu bir görüştür, ama tutarlı mıdır? Bize göre evet, 
tutarlıdır. 

12 Mart sonrası hükümetlerine hem üye veren, 
hem de oy verip destekleyen partiler; «Biz 12 Mart 
hükümetlerinden sorumlu olamayız.» demişlerdi de 
onun için -hatırlatıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, biz Demokratik Parti ola
rak Sayın Irmak Hükümetinin programı hakkında-
bir eleştiriye girmeyeceğiz. Program eleştirisi yap
mayacağız. Zira, bize göre programdan önce ve çok 
daha önemli olan husus bu Hükümetin kuruluş bi
çimidir. 

Bu hükümet bir partiler dışı hükümettir... 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, bir dakikanızı rica 
edeceğim efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — İngiltere Parlamentosu Heyetinin Genel 
Kurulu ziyareti dolayısıyle Başkan tarafından ken
dilerine «Hoş geldiniz» denilmesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, parlamento
muzun daveti üzerine memleketimizi ziyaret etmek-

A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

te olan İngiltere Parlamentosu Heyeti şu anda Ge

nel Kurulumuza teşrif etmiş bulunmaktadırlar. 

Kendilerine Yüce Heyetiniz adına hoşgeldiniz 

derim. (Alkışlar) 

V. — HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 

1. — Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan Ba
kanlar Kurulu Programının görüşülmesi 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altınsoy. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Devamla) — Filhakika sayın Cumhuriyetçi Güven 
Partisi bu Hükümete üye vermiştir; ama sorumlu
luk kabul etmediğini de bu partinin sayın yetkilileri 
açıklamışlardır. Yeni Hükümetin bakanlarının ço
ğunluğu Parlamento dışındandır. Gerçi Anayasamız 
Parlamento dışından kabineye üye alınmasına ce
vaz vermiştir. Anayasamız bunu bir imkân ve bir 

istisna olarak tanımıştır; ama huzurunuza gelen Hü
kümette bu istisna kaide haline gelmiştir. 

Anayasanın temel yapısı, parlamenter demokrasi, 
partiler demokrasisi esasına dayanır. Bir zamanlar 
Parlâmento dışı muhalefeti körüklemek için hare
kete geçen ve faaliyetlerine PDM diye rumuz veren 
çevrelerden sonra şimdi de karşımızda «Parlamento 
dışı iktidar», PDİ vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususları da önemle 
belirtmek isteriz : 

Demokratik Parti olarak Sayın Irmak ve onun 
Hükümetinde görev almış değerli kabine üyelerine 
karşı kişisel bir güvensizlik içinde olamayız. İyi ni-
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yetle ve sorumluluk duygusuyle hareket etmişler, bir 
acele hal hükümeti kurmuşlardır. Bu görevi kabul 
etmekle girdikleri sorumluluk yükünü taşımakta Al
lah yardımcıları olsun, ama hükümet modeli de
mokratik Anayasa kuralları ile bağdaşmıyor. 

Hükümetin kuruluşu hakkında şunlar söylenebilir : 

Bir Parlamento üyesi Sayın Cumhurbaşkanı ta
rafından görevlendirilmiştir. Başbakanlık görevini 
üzerine alan sayın üye, Anayasanın verdiği imkân
ları kendi anlayışına göre değerlendirerek bakan ar
kadaşlarını seçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, Ba
kanlar Kurulu listesini tasdik ve ilân etmiştir. Hü
kümet, programını hazırlayıp, Meclis huzuruna gel
miştir. Bunlar Anayasa içinde ve demokratik kural
lara uygun biçimdedir. Bu Hükümet güvenoyu al
mazsa yenisi kuruluncaya kadar göreve devam ede
cektir. Ancak önemli olan bu Hükümetin güvenoyu 
alması halinde, Meclislerle Hükümet arasında çalış
ma düzeni ne olacaktır? Nasıl bir usul uygulanacak
tır? En önemlisi, Bütçe Karma Komisyonu nasıl 
teşekkül edecek ve nasıl işleyecektir? Bir hüküme
tin hükümet etmesinde temel kaynak bütçedir; büt
çesine hâkim olamayan hükümetin hükümet etmesi 
nasıl mümkün olacaktır? Meclislerin Genel Kurulla
rında Hükümetin getirdiği bütçeyi savunma sorum
luluğunu, hangi parti ve hangi partinin bütçe söz
cüsü üzerine alacaktır? Anayasamızın 94 ncü mad
desi tereddüde mahal vermeyecek derecede sarihtir. 
Ulemadan bazı zevat, «Anayasanın 85 nci madde
sindeki genel kaideyi Bütçe Komisyonu için de uy
gulamak mümkündür.» buyuruyorlar. Bu mütalâa
nın Yüce Meclisimizce kabule şayan olabileceğini dü
şünemiyoruz. Hele, «Hükümet Anayasaya sığmıyor
sa, Anayasayı genişletelim, 94 ncü maddeye bu Hü
kümetin sığacağı bir yer hazırlayalım.» diye düşün
mek, belki düşünce planında bir değer taşır, ama 
geçerli bir yol olamaz. Partiler dışı hükümeti Ana
yasaya sığdırmak için sadece 94 ncü maddeyi de
ğiştirmek yetmez. En az Anayasanın 8 - 1 0 madde
sini değiştirmek gerekir. Partiler demokrasisi, par
lamenter demokrasi esası üzerine müesses bir Ana
yasayı, partiler dışı hükümete uygun hale getirmek, 
partiler demokrasisine son verme yolunu açar ka-
naatineyiz. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet bunalımları, bu
nalımdan çıkma gayretleri, hükümet kurma çabaları 
ve bütün bu faaliyetler niçin yapılır? Esas gaye ne
dir? Elbette hükümet de, Parlamento da millete ve 
memlekete hizmet için birer vasıtadır. Aslolan mil

let hizmeti, memleket vazifesidir. Millet, hükümetin 
kurulmasını istiyor. Ama normal kurallar içerisinde 
bir an önce kurulup göreve başlamasını istiyor. Bu 
olmazsa bir başkasını kurmak. Ama mutlaka mille
tin temsilcisi o!an Parlamentonun" çoğunluğuna da
yalı bir hükümet kurmak mecburiyetindeyiz. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların vaha
metini, milletçe yüklenmek zorunda kaldığımız ko
şulların ağırlığını, en acı şekliyle bir kere daha dile 
getirmek mümkündür. Ama şimdilik yeri olmadığı 
için bu konuya girmek istemiyoruz. Ekonomik ve 
sosyal şartların, bütün ağırlığı ile geniş halk kütle
lerinin omuzuna abandığı cümlenin malumudur. 

Millet kendi derdine çare olmak için, seçerek vü
cut verdiği Parlamentosundan hükümet bekliyor. Par
lamentosuna dayalı kurulacak hükümetten müspet ic
raat bekliyor. «Her ne olursa olsun, yeter ki bir hü
kümet olsun.» fikri ile hareket etmek, Anayasa boş
lukları arayarak kendinden başka modeli olmayan 
partiler dışı hükümet kurmak, millet isteğine uygun 
düşmez inancındayız. 

Teşekkür eder, Yüce Meclisinizi saygı ile selâm
larım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Sayın Mehmet Altmışyedioğlu, Cumhuriyetçi Gü

ven Partisi Grupu adına. (C. G. P. sıralarından al
kışlar) 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin saym üyeleri; 

Sayın Sadi Irmak başkanlığında kurulan Hükü
metin programı üzerinde, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Hemen belirtelim ki, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu bu Hükümete güvenoyu verecektir. Gru-
pumuz Sayın Başbakanın kişiliğine güven beslemek
te ve saygı duymaktadır. Bakanlar Kurulunda çok 
güç şartlar içinde görev almış olan zevatın pek ço
ğunun değerlerini, memleket davalarına bakış tar
zını grupumuz çok yakından bilmektedir. Hüküme
tin programında yer alan görüşlerin memleket ger
çeklerine ve ihtiyaçlarına genellikle uygun düştüğü 
görüşündeyiz. Nihayet bu Hükümetin Türkiye'yi 
benzeri görülmemiş bir hükümet bunalımdan, hat
ta bir hükümet boşluğundan kurtardığı inancındayız. 

Gerçekten Sayın Profesör Sadi Irmak tarafın
dan kurulan bu hükümet, çeşitli çözüm yollan de
nendikten sonra Türkiye'yi hükümet boşluğundan 
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kurtarmak için bulunabilmiş son çözüm yoludur. Bu 
hükümet şekli, başka şekillere tercih edilmiş değildir. 
Ortada bir tercih imkânı kalmayınca memleketi bir 
hükümet boşluğunun yarattığı tehlikelerden koru
yabilmek için, zorunlu olarak böyle bir kuruluşa 
gidilmiştir. Hükümet bunalımı deyimi yerine, hükü
met boşluğu deyimini kullanmamız sebepsiz değil
dir. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Se
lamet Partisi koalisyonu şeklinde kurulmuş olan 
Ecevit Hükümeti istifa etmekle kalmamış, memleke
tin günlük işlerini bile yürütemeyecek hale gelmiştir. 

1973 Ekim seçimlerinden sonra istifa eden Talû 
Hükümeti, kendi içinde ahenkle çalışır halde olduğu 
için, yüz gün süren yeni hükümet kurma çalışma
ları şuasında düzenli olarak toplantılar yapabilmiş 
ve memleket işlerini, müstafi bir hükümetin, kar-
şılması tabiî olan güçlüklere rağmen, yürütülebii-
miştir. 

Orta - Doğu savaşının yarattığı çetin sorunlar bi
le, bu dönemde istifa etmiş bir hükümetle göğüs-
lenebilmiştir. 

Buna karşılık, son hükümet bunalımı kısa za
manda, hükümet boşluğu şeklini almıştır. Türkiye, 
dış ve iç sorunlar sebebiyle istikrarlı bir hükümete 
en çok muhtaç olduğu bir dönemde bunalıma sürük
lenmiştir. Ecevit Hükümetini, Parlamento yıkmamış-
tır. Muhalefette olan partiler, Kıbrıs olayları boyun
ca tam bir vatanseverlikle, millî beraberliğin en gü-
gel örneklerini vermişlerdir. Hükümet dıştan değil, 
kendi içinden yıkılmıştır. İstifa eden C. H. P. -
M. S. P. Hükümeti, tamamiyle dağılmış, toplanamaz 
olmuştur. Hükümetin C. H. P. kanadı, yeni hükü
met kurulsa da, kurulmasa da görevi terkedeceğini 
ilân etmiştir. «Devletin güvenliği, milletin hayati me
seleleri bir saat bile sahipsiz bırakılamaz*, dendiği 
halde, bu kararda ısrar edilmiştir. 

Son çare ve zorunlu bir çare olarak kurulan Sa
yın Sadi Irmak Hükümeti, işte bu şartlar içinde ku
rulmuş, millet işleri sahipsiz kalmasın, diye göreve 
başlamıştır. 

Bize göre, Kıbrıs davamız çözüme ulaşıp hakları
mız bir anlaşma ile tescil edilinceye, pahalılık, yok
luk, iktisadî durgunluk gibi dertlere el birliği ile çare 
bulununcaya kadar bir milli beraberlik hükümeti ku
rulması en sağlam yol olacaktı. Biz bu görüşü sa
vunduk. Bu fikir yeterli ölçüde destek bulmadı. Mil
let Meclisi çoğunluğuna dayalı, normal bir koalisyon 
hükümeti kurulması da kabil olmadı. 

i Yeni Hükümetin kuruluşu Anayasaya tamameri 
uygundur. Fakat, biz de biliyoruz ki, tarafsız başba
kan başkanlığında partiler dışı bir hükümet kurulu
şu, normal şartlarda başvurulacak bir yol değildir. 
Programda da belirtildiği gibi, bu kuruluş tarzı bir 
zorunluluktan doğmuştur. 

Etrafı tehlikelerle çevrili olan Kıbrıs gibi bir millî 
dava ile karşı karşıya iken, sokaklarda temel ihtiyaç 
maddelerini satın alabilmek için vatandaşların saat
lerce kuyrukta beklediği iktisadî durgunluğun ve 
bunalımın tehlikeli bir hal aldığı, pahalılığın dar ge
lirlileri ezdiği bir ülke, daha fazla hükümetsiz bıra
kılamazdı. 

Millî güvenliğimizle ilgili hayatî meseleler sahip
siz kalamazdı. Sayın Irmaksın kuracağı hükümet gü
ven oyu alarak bir süre hizmet yapabilirse, Seçim 
Kanunu gibi konular ele alınabilir. Meclisin uygun 
göreceği tarihte seçim yapmak mümkün hale gelir, 
daha normal çözümlerin gerçekleşebilmesi için zaman 
kazanılmış olur. 

Bu Hükümetin, kuruluşu bakımından Anayasamı
zın 102 nci maddesine tamamiyle uygun olduğu, biz
ce tar[ışılamayacak kadar açıktır. Ancak, bunun han
gi zaruretlerden doğduğunu Yüce Meclisimiz ve mil-

I letimiz bilmektedir. 
Bütçe Komisyonunun kuruluşu ile ilgili olarak 

ileri sürülen kaygıları biliyoruz. Ancak buna benzer 
bir durum, daha önce de olmuştu: İstifa etmiş Talû 
Hükümetine üye veren gruplar, elbette artık iktidar 
grupu sayılamazlardı. Ancak, bütçenin gecikmemesi 
için Bütçe Komisyonunun kurulması zarureti herkes 
tarafından görülüyordu. Uzun çalışmalardan sonra 
Bütçe Komisyonunun, siyasî grupların kuvvet oran
larına göre teşkilinin makul ve hukukî bir çözüm yolu 
olabileceği düşüncesi geniş Ölçüde tasvip görmüştü. 
Bu yolda bir karara varabilmek üzere iken yeni hü
kümet kuruldu ve bu mesele çözüldü. 

Bir özel hükmü uygulamak maddeten imkânsız 
olursa Anayasadaki genel hükmü uygulamak en doğ
ru çözüm yolu olur, inancındayız. 

Şunu da belirtelim ki, İrmak Hükümeti her han
gi bir dış zorlama olmadan, demokratik usullerle ku
rulmuştur. Bu Hükümet üyelerinin çoğunun zaruret
ler sebebiyle Parlamento dışından seçilmiş değerli uz
manlar olması, Parlamento dışındaki herhangi bir 
iradenin müdahalesi ile olmamıştır. Bu durum, Hü
kümete üye vermeme kararlarının sonucu olarak 
doğmuştur. Herkes teslim eder ki, Hükümetin bu özel-

I hği Parlamento çoğunluğunu teşkil eden partilerin 
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kararları dışında hiç bir sebebe, hiç bir etken, hiç bir 
zorlamaya bağlanamaz. Bu Hükümeti işe başlatmak 
veya başlatmamak, dilediği zaman değiştirmek, yeni 
bir Hükümet modelini ortaya koymak, tamamiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin elindedir. 

Hükümet, Yüce Meclise sunduğu pragramında 
demokratik esaslara bağlılığını ve Parlamentoya olan 
saygısını çok açık şekilde belirtmiş bulunmaktadır. 
Gerçekten, Irmak Hükümetinin programında aynen 
şöyle denmektedir : 

«Memleketimizin içinde bulunduğu iç ve dış koşul
lar ve çözümlenmesi gereken önemli sorunlar, Parla
mentoda temsil edilen siyasî partilere dayalı istikrarlı 
hükümetler kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gün
kü Meclis kompozisyonu ve partiler arasındaki görüş 
ayrılıkları şimdiye kadar bu zorunluluğu karşılayacak 
çözümün bulunmasına imkân vermemiştir. Bu du
rumda Hükümetimiz çeşitli sakıncaların önlenmesi 
amacıyle seçimlerin yenilenmesinde ve bunun Yüce 
Meclisimizce mümkün görülecek yakın bir tarihe 
alınmasında millî yarar, hatta zorunluk bulunduğu 
görüşünü Yüce Meclise arz etmek ister. 

Şüphe yokki, Bakanlar Kurulu seçimlerin yenilen
mesine karar vermek ve seçim tarihini tespit etmek 
yetkisine sahip değildir. Yetki sadece Yüce Meclise 
aittir. Bu yetkiye sahip bulunan Yüce Meclis seçimi 
yenileme kararı verdiğinde, Hükümetimiz bir seçim 
hükümeti olarak görevini yapacak ve seçimlerin tam 
bir güvence altında sonuçlanmasının gerekli tedbir
lerini eksiksiz alacaktır. Bu arada Devlet işlerinin sa
hipsiz bırakılmayacağına ve acil çözüm bekleyen iç 
ve dış sorunlar ihmal edilemeyeceğine göre bütün 
siyasî partilerimizle sıkı temas halinde ve Yüce Par
lamentonun destek ve denetimi altında elbette ele alın
ması kaçınılmaz olan millet ve devlet işlerini şevkle 
yürütecek bu anlamda bir hizmet hükümeti de ola
caktır.» Arz edilen bu durumlardan da anlaşılacağı 
gibi, bir intikal hükümeti olduğu aşikâr bulunan Hü
kümetimiz, Parlamentode temsil edilen siyasî partiler 
tarafından bir koalisyon olanağı sağlanabildiği takdir
de kurulmasını içtenlikle arzu ettiği böyle bir hükü
mete görevi derhal devretmeye hazırdır. 

Yine Yüce Meclisten güvenoyu isteyen Hükü
met, programının sonunda yürekten katıldığımız şu 
açık beyanda bulunmaktadır: 

«Parlamentoda temsil edilen siyasî partilere da
yalı hükümetlerin etkinliğine inanmış kimseler ola
rak, en geç Parlamento çoğunluğuna dayalı bir koa
lisyon Hükümeti kuruluncaya kadar veya Yüce Mec- s 

lis karar verinceye kadar yeni bir seçime Yüce Mec
lisçe karar verildiğinde, yeni bir seçim yapılıncaya ka
dar işbaşında kalacak olan Hükümetimiz bu ihtimal
lerden birinin en kısa zamanda gerçekleşerek bu nite
likte kurulacak bir hükümetin hizmeti, bizden dev
ralmasını en halisane dileklerle beklemektedir.» 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sadi Irmak Hüküme
tinin hangi zorunluluklardan doğduğunu ve Anayasa 
hükümleri açısında durumunu ve güvenoyu alarak 
işe başlamasının nasıl bir boşluğu dolduracağını böy
lece belirttikten sonra Hükümet Programının yurt 
sorunları ile ilgili çeşitli hükümlerine değinmek isti
yorum. 

Programda hayat pahalılığı geçim sıkıntısı ve 
bazı temel ihtiyaç maddelerinin bulunmaması gibi 
önemli konulara temas edilerek bütün imkânlar kul
lanılmak suretiyle tüketici ve üreticiyi etkileyen so
runların gerçekçi ve tutarlı bir politika ile hafifleti
leceğine işaret edilmiş olmasını memnuniyetle karşı
lıyoruz. 

Fiyatların devamlı artışı dikkate alınarak, fiyat 
artışlarının, bir ölçüde üretimdeki tıkanıklıklar, itha
lâttaki düzensizlikler ve dağıtımdaki aksaklıklarla 
irtibatlandırılması ve bu yoldan bazı çözümler dü
şünülmesi ümit vericidir. Şöyle ki: Bir yandan üre
timi ve piyasada kıtlığı çekilen malların arzını artı
racak tedbirleri alırken, öte yandan karaborsa yü
zünden ortaya çıkan nahoş durumların önleneceği 
vaat edilmiş. Vatandaşların ihtiyaç duydukları mal
ları, hem miktar hem kalite olarak elde etmelerini 
sağlamak lâzımdır. Dünyada ekonomik alanda mey
dana gelecek değişimlerin çok yakından izleneceğine 
dair görüşleri olumlu karşılıyoruz. 

Öteden beri üzerinde önemle durulan bir husus 
da, devlet yönetimindeki israfları önlemek, azamî 
tasarrufa riayet etmek ve bu arada halk tasarrufla
rını teşvik edici tedbir almak gibi konulara öncelik 
tanınması .yürekten katıldığımız bir görüştür. 

Ülkemizde vatandaşın şikâyetçi olduğu konular
dan biri de, mahkemelerde hakkın çok geç elde edil
mesidir. Bu hususta da birtakım isabetli tedbirler 
düşünülmüştür. Bu görüşlere katılıyoruz. 

Güvenlik Kuvvetlerimizin modern araç ve ge
reçlerle güçlendirilmesi, eğitim seviyelerinin yüksel
tilmesi hususlarına programda önem verilmiştir. 

Devlet yönetiminin, Atatürk ilkelerine bağlı parti
ler ve vatandaşlar arasında tarafsız olması, vatanda-

s şın beklediği en büyük sorundur. Hükümet progra-
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mında bu konuya önem verilmiş olmasını güven ve
rici olarak telâkki ediyoruz. 

Vatandaşlarımızın çok basit işleri için, devlet ka
pısında, günlerce gelip gitmelerini önleyen âcil ted
birlere ihtiyaç hissedildiği aşikârdır. 

Sayın milletvekilleri, TRT'nin, Anayasamızın 
121 nci maddesindeki ilkelere uygun olarak yönetil
mesi lüzumuna programda işaret edilmiştir. TRT'nin 
ancak bu suretle millî kültüre hizmet edeceğine ina
nıyoruz. 

Toprak ve Tarım Reformunun uygulanmasında 
tarımsal verimliliği artıracak altyapı yatırımlarının 
tamamlanması, topraksız ve az topraklı çiftçilerin 
toprağa kavuşturulması amaçlarının bir arada ger
çekleştirilmesi Anayasamızın gereğidir. Bu arada su
lama, kredi, ziraî alet ve makine köylünün emrine 
verilmelidir. Toprağa kavuşturulan çiftçilerin aile 
işletmeleri kurmalarını ve verimli işletmecilik yapma
larını sağlamak üzere kooperatiflerin kurulması ted
birlerinin alınacağı programda isabetle belirtilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vekil imam ve hatiplerin 
içinde bulunduğu çok müşkül ve acıklı durumlarına 
bir çözüm getirmek gereğine inanıyoruz. Bu konu
da adalete uygun bir çözüm yolu bulunmalıdır. Hü
kümet programında bu ihtiyaca değinilmiş olmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Yıllardan beri üzerinde durulan Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin kârlı kuruluşlar haline getirilmesi, 
sermaye piyasasına ilişkin kanunun biran evvel çı
karılması gibi çok ciddî konulara değinilmiş olmasına 
katılıyoruz. 

Belediyelerimizin perişan durumları düşünülerek, 
Belediye Gelirleri Kanunu tasarısının biran evvel 
Yüce Meclis huzurlarına getirilmesi görüşlerine Gru-
pumuz öteden beri katılmaktadır. Bugün belediyeleri
mizin halka hizmet etmek imkânlarından maalesef 
mahrum olduğu bir gerçektir. 

Hükümet programında hayvancılığın geliştiril
mesi, ırklarının ıslahı ve hastalıklarla mücadele ko
nusuna önemle değinilmiştir. Hayvancılık millî 
gelirimizin önemli bir kısmını sağlamaktadır. Tarım 
Bakanlığı içinde, hayvancılık konusunun üzerinde 
önemle durulduğu söylenemez. İleri ülkelerde hay
vancılığa verilen önem ve hayvancılığın toplam tarım 
faaliyetleri içindeki nisbî yeri bizdekinden çok bü
yüktür. Hayvancılık alanında daha hızlı bir kalkın
ma sağlanmadıkça milyonlarca köylü vatandaşımızın 
satın alma gücü düşük kalmaya mahkûmdur. 

Tarım alanında ana gıda maddemiz olan buğday 
üretimini artırmak üzere, ıslah edilmiş ve denemesi 
yapılmış tohumun zamanında çiftçiye ulaştırılması, 
şeker ihtiyacının sağlanması için pancar tarımının 
yeni bölgelere kaydırılmasına önem verilmiştir, bu 
görüşlere biz de katılıyoruz. 

Ormanlar içinde ve bitişiğinde, 8 milyona yakın 
yurttaşımız yaşamaktadır. Orman köyleri uzun yıl
lar ihmal edilmiştir. Orman köylüsünü geçim imkâ
nına kavuşturmak lâzımdır. Bu vesileyle bir kere da
ha tekrar ediyoruz, civarında yaşayan bir insan için 
orman, bir dert ve ceza kaynağı değil, geçim kay
nağı haline gelmelidir. Orman bölgelerinde yaşayan 
vatandaşlarımıza iş sahası açacak yatırımlara önce
lik verilmesini istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkmmamızın büyük öl
çüde sanayileşmeye bağlı olduğunu hepimiz biliyo
ruz. Bu sebeple ülkemizde ara malları ve yatırım 
malları üreten sanayi maliarı tesislerinin kurulması
na, sanayinin dengeli şekilde yurt düzeyine yayılma
sına, yatırımların gelişmemiş bölgelere kaydırılması
na öteden beri taraftar olduğumuzu ve ısrarla savun
duğumuzu belirtmek isteriz. 

Hükümet programında isabetli bir görüşle bu ger
çeklere önem verilmiştir. Bu arada, yurt dışında ça
lışan fedakâr işçilerimizin tasarruflarını, yeni iş sa
haları açılmasına yardımcı olmak amacıyle kalkın
mamız yönünden değerlendirmek için sanayi ve işçi 
bankası kuruluş çalışmalarına devam olunacağını 
programda tespit etmiş bulunuyoruz. 

Küçük sanayide, esnaf ve sanatkârlarımızın, kre
di, hammadde problemlerinin halledilmesi gereğine, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak katılıyo
ruz. Küçük esnaf ve sanatkârların, şoförlerin, defter 
tutma külfetinden kurtarılarak, götürü vergi ile ver
gilendirilmesine dair, Yüce Meclise verdiğimiz ka
nun teklifinin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet programında bizi 
en çok memnun eden hususlardan biri de, köylerin 
elektriğe, suya, yola kavuşturulmasında köylümüzden 
katkı parası alınmayacağına dair vaattir. Bugün yur
dumuzun geri kalmış yörelerinde köylümüz elektrik, 
yol ve su hizmetlerine para yardımı yapabilecek du
rumda değildir. Fakir köylüden elektrik, su ve yol 
için para almak büyük bir haksızlıktır. 

Yurdumuzda en önemli .sorunlardan biri de ko
nut sorunudur. Düşük gelirli fakir ailelerin konut ih
tiyaçlarına çare bulmak lâzımdır. Konut ihtiyacının 
iyi ve yeterli bir şekilde karşılanması, sosyal ekono-

— 161 — 



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1974 O : 1 

mik ve kültürel gelişmeyi de hızlandıracaktır. Fakir 
ailelere konut yapılmasına hız verilmesi inancında
yız. Hükümet programında bu önemli soruna yer 
verilmiş olması, bizce memnuniyet vericidir. Bugün 
ülkemizde hayat şartlarının en büyük baskısı altın
da olan dar gelirli memurlardır. Memurlara uzun va
deli ve düşük faizli kredi imkânı sağlamak ve arsa 
temin etmek suretiyle süratle konut sahibi yapılması 
görüşündeyiz. 

Sayın milletvekilleri, millî eğitimimizin çözüm 
bekleyen büyük sorunları olduğunu belirtmek iste
rim. Bir milletin kalkınmasında eğitim başlıca unsur
lardan bindir. Millî kalkınma, millî eğitim kalkın
masından ayrılamaz. Çeşitli ekonomik sistemlerle 
kalkınmış ülkeler vardır, fakat eğitimsiz kalkınabil-
miş hiç bir millet yoktur. Her alanda dünya ölçüle
rine göre, en ileri seviyede ilim adamları ve uzman
lar yetiştirmeye mecburuz. Bu hedefe ulaşılması, kal
kınmamızın iktisadî ve asgarî kudretimizin, millî var
lığımızın başlıca teminatı olacaktır. Eğitimde sayı 
kadar, kaliteye de önem verilmesini istiyoruz. Kali
tesiz eğitim yerine, verimli ve kaliteli eğitimi getir
mek zorunluluğu vardır. Türkiye'nin muhtaç olduğu 
insan gücünün yetişmesinde millî duyguları, fikrî se
viyeleri, ahlâkî vasıfları yüksek öğretmenlerin vazife
si büyüktür. 

Türkiye'nin kalkınmasında, yükselmesinde çok 
önemli görev alan öğretmenlerimizin maddî ve ma
nevî huzur içinde çalışmalarını sağlayacak tedbirle
rin zaruretine inanıyoruz. 

Öğretimin her dalında fırsat ve imkân eşitliğinin 
sağlanması en önemli bir konudur. Öğrenimdeki genç
lerimizin yurt ve kredi ihtiyaç]arınm karşılanması as
la ihmal edilmemelidir. Atatürk milliyetçiliği etrafın
da birleşen bir gençlik gerçek manada milletimizin 
ümidi olacaktır. 

İlköğretimde yatılı bölge okulları açılmasına ön
celikle hız verilmesi yurt gerçeklerine son derece uy
gun düşecektir. Merkezî seçme ve yerleştirme sınav
larından önce üniversiteye hazırlık kurslarına önem 
verilmesi gereğine inanıyoruz. 

Hükümet programında işçi ve işveren ilişkileri 
üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Sendikalar Kanu
nu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunları
nın uygulanmasında karşılaşman aksaklıkların gide
rilmesi bizim de katıldığımız görüşlerdir. 

işçi haklarının ve geçim seviyesinin ekonomik kal
kınmamızın icapları ile dengeli bir şekilde geliştiril
mesini, sosyal adaletin vazgeçilmez unsurlarından sa
yıyoruz. 

! İşsizlik-konusuna önem verilmesi, işçi ve memur 
ayırımı konusunun çözümlenmesi, emekli, maluliyet, 
dul ve yetim aylıklarının artan fiyata uydurulması 
şarttır. Emekli işçilerin 540 lira gibi bir maaşla ölü
me terkedilmesini üzüntü ile karşılıyoruz, Grupumu-
zun bu konuda Millet Meclisine vermiş olduğu ka-

I nun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını İsrar
la arzu etmekteyiz. 

Programda işçi davaları ile ilgili konulara verilen 
önem, memleket hesabına bizleri sevindirmiştir. 

Sağlık hizmetleri konusunda yer alan görüşlere 
yürekten katılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sadi Irmak Hükürne-
I tinin programı çok iyi hazırlanmıştır. Bu program 

memleketin bugünkü ihtiyacına cevap veren ciddî 
bir programdır. Yurttaşların" çeşidi dertlerine ve mem
leket sorunlarına isabetle parmak basılmıştır. Eko
nomik ve sosyal konulardaki teşhisler doğrudur, ile
ri sürülen tedbirler sağlamdır. Bu Hükümetin kuru
luş tarzındaki özellik; normal koalisyon hükümetinin 
kurulmasını imkânsız kılan şartlardan doğmuştur. 
Türkiye'yi hükümetsiz bırakmamak zarureti vardır, 
zaruretten doğan bir çözüm yolu yerine, başka bir 
çözüm yolu konmadan reddedilemez. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu bu nedenler
le Sayın Sadi Irmak Hükümetine gönül rahatlığı ile 
güvenoyu verecektir. 

Cumhuriyetçi Güven Parti Grupu adına Yüce 
Meeîk.l saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Bülent Ecevit, buyurunuz efendim. (C. H. P. sırala
rından, alkışlar). 

C. H. P. GRUPU ADİNA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki bazı partiler, 
bu Hükümetin programına bakıp ona göre nasıl oy 
vereceklerini kararlaştıracaklarını bildirmişlerdi daha 
önce, biz ise; bu Hükümetin nasıl kurulacağı belli 
olduğu günden başlayarak, Hükümetin programına 
bakmayacağımızı, Hükümetin programı ile bir husus 
dışında ilgilenmeyeceğimizi ve Hükümetin programın
da erken seçim zoruniuğuna yeteri kadar ağırlık veri
lip verilmediğine bakacağımızı ve Hükümet Progra
mında bu konuya gereken ağırlık verildiği takdirde 

t Yüce Meclisçe bu Hükümete bir «Erken Seçim Hü-
j kümeti» olma şansının, hakkının tanınıp tanınmaya

cağına bakacağımızı, vaziyetimizi ona göre belirleye
ceğimizi söylemiştik. 
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Çok daha önceden açıklanan bu darvaııtşurüzla 
ilgili olarak şimdi biz Hükümet prorgarnı üzerinde 
hiç durmayacağız. Hükümet programı genellikle 
«nötr» dinebilecek bir programdır. Düyîe olması bir 
bakıma doğrudur ve haklidir. Çünkü Hükümet, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi dışında - ki grunu olan 
partilerden ayrıca en küçüğüdür. - hiçbir partiye da
yanmadığına göre, elbelteki Millet Meclisindeki genel 
eğilimlerin bir ortala m as mı almaya, ona göre program 
hazırlamaya dikkat edecekti. Bu acıdan da, bir ba
kıma en doğru şeyi yapmıştır, nötr bir programla Yü
ce Meclisin huzuruna gelmiştir. Aşağı yukan, mem
leketin başlıca hangi önemli sorunları varsa, bunları 
teker teker belirtmiş ve bunlara çözüm aranacağını iyi 
niyetle ifade etmiştir. Çözümlerin nasıl olacağı ko
nusunda da fazla bir açıkkk getirmemiştir. Bunda, da 
haklıdır Hükümet. Çünkü çözümlerin nasıl olacağı 
konusuna girildiği takdirde, meselelere belli doktrin
ler açısından yaklaşma zorunluğu ortaya çıkabilirdi. 
Hükümet dikkatle bundan da kaçınmıştır. 

Programı titizlikle incelersek, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak üzerinde durabileceğimiz bazı hususlar 
elbette vardır. Eksikliğini belirteceğimiz, frze göre 
yanlışlığını belirtebileceğimiz; örneğin, sosyal adalete 
gereken önem verilmediğine dair bazı kanıtlar göste
rebileceğimiz yönleri vardır; ama bunlar üzerinde dur
mayı doğru bulmuyoruz, bunlar üzerinde durmaya 
kendimizde hak görmüyoruz. Çünkü bunlar üzerin
de durursak, demek ki, bu Hükümet P-ogram:nda 
bizim gördüğümüz eksiklikler, aksaklıklar olmasaydı, 
biz bu Hükümetin Programına bakıp kendis'ne gü
venoyu vermeyi düşünebilirdik, gibi bir anlam çıkar. 

Oysa, kuruluş biçimi bakımından böyle bir Hü
kümet, ancak memleket yakın bir tarihte seçime gi
dinceye kadar Devlet işlerini aksatmadan yürütmek 
üzere kurulmuş ise, bizim demokrasi anlayışımızla bir 
ölçüde bağdaşabilir. Bizim demorkasi anlayışımız çok 
önemli olmayabilir; asıl Anayasamızın ortaya koydu
ğu demokrasi anlayışı vardır. 

Anayasamıza göre siyasal partiler demokrasinin 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Demorkasinin vazgeçilmez 
unsurları olan siyasal partilere dayanmayan bir Hü
kümet ise, yalnız bizim demokrasi anlayışımıza de
ğil, Anayasamızın demokrasi anlayışına da uygun bi
çimde kurulmuş bir Hükümet sayılamaz. 

Tabiî bu söylediklerim, birazdan değineceğim gi
bi, ne Sayın Başbakanın kusurudur, ne de Bakanlar 
Kurulu üyelerinin kusurudur. Kendi ellerinde olmayan 
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; nedenlerle, istemeyerek, iyiniyetîe bu noktaya gelmiş-
I lerdir. 

Başka ba2'.ı partiler, gazeteciler tarafından düşürt-
| çeleri, bu Hükümet karşısında nasıl tavır takınacakla-
i n, nasıl oy kullanacaklar; sorulduğunda, genellikle 

«Programını göreceğiz, ona göre hüküm vereceğiz» 
dediklerine göre, demek ki, hiç değilse Cumhuriyet 
Halk Partisine oranla, o paıiiler böyle bir hükümet 
kuruluşu biçimini daha çok içlerine sindirebilmişler-
dir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bunu daha çok içlerine sindirebildiklerinin başka 
kanıtları da vardır. Örneğin, Cumhuriyet Halk Par-

I tisinin, o da bütün yollar denendikten ve çakmaz ol
duğu görüldükten sonra, başka partiler erken seçimi 
de kabul etmedikten sonra, çaresizlik içinde, tek ba
şına bir hükümet kurma'/a taun olduğu, bunu aklın-

j dan geçirdiği vakit, bütün başka partiler, başta Ada
let Partisi olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisini 

i ağır biçimde kınamışlardır. Hatta Adalet Partisinin 
Sayın lideri : «Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti iş
gal etmeye kalkışıyor.» demiştir. (A. P. sıralarından 
«Doğru» sesleri). 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyelim efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka

daşlarını, Sayın Adalet Partililerin de doğruladıkları 
gibi, öyle demişlerdir. Oysa bizim Anryamız azınlık 
hükümetlerini öngörür. Azınlık hükümetlerini öngör-

j düğü şuradan da bellidir : Anayasamızın Bütçe Ko
misyonunun kuruluş tarzıyla ilgisi hükmü der ki, ik
tidar grunlan Bütçe Komisyonunda çoğunlukta ola
caktır. Eğer bu Anayasa sadece Meclisteki çoğunlu
ğa dayanan hükümetlerin kurulabileceğini kabul eden 

j bir Anayasa olsaydı, o Anayasada böyle hüküm bu
lunmasına gerek duyulmazdı. Dernek ki, Parlamento
da çoğunluğa dayanmayan hükümetler kurulabilece
ği; bunun meşru olması gerektiği de Anayasa tarafın
dan düşünülmüş, öngörülmüş ki; azınlıkta bulunacak 
bir hükümetin de kurulabileceği öngörülmüş ki, ikti
dar gruplarına Bütçe Komisyonunda mutlaka kesin 
çoğunluk sağlanması gerektiği sarih, açık bir hüküm 
olarak Anayasamızda yer almıştır. Nitekim; daha ön
ce de, 1960'dan sonra Türkiye'de, bilindiği gibi azın
lık hükümeti kurulmuştu, bunun örneği vardı. 

Cumhuriyet Halk Partisi, son hükümet bunalımı 
çıktıktan sonra, kendisine yeniden görev verildiği za
man hemen bir azınlık hükümeti kurmaya kalkışma-
mıştır. Ne zaman böyle bir şey düşünmeye başlamış
tır? Bütün başka yollar denenmiştir. Cumhuriyet Halk 
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Partisi, bir çıkış yolu bulunamadığını görünce «O . 
halde bir seçim hükümeti kuralım»! demiş, bu redde
dilmiştir. Erken seçim için Cumhuriyet Halk Partisi 
kendisine bir koalisyon ortağı aramıştır, bulamamış
tır. Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partiler, koalis
yon kurmayı denemişler, başaramamışlardır. Cumhu 
riyet Halk Partisi bunun üzerine siyasetteki baş raki
bi olan Adalet Partisine baş vurmuş, «Siz tek başı- j 
niza bir hükümet kurun, biz sizin güven oyu almanı
za yardımcı olalım.» demiştir, bu da reddedilmiştir; 
ancak ondan sonra ve özellikle dış ilişkilerimizi yü
rütebilmek için bir hükümetin süratle kurulması zo
runluluk haline gelince, Cumhuriyet Halk Partisi tek 
başına bir hükümet kurmayı denemiş, düşünmüş, o 
zaman derhal «Siz, Hükümeti işgal etmek istiyorsu
nuz» denilmiştir. Demek ki, Parlamentoya hemen he
men hiç dayanmayan bir hükümet kurulduğu vakit o 
işgal olmayacak; ama Parlamentonun en büyük grıı-
punu teşkil eden bir parti, başka çözüm bulunamadı- • 
ğı zaman memleketi hükümetsizlikten kurtarmak üze
re hükümet kurmaya kalkıştığında o işgal sayılacak. 
Demek ki, en azından bugünkü hükümet biçimi, Ada
let Partisinin demokrasi anlayışına, Anayasamızın 
öngördüğü, bir azınlık hükümetinden çok daha yat
kındır. Bize, «Siz işgal etmeğe hazırlanıyorsunuz hü
kümeti» diyenler, bu Hükümetin Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi dışında hiç bir partiye dayanmayacağı 
belli olduktan sonra; hatta daha Cumhuriyetçi Gü
ven Partisine bir ölçüde dayanabileceği bile belli ol
madığı bir sırada yeşil ışık yakmışlardır. Ne onları 
işgale yeltenmekle suçlamışlardır, ne «Böyle bir hü
kümet kuramazsınız» demişlerdir. Daha sonra da 
«Bu Hükümetin programına bakacağız nasıl tavır 
alacağımızı ona göre kararlaştıracağız.», demişlerdir. 
Demek ki, Adalet Partisi, bu türlü hükümet kuruluş 
biçimlerini kolaylıkla içine sindirebilmektedir. Geç
mişte de bunun örnekleri görülmüştür. (Cumhuriyet 
Halk Partisi sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar...) 
Ben bu sözleri söylemekle asla bu Hükümeti işgalci 
olarak nitelendirmiyorum, böyle bir şey aklımdan 
bile geçmiyor. Adalet Partisinin ortaya koymuş ol
duğu mantığa göre konuşmamı yürütüyorum. 

RASİM KÜÇÜKEL (Elâzığ) — Niçin bıraktın 
da kaçtın? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — «Niçin bırak
tın da kaçtın?» diyor bir arkadaşımız. Eğer bizim 
bıraktığımız koalisyonun memleket yararına rahat 
bir koalisyon olabileceği düşüncesi Sayın Adalet Par
tili üyelerin içinde varsa, aynı parti yi kendilerine or- I 

. tak edinerek kendileri bir koalisyon kurabilirler, biz 
de eksiklerini tamamlarız. (C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar...) O dokuz önerinin içinde 
bu da vardı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Aynı parti, 
j Adalet Partisiyle, Genel Başkanlarının da Başbakan

lığına itiraz etmeksizin koalisyon kurmaya ısrarla 
talip olmuştu, hâlâ taliptir. «Oyları yetmiyorsa biz 
oylarının tamamlanmasına yardımcı olalım, hiç de 
bir şart koşmayalım» dedik. «Erken seçim şartı bile 
koşmayalım»' dedik. O kadar rahat bir koalisyon 
kombinezonu idiyse, aynı kombinezonu, aynı tertibi 
Adalet Partisinin bugün de denemesine engel yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi
nin, hükümet kurulmasına güçlük çıkardığını söyle
yenler, Cumhuriyet Halk Partisinin yalnız seçim üze
rinde durduğunu, seçimsiz bir hükümet biçimini ön
görmediğini ifade ediyorlar; bu da yanlıştır. Biz ger
çekten, yalnız şimdi değil, yalnız Kıbrıs olaylarından 
sonra değil, hatırlanacağı gibi geçen yıl 3 aylık hü
kümet bunalımı sırasında da, 14 Ekim seçimlerinin 
rahat ve tutarlı, güçlü bir hükümet çıkmasına olanak 
vermediği sonucuna vardığımız günden beri, erken 
seçimlerin zorunluğunu belirtmekte idik; ama son 
bunalımda biz sadece erken seçimli çözümler üzerin
de durmadık. 

İzniniz olursa bir hatırlatma yapmak isterim. Ada
let Partisi Sayın Genel Başkanına sunmuş olduğum 
dokuz öneriden üçü, erken seçimle ilgili olmayan 
önerilerdir. Erken seçim üzerinde iki parti uyuşama-
dıkları takdirde, hükümet sorununa birlikte çözüm 
arayabilmelerini öngören önerilerdir. Bunlar da şöy
le idi : 

Adalet Partisi kendi başına, seçim öngörülmek-
sizin bir hükümet kurabilir; Cumhuriyet Halk Par
tisi onun güvenoyu almasına olanak sağlayabilir. 

Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir hükümeti kendi 
başına kurabilir; eğer Adalet Partisi o hükümetin 
güvenoyu almasına olanak sağlayacaksa. Veya Cum
huriyet Halk Partisinin dışında, bulabildiği kadar 
ortakla Adalet Partisi, gene erken seçim öngörül-
meksizin bir hükümet kurabilir; oy bakımından ek
siği kalır ise, güvenoyu alabilmesi tehlikeye düşerse, 
Cumhuriyet Halk Partisi o hükümetin güvenoyu al-

I masını sağlar. 
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Demek ki, kendisi dışında dahi seçim öngörmek -
sizin Hükümet kurulabilmesine yardımcı olmak vaa
dinde Cumhuriyet Halk Partisi bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün kuruluş biçimini 
şu Meclis içinde hemen hepimizin eleştirdiği, hatta 
belki Sayın Irmak Hükümeti üyelerinin de içlerine 
sindiremediği bu Hükümetin kuruluşu nasıl oldu? 

Bu Hükümetin kuruluşuna yol açan düşünce, ki 
bence çok yapıcı bir düşünceydi, 11 Kasım 1974 
günü Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapı
lan toplantıda, ilkin Demokratik Parti Genel Baş
kanı Sayın Ferruh Bozbeyli tarafından ortaya atıl
dı. 

Dün, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, parti 
genel başkanlarına lütfedip gönderdikleri tutanaktan 
okuyorum: 

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

«Artık çözüm yolunun millet tarafından tayin 
edilmesi zaruretine inanıyorum.» 

«Erken seçim kaçınılmaz hale gelmiştir.» 

«Esasen erken seçim için de bir hükümet kurula
caktır.» 

«Şimdi şahsî düşüncelerim olarak maruzatımı sı
ralıyorum: 

1. Bu hükümet, kurulacak hükümet, seçim iş
lerine öncelik verecek bir hükümet olmalıdır. Ya
ni, bu hükümet bir seçim hükümeti olacaktır ve 
seçim işlerine öncelik verecektir.» 

Daha sonra ikinci şartını sayıyor ve üçüncü şart 
olarak da Sayın Bozbeyli diyor ki: 

«3. Bu hükümete genel başkanlar katılmamalı
dır. Hiçbir partinin genel başkanı katılmamalıdır. 

4. Bu hükümet Cumhuriyet Halk Partisi dışın
daki partilerle de kurulabilir. Cumhuriyet Halk 
Partisi dahil bütün partilerin katılacağı bir hükü
met de olabilir.» Devam ediyor Sayın Bozbeyli : 

«Bu kurulacak hükümet, erken seçim tarihini 
kendi arasında tespit etmelidir.» 

Şimdi, biraz önce konuşan Demokratik Parti 
sözcüsü değerli arkadaşımız Sayın Altınsoy, «Ada
let Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Irmak Hü
kümetine katılmadıkları içindir ki, bu Hükümet 
partilere dayalı bir hükümet niteliğini, biçimini ka
zanamaz.» dedi. Adalet Partisi açısından cevap ver
mek bana düşmez; fakat Cumhuriyet Halk Partisi 
açısından duruma bir kez daha aydınlık getirmek 
isterim. 

Biz, Cumhuriyetçi Güven Partisi dışında başka 
bir parti Irmak Hükümetine katılmadığı için hüküme
te katılmaktan vazgeçmiş değiliz. Bunu kamuoyu 
önünde birkaç kez söyledim, burada da bütün ke
sinliği ile, açıklığı ile ifade ediyorum. Biz, Cumhu
riyetçi Güven Partisi de, başka hiçbir parti de ka-
tılmasaydı, gene bu Hükümete katılabilirdik, katıl
mak eğilimindeydik. Ne şartla? Sayın Bozbeyli'nin 
o toplantıda koyduğu şartla. Yani bu Hükümet, 
Sayın Bozbeylinin tabirlerini aynen okuyorum: «Bu 
Hükümet seçim işlerine öncelik verecek bir hükümet 
olmalıdır. Yani bu Hükümet bir seçim hükümeti 
olacaktır, seçim * işlerine öncelik verecektir. Bu 
kurulacak Hükümet erken seçim tarihini kendi ara
sında tespit etmelidir.» 

Şimdi bu Hükümet, erken seçim tarihini kendi 
arasında nasıl tespit edebilir? İçinde parti olarak, 
yalnız Cumhuriyet Halk Partisi olursa, Cumhuri
yet Halk Partisinin Meclisteki oyları, erken seçim 
tarihini kendi başına tespit etmeye yeterli değildir. 

Irmak Hükümetinde bugün yer alan veya yer ala
cak olan bağımsız parlamenterlerin oyları da eklen
diği vakit gene yeterli değildir. Çünkü, yanlış ha
tırlamıyorsam Millet Meclisinden hiç bağımsız üye 
yoktur. O halde, Hükümetin içinde seçim tarihine 
kadar verilebilmesi için, bu kararı vermeye yetecek 
kadar üyeyi bir araya getiren partinin, partilerin, bu 
Hükümete katılmış olmaları gerekirdi. Cumhuriyet 
Halk Partisinin tek başına bu Hükümete katılması, 
Sayın Bozbeyli'nin böyle bir hükümette görmek is
tediği niteliği ona kazandırmaya yetmeyecekti. Ama 
Demokratik Parti, seçim tarihini Hükümet kurulu
şundan önce bir görüşme konusu yapmayı kabul et
mediler, öteki partiler; Adalet Partisi, diğer parti
ler bunu kabul etmediler, o zaman bu Hükümetin 
seçim hükümeti olup olamıyacağı hususu askıda kal
dı. Yani, Demokratik Parti dahil bazı partilerin, 
önceden seçim tarihi, üzerinde bir anlaşmayı dene
meye yanaşmamaları karşısındadır ki, bu Hükümet 
Cumhuriyet Halk Partisinin katılmayı kabul edebi
leceği bir Hükümet durumundan çıkmış oldu. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sen tarihi empo
ze ediyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Empoze konu

suna da geleceğim değerli arkadaşlarım. 
Ne Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bir bağım

sız Parlamenter ve tecrübeli Devlet adamı olarak 
Sayın Sadi Irmak'a Hükümet kurma görevini verir-
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ken, ne de bizler, böyle bir hükümet kuruluşu yo
luna gidilirken, Hükümetin bugünkü biçimini ala
bileceğini öngörüyor değildik, Sayın Sadi Irmak da 
bildiğim kadar, Hükümetinin böyle bir biçim ala
cağını düşünmüyordu, böyle bir arzusu da yoktu 
bildiğim kadar. 

Bizim katılmamız da şart değildi. Eğer biz ka
tılmadan veya Cumhuriyetçi Güven Partisi dışında 
her hangi bir parti katılmadan, bu Hükümetin Sa
yın Bozbeyli tarafından 11 Kasım tarihli toplantıda 
önerildiği üzere, bir erken seçim hükümeti olabileceği 
kesinleşmiş bulunsaydı, yani ne diyor Sayın Bozbeyli? 
«bu hükümet seçim işlerine öncelik verecek bir hükü
met olmalıdır» diyor. Öyle bir hükümet olabileceği 
istenmese bile veya kendimiz üye verme kararını 
alamasak bile, bu Hükümete güvenoyu verebilecek
tik. Onun içindir ki son dakikaya kadar, düne ka
dar bunu bir aydınlığa kavuşturmak için uğraştık, 
çırpındık; fakat öteki partiler tarafından, bu konu
daki girişimlerimiz yüzünden ancak kınandık. En 
küçük bir anlayış görmedik, en küçük bir işbirliği 
görmedik. Bu sonuçlar alınınca da, daha doğrusu 
bütün girişimlerimiz sonuçsuz kalınca, bu Hükü
mete katılamadığımız gibi, güvenoyu da veremiye-
cek noktaya üzülerek gelmiş bulunuyoruz. 

Bizim, erken seçim tarihinde katı davrandığımız, 
bir seçim Hükümeti ortaklığı için bizimle işbirliği 
düşünebilecek hükümetlere tarih dikte ettirmeye kal
kıştığımız da doğru değildir. Biz tarih dikte etme
dik, ancak bizim zihnimizde kafamızda bir erken 
seçim kavramı var. Bize göre, erken seçimin sözü 
edilmeye başlandı mı; daha doğrusu, erken seçim 
kararını çıkarmaya sayıları yetecek kadar parti, mil
letvekili parlamenter, erken seçimin zorunluğu üze
rinde birleşti mi; mümkün olan en yakın tarihte er
ken seçim yapılmalıdır Hiç değilse mevsimin elve
rişli olduğu, en yakın tarihte erken seçim yapılmalı
dır Aksi halde ülke, devamlı olarak, ne zaman ya
pılacağı bilinmeyen, ya da çok uzak bir tarihlerde 
olacak bir seçime kadar, sürekli bir tansiyon, bir 
gerilim içinde kalır, Devlet işleri o yüzden aksar ve 
ülkede siyasal huzur da kolay kolay sağlanamaz. 

Ben, evvelâ Aralıkta seçim olmasını önerdim. 
Neden önerdim? Çünkü, Türkiye'de Aralıkta genel 
seçim yapılabileceği görülmüştü. Geçen yıl bu de
nendi, bazı kaygıların doğru olmadığı ortaya çıktı. 
Hattâ o kadar ki, 9 Aralıkta yapılan, bütün Türki
ye'de yapılan mahallî seçimlere katılma oranı, kır
sal alanlarda, 14 Ekim seçimlerine oranla daha da 
yüksek oldu. 

Bundan da cesaret alarak, Aralıkta seçimi öner
dik. Ama, (A. P. sıralarından «Dağ köyleri, dağ 
köyleri» sesleri) dağ köyleri dahi, Aralıkta, geçen yıl 
seçime katıldılar, Türk halkı, Türk köylüsü, demok
rasiye o kadar bağlıdır ki, en zor koşullar altında 
bile, oyunu kullanmasını bilir. Devlet ona seçim 
hizmetini götürmekte, tereddüte kapılacak, tembel
lik gösterecek olsa, halk onu zorlar, dağ köylüsü, 
orman kö}iüsü onu zorlar. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

Sayın Bozbeyli ile ilk görüşmelerimizden birinde, 
kendilerinin de, hiç değilse, kişisel düşünceleri ola
rak bir kez erken seçim gerekliliğini kabul ettiğimiz 
takdirde, mümkün olan en erken tarihte, seçimin ya
pılması zorunluluğuna, bunun faydasına inandıkla
rını görünce; bilindiği gibi, Aralığı, Aralık başlarını 
önerdik. «Bunda kesin kararlı mısınız?» diye, Sayın 
Bozbeyli bana sordu. Dedim ki, «Parti meclisimiz
den bu karar çıktı, ama sizden başka bir öneri ge
lirse, onu da parti meclisine götürürüz ve görüşürüz.» 

Aralığı Demokratik Partinin kabul edemiyeceği 
anlaşılınca, nitekim meseleyi parti meclisimizde gö
rüştük ve ilkbaharda seçim yapılabileceğini düşündük. 
Yine «Bize bir tarih dikte ediyorsunuz, bizi köşeye 
sıkıştırıyorsunuz» gibi, aklımızdan geçmiyen niyet
ler atfolunmasın diye de; bir tarih, bir kesin gün, 
ay, hafta belirtmekten sakındık; «İlkbahar ayları, 
günleri içinde, ne zaman isterseniz bizim makbulü
müz» dedik, hattâ «İlkbaharı da bir ölçüde aşabi
lir, Haziran başlarına gidebiliriz» dedik. 

Şimdi, bütün bunları dedik. Yalnız Ekim'i söyle
medik, «Ekimde erken seçimi» söylemedik. Onun 
için Demokratik Parti bizimle seçim Hükümeti kur
mak üzere işbirliğini reddediyor ise; o takdirde se
çim tarihi üzerinde katı davranan parti, Cumhuriyet 
Halk Partisi değil - beni mazur görsünler - Demok
ratik Parti demektir. Çünkü, Demokratik Parti ancak 
bir tarih üzerinde durmayı kabul edebiliyor demektir. 
Biz ise, «Aralıktan başlayarak Hazirana kadar ken
di seçecekleri, uygun görecekleri her tarihi kabul ede
bileceğimizi» söylemiş idik, ve bugün de söylemekte
yiz, bu teklifimiz hâlâ da açıktır. 

İlkbaharda, hele Haziran başlarından sonraya 
erken seçimi ertelemekte, bırakmakta sakınca görü
şümüzün nedeni ise; partimizle ilgili bir neden değil
dir; doğrudan doğruya memleket, ülke koşullarıyle 

| ilgili bir nedendir. Hep belirttiğim gibi, ilkbahar ay
ları Türkiye'de ekonominin canlılık kazandığı aylar
dır; destekleme alımlarının yapıldığı, Devlet ihalele-
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rinin, özel sektör ihalelerinin başladığı, yatırımların 
hızlandığı aylardır. Eğer o aylar seçim gürültüsü, 
patırtısı, kargaşası içinde geçerse, memleketin bütün 
ekonomisi zarar görür. Onun içindir ki, aslında bi
zim düşüncemize göre, kıştan çıkar çıkmaz seçimin 
yapılması gerekir. Haziran ayı da o bakımdan geç
tir; ama, hiç değilse Ekim ayı kadar geç değildir. 

Bize «Seçim için tarih söyleyin» deniliyor. Söy
lüyoruz bir tarih, o zaman «Sen bize tarih dikte edi
yorsun» deniliyor. «Daha geniş bir zaman süresi 
içinde siz söyleyin» diyoruz, söylemiyorlar. Bu du
rumda seçim tarihi üzerinde - beni bağışlasınlar - bir
çok bakımlardan kendileriyle uygar ilişki kurmakta 
zevk aldığım Demokratik Parti ile seçim tarihi üze
rinde nasıl olup da birbirimizi anlamanın, bir anlaş
maya varmanın yolunu bulabileceğimizi bugüne ka
dar keşfetmiş değilim; ama ümidimi de yitirmiş de
ğilim. Kendilerinin açık sözlü bir insan olarak Sayın 
Bozbeyli'nin, erken seçimin zorunluluğuna inandığı
nı kabul ediyorum. Umarım ki, makul, memleket ko
şulları açısından da makul bir tarih üzerinde, eğer 
gerekirse, anlaşma olanağını bulabilelim. 

Değerli arkadaşlarım; «Bu Hükümet biçiminin, 
kendi demokrasi anlayışımıza ve Anayasanın öngör
düğü demokrasiye uygun olmadığını» söyledim. 
Ama, bu Hükümetle 12 Mart sonrası hükümetler 
arasında kurulan paralelliğe de katılamıyorum. Çün
kü, bu Hükümetin bu şekilde kurulmuş olması, Par
lamento dışından gelen baskılar nedeniyle değildir. 
Parlamento dışından baskı gelmiyor mu üzerimize? 
Geliyor. Ama, ne yönde bir baskıdır o? Parlamento
ya, partilere dayalı bir hükümet kurulması; öyle bir 
hükümet kurulanı iyorsa seçim yapılması için gelen 
bir baskıdır; saygıdeğer bir baskıdır, demokratik bir 
baskıdır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Ve şu veya bu zümreden gelen bir baskı de
ğildir; doğrudan doğruya halktan gelen, seçmenden 
gelen, politika ile ilgilenme hakkına, açıktan ilgilen
me hakkına sahip halk topluluklarından gelen bir 
baskıdır. Bu baskı, «Demokrasi kurallarına uygun, 
Parlamentoya daha çok dayanan, partilere daha çok 
dayanan bir hükümet kurun, ya da seçime gidin» di
yen bir baskıdır. Yoksa, «partiler işe yaramaz, Par
lamentoya dayalı hükümetler işe yaramaz, uzmanlar
dan, bilim adamlarından, teknokratlardan hükümet 
kurulmalıdır» diye bir baskı, çok şükür, bu Parla
mentonun üzerine gelmiş değildir ve gelebileceğini 
gösteren bir belirti de yoktur. Dolayısıyle, Hüküme
tin bugünkü biçimi alışı, Parlamento dışı antidemok

ratik bırtalcım baskılar nedeniyle değildir. Ama, ona 
rağmen bugünkü Hükümetin ,ister istemez, kendi 
elinde olmayan nedenlerle almış olduğu biçim, 12 
Mart sonrası hükümetlerin biçimine oranla demok
rasi kurallarına daha çok aykırıdır. Çünkü, hiç değil
se o hükümetler çok daha geniş ölçüde Parlamentoya 
ve partilere dayanabiliyorlardı. Tabiî sözlerimin ba
şında da belirttiğim gibi, bunun kusuru asla Sayın 
Irmak'ın değildir, Sayın Başbakanın değildir ve de
ğerli Bakanlar Kurulu üyelerinin değildir. Bu Parla
mento aylarca uğraşmıştır, kendi içinden bir hükü
met çıkaramamıştır. Kendi içinden bir hükümet çı-
karamayınca, başka demokratik ülkeler parlamento
larının yaptığı şeyi de yapmamıştır; yani, kendi ken
dini yenilemeyi de kabul etmemiştir. O zaman kaçı
nılmaz olarak, zaruretlerin sonucu olarak bu Hükü
met biçimi, maalesef ortaya çıkmıştır. 

O halde yapılacak iş; eğer, bu hükümet biçimini, 
Parlamento çoğunluğu olarak içimize sindiremiyor-
sak, ya partilere daha çok dayanan bir hükümeti 
biran önce kurmaktır; ya da derhal seçime giderek 
kendi kendimizi yenilemek, bu Parlamentoyu yeni
lemektir. «Bu Parlamentoyu yenilemek» deyince, el
bette bunun birtakım gerekçelerini öne sürmek ge
rekiyor. Bu gerekçeleri ben öne sürdüğüm vakit bu 
kusur oluyor, bunun için ağır şekilde kınanıyorum. 
Onun için izin verirseniz, kullanmış olduğu kelime
leri benimsemeksizin, - çünkü o kelimeler benim kul
landıklarımdan biraz daha ağır - Sayın Bozbeyli'nin 
24 Kasım günü Çanakkale'de söylediği sözleri tek
rarlıyorum, Türk Haberler Ajansı Bülteninden al
dım, Saym Bozbeyli diyor ki : 

«Gördüğümüz tek çıkar yol seçimdir. Mecliste 
bulunan parlamenterler eskimiş, üstleri tozlanmış ki
şilerdir.» Ben bu kadarını söylememiştim Gençlik 
Kolları Kurultayında. (Gülüşmeler) 

«Bunların üstündeki tozlan silecek ve eskileri 
yenilenecek olan Büyük Türk Milletidir. Hükümet 
bunalımından kurtulmanın tek çaresini erken seçim
de görüyoruz.» diyor. Kullandıkları sıfatlara - beni 
bağışlarsa - katılmıyorum; ama, vardıkları sonuca 
aynen katılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bu hükümet biçiminin par
lamenter demokrasi kurallarına ve özellikle bizim 
demokratik Anayasamıza uymadığı başka yönlerden 
de bellidir. Ortada aslında garip bir durum var; ku
ruluşu bakımından Anayasaya aykırı değil? ama ku
rulduktan sonra öyle bir hükümet ortaya çıkıyor ki, 
o, Anayasaya uymuyor. Bu biçimdeki bir hükümet-
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le Anayasanın - tabir caizse - dişlileri birbirine uy
muyor, bu dişliler bir araya geldiği vakit ortaya iş
leyen bir makine çıkmıyor. Bunun en belirgin kanıtı, 
Bütçe Komisyonu ile ilgili olarak ortaya çıkan ka
nıttır. 

Biraz önce belirttiğim gibi; Anayasanın açıkça 
azınlık hükümetleri öngördüğünü göstermektedir. 
Ama bu türlü, partilere dayanmayan, geniş ölçüde 
partilere dayanmayan hükümetleri öngörmediği de 
Anayasamızda bellidir. 

Şimdi kendimizi zorlamaya hazırlıyoruz, öyle his
sediyorum. Geçen yıl da çok zorlamıştık ama bir 
noktada gelip durmuştuk, daha fazla zorlayamamış-
tık, kendi kendimizi. Neticede de bir koalisyon 
hükümeti kurulmuştu; mesele hiç değilse geçici ola
rak ortadan kalkmıştı, çözülmeden ortadan kalk
mıştı. 

Anayasamız ne diyor? «Bütçe Komisyonunda ik
tidar grupları kesin olarak çoğunlukta bulunacak» 
diyor. Bunu, niçin diyor? Bir hükümet eğer bütçe
sine sahip olamıyorsa, bütçesine hâkim olamıyorsa, 
istediği gibi bütçe hazırlayamıyor veya o bütçenin 
bütünlüğünü, iç dengesini Mecliste koruyamıyor ise; 
o hükümet, hükümet edemez, hükümet görevini ya
pamaz. Çünkü bütçe, hükümet etme araçlarının en 
etkinidir, en önemlisidir, en vazgeçilmezidir. 

Şimdi deniyor ki, «Madem iktidar partileri yok, 
o halde Bütçe Komisyonu oranlara göre kurulsun.» 
Oranlara göre kurulduğu vakit ne olacak? Bu Hü
kümete üye veren gruplardan Bütçe Komisyonunda 
ancak 2 - 3 kişi belki bulunacak, belki bulunama
yacak. O zaman bu Hükümet, kendi bütçesine hâ
kim olamayacak. Bu Mecliste Hükümetin sorumlu
luğunu taşımayan partiler ve gruplar bütçeye iste
dikleri biçimi verebilecekler; onun iç dengesini, eğer 
isterlerse alt üst edebilecekler. Böyle olunca; oran
lara göre Bütçe Komisyonunu kurmak belki önü
müzdeki günlerde kaçınılmaz olacaktır; ama bu, 
Anayasayı fazlasıyle zorlamak olacaktır. 

Hükümet güvenoyu alırsa bu durum ortaya çıka
caktır. Hükümet güvenoyu alamazsa bu sefer belki 
bütçe bile getirilemiyecektir. Gene uzatmalı bütçe
lerle - tabir caizse - zamanımızı geçirmek, yılı geçir
mek zorunda kalacağız. Hem de nasıl bir yılı? Bu 
yılki gibi ağır dünya bunalımlarıyle geçeceği şimdi
den belli olan bir yılı, uzatmalı bütçelerle geçirmek 
zorunda kalacağız. 

Değerli arkadaşlarım; belki Hükümetin progra
mında, seçim zorunluluğunu kesinlikle ifade etme
sine ve kendisini bir seçim hükümeti, erken seçim 
hükümeti olarak, görmesine bakarak, onun bu iyi 
niyetine bir karşılık olmak üzere, desteklemeyi de dü
şünebilirdik. Fakat kamuoyu önünde bu konuda da 
yorumlar yapıldı. Sayın Adalet Partisi Genel Baş
kanının yorumları oldu. Başka siyasal eğilimde, Ana
yasa uzmanlarının yorumlan oldu, bunlar ağırlık 
taşıyan yorumlardı, eleşrirerek söylemiyorum. Bu yo
rumlarda dendi ki, «Bu Hükümete vücut veren par
tiler olmadığına göre, hangi grup bu Hükümeti des
teklerse, iktidar o grup olur, iktidar sorumluluğunu 
o grup yüklenir, Bütçe Komisyonu da ona göre ku
rulur.» Öyle olunca; nasıl bir durumla karşılaşıyo
ruz? Programının hazırlanışında rolümüz olmayan, 
kuruluşunu bizim tayin etmediğimiz, içinde üye bu
lundurmadığımız bir hükümetin bütün icraatından 
ve bütçesinden biz sorumlu olacağız veya güvenoyu 
verecek başka bir parti sorumlu olacak. Bu da tabiî, 

üzerinde durulması gereken çok ciddî bir durumdu. 
Ona rağmen eğer, en geç, dün yaptığımız toplantı
da makul bir erken seçim tarihini saptamak üzere 
bir mekanizma kurulsaydı ve partiler, aralarında bir 
centilmen anlaşmasına varabilselerdi, kısa bir süre 
için belki Cumhuriyet Halk Partisi olarak o sorum
luluğu da üzerimize alırdık. 

Tabiî, Sayın İrmak Hükümetinin güvenoyu al
ması için Cumhuriyet Halk Partisinin güvenoyu ver
mesi şart değil. Eğer bizim dışımızda yeteri kadar 
çoğunluk sağlanırsa, güvenoyu almış olur. O zaman 
da belki, güvenoyu verenler kendi aralarında «Büt
çe Komisyonu» sorununu çözerîer ve mesele bir öl
çüde olsun, Anayasa çok fazla zorlanmaksızın, hal
ledilmiş olur. Mesele, hiç değilse bugünkü boyutla
rından daha küçük boyutta bir mesele haline gelir; 
fakat bu da olamazsa, bu Hükümet de güvenoyu 
alamazsa, o zaman, bize göre yapılması gereken şey; 
ya derhal, partilere geniş ölçüde dayanan bir 
hükümet kurulmasıdır; ya da derhal, mevsime bak
madan, yaz - kış, yağmur - kar demeden seçime git
mektir; eğer, seçime gitmek için bir hükümet kur
mak üzerinde anlaşabilirse, o zaman o hükümeti 
kurup, (Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partilerin 
daha kolaylıkla içlerine sindirebilecekleri) ama yine 
mümkün olduğu kadar erken bir tarihte seçime git
mektir. 
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Bu Hükümet, kendi programında da açıkça be
lirttiği gibi, ancak bir erken seçim hükümeti olarak 
kendi varlığını izah edebilirdi. Bu Hükümetin var
lığını, bu Hükümete güvenoyu verebilmemizi, ancak 
onun bir erken seçim hükümeti olması şartıyla biz
ler kendi kendimize izah edebilirdik. 

«Öyleyse, erken seçim sorununu hemen görüşe
lim». dedik, kabul ettiremedik öteki partilere. Öy
leyse, erken seçim sorununu şu sıralarda hemen gö
rüşmeye hazır olmayanlar, hazır olmayan partiler, 
bu Hükümeti erken seçim hükümeti olarak da gör
müyorlar demektir. O halde, neden bu Hükümete 
yeşil ışık yaktılar? Biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak yeşil ışık yaktıysak, hiç değilse, daha kuruluşu 
belli olmadan önce, «Belki bu hükümet bir erken 
seçim hükümeti olabilir» diye düşündük, onun için 
yeşil ışık yaktık. Ama, hem erken seçimin tarihini 
şimiden saptamaya hazır olmayacaksınız, hem de 
böyle bir hükümet kuruluşuna yeşil ışık yakacaksınız; 
o zaman bu hükümet biçimi, sizin demokrasi anla
yışınızla bağdaşıyor demektir. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel, hükümet 
bunalımının çözülemeyişinde Cumhuriyet Halk Par
tisini eleştirirken, gerek özel görüşmelerimizde, gerek 
kamuoyu önünde, sık sık, «Cumhuriyet Halk Partisi, 
erken seçimle, hükümet sorununu birbirine karıştı
rıyor. Bu ikisinin birbiriyle alâkası yoktur. İkisi ayrı 
ayrı düşünülmelidir, ikisi ayrı ayrı düşünülürse halle
dilir» diyor. Biz ise, «Hayır, ikisi içinde bulunduğu
muz ortamda birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir» di
yoruz. 

Genel olarak, elbette seçim sorunu ile hükümet 
sorunu birbirlerinden ayrı sorunlardır; ama bazı hal
lerde seçim sorunu hükümet sorunu ile ancak bir 
arada ele alınırsa hükümet sorunu çözülebilir. 

Sayın Demirel bu konuda şimdiye kadar kamuoyu 
Önünde yaptığı açıklamalarda bizim görüşümüze 
katılmamıştır; fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın hu
zurunda 11 Kasım günü yapılan toplantıda (Sayın 
Süleyman Demirel'in sözlerini aynen okuyorum) 
bakınız ne diyor: (Şimdi, bugün hükümet meselesi, 
sadece hükümet kurulması meselesi olmaktan çık
mıştır. «Ne yapacağı» meselesi önemlidir. «Ne yapa
cağı» meselesinden de önemli bir hadise orta yerde
dir: Bu hükümet ne kadar devam edecektir? Yani, 
niçin hükümet kuruyoruz? İcraat, yani, daha doğru
su, seçimi hiç kale almayan bir hükümet mi kurula
caktır; yoksa, seçim kaçınılmaz hale gelmiştir, ona gö

re bir hükümet mi kurulacaktır? Değişik alternatif
ler var. «Seçim kaçınılmaz hale gelmiştir» deniliyorsa 
değişik alternatifler var; «Seçim kaçınılmaz halde de
ğildir» deniliyorsa başka alternatifler var.) Demek 
ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başkanlığında yaptı
ğımız toplantıda, seçim sorunu ile hükümet sorunu
nun birlikte ele alınması gerektiğini Sayın Demirel 
açıkça ortaya koymuştur. (A.P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, çok 
rica ediyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Diyor ki: 
«Seçim kaçınılmaz hale gelmişse başka türlü alter
natifler var; seçim kaçınılmaz değilse başka türlü 
alternatifler var» Ne demektir? «Seçim sorunu ile 
hükümet sorunu içice gelmiş» demektir. 

Yine Sayın Demirel «Önemli olan, bu hükümet 
ne kadar devam edecektir, onu bilmemiz lâzım» di
yor. 

O halde, dünkü toplantıya niçin o kadar kızdı Sa
yın Demirel? O toplantıda masaya getirdiğiniz soru 
neydi? «Bu hükümet ne kadar devam edecektir?» So
rusunu getirdi. Sayın Demirel'in, Cumhurbaşkanlı
ğında şu tutanağa geçmiş olan, sorduğu soruyu ge
tirdik; ama nedense kabakat etmiş duruma düştük. 

Eğer, bu Hükümetin ne kadar görevde kalmak 
üzere öngörülmüş bir Hükümet olduğu düne kadar, 
bugüne kadar belli olsaydı, bunun erken tarihte 
yapılacak bir seçime kadar iş başında kalacak bir 
Hükümet olduğu, olacağı bu sabaha kadar belli 
olmuş olsaydı, başka partilerin ne yapacağına bak
maksızın, Türkiye'yi Hükümetsiz bırakmamak için 
biz bu Hükümete yardımcı olabilirdik, destek olabi
lirdik. 

Hükümet sorunu ile seçim sorunu neden, hiç de
ğilse, içinde bulunduğumuz ortamda ayrılamaz? Bu
nun en açık nedeni ve kanıtı şu : 1974 seçimlerinden 
sonraki Parlamento kompozisyonu ile, geçerli Hükü
met kurulamayacağı anlaşılmıştır. Demek ki, 14 Ekim 
1973 seçimleri geçerli, sürekli, güçlü hükümetler çı
karabilecek bir parlamento oluşturmamıştır. Onun 
içindir ki, güçlü, istikrarlı, tutarlı hükümetler oluştu
rabilmek ümidi ile seçimleri yenilemek ve hükümet 
sorununu da seçime göre düşünmek gerekir. 

Erken seçim sorunu ile hükümet sorununun bir
birinden ayrılabileceğini, ayrı sorunlar olduğunu, 
ayrılması gerektiğini öne sürenlere saygı duyarız, bir 
şartla; bunun mümkün olduğunu göstermelidirler. 
Yani, erken seçim söz konusu olmaksızın, şu Parla-
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mentonun içinden derhal bir hükümet çıkarmalıdır
lar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) Hükümet sorunu ile seçim sorununun, içinde 
bulunduğumuz ortamda birbirinden ayrılamayaca
ğının bir başka kanıtı ise, Sayın Sadi Irmak Hükü
metinin bugün kendini içinde bulduğu durumdur. 
Eğer, Cumhurbaşkalığındaki görüşmede ön mutaba
kat sağlandığı üzere, erken seçimin aşağı yukarı ne 
zaman yapılabileceği üzerinde bir mutabakata varsa 
idik; bu konuda, seçim isteyen partiler, aramızda 
bir protokol yapabilse idik, o zaman bu Hükümet, 
belki de hepimizin gönül rahatlığı ile destekleyebile
ceğimiz hükümet olurdu, belki de seçim isteyen 
bütün partilerin bakan verdikleri, bakan vermeseler 
bile güvenoyu verebilecekleri bir hükümet olurdu. 

Bu Hükümetin öyle olamayışının nedeni, sorum
lusu, her halde, Hükümeti meydana getiren değerli 
zevat değildir. Diyelim ki, bu Hükümet güvenoyu 
aldı; ama erken seçim kararı ortada yok. Erken se
çim kararı ortada yok; ama C. H. P., A. P., D. P., 
C. G. P. hepsi, (M. S. P, hariç) «Erken seçim ya
pılmalı» diyor. Demek, ortada, havada erken seçim 
var. Erken seçim olacağı biliniyor; ama erken seçi
min ne zaman olacağı bilinemiyor. O halde, bu Hü
kümet güvenoyu alsa bile, hangi işe başlayabilecek, 
hangi işe ne cesaretle başlayabilecek? Öyle işler 
vardır ki, aynı hükümetin elinde bir yıl içinde sonuç 
verir, öyle işler vardır ki, iki yıl içinde sonuç verir, 
altı ayda sonuç verir. «Ben geçiciyim, hem intikal 
hükümetiyim, ben seçim hükümetiyim; ancak böyle 
bir hükümet olabilirim» diyen bir hükümete makul 
bir ömür, bir süre biçilmedikçe, güven alsa bile bu 
hükümet uzun vadeli işlere girişmek cesaretini belki 
de kolay kolay; yalnız cesaretini de değil, hakkını da 
kendinde kolay kolay bulamayacaktır diye kaygı du
yarım. 

. Hükümet kurulamayışı dolayısıyle bizim şikâyet
lerimizi, eleştirilerimizi dinleyen bazı başka parti 
liderleri, özellikle Cumhuriyet Halk Partisinden son
ra, Millet Meclisinde en çok üyeye sahip olan Adalet 
Partisinin Sayın Lideri, «Hükümet sorunun çözümü 
yalnız bizim işimiz değil ya» diyor. 

Doğrudur, elbette tek başına hiçbir partinin de
ğildir. Bu Parlamento içinde hiçbir parti tam ço
ğunluğa sahip olmadığına göre, elbette Hükümet 
sorunu tek başımıza hiçbirimizin işi, meselesi değil
dir. Ama, en büyük sorumluluk Cumhuriyet Halk 
Partisine düşüyorsa, bunun kolayı var; Bırakabilirler -

j di, Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir konuda destek de 
beklemeksizin, tek başına hükümet kurabilirdi. Er-

î ken seçim için her türlü koalisyona girebilirdi veya 
kendisi dışında kurulacak hükümetlerin, eğer güven
oyu bakımından bir yardıma ihtiyacı varsa o ihti
yacı sağlayabilirdi. Bunları açıkça belirtmiştik. 

Yine deniyor ki, «deniyor ki» demem doğru de-
j ğil, özellikle Sayın Demirel tarafından deniliyor ki, 

«Hükümet sorunu daha bir süre çözülmezse çözül
mesin, bunalım uzarsa uzasın. Bu yüzden, hükümet 
bunalımı yüzünden rejim, devlet yıkılmaz. Niye yı
kılsın? Devlet, hükümetten ibaret değil ya.» Bunlar 
Sayın Demirel'in sözleri. «Devletin, hükümetten baş
ka organları da var. Hükümet bunalımı uzarsa uzar, 
devlet yine de yürür. Bu bunalımın sakıncası yoktur» 
diyorlar. Hatta anlaşamadığı belli olduğu için 
istifa etmek zorunda kalmış bir hükümet bir buçuk 
ay nöbeti sürdürüyor; sonra öyle bir noktaya geliyor 
ki, en önemli dış ilişkilerimizi, kendi içinde anlaşa
madığı için yürütemez hale geliyor. «Bu durumda ar
tık bizim bu nöbette kalmamız memleket yararına ay
landır» diyoruz.,Yine, «Zararı yok» diyor, «Bunalım 
uzarsa uzar» diyor Sayın Demirel. «Devlet çökmez, 
yalnız hükümetle yaşamaz devlet» diyor. «Bunda mah
zur yoktur» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar bizim devlet anla
yışımızla da, rejim anlayışımızla da bağdaşmayan 
düşüncelerdir ve yalnız bizim rejim anlayışımızla, 

I devlet anlayışımızla bağdaşmaması önemli değil; bi
ze göre, bunlar bugünkü dünyanın koşulları ile de 
bağdaşmayan düşüncelerdir. Bugün yalnız Türkiye' 
de değil, ekonomileri en gelişmiş ülkelerde bile etkin 

I hükümetlere, güçlü hükümetlere, kararlı hükümetle 
I re, cesaretli kararlar alabilecek hükümetlere gerek 
I duyulurken, Türkiye'de bu gereklilik, bu zorunluluk 
I fazlası ile vardır. 

I Aslında, «Zararı yok, hükümet bunalımı uzarsa 
I uzasm, uzadığı kadar uzasın».. Böyle düşünebilmek 

güzel bir şey. İnsanın gönlünü bu kadar ferah tuta-
I bilmesi, bu kadar gönlü ferah olabilmesi insanı ra-
I hat ettirebilecek bir şey; ama memleket açısından 
I gönlü ferahlığın bu kadarının da biraz aşırı, fazla 
I olduğu düşünüyorum. Bu gönlü ferahlılık, karşımıza 
I bir ara; «Yürümekle yollar aşınmaz» diye de çıkmış-
I ti. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri; alkışlar) 

I Soruna inşaat mühendisliği açısından bakılırsa, 
doğru; yollar yürümekle kolay kolay aşınmaz. (C.H.P. 

I sıralarından alkışlar) 
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ALİ ŞEVKÎ EREK (Tokat) — Anlayamamışsın. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Yollar yürü

mekle aşınmadı; ama rejim aşındı, devlet aşındı ve 
o sözü söyleyenlerin iktidarı aşındı. (C.H.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Aşınmakla da kalma
dı o gönlü ferahhlık yüzünden; «Yürümekle yollar 
aşınmaz» diyenlerin iktidarı, daha süresi dolmadan 
yıkıldı.. (C.H.P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) Ben yanlış anlaşılmasın yine, «yürüyenlere niçin 
baskı yapılmadı?» diye bu tarizlerde bulunmuyorum. 
Demokraside.. (A.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Demokraside, 
belli kurallar içinde elbette herkes istediği kadar 
yürür; ama gençliğin sorunlarına, gençliğin çatışma
larına, gençliğin birbirini vurmasına, «Yollar yürün
mekle aşınmaz» diye kayıtsız kalınırsa; elbette rejim 
de aşınır, memleket de aşınır, gençlik de aşınır, ikti
dar da aşınır; yalnız, sağlam yapılmışsa yollar aşın
mamış olarak kalır.. Onun da memlekete büyük bir 
yararı dokunmaz. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sen anlayamamış
sın. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, şimdi, bugünkü toplantımızdan sonra taze 
taze biraz belki acı olacak; ama (evvelâ sayın Ada
let Partili arkadaşlarımın çoğunun demokrasiye inan
dıklarını bilirim) kendi içlerindeki komando merak
lılarından hesap sorsunlar... (C.H.P. sıralarından al
kışlar ve «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, cevap vermeyin efen
dim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — «Hükümet bu
nalımı uzarsa devlet yıkılmaz» deniyor. Devlet ko
lay kolay yıkılmaz. Türk Devletinin kolay kolay yı
kılmayacağı tarih boyunca görülmüştür. Yıkılmaz; 
ama devletin çarkları duralar, giderek işlemez olur; 
kıtlıklar artar, yokluklar artar, işsizlik artar; yatı
rımlar aksar; asayiş bozulur, gençlik çatışmaları bü
yür; dış ilişkilerimiz aksar... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayende. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — «Sayende» de

mekle mesele hallolmaz arkadaşlarım. «Senin sayen
de» demekle mesele hallolacaksa, «Senin sayen
de» demekle gençlik çatışmaları duracaksa, bunalım 
uzayıp gitsin. (AP sıralarından gürültüler) 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Cevap verme Ge
nel Başkanım, cevap verme, çatlasınlar. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çok rica ede
rim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli Adalet 
Partili arkadaşlarımız beni bağışlarlarsa, böylesine, 
gönlünü bu ölçüde ferah tutmanın Adalet Partisine 
pek de o kadar yaramadığı, geride bıraktığımız yıl
larda görüldü. Onun için hiç değilse, memleket sorun
ları, hükümet bunalımları karşısında gönlümüzü bi
raz daha az ferah tutalım, biraz daha kaygılı olalım 
ve şu hükümet bunalımını bir an önce, elbirliği ile so
na erdirmeye çalışalım. 

Bugünkü dünya, Türkiye'nin uzun süre hükümet
ten, etkin hükümetlerden yoksun yaşayabileceği bir 
dünya değildir. Hatta, bugünkü Hükümet, renksiz, 
nötr programlarla, ya da uyumsuz koalisyonların 
çekişmeleri, aşırı uzlaşmalarıyle sorunların çözülebile
ceği bir dünyada değildir ve bugünün Türkiye'si bu 
şekilde sorunları çözülebilecek bir dünyada değildir. 
Özellikle ekonomik alanda tutarlı ve çok cesur karar
lar alınması gereken bir dönemdeyiz. Yalnız Türkiye 
o durumda değil, en gelişmiş ülkeler bile o durumda. 
kendi içinde tutarlı, birbiriyle iyi anlaşan bir hükü
metin şu Parlâmento içinden çıkamayacağı görüldü. 
Çıksa idi, şimdiye kadar kurulurdu. Bir yılın beş ayı
nı hükümet bunalımıyla geçirdik. Hadi diyelim ki, 
bir araya geldik, bir koalisyon kurduk; belli ki, bu 
koalisyon Türkiye'nin sorunlarını, bugünkü dünyada 
büsbütün ağırlaşan sorunlarını çözecek bir hükümet 
olamayacaktır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Valiler büe 
şikâyetçi o durumdan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, çok 
rica ederim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Sayın Demirel, diyorlar ki: «Bundan 7 ay, 
11 ay sonra yapılacak bir seçimin tarihini şimdiden 
tespit etmek, Türkiye'yi felce uğratır. Sözümüze ina
nın; biz de erken seçim istiyoruz; ama erken seçimi 
kış ortasında da yapamayız. 7 ay, 11 ay sonra yapa
caksak, onun tarihini de şimdiden tespit etmemiz 
memleketi felce uğratır.» 

Oysa asıl, halkın büyük çoğunluğunun erken se
çimi ister veya bekler hale geldiği, partilerden de bi
ri dışında hepsinin erken seçimi zorunlu görme duru
muna geldiği bir dönemde, bir sırada, bir an önce, 
hem de yakın bir tarih olarak erken seçim tarihi tes
pit edilmezse memleket işleri asıl o zaman felce uğ-
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rar. Nitekim, Cumhurbaşkanlığında 11 Kasım günü 
yapılan toplantıda bizzat Sayın Demirel" bunu söyle
miştir. Sayın Demirel demiştir ki, «Seçim yapılacaksa, 
seçim kaçınılmaz hale geldiyse, gayet tabiîdir ki, bir 
an evvel yapılmalıdır.» Yani, seçim yapılması söz ko
nusu olunca bu uzun müddet gitmez, bir an evvel ya
pılmalıdır. «Yalnız, Türkiye'de seçimin yapılamaya
cağı mevsimler vardır. Bu mevsim biter bitmez se
çimler bir an evvel yapılmalıdır.» 

O halde, lütfetsinler bir araya gelelim, bir an evvel 
yapılabilecek seçimin tarihi nedir; Türkiyenin iklim 
koşullarına, coğrafya koşullarına göre bunu saptaya
lım. İsterse o seçime bizi Sayın Irmak Hükümeti gö
türsün, isterlerse seçim tarihini birlikte saptayan par
tiler bir araya gelsinler; bizi, yine isterlerse içlerin de 
bulundursunlar, isterlerse bulundurmasınlar; bir se
çim hükümeti kurulsun ve memleket bir an önce da
ha güçlü hükümetlere kavuşabilme olanağını elde et
sin. Hükümet sorununa biz Cumhuriyet Halk Parti
si olarak daha başka bir çözüm göremiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, buna karşı bazıları da di
yorlar ki, «Böyle ikide bir hükümet bunalımları çık
tıkça erken seçime gidilmez. Mademki nispî temsili 
benimsemişiz, koalisyonlara alışmamız gerekir.» 

Bu, çok doğru bir söz; ama Türkiye'nin bugünkü 
ortamında koalisyonu güçleştiren bazı etkenler de 
vardır. O nedir? sorunlarını büyük ölçüde çözmüş 
memleketlerde seçim kampanyasına girildiği vakit par-
tilerarası başlıca sorun, «İşte, okul çocuklarına ne ka
dar süt verilecek?» gibi sorunlar olan memleketlerde 
dünya görüşleri bakımından birbirine karşıt partiler 
bir araya gelip koalisyon kurabilirler. O koalisyon 
çöker, başkası kurulur; ama bizim gibi, henüz sorun
larını çözememiş, hatta çözüm bekleyen sorunları büs
bütün ağırlaşmış ülkelerde birbirlerine karşıt .görüş
leri temsil eden partiler uzun süreli koalisyonlar ku
ramazlar, kuramamalıdırlar, kurmamalıdırlar. Çün
kü onlar, memleketin ağır sorunlarına etkin çözüm
ler getiremezler. Nasıl koalisyon kurulur? Dünya gö
rüşleri birbirlerine az çok yakın partiler varsa, onlar 
koalisyon kurarlar. Bugün öyle partiler yok mu? 
Var. Meclisde çoğunluktalar hem de... Buyursunlar 
birleşsinler, aralarında koalisyon kursunlar; ama or
tanın, partiler yelpazesinin ortadan solunda, tek ba
şına (grupu olan parti olarak) Cumhuriyet Halk 
Partisi var. Bizim, Türkiye'nin bugünkü ortamında 
doğal bir koalisyon ortağımız yok; ama bizim dışı
mızdaki partilerin var. Nitekim, kendilerine, «Sağ 
koalisyon» adını veriyorlar, «Milliyetçi cephe» adını 

i veriyorlar. Birbirlerine dünya görüşleri yakındır; 
kendi ifadelerine göre, yakındır. Pekâlâ bir araya ge-

I lip kurabilirler; ama kuramıyorlar. Bambaşka neden
leri var. O nedenleri ileri sürdükleri için kendilerini 
eleştirmiyorum, bu bizim hakkımız değil, ama kura-
mamaları, dünya görüşleri birbirine yakın partilerin 
bir araya gelip de koalisyon kuramamaları, Türkiyede 
koalisyonların istemeyişinin başlıca nedenlerinden bi
ri... 

Öte yandan, koalisyon, doğal olmayan bir bi-
I çimde kurulursa: Bazı bakımlardan hiç değilse, bazı 
I bakımlardan dünya görüşleri birbirine yakın olsa bi-
I le bazı önemli konularda birbirlerinden ayrı partiler 

arasında koalisyon kurulduğu vakit ne oluyor? Hükü
met içinde bir başka parti ile birlikte oluyorsunuz; 

I ama bir çok konularda o partinin üyelerinin çoğun
luğu muhalefet gibi düşünüyor. Bunu önleyemiyorsu-

J nuz. Koalisyonun, azınlık hükümetine nazaran avan
tajı, üstünlüğü nedir? Parlamentoda çoğunluğun daimi 

I desteğine güvenemeyecek; ama hiç değilse kendi için-
I de tutarlı olacak. 

Halbuki Türkiye'de birbirine oldukça zıt görüşle
ri temsil eden iki parti yan yana geldi mi ne oluyor? 
Hükümet içinde tutarlılık olmuyor bir ölçünün öte
sinde, Parlamentoda da hiç olmuyor. Koalisyonun 
tek avantajı, Parlamentoda biraz destek sağlama avan
tajı da ortadan kalkıyor. 

I Şimdi, asla Millî Selâmet Partisini, eski koalisyon 
ortağımızı eleştirmek için söylemiyorum; aramızda
ki başka bazı meseleleri de burada mecbur kalmaz
sam yeniden deşmek, hatırlatmak istemiyorum; ama 
hepinizin gözleri önünde cereyan etmiş bir gerçek 
var. Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Parti
si Koalisyonunun temel ilkelerinden, dayanakların
dan biri, Siyasal suçluları, düşünce suçlularını da kap
sayan bir af çıkarmaktı. Koalisyon protokolünde 
bunda anlaştık, Hükümet içinde anlaştık; ama Mec
lis içinde anlaşamadık. Demek ki, Türkiye'de koalis
yon yürüyemiyor. Düşünce özgürlüğü kanununu çı
karalım dedik, anlaşamadık, getiremedik; verdik ka-

I nunu, bir türlü çıkaramadık. Bunun gibi başka bazı 
I örnekleri de verebilirim, eski hatıraları, acıları... 

HÜSNÜ CAHÎT KOÇKAR (Amasya) — O za
man bozsaydın. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Evet efendim, 
o zaman da bozabilirdik; fakat aramızdaki ayrılık
ları süratle kapatmanın yolları üzerinde Sayın Erba-
kan'la konuştuk. Dedik ki : Hiç değilse «Düşünce 

I Özgürlüğü Kanununu» Meclis tatile girmeden önce 
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Hükümetten çıkarıp Meclise verebilelim; «18 Yaş 
Kanununu» Meclise verelim. Hangi birisini yapabil
dik? 

Demek ki, ortanın solunda bir partiyle başka bir 
partinin, başka bir kanatta yer alan partinin koalis
yonu, bir ölçünün ötesinde doğal değil, işlemiyor. O 
nedenle de Türkiye'de, henüz koalisyonlarla memle
ket idare etmenin bazı güçlükleri olduğunu kabul et
mek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, biz rejim ve ülke uğruna 
Cumhuriyet Halk Partisinin sırtından, Cumhuriyet 
Halk Partisinin hesabına en ağır fedakârlıkları, fera
gatleri göze alabiliriz; alabileceğimizi gösterdik. Ne 
yaptık? Başka, belki, hiç bir memlekette şimdiye ka
dar hiç bir partinin, hele hiç bir sol partinin yapma
dığı bir şeyi yaptık. En büyük rakibimiz olan parti
ye, sayısı bizden daha az olan bir partiye : «Sen hü
kümet kur, biz senin güvenoyu almanı sağlayalım», 
dedik. Bunun ötesinde hiç bir şart da koşmadık ar
kadaşlarım. (A. P. sıralarından gürültüler). Hiç bir 
şart da koşmadık. Dedik ki, sadece düşünce özgürlü
ğünü kısacak yönde girişimlerde bulunursan o zaman 
hükümetini düşürmeye çalışırız; ama o zaman da, o 
çabamızdan bir sonuç alınamayacağı herhalde şu 
Parlamento kompozisyonunun çoğunluğunun eğilim
lerinden bellidir. 

Biz, dediğim gibi, kendi partimizin hesabına en 
ağır, ülke uğruna, rejim uğruna en ağır feragatleri, 
fedakârlıkları göze alabileceğimizi gösterdik; ama 
memleket uğruna, ülke uğruna, rejim uğruna, ülke
nin, rejimin hesabından fedakârlık anlamına gelecek 
herhangi bir çözümü benimseyemeyiz; öyle herhan
gi bir çözümün sorumluluğuna katılamayız. Onun 
içindir ki, erken seçimle ilgili her formülün içinde 
olabileceğimizi, sorumluluk yüklenebileceğimizi söy
ledik; ama erken seçim formülünün dışında, çözümü
nün dışındaki formüllerin dışında kalacağımızı, ama 
gerekirse hükümet bunalımını sona erdirebilmek için, 
o çözüm dışında ve bizim dışımızda hükümet kurul
masını da kolaylaştırabileceğimizi söyledik. 

Bu arada, hatta memleketteki bazı sol çevreler -
.den ağır eleştirilere uğradık. Basında gözlerinizin 
önünde cereyan etti. «Nasıl olur da bir sol parti, ken
di elleriyle, mecbur da olmaksızın, kendisine göre, 
bugün artık sağ mı diyeceğiz, tutucu mu diyeceğiz 
bilemiyorum; her sözden alınganlık oluyor, anlaşı
lan ancak kendilerine belki sol diye hitap edersek 
sevinecek, kabul edecek Adalet Partililer, ne dersek 
diyelim - bize göre sağda olan... (A. P. sıralarından 

gürültüler). Size göre sağda olan bir partiye kendi 
elinizle hükümeti teslim etmek istediniz; üstelik gü
ven oyu almasını sağlarız» dediniz diye, bizim dışı
mızdaki sol çevrelerden ağır eleştirilere de uğradık; 
fakat bize göre, herşeyden önce rejim gelirdi, Dev
letin esenliği gelirdi ve içinde bulunduğumuz dünya 
ortamında Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması soru
nu gelirdi. Onun için o fedakârlığı da göze aldık. 
Kendi başlarına hükümet kurabilirlerdi; biz kendile
rini işgalci ilân etmezdik, güvenoyu almalarına kolaya 
lık sağlardık. 

HALİL AĞAR (Adıyaman) — Nasıl sağlardın? 
Onu da söyle. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bunu da kabul etmedi Sayın Demirel. Ben 
öyle anladım ki, ancak 3 yıl boyunca, 1977 seçimleri
ne kadar, tek başlarına Hükümette kalmalarının gü
vencesi, teminatı verilirse kabul edecekmiş gibi bir ha
vaya girdi; benim anladığıma göre. Fakat bu bizim 
elimizde olan bir şey değildi. Geçen dönem, biliyor
sunuz Adalet Partisi 250'nin üstünde milletvekili ile 
geldiği halde, 3 yıl iktidarı elinde tutamadı, Biz başka 
bir parti olarak nasıl 3 yıl iktidarı Adalet Partisinin 
elinde tutabiliriz; nasıl bunun teminatını verebiliriz? 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, biz Cumhu
riyet Halk Partisi olarak Hükümet sorununa çözüm 
bulunabilmesi için, elimizden gelen, aklımızın erdiği 
her şeyi yaptık. Memlekete zarar vermeyecek, rejime 
zarar vermeyecek ölçüler içinde her fedakârlığı, fe
ragati göstermeye hazır olduğumuzu ortaya koyduk. 
Bundan sonra artık biz, ancak erken seçimin ne za
man yapılacağı ve erken seçime nasıl bir hükümetle 
gidileceği konusundaki çalışmalara katılabiliriz; ya
ni ancak erken seçimin tarihiyle ve erken seçime ka
dar hükümet sorununun nasıl çözülebileceğiyle ilgili, 
partilerarası çalışmalara katılabiliriz. Bunun dışında 
herhangi bir çalışmaya Cumhuriyet Halk Partisinin 
katılmasına artık ihtiyaç yoktur. 

Bizim dışımızda, işlerliği olan, demokrasi kuralla
rına uygun düşen bir hükümet kurulursa, rejim açı
sından buna seviniriz. Devletin, hiç değilse dış ilişki
leri yürüyebileceği için buna seviniriz. Kısacası, ya 
bizim dışımızda bir koalisyon kurulur, bir hükümet 
kurulur, eğer bu hükümet güvenoyu alamayacaksa 
tabiî; ya bizim dışımızda daha çok partilere dayanan 
bir koalisyon kurulur, ya da erken seçime gidilir. 

Dün, Sayın Sadi Irmak'ın, lütfedip topladığı veya 
düzenlediği toplantıda, bence boşuna zaman geçir
miş olmadık. Sonunda, belki de olumlu bir noktaya 

— 173 — 



M. Meclisi B : 10 27 . İ l . 1974 O : 1 

vardık. Belki de demek ihtiyatlığını gösteriyorum; 
çünkü, bir sonuç çıkar mı, çıkmaz mı bugünden, ta-
biatiyle kestirmemiz belli değil. Erken seçimin zorun
luluğunu kabul eden dört parti, yani; Cumhuriyet 
Halk Partisi, Adalet Partisi, Demokratik Parti, Cum
huriyetçi Güven Partisi, güven oylaması bittikten 
sonra, bir araya gelip erken seçim tarihini görüşme
leri gerektiği üzerinde mutabakata vardılar. Bu bel
ki de, son haftaların en umut verici bir görüşmesi idi. 
Eğer bu Hükümet güvenoyu alamaz ise, o takdirde 
biz ümitle o gelişmeyi bekleyeceğiz. 

Hepinize teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş

kan.... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Sayın Ecevit konuşmaları sırasında, bana da 
bazı beyanlar izafe buyurdular. Bununla ilgili ola
rak, 70 nci madde gereğince söz lütfetmenizi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Hangi hususta efendim? Beyanla
rını tasrih etmek mümkün mü? Hangi beyanları 
efendim? 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Efendim, 
birisi erken seçim meselesiyle ilgili, birisi de Çanak
kale'de yaptığım konuşmayla ilgili efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız için istiyorsunuz. Buyurun 
efendim. Yalnız süreniz 10 dakikadır, ona göre ko
nuşacaksınız ve mevzuun dışına çıkmamak şartiyle. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Teşekkür 
ederim, bu kayda riayet edeceğim efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdiye kadar Parlamentomuz, hiçbir zaman, bu 

şekilde ortalıkta güvenoyu almak için bekleyen bir 
hükümet varken, bu Hükümetin programının dışın
daki meselelere! öncelik verip; sadece onu konuşma
ya niyet etmiş ve onu yapmamıştır. İlk defa bu 
oluyor. Onun j için, Sayın Başkanımız da her halde 
müsamaha edecekler, biraz evvelki müsamahaları gibi 
Sayın Başbakanımız da müsamaha edecekler, Yüce 
Meclisimiz de müsamaha edecekler diye düşünüyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım, politikada hakikatin tersini 
söylemek bir usuldür; ama bu usul ne kadar yürür, 
kaç gün sonra meydana çıkar, bazen belli oluyor, 
bazen belli olmuyor. Hakikatin yarısını söyleyip, 
diğer yarısını söylememek; o da politikada bir usul

dür; ama bu da ne kadar devam edecek memleketi
mizde? Bunu da bilmiyorum. Ama bu iki usul de 
milletin işine yaıamıyor. Milletin önünde her şey 
açık söylenmeli, açık konuşulmalıdır. Bir hakikatin 
yarısın söyleyip, yarısını söylememek, belki politik 
olarak bir netice sağlama bakımından işe yarıyor; 
ama milletin işine yaramıyor 

Arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Ecevit, Cumhur
başkanımızın huzurunda tarafımdan yapılan konuş
maları lütfedip okudular; fakat yarım okudular. 
Yarısını okudular, yarısını bıraktılar. Neden buna 
lüzum gördüler bilmiyorum. Her halde bir yarısı işi
ne geliyor, diğer yarısı işine gelmiyordu; öyle tah
min ediyorum. 

Arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımızın huzurunda, 
ben, gerçekten bir erken seçimin lüzumunu belirttim; 
bugün de bu inançtayım. Esasen erken seçimi ben 
söyledim, sen söyledin diye bir yarışmaya gitmeye de 
lüzum yok. Sayın Demirel; «Bu erken seçimi her
kesten evvel ben söyledim.» dedi. (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler) 

Bu bir günahsa Sayın Demirel'e aittir. «Herkes
ten evvel bunu İzmir'de ben söyledim» dedi. Onun 
için evvelâ Faruk Sükan söyledi... 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Doğru, doğ
ru. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Evet, evet 
efendim, meseleyi tespit etmek istiyorum. 

Evvelâ Faruk Sükan söyledi, evvelâ Orhan Eyüb-
oğlu söyledi veya meselâ Ecevit söyledi gibi bir me
seleye, zannediyorum ki artık mahal kalmadı; sahip 
çıktı birisi. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlarım, onun için bunu bırakalım. 
Ama arkadaşlarım, erken seçim bir zarurettir diyen 
yalnız Demokratik Parti Genel Başkanı ve Demok
ratik Parti de değil. Halk Partisi de söylüyor, Cum
huriyetçi Güven Partisi de söylüyor, Adalet Partisi 
de söylüyor. Hatta biraz evvel Sayın Ecevit ifade bu
yurdular; «Eğer başarabilirsek hepimiz bir araya ge
leceğiz, bu erken seçimin tarihini de bir konuşaca
ğız.» Erken seçimi kabul eden partiler dört tane. 
Y'alnız Sayın Erbakan bunun lüzumuna kani değil. 

Şimdi arkadaşlarım, mesele şu : Erken seçim ta
rihi yine de bir Meclis kararıdır. Mecliste çoğunluk 
olmadan, o kararı alacak bir ekseriyet olmadan bu 
karar alınamaz ki... Bu kararı alabilmek için de, as
gari o çoğunluğu sağlayacak olan partilerin seçim 
tarihinde anlaşmaları zarurettir. Bir taraf derse ki* 
«illâ benim dediğim tarihte; bizim parti meclisimiz 
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karar verdi. Ne yapalım? O kararı size tebliğ ediyo
rum; ister kabul edin, ister kabul etmeyin.» Olmaz 
bu. 

Ben Cumhurbaşkanının huzurunda da, «Kurula
cak hükümete iştirak edecek partiler erken seçim ta
rihini kendi aralarında tespit etmeliler» demiştim. 
öyle de diyorum yine, bugün için de bu fikirdeyim; 
ilerde de bir hükümetin kurulması mukadderse yine 
aynı şeyi söylüyorum. Yani bunda tekanuz teşkil 
eden ne var? Bilmiyorum neden bu konuya bu kadar 
eğildi Sayın Ecevit? Şu var ki bu erken seçim sözü
nü söylemekte, kendisine ait olduğunu söylemekte 
bir zorluk çektiğini anlıyorum. Çünkü mütemadiyen, 
«Bunu ilk söyleyen ben değilim, bunu ilk söyleyen 
Faruk Sükan'dır»! diye bunu tekrar tekrar söyledi 
Sayın Ecevit. Her halde bir zorluk çekiyor, bunu an
lıyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Ecevit bugünkü konuş
masında, bundan evvel yaptığı bir konuşmaya ke
sinlik ve açıklık getirmiştir. Bundan evvel yaptığı 
bir konuşmada, Sayın Irmak Hükümeti için şöyle 
söylemişti : 

«Bu hükümet Anayasaya uygun; ama demokrasi
ye aykırıdır» demişti. Galiba, «Demokratik kuralla
ra aykırıdır» demişti. O zaman ben düşünmüştüm, 
bu hükümet Anayasaya uygun, ama demokratik ku
rallara aykırı ise, demek ki bu Anayasa demokratik 
kurallara aykırıdır. Bundan ben bu manayı çıkardım. 
Her halde bunu demek istiyor dedim. (C. H. P. sıra
larından «olur mu?» sesleri) İşte efendim, bakınız 
ben de ilkin sizler gibi tereddüt ettim, her halde bel
ki öyle değildir diye düşündüm; fakat bugün Sayın 
Ecevit bu konuşmasında bu hususa açıklık getirdi. 
Sayın Ecevit buyuruyor ki, «Bizim demokrasi anla
yışımız başka, Anayasanın demokrasi anlayışı baş
ka.» 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Hayır efen
dim, aksine ikisine göre de dedim. Ona da aykırı, 
ona da aykırı. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Evet dedi
ğiniz şekil bu efendim. Eğer yanlış ifade ettimse lüt
fen tavzih buyurun. Yani buyurdunuz ki, Anayasa
nın demokratik anlayışı başka, bizim demokratik an
layışımız başka. 

Şimdi hal böyle olunca, bu Anayasamızın dışın
da bir demokratik anlayış sahibi olduğu Sayın Ece-
vit'in kendi beyanlarıyla sabit olmuştur. Ben bunu 
tespit etmek istiyorum. «Zaten halk iktidarı kurulun
caya kadar biz hükümetin içinde de olsak, dışında 

da olsak önem taşımaz. Bizim doğrultumuzda halk ik-
ıktidarı kuruluncaya kadar bize adım attırmayacak 
hükümetlerin içinde olmayız»1 demek, bunlarla bir-
leştirilirse, ondan başka bir mana çıkmaz zannediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, yalnız tavzih husu
sunda konuşmanızı rica edeceğim. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Geliyorum 
efendim, Sayın Başkanım, lütfen müsamahanızı rica 
ederim. 

BAŞKAN — Azamî müsamahayı yapıyoruz efen
dim, 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — 10 dakikam 
bitti mi efendim? 

BAŞKAN — Hayır bitmedi. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — E, bitme-

diyse?.. 
BAŞKAN — Yalnız mevzuu dağıtmayalım. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Evet. 

Şimdi, arkadaşlarım, bir mesele daha var. Sayın 
Ecevit bugün buyurdu ki burada, «Eğer Irmak Hü
kümeti, erken seçime gitmek için bir tarihin tespi
tinde partilerarası bir ittifak sağlasaydı, biz buna yar
dım ederdik.» Dedi. Öyle demedi mi Sayın Ecevit? 
«Yardım ederdik» dedi. Halbuki, aynı hükümetin de
mokratik kurallara aykırı olduğu kanaatinde Sayın 
Ecevit. Demokratik kurallara aykırı olan bir hükü
met, bir gün hizmet etse de aykırı, bir sene hizmet 
etse de aykırı. Ama onun ucunda bir şey var; seçime 
girecek ya.. Demek ki, benim derdim seçimdir; de
mokratik de olsa, demokratik de olmasa ben razı
yım. Bundan da ben bu manayı çıkarıyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, şu benim Çanakkale'de yaptı
ğım konuşmaya gelince: Sayın Ecevit, zatı âlinizi şa
hit göstererek konuşmama devam edeceğim. Son 
olarak hükümetin kurulmasıyle ilgili, benimle lütfe
dip konuşmak istemiştiniz ve Sayın Orhan Eyüboğlu 
Beyefendi de bana telefon ettiler. Ertesi gün saat ya
rımda zatı âliniz teşrif ettiniz ve bir konuşma yaptık. 
Bu konuşma bittikten sonra TRT beni konuşturdu. 
Vaktiyle benim söylediğim şeyleri söylemezdi; bu 
defa söylemediğim şeyi söyledi. !«Bozbeyii, Ecevit'Ie 
görüşme isteği benden gelmiştir dedi.» Diye söyledi. 
Sayın Ecevit, çok rica ederim, siz görüşmek isteme
diniz mi benimle? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Evet, 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Teşekkür 

ederim, lütfedip tasdik ediyorsunuz. İşte Sayın TRT 
I böyle söyledi. Nedense, neye hizmet etmek istiyorsa; 
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bilmiyorum. Bana bir cümle kurdurdu ve «Bozbey-
li diyor ki, görüşme talebi benden gelmiştir» dedi. 

Şimdi bu iş bu kadar tersine yürüdü. Bir hususa 
daha yine zatı âlinizi şahit göstermek istiyorum. Za
tı âlinizin gazetelere bir beyanı intikal etti. Buyurdu
nuz ki, «Cumhuriyet Bayram günü, Sayın Bozbeyii 
ile ayak üstü bir konuşma yaptık. Bu konuşmada 
Cumhuriyet Halk Partisi - Demokratik Parti ortaklı
ğı konusunda yeni bir ümit görmedim; bir aralık, 
bir kapı görmedim» buyurdunuz. Bu da gazetelere 
geçti. Ben de zatı.âliniz bana geldiğiniz zaman sor
dum. «Sayın Ecevit, zatı âlinizle biz ayak üstü şunları 
konuştuk. Ben dedim ki, demokratik sol forumda ko
nuşmanızı çok beğendim. Yalnız, «Halk İktidarı» diye 
bir şey diyorsunuz. Bugünkü iktidar ne iktidarıdır?» 
dedim. Zatı âliniz de dediniz ki «Teşekkür ederim, 
konuşmamı beğendiğinizi söylüyorsunuz; o halk ikti
darı meselesine gelince; o, bizim parti kongremizde 
söylediğimiz bir sözdür.» buyurdunuz. Bunun dışın
da sizinle hiç bir şey konuşmadığımız halde, gazete
ler yazdılar. Dediler ki, «Ecevit diyor ki, efendim 
Cumhuriyet Bayramı günü Bozbeyii ile ayaküstü ko
nuştum. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi - Demok
ratik Parti ortaklığı konusunda yeni bir ümit görme
dim. Bu kapıları kapalı gördüm.»dedi. Efendim böy
le bir şeyi sizinle konuşmamıştık. Lütfedip şahadet 
eder misiniz? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Hayır efen
dim, edemem. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyii, 10 dakikanız doldu. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Şimdi biti
riyorum efendim. Bir dakika içinde bitireceğim. 

Şimdi aziz arkadaşlarım. («C.H.P. sıralarından Ça
nakkale kanuşmasından bahset» sesleri) 

Efendim onu da söyleyeceğim, Çanakkale'ye de 
geleceğim. İşte aziz arkadaşlarım. Sayın Ecevit tabiî 
bir yerden okudular. Ben bunu Sayın Ecevit'e izafe 
etmiyorum. Okudukları yer nere ise.. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Türk Haber
ler Ajansı. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Türk Ha
berler Ajansı buyurdunuz... Bu konuşma da yanlış 
intikal etmiştir. Zaten TRT diyor ki, «Bize yazılı be
yan vermezseniz, vermeyiz» diyor. Yazılı beyan ve
rirsek, «Yazılı beyanı vermeyiz, biz oraya muhabir 
gönderdik, ona söylediğinizi veririz,» diyor, ikisi de 
oldu, bizim başımıza geldi, sizin başınıza gelmiyor 
Sayın Ecevit, bizim başımıza geliyor bu işler. 

Şimdi Çanakkale konuşması için biz yazılı olarak 
metnimizi TRT'ye verdik; metin de oradadır. Fakat, 
TRT nedense bizim yazılı metnimizi vermedi o gün. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Çünkü Türk-
Haberler Ajansınındı da ondan. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Onu da söy
leyeceğim efendim. Türk Haberler Ajansı da bunu 
vermiş, bu hususu ben de gazetelerde gördüm. 

Arkadaşlar, benim dediğim bu değil. Bu Meclise 
saygısızlık göstermek, milletvekillerine 'saygısızlık 
göstermek bana asla yakışmayan bir şeydir. Onun 
kime yakıştığı bellidir arkadaşlar (D.P. sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi, benim dediğim şu: Arkadaşlar ben açıkça 
söylüyorum. Sayın Başkan cümlemi bitiriyorum. 
Arkadaşlar, biz partiler olarak millet karşısında zor 
durumdayız. Niçin Sayın Irmak Hükümetinin prog
ramı hakkında hiç bir şey söylemiyoruz? Hepimiz 
çıkıyoruz, «sayın muhterem zevat, hepinize saygımız 
var» diye başlıyoruz. Elbette öyledir. Neden? Çünkü 
bu hükümete söyleyecek sözümüz yok da ondan. Ama 
millete söyleyecek, verecek hesabımız var. Biz, par
tiler olarak toplanıp bir hükümet kuramadık. Şimdi 
de kalkıyoruz, «Benim yüzümden olmadı, falanın yü
zünden olmadı, kabahat şunda, kabahat bunda» diyo
ruz. Yoksa, bu kadar konuşmak, zor gelen bir sa
vunmayı üzerine almak ihtiyacından doğar. 

Ben, sadece şunu söyledim: «Erken seçim bir za
rurettir. Birbirimizle toplandık, konuştuk, dağıldık. 
Cumhurbaşkanı çağırdı, orada konuştuk, fakat bir hü
kümet kuramadık. Biz, milletin huzuruna yeniden 
çıkmalıyız, şu yorgunluk tozunu üstümüzden atma
lıyız, milletin önünde silkinmeliyiz. Erken seçim za
rurettir.» 

Benim dediğim budur arkadaşlar. Başka bir şey 
söylemek bana yakışmaz. Bu ^avzihi yapmak ihtiya
cını duydum. Yüce Meclise saygılar sunarım. (D.P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyii. 

Millî Selamet Partisi adına Sayın Necmettin Er-
bakan buyurun efendim. (M.S.P. ve A.P. sıralarından 
alkışlar) 

M.S.P. GRUBU ADINA NECMETTİN ERBA-
KAN (Konya) — Muhterem Başkan, Yüce Mecli
sin muhterem üyeleri; 
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Bugün, burada Yüce Meclisimiz, yeni Hükümetin 
hükümet programını müzakere etmek üzere toplan
mış bulunuyor. Huzurlarınıza, yeni Hükümetin ve 
onun programı hakkında Milli Selamet Partimizin 
görüşlerini arz etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, Yüce Meclisin muhterem Baş
kanını, muhterem üyelerini hürmet ve saygıyla se
lamlıyorum. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği gibi yeni Hü
kümet, 17 Kasım tarihinde kuruldu. 24 Kasım gü
nü Yüce Meclise geldi, programını takdim etti. 
Anayasanın ilgili maddeleri uyarınca bugün de yeni 
Hükümetin bu programının müzakeresini yapıyoruz. 

Yeni Hükümetin programının müzakeresi yapılır
ken, benden önce konuşan arkadaşlarımın da hisset
tikleri bir ihtiyaçtan kaçınmak mümkün değildir. O 
da, yeni Hükümetin kendine mahsus bazı hususiyet
leri bulunması dolayısıyle, yeni Hükümetin progra
mına geçilmeden önce, yeni Hükümetin nasıl kurul
duğu, hangi şartlardan dolayı kurulmuş bir hükümet 
olduğu ve nasıl bir hükümet olduğu üzerinde durmak 
zarureti vardır. 

Bundan dolayı bendeniz de aynı sebeplerden do
layı önce bu iki önemli konu üzerinde durmak ih
tiyacını hissediyorum. 

Bu Hükümet nasıl kurulmuştur, buraya nereden 
geldik; kısaca, geçirdiğimiz günlere bir bakış yap
makta fayda vardır. 

Muhterem milletvekilleri, 14 Ekim 1973 seçimle
ri, demokrasi tarihimizde önemli bir olaydır. Bu se
çimlerle, bu seçimlere takaddüm eden yıllardaki, 
«yurdumuzda tam demokrasi var mı, yok mu» sözle
ri ve şüpheleri ortadan kalkmıştır. Bu seçimle mem
leketimiz yeni, tam demokratik bir yola girmiştir. Bu 
seçimler, dürüst yapılmış seçimlerdir; demokratik 
esaslara uygun olarak cereyan etmiş olan seçimler
dir. 

Bundan dolayıdır ki, böyle demokratik, dürüst 
bir seçim yapmış olmakla, bütün dünya milletleri 
arasındaki itibarımız artmıştır. Haklı olarak millet
çe büyük bir sevinç duyulmuştur. 14 Ekim seçimle
rinden sonra yurdumuzda tam demokratik çizgiler 
üzerinde yürüme başlamıştır. Birinci Koalisyon Hü
kümetinin kurulması çalışmaları yeni devrede önem
li bir yer işgal etti, yüz günden daha uzun sürdü 
ancak normal demokratik bir hükümetin kurulması 
bu çalışmalarla imkân dahiline girdiği için demok
ratik bir çalışma yapıldığı, bu yüz günlük müddeti 
asla bir kayıp olarak telakki etmiyorum. 25 Ocak 

1974 tarihinde Birinci Koalisyonun protokolü hazır
landı. 7 Şubat tarihinde bu protokole istinaden te
şekkül etmiş olan Hükümetimiz Yüce Meclisin gü
ven oyuna mazhar oldu. Bundan sonra program ilân 
edildi. Bu program milletimizin büyük mikyasta tas
vibine mazhar oldu. Programımızı ilân ettiğimiz 
günlerde birçok vatandaşdan aldığımız sayısız, bin
lerce tebrik, telgrafları, mektupları bendeniz bu prog
ramın milletimizce benimsendiğinin açık bir delili 
sayıyorum. Bütün memleketimizde bu koalisyona 
katılan ve katılmayan partilerimiz, Birinci Koalisyo
nun kurulmasında bir ferahlık duydular. Normal de
mokratik bir çözümün meydana gelmesinden mem
nun oldular. 

Böylece Birinci koalisyon devresi başladı. Birinci 
Koalisyon devresinde iyi niyetle çalışılmıştır, geceli 
gündüzlü çalışılmıştır. Yurdumuzun manevî ve mad
dî sahada kalkınması için önemli hizmetler yapıl
mıştır. Büyük Kıbrıs zaferi bu devrede kazanılmış
tır. Bu devre esnasında - bir noktayı Yüce Meclise 
duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum -
O da bu koalisyonu teşkil eden iki parti hükümet ça
lışmaları esnasında müzakerelerde daima müşterek 
bir noktaya gelmek imkânını bulmuşlardır. Bu Koa
lisyonun devam ettiği ilk yedi aylık devrede aslın
da Türkiye'de koalisyonlar ile çalışmanın mümkün 
olduğunu gösteren güzel bir örnek verilmiştir. Bu 
devre esnasında her iki koalisyon partisi de bu ha
kikatleri, yetkilileri vasıtasıyle defaaüe ifade etmiş
lerdir. Bundan dolayı o gün yapılmış olan konuşma
ları bugün ters taraftan göstermeye hiçbirimizin hak
kı yoktur. Hata etmiş oluruz. Memleketimizde koa
lisyonlarla çalışmaya mecburuz. Bunu teşvik etme
liyiz, bunun gereklerine uymalıyız. 

Bundan dolayıdır ki, bu koalisyon devresi yanlış 
göstermeye müsamaha etmemiz mümkün değildir. 
Biraz önce burada konuşan sayın Ecevit, bu koalis
yon devresindeki konuşmalarının tam aksine olarak, 
bu koalisyon devresinde her zaman ahenkli olduğu
muzu ifade ettiği halde, şimdi başka bir maksat güt
tüğü için bu çalışmaları tersine göstermek istemiştir. 
Burada iki misâlden bahsetmiştir. Af Kanunu ve Fi
kir Hürriyeti Kanunu konusundan bahsetmiştir. 

Yüce Meclisin huzurunda açıklamak isterim ki 
koalisyon çalışmaları esnasında her iki parti Af Ka
nununun temel meseleleri üzerinde aralarında konuş
muşlardır. Bu konuşmada mutabık kalınan husus; 
anarşistlerin affedilmemesi fakat fikir suçlularının 
affedilmesi hususudur. Bu temel prensipte anlaşıl-
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diktan sonra koalisyon kurulmuş, çalışmalarına baş
lamıştır. Af Kanunu detayıyle ele alındîğı zaman, 
acaba hangi eylemler anarşist olaylar sayılmak lâ
zım gelir, hangileri ise fikirle alâkalıdır. Bu konuda 
iki parti arasındaki görüş ayrılığı temel prensipte 
değildir. Bu temel prensibin tatbikatından dolayı or
taya çıkmıştır. Mevcut Ceza Kanununun ilgili mad
delerinde bu hususta açıklık yoktur. Çeşitli yönlere 
çekilebilir. Anarşist olaylara giren bazı hadiseler 
141 - 142 ye dahil edilmiştir. Bazıları başka madde
lere intikal ettirilmiştir. 

îşte iki parti arasındaki detaydaki anlaşmazlık 
bu noktadan ortaya çıkmıştır. Ancak bir koalisyon 
çalışmasında bu kabil hallerin ortaya çıkması çok 
normaldir. Bu kabil haller ortaya çıktığı zaman dai
ma uzlaşma bulunur ve yürünür, yeterki iyi niyet 
olsun ve yürünmeye arzu ve istek olsun. Nitekim fil-
hal hadiseler de böyle cereyan etmiştir; bu güçlükler 
orta yere çıktığı haîde, bu güçlükler yenilip aşılmış
tır. 

Fikir hürriyeti meselesine' gelince, Millî Seiâmet-
Partisinin bu husustaki . hassasiyeti Yüce Meclisin 
muhterem üyelerince malumdur. Biz yurdumuzda, 
Batı ülkelerindekinden ne bir miktar az, ne de. bir 
miktar fazla - Buradaki «fazla.»yi, fikir hürriyetinin 
bazı hudutları olması lâzım geldiğinden dolayı söylü
yorum, Anayasanın gösterdiği fikir hürriyetinin 
tatbikatta aynen yürümesine büyük önem veren bir 
partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi de fikir hürriyetine 
önem verdiğini her zaman belirtmiştir. Biz Millî Se
lâmet Partisi olarak bu hususta hazırlamış olduğumuz, 
işte biraz evvel de temas ettiğim gibi, kanunları
mızdaki tatbikat aksaklıklarını orta yerden kaldıra
cak bir fikir hürriyeti kanunu taslağımızı Cumhuriyet 
Halk Partisinden daha önce hazırladık ve kendilerine 
takdim, ettik. Cumhuriyet Halk Partisi bizden hayli 
sonra bir mukabil taslak hazırladı. 

«Bu iki taslağı müşterek bir komisyon kurarak 
müzakere edelim» dedik. Koalisyonlarda normal ça
lışmaların böyle olması lâzım gelir. Bu müşterek ça
lışmaya iltifat edilmedi. Burada bir noktayı belirtmek 
istiyorum : İyi niyetle hareket edildiği zaman bütün 
bu meselelerin hepsi yenilmiştir. Ancak mesele bir 
noktaya geldiği zaman, yani «Müşterek komisyon ku
racağız, amma siz ille bizim dediğimizi peşinen kabul 
edeceksiniz; o şartla müşterek komisyon kuracağız» 
denirse, işte koalisyonlarda yürümeyecek husus bu
dur. 

«Ben emredeceğim, sen uyacaksın» fikri koalis
yonda yürümez. Bugün Türkiye'nin karşılaştığı temel 
mesele aslında budur. Biraz sonra da temas edeceğim 
gibi, ne Seçim Kanunudur, ne seçim mevzuatıdır. 
Karşılaştığımız meselenin güçlüğünü yanlış yerlerde 
aramayalım arkadaşlar. Bu mesele uyum meselesidir, 
uzlaşma meselesidir. «Dediğim dedik» prensibiyle bu
günün medenî dünyasında kimse gidemez. Mutlaka 
kendisini hizaya getirmeye mecburdur. Gidilecek yol, 
meselelerin halledilmesi için takip edilecek yol budur. 

Aziz ve muhterem milletvekilleri, 1 nci Koalisyon 
devresi, yurdumuzda, aslında o devredeki bütün her 
türlü iki koalisyon kanadının beyanlarıyle de sabit ol
duğu gibi, partilerin pekâlâ görüşleri arasında büyük 
farklar olduğu halde, bir koalisyon içerisinde çalışıp 
memlekete hizmet edebileceklerinin açık bir delilidir. 
Bu devreyi asla yanlış bir manada kullanmamak ve 
değerlendirmemek lâzım gelir. Bu devre böyle bir 
devre olmuştur. Büyük Kıbrıs zaferi kazanılmıştır; 
fakat Yüce Meclis üyelerinin hepsinin yakinen bildik
leri gibi, 1 nci Koalisyon devresi büyük Kıbrıs za
ferinden sonra maalesef bozulmuştur. 

Bu koalisyon nasıl bozuldu? Herkes bunu çok ya
kinen biliyor. Büyük Kıbrıs zaferi, milletimizde bir
lik, tesanüt doğurdu; devlet -. millet kaynaşmasını 
doğurdu. Bütün memleket evlâtlarının gönlünde. bü
yük itibarlı Türkiye'nin meşalesini yaktı. Yeniden bü
yük Türkiye'nin kurulmasının azmi ve şevki bütün 
yurt evlâtlarının gönüllerini doldurdu. Dış ülkelerde 
itibarımız arttı. Böylesine güçlendiğimiz bir anda, biz
lere hükümet olarak düşen vazife, Kıbrıs'ta kazanıl
mış büyük, parlak asken zaferleri, memleketimizdeki 
iktisadî zaferlerle tamamlamak idi. Mehmetçiği Kıb
rıs'ta sipere koyduktan sonra bunun arkasından 40 
milyon memleket evlâdı nasıl yekvücut bir halde bu
lunmak mecburiyetinde idiysek, Hükümet olarak da 
o Mehmetçiği sipere koyan Hükümet olarak da - onun 
arkasmda çelik gibi durmamız lâzım gelirdi. İşte tam 
böylesine bir anda, maalesef ortağımız bilindiği gibi 
tek taraflı olarak ve bizim kanaatimize göre partizan 
ve hissî sebeplerle koalisyonu bozmaya karar ver
miştir ve ilerisini hesaplamadan koalisyonun bozul
ması faaliyetine geçmiştir. Bu faaliyet aslında 30 
Ağustos tarihinin arkasından başlar. Kıbrıs'ta 20 
Temmuz'da ve arkasından da 14 Ağustos'ta başlayan 
iki büyük askerî harekât, iki parlak zaferle neticelen
dikten sonra, 30 Ağustos Zafer Bayramını bütün 
yurdumuzda birlik ve beraberlik içerisinde, iki bay
ramı bir arada kutlamanın saadetine erdik, fakat 
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30 Ağustos Zaferinin hemen arkasında bütün Yüce 
Meclis üyelerinin yakinen bildikleri gibi, Sayın Ece-
vit, birdenbire bazı temaslar yaptı, zaman zaman bu 
hususta kendi ifadeleriyle belirttiklerine göre, bu 
temaslarında kendi koalisyon ortağına haber verme
den yapılmış bu gizli temaslarda bazı konuşmalar 
yapıldı ve bunun arkasından koalisyonu tek taraflı 
bozmak üzere harekete geçti. İstanbul'da yapmış ol
duğu bir basın toplantıssyle bu husustaki niyetleriM 
açığa vurmaktan çekinmedi. Koalisyon bozulurken 
çeşitli basın toplantıları yaptı Sayın Ecevit. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisine mensup bazı 
kimseler, Cumhuriyet Halk Partisine mensup diğer 
kimseleri tenzih ederek belirtmek istiyorum. Yalnız 
bazı kimseler (ellerimizde vesikalar da mecvuttur) 
yurdumuzun muhtelif yerlerinde Sayın Ecevit'in bu 
basın toplantısını bir işaret sayarak, kendi koalisyon 
ortaklarının aleyhinde çeşitli konuşmalar yapmaktan 
çekinmediler. 

Bu esnada biz pamuğu 12 lira fiyat verecektik, 
ancak koalisyon ortağımız 8 liradan daha fazla ve
rilmesine müsaade etmedi diye, aynı koalisyon içeri
sinde bulunduğu halde birtakım isnatları, haksız is
natları Millî Selâmet Partisine yapmaktan çekinmedi 
korJisyon ortağımız. 

Diğer yandan birtakım meselâ yağ yokluğunu, 
efendim Ticaret Bakanlığı Millî Selâmet Partisinde-
dir dedi, halbuki işin iç yüzünü söylemedi. Yağı Köy 
İşleri Bakanlığuun getirmesi görevi verilmiş olduğu 
halde onun vaktinde getiremediğini söylemedi, (A. P. 
sıralarından gülüşmeler, «Bravo» sesleri...) Öbür yan
dan pamuk meselesinde, efendim bu kuyruklar Sü-
merbank piyasadan mal almadığı için böyle oluyor 
demekten çekinmedi, halbuki Sümerbank pamuğun 
ancak yüzde 4 ünü alır. Memleketteki bu pamuk dar
lığının orta yerden kaldırılmasında Sümerbank'ın ro
lü çok azdır. Kaldı ki, Sümerbank'ın, pamuğu alma
sı için gerekli nakdî yardımı yapmakla görevli olan 
Maliye Bakanlığı bu parayı vermedikçe, Sümerbank'
ın "bu pamuğu alması esasen mümkün değildi. Bunun 
ilgililerce bilinmesi lâzım gelirdi. Canlı hayvan ko
nusunda yine Millî Selâmet Partisine birtakım kusur
lar izafe edilmek istendi. 30 Ağustos 1974 tarihli ka
rarnamemizde Ticaret Bakanlığına bağlı Et Balık 
Kurumu'na 1 milyar lira para verilmesini Bakanlar 
Kurulu kararı olarak, karar altına aldığımız halde, 
bu para Maliye Bakanlığı tarafından verilmediği için, 
Et Balık Kurumu kendisine çizilen politikayı yürü
temedi, hangi noktadan baksak sonunda böyle olu

yor. Biz her zaman bu konularda açık oturuma ha
zırız, ifade etmeye, ısbat etmeye hazırız. (Millî Se
lâmet Partisi sıralarından alkışlar...) Aslında Cumhu
riyet Halk Partisi kanadına gelip dayanan birtakım 
kusurlar tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin üze
rinden, Millî Selâmet Partisi'nin üzerine atılmaya 
kalkışıldı. Aynı koalisyon ortaklığı içinde bulundu
ğumuz halde bu ithamlar daha da ileri götürüldü ve 
bunların neticesi olarak, tek taraflı olarak, koalis
yon bozuldu. 17 Eylül 1974 tarihinde Sayın Ecevit 
istifasını götürdü verdi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu esnada bir hususu 
belirtmek isterim. Bakınız, Sayın Ecevit istifasını 
götürüp vermeden önce kendisiyle bir konuşma yap
tık. Bu konuşmamda her halde hatırlayacaktır. Ken
dilerine koalisyon bir karşılıklı anlaşma ve uzlaşma
dır. Koalisyonlardan ayrılmak mümkündür, ancak 
koalisyondan da ayrılmayı siyasî nezaket kaidelerine 
uygun olarak, millî menfaatleri ön planda tutarak 
yapmalıyız. Birbirimizi kötülemekten hiçbir fayda 
gelmez. «Biz bu koalisyonu bu noktadan sonra devam 
ettiremeyeceğiz» diye tek bir cümte söyleyerek, mil
lî menfaatlere uygun bir tarzda koalisyonu bozarız. 
Yeni bir koalisyonun bulunmasına yardımcı oluruz. 
Bunun için, sizin kendi ortağınızı millet önünde kü
çük düşürmeye kalkışmanıza lüzum yoktur, bu yan-
hş bir yoldur, bu yola gitmeyiniz dedim. Kenrisine 
bu tavsiyede bulundum koalisyonu bozmadan önce, 
fakat O, koalisyon çalışmalarının gerektirdiği şe
kilde kendisini tanzim edeceğine, kendi ısrarları üze
rinde yürümeyi tercih etti ve memleketimizi böyle
sine bir buhranın içerisine itmekten kaçınmadı. Böy
lece ikinci bir hükümet kurulması dönemine girdik. 
Bu dönem, bilindiği gibi 17 Eylül tarihinde resmen 
başlamıştır fakat, arz ettiğim gibi 30 Ağustos tarihin
den itibaren esasen bu yola yönelinmiştir. O günden 
bugüne kadar hesaplarsak takriben üç aylık bir dev
re memleketimizde «yeni bir hükümet buhranı dev
resi» olarak bugüne kadar çıkıp gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu devre esnasında ye
ni bir hükümet kurulması için ne yapıldı? İki kere 
sayın Ecevit'e görev verildi, hatta bunlardan ikinci-
s:nde Sayın Ecevit'in üzerinde, yeni bir hükümet kur
mak için bu görev takriben bir aya yakın bir müd
det tutuldu. Bunun arkasından bir defa da Say m 
Demireî'e görev verildi. Bu görev vermeler esnasın
da çeşitli denemeler yapıldı, araştırmalar yapıldı, 
bu çalışmalar sonunda birtakım hakikatler orta yere 
çıktı. Peşinen belirteyim ki, Millî Selâmet Partisi Bi-



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1974 O : 1 

rinci Koalisyon Hükümetinin kurulması çalışmala
rında nasıl yapıcı oldu ise, ikinci Hükümet kurul
ması devresinde de aynı şekilde yapıcı olmuştur, biraz 
sonraki açıklamalarımla da açıkça ortaya çıkacağı ümi
dindeyim ki, şu çalışmalar esnasında kendisine tek 
kusur atfedilmeyecek parti Millî Selâmet Partisi ol
muştur. 

Bakınız bu çalışmalar esnasında şu hakikatler 
orta yere çıkmıştır : Cumhuriyet Halk Partisi kendi
sine bir ortak bulamamıştır. Bir ortak bulamayınca 
bunun üzerine bir Azınlık Hükümeti kurmak istemiş
tir. Azınlık hükümeti kurulması diğer partiler tara
fından uygun görülmemiş ve hele önceden güvenoyu 
almayacağı belli olan bir hükümetin kurulması Ana
yasamıza uygun olmayacağı cihetle tahakkuk ettirile
memiştir. Bunun arkasından Cumhuriyet Halk Par
tisi; madem ki azınlık hükümeti kuramıyorum, o 
halde ben hiçbir icraat hükümeti içinde yer almaya
cağım demiştir. Bugüne kadar geçirmiş olduğumuz 
çalışmalar bu kesin sonucu ortayere koymuştur, 
Cumhuriyet Halk Partisi bugün «Ben hiçbir icraat 
hükümeti içerisinde görev almam, mutlaka bir erken 
seçime gitmek lâzım gelir» demektedir. 

İşte geçirdiğimiz takriben üç aylık çalışma dev
resinin ortayere koyduğu kesin . sonuçlardan bazıla
rı bunlardır. 
• Buna ilâveten bu devre esnasında, aslında bir sağ 

koalisyon, halk arasında sağ koalisyon denen, Cum
huriyet Halk Partisi dışındaki partilerin bir koalis
yon kurmaları ihtimalinin mevcudiyeti ortayere çık
mıştır. Ancak bizim kanaatimizce bu ihtimal gereği 
kadar denenmemiştir, bu ihtimalin üzerine gereği ka
dar yürünmemiştir. işte böyle bir anda, böyle bir seyir
le bugünkü noktaya gelmiş bulunuyoruz. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; bu noktaya gel
mekte müsaade ederseniz bendeniz kanaatime göre, 
önce bu buhranın doğmasında baş sorumlu olarak 
Sayın Ecevit'i görüyorum. Yürüyen, başarılı bir Hü
kümeti, bizim kanaatimize göre birtakım partizan 
ve hissî sebeplere kapılarak bozmak, memleketin ve 
partilerin durumunu bildiği halde bunu yapmak yan
lış bir hareket olmuştur, kusurlu bir hareket olmuş
tur. Bundan başka sayın Ecevit sadece koalisyonu 
bozmak kusuru ile kalmamıştır, ara yerde hükümet 
kurulması devresinin uzamasından da kanaatimce 
sorumludur. 

Ayrıca bir üçüncü sorumluluğu da; bu devre es
nasındaki araştırmaların sükûnet ve huzur içerisinde 
yapılmasına bilerek veya bilmeyerek fırsat verme

miş, bu devreyi bir telâşlı devre, bir buhran devre
si haline sokmak için büyük gayret sarfetmiştir. Ben
denizin, Sayın Ecevit'in bu devre esnasındaki tutum
larında kendisinde gördüğüm kusurlar bunlardır. 

Bakınız koalisyonu bozarken, bunu memleketi 
buhrana itmenin asıl sorumlusu olduğunu bazı ge
rekçelerle yukarda arz ettim; niçin koalisyonun ku
rulması, şu çalışma devresinin uzamasının da aynı 
zamanda sorumlusu Sayın Ecevit'tir arz edeyim : 

Sayın Ecevit bu devre esnasında bir koalisyonu 
bozdu, siyasî nezaket kaidelerine uyarak, millî men
faatlere uygun olarak veya değil, fakat bir koalisyon 
bozulduktan sonra bir an evvel yeni bir hükümet 
kurulması için mutlaka yapıcı bir tavır takınmak 
mecburiyetinde idi. Halbuki kendisi kabul edilmeye
cek şartlarla ortaya çıktı, nasıl ki Sayın Ecevit ken
disine ilk defa görev verildiği zaman bir hükümet 
kurma çalışmasına başladığım" muhterem arkadaşla
rım hatırlıyorlar. 

«Efendim ben çok kısa bir zaman sonra seçime 
gidilmesini istiyorum; en geç Mart'ta, Nisan'da, Ma-
yıs'ta... Bu devreye kadar bana bir parti lâzım. Ba
na ortak olacak ki ben iktidar olayım. Bu devreyi 
geçtikten sonra seçime gideceğim ve bu ortağımı da 
bir kenara iterek tek başıma iktidar olup yürüyece
ğim. Binaenaleyh, şu beş, altı aylık devre için ihtiya
cım olan, şu işi görecek kim var ortada» diyerek or
ta yere çıktı. 

Biraz evvel Demokratik Parti Sayın sözcüsü ar
kadaşımın dit ifade ettikleri gibi, Sayın Ecevit'in bu 
devre esnasında kendisine bir ortak arayışı, normal 
bir koalisyon ortağı araması havasında olmamıştır; 
adeta kendisine bir koltuk değneği, «Şuradan şuraya 
kadar yürüyemiyorum; yürümek için bir âlete ihtiya
cım vardır» bir alet arama şeklinde olmuştur. İşte 
Türkiye'nin bugün çektiği sıkıntı bu tutumdan ile
riye gelmektedir. Koalisyonlarla idare edilen ülkeler
de hiç kimsenin böyle bir tutum takınmaya hakkı 
yoktur. Hele bir partinin genel başkanı olduğu za
man bu tutumları takınmaya hakkı yoktur. Kabul 
edilmeyecek şartlarla orta yere çıkmıştır. Çünkü de
miştir ki, «Ya benim dediklerime aynen uyacaksı
nız, şuraya kadar sizinle gideceğim, sonra sizi de 
bir kenara itip yalnız başıma yürüyeceğim veyahut 
da benim söylediğim şeyleri yerine getirmek üzere 
siz bir hükümet kurarsınız.» Bunlar elbette kabule 
şayan olmayan şartlar idi. İşte bu tutumlardan do
layı koalisyon kurulması uzamıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ecevit'in bu tu
tumu Birinci Koalisyon devresinde de varit olmuş
tur. Ancak, o devre esnasında Millî Selâmet Parti
sinin olgun ve yapıcı tutumu, bunların bu devredeki 
kadar bariz olarak açığa çıkmasına fırsat vermemiş
tir. Bugün memleketimizde bir nevi darbımesel ha
line geldi; Birinci Koalisyon devresindeki Sayın Ece
vit'in, «Ya biter, ya biter» sözü. 

Muhterem arkadaşlarım, «Ya biter, ya biter» sö
zü ile koalisyon kurulmaz. Bu sözde kim ısrar eder
se bilinsin ki sonunda kendisi biter. (M.S.P. ve A.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

işte kanaatimizce Türkiye'nin bugün asıl mese
lesi, bu tutum ve zihniyetten geçme meselesidir. Par
tiler olarak, mutlaka uzlaşmaya müsait tavır takın
mak mecburiyetindeyiz. Bu sebepten dolayıdır ki, 
bizim kanaatimizce bugün memleketin karşılaştığı 
zorluk ne milletimizdedir, ne Seçim Kanunundadır, 
ne Parlamentodadır, ne partilerin mensuplarındadır. 
Sadece partilerin yöneticilerinin bugünün Türkiye'
sinin gereklerine uygun hareket etmemelerindedir. 
Asıl sebebi yanlış yerde aramayalım. Hadise budur. 
(M.S.P. sıralarından alkışlar) 

Fakat bilelim ki, bu deveyi güdeceğiz. Bu diyar
dan gitmek mümkün olmadığına göre, gidilecek yol, 
mutlaka bu deveyi gütmektir. Kendi nefsimizi güt
mek ve kendimizi millî menfaatlerin gereklerine uy
durmak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şu noktayı da açıkla
makta zaruret görüyorum. Sayın Ecevit, bu ikinci 
hükümet kurulması devresinde sadece hükümet ku
rulması çalışması devresinin uzamasından kusurlu 
değildir. Bunlara ilâveten, aynı zamanda bu devre
nin, başlangıçta da arz ettiğim gibi, huzur içerisinde 
bir çalışma devresi olmamasını teminden dolayı da 
kusurludur. Çünkü bu devre esnasında Saym Ece
vit'in tutumu görülmüştür; kendisine bir ortak bu
lamadıktan sonra, güvenoyu almayacağı belli bir hü
kümeti kurmaya yönelmiştir. Bu da olmadığı tak
dirde, «erken seçim» sözü üzerinde ısrar etmiştir. 
Bir yandan «erken seçim» sözünü ısrarlı olarak or
taya atıp her gün bunu tekrar ederken, öbür yan
dan da Parlamentonun itibarını zedeleyici sözler söy
lemekten çekinmemiştir. Her ne kadar kendileri bi
lâhare bu kürsüye gelip, bu sözleri o manada söy
lemediklerini bazı izahlarla ifade etmeye çalışrnışlar-
sa da, kanaatimce bu yaptıkları izahlar, söyledikleri 
sözün ne manasını, ne de o sözlerin ne anlam altın
da söylendiklerini değiştirmeye yetmez. Şu sözleri 

i Sayın Ecevit söylememiş midir? «Bu Parlamentonun 
işi bitmiştir. Bu Parlamentonun seçimi yenilemek
ten başka fonksiyonu kalmamıştır», «Bu Parlamen
to milletten on yıl geridir», «Bu Parlamentodan iş
çiler lehine bir kanun çıkmaz». Bu sözler Parlamen
tonun itibarını zedeleyici sözlerdir kanaatimce ve bu 
sözler altında asıl mühim olan husus, «Bu Parla
mento milletten on yıl geridir» sözünün, asıl üzerin
de durmaya mecbur olduğumuz husus; ba söz, bu 
Parlamento bu milleti temsil etmiyor manasına ka
dar gidecek bir sözdür. Bu ise, Sayın Ecevit'i çok 
aşan bir söz olur, rejimi aşan bir söz olur; fakat 
maalesef bu ara yerdeki devrede erken seçimi ger
çekleştirmek için bütün bunların söylenmesi ve bü
tün bunların yapılması hususunda elden gelen gay
ret geriye konmamıştır. Bu sebepten dolayıdır ki, bu 
devre esnasında Sayın Ecevit normal şartlar altında 

i bir hükümet kurulmasına fırsat vermemiştir; mem
leketin telâşlı, buhranlı bir havaya sokulmasında ku
surlu bir rol oynamıştır. 

Yüksek müsaadelerinize sığınarak, bendenizin bu 
üç aylık devrede Sayın Ecevit'in ne yaptığı hakkın
da içimdeki hissi ifade edeyim. Adeta bir insan or
talıkta telâşla oraya buraya koşuyor, «yangın var» 
d'ye bağırıyor. Sayın Ecevit'in bu -üç aylık tutumu
nu bendeniz böyle görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir memlekette bir 
I koalisyon bozulabilir; ancak bir koalisyon bozul

duktan sonra memleketin huzurunu kaçırmaya kim
senin hakkı yoktur. Yeni bir koalisyon kurulur. Bu 

i koalisyonun kurulması için sükûnet içerisinde ça
lışılmasına yardımcı olmak hepimizin millî görevi -

I dir; vazifemiz budur. Yoksa, ortalığı telâşa vermek, 
buhranı artırmak için elimizden geleni geri koyma
mak kanaatimce normal bir hareket tarzı değildir. 

I Aziz ve muhterem milletvekilleri, bakınız bu kı
sa arzımla, bu noktaya nereden geldiğimizi ve bu
gün karşılaştığımız güçlüklerde kimlerde kusur gör
düğümüzü ifade etmek istiyorum. Yalnız birtakım 
hakikatlerin burada milletin Meclisinde, milletin kür
süsünde samimî olarak konuşulması mecburiyetin-

I den dolayı ifade edeyim ki, bu noktaya gelmemiz
de Sayın Ecevit'in bütün bu saydığımız kusurları ol
makla beraber, Adalet Partisinin ve Demokratik 
Partinin de bir kusuru yoktur, dememiz mümkün 
değildir. Bu noktaya gelinmekte Adalet Partisinin de, 
Demokratik Partinin de kusurları olmuştur. Bu ku-

I surlar nedir? Arz edeyim. 
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Önce bir defa, Sayın Ecevit böyle yapmış olabi
lir. Sizlere ne oluyor ki; ey Adalet Partili arkadaş
larım, Demokratik Partili arkadaşlarım, Sayın Ece-
vit'in doğurmak istediği bu havaya niçin kapılıyor
sunuz? O, «erken seçim» dedi diye niye onun pe
şinden sürükleniyorsunuz? Hattâ, daha ileriye gidip; 
«efendim, erken seçim sözünü ilk defa biz söyle
dik» demenin ne manası var? (M.S.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; CH.P. sıralarından gü
lüşmeler ve alkışlar...) Bırakmız birisi telâş etsin... 
Onun için kusurlusunuz. Partilerin üzerinde büyük 
mesuliyetler vardır. Partilerden bir tanesi bir hare
kete yönelebilir; diğerlerine düşen serinkanlılıktır, 
ağırbaşlılıktır. Neden siz Sayın Ecevit'in havasına 
kapılmış, arkasından sürüklenmiş gidiyorsunuz? 
(M.S.P. ve CH.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Sizi bu bakımdan kusurlu buluyorum Saym 
Ecevit'in havasına kapılmış olmak sizler için büyük 
bir kusurdur. «Erken seçim» sözüne, hatta ondan 
fazla sahip olacak hale geldiniz... Kendinize gelin!... 
(CH.P. sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi, müsarda ederseniz bu «erken seçim» sö
zünün üzerine gelelim. Ne erken seçimi imiş. nere
den çıkıyor bu «erken seçim» sözü? İşe buradan 
başlamak lâzım. (CH.P. sıralarından gülüşmeler) 

Aziz arkadaşlarım, hafızalarımızı kısaca yokla
yacak olursak, «erken seçim» sözü, aslında bugün 
orta yere çıkmış bir söz değildir. Daha 14 Ekim se
çimlerinin ertesi haftası «erken seçim» sözleri or
taya yere çıktı. Halk Partili arkadaşlarımız toplan
dılar, erken seçim için karar aldılar ve «erken seçi
me gitmek lâzımdır» dediler. Aslında biraz daha 
evveli kurcalayacak -olursak, bendeniz hatırladığıma 
göre, Halk Partisinin esasen 1950'den beri daima 
başvurduğu bir tutumdur bu. 1950'den beri her se
çimi kaybettikçe, arkasından «erken seçim» diye or
ta yere çıkmıştır. (M.S.P. sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar) Bu erken seçim ısrarlanyle de sonun
da yaptığı iş kanaatimce memleketin sadece huzuru
nu kaçırmak olmuştur. Önce bir noktada bu Par
lamentonun üyeleri olarak hemfikir olmaya mecbu
ruz arkadaşlar. Bu da, bir ülkede seçimler normal 
olarak 4 yılda bir yapılmalıdır. Bakınız, Anayasa sa
vaş hallerinde bunun ileri atılmasını söylüyor. Özel 
bazı hallerde öne alınmasına cevaz vermiştir. Bugün 
bir bakıma savaş halindeyiz; aslında ileri tarihe at
mamız lâzımgelen bir noktada iken, bunu öne çek
mek hatalıdır ve yanlıştır. (CH.P. sıralarından gü
lüşmeler.) 

. Muhterem arkadaşlarım, bakınız bir ülkede her 
i sene seçim olmaz. Şimdi bu konuşmalarımız zapta 

geçiyor. Öyle tahmin ederim ki, biraz sonra da açık
layacağım gibi, Millî Selâmet Partisi dışındaki par
tiler memleketi bir erken seçime sürüklerierse, ge
lecek sene burada rollerimizi değişeceğiz. Biz erken 
seçim isteyeceğiz. Madem ki her sene seçim olurmuş, 
bir elaha seçime gideceğiz. «Millet Millî Selâmet 
Partisinin bu kadar büyüyeceğini bilmiyordu, işte 

! gördü; şimdi tek başına Millî Selâmet Partisi ikti-
dara gelecek, bir daha seçime gideceğiz biz» diye
ceğiz, haberiniz olsun. (M.S.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar, CELP. sıralarından gülüşmeler.) 

Aziz arkadaşlarım, üç yıldan beri Türkiye kısa 
j devreli hükümetlerle idare edilmektedir. Kısa dev

reli hükümetlerin memlekete birçok konularda, maa
lesef büyük zarar demiyeceğim; fakat, icabeden hiz
meti verememekte mahzurlu durumları olmuştur. 

Bakınız, şimdi önümüzdeki sene seçim yapmak 
demek, 1975 senesini değil, 1976 senesini heder et
mek demektir. Gelecek sene yapılacak olan seçim
lerden sonra yeniden Meclis teşekkül edecek, yeni
den hükümet kurulacak ve gelecek senenin 30 Ka
s/m günü de 1976 senesinin bütçesi Meclise getiri
lecek. Bunların hiçbirisinin ciddî çalışmalarla yapıl
ması mümkün olmaz. 1976 senesinin yatırımları dahi 

j heder olur. 
3 seneden beri Türkiye'de kısa devreli hükümet-

j 1er, zaten kalkınma hamlesinin büyük mikyasta ge
reğini yapamamak durumunda kalmışlardır. Önü
müzde 2 yıl daha aynı şey cereyan ederse, adeta 
5 yıllık bütün bir plan devresini heder etmiş oluyo
ruz. 

Her önüne gelen, «Benim canım seçim istiyor» 
diye orta yere çıkmamalıdır. Bir ülkede seçim 4 se-

j nede bir olmalıdır. Bugün erken seçime gitmemiz 
j demek, aslında şu Kıbrıs zaferinden sonra yurdu

muzda meydana gelmiş olan birlik ve tesanüdü, köy 
kahvelerine kadar gidip, bir bakıma çözmek, ayır
mak manasını taşır. Böyle iddialı bir şekilde erken 
seçime gidildiği zaman, bu seçimin emniyetini temin 
etmek de oldukça güç bir görev halini alır. 

Muhterem arkadaşlarım, erken seçim dediğimiz 
zaman, arz ettiğim gibi, memlekette herkesin bu ka-

i dar büyük nispette siyasetle meşgul olmasına vesile 
I olur. Bir ülkede 4 yılda bir siyasî konular bütün ül

keyi sarmalıdır: yeni seçim yapılacağı zaman. Ama 
bir ülkede yeterinden fazîa dozajda herkes siyaset
le meşgul olursa, siyasetten başka yapılacak büyük 

182 — 



M. Meclisi B : 10 27 .. 11 . 1974 O : 1 

hizmetler var, bu hizmetler aksar. Ondan dolayıdır 
ki biz, kesin bir zaruret olmadıkça erken seçim sö
zünün orta yere atılmasını dahi doğru görmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hem erken seçime gidi
lecek olsa dahi, bu hava ile, bu tempo ile, böyle er
ken seçime gidilmez. Nedir günlerden beri, aylardan 
beri, «Erken seçim, erken seçim» diye konuşuluyor?... 
Madem erken seçim istiyorsunuz bir günde kadarı
nı alın, iki ay sonra da gidilsin. (M.S.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunu yapmayacaksanız neden bir ülkeyi aylarca 
erken seçim diye konuşturuyorsunuz?.. Bu erken se
çim sözünün memleketimizdeki yatırımlara, iktisa
dî hayata, çeşitli sahalara büyük mikyasta zararı olu
yor. Böyle erken seçime gidilmez. Koalisyona daya
lı bir hükümet olur, o hükümet bir gün kendi ortak
ları arasında konuşur; Meclis ekseriyetine dayalı 
olan bir topluluk temsilcileri konuşurlar; bugün ka
rar verelim, iki ay sonra da erken seçime gidelim 
derler. Bir iflkede erken seçimin süresi nihayet iki 
aylık bir zamanın içinde kalır. Böyle, bir ülke yıl
larca erken seçim konuşmaz. Yanlış bir yola sürük
leniyoruz. Bu gidiş doğru bir gidiş değildir. Eğer 
erken seçimi ağzınıza alıyorsanız, yarın karar alın, 
iki ay sonra da erken seçime gidelim; ama bunu 
böyle uzatıp uzatıp, uzatıp memleketteki bütün işle
rin aksamasına sebep olmaya hakkınız yoktur. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo hoca» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, şu iddiayı asla kabul etmiyo
rum. Bugün sunî olarak çıkartılmış bir telâş vardır. 
Hele «Millet erken seçim istiyor» sözü ne kadar yan
lış bir söz. Cumhuriyet Halk partili arkadaşlarım, 
millet mademki erken seçim istiyor, siz şimdi niçin 
çeşitli mitingler yaparak halkı galeyana getirmek 
için uğraşmaya ihtiyaç duyuyorsunuz?.. (M. S. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Millet istiyorsa 
bırakın millet istesin. Aslında siz kendi tutumumuz
la dahi milletin erken seçim istediğine kanii değilsi
niz. Ama siz bunu temin etmek istiyorsunuz, isteye
bilirsiniz, hakkınızdır, o kısmına bir şey söllemiyo-
rum; fakat kendi düşünceleriniz içinde tezada düş
meye hakkınız yoktur. Sizin kadar biz de milletin 
içindeyiz. Millete gittiğimiz hiçbir yerde, hiç kimse
nin erken seçim dediğini duymadım ben. Bir tek /er
di vahiden, erken seçim istiyoruz, dediğini duyma
dım. Millet «Ramazan ayını bize yağsız geçirttiniz» 
dedi, «Pamuk kuyrukları uzadı» dedi, «Bu pahalılık 
ne olacak» dedi, «Geçimden aciziz» dedi, «Mutlaka 
bunlara tedbir almanız lâzım» dedi. Milletin bugün 

meşgul olduğu konular bunlardır. Erken seçim bu
rada konuşuluyor, milletin vatan sathında konuşul
muyor. Ama siz burada, böyle şakacıktan şukacıktan 
Bir noktadan sonra içinizde bunu istemeyenler de ola
bilir; bir daha bunu önleyemezsiniz ha!.. Bu mesele
de ciddî olunuz. Haberiniz olsun... böyle yavaş ya
vaş geliyorsunuz geliyorsunuz, milleti galeyana ge
tirelim; biz millete erken seçim istettirelim diyorsu
nuz, yanlış bir yoldasınız. 

Bugün sükûnet içinde, serinkanlılıkla; işte Ra
mazanını yağsız geçirmiş bu milletin yağını nasıl te
min edeceğiz, şu pamuk kuyruklarını biran evvel na
sıl ortadan kaldıracağız, bu enflasyonun hızını kes
mek için ne yapacağız, onun üzerinde durmalıyız. 
Bakınız, halimize bakınız. Muhterem Hükümet bu
raya programını getirdi, bendenizden önce konuşan 
hiç kimse, programın içindeki, milletin bu dertleri
ne ait tek kelime söylemedi. Yanlış bir durumdur. 
Herkes hizmete yönelik olmalıdır, partiler mutla
ka bu bakımdan tutumlarına, tavırlarına dikkat et
mek mecburiyetindedirler. 

Her zaman ifade ettiğimiz bir hususu, erken se
çimi söylerken, elbette söylemeye mecburum. Biz 
yurdumuzda ciddî bir çalışma istediğimiz için, biz 
yurdumuzda demokratik düzenin memleketimize en 
yararlı şekilde yerleşmesini istediğimiz içindir ki, 
erken seçim sözünün kalkmasını, dört yılda bir set
çim yapılmasını ve bütün parlamento üyelerinin mil
letin dertlerine kendilerini döndürmelerini zaruri gö-
rüyoruz ve bunu burada sizlere duyurmayı vazife bi
liyoruz. Ancak bu erken seçim sözüne karşı, biz Al-
laha şükürler olsun yiğitçe bu tavrı takınıyoruz. Çün
kü, erken seçimden kaçtı derler bize; biz de erken se
çime taraftar olalım diye bir zihniyet bizim aklı
mızın kenarından geçmez. Biz millî menfaatleri ön- ' 
planda tuttuğumuz için erkekçe yiğitçe çıkıyoruz, şim
di erken seçimin vakti değil, memlekete hizmetle meş
gul olmalıyız, diyoruz. Kendimizi birtakım telâşlara, 
korkulara, «Böyle yaparsak bize böyle derler» deme
nin vehmine düşürmekte hiçbir fayda görmüyoruz. 
Bunu böyle düşündüğümüz içindir ki, Allaha şükür
ler olsun göğsümüzü gererek bunları açık açık söylü
yoruz. Ancak bunun yanında hemen belirteyim ki, 
biz erken seçimin vebalini istemiyoruz, vebalinden 
kaçıyoruz, seçimden kaçmıyoruz. Eğer bizim dışımız
daki partiler bir erken seçim kararı alırlarsa ve bu' 
takarrür ederse, biz onlara sadece müteşekkir olu
ruz. Çünkü içimizde inandığımız bir hakikat var ki, 
bundan sonraki seçim en fazla Millî Selâmet Partisi-
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nin işine yarayacaktır. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 
Bunu açıkça biliyoruz. Hattâ inanıyorum ki, şu Yüce 
Meclisteki herkes de biliyor, kırk milyon insan da bu
nun böyle olacağını biliyor. Kalbinizi yoklayın, dışa
rıya konuşmanıza lüzum yok, kendi kalbinizi yok
layın kâfi. Ancak millî menfaat başka şeydir, parti 
menfaati başka şeydir. Biz bu noktada millî menfaa
ti önplanda tutmak istediğimiz içindir ki, bunu açık 
açık ifade etmekten çekinmiyoruz. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, bakınız Adalet 
Partili ve Demokratik Partili arkadaşlarımıza, biraz 
önce şu bakımdan sizleri kusurlu görüyorum dedim. 
Dikkat etsinler, kusurları yalnız Halk Partisinin ha
vasına kapılmaktan ibaret değildir. Bir iki hususu 
daha açıklamaya mecburum. 

Bize sorarsanız bugüne kadar yapılmış olan çalış
malar bir hakikati orta yere koymuştur. Bu hakikat 
da, bugün memleket meselelerine yönelmeliyiz. Bunun 
çaresi nedir? Bunun çaresi, Sayın Ecevit Halk Parti
sinin görüşünü kesinlikle ortaya koymuştur, «Biz bir 
icraat hükümetinde yer almayız.» diyor. Doğru bir 
sözdür, böyle düşünmekte haklı olabilir. Bu takdir
de orta yerde Halk Partisinin dışındaki partilerin bir 
koalisyon kurması görevi kalmaktadır. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) Bu «Sağ koalisyon» adı 
verilen koalisyonun kurulması bugünkü şartlar altın
da bir vecibe haline gelmiştir. Böyle bir vecibe husu
sunda; bu, kanaatimizce bugüne kadar tam mânasıy-
le araştırılmamıştır. Bu konuda bir müphemiyet var
dır, bu meseleleri milletin önünde konuşacağımız yer 
burasıdır, bu meselenin üzerinde durmaya mecbu
ruz. 

Neden sağ koalisyon kurulmuyor? Muhterem ar
kadaşlarım bakınız, bu hususta en son Sayın Cum
hurbaşkanımızın Başkanlığında Çankaya'da bir top
lantı yapıldı. Bu toplantıda sabahleyin yapılmış olan 
liderler toplantısının zabıtları, parti başkanlarına 
gönderildi. Ancak, öğleden sonra yapılan toplantıla
rın zabıtları, yarımşar saatlik baş başa görüşmeler 
maalesef gönderilmedi. Çok arzu ederdim ki, o ko
nuşmalar da keşke gönderilse idi, çünkü bugünkü 
müphem noktaların açıklanmasında büyük faydası 
olurdu, kanaatindeyim de onun için. Şimdi bakınız 
liderler toplantısın zabıtları geldi. Bu zabıtlarda ne 
görüyoruz, muhterem arkadaşlarım? 

Demokratik Parti Genel Başkanı Sayın Bozbeyli, 
Sayın Demirel'e dönüyor, orada diyor ki: «Sayın De-
mirel sizin bize şöyle bir sualiniz var mı?» Neymiş? 
«Biz, eğer bir sağ koalisyon kurarsak siz, bizi destek

ler misiniz, diye bize bir şey soruyor musunuz?» Ha
ni, «Soruyor musunuz diyorum size?» diyor, size di
yor. «Soruyorsanız herhangi bir şekilde bir destek
leme yapmamız belki mümkün olabilir; soruyor mu
sunuz sormuyor musunuz?» Sayın Demirel'de diyor 
ki: «Böyle bir meseleye ilk defa muttali oluyorum. 
Bunları mülâhaza edilmeye değer bir husus olarak 
görüyorum». Zabıtlar ellerde okunuyor. 

Aziz kardeşlerim; iki aydan beri memlekette bir 
Hükümet kurulması için millet uğraşıp duruyor, Sa
yın Bozbeyli'nin şu sual sorma şekline bakın Allah 
aşkına. (Gülüşmeler). Bu nasıl iş Allah aşkına? Ne
den çıkıp da «Arkadaş, bir hükümet kurarsanız sizi 
destekliyoruz» demiyorsunuz? 

Bundan başka, Sayın Demirel'e dönüyorum şim
di, «Efendim, bunu hiç mülâhaza etmedik, ilk defa 
duyduk.» Nasıl olur? Size görev verildi, insan gider 
konuşur da, «Şayet biz böyle kurarsak destekler mi
siniz» demez mi? Bu nasıl iş Allahı aşkına, bu nasıl iş? 
İki ay geçiyor. İki ay sonra şu konuşmaya bakın Al
lah aşkına. Bir muhterem zatın bir tabirini affınıza 
sığınarak söyleyeyim; «Arkadaşlar hep helezoni ko
nuşuyorlar, ben bir şey anlayamıyorum» diyor. Bu 
nasıl iş Allah aşkına, bugün helezoni konuşmanın sı-
rası mı? Niçin açık seçik, «Ben kuruyorum, var mı
sınız arkadaş?» demiyorsun, açık seçik, «Kurarsan, 
şöyle desteklerim, veyahutta asla desteklemem» de
miyorsun? Bu müphem tutumlarla ne düşünüyorsu
nuz siz Allah aşkına? Siz zannediyorsunuz ki, Ada
let Partili arkadaşlarımın ne düşündüğünü ben size 
söyleyeyim burada şimdi bu buhranı uzatırız; gideriz 
köylere deriz ki: «Biz bir sağ koalisyon kuracağız, ha
zırız dedik, fakat Bozbeyli bizi desteklemedi. Ne ya
palım, kabahat bizde değil». Ondan başka bir şeyi 
daha söylemeyi hatırından geçiriyor: «Bak gördünüz 
mü, siz bizi parçaladınız, parçaladığınız zaman mem
leket buhranlara gitti, parçalamakta hayır yok, hadi 
gelin yine birleşelim». Böylece bu işi yürütürüz zan
nediyor. 

Demokratik Partili arkadaşlarım da, «Biz millete 
gideriz, biz destekleriz dedik efendim, bakınız işte 
liderler zabtında da var, ama Sayın Demirel bunu üze
rine alacak cesareti gösteremedi. Demirel, zaten ar
tık Hükümet olamıyor, görüyorsunuz; biz destekleriz 
dediği halde de olamıyor. Binaenaleyh, A. P.ye gitme
yin D. P.ye gelin» deriz diye hesaplıyor. 

Ştı hesaplara bakın. Burası milletin kürsüsü, kah
velerde ayrı ayrı konuşmayalım, gelin bu' hesaplan 
burada konuşalım, bunların konuşulması yeri bura-
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sidir. Bunların hiçbirisiyle millete hesap veremeye
ceksiniz. Biran evvel bu durumu düzeltmek mecburi
yeti var. işte sizleri davet ediyorum buraya; geliniz, 
söyleyiniz; «Ben destekliyorum, kursun deyiniz; siz 
de «Ben hazırım destekliyorsanız» deyiniz; milleti 
günlerden beri bu çeşit sıkıntıların, sancıların içeri
sinde yuvarlayıp durmayınız. «Efendim, bölündü de, 
ne oldu?» felsefesi yürümez, kimse tarihi geri getire
mez. Bugün yeni bir Türkiye vardır; yeni bir Türkiye' 
de, yeni bir yapı vardır, herkes mesuliyetini bilmeye 
mecburdur. 

Bir noktada açıklığa kavuşmamız lâzım: Mesuli
yetimizin hudutları nerden başlıyor, nerde bitiyor? Sa
yın Demirel'e ifade etmek isterim: 

«Efendim, ben kurmaya hazırım dedim; ama ne 
yapayım bana vermediler...» Burada bitiyor mu me
suliyet? 

Sayın Bozbeyli'nin de; «Efendim kurarsa des
tekleriz dedik; ama ne yapalım uygun görülüp onla
ra verilmedi. Biz ne yapalım?..» demesiyle mesuliyet 
bitiyor mu? 

O gün sabahleyin Çankaya konuşmasında bütün 
bunlar konuşulduktan sonra söz iki noktaya geldi 
toplandı. Denildi ki: «Arkadaşlar iki ihtimal var. 
Buradaki konuşmalardan bir sağ koalisyon ümidi 
gözükmektedir. Bu araştırılmaya değer bir husustur, 
araştırılmalıdır.» Sayın Demirel, «Ben bunu mülâha
za etmeye değer görüyorum.» buyurdular. Arkasın
dan diğer bir ihtimal de: «Efendim, erken seçime gi
dilmelidir.» Millî Selâmet Partisi dışındaki partilerin 
doğurduğu bir hava bu. «Bir seçim hükümeti kurul
malıdır eğer böyle olmazsa» dendi. 

Sonra ne oldu? O gün öğleden sonraki görüşme
lerde olan şudur: Bendeniz, Sayın Cumhurbaşkanı
mızın huzurlarına vardığım zaman bana bir tek şey 
söyledi, dedi ki: «Sizden önce Sayın Demirel geldi 
ve kendisinin bir sağ koalisyon veya şu manada bir 
koalisyon kurmaya hazır olduğunu bildirdi.» Bana 
Sayın Cumhurbaşkanının söylediği söz budur. «Siz 
daha önce böyle bir koalisyona katılacağınızı söy
lemiştiniz. Bu fikrinizde duruyor musunuz?» dedi. 
Biz, yarım saat Sayın Cumhurbaşkanı ile yalnız bu 
konuyu konuştuk, başka bir ihtimal söz konusu ol
madı. Dedik ki: «Efendim, biz memlekette koalis
yonlarla çalışılmasına alışılmasını istiyoruz.» Esasen 
baştan beri de bunu söyledik. Partiler niçin mevcut
tur zaten? Böyle bir günde memleketin hizmetine ta
lip olmayacaksınız da ey Adalet Partililer, ey De
mokratik Partililer, ne gün vazife göreceksiniz? Va-

j zife, sadece buraya gelip konuşmak mıdır? (C. H. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biz, yarım saat Sayın Cumhurbaşkanı ile, neden 
I bir koalisyona gidilmesi lâzım, bu erken seçimin söz-
I den, orta yerden kaldırılması lâzım, bunları konuş

tuk. Bendeniz de gücüm erdiği, dilim döndüğü ka
dar bunları kendisine .izah etmeye çalıştım, memnun 

I oldular. Benim yanlarından ayrılırkenki intibaım; de-
I mek ki, bu mesele hallolmuştur, Saym Demirel sa-
I bahleyin «Mülâhaza edeceğim» demişti, gitti arka-
I daşlarıyle görüştü, geldi, «Tamam biz karar verdik 
I bunu yapacağız» dedi. Benim aldığım intiba bu ol-
I du. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanının yanından 
I çıktığımız zaman, vermiş olduğum ifadede de, - her-
I halde hatırlayacaktır arkadaşlarım - bunun böylece 

kurulacağı kanaatinde, ümidinde olduğumu açıklıkla 
j ve memnuniyetle ifade etmiş idim. 
I Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar de-
I nokratik kaidelere riayetteki hassasiyeti hepimizce 
I nalûm. Şimdi Demokratik Partili arkadaşlarıma so-
I ,-uyorum: Benden sonra giden Sayın Bozbeyli, Cum

hurbaşkanına ne dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı bu 
yoldan dışarıya çıktı? Ne' dedi oraya gidip? (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından gülmeler, C. H. P. ve M. S. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) O yarım sa
atlik konuşmaların da zabıtları açıklansın. 

I Sabahleyin, «Efendim, biz kurarız, destekleriz» 
demiştiniz, ne dediniz orada da; Sayın Cumhurbaş
kanı demokratik bir çözüm için böyle yana yakıla 

I arayıp duruyor, bir iğne ucundan bir çözüm çıkart-
I mak istiyor; gittiniz ne ettiniz de bir demokratik çö

zümü ortadan kaldırdınız? (C. H. P. ve M. S. P. sı-
I ralarmdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NECATI CEBE (Balıkesir) — Ona Bozbeyli ce-
I vap versin. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ne 
I zannediyorsunuz? Siz, «Köylere gideceğiz biz kura

cağız dedik» diyeceksiniz de başkası gidip de başka 
şey söylemeyecek mi? (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gülmeler) Mesuliyetimiz nerede başlıyor, nereye ka-

I dar yürüyor? 
Şimdi bakınız muhterem arkadaşlar; Sayın De-

I mirel orada bir seçim hükümeti kurulmasına karşı 
I - benim hissiyatıma göre - Sayın Ecevit'in tek başına 
| azınlık hükümeti kurmasına gösterdiği şiddeti gös

termedi. Halbuki bu şiddeti göstermesi lâzım gelir 
I idi. Madem normal demokratik çözüme bu kadar 
j bağlıyız; «Bu olmaz efendim, önce demokratik yolu 

denemeliyiz» demesi lâzım gelirdi. Sonra da, «Ben 
hazırım, bana vermedi» buyuruyor. Sizin o noktada 
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böyle - affınıza mağruren söylüyorum - ter ter tepin
meniz lâzım, «Ben hazırım» dediği halde «Neye ba
na verilmiyor?» demeniz lâzım. (C. H. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Öyle şey mi 
olur? Bunların hepsi mesuliyete giriyor, hepsi mesu
liyete giriyor. Sayın Ecevit azınlık hükümeti kurmak 
istediği zaman, «İşgal ediyor» diye bar bar bağırdı
nız, sonra da «Bu hükümet anormaldir» diyorsunuz. 
Sizde kabahat yok mu, kurulmadan önce nerede idi
niz? Bu bakımdan o noktada bunun üzerinde ısrarla 
durmak lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktalara niçin te
mas ediyorum? Partiler olarak mesuliyetimizin hu
dutlarını bilmeye mecburuz. Memleketin böyle bir 
gününde, iç ve dış şartların bu kadar nazik olduğu 
bir anda üzerimize düşen görevleri bütün gücümüz
le yapmak, ifa etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 
dolayı «Böyle bir günde, herkesin, bize sual soruyor 
musunuz» edasıyle konuşmaya hakkı yoktur. Apa
çık söyleyeceği şeyi söylemesi lâzımgelir. 

Bir noktayı gözümüzden kaçırmayalım; başka ül
kelerde de koalisyonlarla çalışmalar yapılıyor, ama 
hiç birisinde koalisyon kurulması süresi bizdeki ça
lışma şekilleriyle yürümüyor. Orada partiler hiçbir 
zaman meseleyi şahsiyet meselesine dökmüyor. Ora
da «Ben sendikalara şu hakkı şu kadar veririm, siz 
vermiyorsunuz, siz de verin, surda birleşelim» husus
ları koalisyon görüşmelerinin temelini teşkil ediyor. 
Yoksa, «O varsa ben yokum, ben varsam o yok..» 
Bu şekil, hiçbir memlekette yok. Bugün memleketin 
böylesine iç ve dış şartlarının gerektirdiği bir anda 
mesuliyetlerimiz nereye kadar devam ediyor? Bun
ları dikkate almaya mecburuz. 

Bakınız, italya'ya: İtalya, seçimden çıkalı 2 se
neden fazla oluyor. 4 aydan beri de bilmem kaçıncı 
koalisyonun kurulması çalışmasını yaptı, daha üç 
gün önce bir uzlaşmaya vardıklarını belirttiler. 
İtalya'da hiç kimse çıkıp da, «Madem, koalisyon bu 
kadar uzuyor,- hemen erken seçime gidelim.» deme
di. Bu bakımdan, Türkiye'de demokrasi istikametin
de karşılaştığımız bu merhaleyi aşmak mecburiyetin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz bu
lunduğumuz noktayı iyice tespit etmeye mecburuz. 
Bunlardan bir tanesi diyelim ki, şu anda demokrasi
mizin yeni bir merhalesinin eşiğine gelmiş bulunuyo
ruz. Şuurlu olalım, bu merhaleyi elbirliği ile, iyi ni
yetle, millî menfaatleri ön planda tutarak aşalım. Bu
gün geldiğimiz merhale, koalisyonlarla çalışma mer-
halesidir. 

Aziz arkadaşlarım, şunu bilmek mecburiyetinde
yiz ki; bir ülkede nispî seçim sistemi, aslında müte
kâmil bir sistemdir; fikir hürriyetinin, inanç hürriye
tinin tabiî bir neticesidr. Onun için bütün Batı ülke
leri bu merhaleye gelmişlerdir. Hepsinde, bugün nis
pî temsil - bazı istisnalar hariç - pek çoğunda vardır 
ve bunun arkasından da koalisyonlu çalışmalar görü
yoruz. Bu, demokraside bir tekâmülün işaretidir. 
Türkiye olarak da bu merhalelerden aşaıak bu nok
taya geldik. Şimdi bu merhaleyi aşmak için koalis
yon halinde çalışmanın gereklerine kendimizi uydur
mak mecburiyetindeyiz. . 

Yanlış istikamete gitmeyelim: Erken seçime git
tik, arkadan aynı tablo çıktı. Yine bir tanemiz, «O 
varsa ben girmem, ben varsam o girmez.» dese, ne 
olacak bu memleketin hali Allah aşkına? Biz burada 
koalisyonlar halinde çalışmaya kendimizi alıştırma
lıyız. Millî görevimiz bize bunu emrediyor. Kendi 
nefsimize hükmedeceğiz, fedakârlık yapacağız. Koa
lisyonlarda hiç kimse istediğini yapamaz. Koalisyon, 
bir fedakârlık sistemidir, bir uzlaşma sistemidir. 
Kendimizi buna alıştırmaya mecburuz. 

Bize sorarsanız, bugün Türkiye'de geldiğimiz bu, 
bir merhaledir, demokraside de mütekâmil bir nok
tadayız. Bu noktayı ters yollara, geri yollara giderek 
aşmamız mümkün değildir. İleri gidelim ve elbirliği 
ile çalışmaya kendimizi alıştıralım. Yürünecek yol 
budur. 

Yoksa, en ufak bir güçlükle karşılaştığımız za
man; hadi erken seçime, hadi erken seçime... Üçün
cü kere «Hadi erken seçime» diyecek hal de kal
maz. Bu gidilecek yol değil, elbirliği ile bu işi yapa
lım. Tekrar ediyorum, birinci koalisyon devresi 
ahenkli bir çalışmanın en güzel örneğidir kim ne 
derse desin. İçinde bulunmuş bir arkadaşınız olarak 
şahitlik ediyorum, bildiriyorum ve iftiharla söylüyo
rum; bugünün millî menfaatleri içinde, anlaşmayla 
ahenkle çalışılmış bir devredir. Her zaman da müm
kündür. Sunî birtakım sebepleri orta yere koymakta 
hiç- birimizin eline hiçbir şey geçmez. Şu anda da 
memleket bir noktaya gelmiştir. Bundan sonra gi
deceğimiz yer erken seçim değildir, bir koalisyonun 
kurulması noktasıdır. 

Bakınız, Millî Selâmet olarak, birinci Hükümet 
devresinde aynı yapıcı tutumda olduk ikinci çalış
mada da aynı yapıcı tutumdayız. Huzurlarınızda tek
rar açıklıyorum: Şu anda bulunduğumuz nokta Cum
huriyet Halk Partisi, «Biz, bir icraat hükümeti içeri -
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sinde yer almayız» diyor. O halde, onun dışındakile
rin bir hükümet kurması lâzımdır. îşte Millî Selâ
met Partisi olarak huzurlarınızda açıklıyoruz: Böyle 
bir hükümetin içinde olsak da, olmasak da, böyle bir 
hükümet kurulduğu zaman, memleketin bugün par
tilere dayalı bir hükümete ihtiyacı olduğunu bildiği
miz için, normal demokratik bir çözüm kurulması 
için, bunu samimiyetle desteklemeye hazırız. (M. S. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, bu maruzatımı 
niçin arz ettim? Huzurlarınızda bulunan Muhterem 
Hükümet üyeleri bir program getirdiler. Bu progra
mın incelenmesine, «Bu Hükümet hangi şartlar al
tında kurulmuştur? Hususunu dikkate almadan girer
sek, her şeyden önce, huzurlarımızdaki Hükümete 
haksızlık etmiş oluruz. Bu söylemiş olduğumuz du
rumların neticesi olarak bu Hükümet kurulmak 
mecburiyetinde kalınmıştır. Bu Hükümet bu şartlar
dan dolayı kurulmuştur. Ancak, işte bu şartlardan 
dolayı kurulmuş olan bu Hükümetin kendine mah
sus bazı hususiyetleri vardır, bunları da tespit ettik
ten sonra, ancak program hakkında mütalâa serdet-
mek insaflı olur, yerinde olur. 

Önce, bir defa bu Hükümetin doğusundaki se
bebi biz şöyle görüyoruz. Bir tasvirle fikrimi açıkla
maya, müsamahanıza sığır arak müsaadelerinizi rica 
edeceğim. Benim gördüğüm manzara şu: Sayın Ece-
vit demokratik yolda yürüyen bir trenin kazanına 
boyuna damping .yapacak birtakım akaryakıtlar attı; 
tren telâşlandı, hızlandı, tren düz rayda giderken 
önünde A. P. ve D. P. birer taş gibi, bazı tutumla-
rıyle karşı geldiler. Tren böyle raydan çıktı. Karşı
laştığımız hadise kanaatimce budur. 

Şimdi bu sebeplerden dolayı karşılaştığımız bir 
çözümle karşı karşıyayız. Bu çözümün kendine mah
sus bazı hususiyetleri var. Önce, peşinen belirtmek is
terim ki, bu çözümün nasıl bir çözüm olduğu hak
kındaki fikirlerimi açıklamaya çalışırken, başta Sa
yın Başbakan Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak ve 
bu Hükümetin bütün muhterem üyelerinin hepsi, bil
diğiniz gibi arkadaşlarımızdır, dostlarımızdır, kendi
lerine büyük sevgi ve muhabbetimiz olan muhterem 
kimselerdir. Şahıslarına güvenimiz sonsuzdur. Gerek 
bu Hükümetin böyle kurulmuş olmasından ve gerek
se şimdi arz edecek olduğum bazı hususiyetlerden, 
asla, kendileri en ufak derecede mesul değildirler. 
Çünkü onlar bu zarurî şartlar neticesinde kendilerine 
imkân kalan sahada ellerinden geleni yapmaktan baş
ka bir şey yapmış değildirler. 

Bu itibarladır ki, bu Hükümetin kuruluş tarzına 
ait arz edeceğimiz hususlarda, asla, çok büyük hür
metimiz olan muhterem şahıslarını uzaktan yakın
dan ilgilendiren bir düşünceye sahip olarak değil, 
mücerret bir tahlil yaparak birkaç noktayı belirtmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bir defa, Sayın Sadi Irmak, bilindiği gibi birkaç 
ay önce Kontenjan Senatörü olmuş muhterem bir 
kimsedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, karşılaştığı şart
lar arasında başka bir çözüme gidemedikleri için biz-
zarur kendilerinden bu görevi istemişlerdiı. Onlar da 
milliyetperver bir düşünce ile normal bir demokratik 
çözüm kurmak için ellerinden gelen gayreti göster
diler; fakat biraz önce arkadaşlarımın ifade ettikleri 
gibi, maalesef geniş tabanlı istenen bir hükümetin 
kurulmasına imkân olmadı. Memlekette doğurulmuş 
olan bir telâş havası içerisinde, ı« Görevi terk ederiz» 
sözlerinin söylendiği bir ortamda, biran evvel bir hü
kümet kurulması gereğine inanarak ellerindeki im
kânlar nispetinde bir hükümet kurdular. 

Kurulan Hükümette, bildiğiniz gibi, Sayın Ordi
naryüs Profesör Sadi Irmak'tan başka, 8 tanesi üni
versite mensubu kıymetli profesör arkadaşlarımız ol
mak üzere 16 kişi dışarıdan alınmış bulunuyor. 3 ta
ne Kontenjan Senatörü, 1 tane Tabiî Senatör, 4 ta
ne de Cumhuriyetçi Güven Partili arkadaşımız bu 
Hükümette görev almış bulunmaktadırlar. 

Görülüyor ki, büyük kısmı ile, Parlamento dışın
dan alınmış arkadaşlarımızdan teşekkül etmektedir 
ve aynı zamanda da Cumtıuriyetçi Güven Partisin
den de bazı arkadaşlarımızın alınmış olmasına rağ
men, bundan önceki resmî açıklamalardan da bildiği
miz gibi, Cumhuriyetçi Güven Partisi sadece üye 
alınmasına müsaade etmiştir; yoksa; «Bu .Hüküme
tin ben bir iktidar ortağıyım» dememektedir. 

Böylece teşekkül etmiş olan bir Hükümet önü
müzde duruyor. Bu Hükümet hakkında bazı müna
kaşalar orta yere atılmıştır. «Bu hükümet Anayasaya 
uygun mudur, demokratik kaidelere uygun mudur?» 
meselesi münakaşa edilmiştir. 

Burada şunu belirtmek isterim ki, bu Hükümetin 
teşekkül tarzı, şeklen Anayasanın lâfızlarına uymak
tadır. Bunun yanında, «Efendim, bu Hükümet Ana
yasaya uygundur; ama demokratik kuralara uymaz» 
demeyi büyük bir çelişki olarak görüyorum. Çünkü, 
demokrafık kaidelere uyduğuna göre, Anayasaya da 
uyması lâzım. Çünkü, bizim Anayasamızın, antide
mokratik bir şey ihtiva etmediği kanaatindeyim de 
onun için. Zaten, Anayasanın 2 nci maddesi, devle-
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tin demokratik olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu 
itibarla, her şey demokratik kurallara uygun olarak 
cereyan etmek durumundadır. Onun için, «Anayasa
ya uygundur; ama demokratik kurallara uymaz» sö
zünün içinde büyük bir çelişki vardır. 

Yalnız, bu Hükümetin hususiyeti nedir? Bakınız, 
bu Hükümet Anayasaya şeklen uyduğu halde, Ana
yasada normal olarak düşünülmüş olan bir modelin 
tabiî bir Hükümeti değildir, normal bir hükümet ola
rak kabul etmek imkânı yoktur. Niçin Çünkü, bi
lindiği gibi, Anayasamızda, aslında partilere dayalı 
bir hükümet şekli gözetilmektedir. Anayasamız her 
şeyden önce «Siyasî partiler ister muhalefette, ister 
iktidarda olsunlar, demokratik siyasî hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır» diyor. Şimdi, partileri bir kena
ra bırakıp da, bir hükümet kurmuş olmak ve böyle 
bir hükümetin kuruluşunu normal karşılamak Ana
yasanın normal modeline uymadığı gibi, partileri
mizin bizzat kendi kendiler ini âdeta inkârı manasını 
taşır ki, bunu normal karşılamak mümkün değildir. 

Anayasanın bilindiği gibi 84 ncü ve 85 nci mad
desi, Meclis Başkanlık Divanının nasıl teşekkül ede
ceği hakkında, komisyonlarda çeşitli hizmetlerin na
sıl yapılacağı , hakkında hep partilere dayanan bir 
taksimat yapmıştır. 94 ncü maddesinde de, (daha ön
ceki arkadaşlarımın açıkladıkları gibi) bilhassa, hü
kümet etmenin çok mühim bir unsuru olan Bütçe 
Komisyonunda iktidar partilerinin en aşağı 30 tane 
üyeye sahip olması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. 
Bugün öyle bir hükümet şekli ile karşı karşıyayız ki, 
94 ncü maddenin normal bir şekilde tatbikine imkân 
dahi bulamıyoruz; böylece. Anayasayı zorlayan bir 
tutum ve bir durum içerisindeyiz. 

Diğer yandan, Siyasî Partiler Kanunundaki birin
ci madde, bilhassa ışık tutucu mahiyettedir. Burada 
siyasî partiler, devlet düzeninin ve kamu faaliyetleri
nin belirli görüşleri yönünde yönetmek, denetlemek 
görevlerini yapan teşekküller olarak tarif edilmekte
dir ve bu tarifte yönetmek görevi, denetlemekten de 
önce zikredilmiştir. Bu itibarla .siyasî yönetim par
tilerin vazifesidir. Böyle olunca, partileri bir kenara 
iterek, partilere dayalı bir demokrasi de bu şekildeki 
bir çözümü normal telâkki etmek mümkün değildir. 
Lâfzen Anayasanın 102 nci maddesine uymaktadır; 
fakat Anayasanın öngördüğü modele uymamaktadır. 
Bu Hükümet de esasen böyle bir durumu kendisi de 
ifade etmektedir ve programında sarahaten bunu 
kendisi de beyan etmektedir. Nitekim, programın 
4 ncü sayfasında «... memleketimizin içinde bulun-
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duğu iç ve dış şartlar ve halledilmesi gereken mühim 
meseleler, Parlamentoda temsil edilen siyasî partilere 
dayalı istikrarlı hükümetler kurulmasını zarurî kıl
maktadır.» diye, Hükümet de aynı görüşte olduğu
nu teyidetmektedir ve yine programın 4 ncü sayfasın
da «... arz edilen bu durumlardan anlaşıldığı gibi, 
bir intikal hükümeti olduğu aşikâr bulunan Hükü
metimiz, Parlamentoda temsil edilen siyasî partiler 
tarafından bir koalisyon imkânı sağlanabildiği tak
dirde, kurulmasını samimiyetle arzu ettiği böyle bir 

• hükümete görevi derhal devretmeye hazırdır» de
mektedir ve Anayasamızın bu normal modeline ge
çilmesi icabettiğini bizzat kendileri belirtmektedirler. 
Bu Anayasa istikametindeki hassasiyetlerinden, bu
nu açık bir şekilde ifade etmiş olmalarından mem
nuniyet duymamak mümkün değildir; bu sarahatle
rinden dolayı kendilerine huzurlarınızda teşekkür 
etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin çok muhte
rem insanlardan kurulmuş olması, bu Hükümetin 
normal dışı bir hükümet oluşu hakikatini ve bu Hü
kümete ait şu üç vasfı ortadan kaldırmaz. Bu Hükü
metin üç vasfı bulunmaktadır. Bunlardan bir tane
si, seçimde millete takdim edilen, milletin seçtiği 
partilere dayanmiyor; dolay isiyle biz, 14 Ekim se
çimlerinde, millete birtakım partileri programları 
ile gösterdik. Millet burada şahısları seçmek hakkı
na dahi sahibolmamıştır. Ben şu partiyi, şu progra
mından dolayı istiyorum, beğeniyorum» demiştir. 
Millete biz 14 Ekim'de bir seçim yaptırıyoruz, ara
dan bir sene geçince, âdeta, millete bir emrivaki ya-. 
pıyoruz, bir sürpriz yapıyoruz. Tamamen millete tak
dim edilenlerin dışında bir programla bir yönetim 
kurmaya kalkıyoruz. Bu bakımdan, Hükümetin bu 
hususiyeti, yani, millete takdim edilen partilere da
yalı bir hükümet olmayışı hususiyeti, üzerinde du
rulması lâzımgelen bir hususiyettir. 

Bundan başka, bu Hükümetin ikinci bir hususi
yeti; icraatını yürütecek güce bizatihi kendisi sahip 
değildir. Bu Hükümet partilere dayanmadığı için, 
Millet Meclisinde, Senatoda mevcut olan siyasî par-

[ ti grupları ile, gruplar ile temas ederek icraatını yü
rütmek mecburiyetindedir. Bu ise, tabiî, Hükümetin 
çalışmalarında ne kadar büyük bir güçlükle karşı 
karşıya olduğunu göstermektedir. Nitekim bunun ilk 
denemesi dün, Sayın Irmak'ın Başkanlığında parti
ler liderleri ile beraber yapıldı. Bu deneme de maa
lesef bir anlaşmaya varılamadan ayrıldı. Çok muhte
meldir ki, çeşitli konularda bu Hükümet sık sık, adım 

I adım böyle bir güçlükle karşılaşacaktır. Bu güçlük-
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leri kabul ettikleri için kendilerine müteşekkiriz. An
cak, tabiî, bir hükümeti bu kadar büyük güçlüklerle 
karşı karşıya bırakıp da, partiler olarak bizim uzak
tan seyirci kalmamızı düşünmek de her halde çok 
büyük bir haksızlık olur. 

Bundan başka, bu Hükümetin bir üçüncü husu
siyeti de; millete hesap vermek mecburiyetinde ol
mayışıdır. Bu Hükümet partilere dayalı bir Hükümet 
olmadığı için, kendi icraatında elinden gelen iyi ni
yetli gayretleri yapacak; fakat sonunda gidip de yap
tıklarından dolayı millete kendi programı dolayısıy-
le, kendi yaptıkları dolayısıyle bir hesap verme du
rumunda olmayacaktır. 

Demokraside bir temel prensibi unutmamak 
mecburiyetindeyiz. Klâsik kitaplarda da yer aldığı 
gibi, bir hükümet halkın tazyikine ne kadar maruz 
ise o kadar demokratiktir. Bu itibarladır ki, halkın 
tazyikine maruz kalmayan bir hükümetin demokra
tiktik derecesi üzerinde durmak lâzım gelir. Bunu 
teşkil eden zevatın bütün muhteremliğinin yanında, 
bu hususiyetler mevcut. 

İşte, bu saymış olduğumuz hususiyetlerden dola
yıdır ki muhterem arkadaşlarım, bizim Millî Selâ
met Partisi olarak, partilere dayalı bir demokratik 
sistemde böyle bir hükümet kuruluşunu normal kar
şılamamız mümkün değildir. 

Böyle bir hükümet kuruluşunu, «Uygun oldu, 
iyi oldu» diye karşılamamız mümkün değildir, anor
mal bir durumdur; süratle, bizzat Hükümetin ken
disinin de arzu ettiği gibi normal bir çözüme dönmek 
mecburiyeti vardır. 

Bu hükümetten normal bir çözüme dönülmek 
hususunda biz, partilerimizin mesuliyetini, bu hü
kümete güvenoyu vermekte değil, güvenoyu verme
mekte görüyoruz. Böyle bir hükümete güvenoyu 
vermek demek, partilerimizin âdeta kendi kendile
rini inkâr etmeleri demektir. 

Kaldı ki, diğer yandan, bu hükümetin, büyük 
bir millî arzu ile hizmete koşmuş, memleketin böy-
lebir anında bu fedakâr hizmeti yüklenmiş olan Hü
kümetin güvenoyu almamasında da biz siyasî istik
rar bakımından fayda görüyoruz. Çünkü, böyle bir 
hükümet normal bir çözümün önünü kapatmış olur; 
eğer Yüce Meclisin tasvibine mazhar olursa; bir. 

İkincisi, bu çeşit hükümetler kurulmasına bir 
misal teşkil eder. Halbuki, bu çeşit hükümetler ku
rulması normal demokraside normal bir çözüm de
ğildir. Bu, hükümet bur tiranının çözümü değil; böyle 
hükümetler ancak - Allah vermesin - bir rejim buh

ranının çözümü olabilir, hükümet buhranının çözü
mü olamaz bizim kanaatimize göre. 

Bu çeşit misallerin, görüntülerin, uzun sürmeden 
yerini normal hükümetlere devretmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Bundan başka, bu Hükümetin güven
oyu almasını, (şayet bu hükümet güvenoyu alacak 
olursa) bilhassa Anayasanın 108 nci maddesi dola
yısıyle erken seçim tazyiklerinin artması bakımın
dan da uygun görmüyoruz. 

108 nci maddede belirtildiği gibi, 18 ayda iki 
kere gensoru vasıtasiyle hükümet düşürülür, üçün
cüsünde de tekrar düşürülürse, o zaman Başbakanın, 
Cumhurbaşkanından erken seçime gidilme talebin
de bulunmak hakkı doğmaktadır. Böyle bir duru
mun meydana getirilmesinde biz fayda görmediği
miz için, bundan dolayı da bu hükümetin kurulması
nın, güvenoyu almasının, siyasî istikrara faydası de
ğil, mahzuru olduğu kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin hususiyetle
ri hakkında kısaca mâruzâtta bulundum. Bu nokta
da bir şeyi açıklamak isterim. Bakınız, Hükümet bu 
şartlar altında doğmuştur, bu hususiyetlere sahip 
olarak kurulmuştur. Ancak, bendenizden önce ko
nuşan arkadaşlarım bu siyasî noktalara temas et
tiler, Hükümetin getirmiş olduğu programın üze
rinde bir nebzecik dahi olsun durmadılar. Ben, bir 
millî görevin kâmil manada yapılması için mutlaka, 
bu getirilmiş program üzerinde de birkaç söz arz 
etmeyi vazife sayıyorum. Bundan dolayı da, ümit 
ederim ki, Milli Selâmet Partisi olarak bizim bu tu
tumumuzu, her zaman olduğu gibi, hizmete dönük 
oluşumuzun bir alâmeti sayıyoruz. 

Önce, bir defa muhterem Heyetinize şunları 
belirtmek isterim. Bu hükümetin programı hakkın
da birkaç söz söylerken, konuya, «Ne olması lâzım 
idi, ne yapıyoruz»? hususunda girmekte bir zaruret 
görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, önce bir defa şunu bi
lelim ki, çok iyi biliyoruz ki, bizim milletimiz tari
hin en şerefli milletidir. Bugün de yeryüzünün en 
itibarlı, en çalışan milletiyiz, en zengin ülkesi üzerinde 
yaşıyoruz; fakat maalesef, maddî ve manevî bakımdan 
bir çok meselelerimiz var. Manevi sahada memleke
timizde ucun ucun birtakım grevler, boykotlar sürüp 
devam etmektedir. Memleketimizde, Kıbrıs Zaferin-: 
den sonra doğan büyük tesanüt ve kardeşlik havası 
yavaş yavaş gölgelenmeye başlamaktadır. Kendi dü-: 
şüncelerini başkalarına zorla kabul ettirme hareketle-: 
rine misaller görüyoruz. Yine bizim, Millî Selâmet 
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Partisi olarak görüşümüze göre, memleketimizde bir 
bakıma basında, sinemalarda bizim milletimize öğ
retici faaliyetler gösterileceğine, milletimizin ahlâk ve 
maneviyatını zedeleyici neşriyatlar yapılagelmektedir. 
Biz bunu millî kalkınmamız bakımından faydalı de
ğil, zararlı bir hareket olarak görüyoruz. 

Bundan başka, gençliğimize ahlâk ve fazilet heves
leri verilmek hususunda yeteri faaliyet içinde olduğu
muza kani değiliz. 

Manevi sahadaki bu halimize ilaveten, maddî sa
haya geldiğimiz zaman; 1 milyon evlâdımız bugün 
dış ülkelerde işçidir, bunların 150 binini hanım işçile
rimiz teşkil etmektedir. Millî gelir bakımından maale
sef, zenginliğimizle ve çalışkanlığımızla mütenasip ol
mayan bir noktadayız. Yeryüzündeki 130 kadar müs
takil ülkenin içerisinde şahıs başına millî gelirimiz 
100 ncü sırada bulunmaktadır. Her gün, dolara bağ
lılık atıfları altında maalesef, paramızın kıymeti dü
şürülmekte, devalüasyon adım adım yapılmaktadır. 
Bu devalüasyonlar yapıldıkça, yeryüzündeki, millet
lerarasındaki şahıs başına gelir bakımından da ona 
paralel olarak gerilemekteyiz, sıramız düşmektedir. 
Dış ticaret açığımız gün geçtikçe artmaktadır. 3 mil
yara yakın ithalâtımıza mukabil, ihracatımız takriben 
1,5 milyar lira mertebesinde bulunuyor. İthal etmekte 
olduğumuz petrolün makinelerin ve hammaddelerin 
fiyatları bütün dünyada büyük bir süratle artmakta 
olduğu için, dış ticaret açığı bakımından güçlüklerimiz 
ciddîdir. 

Bundan başka, devlet bütçesinde önemli bir açık 
mevzuubahistir. Bugün 110 milyar liralık devlet büt
çesinde, bizim tahminimize göre takriben, normal öl
çüler içerisinde 20 milyar liraya yakın bir açık söz ko
nusudur. Bunlar bir ülke için ciddî meselelerdir. 

Bundan başka, yatırımlarda arzu edilen hız mev
cut değildir. 

Bundan başka, bizim görüşümüze göre, bilhassa 
Üçüncü Beş Yıllık Plan devresinin asıl ruhunu teşkil 
eden, Türkiye'de çok önemli sınaî yatırımlar husu
sundaki adımlar henüz atılmamıştır. Bir plan devresi 
süratle gelip geçmektedir; fakat Türkiye'yi daha güç
lü bir ülke haline getirecek olan bu yatırımların, ma
alesef daha henüz temellerinin atılmasına dahi başlana
mamıştır. 

Bu. itibarladır ki, bugünkü halimizle, bilhassa sa
nayileşmedeki durumumuzla, geri kalmış ülkeler ara
sında yer buluyoruz, kendi sanayimizi kendimizin ku
racağı teknolojik atılımı, sınaî atılımı henüz yapa
mamış bulunuyoruz. 

Bundan başka, memleketimizde ziraî sulama, hay
vancılık yavaş gidiyor. Köy yolları, köy elektrifikas
yonu, köy ve şehir içme sularının temposu son dere
ce yetersizdir. Anadolumuzda kanalizasyon tertibatı 
bulunan bir tek şehir mevcut değildir. 

Sanayi bölgeleri kurulmamıştır. Küçük sanayi site
leri yetersizdir.-

Bölgesel kalkınma şirketleri, milletin arzusu ile yur
dun her tarafında kurulmaya başlamıştır. Her vilâyet
te yirmiye yakın bu çeşit şirket atılımları (ortalama 
olarak) mevcuttur. Fakat devlet tarafından bunların 
elinden tutulup, bunların malî imkânsızlıklarını ta
mamlayacak bir canlılık noktasına henüz şu anda 
gelinmemiştir. 

Hayat pahalılığı sürmektedir, geçim sıkıntısı mev
cuttur. Temel ihtiyaç maddelerinin bulunamaması 
milletimizi bunaltmaktadır. Yağ konusu, pamuk ko
nusu, canlı hayvan konusu, yem konusu, kuraklık ko
nusu, milletimizin ıstıraplarını ve meselelerini teşkil 
etmektedir. 

Bundan başka, nüfusumuz (Büyük bir memnuni
yet. içerisinde ifade edeyim ki) her yıl büyük bir sü
ratle artmaktadır. Yılda takriben 500 bin memleket 
evlâdına yeniden işyeri hazırlamaya mecbur olduğu
muz halde, bugünkü süratte ancak bunun yarısını 
karşılamak imkânı oluyor. Büyük bir işsizlik infilâki 
(eğer durumumuzu süratle düzeltmezsek) Türkiye'yi, 
ileride beklemektedir. 

Bundan başka, iç piyasamız düzensizdir. Dışarıya 
ihraç edecek mal bulamıyoruz. Bulduğumuz mallarda 
da ihraç edecek şart bulamıyoruz. Bu bakımdan do
layı, ihracatımızda büyük meselelerle karşı karşıyayız. 
Kuvvetli ihracat organizasyonuna sahip durumda de
ğiliz. Dış fiyatlar gün geçtikçe artmaktadır. 

Bugünkü durumumuzu tespit ederken, hiç şüphe
siz Kıbrıs hakkında şu cümleyi de söylemek mecbu
riyetindeyiz ki, büyük askerî zaferlere rağmen Kıbrıs 
meselemiz de bugün nihaî bir çözüm noktasına bağlan
mamış bulunmaktadır. 

îşte, maddî ve manevî sahada böyle bir noktada 
bulunuyoruz. Bu noktada ne yapmamız lâzım gelir? 
Böyle bir noktada, bize sorulursa, partilere dayalı güç
lü bir hükümetin bir an evvel kurulması her zaman
kinden daha fazla zarurîdir. Böyle bir hükümet bir an 
evvel kurulmalıdır. Gidilecek yol bu değildir. Yapıl
ması icabeden işleri altı ay, bir sene sonraya ertele
mekle memleketimize hiçbir şey kazandırmış olma
yız, 
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Böyle bir hükümet kurulmalıdır. Bu hükümet, her 
zaman ısrarla üzerinde durduğumuz beş temel hedefi 
kendisine hedef olarak almalıdır. Bu hedeflerden bir 
tanesi iç barış hedefi olmalıdır. Hangi hükümet gelir
se gelsin, ilk görevi, 40 milyon memleket evlâdını bir
birine kardeş, yapmak temel görevi olmalıdır. 

Fikir ve inanç hürriyetine samimiyetle sadık olmak
la iç barış mümkün olur. Kimse kimseye düşüncesi
ni tahakküm yolu ile kabul ettirmeye tevessül etme
meli ve bu yolun çıkar yol olmadığını bilmelidir. Bu 
hususta bilhassa idarecilerimizin üzerlerine büyük gö
revler düşmektedir. Bakınız, Millî Selâmet Partisi 
olarak çok dikkat ettiğimiz bir husus bu kardeşlik me
selesidir. 40 milyon memleket evlâdını daima birbirine 
kardeş bildiğimizi her vesile ile tekrar ediyoruz ve 
bunun hakikaten kardeşliğimize büyük faydası oldu
ğuna da inanıyoruz. 

Biz siyasî partiler olarak ayrı ayrı görüşlere sahip 
olabiliriz. Bir parti solcu görüş temsilcisi olur, öbürü 
liberal görüş, öbürü millî görüş temsilcisi olur. Fakat, 
partiler arasındaki görüş ayrılığımız hiçbir zaman bi
zim kardeşliğimizi ortadan kaldırmaz. Biz aynı bir 
evin üç ayrı görüş itibariyle üç evlâdıyız, birbirimizin 
kardeşiyiz. Tarihimiz aynıdır. Aynı milletin çocukları
yız. Görüş ayrılıkları kardeşliğimize mani değildir. Bun
dan dolayıdır ki, görüş ayrılığı bulunmasına rağmen 
evimizin içerisini nasıl tanzim edeceğimiz hususunda 
birbirimize uyuşma yoluna dönmeliyiz. Çünkü evimi
zin içi bir an evvel tanzim bekliyor. 

İkinci bir neden de, devlet - millet kaynaşmasını 
temin etmektir. Bundan maksadımız, bu milletin her 
hangi bir evlâdı kendi kendine oturup düşündüğü za
man, kendi kalbinde, «Benim ne güzel devletim var* 
ne güzel hükümetim var» diye içinde hissetmelidir. 
Bunun temininin birtakım şartları vardır. Bunun böy
le olması için bütün devlet görevlilerinin kendi kalple
rinin nihaî noktasında millete tahakküm değil, millete 
hizmet için var olduğunu kendi kalbinin en derin nok
tasına yerleştirmek mecburiyetindedir. 

Bundan başka, bütün devlet memurları milletin 
manevî değerlerine, ananesine, örfüne samimiyetle 
saygılı olmaya mecburdurlar. Bu olmadan devlet -
millet kaynaşması olmaz. Bundan başka devlet - mil
let kaynaşması olmak için de, aynı zamanda adalete, 
hakka dayalı bir idarenin, bir yönetimin yürütülme
sine dikkat edilmelidir. Devlet - millet kaynaşması 
olması için, haklı olan, zayıf da olsa, kuvvetli olma
lıdır; haksız olan, kuvvetli de olsa, zayıf olmalıdır, 

Bir üçüncü temel hedef: Milletimiz büyük millet
tir. Bu milletin bütün evlâtlarının gönlünde yeniden 
büyük Türkiye meşalesi bir an evvel yakılmalıdır. Kıb
rıs zaferi bu hedefler bakımından büyük rol oyna
mıştır. Bu meşale yakılmalı ki, güçlü olarak mesele
lerimizin üzerine yürüyelim. Bu meşale yakıldıktan 
sonra, manevî ve maddî kalkınma sahasına yürüme
miz lâzım gelir. 

Manevî kalkınma sahasında ne yapmak lâzımdır? 
Büyük ve şanlı tarihimizle iftihar eden, mazisine bağ
lı, anane ve örflerini hürmet ve saygıyle muhafaza 
eden, her türlü taklitçilikten uzak, millî şahsiyetini 
müdrik, her gün bir öncekinden daha ileri olma iman 
ve azmiyle şahlanan bir şuurla hareket edilmesi za
rureti vardır. 

Maddî kalkınma için ise; içtimaî ve ferdî refahı 
sağlamak, Anayasanın öngördüğü gibi herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir refah seviyesinin tahak
kukuna çalışmak, meşru kazanç ve faaliyetleri teşvik 
etmek, mülkiyet hakkına hürmetkar olmak gaye edinil-. 
melidir. 

Bu gayeye erişmek için ise, her türlü israf kaldı
rılmalıdır, her türlü istismar ve tefecilik terkedilmeli-
dir; yaygın kalkınma, hızlı sanayileşme ile gerçekleş
tirilmelidir; yurdumuzdaki zümresejl ve coğrafî denge
sizlik giderilmelidir; vergiler basit ve âdil esaslara irca 
edilmelidir; birikmiş para ve imkânların tevcihinde, 
iktisaden ve sosyal yönden kalkınma bakımından en 
önemli olan sahaların yer almasını temin edecek ve
rimli bir sistemin gerçekleştirilmesi, yönetilmesi ve yü
rütülmesi gereklidir; kalkınma çabalarının millî bir şu
ur, hamleci ruh ve aşkla yapılması zaruridir. 

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

İşte aziz arkadaşlarım, böyle bir günde, memleke
tin iç ve dış şartları böyle iken, bizim kaybedecek bir 
tek günümüz yok iken, köklü bir icraata sürüklenme
miz, yürümemiz lâzım gelirken maalesef, memleketi
mizi bu icraatı yapmak bakımından, birtakım müşkül
lerle karşı karşıya olan bir Hükümetle yürütme duru
muna gelmiş bulunuyoruz. 

Bu durumdan, tekrar olarak arz ediyorum ki, muh
terem Hükümetin ve Hükümet üyelerinin, kendilerinin, 
en ufak bir kusurları söz konusu değildir. Millî duy
gularla meşbu olarak bu hizmeti yürütmektedirler. 
Kendilerine sadece müteşekkiriz. 

Yalnız burada şunu belirtmek mecburiyetindeyiz 
ki, Hükümet, bir defa bu söylediğimiz hizmetleri yap
mak için kendisini iğreti sayan bir hükümet olmama
lıdır. Böyk olduğu takdirde bu işlerin hiçbirisini yap-* 

- 191 



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1974 O : 1 

mak mümkün değildir. Ama, bu elde midir, diyeceğiz? 
Bunun, tabiî, tahlili uzun sürer. 

Diğer yandan, Hükümet, kendi kendisine; «Ben 
bir seçim hükümeti miyim, hizmet hükümeti miyim?» 
sualinin dahi cevabını şu anda verememektedir. Böyle 
işe başlanarak memleketin beklediği hizmetlerin1 ya
pılması mümkün değildir. Memleketin beklediği hiz
metler, köklü hizmetler olmak lâzım gelir. Hükümet, 
bizzat kendi elinde olmayan sebeplerden dolayı, bu 
durum içinde bulunduğundan dolayıdır ki, kendi 
programında bazı noktalarda çok köklü icraata ih
tiyaç olduğunu belirtmek mecburiyetinde kalmıştır; 
bazı noktalarda ise, bir seçim hükümetinin takınma
sı lâzım gelen tavrı takınmak mecburiyetinde kal
mıştır, Mesela, Hükümet, memlekette icraat yapmak 
istediği için daha kuruluşunda iki yeni bakanla, ilâ
ve bakanla işe başlamanın iyi niyetini göstermiştir. 
Halbuki bir seçim hükümeti olarak düşünülecek 
olursa; yeni iki bakanlığın şu arada ihdası ve en kı
sa zamanda da bunun kuruluş kanununu Meclise 
getireceği sözünü bir seçim hükümetiyle bağdaştır
mak mümkün değildir. 

Diğer yandan, yine programda, «tç piyasadaki 
düzensizliği gidermek için her türlü mevzuat de
ğişikliğini yapmağa kararlıyız.» denmek mecburiye
ti duyulmaktadır. Halbuki iç piyasadaki düzensizli
ği kaldırmak için yapılacak köklü mevzuat, bütün 
Meclisin elbirliğiyle halletmek istediği halde dahi, 
büyük güçlüklerle karşılaşacağı bir mevzuattır. Bu
nun için, Hükümetin hiç elinde olmadığı halde, bu 
hükümet, maalesef, işte böyle ivicaçlı bir program 
ile orta yere çıkmak mecburiyetinde bırakılmıştır. 
Yine programın birçok noktalarında, çok köklü ic
raat ile halledilecek noktalara temas edilmek mec
buriyeti doğmuştur. Meselâ programın başlangıcın
da ekonomik meselelere girilirken, «Ekonomik me
seleleri nasıl halledeceğiz denirken» gayet köklü 
şeylere temas etmek mecburiyetinde kalınmıştır. 
Haklıdır arkadaşlarımız; çünkü bugünkü ekonomik 
güçlükleri yenmek için her şeyden önce, bu vergi 
meselelerini kökünden halletmeye mecburuz. Bu 
vergi meselelerini kökünden halletmedikçe hiç bir 
şeyi halletmemiz mümkün değil. Ekonomiye nasıl 
ferahlık getireceğiz? 

Bundan başka, bu sömürücü faizi artırmak de-
. ğil, bunu mutlaka halletmek mecburiyetindeyiz. Kre
di dağılımlarını temel esaslara bağlamak mecburiye
tindeyiz. Teşvik esaslarını temel esaslara bağlamak 
mecburiyetindeyiz. Bunların her birisi öyle köklü 

icrattır ki, bir parti buraya 300 milletvekili alarak 
gelse, o parti dahi bu köklü icraat için yıllarca uğ
raşmaya mecburdur; ama ne yapalım ki, Türkiye'
nin ihtiyacı budur. İşte ondan dolayıdır ki, demin
den beri, Yüce Meclisin huzurunda çırpmıyorum, 
memleketin ihtiyacını bilelim, millî vazifemiz bize 
bu ihtiyaçları gidermek için elbirliği ile çalışmayı 
emrediyor. Bırakalım bu çeşit erken seçimi; sen de
din idi, ben dedim idiyi. Bu milletin evlâtları 
olarak elbirliği ile bu köklü hizmetleri yapmaya 
mecburuz. 

Bakın, geçen sene bütçeyi hazırlarken, 5 milyar
dı bütçe açığımız; şimdi 20 milyar, Eğer bu şekil
de devam edersek, bir dahaki sene 30 milyar, 40 
milyar bütçe açığı ile karşı karşıya kalacağız. Bu 
mudur bizim Türkiye'ye yapmak istediğimiz hiz
met? Onun için, bugünden, mutlaka kendimize çeki 
düzen vermeye mecburuz. 

Hükümet Programında, birkaç cümleyle bazı 
noktalara temas etmekte fayda gördüğüm için ve 
görevimi ifa etmek bakımından, bunları, kendimi 
mesul saydığım için, kısaca arz edeyim. 

«Adalet hizmetlerinin, süratli, ucuz ve âdil ol
ması için elden gelen gayret gösterilecektir.» sözü, 
hiç şüphesiz çok iyi niyetli bir söz ve hemen hemen 
her hükümetin programında rastlanan bir söz. Bu 
itibarla, bu hizmetin hakikaten gerçekleşmesi lâzım. 
Bunun için Adalet Bakanlığında, bilhassa hâkim ve 
savcılarımızın mesleğe başlarken, eğitim görmüş 
olarak başlamaları bakımından, ciddî çalışmalar baş
latılmıştır. Bu hususa, Adalet Bakanımızın bilhassa 
dikkat etmelerini arzu ediyor ve başlamış olan hiz
meti tabiî olarak yürüteceklerine inanıyoruz. Bu 
noktaya, önem verilmesi lâzıjrı geldiği kanaatimizi 
duyurmak istiyoruz. Bundan başka, Bakanlıkta bir 
Yardımcı Eleman Yetiştirme Eğitim Birimi kurul
muştur. Bu eğitim biriminin de gelişmesine yardım
cı olunmakta büyük fayda ve zaruret vardır. 

Adalet teşkilâtımızın büyük vasıta ihtiyacı var
dır. Bundan önceki Adalet Bakanımız, bu hususta, 
büyük güçlüklere rağmen, bu araç ve gereç imkân
sızlıklarını kaldırmak için çok çırpınmıştır. Bu gay
retlere aynı şekilde devam etmek mecburiyeti var
dır; çünkü bütün gayretlere rağmen yapılabilmiş 
olan, zannediyorum, yanlış hatırımda kalmadıysa, 
20 kadar Cipi çeşitli adalet kuruluşlarımıza dağıt
maktan ibaret kalmıştır. Halbuki ihtiyaç, bunun kat 
kat fazlasındadır. 
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Diğer yandan, hâkim ve savcılarımızın maddî 
yönden desteklenmesine zaruret vardır. Bu hususta 
Hâkimler Kanunu tasarısı hazırlanmış, Millet Mec
lisine getirilmiştir. Bunun bir an evvel çıkartılması 
için gayret göstermek gerekmektedir. 

Her yıl dava dosyaları artıyor, bunlar için mah
kemeleri artırmak, hiç şüphesiz ki zaruridir; ancak 
tek gidilecek yolun bü olduğuna kani değiliz. Ka
nunların millete öğretilmesine önem verilmelidir ve 
hukuk nizamımızın mutlaka bir ahlâk nizamı ile ta
mamlanmasına büyük ehemmiyet vermek mecbu
riyetindeyiz. 

Ahlâk nizamı ile tamamlanmamış bir hukuk ni
zamının, kendi kendisine, istenen huzuru, sükûnu ve 
hak tevziini doğurması mümkün değildir. Programda 
bu noktaları bir boşluk olarak gördüğümüz için ha
tırlatmayı bir vazife sayıyoruz, 

İçişleri, hiç şüphesiz ki, huzurumuzun esasıdır. 
40 milyonun kardeş olması, içişleri politikamızda te
mel hedef olmalıdır. Devlet - Millet kaynaşması te
mel hedefimiz olmalıdır. Bu milletin her evlâdının, 
«Benim ne güzel Devletim var» diyebilmesini temin 
etmek hedefimiz olmalıdır. Manevî ve maddî tahak
küme son vermek hedefimiz olmalıdır. Düşünce ve 
inanç hürriyetine saygı duymak hedefimiz olmalıdır. 
Bu saygının cemiyette tahakkuk etmesi hedefimiz ol
malıdır. İtham devrini kapatmaya itina göstermek 
görevimiz olmalıdır. 

Geçirdiğimiz devrede acı tecrübelerden geliyoruz. 
Çok dikkat etmeye mecbur olduğumuz bir husus, 
aynı milletin evlâtları olarak birbirimizi itham etme
yelim. Ithamcılık iç barışı temin etmez; huzursuz
luk getirir. Şiddete, tahakküme aynı şiddetle karşı 
koymalıyız; fakat hiç bir memleket evlâdını, asliye-
timizin kardeşlik olduğunu unuturcasına, fikrinden 
dolayı kınamamalıyız. itham etmeliyiz. Fikrini söy
leyen insana sadece teşekkür borcumuz olduğunu tat
bikatta da yürütmeliyiz. Yeni Hükümetin programın
da bu noktalara dikkat edildiğini memnuniyetle mü
şahede ettik; bu bakımdan, Millî Selâmet Partisi adı
na içişleri hakkında yazılan hususlar bakımından te
şekkürlerimizi arz etmeyi bir vazife sayıyorum. Ben
denizin ifade ettiği gibi böyle açık ve kesin cüm
lelerle söylenmemiş olmasına rağmen, her bir parag
rafta bu önemli noktalara işaret edilmiş bulunmakta
dır, Bu bakımdan Millî Selâmet Partisi olarak prog
ramın bu çok önemli kısmından duyduğumuz mem
nuniyeti arz etmeyi bir vazife sayıyorum. 
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Programda TRT üzerinde çok haklı noktalara 
temas edilmiş bulunmaktadır, TRT mutlaka bitaraf 
hale getirilmelidir. TRT bugünkü haliyle bitaraf 
değildir. Bütün arkadaşlarımız müttefiktirlerdir ki, 
TRT'de, maalesef bugün, bilhassa siyasî partiler ara
sında, iktidar ve muhalefet kanatları arasında gere
ken adalete bir süreden beri bilhassa riayet edilme
mektedir. 

Biraz önce bir sayın parti genel başkam arkada
şımız, aynı noktalara temas ettiler; TRT'de hakika
ten verilmiş olan beyanların içerisinden, partinin du
rumuna göre, TRT'nin hoşuna gidip gitmemesine gö
re istenen cümleler çıkartılıyor, istenen bölümlerden 
istenen netice orta yere konuyor. Bu aslında çok 
kolaylıkla mümkün olan bir şeydir. Hattâ istenirse 
konuşmadan, tam tersini çıkartmak bile mümkündür. 
TRT'mizin bu hususta çok büyük bir ihtisas sahibi 
olduğu gözüküyor; bu ihtisasını başka yere saklasın 
lütfen. Bu konuda bitaraflık esas olmalıdır ve bu 
mecburidir. 

Bundan başka partilere eşit muamele etmeye mec
burdur. Geçirdiğimiz devreden, kendilerinin dahi 
memnun olmadıklarına kani olmak isterim; bir 
haber verilirken, bilhassa bir Kıbrıs haberi verirken, 
bir haber bülteninde 87 kere Sayın Ecevit'in isminin 
anılması, çok kere geçmiş vakıalardan olmuştur. Sa
yın Ecevit merdiveni indi; Sayın Ecevit konuştu; Sa
yın Ecevit kalktı; Sayın Ecevit oturdu. „ E, bu tabiî 
bütün milletin TRT'ye olan itimadım sarsan bir du
rum olmuştur. TRT yöneticileri bu hallere düşme
mek mecburiyetindedirler. Bundan dolayı, TRT'nin 
bitaraf olması hususunda Hükümet programında yer 
almış olan konuları çok büyük bir ehemmiyetle tas
vip ediyoruz ve bunların biran evvel tatbik edilme
sinde zaruret görüyoruz. 

Bundan başka, tabiî TRT'nin, bu bitaraflığın 
yanında millî kültüre hizmet etmeye de büyük ağır
lık vermesi zaruretine işaret etmek istiyorum. TRT'de 
gösterilmekte olan birtakım filmler bizim millî kül
türümüze hizmet etmiyor. Herkes biliyor, uzun 
uzun, daha dün akşam veyahut evvelki akşam göste
rilen bir filmde uzun uzun (Maksatlı yapılmıştır de
miyorum, ama bir TRT her noktaya dikkat etme
lidir, üç günde bir uzun uzun) Hıristiyan ayinlerinin 
bu millete bütün teferruatiyle gösterilmesinde ne fay
da vardır? Bunun maksatlı olarak yapıldığını söyleye
mem; fakat TRT millî kültüre hizmet etmelidir, bu 
milletin anane ve örflerine saygılı olmalıdır. Sonra 
TRT'de çeşitli fikirler savunulurken, ki hiçbirimizin 
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dikkatinden kaçmıyor; bilhassa solcu fikirlerin, san
ki itibar gösterilmesi lâzım fikirlermiş gibi tanıtılma
sına ağırlık veriliyor. Şu cümleleri TRT'den işitiyo
ruz: Meselâ söyleyeyim; «Efendim, İtalya'da bir ga
rabet varmış, ne imiş o? Sanayide diğer Batı ülkelerin
den geri kalmış olmasına rağmen, italya'da solcu
luk öbür ülkelerden daha ileri imiş.» 

Sanki solculuk sanayileşmek için bir tabiî, zaru
rî şartnuş gibi yanlış birtakım fikirler aşılanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim efendim. Çalışma saatimiz dolmuştur. Sü
renin uzatılması hakkında bir takrir vardır. Okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümet Programı üzerinde Cumhuriyet Sena
tosunda yarın yapılacak görüşmelere imkân sağlamak 
üzere, konunun bitimine kadar, görüşmelerin deva
mını öneririz. 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Necdet Uğur 

M. S. P. Grupu 
Başkanvekili 

Fehmi Cumalıoğlu 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 
llhami Ertem 

D. P. Grupu 
Başkanvekili 

Hasan Korkmazcan 

C. G. P. Grupu Başkanvekili 
Mehmet Altmışyedioğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem arkadaşlarım, bir nokta daha program

da dikkatimizi çekmiştir. TRT'nin, Türkiye'ye yayıl
ması programında, bilhassa televizyonun yayılması 
programında, bazı hudut illerimize ve Anadolu'mu
zun çeşitli bölgelerine yayılmasında dengeli bir prog
ram tatbik edilmemektedir. Bunun revize edilmesinde 
fayda görüyorum. Bu noktaya işaret etmeyi bir vazi
fe saydım. Televizyon yurdun her tarafına dengeli 
olarak yayilmalıdır. Bilhassa hudut vilâyetlerimize 
(yabancı televizyonları seyretmek mecburiyetinde 
kalmamaları için) daha öncelik verecek bir program 
revizyonuna ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. 

Programda TÜBİTAK hakkında kıymetli sözler 
söylenmiştir. Ancak yalnız bilimsel araştırma yetmez. 
Sosyal araştırmaların yapılması için de TÜBİTAK' 
m ya kanununda bir değişiklik yapılması, bu hususa 

sarahat getirilmesi veya bu araştırmaların yapılacağı 
diğer bir kuruluşun biran evvel kurulması zarureti 
vardır. Bundan başka TÜBİTAK, hükümet çalışma
larına, plan çalışmalarına paralel olarak araştırmala
rını tanzim etmelidir. Ahenkli çalışmalıdır. Çalışma 
konuları daha ziyade tesadüfi olarak seçilmemeli, bi
lâkis yurt kalkmmasıyle senkronize edilmiş olarak 
yürütülmelidir. TÜBİTAK'a çalışma konuları hükü
met tarafından ve Devlet Planlama Teşkilâtından 
tavsiye edilmelidir, «Şu konularda çalışmanız fayda
lı olur» denilmelidir. Bu ahenk, bu senkronizasyon 
henüz istenen noktaya erişmemiştir. 

Hükümet Programında, bilhassa bu programı tat
bik edecek olan Devlet personeli hakkında ciddî ve 
açık hükümler getirilmemiştir. Bir seçim hükümeti 
olarak düşünüldüğü için, zannediyorum bu noktalara 
ağırlık vermekten kaçınılmıştır. 

Teknik ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin 
durumu dikkatle ele alınmalıdır. Bilhassa âmme hiz
metleri bakımından valilerimizin yetkilerinin artırıl
masında bir zaruret gördüğümüzü hükümete duyur
mayı bir vazife sayıyoruz. Memleketin kalkınmasın
da valiler hem mesul olmalı, hem .de yetkili kılın
malıdır. Bugün illerde yapılmakta olan çalışmaların 
koordinasyonlarında noksanlıklar oluyor ve bütün 
bir ilin kalkınmasında tek elden mesul bir idarecinin 
bulunmamasının mahzurlarına rastlıyoruz. 

Hükümet Programında diyanet konularında çok 
faydalı bölümler getirilmiştir. Bu hususta bundan ön
ceki hükümet olarak başlanmış olan çalışmaların in
taç edileçği ve bunlara devam edileceğini memnuni
yetle görüyoruz. Bu meyanda Yüksek Din Kurulunun 
biran evvel çalıştırılmak istenmesi çok yerindedir. 
Meslek içi eğitime önem verilmesi yerindedir. Vekil 
imamlık konusunun halledilmesi yerindedir., 633 sa
yılı Kanunun değişiklik teklifi esasen Meclestedir. 
Bu kanunlaştığı zaman ümit ederiz ki bu meseleler 
halledilmiş olacaktır. Bundan başka memleketimizde 
25 bin kadar camide kadro açığı vardır. Geçen yıl 5 
bin kadar konmuştur. Bunun her yıl 5 bin adet devam 
ettirilmesi suretiyle, hiç değilse, bir plan devresinde 
cami görevlisi olmayan bir tek köy dahi bırakmamak 
hedefimiz olmalıdır. Camilerin yapılmasında, fakir 
köyler için yine yardımcı olmalıyız, bundan önce ol
duğu gibi. Yalnız geçen sene bütçeye konmuş olan 
0 milyon liralık para, maalesef Sayıştaydaki bir 

idarî pürüzden dolayı yerlerine gönderilememiştir. İl
gili bakan arkadaşlarımızın bu konuyu biran evvel 
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ele almalarını rica edeceğiz. Her ne kadar bu para 
esasen emanete alınmak suretiyle nasıl olsa maksadı
na masruf olacaksa da biran evvel hizmet yerlerine 
gitmesinde fayda vardır. 

Yine, vakıfların kendi maksatlarına uygun kulla
nılması lâzımdır. Bugüne kadar, meselâ ayda bugün 
10 000 liraya açık artırma ile verilmiş olan bir ha
nın daha önce 300 liraya kiraya verilmiş olduğunun 
misallerine rastladık. Bu ecdat emanetlerinin hakkına 
riayet bizim milletimizin en tabiî vecibelerindendir. 
Bu hususa gereken dikkat ve itinanın gösterileceğinin 
programda sarahaten yer almış olması, memnuniyeti
mizi mucip olmuştur. Millî Selâmet Partisi olarak 
teşekkürlerimizi arz etmeyi bir vazife sayıyoruz. 

Programda, Maliye hakkında bir seçim Hükü
meti faraziyesiyle birtakım noktalara dokunulmuştur. 
Yoksa en köklü icraatın yapılması lâzım gelen 
konu, hiç şüphesiz ki maliyedir. Maliyemizi düzelt
meden malî mevzuatımızı düzeltmeden hiçbir şeyi
mizi, iktisadî hayatımızı tanzim etmek mümkün de
ğildir. , 

Programda bir noktayı belirtmek isterim, o da 
bilhassa programda bu fiyat artışının önlenmesi için, 
gelir - fiyat politikasının dengesinin temin çdilmesi 
için faiz hadlerinin artırılacağına işaret eden bir cüm
le vardır. Bu, kanaatimizce tam bir tezattır. Türki
ye, faiz hadleri en yüksek olan ülkelerden bir tane
sidir. Faiz hadlerinin artırılması değil bilâkis bu 
nispetlerin düşürülmesi ve ideal olarak ta sıfıra gö
türülmesi asıl gidilecek yoldur. 

Ticaret Bakanlığı kısmında söylenen hususlar son 
derece faydalıdır. Yalnız bu kısımların ciddî bir şe
kilde orta yere konması lâzım gelir. O da bilhassa 
bu stok rejiminin temininde bir banka ihtiyacı üze
rinde duruluyor. Bu, bizim Hükümetimizin de prog
ramına konmuştur. Ticaret Bakanlığı, bu hususta 
müddeti bitmiş olan Osmanlı Bankasını alıp bu gö
revi, ithalât ve ihracatı desteklemek ve stok rejimi 
için kullanmak arzu ediyordu. Fakat bu husustaki 
müracaatı Maliye Bakanlığında takılıp kalmıştır. Bu 
noktada, yeniden yatırımlara gitmeden, zaten müd
deti bitmiş olan bir Bankanın Ticaret Bakanlığının 
insiyatifi altında çok önemli yurt hizmetlerine dön
dürülmesi mümkündür, ve bu hizmetlerin yapılması 
lâzım gelir. Aksi takdirde zarurî madde yokluklariy-
le sık sık karşılaşmak tabiî olur. 

Programda Orta - Doğu, Asya ve Afrika ülkeleri 
ile münasebetlerimizi geliştirmeyi ima edici sözler 
var. Fakat bunlara büyük ehemmiyet vermek mec-
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buriyetinde olduğumuza kaniiz. Bunun için serbest 
ticaret bölgelerinin geliştirilmesinde büyük fayda gö
rüyoruz. 

Ortak Pazar konusunda integrasyon fikrinden do
layı bunun biran evvel gerçekleştirilmesini ima eden 
sözler var. Biz Millî Selâmet Partisi olarak, Ortak 
Pazarda sadece iktisadî bir hedef güdüyoruz. Avru
pa ile siyasî birleşme hedefini kabul etmemiz müm
kün değildir. Bunun mümkün olacağını da zaten ka
bul etmiyoruz. Bizim, tarihî, sosyal yapımız buna im
kân vermeyecek durumdadır. Ortak Pazar konusun
da, dünyada Ortak Pazar ülkeleri ucuz imalâ* yap
mak için kendi aralarında serbest rekabeti geliştir
mişlerdir. Biz anormal bir sanayi sahibi olmak iste
miyoruz. Bizde de onlarla rekabet edecek bir sanayi 
gelişmesini istiyoruz. Onun için karşılıklı gümrük in
dirimleri, karşılıklı tavizlerle ticaretimizin artırılma
sı hususundaki her türlü işbirliğine taraftarız. Fakat 
bütün bunların sonunda giderek Türkiye ile Batı ül
kelerini Almanya'nın birleşmesinde olduğu gibi tek 
bir devlet haline getirecek bir siyasî birleşmeye biz, 
Milli Selâmet Partisi olarak, asla taraftar olamayız. 
3unu zaten de imkânsız görüyoruz. 

Ancak, bugün Ortak Pazarla yapılmış anlaşma
nın esasen bir geçiş dönemi yürümektedir. Bu dönem 
üzerinde millî menfaatlerimize uymayan birtakım 
maddeler vardır. Bunlar düzeltilmelidir. Ticarî müna
sebetler geliştirilmelidir. Bizdeki maliyetler Batı ülke
lerindeki maliyetleri düşürecek şekilde her türlü ayak 
uydurması ile aradaki irtibat sağlanmalıdır. Fakat 
bu meyanda bizdeki sanayi tesislerinin kurulmasına 
mâni olacak hükümler mutlaka kaldırılmalıdır. Si
yasî birleşme hedefini, hiç değilse kalbimizin içinden 
dışarıya çıkararak, hareket edilmelidir. 

Gıda, tarım, hayvancılık konusunda bir noktayı 
belirtmek ihtiyacını duyuyoruz. En önemli bir saha
dır. Hayvancılık projeleri dikkatle ele alınmalıdır. 
Bu sahada sekiz aylık çırpınmamıza rağmen bekledi
ğimiz, istediğimiz adımları maalesef atamadık. Bu
nun için yüreğimiz yanıktır. Bu adımların atılması 
için gayret sarf etmek mecburiyeti vardır. Bu hu
susta bilhassa şeker fabrikaları integre olarak ziraat 
mevzuunu ele almak bakımından başarı kazanmıştır. 
Diğer ziraî ürünlere de bu integrasyonun intikal etti
rilmesinde fayda vardır. 

Tarım Bakanlığı bugün bir nevi öğretimci, eği
timci bir bakanlık durumunda bulunuyor. Tarımı 
alıp da yürütecek tarım sahasında icraî olarak iş 
görecek durumda değildir. Kuruluşu itibariyle, tarım 
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sahasında faydalı hizmet yapabilmek için bu ba
kanlığın çalışma şeklinin değiştirilmesinde zaruret 
vardır. Orman köyleri üzerinde haklı olarak durul
muştur. Orman yollarına amenajman planlarının 
süratle tamamlanmasına önem vermek gerekir. Or
manların rasyonel olarak işletilmesi çok temel bir 
mevzumuzdur. Bu konunun önemini böyle bir nok
tada belirtmeden geçemiyoruz. 

Sanayi Bakanlığı hakkında programda müspet 
hususlar var. Ancak Sanayi Bakanlığı kendisine dü
şen hizmetleri yapabilmesi için, önce bakanlığına 
çeki düzen vermeye mecburdur. Sanayi Bakanlığın
da işletmeler bakanlığı hüviyeti hala ağır basmakta
dır. Sanayi Bakanlığı Türkiye'nin millî, güçlü, sü
ratli, yaygın sınai kalkınmasında lokomotif olmaya 
mecburdur. Bunun için de kendi teşkilâtını düzelt
meye mecburdur. Sanayi Bakanlığı içerisinde mut
laka plan ve programa uygun hedeflerin, projelen
dirilmesine ait bir bölüm teşkil edilmeli. Bu bölümün 
bütün projeleri kendisi yapması zarurî değildir. 
Ancak bu projeleri başka müesseselerle işbirliği ede
rek yapmasında plan tatbikatı bakımından büyük 
bir fayda vardır. 

Sanayi Bakanlığı mutlaka Devlet Sanayi ve İşçi 
Yatırım Bankası ile takviye edilmelidir. Bu icra un
suru elinde olmadıkça Sanayi Bakanlığı fonksiyo
nunu yapamaz. Sanayi Bakanlığı bütün Türkiye'de
ki teşkilâtını tamamlamalıdır. Karayolları, Devlet 
Su İşlerine ait teşkilâtımız gelişmiştir. En aşağı on
lar kadar önemli olan Sanayi Bakanlığının Türkiye' 
deki teşkilâtı kurulmamıştır. Her ilde bir sanayi mü
dürlüğü kurulmak mecburiyeti vardır. Bölge sanayi 
müdürlükleri kurmak mecburiyeti vardır. Bun
lar hangi ile, hangi rantabl tesisler yapılmalı, 
hangi ilçeye hangi atölye kurulmalı, hangi köye han
gi tezgâh verilmeli adım adım bunu araştırmak 
mecburiyetindedir. Büyük işçisi bulunan, yaygın ola
rak kalkınmaya mecbur olan, Türkiye'de ilk yapa
cağımız iş sanayi teşkilâtının, Sanayi Bakanlığının 
önce teşkilâtını tamamlamak olmalıdır. Bunun ya
nında Sanayi Bakanlığı planda kendisine verilmiş 
olan görevleri büyük bir dikkatle ele almalıdır. Uçak 
Sanayiinin temeli bir an evvel atılmalıdır. Motor 
sanayiinin biran evvel temeli atılmalıdır. Takım tez
gâhlarının elektronik sanayii için otuza yakın mil
yarlık tesis vardır planda. 

Türkiye'ye yapılacak asıl hizmetler bu sınai te
sislerin kurulmasıdır. Uçak sanayiinin parası mev
cuttur. Bunu yürütecek olan şirketin, idare üyeleri 
bile tayin edilmiştir. Bir Maliye ve Millî Savunma 
Bakanlığı üyesi çekilmediği için aylardan beri bu 
müessese harekete geçememektedir. Bakınız dış yar
dımların halini görüyoruz. Uçaklarımızı kendi mem
leketimizde imal etmeye geçmeliyiz. Asla bu malî 
gücümüzü çeker, iktisadî kalkınmamıza mani olur 
düşüncesini tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu 
çeşit sanayinin kurulması ile biz başkalarına bunları 
satarak malî gücümüzü artırabiliriz. 

Türkiye, bizim gönlümüzde yatan büyük Tür
kiye bu sanayilere sahip olan Türkiye'dir. Çok za
man kaybedilmiştir. Böyle bir noktada bunu bir 
kere daha haykırmayı millî bir vazife sayıyorum. 

Çalışma Bakanlığı bilhassa istihsali artırıcı tedbir
ler üzerinde durmalıdır. Çalışma hayatında dengeli 
bir tutum takınmalıdır. îşçi memur ayırımını önle
mek için sadece statü tespiti yetmez. Ücretler ara
sında da adalet tesisi bir zarurettir. Tabiî burada iş
çi emeklilerini anmadan geçmek mümkün değildir. 
Yeni Hükümetimiz zannediyorumki ilk atacağı adım
lardan bir tanesi bu husustaki kanun teklifinin biran 
evvel kanunlaşmasını temin etmektir. 

Millî eğitim en önemli bir konudur. Bu hususta 
hiç şüphesiz okul noksanları tamamlanmalıdır. Sanat 
okullarına büyük önem vermeliyiz. Laboratuvarlar 
tamamlanmalıdır. Öğretmenlerimizin, bilhassa feda
kâr şekilde çalışan köy öğretmenlerimizin ücret du
rumları onların çektikleri meşakkatlerle ahenkli ola
rak tanzim edilmelidir. Bundan başka mekteplere 
koymuş olduğumuz ahlâk derslerine büyük bir önem 
mecburiyetimiz vardır. Bu ahlâk derslerini millî ah
lâkımızı öğretmek üzere koyduk. Bu noktaya dikkat 
edilmek lâzım gelir. Bu dersleri okutacak öğretmen
lere dikkat etmek lâzım gelir. Bu öğretmenler uygun 
şekilde seçilmez ve bunun programı dikkatli şekilde 
takibedilmez olursa, bu derslerden beklenen hizme
tin alınması mümkün olmaz. Gene, meslek okulu 
mezunlarının diledikleri okullara gitmesi imkânı ve
rilmelidir. Bunların çalışma sahaları genişletilmeli
dir. 

Mektupla öğretim başlamıştır. Ancak bunu bu
gün sadece öğretmenler için tatbik ediyoruz. Halbu
ki öğretmenler en yakın alâka gösterilerek yetiştiril-
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mesi lâzım gelen kimselerdir. Mektupla öğretimi, ya 
o derece tekâmül ettirmeye mecburuz veyahutta bu
nu daha ziyade diğer sahalarda daha geniş mikyasta 
kullanarak tatbik mevkiine koymaya mecburuz. 

Bayındırlık konusunda 2490 sayılı Kanun ne ya
pılacaksa yapılmalıdır. Aksi takdirde bayındırlık sa
hasında istediğimiz sürati elde etmek mümkün değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarımın dikkatini çekerim; 
hangi meseleyi ele alsak görüyoruz ki, memleketin 
ihtiyacı köklü icraattadır. Bugün bir 2490 sayılı Ka
nunu bu Hükümet ne zaman hazırlayacak, ne za
man getirecek, ne zaman müzakere edeceğiz, ne za
man kanunlaştıracağız? Şimdi, «Güven oylamasın
dan sonra erken seçimi tespit edelim» diyoruz. Er
ken seçim tarihini tespit ettiğimiz zaman, ben size 
bir şey söyleyeyim, bu Mecliste yalnız bütçe konu-
şulabilirse konuşulur; bunun dışında hiçbir şey ko
nuşulamaz. Memleketin bütün çözüm yolu bekle^ 
yen âcil ihtiyaç konularının hepsi asgarî 1 sene ile
riye ertelenmiş olur. Halbuki memleketin kanaati
mizce kaybedilecek en ufak bir vakti yoktur. 

Gümrük ve tekel konusunda programda, ç«y 
üretimi kolunun millî ekonomi üzerindeki ağır yü
künün azaltılmasından ne kasdettiği maalesef anla> 
sıkmamaktadır. Çay müstahsilini tedirginliğe sev* 
edecek bir ifadedir bu. Temenni ederiz ki biz yan-' 
lış anlamış olalım. Memleketimizin mühim bir bölü
münü teşkil eden çay müstahsillerinin bu konusunu, 
onların ellerine geçecek paraların azaltılması sure
tiyle değil; çayımıza, mümkünse dış pazarlarda sa
tış imkânı bularak halletmek yoluna girmemiz ge
rekmektedir. 

Kaçakçılığı önlemek için iktisadî tedbirler ala
cağız deniyor. Bu çok yerinde bir fikirdir. Ancak 
bunun için serbest bölgeler tesis edilmesi ihtiyacına 
dikkati çekmeyi bir vazife sayıyoruz. 

Enerji konusunda birkaç mühim noktayı belirtme
ye ihtiyaç duyuyorum. Enerji tesislerinin inşaatına 
hız verilmelidir. Atom santralları biran evvel kurul
malıdır. Bunun yerinin tayini hususundaki idarî güç
lükler ortadan kaldırılmalı, kurulacağı yere ait ya
pılmakta olan etütler süratlendirilmelidir. Küçük su
lar üzerinde de santrallar kurulmalı, mahallî ve fer
dî ihtiyaçların karşılanmasına yönelinmelidir. Yeraltı 
sularının kıymetlendirilmesine ehemmiyet vermeli
yiz. Türkiye'deki sondaj makineleri yetersizdir. Son
daj makinelerini süratle artırmak lâzımdır. Göletle
re büyük bir önem vermeye mecburuz. Bunun için 

bir özel makine parkı tesis edilmelidir; bunlar sa
dece Anadolu'muzun çeşitli bölgelerindeki, küçük su 
hacmi dahi olsa, göletlerde çalışmalıdır. 

Maden Tetkik ve Arama Kurumu madenleri arı
yor. Etibank ise, kendisine gelen projelerden uygun 
gördüklerini işletiyor. Türkiye'de bir boşluk vardır. 
Maden Tetkik ve Arama Kurumunun arayıp da tes
pit ettiği madenlerin rantabl olarak işletilmesine dair 
projeleri hazırlayacak bir kuruluşa ihtiyaç vardır. 
Böylece Maden Tetkik ve Arama ile Etibank ara
sındaki boşluk ortadan kaldırılmalıdır. En zengin 
madenlere sahip bir ülkeyiz, en az madenlerinden 
faydalanan bir ülkeyiz; süratle bu boşluğun gideril
mesinde zaruret vardır. 

Köy işleri hizmetleri bugün ağır bir tempo ile yü
rümektedir. Bunların artırılması için, bu işleri yapa
cak makineler imal edecek fabrikanın çok çabuk te
meli atılmalıdır ve köy yolları, köy elektrifikasyonu, 
köy suları için bugünkü tempo mutlaka artırılmalı
dır. 

Turizmi geliştirelim derken, kendi sanat değerlerimi
zi tanıtmaya önem vermeliyiz. Ülkemizi yabancıla
rın ülkesiymiş gibi gösteren bir zihniyeti mutlaka 
bertaraf etmeye mecburuz. Turizmi geliştirirken, mil
lî ahlâkımızın korunması için gerekli tedbirleri al
maya mecburuz ve turizm ile bizim milletimizi ta
nıtmaya dikkat etmeliyiz. 

İmar, iskân konusunda bir noktaya temas etmek
le iktifa edeceğim. O da bilhassa sanayi bölgelerinin 
hazırlanmalarıdır. Sanayi bölgeleri daha ziyade ziraî 
sahaların üzerine kuruluyor, bunların ziraî sahalar
da değil, daha ziyade ziraatin yapılamayacağı saha
lara kaydırılmasına dikkat etmeliyiz. Sanayi bölgeleri
nin tespitinde halen mevcut sürat yetersizdir, bu sürat 
mutlaka artırılmalıdır. Bunun için İmar ve İskân Ba
kanlığı içerisinde sanayi bölgeleri projelerinin sürat
le intacı için bir özel komisyonun kurulmasında ve 
formalitesiz olarak bu meselenin süratle yürütülme
sinde büyük bir zaruret görüyoruz. 

Ulaştırmada trafik meselesi çok mühim bir konudur. 
Radarla kontrol sisteminin faydalarını memnuniyet
le müşahede ediyoruz, bunlar geliştirilmelidir, ancalc 
Türkiye bugün mutlaka otostratlara süratle ihtiyaç 
duyan bir noktaya gelmiştir. Ekspres yol inşaatı ya
vaş gitmektedir. Zaman, benzin, araç israflarını orta 
yerden kaldırmak için bütün ilerlemiş Batı ülkelerin
de olduğu gibi, otostratların inşaatına önem verme
liyiz. Deniz filomuzu takviye etmeliyiz. Havaalan-
larımızı anabölgelerden sonra küçük bölgelere de ya
yılacak şekilde geliştirmeliyiz. 
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Gençlik ve spor konumuz çok mühim bir konu
dur. Büyük bir önemle üzerinde durmaya mecburuz. 
Gençliğimizi, ahlâklı, faziletli bir gençlik olmaya 
özendirmeye bilhassa ehemmiyet vermeliyiz. Bunun 
için sinemalarımızda oynatılan filmler, TRT'nin neş
riyatı, basının tutumu çok mühimdir. Anayasanın 
bu noktadan devlete vermiş olduğu bilhassa Anayasa
nın 10 ncu maddesinin devlete vermiş olduğu görevin 
titizlikle yerine getirilmesi bir millî vazifedir. Genç
lerimizin boş vakitlerini faydalı sahalara tevcih ede
cek tedbirler üzerinde İsrarla durulmalıdır. Yurtlar, 
gençlerin ihtiyacı ve burslar konusu programda zik
redilmiştir. Bunların ehemmiyetine işaret ederek geç
mekte fayda görüyorum. 

Basın ve yayın konusu da hiç şüphesiz çok mü
him bir konu. Basın millî ve manevî değerlerimize 
saygılı olmak üzere millî mefahirlerimize, milletimi
zin anane ve örfüne saygılı olmak üzere, şahıs ma
suniyetine dikkat etmek üzere, doğru haber vermeye 
itina etmek üzere, tamamen hür olmalıdır. Her ba
kımdan ihtiyaçları giderilmelidir, desteklenmelidir. 
Ancak bu hususta bir noktayı belirtmek isterim ki, 
Türkiye'mizin dış ülkelerde tanıtılmasına da büyük 
önem vermeye mecburuz. Dış ülkelerdeki tanıtmamız 
yetersizdir, Kıbrıs konusunda bunu açıklığıyla gör
dük. Bir noktayı sayın hükümete duyurmak istiyo
rum. O da, bakınız, Kıbrıs konusunda Beyrut ateşe-
miz bir gazetede bizim Kıbrıs hakkındaki düşüncele
rimizi bir haber olarak yazdıracağına, para vererek 
ilan olarak yazdırmış. Bunu Beyrut'ta hava alanında 
bulunduğumuz zaman, Beyrut'taki gazeteciler geldi
ler ve bunu yadırgadıklarını, hangi gazeteye haber 
verilse memnuniyetle Türkiye'nin Kıbrıs düşünceleri
ni yazmaya hazır oldukları halde bizim basın ateşe-
miz ne kadar kendi içine kapalı bir kimsedir ki, bir 
haberi gazetede yazdıracağına, kelimesine şu kadar 
para vererek, ilan olarak yazdırıyor, herhalde Basın 
Yayın Genel Müdürlüğümüzün bu noktalara dikkat 
etmesinde zaruret görüyoruz ve dış tanıtılmamıza 
bundan böyle çok büyük ehemmiyet vermek mecbu
riyetimizi burada bir ker daha hatırlatmadan geçmi
yoruz. 

Kültür Bakanlığı kurulmasını aslında memnuni
yetle karşılıyoruz. Zira millî kültürümüzün geliştiril
mesi temel meselelerimizden birisidir, ancak bu millî 
kültürümüz geliştirilirken, birçok boşlukları süratle 
doldurmaya mecburuz. Bunun için bilhassa, biz ta
rihte büyük imparatorluklar kurmuş bir ülkeyiz, bir 

milletiz; ancak bizi bütün dünya yalnız asker olarak, 
yalnız siyasî olarak tanımamalıdır; büyük imparator
luklar kurmaktaki büyüklüğümüz kadar biz ilimlerin 
fenlerin kurucusuyuz; biz ahlâk ve faziletin numune
lerini önderlerini yetiştirmiş bir milletiz; bu sahadaki 
kültürümüzün araştırılmasına önem verilmelidir. Ba
kınız bendeniz bundan 7 - 8 sene önce Montreal'de 
yapılmış olan dünya sergisine gittiğim zaman Ame
rika kendisini 1920 yılından itibaren meşhur sinema 
artistleriyle tanıtıyordu, kendi bölümünü. Biz Türkiye 
olarak oraya fındıkla, pamukla gitmiştik, her zaman 
olduğu gibi. Halbuki, kültürümüzü araştırmaya mec
buruz. Öyle bir yerde onlar sinema artistlerini gös
terirken, biz Yunus'umuzu, biz Mevlâna'mızı biz Ha-
cıbayram Velî Hazretlerini, biz Gelenbevi'yi, biz Ib-
ni Suud'u, biz ilim sahasında yetiştirdiğimiz büyük 
insanları tanıtıp, iftihar etmeliyiz, kültür araştırmala
rından bilhassa bu istikamette gereken çalışmaların 
yapılmasını temenni ediyoruz, istiyoruz ve bu nokta
da bunu belirtmekte bir zaruret görüyoruz. 

Tiyatrolarımızda oynanan oyunların büyük ağır
lığı gayri millî sahalarda bulunuyor. Tiyatrolarımız 
millî oyunlar sahasına dönmelidir. Bizim kadar bü
yük ve şerefli bir milletin başka ülkelere kendisi bu 
oyunları ihraç edecek kadar bu noktada gayret sarf 
etmesi lüzumludur, bundan dolayı tiyatrolarımızda 
millî oyanların oynanması için teşvik edilmeli, bun
lar bu istikamete çevrilmelidir. 

Millî Savunmamız üzerinde hiç şüphesiz ki konuş
maya lüzum yok, kırk milyon memleket evlâdının 
hepsinin kalbi esasen bu hususta gerekli iştiyakla do
ludur. Kıbrıs zaferleri hiç şüphesiz kahraman Silâh
lı Kuvvetlerimizin dünyanın en büyük, en güçlü ordu
su olduğunu göstermiştir, tarihteki büyük maneviya
tımıza bugünkü ordumuzun da aynen sahip olduğu
nu göstermiştir, bugünün modern harp silâh ve vası
talarını en mükemmel şekilde kullanan ordu olduğu
nu göstermiştir. Bununla hiç şüphesiz iftihar ediyo
ruz; ancak, günümüzün ihtiyaçları dikkate alınarak 
bir kaç yıl önce hazırlamış olduğumuz REMO Pla
nını mutlaka her türlü malî fedakârlıktan kaçınma
dan kısa zamanda geliştirmek ve tamamlamak mec
buriyetindeyiz. Bunun yanında da programda, «Harp 
silâh ve vasıtaları, harp sanayi imalatı sektörü geliş
tirilecektir» sözünü zayıf buluyoruz. Bugünkü şartlar 
altında «harp sanayi planlama dairesi» adı. altında 
bir büyük daire kurularak bu konu çok ciddî ola
rak ele alınmak mecburiyetindedir. 
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Dış politika hakkında söylenenlere de bir iki nok
taya temas etmek ihtiyacını duyuyoruz. Türkiye'nin 
dış politikası millî bir politikadır, ama hatları ile 
hangi hükümet gelse değişmez. Bu politikamızın te
mel esası bütün dünya ülkeleri ile iyi münasebetler 
kurmak ve mevcut münasebetlerimizi geliştirmektir. 
Ancak bu hususta geçmiş devirlerde ihmale uğramış 
bazı noktaları süratle telâfi etmeye mecburuz. 

Tarihen ve kültür itibariyle kendileri ile yakın 
münasebetlerimiz bulunan komşu ülkelerimizle ihmal 
edilmiş olan münasebetleri artırmak zarureti en son 
olarak Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs meselesi görüşü
lürken bir kere daha önümüze çıkmıştır. 

Dünyada yeni dengeler kurulmaktadır, bağlantı
sız ülkelerle Türkiye çok iyi münasebetler kurabilir 
ve bu ülkelerin çeşitli yönlerde Türkiye'ye faydası-
dokunabilir, Türkiye'nin de bu ülkelere birçok fay
daları dokunabilir. Bu itibarla; dış politikamızda bu
güne kadar ihmal edilmiş olan bu hususların süratle 
tamamlanmasına dikkat etmeliyiz. 

Yunanistanla münasebetlerimiz hangi noktada bu
lunuyor malumdur. Türkiye daima bütün komşularla 
iyi münasebet isteyen bir ülkedir, Yunanistanla olan 
meselelerimizin âdilâne bir şekilde süratle halledil
mesi dış politikada hiç şüphesiz temel hedefimizdir. 

Kıbrıs meselesi başlı başına bir konudur ancak, 
Ege'deki haklarımızın biran evvel Yunanlılarca kabul 
edilmesini temin etmek, Batı Trakya'daki Türklere 
yapılmakta olan çeşitli zulümlerin önlenmesi görevi
mizdir, 12 Adada Lozan Anlaşmasının dışına çıkarak 
yapılmış olan tahşidatın ortadan kaldırılmasını temin 
etmek hiç şüphesiz ki, Yunanistanla münasebetlerimiz
de başlıca görevlerimizdir. 

Programda Kıbrıs konusunda «Coğrafî Federas
yon» tabiri kullanılmaktadır. Ancak, coğrafi federas
yon sözü, çok değişik çözümlere yol açabilecek bir 
sözdür. Bir programda bunun böyle ifade edilmiş 
olmasını tabiî sayıyoruz; ancak, geçirdiğimiz tecrü
belerden ders almalıyız. Coğrafî federasyon adı al
tında Kıbrıs'da teşekkül edecek olan bir nihaî statü, 
kısa zamanda inisiyatifi Ada'da tekrar Yunanlılara 
verecek bir statü asla olmamalıdır. Bu kadar yıllık 
tecrübeden sonra mutlaka Ada'daki Türk hakları 
kesinlikle teminat altına alınmalıdır ve Ada'daki bu 
nihaî statü herşeyden önce hakikaten nihaî bir sta
tü olmalı ve Ada'da devamlı sulhu tesis edecek bir 
statü olmalıdır. 

Bu hususta bir takım tavizlerden bahsedilmekte
dir. Bunları bazı kimseler: «tyi niyet jesti diyelim, 

taviz demiyelim» diye ifade ediyorlar. Aslında biz 
Ada'da sulh istiyoruz. Sulhu isterken elbette vaz-
geçemiyeceğimiz haklarımız vardır. Ancak, bazı hu
suslarda karşılıklı anlaşmalar yapmak mümkün olabi
lir. Yalnız, bunlar hiçbir zaman katiyen karşılıksız 
ve bizim nihaî statümüzü bozucu şekilde olmama
lıdır. 

Kıbrıs'ta askeri geri çekme konusu. Elbette bizim, 
Kıbrıs'ta ilânihaye, ilelebet elli bin kişi, yüz bin kişi 
bulunduralım şeklinde bir düşüncemiz yoktur. Ancak, 
biz Kıbrıs'ta haklarımızın kesinlikle teminat altına 
alındığını gördükten sonra bir asker çekilmesine te
vessül edebiliriz. Bazı hareketlerin ne zaman yapıla
cağı tayin edilmek mecburiyetindedir. Bu itibarladır 
ki, bu noktada aslında programda mevcut olan söz
ler her tarafa gidebilen sözlerdir. Bunun detayları
nın millî bir politika olarak, bütün partilerimizin bir 
araya gelmesiyle, Millet Meclisinde detaylarıyla tes-
bit edilmiş bir politika olarak bir an evvel tesbitinde 
fayda ve hatta zaruret görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sizlere, Hükümet Prog
ramının Yüce Meclise takdim edilmiş olması dola-
yısıyle, böyle bir program karşısında görevimizi yap
mış olmak bakımından, Hükümet Programı üzerin
de bazı noktalara temas eden görüşlerimizi bildir
mek isteyen hususları arz ettim. Şimdi müsaadeniz
le konuşmalarımı toplayıp kapatmak istiyorum. 

Aziz ve muhterem milletvekilleri, herşeyden ön
ce, demindenberi bazı görüşler belirttik, bu Hükü
metin bazı hususiyetlerini belirttik. Bir kere daha ifa
de etmek istiyorum ki, bu Hükümetin muhterem 
üyelerinin bu belirtmiş olduğumuz hususlarla, aslın
da kendilerine kusur atfedilecek hiçbir taraf söz ko
nusu değildir. Bu üyeler millî bir görevi yapmak için 
kendi dışındaki sebepler altında böyle bir noktaya 
gelmişlerdir. Asıl mühim olan husus, hiç şüphesiz ki, 
Hükümetin de kendisinin tavsiye ettiği gibi, partile
re dayalı normal bir demokratik çözümün bir an 
evvel kurulmasıdır. İşte böyle bir noktaya söz gel
miş olduğu içindir ki, sözlerimi kapatırken burada 
bir tarihî görevi ifa etmeyi vazife sayıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, şu noktayı belirtmek 
isterim ki, bu kürsüden üç yere hitap mümkündür. 
Bunlardan bir tanesi Yüce Meclise hitap, bir diğeri 
aziz milletimize hitap, bir diğeri de, bütün bunlarla 
beraber tarihe bazı şeyleri tespit ettirmektir. Bu iti
barladır ki, böyle bir noktada görevimizi ifa etmek 
için bütün Meclisi, memleketi bir erken seçime sü-
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rüklemekten tevakki etmeye bir kere daha davet edi
yorum. Normal bir çözümün bulunması için önü
müzdeki demokrasi merhalesini aşmak hususunda 
bütün partilerimizi anlayışlı davranmaya bir kere 
daha davet ediyorum. Biraz evvel izah ettiğim sebep
lerden dolayı, normal bir çözümün bugün hangi 
noktadan doğabileceği açıkça görülmektedir. Bu nok
tanın üzerine yürünerek bir çözümün bir an evvel 
tahakkuk etmesi hususunda partilerimizden elden 
gelen gayreti göstermelerini bir kere daha istemek 
elbette görevimizdir. Bunun için konulara açıklık 
getirmekte fayda vardır. Biraz evvel bu husustaki 
davetlerimi yaptım. Ümit ederim ki, bu hususta ken
disine görev düşen partilerimiz, esasen aynı şekilde 
düşünmektedirler, ellerinden gelen gayreti kısa za
manda göstereceklerdir. 

Bu noktayı böylece tespit ettikten sonra son bir 
noktayı da belirtip huzurlarınızdan ayrılmak istiyo
rum. O nokta da şudur : 

Muhterem arkadaşlarım, biz tarihin en şerefli, en 
büyük milletiyiz. Bizim milletimiz büyük bir kalkın
ma hamlesi içindedir. Bugün karşılaşmış olduğumuz 
bu hükümet meseleleri milletimizin büyük tarihî sey
ri içerisinde fevkalade küçük meselelerdir. Bunlar
dan hiç birisini mühimsemeyelim. Bunlardan dolayı 
telâşa kapılmak veya buhrana girmek veya ümitsiz
liğe kapılmak asla doğru değildir. Bizim milletimi
zin büyük kalkınma hamlesi muvacehesinde bu hü
kümet meseleleri küçük meselelerdir. Karşılaşılan 
güçlükler ufak meselelerdir. Bundan dolayı ümitsiz
liğe, telâşa kapılmak ve kendisini buhran sıkıntısı 
içinde görmek asla bu memleket evlâtlarına yaraş
maz. Bu milletin evlâtları çok kısa zamanda bu güç
lükleri aşacaklardır. 

Huzurlarınızda, milletimizin her şeye rağmen bü
yük bir kalkınma içinde olduğunu görmenin bahti
yarlığını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Tür
kiye bütün bu güçlükleri yenecek, manevî ve maddî 
sahada kalkınmış yeniden büyük Türkiye mutlaka 
en kısa zamanda kurulacaktır. Buna olan inancımızı 
huzurlarınızda bir kere daha tekrar etmiş olmaktan 
dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum ve sözle
rimi, Cenab-ı Hak'tan en kısa zamanda bütün mil
letimize saadetler ve selâmetler nasip etmesi temen
nisiyle kapatıyorum. 

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlar, Millî 
Selâmet Partimizin saygılarını sunarım. (M. S. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Buyurun Sayın Bozbeyli. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Erbakan konuşmaları sırasında Demok
ratik Partiye de bir yer ayırdı; fakat yer ayırırken 
bize de sataştı. Beş dakikalık bir konuşma imkânı 
vermenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları getirttik, sataş
maya ait bir cümleye raslayamadım ben. Eğer okur
sanız sataşılan cümleyi, mütalaa beyan ederiz efen
dim. 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Efendim, 
arz edeyim : «Benden sonra Cumhurbaşkanının ya
nına giden Sayın Bozbeyli1 Cumhurbaşkanına ne de
di ki, Sayın Cumhurbaşkanı bu yoldan dışarıya çık
tı? Ne dedi oraya gidip?» diyor. Bu sözlerle beni 
suizan altında bırakmak istiyor. Lütfedin bir açık
lama fırsatı verin. Beş dakikalık kısaca konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir sataşma değildir. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Aman be

yefendi... 
BAŞKAN — Yalnız, sizin bir hususu açıklama

nız, ancak, ne söylediğinizi söylemekle mümkün ola-: 
bilir. Bunu açıklığa kavuşturmak maksadiyle, yalnız 
buraya inhisar etmek üzere söz veriyorum efendim. 

Buyurun. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ikinci de

fa huzurunuza, aslında gereksiz olan bir mesele için 
çıktığımdan dolayı hepinizden özür dilerim. Esasın
da bu mesele dolayısıyle Sayın Erbakan'a bir cevap 
vermek gereğini de duymamıştım; fakat arkadaşla
rım bana, «İş burada bitmez, bunlar zabıtlara geç
ti, yarın bu zabıtları alırlar, kahve köşelerine gider
ler, bak ben böyle söyledim cevap bile veremediler 
derler. Onun için bir cevap gerekir», dediler. Ben de 
bu gerekçeyi doğru buldum! Onun için kısaca arz 
ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımızın huzu
runda iki görüşme oldu. Bunlardan bir tanesi; top
luca bütün parti liderlerinin ve Sayın Meclis Başka-
nıyle Sayın Senato Başkanının iştirak ettiği müşte
rek bir toplantı. Bu toplantıda kimin ne konuştuğu 
zaten ortada. Zabıtlar verildi, harf harf banda tes
pit edilen sözler yarından itibaren gazetelerde de çı
kacak. Bu konuya önem verenler bunu öğrenecek
lerdir. Fakat, Sayın Cumhurbaşkanımız bir de her 
parti lideriyle tek tek, başbaşa konuşmak ihtiyacını 
duydu. Bu konuşmanın zabıtları tutuldu mu, tutul-
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madı mı bilmiyorum ben; ama Sayın Cumhurbaşka
nımız bu tek tek ve başbaşa konuşma ihtiyacını ken
dileri duydular ve aklımda kaldığına göre Sayın 
Feyzioğlu bu gereği ortaya koydu, Cumhurbaşkanı
mız da bunu kabul etti, tek tek, başbaşa parti lider
leriyle lütfedip görüştüler. 

Şimdi Sayın Erbakan, bu görüşme ile ilgili olarak, 
«Benden sonra Cumhurbaşkanına giden Sayın Boz-
beyli, Cumhurbaşkanına ne dedi ki, Sayın Cumhur
başkanı bu yoldan dışarıya çıktı? Ne dedi oraya gi
dip?...» diye buyuruyor konuşması sırasında. 

Evvelâ, şu hususu belirtmek isterim. Ben Cumhur
başkanını tesir altına alacak bir kimse değilim. Bu
nu Sayın Erbakan kabul etse dahi, hâşa ben bunu 
kabul etmem. Hele O'nu, «dışarı çıktı, yoldan çıktı» 
gibi bir sıfatla Sayın Erbakan tasvip ediyor; buna 
asla razı olamam. 

İkincisi; arkadaşlarım, bu işteki sıkıntıyı anlıyo
rum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanından, tek tek 
yapılan görüşmeler sonunda, dışarıya çıktıktan son
ra Sayın Erbakan demiş ki; «Yarın Sayın Demirel'i 
Cumhurbaşkanı Başbakan olarak görevlendirecek.» 
Benim bundan haberim yok. Ben dışarıya çıktım, 
bana görüşlerimi sordular. Cumhurbaşkanı da bana 
açıkça söylemişti : «Tarafsız bir başbakan görevlen
direceğim. Acaba sizin bir telkininiz, bir sözünüz 
olur mu? Kimi gösteriyorsunuz?» demişti. Ben de; 
«Takdirlerinize sunarım Sayın Cumhurbaşkanım, bu, 
sizin bileceğiniz bir iştir.» dedim, dışarıda da bunu 
açıkladım. Bana gazeteciler dediler ki: «Ama Sayın 
Erbakan böyle söylüyor, Demirel'i görevlendirecek 
yarın diyor, siz de böyle söylüyorsunuz!..» Ben de, 
«Ben bilmiyorum. Sayın Erbakan ile Cumhurbaşka
nı konuşurken ben orada değildim. Onun için her
halde herkes kendi şarkısını söylüyor.» dedim. 

Şimdi tabiî bu bir sıkıntılı durum yarattı, bunu 
anlıyorum. Çünkü bir gün sonra tarafsız bir başba
kan, Sayın Irmak görevlendirildi. Bu duruma düşen 
bir insanın sıkıntılı olabileceğini anlıyorum. Tabiî bu 
sıkıntıdan kurtulmak için de uzun konuşmak, uzun 
uzun bazı şeyler söylemek ihtiyaç oldu herhalde. Bu 
sebeple konuştu. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli... 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Bir şey da
ha... 

BAŞKAN — Açıklamanızı yaptınız efendim. Baş
ka söyleyeceğiniz var mı?... 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Yapma
dım, bir cümlem daha var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Efendim 
esasen, galiba bir 10 dakikalık zamanım var benim. 

BAŞKAN — Beş dakikayı. doldurdunuz efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Beş daki

kayı doldurdumsa bir beş dakika daha var. 

BAŞKAN — Beş dakika daha var; fakat mevzuu 
dağıtmayalım, çok rica ederim. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım, ikazlarınıza riayet edeceğim efendim. 

Efendim üçüncü bir husus da şu : Sayın Cumhur
başkanımız, topluca görüşmeden sonra parti liderle
riyle başbaşa ve tek tek görüşme ihtiyacını duymuş
tur. Bu ihtiyacı duyan, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızla benim başbaşa yaptığım 
konuşma sırasında Cumhurbaşkanımız Erbakan'ın da 
bulunmasını isteseydi, her halde kendisini çağırırdı. 
Erbakan'ın bulunmasını istemedi. Yine Sayın Ecevit 
ile Cumhurbaşkanının başbaşa konuşmasında da, 
Erbakan'da bulunsun diye düşünseydi, onu da çağir 
rırdı... 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli... 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Demek ki 
bu konuşmalar iki kişi arasında olmuştur. 

Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bir toplum 
içinde yaşayan bir insanı tutan çeşitli kaideler var
dır. Muaşeret vardır, töreler vardır, ahlâk kaideleri 
vardır, hukuk kaideleri vardır ve bunların hepsinin 
üstünde de Allanın kitabında konulan kaideler var
dır. Allanın Kitabında deniyor ki: «Ve lâ tecessesu» 
Halbuki Sayın Erbakan benimle Cumhurbaşkanı ara
sındaki konuşmaya kulağını uzatıyor, benimle Cum
hurbaşkanı arasındaki konuşmaya tecessüs gösteri
yor. Hiç değilse Allahın Kitabına uy Sayın Erbakan!.. 

Teşekkür ederim. (M.S.P. ve A.P. sıralarından 
gürültüler, C.H.P. sıralarından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Süleyman De-

mirel, buyurunuz. (A.P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

A.P. GRUPU ADINA SÜYELMAN DEMİR-
EL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümet Programı dolayısıyle yapılan müzakereler
de Adalet Partisinin görüşlerini ifade etmek için hu-
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zurunuza geldiğim şu anda hepinizi saygıyla selâm
lıyorum. 

Hükümet Programı bu Mecliste ilk defa yapılmı
yor, hükümet programı müzakeresi bu Mecliste bir
çok kereler yapılmıştır. Yalnız sanırım ki, bu türü 
ilk defa yapılıyor. Hükümet burada oturuyor, prog
ramı ortaya konmuş; Hükümeti yok sayarak, mazide 
kalmış birtakım meseleleri buraya getirip dillendir
mek suretiyle ve genellikle hükümet programıyla il
gili olmayan birçok hususları dile getirmek suretiyle 
bir müzakere cereyan ediyor. Bu müzakereye hangi 
ölçüde, nasıl katkıda bulunabileceğimizi uzun uzun 
düşündükten sonra, huzurunuzda, asgariden bazı şey
leri söylemenin bizim için zaruret olduğu kanaatiyle 
bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye bir bunalımın" için
dedir. Türkiye'de bu bunalım yeni. değildir. 1961 
Anayasası tatbikata konduğundan bu yana, Türkiye 
alışık olmadığı hükümet bunalımlarıyla karşı karşı
ya kalmıştır. Türkiye, 1960 ihtilâline kadar hükümet 
bunalımının ne olduğunu bilmezdi; ama 1960 ihtilâli 
sonrasında getirilmiş bulunan 1961 Anayasası ve nis
pî temsil sistemiyle Türkiye'nin idaresine geçildiğin
den bu yana, hükümet bunalımı Türkiye'nin me
selesi olmuştur. Hükümet bunalımlarını açmada, en 
ileri Batı memleketleri dahi büyük sıkıntılar çekmek
tedir. Bizim ise hükümet bunalımlarını aşmada kâfi 
tecrübemiz olduğu kanatinde değilim. Daha doğru
su, nispî sistemin bir oy dağılmasıyle neticelenmesi, 
bir seçimi bir oy dağılmasıyle neticelendirmesi ha
linde, meydana gelen durum zor bir durumdur. Bu -
zor durumu aşmaya kâfi tecrübemiz bulunmadığını 
zaman göstermiştir. Belki ileride daha çok tecrübe 
kazanılacak ve bunalımları aşmada daha çok bilgi 
sahibi ve maharet sahibi olacağız; ama üzüntü ile i 
ifade edelim ki, hükümet bunalımı ile karşılaştığımız j 
zaman, büyük bir telâşa, büyük bir paniğe kapılıp, j 
rejimi kötülemeğe çok kısa zamanda varan sabırsız- l 
lıklar gösterdiğimiz gerçektir. 

Bir sistem var orta yerde, 1961 Anayasası ve \ 
nispî temsil sistemi. 1961 Anayasasının 56 ncı mad- İ 
desin e göre, Türkiye'de parti kurmak izne bağlı de- ; 
ğil, istediğiniz kadar parti kurabilirsiniz, istediğiniz 
kadar parti kurabilirsiniz, vatandaşın oyları bu par
tiler arasında dağılırsa, Millet Meclisine geldiğiniz 
zaman, partilerin birbirini suçlaması; sen benimle bir 
araya gelmiyorsun, ben seninle bir araya gelmiyorum, ! 
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şeklindeki suçlamasını, rejim suçlamasına vardırdığı
mız takdirde, " memleketin hayat tarzı, idare tarzı 
olarak benimsediği rejimi işletmediği intibaı, bir nok
tada yaygın hale gelebilir. 

Bakalım ne olmuş, 1961 Anayasasının tabikatına 
girdiğimiz günden bu yana? 1961 de seçimler yapıl
mış, reyler dağılmış, en çok oy alan parti % 38 al
mış, ondan sonra % 34, % 14, % 14 ve bu şekilde 
reyler dağılınca hiçbir parti tek paşma hükümet ku
ramamış. Koalisyonları Türkiye 1961'de tanıyor. On
dan evvel Türkiye'de koalisyon tanımıyor ülke ve 
aslında 1961 Anayasası icranın yetkisini de değiştir
miş. Daha doğrusu 1961 Anayasası icraya yetki ver
memiş, icraya görev vermiş. Güçlü bir icra, güçlü 
bir icradan kaçan bir Anayasa söz konusudur. 1961 
Anayasası güçlü bir icra istememiş; icrayı, güçlü bir 
icrayı güçsüz bir hale getirmiş ve 1961 Anayasası 
«Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu» 
prensibini çeşitli şekillerde anlaşılır hale de getirmiş. 
işte bu kavram kargaşası içerisinde Türkiye ondört 
senedir çırpmıyor. Ondan sonra bugün geliyoruz 1974 
senesinin Kasım ayının sonuna yaklaştığımız bir gün
de, bu bunalıma nasıl çare bulacağımızın, bir takım 
indi ölçülere dayanarak, neticesini çıkarmaya çalışı
yoruz. Aslında kanaatimiz odur ki, ülkenin meselesi 
sadece bir hükümet bunalımı değildir. Hükümet bu
nalımını aşan bir zorlukla karşı karşıyayız. Türkiye' 
yi idare edebilecek miyiz, Türkiye'yi idare edemeye
cek miyiz? Veya Türkiye'yi nasıl idare edebileceğiz? 
Bu sistemi kabul ettiğimiz zaman, bu sistemin için
de istikrarsızlık vardır. (D.P. ve M.S.P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, rica edeceğim, ha
tibi dinleyelim efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Binaena
leyh, istikrarsızlık tabiîdir demiyorum ama, istikrar
sızlık vardır. Ya istikrarsızlığın tedbirini alacaksınız, 
asgariye indirmenin tedbirini, yahut istikrarsızlığın 
sebep olduğu birtakım sıkıntılara katlanacaksınız. 
Binaenaleyh, hem istikrarsızlık olmasın, hem böyle 
olsun; bunu sağlayacak sistem bu sistem değildir. 
Daha doğrusu yanlış anlaşılmasın; 1961 Anayasası
nın «İnsan Hakları» kısmı, «Devletin görevleri» kıs
mı birçok kısımlarına kimsenin bir diyeceği yoktur 
ama, memleketi idare de 55 maddesi değiştirilmek 
mecburiyetinde kalan onüç ondört senede, bir Ana
yasa sahip olduğumuz, bu Anayasanın yeni bulun
duğu ve Türkiye'nin böylesine çoklu bir sisteme de 
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alışık olmadığını akıllardan çıkarmamak lâzımdır. 
Bunun çaresini Türkiye aramaya devam edecek, Tür
kiye istikrarın çaresini aramaya devam edecek. O iti
bar ile, sözümü bu noktada, istikrar ile ilgili genel 
mülâhazamı bu noktada bırakıp, başka bir konuya 
geçmek istiyorum. 

Evvelâ şunu arz ve ifade edeyim ki; bugünkü 
Hükümetin Programı eleştirilirken «Hemen hemen 
her şey eleştirildi de program eleştirilmedi» desek, 
doğrudur. Veyahut da, bugünkü programın eleştirisi 
yapılırken, yeni bir program da ortaya konduğu (Bi
raz evvel Sayın Erbakan tarafından) doğrudur. Ne
ler yapılması lâzım geldiği, nasıl yapılması lâzım gel
diği adeta yeni Hükümetin önüne bir program ola
rak konmuştur. 

Şunu arz ve ifade edelim ki, Hükümeti kuran 
Sayın Profesör Irmak ve Kabine arkadaşlarına karşı 
grupumuzun en ufak bir mülâhazası mevcut değildir. 
Demek istiyorum ki, söyleyeceğimiz şeyler ne Sayın 
Profesör Irmak'ın, ne de arkadaşların şahıslarıyle il
gili şeyler değildir. Esasen, orta yerde bir sistem me
selesi mevcuttur, bu sistem meselesinin münakaşasını 
gayet tabiî ki, enine boyuna yapmak zarureti ile kar
şı karşıyayız. Bu münakaşayı yaparken de; «Başka 
türlü bir hükümet niye kurulmadı?» konusunda serd-
edilen bazı mütalaalar var, bazı düşünceler var, o 
düşüncelerin bizce doğru olmayan kısımlarını aydın
latacağız, bizce doğrularının ne olduğunu ortaya ko
yacağız. Ama, şunu arz ve ifade edeyim ki, hükümet 
kurulması bir meclis müzakeresi ile mümkün değil
dir. Yani, burada, hükümet kurulmasını bir müza
kereye tabi tutsak, sonunda bir hükümet çıkarama
yız. Onun içindir ki, Hükümet kurulur, meclislerin önü
ne gelir, güvenoyu alır göreve devam eder; güven
oyu almaz, yenisi kuruluncaya kadar göreve devam 
eder. Başka bir şekli de yoktur. 

Bu itibarla, bu anamülâhaza etrafında düşüncele
rimizi serdedeceğiz. Daha doğrusu, «Burada bir Hü
kümet otururken yenisi nasıl kurulmalıdır» gibi bir 
tartışmaya girmeyi doğru bulmadığımızı ifade et
mek istiyorum. Şayet, programını önünüze getirmiş 
bulunan Hükümet güvenoyu almazsa; o zaman ye
nisinin nasıl kurulacağını, ayrı bir iş, ayrı bir muame
le olarak düşünmek gerekecektir. 

Muhterem milletvekilleri; burada herkes, hemen 
hemen konuşan hatipler, birbirlerine çeşitli zaman
larda söyledikleri, söyleyemedikleri sözleri tekrar
ladılar. Aslında bu tekrarlar yapılırken, bunların 

yeni yeni tefsirlerine de şahit olduk. Bu tefsirler ya
pılırken bir bunalımın içinde bulunduğumuz unutul
muştur kanaatimce. Bunalım nasıl çözülecektir? 

1973 seçimleri yapılmış. Dönelim 1961 seçimleri
ne. 1961 seçimleri yapılmış, hiçbir parti tek başına 
iktidar olacak kadar oya sahip olamamış. Ondan son
ra günlerce uğraşılmış, o günün şartları ve o günün 
ortamı içerisinde uğraşılmış, bir koalisyon hüküme
ti meydana getirilmiş. Bu koalisyon hükümeti sekiz 
ay yaşamış; bozulmuş. Bozulduktan sonra gayret 
sarfedilmiş, ikinci bir koalisyon hükümeti meydana 
getirilmiş; o da bozulmuş aradan on iki ay geçtiktan 
sonra. Tekrar hükümet kurulması meselesine dönül
müş, üçüncü bir hükümet kurulmuş, ondört ay ka
dar da o yaşamış, o da bozulmuş. Ondan sonra, da
ha doğrusu o, istifaya mecbur edilmiş ve dördüncü 
koalisyon hükümeti kurulmuş. Dördüncü koalisyon 
hükümetini biz kurduk ve 1965 seçimlerine ülkeyi gö-' 
türdük. 

Demek ki Türkiye, 1961 - 1965 döneminde esasen 
dört senede dört hükümet denemiş, geliyor. Binaen
aleyh, Türkiye ne zaman istikrarsızlığı bilmiyor, hü
kümet istikrarsızlığını? 1965 - 1971 döneminde. Çün
kü, 1965 seçimlerinde Adalet Partisi, tek başına ik
tidar olabilecek kadar çoğunluğu almış, dört sene 
içerisinde Türkiye'de hükümet bunalımının ne oldu
ğunu göstermemiş. Ondan sonra 1969 seçimlerinde 
Adalet Partisi tekrar tek başına hükümet olacak ço
ğunluğu almış; ama 12 Mart 1971 bunalımına gelmiş 
ve on bunalımdan, 1971 'den 1973 'e kadar Türkiye'de 
dört tane daha yeni hükümet denemek mecburiye-: 
tiyle karşı karşıya kalınmış; hem partilerüstü hükü
met. Yani, hükümet sadece parlamentonun güveniy
le çalışmaya devam edememiş, Parlamentonun güve
ni olduğu halde çalışmaya devam edememiş. Hattâ 
12 Mart 1971 bunalımından sonra kurulan ilk hü
kümet 321 oyla güvenoyu almış; gücünü, aldığı gü
venoyunun sayısıyle ölçmüş, Parlamento içinden bir 
müdahale vaki olmamış bu hükümete, kendi içinden 
bozulmuş ve sekiz ay zarfında görevi bırakmak mec
buriyetinde kalmış. Ondan sonra yine yeni bir tane
si kurulmuş, dört ay devam etmiş.- Yeni bir tanesi ku
rulmuş, aşağı yukarı on - oniki ay devam etmiş. Son
ra 13 Mart 1973'le beraber yeni bir dönem açılmış 
ve bir dördüncüsü, bir dördüncü koalisyon hükümeti 
kurulmuştur. Böylece Türkiye 1961 - 1965 dönemin
de 4, 1971 - 1973 döneminde de 4 hükümeti denedi, 
geliyor. Yani istikrarsızlık, Türkiye'de ilk defa olan 
bir şey değildir. Ama, bütün bu istikrarsızlık dönem-
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lerinde Türkiye, demokrasi fikrini ve demokrasi 
müessesesini yaşatmaya gayret göstermiş ve demok
rasi müessesesini yaşatmış, buraya kadar getirmiş. 

Şimdi geliyoruz; 1973 seçimleri sonunda bir hü
kümet kuruyoruz. Bu Hükümetin kurulması için 100 
gün uğraşıyoruz, bu uğraşmalar esnasında çeşitli for
müllere, çeşitli çarelere, çeşitli düşüncelere başvuru
yoruz ve 100 gün sonunda da Cumhuriyet Halk Par
tisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyonu meydana çıkı
yor. Bu Koalisyon; 5 Şubat 1974 tarihinde bu kür
süden, o günkü Hükümetin Başkanı olan Sayın Ece-
vit tarafından Türk komuoyuna şöyle takdim edili
yor, zabıttan aynen söylüyorum: «Bu Hükümet, şa
yet güveninize mazhar olur...» ki, olacaktır. «... Güve
ninize mazhar olur, bir süre programını tatbik ede-
büirse...» ki, edecektir. «.. Ondan sonra uzunca bir sü
re iktidar olacaktır.» diye takdim edilmiştir. 

Ve dönülmüştür «Siz, neyin muhalefetini yapa
caksınız?» diye bize hitap edilmiştir. Şimdi, bugün yi
ne çeşitli hitaplara mâruz kaldık. Anlaşılıyor ki, Hü
kümeti kuran Sayın Başbakan ve sayın yardımcısı, 
sanki Hükümeti bozanlar bizmişiz gibi; bizi muaheze 
etmek, Hükümet bunalımından âdeta bir sorumlu 
aranacaksa, bizim üstümüze bunalım derdini atmak 
gibi bir tavrın içerisine girmişlerdir. Bu, bizi bir mü
dafaaya götürür, kendimizi müdafaaya götürür. Ken
dimizi müdafaaya kaldığımız zaman, kimsenin incin
meden bizi dinlemesi lâzımdır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Mesele şudur: Bir bunalım çıkıyor. Bu bunalım na
sıl çıkıyor? Evvelâ bir Hükümet, Şubat 1974'de ken
disini uzunca süre, yani asgarîden 15-20 sene, - o in
tibaı veren - bir iktidar olarak ilân ediyor. Sonra ge
liyor, Mayıs ayının bir yerinde «Dal çatırdadı» diyor. 

Nisan ayında, yani aradan 100 gün geçtikten son
ra ben, «Koalisyonların genellikle uzun sürmeyeceği
ni, koalisyonların kısa zaman içinde sürtünmelere 
gidebileceğini, hele bu koalisyonun birisi diğerini 
frenlemek, birisi de öbürünü törpülemek gibi iki ga
ye ile işe girişmiş iki partiden teşekkül ettiği için, 
uzun süremeyeceğini» 14 Nisan günü İzmir'de söyle
diğim zaman, 15 Nisan günü «Bunalım kışkırtıcılığı» 
ile itham edildim. İthamı, Sayın Ecevit yaptı. İki par
ti öyle uyumluymuş ki, ben memlekette huzuru be
ğenmemişim, huzursuzluk çıkarıyormuşum ve âdeta 
bunalım çıkarıyormuşum, bunalımı kışkırtıyormu-
şum, şeklinde beni itham ettiler. Ama, Mayıs ayında 
kendisi Af Kanunu dolayısiyle, bu Meclisin verdiği 
bir karardan sonra «Dalın çatırdadjğını, çatırdayan 

dala ne kadar tutunabileceklerini» de ifade ettiler. Da
ha sonra döndüler, onlar bir kenara atıldı, dal fa
lan sanıyorum yerine yapıştı, bir süre daha -gidildi ve 
sonra Kıbrıs meselesi prtaya çıktı. 

Kıbrıs meselesi ortaya çıktıktan sonra 3 Eylüle 
kadar geliyoruz. 3 Eylülde, otobüslerin arkasında, 
Sayın Ecevit'in miğferli resimleri Türkiye'nin her 
tarafına gidip geliyor. «İkinci Atatürk», onda» son
ra «Kahraman» yazıları her tarafta asılı. (C. H. P. 
sıralarından gürütüler ve gülüşmeler) Bunalırmn -je-
bebinde bunlar vardır da onun için izah ediyorum. 
Her tarafta Sayın Ecevit, «İkinci Atatürk», «Kibns 
Fatihi», «Kıbrıs Kahramanı» olarak karşılattırılıyor. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Gemiye bindi
rip indirmedik... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — «Gemiye 
bindirip , indirmedik» diyene biraz sonra cevap ve
receğim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ve milletin Silâhlı Kuvvetlerinin, Türk Parlâmen
tosu ve tüm milleti ile arkasında durması gayet tabiî 
olan kahramanca başarısını, Cumhuriyet Halk Parti
si oya tahvil etmek istiyor. Bunu söyleyen, aslında, 
Hükümetin ikinci başı olan Başbakan Yardımcısı Sa
yın Erbakan'dır: Yani, «Kıbrıs'ta şehit kanlarını oya 
tahvil etmek istiyor Cumhuriyet Halk Partisi». 

Bunalım buradan çıkmıştır. Bu bunalım kasten çı
karılmıştır. Bunalımı çıkaran Sayın Ecevit'tir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 
Koalisyonu 100 günde kurulmuştur. Sayın Ecevit ye
niden kurulacak bir hükümetin kolay olmayacağını 
biliyordu; ama kendisine denilmiştir ki, «Şu ortamda 
seçime gidilirse, fazladan 100 mebusla gelinir». Ken
disi bir yerlerden seçim işareti aldığı zehabına da ka
pılmıştır. Binaenaleyh, «Fırsat bu fırsat» deyip, «İs
kandinavya seyahatine giderken vekâleti kime bıra
kacağım?» münakaşası çıkarıp, Türkiye'de bunalımı 
yaratmıştır. 

Bunalımdan sadece Sayın Ecevit bunalsa mesele 
yok. (A. P. sıralarından gülüşmeler) Kendisi bunal
dı, memleketi bunalttı. Bu hâdise 17 Eylülde oluyor. 
17 Eylülden bugüne kadar 70 güne yakın zaman geç
miştir ve bu 70 gün zarfında Türkiye yeniden Hükü
met arıyor. 

Sayın Ecevit'in bu gibi ahvalde Hükümet kura
bilmesinin bir ortam meselesi olduğunu unutmaması 
lâzımdır. Hükümet kurulabilmesinin bir ortam mese
lesi olduğunu hiç kimse unutmamalıdır. Bir koalisyon 
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kurulabilmesinin, bir ortak çizgi bulmaya, bir uzlaş
ma sağlamaya bağlı olduğunu kimse unutmamalıdır. 

Grupu bulunan beş parti... «Efendim, siz yanya
na gelin»... Kimsenin diğerine, «Siz yanyana gelin» 
veya «Siz yanyana gelin; geliniyorsanız sizi muaheze 
ediyorum» demeye hakkı yoktur. Beş parti ayrı ayrı 
partilerdir, ayrı ayrı programları vardır, ayrı ayrı des
tekleri vardır, ayn ayrı kendilerini tutanlar vardır, 
hitap ettikleri kitle ayrıdır ve ayrı ayrı sorumluluk
ları vardır. Bu da tabiîdir. Binaenaleyh, «Siz, filanca 
falanca ile niye bir araya gelmiyorsunuz?» diye birbi
rimizi muaheze ederek bu işlerin içinden çıkmanın 
mümkün olduğuna kani' değilim. 

Şimdi, .hem diyoruz ki, kimseye tahakküm edil
mesin, o zaman tahakküm çıkar bunun altından; bu 
sebeplerle Hükümet kurulamamıştır. Hükümetin ku
rulamayışının sebebi, uzlaşılamamıştır. Yani, beş par
ti, bir Hükümet çıkaracak biçimde bir kombinezon 
meydana getirememiştir. Partiler teker teker, hiçbi
risi kendi başına Hükümet kuracak vaziyette de ol
madığına göre ne olacaktır? Bunalım olacaktır. Bu, 
ne arzuya tabidir; ne, birisinin «Dur» demesine bağ
lıdır; ne birisinin, «Yürü» demesine bağlıdır. 

Şimdi, bunalımın 70 günlük safahatını incelerken 
neler görüyoruz. Sayın Ecevit bu kürsüye geliyor, di
yor ki, «Efendim, biz, rakibimiz olan Adalet Parti
sine dokuz öneri götürdük, hiç kimsenin yapamaya
cağı kadar da cömert davrandık. Siz Hükümet kurun, 
biz sizi destekleyelim.... Dokuzunu da reddettiler. Ya
ni, kurmadılar Hükümeti veya bize de kurdurmadı
lar». 

Şimdi bu dokuz öneriye bakalım. Bu dokuz öneri
nin içinden Hükümet çıkıyor mu? Aslında, Hükümet 
çıkmıyorsa, yirmi öneriden de Hükümet çıkmaz; çı
kıyorsa, bir öneriden de Hükümet çıkar. (A. P. sıra
larından alkışlar) Yani, anlaşılıyor ki, dokuz, sonra
dan istismar yapılmak için uğurlu sayı olarak seçil
miş. 

Dokuz öneri getirmişiniz, bunların üç tanesinde 
seçim şartı yok, altı tanesinde seçim şartı var. Altı 
tanesinde seçim şartı; baharda seçim olduğuna gö
re, Güzde seçim olduğuna göre. Binaenaleyh, tertip 
üçere iner, üç bir tane, üç bir tane. öyleyse, aslında 
üç gurup teklif var önümüzde: Baharda seçim oldu
ğuna göre, bir de Güzde seçim olduğuna göre. Sayın 
Ecevit diyor ki bize, «Baharda seçim olduğuna göre, 
benim başkanlığımda bir A. P. - C. H. P. koalisyonu 
kuralım», önerilerinden birisi bu. Ben diyorum ki 
kendisine, 3 Kasım günü gidiyorum, «Sizin başkan
lığınızda bir A. P."- G. H. P. koalisyonu kurarsak va
ziyet nasıl oluyor bir bakalım». Buna biz imkân gör
müyoruz. Neden imkân görmediğimizi de hemen 
kendisi ile görüşmemizin sonunda basına söylüyo
rum. Çünkü biz, «Bu Hükümet (Yani istifa eden Hü
kümet, yani C. H. P. - M. S. P. Koalisyonu ve bü
yük ağırlığı C. H. P.'nin üzerinde olmak üzere söz
lerimizin) partizandır, partizanlık yapmıştır.» diyoruz. 
Binaenaleyh, biz diyoruz ki, «Bu Hükümet TRT.'yi 
tarafsızlıktan çıkarmış, C. H. P.'nin organı haline ge
tirmiştir». (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Biz di
yoruz ki, «Bu Hükümet, memleketi pahalılığa boğ
muştur». Biz diyoruz ki, «Bu Hükümet, memleketi 

Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet Parti
sinin bir araya geleceğini kim düşünürdü? Geldiler... 
Demek ki, bir ortak çizgi bulabildiler, bir uzlaşma 
bulabildiler; orta yere bir Hükümet çktı. Onun için
dir ki, biz rejimi kötüleyerek, partiler demokrasisi
ni kötüleyerek, Parlamentoyu kötüleyerek, seçimi 
kötüleyerek bu işin içinden çıkamayız. Hele, onu sa
vunma mecburiyetinde olan milletvekilleri ve Parlâ
mento üyeleri olarak bunun içinden çıkamayız. 

Mademki rejim budur, mademki birden fazla par
ti kurmak Anayasanın tabiî gereğidir,. istediğiniz 
kadar parti kurmak tabiî gereğidir, mademki vatan
daş, reyini böyle dağıtmıştır; o zaman bir uzlaşma 
bulamadığınız takdirde bunalım devam eder. 

Bir uzlaşma bulabilme kimin elinde de, bulama- ; 
mış? Bunun, ne gönlü ferah olmakla, ne geniş kalpli 
olmakla, ne bunalım istemekle falan alâkası yoktur; 
bunlar evhamdan ibarettir. 

Gelin, aklı çalıştıralım, işte grupu olan beş tane 
parti... Kim kiminle, niye bir araya gelemiyor da 
Hükümet kurulmuyor? Onu söyleyin. Niye bir ara
ya gelemiyorsunuz? Niye C. H. P. - D. P. bir araya 
gelemiyor? Niye C. H. P. - M. S. P. ile bir araya ge
lemiyor tekrar? Binaenaleyh, bu niyetlerin altında 
ne kadar gerekçe varsa, (Gelememe gerekçesi) A. P.' 
nin de C. H, P. ile bir araya gelememesinde ve A. P.' 
nin de başka partilerle bir araya gelememesinde (Hiç 
olmazsa şu ana kadar) aynı gerekçeler yatar. 

Binaenaleyh, bir uzlaşma bulmak lâzımdır. Uz
laşma bulma kolay bir iş değildir zaten. Yani, şa
hısların uzlaşmasının zor olduğu bir dönemde, her
kesin birçok probleminin olduğu bir dönemde parti
lerin uzlaşmasını kolay farzetmek ve bundan sonra 
da birtakım kötülemelere kalkmayı insaf ile bağdaş
tırmak mümkün değildir ve bu, bunalımın çaresi de 
değildir zaten. 
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çeşitli sıkıntıların içine sokmuştur»... Bunları dedik, 
geliyoruz. 

Şimdi biz, A. P. - C. H. P. Koalisyonunu Sayın 
Ecevit'in Başkanlığında kurduk, acaba bu sözlerimizi 
geri mi alacağız, yahut da bu iddialarımızdan vaz mı 
geçeceğiz? Böyle Hükümet nasıl işler? Bundan, Hü
kümet çıkar mı, Allah için?.. Bunu, öneri telâkki et
mek mümkün mü? Çıkmaz... 

Peki biz; «Bundan Hükümet çıkmaz» dediğimiz 
zaman bir olanak varmış da, imkân yani, bu olanağı 
reddetmişiz biz. Bunun neresi imkân, neresi Hükü
met imkânı? Bu bir... 

ikincisi, «Benim Başkanlığımda Güzün seçim ya
pılmak üzere Hükümet kuralım»... Yani, Sayın Ece
vit'in Başkanlığında bir Hükümet kurulması... Bu, bu
nun aynı... «Bir tarafsızın Başkanlığında Baharda 
seçim yapılmak üzere Hükümet kuralım»... 

Biz o anda bir tarafsızın Başkanlığında kurula
cak Hükümetin Türkiye'nin meselelerini göğüsleyebi-
leceği kanaatinde değildik. Bu bizim görüşümüz. Öy
le ise bundan da Hükümet çıkmaz. 

«Güzün seçim yapılmak üzere böyle bir Hükü
met kuralım». Zaten onu kabullenmedik. 

Şimdi, geriye kalıyor, «Siz Hükümet kurun, biz si
zi destekleyelim, yahut biz kuralım siz bizi destekle
yin». 

Onu da sordum kendilerine, «Biz Hükümet kurar
sak, siz bizi nasıl destekleyeceksiniz?». Dokuz öneri 
bu.. Bir kısım milletvekilleri oylamaya girmeyecek, 
bir kısım milletvekilleri müstenkif kalacak, bir kısım 
milletvekilleri, katı olanları kırmızı oy kullanacak ve 
biz 149 milletvekili ile çıkacağız, Sayın Ecevit bizi 
istediği zaman düşürebilecek. Yani, Sayın Ecevit'in 
merhametine kalmış bir Hükümet; ondan sonra, ip
leri Sayın Ecevit'in elinde. Biz bunu ciddî telâkki et
medik. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar), 

«Biz kuralım, siz bizi destekleyin»... Biz, kendimiz 
için ciddî telâkki etmediğimiz bir şeyi sizin için nasıl 
Ciddî telâkki ederiz? Bu bir muvazaa Hükümeti olur
du. Muvazaa Hükümeti... Hem, «Demokrasiden 
uzaklaşmayalım» diyoruz, hem, «Gerektiği zaman bir
takım muvazaalara gidelim»... Bunu doğru bulma
dık. 

Binaenaleyh, dokuz tane teklifin içinden bir Hü
kümet aradık. Dokuz tane önerinin içinde Hükümet 
bulamadık. Kusur bizim değildir. Gerçekten, dokuz 
önerinin içine Sayın Ecevit bir Hükümet koymuş ol
saydı biz onu bulurduk. (A. P. sıralarından alkışlar) 

I ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Bir öneri de 
I siz getirseydiniz? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Efendim, 
I müsaade buyurun, «Ben dokuz öneri getirdim, red-
I dettiler» diyene cevap veriyorum. Başka bir şey var-
I sa ona da cevap vereceğim, müsaade buyurun. 
I Ondan sonra, dokuz önerinin hali budur. «En 
I ağır fedakârlık gösterdik» diyor. Ne imiş gösterdik-
I leri fedakârlık? «Siz Hükümet olun, biz sizi destek-
I leyelim». Nasıl destekleyeceksiniz? Destek bu... Peki 
I ne zamana kadar desteklersiniz? «Bir seçim olanağı 
I çıkana kadar veya güçlü bir Hükümet kurulması im-
I kânı çıkana kadar»... 

I Bunlar basma açıklandığı için açıklıyorum. Be-
I nim genellikle, buradan birtakım ikili görüşmeleri 
I falan karşı taraf razı olmadıkça açıklamak âdetim 
I değildir. Basına karşılıklı olarak açıkladık, onun için 
I açıklıyorum. 
I Peki, bir ay sonra bir Hükümet olanağı buldunuz. 
I Ne olacağız biz? Gideceğiz. Bizim taraftarlarımız ve 
I sizin taraftarlarınız ne diyecek? Evvelâ bizim taraf-
I tarlanınız diyecek ki, «Oyuna geldiniz, bir aylık Hü-
I kümeti kurdunuz, bir ay zarfında yürüdünüz». Dev-
I let ne olacak? Her ay bir Hükümet değiştiren Dev-
I let haline gelecek. Bu aslında olabilecek birtakım ihti-
I malleri de kapatmaktır. İstikrar arıyoruz, istikrarsız-
I lığa kendimiz âlet olacağız. 

I «Demokratik düzeni yerleştirelim» diyoruz, de-
I mokratik düzenin derpiş etmediği birtakım şeylere 
I kendimiz alet olacağız. Aslında, ifası gayri mümkün 
I akit, akit değildir. Yani, bir akdin önceden veya sonra-
I dan ifası gayri mümkün hale geldi ise, o akit bozulur, 
I Medenî Kanunun temel hükünılerindendir. Biz bu 
I önerilerde, ifası mümkün bir akit bulmadık. İfası 
I mümkün bir ahit bulmadık. Hal böyle olunca da, bun-
I lan öneri telâkki edip, bunların içinde bir Hükümet 
I çıkabilecek teklifler telâkki etmedik. 
I İyi ki kurmamışız, iyi ki etmemişiz. Çünkü, Sayın 
I Ecevit şimdi geldi, hem kurmamışken başımıza kak-
I ti. Başımıza kaktı, dedi ki, «Kendileri üç senelik Hü-
I kümet arıyorlar, vaktiyle ellerindeki Hükümeti kap-
I tırdılar, şimdi üç senelik Hükümet arıyorlar» Hesa-
I bımızı doğru yaptığımız, tahminlerimizi doğru yürüt-
I tüğümüz, bize getirilen şeyleri doğru değerlendirdiği-
I miz ortaya çıkmıştır. 
I Muhterem milletvekilleri, «Peki, bu önerilerden 
I bir şey çıkmadı, siz bir teklifte bulunsaydınız?»... Biz 
I de bulunduk teklifte, dedik ki, «Tabiî ki, siz başka 
I birisiyle hükümet kurabilirsiniz, bizim bunu telkinimi-
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ze hacet yok». Ama, altarnatif olarak görünüyor, 
teklif değildir bu, açıklıkla söylüyorum. Ama biz size 
bir teklifte bulunma mecburiyetinde veya durumun
da değiliz. Biz Hükümet bunalımını zaten parti baş
kanları olarak konuştuk. Bunun içerisinden, Hükümet 
kurma görevi üzerinde idi Sayın Ecevit'in. Eğer parti 
başkanları olarak konuşurken kendisinin Hükümet 
kurma görevi de işe yarayacaksa, bir Hükümet çıkı
verecekle, o şekilde de meseleyi yürütmek mümkün
dü. Bizim söylediğimiz söz.şu idi; «Adalet Partisi ola
rak biz bir Hükümet kurmaya talibiz ve Adalet Par
tisi olarak biz bir Hükümet kurmaya hazırız». Neyi 
yapmak üzere? Memleketin en önemli meseleleri ne 
ise onu yapmak üzere. Nedir memleketin önemli me
seleleri bize göre? 

Birinci mesele, Kıbrıs meselesi de dâhil olmak üze
re memleketin dış meseleleriyle fevkalâde yakından 
alâkadar olmak. 

ikinci mesele; pahalılık, işsizlik şikâyetlerini or
tadan kaldıracak şekilde enflâsyonla mücadele et
mek. 

Üçüncü mesele; kamu idaresinde yapılmış bulu
nan partizanlığı ortadan kaldırmak. 

Dördüncü mesele; Devlet Radyo ve Televizyonu
nu tarafsız hale getirmek. 

Beşinci mesele; komünizmle, komünizm tehlike
siyle mücadele etmek.. (A. P. sıralarından alkışlar) 

«Bunlar Türkiye'nin meseleleri değildir» deyiniz. 
Bir mesele daha var; durmuş bulunan yatırım hamle
sini harekete geçirmek, ekonomiyi inkişaf ettirmek 
gibi... «Bunlar Türkiye'nin meseleleri değildir» deyi
niz; mümkündür; bunları Türkiye'nin meselesi say
mayanlar olabilir. Bizim çağrımız, bunları Türkiye' 
nin meseleleri sayanlar, kim bunları Türkiye'nin me
selesi sayıyorsa buyursun gelsinler, Hükümet kura
lım. Teklif bu veya bu çağın bir ortam yaratmak 
içindi, bir ortak çizgi bulmak içindi. Gayet tabiî ki, 
bütün bunlar kamuoyunun önünde olurken, kamuoyu
nu yapma da bu çağırının içinde vardır. 

Bir başka teklifimiz daha vardı. O teklifimiz de 
şu idi; seçime gitmek de dâhil olmak üzere, Türkiye' 
ye istikrar getirecek, Anayasada bazı değişiklikleri 
yapacak, yine pahalılıkla, işsizlikle, bu işlerle müca
dele edecek, yine komünizm tehlikesiyle mücadele 
edecek bir Hükümeti kim kurarsa destek oluruz; 
kim kurarsa destek oluruz, bunları yapmak üzere... 
«Anayasa değişiklikleri yapacağız, istikrar getirmek 
için»... Bunu da söyledik. Sayın Ecevit tarafından bu
na verilen cevap şudur: 

«Adalet Partisi 2/3 çoğunlukla gelse ancak yapa
bileceği işleri beklediği bir hükümet arıyor». 

Benim cevabım şudur, bizim söylediğimiz şeyler, 
Adalet Partisini alâkadar eden şeyler değil, tüm re
jimi, tüm memleketi alâkadar eden şeylerdir, tüm 
memleketi... (A. P. sıralarından alkışlar) «Dokuz 
öneriyi reddettiniz, yerine teklif koymadınız»... Koy
duk teklif; ama kim tarafından şayanı kabul bulu
nursa onları çağırdık; ortak çizgi aramak böyle olur
du. «Benim dediklerimi niye kabul etmiyorsunuz?» 
diye başkalarını kötülemeye kalkmakla zaten uzlaş
ma bulamazdınız. Ama, 11 Kasım gününe kadar bir 
uzlaşma bulma imkânı olmadı, 11 Kasım günü ol
du. Aslında bir 9 Kasım günü var arada. 9 Ka
sım günü Sayın Ecevit Derecine köyünde yahut da 
Ankara ile Sultandağımn Derecine köyü arasında 
bir yerde veya Gençlik Kurultayında bir yerde; ama 
bir iki yerde, bu Parlamentonun milletin 10 sene ge
risinde olduğunu ve bu Parlamento ile hiçbir şey 
yapılamayacağını ilân etti. Sonradan, Parlamentonun 
değil de, Parlamento çoğunluğunun milletin 10 se
ne gerisinde olduğunu söylediğini ifade etti. Yani, 
Parlamentonun tümünün değil de, kendileri hariç an
laşılan, geri kalanının tümünün milletin 10 sene ge
risinde olduğunu ilân etti. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Halkın!.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Halkın! 
Ondan sonra, 11 Kasım günü toplantılar yapıl

dı Çankaya'da. Burada herkesin elinde bir mayi 
kitap... Toplantının zaptı... Herkes istediği yeri, geldi 
okudu. Yani, neresi kimin işine yarıyorsa orayı 
okudu. Ben mümkün mertebe objektif olmaya gay
ret edeceğim. Ben de bunun içinden bazı şeyler oku
yacağım, 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'deki bunalımın 
köküne inelim. Türkiye'deki bunalımın kökünde 
millete inanç veya inançsızlık yatar. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar. Milletin tümüne inanç 
veya inançsızlık yatar. Kendisine dedik ki, «Parla
mento çoğunluğunu itham ediyorsunuz». Demokrasi 
çoğunluk rejimidir. Esasen demokrasi çoğunluğun 
aldanmayacağı esasına dayanır. Onun için çoğunlu
ğa gitmiştir. Demokrasi azınlık tahakkümüne kar
şıdır; ama çoğunluğun azınlığı ezmesi önlenmiştir, 
Neyle önlenmiştir? İşte Jacobenist bir millî hâkimiyet 
anlayışı yerine, sınırlandırılmış bir millî hâkimiyet 
anlayışı ile önlenmiştir. Yani, çoğunluk, milletin 
yüzde 90'nı da, hattâ 99'unu da arkasına düşürse, 
99, yüzde bir'e muayyen şeyleri yapamaz. Onlar 
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nelerdir? Onlar Türk Anayasasında özüne dokunula-
mayacak haklar olarak gösterilmiştir. Binaenaleyh, 
onun dışında demokrasi çoğunlukla işler; karar ço
ğunlukla alınır. Karar alabilmek için çoğunluk lâ
zımdır, 

îşte, burada Sayın Ecevit bu beyanı yapmadan 
önce bir azınlık hükümeti ortaya koydu. Azınlık 
hükümetinin, aslında, tarafımızdan sert tepki ile kar
şılanmış olmasından, kendisi çok alınmış görünü
yor. Azınlık hükümeti nasıl olacaktı? Sayın Ecevit 
bir hükümet kuracaktı: «Ortak bulamıyorum. Kimse 
benimle ortak olmuyor. Öyle ise ben yeni bir Hükü
metin kurulmasını beklemektense ben bir hükümet 
kurayım, böylece de biran evvel ortağımdan da kur
tulmuş olurum, ondan sonra memleketi bir süre ida
re ederiz»... E, peki bu hükümete Adalet Partisi gü
ven oyu vermeyeceğine, Millî Selâmet Partisi gü
ven oyu vermeyeceğine, Demokratik Parti, «42 ta
ne kırmızı oyumuz var» dediğine göre, bu hüküme
tin güven oyu alması mümkün değil. Bu azınlık hü
kümeti oldu. 

Güvenoyu alamayacak bir hükümetin kurulma
sına muteriziz biz. 100 mebuslu bir parti bu Parla-
mento'nun içinden çıkar, hükümet kurar. Bu hü
kümet güvenoyu alır, hükümettir o; azınlık hükü
meti değildir. Azınlıkta bulunan bir partinin kurdu
ğu hükümettir; ama güvenoyu almıştır. Güvenoyu 
şartını ortadan kaldırdığınız takdirde, Parlamento 
müessesesi, ki, milletin mümesilleridir, milletle ic
ranın irtibatını koparırsınız. Güvenoyu almayan bir 
hükümetin icra yapması, önceden bile bile güvenoyu 
almayacağı belli bir hükümetin kurulmasına biz iti
raz ettik. Sayın Ecevit'i işgalcilikle de itham ettik. 
Bu doğrudur. Anayasada, azınlık hükümetine karşı 
bir şey yokmuş... «Bunu nereden çıkarıyorsunuz?» 
Bütçe ile ilgili maddenin görüşülmesinden çıkarıyo
ruz. Ayrıca güvenoyu maddesi var Anayasada, gü
vensizlik oyu maddesi var. Binaenaleyh, orta yerde 
sarahat varken, delâlete itibar olunmaz. Orta yer
de bu zamana kadar yürüyüp gelmiş, 226 kavgası 
yaptık, geliyoruz. «226'yı bulmadıkça hükümet dü
şüremezsiniz.» diyoruz. Öyle ise, güvenoyu müesse
sesini kaldırdığınız takdirde, demokrasinin en önem
li müessesesini yitirirsiniz. İşte o, azınlık tahakkü
müne gider. Sizi denetlemek mümkün değildir yeni
si gelinceye kadar uzaklaştırmak mümkün değildir. 
Böyle bir hükümete kimse razı olmaz. Aslında böy
le bir hükümet, rejime uygun bir hükümet değildir. 
îşte onun için «İşgaldir bu» dedik, 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Seçim yapalım 
Sayın Demirel. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Seçime de gele
ceğiz, biraz sabret. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica 
ederim. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Şimdi 
Sayın Ecevit'e şu suali sordum; basında da söyle
dim, basın toplantısı yaptım orada da söyledim, 
kendisine de sordum : «Bir azınlık hükümeti kur-x 

mak mümkün idi ise, benim olmaz böyle şey deme
me bakarak neye vazgeçtiniz bundan?» Çünkü, be
nim olur böyle şey dediğimi yapıyor değilsiniz ve
ya olmaz böyle şey dediğimi yapmıyor değilsiniz...; 
Bir azınlık hükümeti kurmak mümkün idi ise ve bu 
anayasaya uygun idi ise, demokratik teamüllere uy
gun idi ise - esasen ikisini ayırmak da güçtür ya -
buna uygun idi ise, neye bir azınlık hükümeti kur
maktan sarfınazar ettiniz? Uygun değil idi ise, ne
ye teşebbüs ettiniz? (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Mesele burada da kalmıyor. Şimdi bizi şikâyet 
ediyorsunuz: «Azınlık hükümeti kurdurmadınız 
bize» diye. Doğru ise kursaydınız; doğru olduğuna 
inanıyor idiyseniz kursaydınız veya yanlış olduğunu 
bile bile kurmak mümkün idiyse, kursaydınız. 

Binaenaleyh, böyle: «Efendim, ben öneride bu
lundum, 9 tane öneride bulundum reddettiler; azın
lık hükümeti kurayım dedim kurdurmadılar; kendi
leri kurmadılar; bana kurdurmadılar, memleket hü
kümetsiz kaldı» gibi hem buhranı çıkaracaksınız, 
hem bunalımın çözülmesini zorlaştıracaksınız, hem 
de bir kavram kargaşalığına sebep olacaksınız... Bu 
olmaz. 

Bu kürsüden, geldiniz yine bugün bunu tekrar
ladınız: «Azınlık hükümeti kuracaktık» dediniz. 
Türkiye'ye bir hükümet lâzımdır; ama nasıl olursa 
olsun bir hükümet değil. Usulüne göre kurulmuş bir 
hükümet lâzımdır. Usulüne göre kurulmuş, usulüne 
göre güvenoyu almış bir hükümet lâzımdır. Binaen
aleyh, «Nasıl olursa olsun bir hükümet olsun,» bu 
bunalımı ortadan kaldırmaz ki. Kötü teamüller vaz 
etmek suretiyle, kötü örnekler vaz etmek suretiyle 
çok daha yanlış istikametlere götürür. Onun için 
biz, kendisinin kuracağı bir azınlık hükümetine rıza 
göstermedik. Göstermeyipte ne yaptık? Sadece de
dik ki: «Bu işgal olur.» Onun ötesinde ne yapardık? 
Buraya gelseydi, gelebilseydi ne yapardık? Güven
oyu alamazdı; müeyyidesi o olurdu. Sonra kamu-
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oyu mücadelesi yapardık, önünde yapardık, sonra
sında yapardık; kamuoyu mücadelesi yapardık. Ne 
yapacaktık?.. 

Şimdi görüyorsunuz ki, Anayasayı tefsir suretiy
le değil de, Anayasada açık hüküm varken bir azın
lık hükümeti kurmaya sayın Ecevit'in kalkmış ol
ması dahi, aslında, Türkiye'de yeni bir bunalımın 
kapısıdır. 

Şimdi yine dönüyorum «10 sene kim geri bu Par
lamentodan»... 

Bu hususları Çankaya Köşkünde de söyledik; bu
gün yarın gazetelerde çıkacaktır. Ağırıma gittiği için, 
sadece ağırıma gittiği için söylemiyorum, aslında 
bir zihniyeti teşhir bakımından bunu ifade ediyorum. 
Bakınız orada ne diyoruz : «Seçim kaçınılmaz ise 
ve memleketin hükümet bunalımına veya başka bir 
bunalımına bir çare ise, biz seçime varız.» Bunu ilân 
ettik. Seçim yapmış olmak için seçim yapmak de
ğil, lüzumuna kani bulunduğumuz bir seçimi yapma
ya varız. Seçimin neticesinde meydana gelecek Par
lamentoya saygı duyulmayaeaksa, o zaman seçim 
yine manasız hale gelir. Türkiye'nin halledemediği 
mesele budur. Türkiye, üstün kuvvet meselesini halle
demedi. Yani, en üstün kuvvet kim Türkiye'de; en 
üstün kuvvet ne? En üstün kuvvet Millet. Milletin 
adına herkes konuşamaz; milletin bir Parlamentosu 
var, temeli Parlamento. Binaenaleyh, o Parlamen
toyu en üstün kuvvet almadığınız sürece ve zaman 
zaman bu Parlamentoyu tartıştığınız sürece, bunu 
itibarsız kılmaya kalktığınız sürece de, sanıyoruz ki, 
biz, Türkiye'nin idaresini kolaylıkla yürütemeyiz. 
Evvelâ bunda anlaşmalıyız, Parlamentonun üstün
lüğünde anlaşmalıyız. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi, Sayın Ecevit'e sordum, dedim ki; «Nere
den biliyorsunuz Parlamentonun milletten 10 sene 
geride kaldığını? Nereden biliyorsunuz? Nereden 
ölçtünüz bunu? Bu Parlamento seçildi bir sene ol
muş, Parlamentonun çoğunluğu tabiî; yani kendileri 
değil, çoğunluğu; bu Parlamento seçileli bir sene ol
muş, siz de bir senedir iktidardasınız, yani 10 ay; 
geçen 10 ay zarfında iktidardasınız, bu konuşmalar 
yapıldığı zaman, bu 10 ay zarfında, acaba Türkiye' 
yi siz 10 sene ileriye götürdünüz de, Parlamento ol
duğu yerde kaldı, farkına varamadı, bu suretle mil
letin 10 sene gerisinde mi kaldı? (A.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir sual daha sordum; «Peki seçime gidildi, bu 
Parlamentonun % 80'i seçildi geldi, yani giden ar
kadaşların % 80'i seçildi geldi; o zaman, yine Parla

mento, (aradan 2 ay geçtikten sonra, 2 ay zarfında 
Parlamento) milletin 10 sene gerisinde kaldı mı di
yeceksiniz?» O zaman dedi ki kendisi; «Yanılmışım 
derim sonra.» E, biz Sayın Ecevit'in yanılmış olup 
olmadığını ispatlamak için Türkiye'yi alabora etme
ye mecbur değiliz ki. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bunları niçin söyledim?.. Bu Parlamentonun için
den hükümet çıkartmaya çalışıyoruz. E, Parlamen
tonun % 67 oy topluluğu, (kendileri %33'tür, ge
riye kalan % 67 oy topluluğu «persona non grata» 
ilân edilirse, (yani milletin 10 sene gerisinde olmak 
demek) makbul olmayan kişiler ilân edilirse, bu tak
dirde bu çıkardığınız hükümet acaba makbul sayı
lacak mı kendileri tarafından? işte onun için Tür
kiye'nin meselesini çözmez dedim. Bu zihniyet devam 
ettiği sürece, Türkiye'de bu sıkıntılar devam eder de
dim. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi ya kendisi hükümet 
olacaktır, ya başkasını hükümet yaptırmayacaktır; 
mesele budur, mesele budur; ya kendisi hükümet ola
caktır, ya başkasını hükümet yaptırmayacaktır. 

Şimdi bakınız, bir mülâhazamı daha söyleyece
ğim, bu mavi kaplı kitaptan : 

«Bu Parlamentoyla bir şey yapılmaz» diyor Sa
yın Ecsvit, «Bu sözler benim» diyor. Tabir aynen 
böyledir. Binaenaleyh, bu yapmış bulunduğu tavzih 
tutarlı değildir kanaatimce. Yani, tavzihimde; «Ya
nılmışım.» derim diyor. Gayet tabiî ki, Sayın Ece-
vit Parlamento hakkında şöyle düşünür veya böyle 
düşünür. «Bu Parlamentoyla bir şey yapılmaz» de
mesi neyi ifade eder; bunu daha evvel söyledim; 
ama geçiştirilecek cinsten bir şey değildir. Öyle söy
lemeye devam edebilir, mademki bir araya oturduk, 
işte odur beni alâkadar eden kısmı. Mademki bir 
araya oturduk, öyle ise asgariden Parlamento hak
kındaki görüşlerimiz aynı olmalıdır. Başka türlü hiç
bir meseleyi halledemeyiz. 

Bir araya oturduğumuz zaman, bir araya oturma-
sak bile, karşılıklı yapardık münakaşamızı; yine hal
kın önünde bu münakaşayı yapmaya devam edece
ğiz gayet tabiî; Bu Parlamentoyu, kendilerini seçen 
halk seçti. Yani, aslında, bu Parlamentonun bu tara
fında oturan arkadaşları da, burada oturan arkadaş
ları da, o tarafında oturan arkadaşların da hepsini 
halk seçti. 

Bu Parlâmentoyu ikiye bölmekle Sayın Ecevit 
halkı ikiye bölüyor. Bizi seçen de halk; yani kendi
sinin beğenmediği ve tutucu olarak itham ettiği par-j 
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tilerin mümessillerini de seçen halk. Yani bu durum
da halk ikiye bölüktür Türkiye'de, Sayın Ecevit'e 
göre. 

Sayın Ecevit'in nazarında bir ilericiler, bir de tu
tucular veya gericiler, var. tşte buradan başlıyor tah
rik; bu düpedüz bir tahriktir, buradan başlıyor. Dev
lete karşı çıkma, işte budur. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, Parlamento hakkında böyle 
düşündüğünüz zaman, millet hakkında böyle düşü
nürsünüz; bir kısmını gerici, bir kısmını ilerici; size 
rey vatandaş ilerici, vermeyen tutucu ve gerici. Ay
rı ayrı tabirler de kullanabilirsiniz; bildiğimiz aşağı 
yukarı aynı manaya geldiğidir; tutucu ve gerici. E, 
bu şekildeki münakaşalarla Türkiye'de bir yere va
ramayız. Bu münakaşalar Türkiye'yi nereye getirdi 
gördük; asgariden bu münakaşalar burada bitmedi; 
ama bir Hükümet kurulması için uğraşırken dahi, 
içinden Hükümet çıkaracağımız, medet umacağımız 
Parlamento çoğunluğunu tutuculuğunu tutuculukla 
itham etmek suretiyle, aslında Parlamentoya hücum, 
dışardan hücum tevcih edilmektedir. Aslında sokak
lara işaretler verilmektedir. Aslında budur hepsi... 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, seçim üzerinde de çok 
konuşuldu. Çankaya'da seçim için söylediğim en son 
sözden başlayarak seçim meselesine temas edeyim. 

Ben diyorum ki; Çankaya'da beş parti başkanı ve 
Sayın Cumhurbaşkanı, altı kişi oturup seçim tarihi 
tespit edemeyiz. Ben orada söyledim bunu. Neden 
söyledim? Burada yazılı. Seçim Millet Meclisinin işi
dir. Bunu söylemekle sanıyorum ki, Millet Meclisi
nin iradesine olan hassasiyetimizi gösterdik. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Hepinizin ira
desine... Bunu söylemekle bu Meclisin alacağı karar
ların başka bir yerde alınıp, sizin önünüze alınmış 
kararlar olarak getirilmesine karşı çıktık. Bunun kı
nanacak bir tarafı yoktur. 

Seçim, Millet Meclisinin vereceği karardır. Yolu 
bellidir, izi bellidir. Seçim, Cumhuriyet Halk Partisi 
Gençlik Kurultayının vereceği bir karar değildir. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) İstediğiniz 
kadar miting yapın; mitinglerden de seçim kararı ala
mazsınız; seçim kararını buradan alacaksınız ve bu
nun yolu, usulü de şudur: 

Seçimin yenilenmesine dair önerge vereceksiniz. 
(C. H. P. sıralarından «Verdik» sesleri) Verdiniz, 
çok güzel. 

Bu önerge Millet Meclisinin Danışma Kurulundan 
geçecek. (C. H. P. sıralarından «Geçti» sesleri.) Ora
dan da geçti, peki. 

Ondan sonra gelecek Anayasa Komisyonuna. (C. 
H. P. sıralarından «Geldi» sesleri.) Geldi. 

Anayasa Komisyonunundan geçecek, Millet Mec
lisinin huzuruna gelecek. E, siz seçimi Kurultayda, 
Eskişehir'de veya Bursa'da niye arıyorsunuz? (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Şimdi değerli milletvekilleri, «Hükümet bunalımı 
uzarsa bundan zarar çıkmaz.» Ben böyle bir şey de
medim. Bunu diyen Sayın Ecevit'tir; dediği yer Ali
ağa'dır tarih 14 Eylüldür. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Yani bunu diyen derken mese
leyi yeni bir tavzihe lüzum görüyorum, daha doğ
rusu tamamlamaya. Kendisinin dediği şu: «Hükümet 
bunalımından korkmayınız. İdare vardır, işler, mem
leketin işleri görülür. Hükümet bunalımı bu rejimin 
içinde vardır.» diyen kendisi. 

Bunalım benim elimde mi ki dur dediğim zaman 
duracak, yürü dediğim zaman yürüyecek? Efendim 
benim gönlüm ferahmış, ondan sonra «Bunalım uzar
sa uzasın» demişim... Yok böyle şey. Bunalımın 
Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini ben biliyorum, her
kes biliyor. Ama bunalımı çıkarırken, bunalımdan 
Türkiye'nin zarar görmeyeceğini söyleyen sizsiniz. 
Türkiye zarar gördü Sayın Ecevit, zarar gördü. 

Şimdi gelmiş diyor ki Sayın Ecevit: «Efendim 
ben bu ortağımla nasıl geçinecektim? Koalisyonlar 
Türkiye'de uzun sürmüyor.» 

Koalisyonlarının çok uzun süreceğini, yani Cum
huriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalis
yonunun çok uzun süreceğini söyleyen sizsiniz. Kimi 
kime şikâyet ediyorsunuz, uzun sürmüyor diye? On
dan sonra ortağınızla fevkalâde uyum içinde bulun
duğunuzu, programlarınızı öylesine ahenkleştirdiğini-
zi, esasen programlarınızda fevkalâde ahenkleşmek 
için rahatlık bulunduğunu, 5 Şubat günü burada ge
lip söyleyen sizsiniz. Biz söyledik, bundan sonra; 
«Biz ayrı iki partiydik, ayrı programlarımız vardı, 
memleketin birtakım temel meselelerine bundan do
layı inemedik» diyemezsiniz artık dedik. Çünkü, «En 
ufak detayına kadar her şeyi konuştuk ve bu prog
rama koyduk.» diyen sizsiniz. 

Sayın milletvekilleri, rejimin müessesesi sadece 
Hükümet değildir. Bunu söylemeye devam edeceğim. 
Rejimin müessesesi şu Parlamentodur. Türkiye'de 
bugün Hükümet bunalımı var, tamam. Ama Parla
mento var, hür, açık; memleketin her meselesi ko-
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nuşulüyor; ama hür basın var; ama hür sendikacı
lık var; ama özerk üniversite var; ama tarafsız ol
ması lâzım gelen TRT var; ama hür yargı organı var. 
Ben bunların hepsinin varlığını söylerken, varsın ara
da Hükümet de olmazsa olmayıversin mi dedim? 
«Hükümet bunalımına bakarak bunlardan sarfına
zar edemezsiniz, bunlar var.» dedim ve «Bunların 
varlığı, Türkiye için büyük nimettir.» dedim. «Rejim 
sadece Hükümetten ibaret değildir.» dedim. Temel 
insan hakları var, temel insan hakları yürürlükte. Bü
tün bunları, benim söylediklerimi alın, tersine çevi
rin, hiç anlaşılmaz hale getirin... Anlamamız müm
kün değil. Ama anlaşılmaz hale getirmekte siyasî 
maksat güttüğünüz gerçektir. Bu çeşit siyasetten de 
bu zamana kadar kimse bir şey çıkaramadı. Ümidedi-
yorum ki siz de çıkaramazsınız. Susuz kuyudur bu, 
bu kuyudan su çıkmaz. 

Seçim, nasıl başlamış nereye gelmiş? Hükümet 
konusuna girmeden evvel onu söyleyeyim. Bir defa 
8 Eylül tarihli gazetelerin manşetine bakalım. Sayın 
Ecevit'in beyanı şu : «Erken seçim bahis konusu de
ğil,» 8 Eylül tarihli Milliyet Gazetesinde başlık bu. 
18 Eylülde Sayın Ecevit istifa etmektedir; daha doğ
rusu 17 Eylül. 20 Eylülde Hükümeti kurmaya memur 
edilmiştir. 30 Eylülde Hükümeti kuramayacağını bil
dirmiştir. Sonra tekrar memur edilmiştir, 12 Ekimde 
falan. Ondan sonra Kasımın altısında - yedisinde yine 
kuramayacağını beyan etmiştir. Bu devrelerden Tür
kiye geçmiş, buraya geliniyor. 

Şimdi dün Sayın Irmak bizi davet etti. Davetine 
icabet ettik. Dünkü davette, Sayın Irmak, bize, seçim 
tarihinin tespiti olarak konuyu ortaya koydu. Niçin? 
Şayet seçim tarihi tespit edilebilirse, Cumhuriyet Halk 
Partisi bu Hükümete güvenoyu verip vermemeyi dü-
şünebilirmiş. Veya böyle bir tarih tespit edilirse, Sa
yın Ecevit bunu grupuna götürebilirmiş. Biz dedik 
ki, hükümet başka iştir, seçim başka iştir. Bunu de
meye devam ediyoruz. 

Efendim, biz demişiz ki, «Hükümetin bir de prog
ramını görelim ondan sonra nasıl davranacağımızı ta
yin ederiz.» Bundan hükümetin kuruluşunu içimize sin
dirmişiz, böyle bir hükümeti içimize sindirmişiz ama 
onlar içlerine sindirmemiş böyle bir kuruluşu. Evvelâ, 
bizim dediğimiz şey şudur : «Biz, Sayın Irmak tara
fından kurulacak bir hükümete karşı değiliz. Hüküme
tin teşekkül tarzını ve programını gördükten sonra 
söz Millet Meclisinindir. Orada söyleyeceğiz sözümü
zü. Hükümetin tarzı teşekkülünü ve programını gör
dükten sonra sözümüzü söyleyeceğiz.» 

Bizim söz söylememize hacet yok, Saym Ecevit 
bizim yerimize sözü söyleyiveriyor. Yani, programı ve 
işte tarzı teşekkülü gördük; tarzı teşekkül için müta
laa beyan etmedik biz. Şimdi beyan ediyoruz, tarza 
teşekkülü nedir, programı nedir, şimdi geldi onun sı
rası. Biz esasen bu zeminde yapılacak münakaşaları 
bu zeminde tutmaya çalışıyoruz. Bunun dışma çıkart
mayalım diye uğraşıyoruz. 

Peki, C. H. P. böyle bir hükümeti Anayasaya uy
gun, demokratik kurallara aykırı bulmaktadır. Ama, 
seçim şartı konursa, böyle bir hükümete evet diyecek
tir. Acaba demokratik kurallara aykırı olduğunu id
dia ettiğiniz bir hükümet, seçim şartı konmuş olmakla 
nasıl demokratik kurallara uygun hale geliyor? Veya, 
demokratik kurallara uymayan bir şeyi nasıl içinize 
sindiriyorsunuz o zaman? 

Binaenaleyh, kimseye bir şey söyleyecek haliniz 
yok. «Demokratik kurallara uygun değildir» diyorsa
nız seçim tarihinin oraya yazılmış olmasıyla o hükü
met demokratik kurallara uygun hale gelmez. Bir de
ğerli sözcü de buradan ifade etti, ««Anayasaya uygun, 
demokratik kurallara aykırı...» O zaman Anayasa de
mokratik kurallara aykırı demektir, o mâna çıkar. 

Binaenaleyh çeşitli çelişkiler içerisindedir Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisinin değerli Genel Başkanı. Bu 
çelişkiler de her gün değişik şekiller almaktadır. 

«Erken seçimin tarihini tespit edelim.» Neyle tes
pit edelim? «Protokolle». Yani biz oturacağız, Cumhu
riyet Halk Partisi, «İmzalayın şu protokolü.» diyecek. 
Altına imza koyacağız. Sonra Cumhuriyet Halk Par
tisinin Sayın Genel Başkanı bu protokolü partisine 
götürecek, diyecek ki: «İşte protokolü aldım.» 

Değerli milletvekilleri, böyle bir taleple 51 senelik 
Cumhuriyet içerisinde hiç, kimsenin gelmediğini veya 
böyle br talep gelmediğini, kimseye yapılmadığını açık
lıkla ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ka
rar verecekse kendisi versin kararını. «Seçim tarihi 
üzerinde partiler anlaşmadılar da...» Nerede anlaşma
dılar? «Beş parti başkanının toplantısında.» Ne za
man? «işte cumadan önceki çarşamba günü. Anlaş
madılar da ben onun için güvenoyu vermiyorum. Ya
ni böyle bir hükümet te ayakta duramazsa bunun ve
bali yine benim değildir...» E, bu şekilde bir yere va
ramayız. Bu aslında seçime gitmek değil, hükümet ku
rulmasına yardımcı olmak ta değil; hükümet kurma
sını imkânsızlaştırmaktır. Seçimi, bir erken seçim ya
pıldığı takdirde onun sloganı olarak kullanmak; bun
dan başka bir şey değil. 
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Herkes kendi kararım kendisi verecek; işte Hükü
met, işte Anayasa, işte program. Herkes kendisi ver
sin kararım. Biz kimseye bağlı olarak karar verme
dik. 

Efendim, bu hükümetin kurulmasına yeşil ışık yak
mışız. Biz yakmadık yeşil ışık. Bizim çizgimizde kırık 
yok. Gayet net bir çizgi çizip geliyoruz. Ben, Sayın 
Irmak'a sordum, kendisi buradadır; basına da açıkla
dım, Sayın Ecevit'le görüşüp bana geldiği zaman ne 
yapmak istediğini sordum. Klâsik bir koalisyon kur
mak istemediğini, daha doğrusu, güvenoyu toplaya
cak bir hükümet kurmak istediğini, klâsik koalisyon
dan çok böyle bir model üzerinde durduğunu söyle
di. Benim anladığım o. Öyle anladım. Anladığımı da 
tekrarladım, doğrudur. Bizden Hükümete katılmamı
zı, katılmazsak desteklememizi, desteklemezsek kıs
mî desteklememizi, kısmî desteklemezsek tümüyle kar
şı çıkmamamızı istedi. Benim de yetkili kurullarıma 
götürdüğüm mesele budur. Ama Sayın Ecevit'in beya
natı var aynı gün : «Hükümete katılırız. İster üye 
alırsınız, ister almazsınız, Hükümete katılırız.» dedi-
di budur. 

Hükümet seçimi yapmaya muktedir mi? Hayır. Se
çim kararını Hükümet mi verecek? Hayır. Seçim kararı 
bir kararname ile mi verilecek? Hayır. Seçim kararını 
Millet Meclisi verecek. Binaenaleyh, seçim kararını 
Millet Meclisi verirse Hükümet bu seçime karşı mı 
çıkacak? O da hayır. Öyle ise seçimle Hükümeti birleş
tirmenin mânası nedir? Aslında bunalımı çözülmez 
hale getirmekten başka hiçbir manası yoktur. 

Değerli milletvekilleri, niçin erken seçimin tarihi
ni arıyorsunuz? Kim arıyorsa. Erken seçimin tarihi 
erken seçim kararının içinde mündemiçtir. Yani se
çimi yenileme kararını aldınız mı, altmış gün sonra 
gidersiniz. Binaenaleyh, niçin tarih tespiti için uğraşı
yorsunuz? Gelirsiniz, önergenizi getirirsiniz ondan son
ra oy bulduğunuz takdirde seçim kararı alınmış olur. 
Pekâlâ birisi çıkar da kışın seçim yapılmaz derse, bu
nu töhmet altında bırakmaya hakkımz yok. Hakikaten 
kışın seçim yapılmaz Türkiye'de, hiç yapılmamıştır. 
Şubatta seçim yapılmaz. Şubatta yapacağınız seçi
min ne sıhhati olur, ne millet iradesini inikasla önemli 
bir iş olur. Ne katılma yüksek olur. Ve meseleyi çöze
mezsiniz... Hiçbir meseleyi çözmez o. Onun içindir ki 
geliniz, seçim Türkiye'nin bir meselesini çözecekse 
bunu bir istismar konusu olmaktan evvelâ çıkaralım. 
İstismar konusu yapmaya devam ettiğiniz takdirde 
Türkiye'nin meselesini çözmeyi zorlaştırırsınız. (A. P, 
vo D. P. sıralarından alkışlar.) 

Ben demişim ki, yedi ay sonra yapılacak seçimin 
tarihini şimdiden tespite ne lüzum var? Şimdi Tür
kiye'de seçim zamanları Mayıs olduğuna göre, hiç ol
mazsa Mayısın 2 nci yarısı, Haziranın ilk yarısı veya 
Ekim, Kasım... Kasımı da geçmemek lâzım. Mahallî 
seçimleri Aralıkta yaptık ama, mahallî seçimlerin ne
ticeleri köy ise köyde, kasaba ise kasabada en nihayet 
il çevresinde toparlanıyor. Bir genel meclis için, bele
diye için şehirde, muhtar için köyde toparlanıyor. Ama 
Millet Meclisi seçimlerine geçtiğiniz takdirde, bunla
rı kış ayları içerisinde yapamazsınız. Kış ayları için
de yapılacak bir seçimden memleketin-bir bunalımı
nı çözmeyi ümit edemezsiniz asgariden. Hal böyle 
olunca, Mayısta yapılacak bir seçim düşününüz. Ma
yısta veya Haziranda yapılacak seçime yedi ay var. 
Neden 306 sayılı Kanun 60 gün şartını getirmiş. Seçi
me karar verdiniz mi 60 gün azamidir. 60 gün için
de seçim yapıp bitirmek lâzımdır. Birçok memleket
ler de seçimi otuz günde yapıyor, ingiltere seçime 
karar verdikten otuz gün sonra yaptı. 60 gün aza
midir. Bu azamiyi yedi aya çıkardığınız takdirde, 
yedi ay içinde belki üç tane daha hükümet kurmak 
mecburiyetinde kalırsınız. Ve yedi ay içerisinde dev
let mekanizmasının işlemesi mümkün değildir? Va
tandaşı bizar edersiniz. Onun içindir ki 60 gün şartı 
306 sayılı Kanuna gerekçesiz getirilmiş bir şart de
ğildir. Fevkalâde önemli bir şarttır. Bu şartı bir meç
hul tarihe bıraktığınız zaman; Ekimde veya Kasımda 
seçim yapılması öngörülürse 11 Haziranda seçim yap
mak lâzım. Hepsi erken seçim. 11 ay sonra yapıla
cak seçimin tarihini şimdiden tespit ettiğiniz zaman 
hiçbir şeyi işletemezsiniz. Söylediğimiz bu şeyde ağır
lık var. Bütün bunları «Efendim, biz seçime varız, siz 
de var mısınız?» gibi, «Ben meselenin üstüne varıyo
rum, siz meselenin üstüne gelmiyorsunuz» gibi istis
mar konusu yapmakta insafsızlık vardır sadece. As
lında, mantık da yoktur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bir nebze Hükümet 
konusuna temas etmek istiyorum. 

Aslında Hükümet programında «Hükümetin taraf
sız olacağı, partiler dışı olacağı ve icraatından kim
senin sorumlu olmayacağı» yazılı. Tarafsız, icraa
tından kimsenin sorumlu olmayacağı bir icra olmaz. 
Aslında, icra tarafsız olmaz. Türkiye'de hangi prog
ramı yazarsanız yazın, içindeki fikirlerden bir kısmı 
birisinindir, bir kısmı birisinindir, bir kısmı birisinin
dir. Yani boş, sahipsiz fikir yok, yasak olan propa
gandalar müstesna. Yasak olan propagandaların dı
şında, sahipsiz fikir yoktur. Binaenaleyh, hangi işi 
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icra etmeye kalksanız «taraf» olursunuz. Asgariden 
kanunun tarafı olursunuz, asgariden kendi programı
nızın tarafı olursunuz. Gerçi kanunun tarafı olmak, 
kendi programının tarafı olmak tabiîdir. Yani «ta
rafsızız» derken, onların kastedilmeyeceği doğrudur. 
Yani, onlarda da tarafsızız denmeyeceği doğrudur; 
ama hangi çeşit programı tatbik ederseniz edin, bu 
iyi kötü birtakım yerlere temas edecektir. 

Aslında «Tarafsız icra» demek, hiçbir şey yap
maya talip olmayan icra demektir. Hiçbir şey yapa
maz tarafsız icra. Aslında sorumluluğu olmayacak
tır partilerin... Yani hiçbir parti ile bu programın 
ilişkisi olmayacak... Eh, burada olan 5 parti var, gru-
pu olmayan 2 parti daha var etti 7 parti... Bunun 
dışında bir 8 nci parti yok ki... Veyahut da halkı etra
fında toplayabilmiş bir 9 ncu parti yok ki... Yani bu 
Meclisin dışında kalmış geçerli sayılabilecek, tutarlı 
sayılabilecek bir fikriyat yok ki... Onun içindir ki, 
tarafsızlık müessesesi üzerinde duruyorum; oradan 
aslında «sorumluluk» müessesesine geleceğim. 

«İcraatından kimse sorumlu değildir»... Yani bir 
icra olacak, ama icraatından kimse sorumlu olma
yacak... Böyle bir icra tasavvur olunamaz. Yani ic
raatından «siyasî sorumluluk» kastedilen. Peki bu 
hükümetin milletin önüne çıkmayacağına, ondan rey 
talep etmeyeceğine göre icraatım millet sormayacak 
mı? E peki, o icraatın hesabını kim verecek? Yani 
hükümet milletin önünde yok, milletin önüne çıkan 
partiler; icraat yapmaması mümkün değil yapacak, 
o icraatın hesabım kim verecek? îşte güvenoyu me
selesinde iş döner dolaşır buraya gelir. Benim dedi
ğim şey, gayet tabiîdir ki, böyle bir hükümetin de
mokratik teamüllerle bağdaştırılabilmesi, asgariden 
güvenoyu verenin böyle bir hükümetin icraatından 
sorumlu olmasıyle mümkündür. «Canım hoşuma 
gitti güvenoyu verdim». «Hoşuma gitmedi güvenoyu 
vermedim».. Güvenoyu müessesesini bu şekilde kul
lanmak mümkün değildir. Onun içindir ki, hükü
metin, hangi zaruretler altında kurulursa kurulsun, 
vatandaşın önüne çıkmayacak bir hükümet olması, 
icraat yapmak mecburiyetinde olduğuna göre, icraa
tının sorumluluğunu kimin vereceğini muallakta bı
rakmaktır. Yani bu sorumluluğa kim muhatap ola
caktır? Bu muallakta kalmaktadır. İşte burada baş
lıyor gerçekten demokratik müesseseler ve Anayasa 
meselesi. Burada asgariden söylenebilecek şey, kim 
güvenoyu verirse, gayet tabiî vatandaş diyecektir ki, 
«güvenoyu verdiniz, verin hesabını». E., o hükümet 
bize dedi ki, icraatımdan sorumlu değilsiniz... Bunu 

anlatmak mümkün değildir. Onun için meselenin bu 
kısmını vuzuha götürmek ihtiyacım duydum. 

Sayın milletvekilleri, aslında Hükümet bunalı
mında önemli bir noktayı daha işaret etmem lâzım
dır. 

Sayın Ecevit bunalımı çıkardıktan sonra, ikinci 
ve üçüncü kademede bazı hareketler oldu. Sayın Ece
vit dedi ki, «işgal ederim bu Hükümeti». «Edemez
sin» denildiği zaman, «öyleyse terk ederim» dedi. 
Ya işgal ederim, ya terk ederim. «Şimdi makul bir 
süre bekledikten sonra bu hükümeti terk ederim». 
51 senelik Türkiye Cumhuriyetinde istifa eden bir 
hükümetin yenisi gelinceye kadar icrayı terk ettiği 
görülmemiştir. Başka yerlerde de yoktur numune
si. Terk ederim.. Terk ettirmemek için müeyyidesi...; 
Binaenaleyh, bir yeni boşluk bir yeni yara hasıl ol
maktadır. «Terk ederim» beyanı üzerine hükümet 
meselesi fevkalâde acil bir durum almıştır, kaygu 
verici bir durum almıştır. Hükümet meselesinin çö
zümünü bu teşebbüs güçleştirmiştir. 

Şimdi, bizim kanaatimizce istifa etmiş olan bir 
hükümet, hükümeti terk edemez. Yerine, yenisi 
gelinceye kadar hükümeti terk edemez. Bu icap ne
reden çıkıyor diyeceksiniz. Bu icap, bizatihi Hü
kümet görevini yüklendiğiniz zaman, yenisi gelince
ye kadar o görevi istifa etseniz, düşürülseniz bile, 
o görevi devam ettirmenizi kabul etmenizden doğu
yor. Yani hükümet görevini üstünüze aldığınız an
da, bunu da kabul etmiş oluyorsunuz beraberinde. 
Binaenaleyh, bakınız Sayın Ecevit neler yapmış, 
durup durduğu yerde, Türkiye'nin bu kadar önemli 
meseleleri olduğunu herhalde herkesten iyi kendisinin 
bilmesi lâzımdır, bu kadar Türkiye'nin önemli mese
leleri varken, «iskandinavya seyahatine gideceğim 
ama, Başbakan Yardımcısını yerime vekil bırak
mam». E... Peki... îşte budur bunalımı çıkaran. Da
ha iki ay evvel bıraktınız Başbakan Yardımcısını 
yerinize vekil. Ama iki ay sonra «bırakmam» Çün
kü, artık orada bir meselenin koparılması lâzımdır. 
Böylece çıkarırsınız bunalımı. Ya işgal ederim der
siniz, ya terk ederim dersiniz, bunalım çözülmesi 
fevkalâde zor hale gelir, ondan sonra gelirsiniz bu
rada herkese olmadık sözü söylersiniz. Bu doğru 
değil, 

Sayın Erbakan, aslında hükümet kurulması ile 
ilgili bazı şeyler söyledi.. 11 Kasım günü Köşkten çı
karken, saat 17,30 da gazetelere verdiğim beyanat 
şudur; «Adalet Partisi hükümeti kurmaya hazırdır. 
Ortak bulabilirse hükümeti kurar». Yani bir hüküme-
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tin kurulabilmesi için kâfi çoğunluk bulabilirse hü
kümeti kurar, bunu bugün yine söylüyoruz, 11 Ka
sım günü de bunu söyledik. (A.P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Yani bugün bunu söylüyoruz de
diğim, 11 Kasım günü Köşkten çıkarken bunu ben 
söyledim. 

Binaenaleyh; Türkiye'de kaç türlü hükümet ku
rulabilir belli, Adalet Partisi çoğunluk buldu da hü
kümet kurmaktan vaz mı geçti? Böyle bir durum da 
yoktur. 

Onun için bir hükümetin programı müzakere 
edilirken başka bir hükümet kuruluşu üzerine görüş
meyi kaydırmayı ben kendim doğru bulmuyorum. 
O itibarla o şekildeki bir münakaşayı devam ettirmek 
istemiyorum, sadece bir aydınlatma yaptım. 

Sonra Sayın Erbakan diyor ki, «Birisi erken se
çim deyince neden onun peşinden gidiyorsunuz?» 
Kimse kimsenin peşinden gittiği yok. Memleketin 
hayrına olan şeyleri herkesin sezecek kadar idraki 
var. Binaenaleyh, birisi bir şey söyledi, lazımsa, yapıl
ması gerekiyorsa, ona eğer inanıyorsanız, o söyledi, 
onun aksini yapalım diye bir tutumun içinde olamaz
sınız, asgariden bu bizim sorumluluğumuza sığmaz. 
Kaldı ki, erken seçim sözünü ilk defa ben ettim. 
14 Nisan günü ettim, ondan evvel ettim.. 14 Nisan 
günü kilitlendi, hiçbir şey yapamıyorsunuz, ne ya
pacaksınız? Milletin hakemliğine gitmek mecburi
yet haline gelebilir, o hakemlikten kaçamazsınız. 
Onu hissettiğiniz takdirde, onu herkes kendisi hisse
decektir, onu hissettiğiniz takdirde memleketin bu
nalımdan- kurtulmasının çaresi olarak, bunu şu ev
vela söyledi, bu sonra söyledi, onun dümen suyuna 
giriyoruz, bununkine girmiyoruz diye mülahaza ede
mezsiniz. Biz meseleye böyle bakarız. 

Seçim yapıldığı takdirde kimin lehine olur, ki
min aleyhine olur falan, bunların münakaşasına da 
girmek istemiyorum, bu hesapları hiçbir zaman biz 
yapmayız. Aslında herkesin kendisine güveni vardır 
ve herkes gayet tabiîki seçime giren herkes seçimde 
başarı kazanacağım diye girmektedir, bunu gayet ta
biî görmek lâzım, yani meydan okunacak yer burası 
değil. Meydan okunacak yer milletin kürsüleridir, 
gidersiniz orada derdinizi anlatırsınız, şu kadarı ve
rir bu kadarı vermez, milletin kararı başımızın üs
tündedir, onu diyemediğimiz takdirde «arkadaki yazı» 
manasını kaybeder. (A.P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi hükümet programını tenkitten evvel bu 
hükümete güvenoyu alıp görev yapmaya muktedir 
olduğu takdirde ne gibi işler bırakılmıştır onların 
üzerinde biraz durmak istiyorum. Yeni Cumhuriyet 
Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi koalisyonu Tür
kiye'yi nereden almış nereye getirmiştir. Çünkü hü
kümet ne ile uğraşacak? Bir takım işlerle. Bu işler ne-

j 1er olacak? Hükümet kim olursa olsun kim hükümet 
I kurarsa kursun güvenoyu olabilen bir hükümetin veya 

alıncaya kadar göreve devam eden bir hükümetin ya-
I pacağı işler herhalde ne devraldı ise onunla uğraşmak 

olacaktır. 

Bakalım ne devrediyor Cumhuriyet Halk Partisi 
Millî Selâmet Partisi kendilerinden sonraki gelecek 
hükümete... 

Aslında bugünkü Hükümet, bırakıp giderim di-
1 yen hükümete vekildir, kendileri açıkça söylüyorlar, 

diyorlar ki, «Bir hükümet kurabilirlerse biz o gün 
vazifeyi bırakırız.. Demek ki, gelecek olana da 
vekildir; yani gidene vekil, gelecek olana vekildir. 

ı Vekil olsun, asil olsun, hangi yüklerin altına gir-
| mektedir, ona bir bakalım. 

I Aslına bakarsanız burada ben kendime çok iyi 
i bir şahit buldum. O da Sayın Erbakandır. Sayın 

Erbakan neler bırakıp gittiklerini, hangi problemle
ri kendilerinden sonra gelenlere bıraktıklarını fevka
lade güzel bir şekilde izah etti. Sayın Erbakan di
yor ki, «Türkiye'yi gezdiğimiz zaman - ki herhalde 
çok eski olmamalı gezmesi. Yani hükümeti bıraka-
lı henüz yeni, daha bir hafta oldu, şu bir hafta için
de değil de ondan evvelki hafta içinde olması lâ
zım - vatandaş yağ arıyor» diyor. Hükümeti aldık
ları zaman vatandaş yağ arıyor muydu acaba? Ara
mıyordu. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Demek ki, «Vatandaşı evvelâ yağ arar hale ge
tirdik» diyor Sayın Erbakan. Sonra, «Vatandaş ge
çim sıkıntısından şikâyet ediyor.» diyor. Aynen ta
biri böyle: «Vatandaş enflasyonun meydana getir
diği pahalılıktan şikâyet ediyor.» diyor. Neler yapıl-

j ması lâzım geldiğini söylerken de, neler bıraktıkla
rını gayet iyi ortaya koyuyor. Sonra Sayın Erba
kan diyor ki; «Memlekette pamuk kuyrukları 
var.» Yani, «Memleketi yağsız bıraktık» diyor, 
«Memlekette pamuk kuyrukları meydana getirdik» 
diyor. Benim anladığım kadarıyla, «Birçok malların 
yokluğu var» diyor. Geçen sene hükümeti devral
dıkları zaman Türkiye'de hangi malın yokluğu var-
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di? Hiçbir malın yokluğu yoktu. Her mal vardı. 
Demek ki Türkiye'yi idare ettikleri on ay zarfında, 
yani yedibuçuk ayı resmî, iki aya yakın zamanı da 
müstafi olarak, - ki aynı şeydir - dokuzbuçuk, on 
ay zarfında, «Yağsız bıraktık» diyor, «Temel mad
delerden mahrum bıraktık» diyor, «Pahalılığı çoğalt
tık» diyor. «Memleketi birtakım malların yokluğu-
ğuna götürdük» diyor. «Memleket enflasyona bo
ğuldu» diyor. «Memleket pamuk kuyruklarına bo
ğuldu» diyor., «Büyük yatırımların hiçbirisini yapa* 
madik» diyor. «30 milyarlık otuz tesis yapılması lâ
zım, hiçbirisini yapamadık» diyor. Kendilerinden 
sonra gelen Hükümete «Aman motor fabrikasını 
yapın» diyor. Halbuki Sayın Erbakan senede yüz-
bin motor yapacağız diye işe girişti. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

«Aman tayyare fabrikasını unutmayın» diyor. 
Demek ki bunların hepsinin yapılması lazımmış, 
hiçbirisi yapılmamış. 

Sayın Erbakan birşey daha diyor: «Gelen hükü
met bu TRT'yi tarafsız hale getirsin» diyor. Başka 
şahide ihtiyaç var mı? Sayın Başbakan Yardımcısın
dan daha güçlü şahit bulabilir miyiz icraatları hak
kında?.. TRT tarafsız değil, partizanlık şoföre ve 
odacıya kadar indirilmiş. Ondan sonra memleket 
yokluğa götürülmüş... Pamuk üreticisi beş liraya 
pamuk satacağım diye dört gün yollarda beklemek
te... (A.P. sıralarından «Ondört gün» sesleri) ve bu 
hem de küçük pamuk üreticisi,.. Büyük pamuk üre
ticisi falan değil. Küçük pamuk üreticisinin pamu
ğunu alıp yine büyük pamuk üreticisi kooperatif
lere vermektedir. Geçen sene on liraya sattığı pa
muğu beş liraya satabiliyor. Pamuk bir faciadır... 
Yağ ayrı bir faciadır. 

Ondan sonra Çay... Bu kürsüden, (Çok iyi hatır
lıyorum, ya Hükümet programının ya da bütçenin 
ilk müzakeresiydi, 17 veya 18 Mayıs olması lâ
zım) o günün Maliye Bakanı, 450 kilodan fazlasını 
almayacaklarını, vatandaşa iyi çay içireceklerini söy
ledi. Aslında bunun yanlış olduğunu biz söyledik. 
Yanlıştır. Çünkü 9 000 kilo veren tarla vardır, 200 ki
lo veren tarla vardır. Yani, prodüktiviteye, istihsal 
fazlasına ihtiyacın bulunduğu bir Türkiye'de istih
sal düşüklüğünü teşvik edemezsiniz. Yaprağı da yan
lış sayıyorsunuz, tomurcuğu yaprağa sayıyorsunuz. 
Bunların hepsini söyledik. Şimdi, bir süre sonra 450 
kilo şartını da değiştirdiler; iyi, ondan şikâyetçi de
ğiliz; ama parasını vermediler. 

Çay müstahsiline 230 milyon lira Hazinenin bor
cu vardır; ödemeye mecbursunuz. Ondan sonra...; 
(A. P. sıralarından «tohum» sesleri..) Tohuma gele
ceğim, biraz müsaade buyurun; Türkiye'nin bu sene 
360 000 ton buğday tohumuna ihtiyacı var; verilen 
100 000 tondur. 260 000 ton'buğday tohumu verile
memiştir. Aksini iddia eden varsa gelir, buradan söy
ler. Türk köylüsünün bu sene kullanacağı 5 milyon 
ton gübreden 7,5 milyar lira gibi bir para aldınız. 
Gübresiz ekim yaptı Türk köylüsü... «Buğdayı artık 
bakla gibi yolacağız» diyor Anadolu köylüsü. «Ge
lecek sene buğday bakla kadar olur, onu elimizle 
yolarız», diyor. 

Dünyada gıda açığının tartışıldığı, dünyanın aç
lığa gittiği, Türkiye'nin buğday meselesinin fevkalâ
de önemli olduğu bir dönemde buğday çiftçisi güb
re alamaz duruma gelmiştir. Hazine para ödeyemez 
duruma çok yakında gelebilir; eğer gelmediyse. 

Lise veya meslek okulu bitirmiş 242 000 öğrenci 
üniversite imtihanına girmiştir; bunlardan ancak 
42 000 kişi alınabilmiştir. 98 000 kişiye de «mektup
la biz sizi eğiteceğiz» denilmiştir. Muhterem millet
vekilleri, -eğitebilirseniz eğitin. Aslında eğitime biz 
karşı değiliz de.. Bu yüksekokul ve üniversitenin ay
rı bir havası vardır. Yüksekokul ve üniversiteye de
vam edenler sadece bilgi almaz; bir de formasyon 
alır, bir formasyon alır... Onun içindir ki, böyle hiç 
bir şey yapmadan, mektuplaşmak suretiyle 98 000 
kişi eğitilebilse; o seviyede eğitilebilse o yollara çok
tan baş vurulabilirdi. Başarılı olabildiğiniz yerde yi
ne yapın; ama bu mektupla eğitim meselesinin bir 
siyasî maksada, «Bak sizi açıkta bırakmadık» gibi 
bir maksada âlet edilmesinin fevkalâde büyük sıkın
tılarını, memleket önümüzdeki yıllarda çeker. 

Kalitesi olmayan entellektüel işsizliğin bir mem
leketi sosyal bunalımlara götürdüğü gerçektir. O iti
barla, sırf hoşa gitmek için diploma vermek gibi bir 
durumla, diploma verdiğinize de iyilik etmemektesi
niz, diplomayı alıp kullandığı yere de iyilik etme
mektesiniz. Esasen Türkiye uzun yıllar diplomalı 
kimseye iş bulmada güçlük çektiği için, devleti 1 
milyon memurla idare eder hale gelmiştir. Yani, dip
loma bir iş bulma garantisi olarak görev ifa etmiş 
ve yarım milyonla idare edilebilecek bir devlet, 1 
milyonla idare edilir bir hale gelmiştir. Masrafa bo
ğuktur Türk Devleti ve onun dibinde bu yatar. Onun 
içindir ki, bunların gerçek sınırlarını aştığı takdirde, 
bu işlerde memleket büyük sıkıntıya girer. 
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Fındık çiftçisi, fındık üreten köylü geçen sene bir 
kilo fındık satarak 3 kilo şeker alabilirken, bu sene 
1 kilo fındık satıp 2 kilo şeker alabilir duruma gel
miştir. Ne ücretler fiyatların önünde gitmiş, ne va
tandaşın hayat seviyesi yükselmiş... Vatandaş enflas
yonun ağırlığı altında ezilmiştir. Bakıyoruz, görüyo
ruz ki, gıda maddelerinde Eylül 1973'den Eylül 
1974'e % 39 bir artış meydana gelmiştir. Dar gelirli 
vatandaşı alâkadar eden; evvelâ yiyecek, onunla be
raber giyecek, onunla beraber yakacak, onunla be
raber kiradır. Binaenaleyh, Türk köylüsü ezilmiştir, 
Türk çiftçisi ezilmiştir, Türk işçisine toplu sözleşme
lerle verilen paraları enflasyon süpürmüş götürmüş
tür, yatırımlar yapılamamıştır. Bu sene yatırımların 
finans değeri; yani paranın bugünkü değeriyle biza
tihi para değeri % 50 - 60 arasındadır. Fizikî değe
ri de i% 40 - 45'dir. 

Şimdi huzurunuzda yirmiye, otuza yakın büyük 
proje sayabilirim ki, bunların bu sene gerçekleşme 
oranlan % 1 - 30 arasındadır. % 30'u aşan çok az 
proje mevcuttur. Binaenaleyh, bu hükümet, yani bı
rakıp gidiyorum diyen hükümet memleketi bugün 
yokluğa maruz bırakmış değil, gelecek yıllarda da 
büyük sıkıntıların içine sokmuştur. (A.P. sıralarından 
alkışlar.) 

Ticaret hacmine baktığınız zaman, ihracatta düş
me vardır. İhracatta para bakımından yükselme var
sa bile, miktar bakımından düşme vardır ve Türki
ye çok kısa zamanda 1970 devalüasyonu ve ondan 
önceki iktisadî kalkınma politikalarının sayesinde ye 
dış ülkelere gönderdiği işçi sayesinde - ki o da bir 
politika idi - bu dış ödemeler dengesini düzeltmişti 
ve dışa muhtaç olmaktan Türkiye kendisini kur
tarmıştı. Binaenaleyh, Türkiye yeniden dışa muh
taç olmaya doğru gitmektedir. 

Aslında bu sene yapılan ihracatla, yapılan itha
latın geçen seneye nazaran daha az bir yüzdesi kar
şılanabilmektedir. Yani, geçen sene yapılan ihracat
la, ithalatın daha büyük bir kısmı karşılanabildiği 
halde, bu sene % 15 kadar daha aşağı karşılanabil
mektedir. Binaenaleyh, nereye dokunsak gözyaşı çı
kıyor ortaya. Binaenaleyh, «Ne bırakıp gidiyorsu
nuz?» dendiği zaman, bunun çok uzun bir envante
rini yine yapmak imkânı olacaktır. Yani, Kasım 1974 
itibariyle «Ne bırakıp gidiyorsunuz, ne aldınız, ne 
bırakıyorsunuz» kim görev alacaksa çok iyi bil
mesi lâzımdır. 

Esasen gıda maddelerine baktığınız zaman, 1973 
Ekim ayında unun kilosu 338 kuruş iken, bugün 
592 kuruştur. Şekerin kilosu 395 kuruşken, bugün 
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650 kuruştur. Yağ 875 kuruşken bugün 15 lira, o da 
bulunmuyor. Gazyağı 135 kuruşken 255 kuruş. Ka
put bezi 630 kuruşken bugün 10 lira. 

Çok önemli bir konuya daha temas etmek isti
yorum. Bugün Türkiye'nin kullandığı demir, geçen 
senekinden 500 bin ton daha aşağı. Daha doğrusu 
kullanması lâzımgelenden 500 bin ton aşağı, geçen 
senekinden 100 bin ton daha aşağı. 

Geçen sese Türkiye dışarıdan demir ithal ettiği 
halde,, bu sene Türkiye'nin fabrikalarında, istihsal 
hiç artmamasına rağmen stoklar vardır. Stoklar var... 
Yani Türkiye kalkınmakta olan bir memleket olma
sına rağmen, demir istihsali geçen senekinin aynı, 
ithalat geçen senekinden az, yapılmış bağlantıları 
vesaireyi hepsini çözmüşler; ama stok var. Hem kül
liyetli miktarda; 300 bin ton stok var. 

Çimento : Türkiye'nin fabrikalarında bugün bir 
milyon ton çimento stoku var. Fabrikalarının bü
yük bir kısmı stoka gidiyor. 

Gübre : Köylü artık, «Ben bu gübreyi kullana
mam» diyor. 

Türkiye'nin halini düşününüz. Kalkınmacı ge
rekli olan bir ülkenin kalkınma hamlesinin nasıl 
durduğunun işaretleridir bunlar. Demir kullanmıyor, 
çimento kullanmıyor... Ayrıca, çimentonun dışarıya 
satılmasına da karşı çıkılmış. Bir çimento ihracatçısı 
olan Türkiye bugün fevkalâde zor durumda. 

Hükümet programı veya bütçe konuşulurken bu
rada söyledim; «Tütünü 20 liraya sattık, görüyor 
musunuz nasıl sattık» diye gelip hükümet Övündü. 
Henüz geleli bir ay olmamıştı. O günkü bakan 30 
lira vaat etmişti. Bakan olmadan önce «30 liradan 
aşağıya satmayın» demişti. Ondan sonra geldi, kaime
si 20 liradan; baş fiyat 25 lira, kaimesi 20 lira, yani 
.ortası 20 lira. Önemli olan bu. Dünya konjonktürü, 
dünya piyasalarındaki müsait fiyatlar... Her sene 150 
milyon kilo tütün devrederdi Türkiye. Stokların bi
tirilmiş olması, bu imkânı size vermiştir. Yarın baş
ka bir malda dünya konjonktürünü ortaya koyarak, 
köylünün ezilmesini izah etmeye kalkabilirsiniz; işte 
ona tedbirli olmak lâzımdır. 

Pamuk : 100 bin ton pamuk satılmamıştır, 100 
bin ton pamuk. Bir dolar altmış sentten almıştır hü
kümet bunu ve milyarlarca lira bugün zarardır, koo
peratifler zarardadır ve aradaki farkı tabiî ki Ha
zine ödeyecektir netice itibariyle. Görülüyor ki, Tür
kiye çok büyük sıkıntılara girmiştir; 64 kuruşluk 
gübre 192 kuruşa ve 180 kuruşluk gübre de 445 ku
ruşa çıkarılmıştır. 
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Şimdi biz aslında giden hükümetten ne um
muştuk? Doğrusunu isterseniz giden Hükümetten ne 
umduğumuz zabıtta mevcut, zabıttan okuyalım, 5 
Şubat 1974 günü. 

Biz diyoruz ki, şöyle diyoruz tabiî, bu hüküme
tin önemli bir icraatı var, o da; Genel Af Kanunu
nu çıkarmak suretiyle, Türkiye'nin her tarafını ka
rıştırarak, kanunları hiçe saymış, devletin yakasına 
yapıştığı, devlete karşı çıkmış, devletin askerine, po
lisine kurşun atmış kişileri masum ve mağdur kim
seler sayarak hapisanelerden salıvermek olmuştur. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Meclis yaptı Sa
yın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Mec
lis yapmadı, Meclis yapmadı... 

ORHAN BİRGIT (İstanbul) — Ver yüce divana. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Bunlar demokra

sinin tamamlayıcı unsurlarıdır. 
ORHAN BlRGİT (İstanbul) — Savcılara git, 

kararı kim infaz ettiyse onlara git... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Anaya

sa Mahkemesi Meclisi aştı, Anayasa Mahkemesine 
ses çıkarmadınız. (A. P. şualarından alkışlar.) Ma
demki açıldı söyleyelim, af çıkarmak Meclisin mün
hasır hakkıdır, Meclisten başka kimse af çıkaramaz. 
Şayet Meclisin çıkardığı bir kanunun bir maddesini 
iptal etmek suretiyle, hapisanelerde cezalı bulunan
lar salınabiliyorsa, bu, af çıkarılmamış oluyor da ne 
oluyor? Binaenaleyh, bugün Türkiye'de, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin çıkarmadığı bir af kanununa 
rağmen, birtakım kişiler hapisanelerden salınmış mı
dır, salınmamış mıdır? Salınmıştır. Ne ile izah edi
yorsunuz bunu?.. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Anayasa ile Anayasa 
müessesesiyle, Anayasa Mahkemesiyle. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Anayasa 
Mahkemesiyle... Yani Anayasa Mahkemesine, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini aşma hakkını tanıyorsu
nuz?.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İşte, 

Parlamentonun üstün kuvvet olması lâzımdır kavga
sını bunun için yapıyoruz. Bu Parlamentoyu herşe-
yin üstüne çıkaramazsanız, bu takdirde rejimi işlet
mekte büyük sıkıntılar çekeceğimiz tabiîdir, deyişi
mizin sebebi budur. Gelin Anayasa Mahkemesinin 
yerini yeniden tayin edelim, yetkilerini yeniden tayin 
edelim. (A. P. sıralarından alkışlar) Yani burada ba

şaramadığınız bir şeyi Anayasa Mahkemesine yaptı -
rırsanız bu meşru mu oluyor? Olmaz öyle şey. Ana
yasa Mahkemesinin... (C. H. P. şıralarından gürültü
ler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Gayri meşru ise, 
o kararı infaz edenlere git!.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, çok 
rica ederim. Müdahale etmeyin efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Mesele 
bitmiş değildir zaten, kararın infazına da Hükümet 
karışır. Kararın infazı da sizin şeyinizle olmuştur. 
Tabiî, gayet tabiî, kararı infaz eden Hükümettir. Biz, 
bu kararı infaz eden Hükümetin yakasını bırakacak 
mıyız? Bırakmayacağız. Biz diyoruz ki, geliniz, ken
di hoşunuza giden bir şey olduğu vakit, bu Parlamen
toyu aşıyorsa, bunun da karşısına çıkalım, beraber 
çıkalım. Geliniz, bu Parlamentoda siz iktidar olursu
nuz, biz iktidar oluruz, başkası olur; önemli olan me
sele, bu Parlamentonun hakkını verelim ve hakkını 
koruyalım. Onun içindir ki, burada yaptıramadığınız 
bir şeyi başka bir yerde yaptırmak... Anayasa Mah
kemesinin kendisinin kararları var; «Af münhasıran 
Meclisin yetkisidir» diye. Biz bu Hükümetten ne um
muşuz? Biz, bu Hükümetten bir şey ummadık, ken
dileri umut Hükümeti ilân ettiler ama. Bizim dediği
miz şey şudur : 

Komünizm ve diğer yıkıcı ceryanlar karşısında, 
Devleti ve rejimi savunma ihtiyacı duymayan ve bu
nun üzerine ciddiyetle eğilmeyen; Devlete, Cumhuri
yete, Devletin güvenlik kuvvetlerine, Marksist, Leni-
nist, Maoist bir rejim kurmak için baş kaldıran 
anarşistlerin, âdeta masum Türk gençliği imiş gibi 
gösterip, masum ve mağdur duruma düşmüş sayan; 
anarşi ve tedhiş yolları ile komünizmi yerleştirmeye 
kalkanları teşvik eden ve fikir suçu sayıp affetmeye 
kalkan, bunu bir barışma sayan; hiçbir hürriyetçi 
demokratik ülkede mevcut olmayan birtakım tedbir
leri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın mucizesi ad
deden, böylece programa koyan; iç ve dış ticarette 
devletleştirme hazırlıkları olduğu intibaını veren; 
kalkınma ve yatırım hamlesini yanlış modellerle sek
teye uğratacağından şüphe bulunmayan; devletleştir-
meci, kamulaştırmacı bir zihniyetle vatandaşın iste
diği işi tutma ve mülkiyet haklarına saygılı olmaya
cağı intibaını veren; halkı «sektör içi ve sektör dışı» 
diye ikiye ayıran ve bunu ileri demokrasi icabı sa
yan; kalkınmamızın en önemli kesimleri olan tarım, 
endüstri, madencilik gibi sektörleri ileriye götürmede 
bir fikri bulunmayan; Doğu bölgesi kalkınmasına 
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özel bir itina göstermeyen; köy ve köylü meselesine 
eğilmeyen; pahalılık, fukaralık, işsizlik, enflâsyon 
gibi fevkalâde önemli konulara hiçbir çözüm getir
meyen; ülkeyi temel mal ve hizmetlerden ve gerekli 
altyapıdan mahrum bırakacağı intibaını veren, bu 
Hükümete güvenoyu veremeyeceğiz, diyoruz. Dedik
lerimiz aynen çıkmıştır. 

Şimdi bu Hükümet başka ne bırakıyor? 
Bir miktar Kıbrıs meselesine temas etmek isti

yorum. Kıbrıs meselesi aslında Hükümetin meselesi 
değildir. Kıbrıs meselesi tüm milletin meselesidir. 
Parlamentonun meselesidir. 

ALI TOPUZ (İstanbul) — Kıbrıs'a çıkmak, İs-* 
lâmköy'e gitmek değildir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Kıbrıs'a 

çıkma kararını biz 19 Temmuz günü verdik, 20 Tem
muz günü burada da ittifakla karar verdik. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Başka bir yerde bizden karar aranamazdı, istene
mezdi de. 19 Temmuz günü grupumuz ittifakla ka
rar verdi. 20 Temmuz günü de ittifakla oy verdik 
burada. (C. H. P. sıralarından «Hükümet olarak» 
sesleri) 

Haa, Hükümet olarak... Onu söyleyeceğim hiç 
merak etmeyin, o «gemi hikâyesi» önümde duruyor. 
Onu geçmiş değilim. 

Sayın milletvekilleri; Kıbrıs ne savaş halidir, ne 
barış hali. Aslında Kıbrıs, beynelmilel zeminlere kay
mıştır. Beynelmilel zeminlerde, Türkiye'nin büyük 
zorlukları vardır. Birleşmiş Milletlerin son almış bu
lunduğu karar Türkiye'nin lehine değildir. 

Aslında, Kıbrıs'a Türkiye müstevli ve işgalci ola
rak gitmiş değildir. Kıbrıs'ta Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
yabancı devlet silâhlı kuvveti de değildir. 

Türkiye Kıbrıs'a Garanti Anlaşmasına göre git
miştir. Kıbrıs'ın bağımsızlığını korumak ve 20 Tem
muz günü, bu kürsüden söylendiği gibi, aynen tabir 
o günkü Hükümet Başkanına aittir, «insanca ve hak
ça bir düzen kurmak için» gitmiştir. 

Kıbrıs'ta, bugün Kıbrıs'ın üçte biri bizim kontro-
lumuzdadır, üçte ikisi Rumların kontrolundadır ve 
nihai statü üzerinde de ne zaman anlaşmaya varıla
cağı meçhuldür. Bizim kontrolumuzda bulunan ke
simde takriben 80 bine yakın Türk vardır. Kıbrıs'ın 
ekonomisi sıfıra müncer olmuştur. 

Binaenaleyh, bu 80 bin Türk soydaşımızı aç ve 
açıkta bırakmamak, Türk Devletinin görevidir. Ay
rıca Rum kesiminde ise bir rivayete göre 40 bin, bir 
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i rivayete göre 30 bin, ama 30 bin ile 40 bin arasında 
I Türk kalmıştır. Bunların 10 bini hâlâ İngiliz üslerin-

dedir. Ondan sonra da, biz kendimiz halletmek üzere 
I girdiğimiz bir meselede «Başka devletler şöyle mi 
I derler, böyle mi yaparlar, böyle mi ederler» gibi bir-
I takım mülâhazalarıyle karşı karşıya kalmışızdır. 
I Bunları yadırgamıyorum; ama bunlar başında da 
I mevcut şartlardı. Şimdi Kıbrıs'ta zorluğumuz vardır. 
I Hangi Hükümet olursa olsun, Türk Milleti ve 

Türkiye Parlamentosu, Kıbrıs'ta Türkiye'nin hakla
rını koruduğu sürece ve başarıyle koruduğu sürece 
daima o hükümetin arkasında olacaktır. Adalet Par-

I tisi grupları olarak biz, Kıbrıs'taki Türkiye'nin hak-
I larına ve Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın can gü-
I venliğine, mal güvenliğine, can güvenliği ve hakları-
I na olan yakın alâkamızı devam ettireceğiz ve söyle-
I diğim gibi hükümetler, Türkiye Cumhuriyeti hükü-
I metleridir; Kıbrıs meselesi, Türk Milletinin meselesi

dir ve bu meseleye böylesine biz destek vermişizdir 
I ve destek vermeye devam ederiz. 

I Şimdi, Kıbrıs istismarları yapıldı; «Efendim siz-
I olsaydınız çıkar mıydınız, biz olsaydık çıkmaz mıy

dık» gibi falan. 
Muhterem milletvekilleri; devlet idare edenler, 

her hareketin ne getireceğini, ne götüreceğini hesap
lamak mecburiyetindedirler. Problemler vardır, çö-

I zümleri zamana göre değişir. 
1964'te Kıbrıs ne idi? Aslında 196l'de Kıbrıs ne 

idi? 1953'te Kıbrıs ne idi? 1964'te Kıbrıs ne idi? 
1967'de Kıbrıs ne idi? 1974'te Kıbrıs ne idi? Bunla-

I rı bilmeden birtakım Kıbrıs fütuhatı, övünmeleri içi
ne girmek yanlıştır. 196l'de Kıbrıs şu idi : 

1960 andlaşmalarıyle, Londra - Zürih andlaşma-
larıyle Kıbrıs Devleti kurulmuştu, çalışmaya başla -

I mıştı. Türk alayı oraya gitmişti, mücahit teşkilâtı 
kurulmakta silahlandırılmakta idi, 1960 öncesi. On-

I dan sonra halkı silâhlandırma davaları açıldığını gö-
I rüyoruz Türkiye'de. 6 - 7 Eylül davaları açıldığını 

görüyoruz 1960 sonrasında. 1950 - 1960 döneminde, 
meydan meydan Kıbrıs için Türkiye'de bağırılmıştı. 

I 1963'te Kıbrıs patlak vermiştir; Kıbrıs Anayasasını 
Makarios ihlâl etmiştir. 1964'te birtakım katliamlar 

I yapılmıştır 1963 - 1964 arasında. 1964 Ağustosunda 
hava müdahalesi yapılmıştır ve 1965'te de biz hükü
meti devraldık. Biz hükümeti devraldığımız zaman, 

I 1965'in Martında burada gizli oturum yapıldı. Ara-
j dan 9 - 1 0 seneye yakın zaman gemiştir, isteyen o 

gizli oturumun zabıtlarını okuyabilir. Ne vardı Kıb-
I rıs'ta, ne vardı? Kıbrıs'a çıkarma müdahalesi yap-
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mak için Türk ordusunun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
elinde ne vardı? İki tane çıkarma gemisi, 150 tane 
paraşüt, 6 tane nakliye tayyaresi, 6 tane helikopter. 
Türkiye'nin, Merkez Bankasında 250 milyon dolar 
borcu vardı, ödenmesi lâzım. Binaenaleyh, 1967'de 
Geçitkale ve Boğaziçi köylerine Grivas kuvvetleri 
taarruz edip 29 soydaşımızı şehit ettikleri zaman, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti saat 09.00'da müda
hale kararı verdi. Müdahale kararını saat 09.15'te o 
günün Genelkurmay Başkanı ve o günün kuvvet ku
mandanlarına Hükümet tebliğ etti, yazılı tebliğ yap
tı. Bu tebliği alan kumandanlar, Türkiye Cumhuriye
ti kumandanlarına yakışır şekilde selâmlarını verdi
ler, görevlerinin başına gittiler. 

1967'de Kıbrıs'ta ne istiyorduk? 1967'de Kıbrıs'ta 
15 000'e yakın Rum askeri birikmişti, bunların çıka
rılması lâzımdı; silâhlar biriktirilmişti, bunların çıka
rılması lâzımdı. General Grivas'ın derhal Kıbrıs'ı 
terk etmesi lâzımdı. Yıkılan köylerin derhal yapıl
ması lâzımdı, tazminat vermeleri lâzımdı ve bundan 
sonra bir tek Türk'ün burnu kanarsa, ondan sonra 
yapılacak işi bilmeleri lâzımdı. 

General Grivas ertesi gün Kıbrıs Adasını terk 
ederse ve Yunanlılar sabaha doğru askerlerini çek
meye başlarsa; toplarını, tüfeklerini, her şeylerini 
götürmeye başlarlarsa, köylerin tamirine ertesi gün 
gidilirse, ertesi gün tazminat vermeye gidilirse, hâlâ 
Kıbrıs'a çıkmak ne fayda sağlayacaktı Türkiye'ye? 

Binaenaleyh, istenilen şeyleri Türk Silâhlı Kuv
vetlerini kullanarak değil, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
dehşetini göstererek sağlamıştır, Türk Devletinin 
dehşetini göstererek sağlamıştır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ve 7 sene Türkiye'de ve 
Kıbrıs'ta bir kimsenin burnu kanamadı, burnu. Bina
enaleyh, netice alınmıştır. 

O itibarla, aslında 15 Temmuz 1974'te Rumların 
birtakım hareketlere girişebilmiş olmaları, Tür
kiye'nin güçsüzlüğünden ziyade, kendi akılsızlık-
lanndandır. Türkiye yine güçlüydü ve Türkiye yine 
gücünü gösterdi. Ama Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs 
Adasına çıkacak çok önemli kuvvetleri vardı, vası
taları vardı, imkânları vardı. 

Binaenaleyh, gelin bu konuyu bir polemik mev
zuu yapmayalım. Ondan ionra, «git» demişler de 
gitmiş, «boynu bükük dönmüş gelmiş» falan. Keyif 
için harp edilmez, keyif için müdahale de olmaz. Bir 
harp, bir müdahale, bunlar kolay şeyler de değildir. 
Bunları yaparken filancayı memnun etmek, falanca
yı mahzun etmek için bunlara karar da verilmez. 

Biz, Türkiye'nin menfaatlerini tümüyle koruduğu
muza kaniiz, iyi koruduğumuza kaniiz. Bunun aksini 
hiç kimse iddia edemez. 

Muhterem milletvekilleri; şimdi bana aktarılmış 
bir söz var, onu cevaplamadan huzurunuzdan ayrıl
mayacağım. 

Sayın Ecevit buraya geldi, «Efendim, Demirel, 
devlet çökmez diyor» dedi. Devlet çökmez Türk 
Devletini kimse çökertemez. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) Bu bir gönül ferahlığı me
selesi değil bir inanç meselesidir, inanç meselesidir. 

Ondan sonra devam etti, ben demişim ki, «yollar 
yürümekle aşınmaz» Neler aşınmış neler. Yollar ha
kikaten aşınmaz. Aslında, kendilerini özgürlükçü 
ilân eden Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Baş
kanı benim bu sözümü kınıyorsa, kendisi özgürlük
çü sayılamaz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Ben, «Yollar yürümekle aşınmaz» dediğim için 
mi yürümüşler, yoksa birisi, bir yerler «Yürüyün» 
dediği için mi yürümüşler o yürüyenler? (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yani, «Demirel 
bunu dedi ya, Demirel'e inat bir yürüyelim, bak na
sıl görüyor, aşınıyor mu aşınmıyor mu?».. Ama Sa
yın Ecevit, «Yollar hakikaten aşınmadı» dedi. Yani 
yolların aşınabileceğim göstermek için kimsenin yü
rüdüğünü sanmıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, yürüme, toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkı, toplantı ve gösteri yürüyü
şü hürriyeti en aziz haklardan ve en aziz hürriyetler
den birisidir. (A. P. sıralarından «Bravo.» sesleri) Bi
naenaleyh, biz, telâşa kapılıp, «Bunlar niye yürü-

- yor?» diyenlere, «Kanunî haklarıdır, yürüyecekler
dir» dedik. Ne diyecektik? İşte Anayasanın 28 nci 
maddesi: «Herkes, önceden izin almaksızın, silâhsız 
ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma 
hakkına sahiptir.» 

Yani, bu Anayasa hakkını ben, «Yollar yürümek
le aşınmaz» halinde ifade etmişsem, kusur mu? 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Şimdi bakalım 
Türkiye'de ne olmuş, neden olmuş? Esasen bu hak
ka istinaden yürüyen adamın yakasına kim nasıl 
yapışacak? Devlet niye bu hakka istinaden bu hakkı 
kullanan vatandaşın yakasına yapışacak ve niye bu 
hakkı kullanan vatandaşı polis yakalayıp mahkemeye 
götürecek? Mahkemeye götürdüğü zaman ne diye
cek? «Silâhsız, saldırısız yürüyorum...» 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Silâhlı olanlar ne ola
cak? 
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SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Silâhlıla
rın hepsini mahkemeye verdik. 

Bir tek kimse yoktur, Adalet Partisinin 7 sene 
zarfındaki iktidarında bir suç işleyip de mahkemeye 
verilmemiş olsun. Biz hükümdar değildik, biz kral 
değildik; biz hukuk devletinin hükümeti idik. (Â. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz kendimiz 
ceza kesmeye muktedir değildik. Bize ceza kesme 
yetkisi verilmiş değildi. Bize verilen yetki, onu yaka
layıp mahkemeye tevdi etmekti; ettik ve şunu ifade 
ederim; Değerli milletvekilleri, meselelere yanlış teş
his koymaya hiç hacet yoktur. Meselelere yanlış teş
his koymayın. Sokaklarda yürüyenlerin kimler oldu
ğunu, neler olduğunu 1971 - 1973 dönemi ortaya 
koymuştur. 1971 - 1973 döneminde memleketi rahat
sız edenlerin, dinamit patlatanların, adam kaçıranla
rın, adam soyanların, banka soyanların kimler oldu
ğunu 1971 - 1973'te askerî mahkemeler ortaya koy
muştur ve mahkemelerde, kendileri kendilerini orta
ya koymuştur. Bunların düzen yıkıcılar oldukları, 
bunların komünist oldukları, bunların Cumhuriyeti 
devirip Maoist, Leninist, Marksist bir düzen kur
mak istediklerini kendileri mahkemelerde söylediler. 
Binaenaleyh, bunların bizim tarafımızdan $u veya bu 
şekilde himaye görmeyeceği tabiîdir, görmediği de 
tabiîdir; ama bunların nerelerden teşvik gördüğü, 
nerelerden tahrik gördüğü de orta yerdedir ve netice 
itibariyle, Cumhuriyet Halk Partisinin ilk yaptığı iş, 
bunları masum ve mağdur saymak ve bunları hapi-
sanelerden kurtarmak olmuştur. Binaenaleyh, hal 
böyle iken, o, «Yürümekle yollar aşınmaz» diyende 
değil de, yürüyende. Ben vermedim ki izni, izni Ana
yasa veriyor. Yine, silâhsız, saldırısız yürüdüyse hiç 
kimsenin bir diyeceği yok. Bizim fikrimizde olur ol
maz... Biz hakkı, bizim fikrimizde olduğu için değil, 
hak olduğu için savunuruz; ama devlet yıkıcıları?.. 
Devlet yıkıcılığı hakkı yok Türkiye'de; böyle bir hak 
yok. 

Sayın Ecevit buradan diyor ki, «Siz 1969'da 250 
milletvekili ile geldiydiniz, sonra ne oldu?». 

Bunu daha evvel de söyledi. Bu, bütçe konuşma
ları esnasında oldu. 30 Mayıstır yahut 27 Mayıstır, 
bilmiyorum; 17'Mayıs sanıyorum; Senatoda oldu, 
burada devam ettik o mevzua. 

Sayın milletvekilleri, şayet Türkiye'de şu parti
nin veya bu partinin 180 milletvekili ile gelmesi ona 
hükümet hakkı veriyor da, 250 milletvekili ile gel
mesi başka bir partiye hükümet hakkı vermiyorsa, 
yanlışlığı gelende değil, yanlışlığı sistemde arayın. 

Yani, o zaman Türkiye bölüktür, o zaman Türkiye' 
de rejim fevkalâde bir bunalımın içindedir, o zaman 
Türk Milletinin bir kısmının, büyük bir kısmının 
hakları, memleketi idaredeki haklan gasbedilmiştir, 
Türk Milletinin iradesi üzerine ipotek konmuştur. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu sa
dece bizi alâkadar eden bir konu değildir ki! Bu, 
Türk Milletinin hukukunu tümüyle savunan herke
sin konusudur. 

1971 bunalımı bir darbedir, bir darbedir 1971 bu
nalımı. Binaenaleyh, bir darbe Türkiye'de yapılabi
liyorsa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Türk 
Milleti birtakım cuntalar ve darbeler endişesi altın
da tutulabiliyorsa, tutuluyorsa, o zaman Türkiye da
ha hükümranlık meselesini ^halletmemiştir. İstiklâli 
vardır Türkiye'nin; ama hükümran değildir. 

Geliniz, işte onun için bu Meclisin üstünlüğünü 
evvelâ biz kabul edelim. Sayın Ecevit'in bugün, «250 
ile geldiniz ne oldu?» sözü ile bu Meclis, milletin ya
hut kendi tabiriyle «halkın» on sene gerisindedir» 
sözü aynıdır, aynı yere gelir. İkisinde de rejim inanç

sızlığı yatar, (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) ikisinde de Cumhuriyetin temeli olan, hâki
miyetin kayıtsız şartsız millete, milletin bir grup fert
lerine değil, milletin tümüne aidolduğu prensibine 
inançsızlık yatar. 

Sayın Ecevit, biz Türkiye'yi yedi sene idare et
tik, siz yedi ay idare edemediniz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) Türkiye'de hiç bir şeyin 
yokluğunu göstermedik. Gelin, evvelâ Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin iradesine müdahale yapılama
yacağı (kim olursa olsun) üzerinde mutabık kalalım. 
Bizim elimizden alınan, bize ait değildir. Hükümet 
devirmek ve hükümet kurmak, daha doğrusu hükü
mete güvenoyu vermek, onu devirmek Meclisin 
münhasır hakkıdır. Meclisin münhasır hakkı, af hak
kı alınır, hükümet devirme hakkı alınır, yasa yapma 
hakkı alınır, Reisicumhur seçme hakkı alınır, o za
man böyle Meclis ile, böyle bir Parlamento ile de
mokrasiyi nasıl yürüteceksiniz? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Alan kim olursa olsun, bu 
Meclisin haklarını elinden almaya kimsenin hakkı 
yoktur. Gelin bu Meclisin haklarına hep beraber sa
hip çıkalım. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Vermemek lâ
zım. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Verme
mek çok kolay, gayet kolay. 

— 220 — 



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1974 O : 1 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, rica 
ediyorum. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Evveli
yatı vardır. Türkiye'de bu hak sadece bize ait değil
dir, hepinize aittir; evveliyatı vardır. Türkiye'de bu 
işler ilk defa oluyor değil; gelin, onu biı başka güne 
bırakalım veya şimdi de münakaşasına devam ede
bilirim gayet rahatça. «Vermemek lâzım» diyenler, 
dört sene sonra diyor «vermemek lâzım» diye. Onun 
için, gelin, bu meseleleri çok fazla kurcalamayın. As
lında, darbe zelzele gibidir; zelzelenin hesabını nasıl, 
zelzeleye maruz kalandan sormuyorsanız, darbenin 
hesabını da darbeye maruz kalandan sormayın. Tür
kiye'de ilk defa da oluyor değildi. Gelin, evvelâ mil
let hâkimiyetinin üstünlüğünü ve dokunulmazlığını 
Türkiye'de anane haline getirelim, en önemli olan 
mesele budur. 

Sayın milletvekilleri, uzunca saatler beni dinledi
niz. Biz, Türkiye'yi 1971 bunalımından çıkarmakta 
büyük gayretler gösterdik, büyük fedakârlıklar gös
terdik ve 1973'te de sandığın başına Türkiye'yi gö
türmek için gayretlerimizin inkârı mümkün değildir. 
Hal böyle olunca, bizim için önemli olan mesele, 
demokrasi fikrinin ve demokrasi müessesesinin yürü
tülmesi, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete aidolma-
sı, Türkiye'nin büyük olması, Türk Milletinin bahti
yar olması, saadet içinde olmasıdır. Cenabı Allah 
milletimize yardımcı olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Gruplar adına söz sırası bitmiştir. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 

70 nci maddeye göre, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi hususta efendim? 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Adalet Partisinin 

Genel Başkanı Sayın Demirel konuşmaları sırasın
da, şimdi size söyleyeceğim konularda Cumhuriyet 
Halk Partisini suçlamakla kalmamış, kendi yapmadı
ğı şeyleri kendisine izafe etmiş, söylemediklerini 70 
nci maddenin kapsamı içinde söylemiş göstermiştir. 

Bir tanesi; Cumhuriyet Halk Partisinin Hükü
mette bulunduğu sırada yatırımların durduğu, azal
dığı konusundaki sözlerdir. Aslında bu gerçek dışf-
dır. 

İkincisi; Cumhuriyet Halk Partisinin zamanında 
enflasyonun başladığı ve hızlandığı konusunda söz
leridir. Bu gerçeğin kendisinin tam zıttıdır. Onun za
manında var olan bir şeyin bize isnadıdır. 
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Üçüncüsü; Sayın Demirel millî iradeye saygısız 
davranışlarda bulunmakla Cumhuriyet Halk Partisi
ni suçlamıştır. Bu da gerçek dışıdır, Cumhuriyet Halk 

• Partisinin icraatı ile bağdaşmayan bir suçlamadır. 
Müsaade ederseniz, 70 nci maddedeki hakkımızı 

kullanmak istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim, müsaadenizle zabıt-' 

lan tetkik ettikten sonra söz -vereceğim efendim. 
Şahısları adına Sayın Alparslan Türkeş; buyurun 

efendim. (A. P., D. P. ve M. H. P. sıralarından al
kışlar) 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Bugün Millet Meclisinde, yeni görev almış Sayın 
Irmak Hükümetinin Programı tartışıldı. Bundan ön: 

ce konuşan bir konuşmacının haklı olarak işaret et
tiği gibi, Hükümet Programı, üzerinde en az konuşu
lan konuyu teşkil etti, herkes geçmiş aylara ait çe
şitli tartışmaları, çeşitli ithamları birbirlerine karşı 
tekrar ettiler. 

Memleketimiz büyük sıkıntılar içindedir. Mille
timiz sıkıntılar içindedir. Geçim darlığı, pahalılık, 
halkın zarurî ihtiyaç maddelerinin yokluğu, çarşılar
da bir kaşık yağın dahi bulunmaması, şekerin za
man zaman ortadan kalkması meseleleri halkımızı 
sıktığı gibi, gençlerin eğitim bunalımı, eğitim konusu 
da büyük sıkıntı teşkil etmektedir. 

Bunlarla beraber, Kıbrıs millî davası başta olmak 
üzere Türkiye'nin önemli dış meseleleri de çözüm 
beklemektedir. Tabiî, bunların çözümlenmesi için gö
rev başında işlerin üzerine eğilmiş, çalışan hükümet 
lâzımdır. -' 

Geçen yıl seçimlerden sonra 100 gün süren hü
kümet bunalımı ile karşılaşıldı. O günlerde de Par
lamentoda grup teşkil etmiş olan partilerimiz başta 
olmak üzere, partiler arasında koalisyon güçlüğü 
başgösterdi. 

Demokrasi ile idare edilen birçok -memlekette 
uzun senelerden beri, programı itibarıyla, inançları 
itibarıyla birbirlerinden çok farklı siyasî partilerin, 
hükümet kurma konusunda koalisyon yapmaya git
tikleri daima görülen bir olay, görülen bir. hareket 
olmuştur. 

Türkiye'deki partiler, yabancı memleketlerdeki 
partilerin, program ve inanç, görüş ayrılıkları kadar 
şiddetli bir şekilde birbirlerinden ayrı bulunmadıkla
rı halde, koalisyon kurmakta, hükümet bunalımını 
çözmekte büyük güçlükler hasıl olmuştur ve bu, 
hemen 1973 seçimlerinin sonuçlarına yüklenmiş, âde-
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ta 1973 seçimlerinde oy kullanan vatandaşların, bu 
şekilde oy kullanmış olmakla yanlış hareket etmiş 
bulunmaları cihetine işaret edilme manasını taşıyan 
mütalaalar ortaya atılmıştır. 

Halbuki, Türk vatandaşı demokrasiyle idareyi is
teyen ve oyunu bilerek kullanan insandır. Türk va
tandaşı, 1973 seçimleriyle hiçbir partiyi iktidar yap
mak istememiştir. Partilerin birbiriyle uzlaşarak, an
laşarak, beraberlik halinde koalisyon hükümetleri 
kurarak memleketin idaresini bu şekilde yürütmele
rini istemiştir. Bunu böyle karşılamak lâzımdır. 

Demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne, par
lamenter rejime inanan insanların seçim sonuçlarını 
bu şekilde yorumlaması, bu şekilde karşılaması lâ
zım. Hemen seçim olmuş, seçim sonuçları belli, bu 
sonuçları benimsememek ve bu sonuçlardan dolayı 
bu şekilde oy kullananları, âdeta, «Siz böyle oy kul
landınız, o halde bunun neticesine katlanın, bunu çe
kin» gibi bir tavır takınarak karşılamak, her şey
den evvel demokrasinin üstünlüğüne, hukukun üstün
lüğüne, halkın oy hakkına, seçimin üstünlüğüne inan
makla başdaştırılamaz. 

Bu güçlüklerden sonra bir koalisyon hükümeti te
şekkül etti; hem de, birbirlerine program ve inanç 
itibariyle en uzak sayılan iki parti arasında bir koa
lisyon hükümeti kuruldu ve koalisyonun ortakları, 
tarihî bir yanılgıyı düzettiklerini ve aralarında de
vamlı bir işbirliği kurduklarını, memlekete iyi ne
ticeler getireceklerini de ilân ettiler. Fakat bu koa
lisyon, bildiğimiz gibi belirli bir zaman neticesinde 
parçalandı, dağıldı. Biz bunun dağılmasında birkaç 
sebebi önemli görüyoruz. Bunda her şeyden önce, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin ve onun Sayın Li
derinin fırsatları kendi lehlerine değerlendirmek ar
zusunu, isteğini en önemli sebep olarak görüyoruz. 

Memleketin, Kıbrıs gibi önemli, millî bir davası 
çözülmeden- ortada duruyor, memleketin ekonomik 
konuları gittikçe ehemmiyet kesbediyor; pahalılık, 
darlık, gübre fiyatlarında artış, bunun sebep olduğu 
birçok sıkıntılar, müstahsilin maruz kaldığı sıkıntı
lar, kredi darlığı vesaire bütün bu meseleler hepsi çö
züm beklerken ve kendi ortaklarıyla mühim sayılma
yacak meseleler varken; daha önce, başbakan vekil
liğini, ortağı olan Partinin Genel Başkanına bırak
makta mahzur görmezken, yeni çıkacağı seyahatte 
âdeta koalisyonun bozulmasını sağlamak maksadıyla 
bunda değişiklik yapmak ve bu istikamette erken se
çim istekleriyle ortaya çıkmak suretiyle memleketi

mizi en önemli bir zamanda hükümetsizliğe, hükü
met bunalımına sürüklemekle kanaatimizce büyük 
sorumluluk yüklenmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, bundan sonra Sayın 
Cumhurbaşkanı yeni bir hükümet kurulması için par
tiler arasında görüşmelere girişmiştir, temaslara gi
rişmiştir. Bu temaslar bir türlü uygun bir çözüm 
getirmemiştir. Fakat temaslar sürüyor. Bu temasla
rın bir devresinde Sayın Ecevit'in, bugüne kadar 
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ve bildiğim ka
dar, başka demokratik memleketlerde de görülme
miş bir tutumla ortaya çıktığını gördük. Bu da; «Bir 
iki hafta içinde yeni hükümet kurulur kurulur; ku
rulmadığı takdirde ben Başbakanlığı, diğer Cum
huriyet Halk Partili bakanlar da bakanlıkları bıra
kıp gideceğiz.» 

Sayın Devlet Başkanı, sayın Meclis böyle bir, âde
ta ültimatomla karşı karşıya gelmiştir. Halbuki, yeni 
hükümet kuruluncaya kadar eski hükümetlerin göre
ve devamı her yerde, demokrasi ile idare edilen her 
memlekette usuldür. Böyle bir durum ortaya çıkmış
tır. 

Diğer partiler arasında sürdürülen temaslar bir 
türlü bir koalisyon imkânı meydana getirmemiştir. 
Aylarca, partiler arasında bir uzlaşma meydana gel
mesi için şahsen ben de çalıştım. Dostluklara ve 
yakın ilgiye güvenerek birçok değerli sayın milletve
killeri ve lider durumunda bulunan muhterem zevat
la görüşmeler yaptık. Fakat bir-türlü bir uzlaşma, bir 
anlaşma, partilerin koalisyonu ile Meclise dayalı bir 
hükümet kurulması imkânı) doğmadı. Şimdi, mevcut 
koalisyonu bozmuşlar, yeni bir koalisyon anlaşması 
yapılamıyor. Bütün çabalara rağmen, Cumhurbaşka
nının Başkanlığında yapılan toplantılara rağmen, Sa
yın Cumhurbaşkanının Sayın Ecevit'e vazife vermesi, 
daha sonra Sayın Demirel'e vazife vermesi, daha 
sonra yeniden uzlaşma zemini aramalarına rağmen 
bir koalisyon imkânı bulunamıyor. Meclis'e dayalı 
bir hükümet kurma imkânı bulunamıyor ve istifa 
etmiş olan hükümet de, «Belirli bir süreden sonra, 
bakanlıkları, Başbakanlığı bırakıp gideceğim» diye 
ültimatomunu vermiş. 

Bu durumda, memleketi hükümetsiz bırakmamak 
görevini taşıyan Sayın Devlet Başkanı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi elbette bir şeyler yapmak mec
buriyetinde idi. Sayın Devlet Başkanı, Saym Irmak'm 
başkanlığında bir hükümet 'kurma yoluna gitti. Bu 
da, istifa etmiş olan Hükümetin, bakanlıkları bıra-
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kıp gittiği takdirde, Türkiye Devletini hükümetsiz 
bırakmamak kaygısından doğdu. 

.Şimdi burada konuşan sayın liderleri dinledim. 
Uzun uzun konuşmalar... Sayın arkadaşlarım, bir de 
memleketimizde icraat yapmaktan çok konuşma me
rakı var. Saatlarca konuşuyoruz, bir-iki cümleyle ifa
de edeceğimiz fikirleri,, görüşleri sahifelerce konuş
ma yoluna gidiyoruz. Bu konuşmaları dinlerken ha
tırıma çok eski, tarihî bir hadise geldi. Bizans'ın son 
günlerinde papazlar, - tabiî Büyük Meclisi bu mi
sâlden tamamiyle tenzih ederim. - «Melekler erkek 
mi dişi mi» diye aylarca, yıllarca birbirleriyle otururlar 
tartışırlarmış. Ortada bir hükümet meselesi var. Millet 
açlıkla, sıkıntıyla, geçim derdiyle^ işsizlikle karşı kar
şıya; çocuğunu okutamamak derdiyle karşı karşıya; 
yağ bulamıyor, şeker bulamıyor, müstahsil malını de
ğerlendiremiyor, pamuk kuyrukları, konuşmalarda 
belirtildiği gibi, ortada, binbir dert sürüyor gidiyor. 
Bunları çözecek hükümet yok ve hükümet kuracak 
çare yok. Bu, dikkatle üzerinde durulması icap eden 
bir konudur. Bütün memleket insanlarının ve her 
şeyin üstünde, memleketin insanlarının seçmiş oldu
ğu vekiller olarak, milletvekilleri olarak, Millet Mec
lisi olarak bu Meclisin mensubu olan değerli insan
lara, değerli milletvekillerinin, üzerinde durması icap 
eden bir konu ve mutlaka bir uzlaşma bir koalisyon 
yolunu bulmaları lâzımdı. Bu kadar aydın, bu kadar 
yetişmiş, bu kadar tecrübeli, bu kadar değerli mem
leket evlâtları, birbirleriyle mutlaka bir ortak uzlaş
ma zemini bulabilirler, bulmaları lâzımdır, bulmala
rı zaruridir, zorunludur; eğer bu Türk demokrasisi
ni şaibesiz, lekesiz yaşatmak, devam ettirmek arzusu 
varsa, ki eminim bu arzu hepimizde mevcuttur. 

Meclise dayalı hükümet kurulmuyor, istifa etmiş 
olan Hükümet yeni hükümet kuruluncaya kadar hiz
meti sürdürmüyor, Sayın Cumhurbaşkanının görev
lendirdiği Hükümete oy verilmiyor; peki çıkış yolu?.. 
Ben memleketimizin, Meclisimizin böyle bir noktaya 
getirilmesinden çok üzüntülüyüm ve bunu memleketi
miz için de, demokrasimiz için de çok mahzurlu sa
yıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bazı partilerin, koalis
yon kurma konusunda, aralarında bazı korkuların, 
endişelerin hüküm sürdüğünü sezdim. Bilhassa Cum
huriyet Halk Partisini muhalefette bırakarak diğer 
partilerin koalisyon yapmalar konusunda o partiler
de bu endişeyi, bu korkuyu sezdim, sezer oldum. 
Yani Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette olursa 
sokağı harekete geçirir, nümayişleri başlatır, üniver-

I sitede olayları başlatır, bununla başedemeyiz. Bu en
dişeyi sezdim. Bu endişeyi taşıyanlara şunu söyleye-

I yim ki, hukukun üstünlüğünü prensip olarak ele alıp, 
I Anayasayı başlar üzerinde tutmayı her şeyin üstünde 
1 gözeterek iş başına gelecek olan bir hükümet, ka

nunsuz her hareketin hakkından gelebilir. (C.H.P. sı-
J ralarından «Bravo» sesleri) 

-Sokak hareketleri, kanun tedbirleri ile önlenir, 
I devlet kuvvetleri, kanun yoluyla bunların hakkından 
I gelecek güçtedir. Memleketin sağlam kuvvetleri var-
I dır. Arkadaşlar, anarşiye karşı olan, yıkıcılığa karşı 
I olan ve Türk milletinin köleliğe, bir nevi esirliğe, 

uşaklığa götürülmesini sağlayacak, o gayeyle uğra
şan yabancı ideolojilere angaje olmuş yıkıcılara kar
şı gerekli tedbirleri alacak sağlam kuvvetleri vardır; 
Türk milletinin sağduyusu vardır, tarihten gelme ba
ğışıklığı vardır, gücü vardır. 

Bu bakımdan, Cumhuriyet Halk Partisi muhale
fette olursa, bunun karşısında dayanılmaz, sokak ha-

l raketlerini başlatır, bunun sert muhalefeti ile başa 
çıkılmaz endişesine kapılan, partiler veyahut liderler, 
o zaman görevlerini terk etmeli, böyle bir endişeye 
kendilerini kaptırmayacak olan kimselere yerlerini 
vermelidirler. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, 

I alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Türkeş, vaktiniz dolmuştur 

efendim, cümlenizi bağlayın. Konuşmanız 20 daki
kayla tahdit edildiği için, vaktiniz dolmuştur; cüm-

I lenizi bağlamanızı rica edeceğim. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

Evet, biz ds, şimdiye kadarki, konuşmacı arkadaş
larımızın yaptığı gibi, Hükümet Programına gireme
den süremizi doldurmuş bulunuyoruz. 

Yalnız, Hükümet Programıyla ilgili, bir-iki nok-
I tayı kısaca söyleyerek konuşmamı bağlamak istiyo

rum. 
Hükümet Programında, Kıbrıs meselesine yer ve

rilmiştir. Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak şu hususu 
belirtmeyi yararlı sayıyorum. 

Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı Makarios'un, bugün
lerde Kıbrıs'a dönmesi bahis konusu edilmektedir. 
Kanaatimce, Makarios artık Kıbrıs Cumhurbaşkanı 
değildir. Kendisi evvelce Anayasayı çiğnemiş, Ana
yasa dışına çıkmış olmakla, esasen gayrimeşnı bir 
kişi durumuna düşmüştür. Ayrıca, 15 Temmuzda 
meydana gelen darbeyle, fiilen de Cumhurbaşkanlı
ğından uzaklaştırılmış ve yurdunu terk ederek, va-

I zifesini terk ederek kaçmış olan bir kişidir. Kendisi-
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ni darbeyle iktidardan uzaklaştıran ve yerine geçen 
zat da, bir süre sonra Cumhurbaşkanlığından ayrıl
mış, onun yerine de üçüncü bir şahıs Cumhurbaşkanı 
olarak gelmiştir. Bundan sonra, tekrar Makarios'un, 
Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı olarak, Kıbrıs Devletinin 
başına geçmek üzere Kıbrıs'a dönmesi doğru bir ha
reket değildir ve bunu Türkiye kabul etmemelidir. 
Böyle bir tutum, Türklerin hayatını tehlikeye so
kacağı gibi, Rumların hayatımda tehlikeye sokar; 
Kıbrıs'ta barışı tehlikeye düşürür, Anayasa - düzeni
ni alt üst eder ve Türkiye'nin güvenliğini de yıkar. 
Bu sebeplerden, böyle bir hareket karşısında Türkiye 
Cumhuriyetinin, üçüncü harekâtı başlatacağını mut
laka Hükümet ilgililere bildirmeli, hatta açıkça ilan 
etmelidir, ki Makarios Kıbrıs'a tekrar dönmemeli-
dir. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, vaktiniz dolmuştur 
efendim. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Sayın Irmak Hükümetinin programında, konuş
macıların da belirttikleri gibi, daha ziyade her tarafı 
memnun edecek bir zihniyet, tutum hâkim olmuş
tur. Bu da kuruluşunun icabı, bünyesinin icabı, par
tilerden oy almayı sağlama maksadına mebni olsa 
gerek.rAslında kurulmuş olan Hükümet, bütün üye
leriyle memleketimizin seçkin kişilerinden meydana 
gelmiş, bugüne kadar Devlet hizmetinde liyâkatla | 
hizmet etmiş, tecrübeli, değerli, memleket aydınla- j 
rından meydana gelmiş bir Hükümettir; ama prog
ramı tabiî birçok yönlerden tenkit edilecek durum
dadır. Ben sözlerimi bu kadarla burada bağlıyorum. | 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A.P ve M.S.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Türkeş. 
Sayın Ali Acar. 
ALİ ACAR (Samsun) —. Muhterem Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Sayın Irmak Hükümetinin programı hakkında 

şahsî görüşlerimi ve fikirlerimi arz etmek üzere hu- j 
zurlarınızdayım. 

Sözlerimin başında hemen şuna işaret etmek ve 
temas etmek isterim ki, bendenizin maruzatı, daha 
çok böyle bir hükümetin buraya gelmesine sebep 
olan ve daha önce saatlerdir huzurlarınızı işgal et
mek suretiyle, âdeta kendilerini müdafaa etme ve hal
ka başka türlü takdim etmek suretiyle bu mesuliyet- I 
ten kaçma durumuna düşen siyasî partilerin idareci- I 
lerine ve yöneticilerine ait olacaktır. | 

BAŞKAN — Sayın Acar, Hükümet Programı 
üzerinde lütfen. 

ALÎ ACAR (Devamla) — Efendim, yapacağım 
konuşma Hükümetle ve Hükümetin Programı ile il
gili olduğu için bu şekilde bir girişime müsaade bu
yuracağınızı zannederim sayın Başkan. 

Zira, şu anda burada bir boşluğu doldurmak ve 
devlet ve idare sisteminde bütünlüğünü devam ettir
mek maksadıyla oturan şu muhterem Hükümet aza
larının hüsnüniyetlerinden ve iyi duygularından en
dişe edecek bir sebep yoktur. Nitekim, şu progra
mın 4 ncü sayfasında, bu Hükümet yetkilileri ve sa
yın Hükümet Başkanı, programı hazırlarken, «Par
lamentoda temsil edilen siyasî partiler tarafından bir 
koalisyon olanağı sağlayabildiği takdirde, kurulması
nı içtenlikle arzu ettiği böyle bir hükümete görevi 
derhal devretmeye hazırdır. Ve yine aynı programın 
28 nci sayfasında, «Parlamentoda temsil edilen siya
sî partilere dayalı hükümetlerin etkinliğine inanmış 
kimseler olarak en geç Parlamento çoğunluğuna da
yalı bir koalisyon hükümeti kuruluncaya kadar» ifar 
delerine bir defa programın başında ve bir defa da 
programının sonunda yer vermek suretiyle bu konu
daki iyi niyetlerini tescil ve tespit etmişlerdir. 

Şu halde bugün burada yapılacak olan iş ve üze
rinde durulacak husus, bu Hükümetin kanunilik vas
fını münakaşa etmekten çok, böyle bir hükümeti ha
zırlayan sebepleri teşhis ve tespit etmek olmalıdır. 
Eğer bu teşhis ve tespit iyi yapılamaz ve tedavi im
kânları bulunamazsa, tarihin zararlı tekerrürü önle
nemeyecek ve şekli ne olursa olsun millî iradeye 
müdahale kapıları sonuna kadar açılmış olacaktır. 
Bunun vebali ve günahı da, bugün şu sıraları doldu
ran ve millet tarafından en başta hükümet etme va
zifesi olduğu halde kendi adına iş yapsın diye gön
derdiği siyasî partilerimizin ve dolayısıyle o siyasî 
partilere mensup siz muhterem milletvekillerinin ola
caktır. Şu halde neden böyle kuruluşu, programı, ana 
fikri ve neticesi itibariyle millî iradeye dayanmayan 
bir hükümetin programını müzakere etme noktasına 
gelmiştir bu Meclis? 

Bu suale kısaca cevap verelim. Şu Meclisin çatı
sı altındaki bir kısım siyasî partilerin ve bilhassa on
ların başındaki idareci kadronun peşin hükümlü ve 
katı tutumlu olmaları, şahsî ve siyasî çıkarlarını dai
ma ön planda tutmalarıdır bugün bu müzakereye se
bep olan husus. Bunun böyle olduğunu, memleketi
mizin en ücra köşesinde çobanlık yapan vatandaşın
dan, Devletimizin en başında mesuliyet taşıyan şahsı-
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na kadar herkes bilmiş, duymuş, görmüş ve hisset
miştir de her nedense bu hakikati burada oturan si
yasî partilerin lider ve yönetici kadrolarına anlatma
nın imkânı olmamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bendeniz şu anda bu 
Meclisin bir üyesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla
rından bir tanesi olarak, şu yüce milletimizin huzu
runda ve sizlerin önünde, bu kürsüden bazı hakikat
leri aktarmak ve dile getirmek istiyorum. Anayasa
nın siyasî partilere hükümet olma ve hükümet etme 
konusundaki amir hükmüne ve yüce milletimizin ken
disini idare etsin diye seçerek ve mesuliyet yükleyerek 
gönderdiği siyasî partilerin, içlerinden bir - ikisi ha
riç, diğerleri tamamen bu mesuliyetten ve millet va
zifesinden kaçmışlardır. Hem de öyle kaçmışlardır 
ki, kaçarken de minareyi çalanların hazırlamış ol
dukları kılıf misâli kendilerini örtmek ve muhafaza 
etmek için hazırladıkları baheneleri de, kendilerini 
çırıl çıplak meydanda bırakmıştır. Mesuliyet, yük
lenmek istemeyen ve bu görevden, bu vazifeden ka
çan bir siyasî parti bir ara bu mesuliyeti Millî Se
lâmet Partisinin beraberliğinde taşıyacağını ve göğüs
leyeceğini büyük reklamlar yaptırarak ve kendisinin 
artık eski Cumhuriyet Halk Partisi olmadığını da ya
yarak, vazifeye gelmiş; fakat eski Cumhuriyet Halk 
Partisinin değişmez vasıflarından bir tanesi 7 ay son
ra kendisinde nüksetmiştir. Bu vasıf, Cumhuriyet 
Halk Partisinin 1950 yılından itibaren kaybettiği her 
seçimden sonra, milletin yanıldığını, bir daha seçim 
olursa doğruyu bulacağını ileri sürerek, yeniden se
çim, erken seçim, yıldırım seçim avazları ile ortalığı 
telaşa verme hastalığıdır. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Korkma, se
ni gene seçerler. 

ALİ ACAR (Devamla) — Bizim seçilmekten en
dişemiz yoktur. Onu seçilmek arzusunda olan insan
lara ifade buyurun siz lütfen. 

1950 seçiminden sonra başlattığı bu vaveylayı, gi
derek 1954'te artırmış ve 1957 seçimlerinin zamanın-. 
dan bir yıl önce yapılmasına birinci derecede fonk-
siyoner olmuştur. Bundan da mağlup çıkan ve ev
velce olduğu gibi milltemizin sille-i tedibine bir kere 
daha muhatap olan Cumhuriyet Halk Partisi erken, 
seçim pistinde koşusuna devam etmiş ve nihayet 27 
Mayıs sabahı ipi göğüsleyerek birinci etabı bitirmiş
tir. 

Bugün de eski Cumhuriyet Halk Partisinden dev
raldığı bu mirası nüksettiren Sayın Ecevit, kendisinin 
eski Cumhuriyet Halk Partisi diye tarife çalıştığı, 

eski idarecilerinin talihsizliğinden daha büyük ta
lihsizliklere ve durumlara düşmüştür. Çünkü, Sayın 
Ecevit Kıbrıs gibi millî bir davada kıyama kalkan 
milletin heyecan ve vahdetini ve imanını seçim he
yecanı ve tefrikasına sokmanın gayretine ve Kıbrıs'ta 
akıtılan mübarek şehit kanını seçim şarabı halinde 
yudumlamanın ikbaline düşmüştür. Onun içindir ki, 
kendi kaptanlığını yapmış olduğu ve yürüyen bir ge
miyi biran evvel batırmak için ne mümkünse onu yap
mış ve en sonunda gemiyi batırırken bu memlekette 
de birçok buhranların çıkmasına vesile teşkil etmiş
tir. 

Böyle bir hükümeti yıkarken, başka bir hükü
mette de kendisine ortak bulmamak ve hükümet ol
mamak için boynuna erken seçim levhasını asarak 
parti liderlerinin kapısını aralamış ve fakat Sayın 
Ecevit, kendisine, peşin şart ve hükümle gittiği için 
maatteessüf demiyelim ama, maalmemnuniye bir or
tak bulamamıştır. Sayın Ecevit bu tavriyle ve lisan-ı 
hal ile âdeta diğer siyasî partilere, «Bize iktidar de
ğil, muhalefet yakışıyor, siz bir araya gelin, iktidar 
olun.» diye etrafındaki siyasî parti lider ve yönetici
lerine işaret veriyordu. Bunu söylerken de kendisinin 
muhalefette kalacağını ilan ediyordu. Ama şunu gör
mezlikten geliyordu Sayın Ecevit ve Cumhuriyet 
Halk Partililer; bu aziz milletimin % 67'si kendisine 
ve onun zihniyetine muhaliftir. Milletin kahir ekseri
yetinin muhalif olduğu bir zihniyetin kime ve nasıl 
muhalefet yapacağı konusu, ebediyen ve ilânihaye 
hafızalarda ve zihinlerde beyinleri zonklatacak bir 
sual olarak kalacaktır. 

Sayın^ milletvekilleri, bir erken seçimin memleke
timize ve aziz milletimize maddî ve manevî sahada 
neye malolacağı cümlenin malumudur ve hatta Halk 
Partisinin de. Yapılacak bir erken seçimden sonra 
iktidara, bsnim kanatime göre, gelmek şöyle dursun, 
yaklaşamayacağı bile belli olan Cumhuriyet Halk 
Partisinin, tekrar yeniden bir seçim istemeyeceğini 
kim garanti edebilir? Şüphesiz hiç kimse. Her şah
sın ve her siyasî partinin mazisi, istikbaline ışık tu
tan bir ayinedir. O, yani Cumhuriyet Halk Partisi bu 
erken seçim acele seçim, yıldırım seçim senfonisine 
ve koşusuna devam edecektir. Çünki bu onun ayrıl
maz, şaşmaz, düşmez karakteristik vasfıdır. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Rahatsız mı ol
dun? 

ALİ ACAR (Devamla) — Her halde siz buradaki 
sözlerden rahatsız oluyorsunuz ki, kürsüde fikirlerini 
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ifade eden insanlara söz atma durumuna düşüyor
sunuz. 

HÜSEYÎN DENÎZ (Malatya) — Fikir değil bun
lar, saldırı!... 

ALİ ACAR (Devamla) — Hal böyle iken, yapı
lacak bir erken seçimden sonra partiler rhevcutları-
na yakın neticelerle gelirlerse, bu arada kaybedilen 
zamanı kim ve nasıl telâfi edecektir, soruyorum Yü
ce Meclise?... 

Açılacak maddî ve manevî yaraların sarılması 
nasıl mümkün olacaktır? Yoksa o zaman da yine 
böyle bir Hükümetin, yani partilerimizin birtakım ka
tı ve rijit tutumlarından mütevellit burada oturan bir 
hükümet misâli bir hükümetin programını görüşmek 
üzere mi toplanacak bu Yüce Meclis? 

Sayın milletvekilleri, milleti erken seçim mesele
siyle meşgul etmek, muayyen bir müddet daha hiç
bir ciddî işin yapılmaması ve aziz milletimizin parti 
münakaşalarıyla geçici bir zaman da olsa gruplara 
ve kamplara ayrılması demektir. Bu durum ise mem
lekette sefaletin, işsizliğin, fiyatların, karaborsacılığın 
ve keşmekeşin artmasına sebep olacak, her geçen gün 
millet ile şu Yüce Meclis arasına uçurumlar girecek
tir. Bu durumdan bulanık günü bekleyen kurt misâ
li kimlerin ve hangi rejim düşmanlarının istifade 
edeceği cümlenin malumudur. 

arkadaşlarımın görevidir zannediyorum. Şu anda 
yüce milletimiz ne seçim istiyor ne de laf. Kendi me
selelerini halledecek ve ilk kıvılcımlarının parlamaya 
başladığı anarşizme dur diyecek komünizmin çanına 
ve canına ot tıkayacak bir hükümet istiyor, hükümet!. 

Sayın Ecevit, halkın erken seçim istediğini söy
lüyor. Muhterem milletvekilleri, bizler de halkın ara
sında dolanan ve onlar arasında sohbet eden insan
larız. Eğer halkın erken seçim istediği konusunun 
tespitini cidden ve samimiyetle arzu ediyorsa sayın 
CHP'liler ve sayın onun lideri, isterse kendi seçim 
bölgesi olan Zonguldak'ta halkın oyuna başvurmak 
suretiyle bir vilâyette bunun evvelâ halkımızın se
çim mi yoksa geçim mi istediğinin tespitini yapmak 
için bir referanduma gidilsin ve ondan sonra bu mil
letin ne istediğini tespit edelim. Yoksa öyle birtakım 
mürettep hadiseleri, birtakım mitingleri heyecan ve 
galeyana getirmek suretiyle «Bu halk seçim istiyor» 
laflarını bu milletin kürsüsüne getirmenin manası 
ve maksadı başka olmak gerek. 

Sayın milletvekilleri, eğer halk dediğiniz şey sa
dece size oy verenler ise, onun dışındaki halk ola
rak kabul etmiyorsanız, ona gerekli cevapları zaten 
burada hitap eden parti liderleri verdiler; ben üze
rinde durmak istemiyorum. 

Eğer bugün Türk milleti olarak Parlamento için
de ve dışında birçok problemle karşı karşıya isek 
bunun sebebini hiç başka yerde başkasında arama
ya hacet yoktur. Sadece şu formülü tatbik etmek 
meselemizin halli için kâfidir. Seçimden seçime 
oyunu aldığımız bu aziz milletin bir de gönlündeki-
ni, ruhundakini, kalbindekini alıp ona göre kendimi
zi ayar edebilsek halledilmeyecek hiçbir meselemiz 
ve derdimiz kalmayacaktır. Biz sadece onun oyunu 
alıyor, fakat onun gönlüne, ruhuna ve fikrine göre 
hareket etmiyoruz maalesef. Çünkü bir milletin hu
zuru ve sükûnu, saadet ve selâmeti belki birtakım 
maddî imkânlara bağlıdır, ama ondan evvel, kendi
sinin temeli ve esası olan ruhuna ve gönlüne bağlı
dır. Bunun da yolu madde ile mananın beraber git
mesine ve hatta mananın yarışı kazanmasına bağlı
dır; Gerisi ise lâfı güzaftır. 

Sözlerime halkın gönlündeki ve ruhundaki bu 
imanı, bu duyguyu sarsılmaz ve silinmez ifadeler
le mısralaştıran bir şairin bir beyti ile son vermek 
istiyorum: 

«Büyüklük ne mal-ü kâr ne de makam iledir. 
Büyüklük ilim irfan ve kalpteki iman iledir» 
Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selâmlarım. 

(MSP sıralarından alkışlar) 

O halde vakıa bu kadar açık ve ortada iken, 
Sayın Ecevit'in erken seçim şırıngasının tesiriyle ha
reket etmek isteyen diğer siyasî parti idarecileri bu 
mesuliyetin, vebalin altına, dolayısıyle Cumhuriyet 
Halk Partisinin dümen suyuna nasıl girerler? Bu 
sualin cevabını vermek elbetteki bizlere düşmez. Hem 
sormak gerekir sayın liderlere : Memleketi bu şekilde 
sonu gelmeyecek seçim maceralarına sürüklemenin 
vebal ve günahı hükümet olmak ve hükümet etmek
ten daha az mı mesuliyet taşır? Mademki böyle bü
yük bir mesuliyet üzerinize almaya hazır olduğunu
zu ifade ve ilân ediyorsunuz, neden aranızdaki bir
takım kırgınlıkları, dargınlıkları ve şahsî meseleleri 
bir tarafa atmak suretiyle bir araya gelerek, bu aziz 
milletin ve vatanın birtakım maceralara sürüklenme
sini önleme imkânları hazırlamıyorsunuz? Şu anda 
her şey bütün berraklığı ve bütün çıplaklığı ile orta
ya çıkmıştır. Her ağzını açtığı zaman pahalılıktan, 
işsizlikten, devletin içte ve dıştaki itibarından söz 
eden ve komünizmle her zaman mücadele edeceğini 
ifade eden ve ağzından bırakmayan sayın siyasî par
ti liderlerini lafı bırakıp iş yapmaya davet etmek, be
nimle birlikte şu Parlamentoda görev alan bütün 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Sayın Necdet Uğur, zabıtları getirttik efendim. 

Enflâsyon ve yatırımlar hususunda «Yapılmadı1» di
ye bir itham karşısındaki cevaplarınızı, ancak bu çer
çeve dahilinde vermek üzere... 

iLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın^ Başkan, 
usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Bir de millî ira

de hakkında. 
BAŞKAN — O "cümleyi de okuyorum aynen: 

«Cumhuriyetin temeli olan hâkimiyetin kayıtsız 
şartsız millete, milletin bir grup fertlerine değil, mil
letin tümüne ait olduğu prensibine inançsızlık olur» 
cümlesine de, bu çerçeve dahilinde cevaplarınızı 
rica edeceğim. 

NECDET UĞUR (îstanbul) — Teşekkür ede
rim. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İLHAMt ERTEM (Edirne) — 70 nci maddeye 

göre söz veremezsiniz efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, 70 nci mad

deyi okuyorum. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Müsaade ederse

niz ben buradan okuyayım. 

BAŞKAN — Müsaadenizle ben okuyorum : 
«...İleri sürmüş olduğu görüşten farklı bir gö

rüş kendisine atfolunan Hükümet, komisyon, siyasî 
parti grupu veya milletvekilleri...1» diyor. Şu halde, 
kendilerinin ortaya atmış oldukları görüşün, aykırı 
bir görüş olarak söylendiğini biz. zabıtlardan da tes
pit etmiş durumdayız. Binaenaleyh, kendilerine söz 
veriyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

iLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. Usul hakkın
da söz istiyorum. Dediğinizin yanlış olduğunu ben 
de arz edeceğim. Usulünüz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tüzüğü okudum efendim, niye 
yanlış olsun? 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Müsaade edin, 
ben de niye aykırı olduğunu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Biz o kanaatte değiliz. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Olabilirsiniz 

Sayın Başkan, ama ben de sizin kanaatinizde deği
lim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda müzakere açacak du
rumda değiliz efendim. Müsaadenizle... 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Tutumunuz hak
kında söz isteyip, 70 nci maddeye bunun girmedi
ğini söylersem, söz vermeye mecbur değil misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, açıklık olduğu için ayrı
ca bir şey söylememize lüzum yok. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Açık değil, arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Size arz edece

ğim, açık değildir; tutumunuz yanlıştır diyorum. 
BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden de söylüyor

sunuz efendim; siz, «Açık değil» diyorsunuz, biz 
«Açıktır» diyoruz. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
peki yerimden arz edeceğim: 

«...İleri sürmüş olduğu görüşten farklı bir gö
rüş kendisine atfolunan...» diyor Tüzük. Burada 
kendisine farklı bir görüş atfolunmamıştır. Yapılan 
icraatın tenkidi yapılmıştır. O zaman, kendisinin söy
lediği bir şeyden başka türlü bir şey söylediği ken
disine atfolunursa doğrudur, 70 nci madde olur. 
Ama, bir iktidarın icraatının tenkidi yapılırsa, o bu 
maddeye girmez. O zaman mukabil olarak da, biz 
de enflasyonun var olduğu hakkında söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, iktidarın herhangi 
bir şekilde icraatı hakkında değil; o iktidara, yap
madığı bir şeyi izafe etmiş olmaktan dolayı söz ve
riyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler, C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
açıklama hakkında benim yerime Sayın Turan Gü
neş konuşacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Güneş. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Ozaman söz is

tiyoruz mukabil olarak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş.-
C. H. P. GRUPU ADINA TURAN GÜNEŞ (Ko

caeli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi karşı karşıya kaldığımız durum, hükümet 

•bunalımı ile ilgili durumdan pek farklı değil. Mec
lis kürsüsünde konuşmaya kalktığınız zaman, bu 
bir nevi Meclis kürsüsünü işgal sayılacak ve diğer 
taraf da, istediğini söylemekte serbest kalacak. As
lında üzerinde bir hayli söz söylenen ve doğrudan 
doğruya, temsil etmekte bulunduğu partinin millî 
irade karşısındaki davranışını tenkit eden sözler de 
yine aynı istikamette sözlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi
ni temsilen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka-
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nının Parlamentoya ve Parlamento çoğunluğuna kar
şı, azımsar bir davranışta bulunduğu iddia edilmek
te ve Türkiye'de meselenin bütün bunalımların te
melinin millete inanç olup olmadığı üzerinde Ada
let Partisi Sayın Genel Başkanı tarafından durul
maktadır. 

Sayın arkadaşlarım, biz burada 450 kişiyiz. 4 
senede bir vatandaşların, geri kalanının siyasî haya
tına, hatta tüm hayatına son verip, bu 450 kişiyle 
tüm Türk milletini buraya yüklediğimizi kimse id
dia edemez. (A. P. sıralarından «Nasıl nasıl» sesleri) 
Şimdi, millete inandınız mı? Millete inancın daya
nağı, gidelim aramızdaki anlaşmazlığı millete çöz
dürelim dediğiniz zaman, millete gitmektedir, yoksa 
gelip Parlamentoya saygı gösterelim demek değil
dir. Biz millet değiliz, millet seçmenlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, çok rica edeceğim, 
mevzuu dağıtmadan, millî irade mevzuunda konu
şacağız lütfen. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi, seçim 
yapalım... «Kış geldi seçim yapılmaz.» Peki, hükü
met kurulsun... «Ortam bulunmadı.» (A. P. sıraların
dan, «Kontenjan adayı mısınız?» sesleri...) Değerli 
arkadaşım hakkımda yanılıyor, ben kontenjan ada
yı değilim. 

Kimin istikbalinin ne olduğunu bir an evvel öğ
renmek isterseniz, derhal seçime gitsek çok isabet
li olur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar,) 

Değerli arkadaşlarım, mesele aslında burada. Ha
kikaten burada ama, bir başka açıdan burada. Sa
yın Adalet Partisi Genel Başkam Demirel, devam
lı olarak Meclisin iradesinin üzerinde bir şey var 
mı? Bunu kabul ediyor musunuz? Anayasa Mahke
mesi nasıl yapar? Hükümet bunları nasıl intaç eder? 
Şimdi efendim Sayın Demirel'i, elimden gelen bütün 
imkânlarla temin etmek isterim ki, Meclisin her
hangi bir tehlike altında olduğu yoktur. Meclisin 
herhangi bir tehlike altında bulunduğu psikozu ile 
ne bunalımdan çıkmaya imkân vardır, ne de Mec
lisi olduğu gibi kabul edip çalıştırmaya imkân 
vardır. Asıl mesele bu noktada toplanmıştır. 

Değerli arkadaşlarını, istifa eden hükümetin ya
kasını her miletvekili arkadaşım tutmak imkânına 
sahiptir. Yalnız, mahkeme kararlarının ibrazı bize 
mevdu görevlerden olmadığı için, bu konuda bi
zim yakarmaı tutmaları mümkün değildir. İkinci 
bir konuda da hükümetin başarılı olup olmadığı, in
şallah mümkün olursa seçmenler önünde tartışıla
caktır, fakat bakanların yakalarını tutmanın bazı 

yollan vardır. Bunlar hukukî yollardır. Meclis tah
kikatıdır, Yüce Divana şevktir. Öyle zannediyorum 
ki, istifa etmiş olan hükümetten hiç bir arkadaşımı
zı, meselâ kredi suistimallerinden dolayı yakasın
dan yakalamak mümkün değildir. (C. H P sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) Şimdi arkadaşlarım, 
hepsini seçmenler önünde, inşallah, eğer âmentüsüz 
Müslümanlık gibi, seçimsiz parlamento ihdas etme-
yeceksek, elbetteki seçmenler önünde bunların hep
si tartışılacak, fakat şunu belirtmek... 

İBRAHÎM GÖKTEPE (İçel) — Mersin Beledi
yesinden kaç para aldın?.. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Yalnız sözlerim 
bu konulara inhisar ettiği için şunu belirtmekte fay
da görüyorum : «Türkiye'yi enflasyona boğdunuz..» 
(A. P. sıralarından, «Doğru, doğru» sesleri). Bunu 
Sayın Demirel 5 Mayısta bütçe müzakerelerinde... 
(A. P. sıralarından, «17 Mayıs 17 Mayıs»' sesleri). 
Olabilir, olabilir, mühim değil, herhalde bunu söyle
diklerini inkâr etmeyeceklerdir, çünkü kendi sözle
ridir. Şöyle demişlerdi ve bunu söylerken de, dünya 
iktisadiyatını çok iyi takip ettiklerini, bir defa daha 
anlamıştık. Bu Hükümet bir senede % 51 fiyat artı
şına varacaktır. Bu ifade doğru olmak lâzım gelirdi, 
çünkü hakikaten dünyanın iktisadî konjonktürü dik
kate alındığında i% 51 lik bir artışın olması kuvvet
le muhtemeldi.. 

FİKRİ PEHLİVANLI (Ankara) — Hani 8 - 1 0 
kuruşa domates yedirecektiniz, fareler bile aç kal
dı.. (A. P. sıralarından, gülüşmeler). 

• BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım; Sayın Demirel'i böyle bir rakam vermeye sevk 
eden diğer bir amil daha vardır; seçimlerde inkâr 
ettikleri fakat bugün burada lütfen kabul buyurduk
ları, bir amil : «Biz bıraktığımız zaman» dedikleri 
hükümet zamanında, Sayın Naim Talû Hükümeti 
zamanında, 1973 yılında ekim ayına kadar fiyatlar 
% 20,6 artmıştı.. Eh, % 20,6 lık fiyat, nadir bulu
nan devlet adamlarının zamanında dahi '% 20,6 ar
tan bir fiyat herhalde, dünya konjonktürü de dikkat 
nazara alınacak olursa, bunların zamanında % 51'e 
çıkar dedi. Fakat gel gelelim ki, Devletin resmî ra
kamlarına göre 1974 Ekim sonuna kadar Türkiye' 
de toptan eşya fiyatları endeksinde % 16,7'lik bir ar
tış olmuştur.. (A. P. sıralarından, «gülüşmeler», «ya 
geçim endeksi» «geçim endeksinide söyle» sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin' efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Türkiye'yi iki bakımdan düşünelim : Siyasî 
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parti avantajı bakımından düşüneceksek, nasıl olsa 
vatandaşın bu kadar şikâyetçi olduğu bir hükümet 
işbaşından ayrılmışken seçimlere gidip bolca bolca 
buraya gelmesinin tam zamanıdır, buyurun gidelim.. 
. ORHAN BİRGİT (istanbul) — Korkuyorlar, 

korkuyorlar.. (A. P. sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, Sa

yın Birgit... 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Eğer vatanın ve 

memleketin yüksek menfaatlerinden ötürü hüküme
tin işbaşından çekilmesi ise, Adalet Partisinin Genel 
Başkanının da, «Hayır nöbetçisiniz, sonuna kadar 
da beklemelisiniz»' demesinin manâsı yok. Biz bir 
kötü hükümettik,. siz memleketi kurtarmakla mükel
lef vatanperver insanlardınız, size düşen görev biz 
istifa ettikten sonra bir gün dahi bizi işbaşında bı
rakmamaktı... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, mevzuu dağıtmadan 
konuşalım efendim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) «— Sayın Başkan, 
ben milletvekili arkadaşlarımın benden vaki emirle
rini yerine getirmeye çalışıyorum.. 

BAŞKAN — Bunlara cevap vermeğe mecbur de
ğilsiniz efendim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi arkadaşla
rım, dünyada fiyatların, konjonktürün ne olduğu 
belli. Sayın Demirel bazı örnekler vermeye çalıştı, 
gübre fiyatı, gazyağı örneğini verdi.. Dünyadaki 
konjonktüre bakarak % 51 fiyat artışını söyleyecek 
kadar dünyanın dış ekonomik konjonktürünü taki-
beden değerli bir politikacının ve bir parti genel 
başkanının gübrenin ve gazyağının dünyada ne ol
duğunu bilmediğini sanmam. Ben, kendisini- bunları 
takibetmemekten ötürü suçlamaktan ise, aslında ko
layca vatandaşın gözünden saklanabilecek olan bazı 
şeyleri söylemek temayülünde olduğunu belirtmeyi 
daha çok tercih ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi birkaç rakam daha 
vererek huzurunuzdan ayrılacağım. «Yatırımlar düş
tü» deniyor. 1963 - 1967 devresinde Türkiye'de sa
bit yatırımların artışı % ll'dir, 1968-1972 devre
sinde % 8,3'tür, 1974'te :% 15,6'dır. 

«Ücretler fiyatların önünde gidecek diyordunuz, 
ne oldu?» deniyor. Ücretler fiyatların önünde gitti... 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Demek ki, ücretlerin fiyatların önünde gittiğine 
dair Mecliste umumî bir kanaat var; çünkü arka
daşlarım da beni alkışlıyorlar bu sözlerimle. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Erbakan'da 
mı yalan söylüyor? 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Tarım dışı 
sektörlerde bu artış % 81,8'e kadardır, tarım 
sektöründe % 94,1'e kadardır. Toplu sözleşmelerde 
% 48'e kadar bir artış vardır ve Ekim ayına kadar 
toptan eşya fiyatlarındaki artışı da daha evvel belirt
miştim; isterseniz bir kere daha söyleyeyim, % 16,7' 
dir. En nihayet, geçen yıl destekleme için köylüye 
11 milyar • lira ayrılmış iken, bu yıl 25 milyar lira 
ayrılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu sözlerimin hakemi ne 
bunların doğru olduğunu kabul eden Cumhuriyet 
Halk Partisinin değerli grup mensuplarıdır, ne de 
«Allah bir» desem «Hayır» diyecek olan Adalet Par
tisi Grupu mensuplarıdır. Bunların hakemi.. 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Traktörün fi
yatı kaç lira? Onu söyle. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, müdahale etme
yin, oturun efendim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bunların hake
mi millettir. Ortam yaratalım ortam yaratalım diye 
hükümet buhranını sürdürmenin âlemi yoktur. Eğer 
bir hükümet ortamı yaratılacaksa, o ortamın ne ol
ması lâzım geldiğine, Türkiye'de demokratik bir dü
zene sahip olduğumuz için; millet, seçmen karar ve
rir. Seçmenin dışında buna karar verecek kimse "yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım, ben sadece bazı noktaları, 
çok açık bir şekilde bize isnat olunan, fakat hakikate 
uymayan bazı noktaları belirtmek için geldim. Arka
daşlarım, şimdi mesele şundan ibarettir: Sayın Ada
let Partisi Genel Başkanı, istifa etmiş, Parlamentoya 
karşı sorumluluğu kalmamış bir hükümetin devamı
nı, onun yerine Parlamentoya karşı sorumlu bir hü
kümetin. almasına müsaade etmiyor. Sebebi gayet 
basittir. Bilmektedir ki, istifa etmiş olan bu hükü
mette Millî Selâmet Partisindeki arkadaşlarla Cum
huriyet Halk Partisindeki arkadaşlar beraberce iş 
görmek imkânına sahip değillerdir ve böyle olduğu 
için de ne yağ sorununa çare bulabileceklerdir, ne 
bir başka soruna çare bulabileceklerdir. 

Aslında Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs konu
sunu oya tahvil etmiyor. Bülent Ecevit'in başkanlı
ğında müstafi koalisyon hükümetinin Parlamento 
karşısında sorumluluğu kalmamış olduğu halde, bu 
hükümetin yerine bir başkasının gelmesine mani ola
rak, vatandaşın ıstırabını sayın Adalet Partililer oya 
çevirmek istiyorlar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, A. P. sıralarından gürültüler) Şimdi ellerin
den kaçırmış oldukları kafesteki kuş budur. (C. H. P. 
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sıralarından «Bravo» sesleri...) Bu, açık seçik böyle
dir. Sayın Adalet Partisi, kendisiyle beraber koalis
yon yapmaya razı bulunan bu kadar çok parti bu
lunduğuna, eksik kalmışsa, Cumhuriyet Halk Parti
si de bunu tamamlamayı vadettiğine göre, bir an 
evvel iktidara gelip gübreyi eski fiyatına indirmenin 
yollarını bulmalıdır. Sorumluluk dediğiniz şey de bu 
olsa gerektir. 

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

îşte bu sebeplerle parti liderleriyle yüksek huzuru
nuzda ve bütün milletin huzurunda, sanırım ki an
cak 50 sene hocalık yapmış bir adamın sahibolabile-
ceği bir sabır, bir teenni ve bir anlayışla çalıştım; 
muvaffak olamadım. 

Bunun sebeplerini tahlil için bugün bir sebep, bir 
olanak göremiyorum; fakat kendi açısından haklı 
olarak Cumhuriyet Halk Partisinin sayın lideri, an
cak erken bir seçimin programa alınması, hatta te
minata bağlanması suretiyle Hükümete katılabilece
ğini, bunu yapmasa bile veya ben arzu etmezsem, 
destek vereceği vadinde bulundular. 

Sayın Demirel, ancak Hükümet programının hü
viyeti belli olduktan ye yetkili kurullarıyle bu husus
ta görüşmeler yaptıktan sonra bu destek konusunda 
bir karar vereceklerini ifade buyurdular. 

Sayın Bozbeyli yapıcı bir tutum göstererek, bir 
koalisyon gerçekleştiği takdirde, kendisinin tarafın
dan istenecek- her türlü desteği göstermeye hazır ol
duğunu ifade buyurdular. 

Sayın Erbakan daha o zaman, eğer bir seçim ko
nusu esas olarak, hareket noktası olarak ele alınır 
ise, buna taraftar olmadıklarını açıkça ifade buyur
dular. 

Birkaç tur da kıymetli liderlerle fikir teatisinde bu
lundum. Neticede bir koalisyon yapmak için orta
mın maalesef elverişli olmadığı neticesine vardım. Bu 
durumda elbette kestirme yol, bana verilen emaneti 
sahibine teslim etmek idi. 

Tam bu sırada, kendi açısından haklı sebeplerle, 
Hükümet vazifelerini yürütmekte olan sayın selefim 
muhterem Ecevit, vazifede kalmanın millet hesabına 
zararlı olacağı mülâhazasiyle vazifeyi bırakmak arzu
sunda ve kararında olduklarını ilân buyurdular. Bu 
suretle bir boşluk meydana geliyordu. Yüce Mecli
sin kanunlarını yürütecek organın eksikliğinden do
ğabilecek sakıncaları, sanırım ki ayrıca anlatmaya 
hiçbir surette ihtiyaç yoktur. 

Bu durumda kendimi, kaçınamayacağım bir millî 
yükümlülük altında hisettim. Hayatımda bu ikinci 
oluyor. Birincisi İnönü siperlerinde kendimi bulu
verdim, 19 yaşında; şimdi de yetmişi aşkın bir va
ziyette yeni bir önsiperde gene, milletin uğruna ca
nım feda olsun, buldum. Bu vaziyette... (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu vaziyette bü
tün sorumlulukları, bundan doğacak çetin müşkülleri 
ve üzerime çekeceğim haklı eleştirileri göze alarak, 
memleketimizde belki henüz denenmemiş olan yeni 
tip bir Hükümet kurmaktan başka çare kalmadığı 
noktasına ulaştım. 

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

dim. 
BAŞBAKAN SADÎ IRMAK (C. Senatosu Cum

hurbaşkanınca S. Ü . ) — Saym Başkan, milletimizin 
aziz vekilleri; yeni Hükümetin saygılarını ve Yüce 
Mecliste temsil edilen millî iradenin her tecellisini 
şerefle kabul etmeye hazır olduğunu ifade ederek 
sözüme başlıyorum. (Alkışlar.) 

Muhterem hatiplere şükran borcum vardır. Ev
velâ şahsıma ve teşkil ettiğim kabinenin güzide üye
lerine büyük teveccüh ve iltifat gösterdiler. Bu gü
ven bizim için, güven alsak da almasak da büyük 
bir kıymeti haizdir. 

İkinci bir şükran borcum; Hükümetimizin oluşum 
şeklini izah etmek suretiyle bana bu mevzuda pek 
kısa olmak fırsatını vermiş olmalarıdır. Nihayet, bu
rada kıymetli,- yapıcı, olumlu tenkitleriyle bize ışık 
tutan kıymetli arkadaşlara şükranlarımı ifa etmek is
terim. 

Aziz milletvekilleri, Hükümetimiz, elbette burada 
biraz fazlaca üzerinde durulmuş olduğu intibaını al
dığınız partilerarası polemiğe hiçbir suretle girmek 
niyetinde ve yetkisinde değildir. Hükümetimizin olu
şum şekli açıkça ortaya çıkmıştır. Sayın Cumhurbaş
kanından bu görevi aldığım zaman demokrasiye, Par-
lamenterizme yürekten inanmış bir adam olarak Yü
ce Meclisin huzuruna geldim ve hareket noktam, ka
bil olursa bütün partilerin temsil edileceği; olmazsa, 
çok geniş bir tabana dayanan bir koalisyon Hükü
meti kurarak, memleketin üzerine dağlar gibi yü
rümekte olan iç ve dış zor meselelere karşı elimden 
geleni yapmaktı. Bu emelimde muvaffak olamadım. 
Bundan dolayı ne Yüce Meclisi, ne de parti liderle
rimizi suçlamak istiyorum. Görüş açıları farklıdır, 
memleket meselelerini ele alış noktaları farklıdır, ni
hayet Anayasayı ve Parlamenterizmi yorumlama hu
susunda haklı olarak birbirlerinden farklı görüşleri 
,ve memleket şartlarının doğurduğu zorluklar vardır. 
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Şunu söylemeliyim ki, elbette ideal olanı, Mec
liste temsil edilen partilere dayanarak bir Hükümet 
kurmaktır; fakat arkadaşlar eğer Anayasamızın ve 
demokrasimizin, bunun dışında bir Hükümet kurma
yı kesinlikle yasakladığı kanaatinde olsa idim, bütün 
bu ahlâki sorumluluklarına rağmen, Millet Meclisine 
olan sonsuz saygım dolayısiyle bu vazifeden affımı 
isterdim; fakat bendenizin anlayışı, hukuk anlayışı 
ve az sonra izah edeceğim sebepler, benim kurduğum 
hükümetin hem Anayasaya, hem demokratik gelenek
lere tıpatıp uygun olduğu kanaatine beni ulaştırdıktan 
sonradır ki, bir cüret gibi görünen bu teşebbüse gi
riştim. 

Arkadaşlar, parlamenterizmin de demokrasinin de 
esası Büyük Millet Meclisinde millî iradenin temsil 
edilmesi, icranın bu irade tarafından sürekli olarak 
denetilmesi ve beğenilmeyen icranın, güven oyunun 
esirgenmesi suretiyle hayatının sona erdirilmesidir. 
Aslolan budur. 

Şimdi normal şartlarda, demokratik ve parlamen
ter rejim partilere dayanır. Fakat bizim, bu son gün
lerde olduğu gibi, her milletin hayatında da böyle 
günler olmuş ve böyle günlerin zaruretleri altında, 
yine anayasal ve demokratik olarak benim tipim hü
kümetler kurmuşlardır, yani bunu bendeniz Türki
ye'de ve dünyada ilk defa olarak icat ediyor değilim, 
bu yetkiyi kendimde de asla görmem. Bu, o kadar 
böyledir ki, bir çok memleketlerin, presidentiel sis
temde olanları bir tarafa bırakıyorum, orada malum; 
devlet ve hükümet reisleri bir şahısta toplanır; fakat 
bizim tip parlamenter demokratik rejimlerden bir iki 
küçük misal alarak, bir iki dakikanızı almama izin 
vermenizi rica ediyorum. 

Elimde, nedense bir kısım Anayasa hocalarımızın 
da bakmaya vakit mi bulamadıkları, lâyık mı gör
medikleri şekilde ve beni hayrete düşüren şekilde, şu 
notları takdim ediyorum. 

Finlandiya Anayasası madde. 36; Parlamentonun 
güvenini haiz olması gereken Bakanlar Kurulu üye
leri, dürüstlük ve kabiliyetleriyle tanınan, Finlandiya' 
da doğmuş vatandaşlar arasından Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilir. Adalet Bakanı ve en az bir diğer 
bakan, hukuk öğrenimi yapmış olmalıdır. Açıkça iç
ten ve dıştan, Parlamentonun içinden ve dışından, 
bizim gibi aynı sisteme sahip olan bu memlekette 
böyle hükümetler kuruluyor. 

Yunanistan Anayasası; 1952'de, sonradan tadile 
uğramış ama uzun yıllar meriyette kalmış olan; Par
lamentonun güvenoyunu haiz olması gereken hükü

met üyelerinden, Parlamento üyesi olan bakanlann 
güven oylamasına katılabilecekleri açıkça ifade edil
mektedir. Demek ki, Parlamento dışından da bakan
lar var. 

İtalyan Anayasası 1947; hükümet üyelerinin, ya
sama meclislerinde üye olmasalar da, davet edildik
leri zaman toplantılarda hazır bulunma mecburiyeti
ni ve talebettikleri takdirde konuşma hakkını bahşet
mektedir. 

Belçika Anayasası; bakanlar iki meclisten birinin 
üyesi olabilirler ve olmayabilirler. 

İsviçre Anayasası : Yedi kişiden ibaret olan Fe
deral Konsey, yani Bakanlar Kurulu üyeleri, meclis
lerin ortak toplantısında Millet Meclisi üyeliğine se
çilme yeteneğine sahip, İsviçreli vatandaşlar arasın
dan 4 yıl için seçilir. 

1958 Fransa Anayasası : Hükümet üyeliği, Par
lamento üyeliği ile bağdaşmaz. Biliyorsunuz Fransa 
(belki bu tipik değil bizim için) De Gaulle'den son
ra yarı presidentiel bir sisteme gittiği için, bütün ba
kanlarını dışardan alıyor ve şayet meclisin içinden 
bakan almak gerekiyorsa, o bakanın meclis üyeliğin
den istifası gerekiyor. 

Demek ki arkadaşlar, demokraside vardır, parla-
menterizmde vardır bu tip hükümetler ama, burada 
şuna iştirak ederim; normal, huzurlu zamanlarda ve 
mümkün olduğu takdirde, partilerin anlaşması tak
dirinde elbette ve elbette (bunu tavzih ederim, altını 
çizerim) Parlamentoda temsil edilen partilere dayan
mak elbette esastır, asıldır ve tercih edilir, ben de çok 
tercih etmek isterdim. Ama bizde bu son günlerde 
tekevvün ettiği gibi, milletin hayatı için vaz geçilmez 
bir zorunluk olduğu zaman, benim kurduğum tipte 
hükümetlerin kurulması istisna zamanlarına mahsus 
olmakla beraber, parlamenter sisteme ve Anayasaya 
uygundur. Bizim Anayasamız da 102 nci maddesiyle 
bakanların hariçten alınabileceğini gayet açık bir şe
kilde ifade etmektedir. Tek aradığı şart, milletvekili 
seçilmek için lâzım gelen nitelikleri haiz olmaktır. 
Allaha şükür, benim Kabinem .azaları da hepsi bu 
şartı haizdir. 

Efendim birtakım şeyler ileri sürüldü : «sorumlu
luk kimin olacak?»' Biz kendimiz sorumluyuz arka
daşlar ve millet iradesinin tekevvün ettiği, temsil edil
diği bu Meclise karşı sorumluyuz. Partilere karşı ta
rafsızız. Bu da lütfen yanlış anlaşılmasın, tarafsızlık 
«pasiflik» demek değildir, elbette bizim de fikirleri
miz vardır. Ama, o fikirleri icra için huzurunuza rre-
liriz; müsaadenizi, izninizi alırız; iznini almadıkça, 
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bu fikirlerin icrasına geçmeyiz. Burada tarafsızlıktan 
maksadımız - «tarafsız ve saygılı» kelimesini de ilâ
ve ettim - partilere karşı tutumumuzdur. Birini diğe
rine tercih etmek, birinin direktiflerini esas alıp, öbü
rüne kayıtsız olmak, işte tarafsızlığı bu manada alı
yoruz; hükümetimiz müsaade edilir veya edilmez, bu 
şekilde çalışmak kararındadır. 

Hükümetimizin yapısı, sosyal ve''politik yapısı, bir 
kelime ile ifadesini bulan Atatürk'çü bir hükümettir; 
yani, özgürlükçü, sosyal adaletçi, demokratik bir mil
liyetçiliktir. Bütün arkadaşlarım bu fikirde mutabık
tır; gönül öyle ister ki, bütün Türk milleti burada 
birleşsin. 

Biz bir seçim hükümeti miyiz, bir hizmet hükü
meti miyiz? Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün 
değildir. Biz kendimiz diyoruz ki, «Memleketin ha
vasında bir seçim var. Bize izin ve güven verilirse, 
bu seçimin millet arzusunu tam temsil ettireceği bir 
nizamda bir çalışma ile seçimin hizmetinde buluna
cağız. Yani, bu manada bir seçim hizmetinde olmaya 
hazırız.» Ama, bir gün sonra mı, altı ay sonra mı, 
dört ay sonra mı, sekiz ay sonra mı olacağı henüz 
kesinleşmeyen bir seçim devresinde, bütçe yapmamak, 
sadece gündelik işleri o da şöyle böyle yürütmenin 
sorumluluğunu elbette alamayız. Elbette daha uzun 
süre kalacakmış gibi, bu ihtimali göze alarak progra
mımızı buna göre tanzim ettik, huzurunuza getirdik, ve 
sarahatle ifade ettik; kısa ve uzun süreli tatbikat im
kanlarını huzurunuza getirdik ve dedik ki, «Eğer 
partilere dayanan bir koalisyon meydana gelirse veya 
bir seçim olursa, vazife süremiz nihayete erecek ve 
büyük bir sevinçle bu şekilde tekevvün eden koalis
yona nöbetimizi devretmeye hazır olacağız.» 

Şu halde, bir seçim kararı verildiği ve bu emane
ti bizde mıraktığtnızı tensip buyurduğunuz takdirde; 
Hükümet dürüst seçimler yapılması için elinden gelen 
her şeyi yapacak ve Yüksek Meclisinize bazı teklif
lerde de bulunacaktır. 

Arkadaşlar, Hükümet çok uzun vadeli bir prog
ramla Yüksek Huzurunuza gelmedi. Ama, sanırım 
gözlerden kaçmamıştır ki, yapılması mümkün olan 
realist görüşü ele alarak ve milletin bir gün bile ge
ciktirmeye tahammülü olmayan büyük meşeleri hak
kında aklımızın erdiği kadar çözüm yolları getirdik. 
Bunu maksada elverişli bulursunuz bulmazsınız; az 
bulursunuz çok bulursunuz, elbette Millet Meclisi 
son sözü söyler. 

Biz diyoruz ki; şahlanan bir enflasyon karşısın
dayız, pahalılık ortıyor, mal darlığı vardır ve tevzi 

sistemimiz ile bazı mallarımızı - daha acı bir tarzda -
elimizde olanı da iyi götüremiyoruz, Bunun için eko
nomide bazı acil kararlar almak lazım gelir. Yapaca
ğımız şey, bir sihirbaz değneği değil, dünyanın yap
tığı, «aki için tarik bir» olduğuna göre, yapılacak şey 
denk bütçe, tasarruf ve yine tasarruf... Elimize geçen 
her kuruşu yatırıma vermek, idarî ve ekonomik bün
yede rasyonalizasyon.. Bu bizim icatımız değil. Bütün 
dünya bugün bizim gibi zorluklarla karşılaşan bir
çok devletler bu gruptandır, yaptıkları şey de bun
dan ibarettir. Biz bunu, elimizden geldiği kadar yap
mak kararındayız bize emaneti verirseniz. 

Hükümetimiz, bir özgürlükçü hükümettir ve öyle 
olmak kararındadır, özgürlüklerin bekçisi olmak ka
rarındadır. Elbette burada «özgürlük» dediğim za
man, «özgürlükleri harap etme özgüriüğü»nü kastet
mediğimi söylemeye hacet yoktur. (A.P. sıralarından 
alkışlar) 

Çocuklarımızın bazı ideolojik taassuplara eğilim
li oldukları.. «Çocuklarımız»' derken hemen tashih et
meliyim; bizi üzen bu hareketler denen şeyleri ya
pan bütün üniversite gençliği, bütün yüksek okul 
gençliği demek son derecede haksız olur, bunlar 
gayet küçük bir azınlıktır. Fakat gönlümüz, onların 
bile ideallerini, ideolojik ihtiyaçlarını Atatürkçülükle 
bulmalarını ister. Bunu, belki yıllardan beri gereği 
gibi telkin edemeyişimizin de rolü olarak bir kısım 
çocuklarımız fikirlerini zorla kabul ettirme, eylem 
yollarına gitmeyi tercih eder olmuşlardır. Buna kar
şı hemen arz etmeliyim ki, kanunlara karşı gelindiği 
zaman elbette kanun son sözü söyleyecektir; fakat 
fikirleri ve ideleri sadece hapishane tehdidi ile ortadan 
kaldırmak mümkün değildir. Fikre, fikirle; daha üs
tün bir fikirle; gencin fikrini, mantığını ve dimağını, 
vicdanını daha iyi tatmin eden bir fikirle gidilebilir. 
onun için vazifemizin, sadece bir zabıta vazifesi ol
madığı kanaatindeyiz. 

Memleketin havasında, bizim, Hükümetimin hiç
bir suretle sorumlu olmadığı bir seçim eğilimi mev
cuttur. Bunu hissetmemek mümkün değildir. Nite
kim, başlıca dört partimizin liderleri, teferruatta, 
ayrıntılarında farklı düşünseler, zamanı hususunda 
ayrı fikirlerde olsalar bile, bir miadından önce se
çim, öne alınmış bir seçim fikrinde birleşmektedirler. 
Hükümetiniz, bunlardan az çok mülhem olmakla 
beraber, şüphesiz kendi zatî müşahedeleriyle de 
memleketteki bu durumu kale alarak, kamu efkâ
rından gelen esintileri de kale alarak; kendi görüşü
müz, Hükümet görüşü olarak seçimin miadından ön-
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ce yenilenmesinde memleketimiz açısından fayda um- I 
duğunu Yüksek Huzurunuza sunulmuş olan Progra- { 
mında ele almıştır. Dünyanın bütün yerlerinde böy
le bir seçim zorunlıığu doğarsa ve Parlamentonun 
büyük çoğunluğu bu kanaate ulaşır ise, o zaman de- I 
mokratik kaide, bunun çok geç bırakılmamasıdır. I 
Demokratik kaide böyle olduğu gibi, memleket ya
rarlan da bunu emreder. Bir memleketin havasını I 
uzun zamanlar «Seçim oldu mu, olacak mı?» gibi I 
tereddütlerle oyalamak doğru bir şey değildir. Biz, 
kaybedilecek hiçbir dakikaya sahip değiliz. I 

Bu hususta Hükümet Başkanı, elbette bir şey söy- I 
leyemez. Ancak, iyi niyet aracılığı ile partilerimizin I 
görüş açılarını birbirine yaklaştırma cehdinde olabi
lir. Bu cehte de kusur etmediğim zannındayım. An- I 
cak, partilerimizi mutlak bir birliğe getirmek; zaman I 
bakımından ellerinden katî vesikalar, taahhütler al- I 
mak, takdir buyurursunuz ki, Hükümetin salâhiye
tini aşan bir şey olurdu. Son denemeyi dün yaptık. 
Bence büsbütün faydasız olmayan bu deneme, bu I 
konuşmalar - ki, teşrif ettikleri için bütün liderlere 
medyunum - hiç olmazsa şu neticelere ulaştık : 

Bir muhterem parti liderimiz, Selâmet Partisinin j 
Lideri, gayet açıkça, zaten seçimin aleyhinde, kendi I 
açısından kuvvetli delillere dayanarak aleyhinde ol
duğu için, bunu bir tarafa bırakırsak; diğer 4 lider 
basın huzurunda ve yazılı olarak ilk defa aynı fikri I 
perçinlemişler ve teyit etmişlerdir. Yani seçim, mia- I 
dından önce bir seçim zorunluğunu ortaya koymuş
lardır. 

Bence ikinci bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu da 
güven oylamasını müteakip, yani seçim işiyle bu I 
noktayı birbirinden ayırmak fikri galip geldiği için, 
güven oylamasına bu işi karıştırmamak ve oylamayı 
takip eden günler de muhterem liderlerimiz yeni se- I 
çimin tarihi üzerinde tekrar buluşmak için birbirle- I 
rine söz vermişlerdir. Bunu bendeniz basına - tele
vizyona aksettirdiğim gibi, muhterem liderler de te- I 
ker teker aksettirdiler. Tabiî, bunun nüansları var; I 
fakat esasta bir karşılıklı konuşmayı, bu mevzuda da I 
kabul etmişlerdir. Bunun çıkar yolu da budur, baş
ka bir yolu da yoktur. Ben temenni ederim ki (Baş
bakan olarak değil, galiba benim Başbakanlık sürem | 
hemen hemen bugün veya yarın sona eriyor) Partile
rimiz arasında, memleketin muazzam meseleleri ol
duğunu - hele şu sıralarda ve daima - halkı eğer de
mokrasiden bezdirmeyeceksek, demokratik sistem 
memleketimizde ebedî olacaksa, parti liderlerimizin 
daha sık, daha yakın birbirlerinden şüpheci olmayan, 
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katı, önyargılarla başlamayan görüşmeleri sürekli bir 
âdet haline getirmeleri lâzımdır. Demokrasiyi ancak 
böyle kurtarabiliriz. 

Ben; tabiî böyle bir vazifeyi alacağımı aklımın 
kenarından geçirmediğim bir sırada, Cumhuriyet Se-' 
natosunun bir toplantısında, bu buhran doğar doğ
maz şu sözü söyledim : «Dünyanın her tarafında da 
buhranlar olur, uzayan hükümet buhranları olur, fa
kat bizde buhranın uzamasını objektif olarak anla
mak çok güç. Çünkü programlarına baktığımız za
man, memleketimizde Allaha şükür ne komünist par
tisi, ne faşist partisi var. Nüans farklarıyle biraz li
beral, biraz daha devletçi; fakat anameselelerinde 
özgürlükçü bir rejimin mensupları var. Yani bütün 
dünyada ekstrem partilerin, ekstrem sağ ve ekstrem 
solların memleket yararı emrettiği zaman kolayca 
birleşebildiği halde, bizim aziz memleketimizde böy
le ekstremlerin olmadığı bir parlamentoda görünüm, 
daha kolay, daha çabuk, hatta günü gününe anlaş
malar bekler. Ümit ederim ki, böyle bir hükümetin 
kurulma zorunluluğunun meydana çıkması, kendileri 
için ileride bu yükümlülüğü hatırlatıcı bir etken 
olur.», Ve bu şekilde «Her serden bir hayır çıkar.» 
sözünü tekrarlamak isterim. 

Ekonomik umumî görüşümüzü kısaca söyledim. 
Özgürlükçü bir rejim olacağımızı, anti enflasyonist 
çalışacağımızı söyledim. Milletimin huzurunda ka
barık rakamlar, altından kalkamayacağım vaatlerde 
bulunmak elbette kimse, ne yüksek Meclis, ne Mil
letim benden ister ve fakat çalışkan, bu memleket 
için gece uykusunu seve seve feda eder bir ekip ge
tirdim. Bu, benim bir iftiharımdır ve hayatımın en 
büyük meserret kaynağıdır. 

Dış politika için Yüksek Meclisin, özellikle müs
terih olmasını isterim. Bizim bir tek dış politikamız 
vardır, Atatürk'ün dış politikasıdır. «Yurtda sulh, 
cihanda sulh.» ve kimseyi tahrik etmemek politikası 
ve fakat millî hâkimiyetimizi de hiç bir şey pahası
na zedeletmemek, bağımsızlığımızı canımızdan aziz 
tutmak. «Atatürk'ün dış politikası» dediğim zaman, 
elbette hepimiz ancak bunu anlıyoruz. 

Benden evvel hükümet sorumluluğu taşımış olan 
arkadaşlarım, sevinçle görüyorum ki, Atatürk'ün dış 
politikasını ana çizgileriyle uygulamışlardır. Yani 
sulh politikası uygulamışlardır ve son Kıbrıs harekâ
tımızın da hareket noktası, Kıbrıs'a sulhu ve barışı 
daimî olarak getirmektir. Benden evvelki hükümet
lerin elde ettikleri millî kazançlardan bir miligram 
feda edilmeyeceğine yüksek milletin ve Yüksek Mec-
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lisin inanmasını rica ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

Bunu yaparken millî çıkarlarımıza, millî egemen
liğimize her hükümet üyesi gibi aynı ölçüde hassas 
ve sadık olurken; bir taraftan da cihan kamu efkâ
rını kazanmak için tedbirler almak lüzumuna inanı
yorum. Devletten devlete bir baskı yaptırtmayız; 
ama cihan kamu efkârını da kazanmaya çok büyük 
önem atfederiz. 

Bu bakımdan da, Kıbrıs harekâtının politik yönü 
bence bu istikâmette yapılmıştır ve maharetle idare 
edilmiştir. Adına, güzel bir isabetle, «Barış Harekâ
tı» denmiştir. Hakikaten de böyledir. ve dünya ya
vaş yavaş bunu anlamaya başlamıştır. Anafikir ola
rak Yüksek Meclise arz etmek isterim ki, tek realist 
çözüm yolu olan coğrafî federasyon sistemimiz gün 
geçtikçe Avrupa'da ve Amerika'da boyut kazanmak
tadır. Bunun artık, Türk milletinin vazgeçilmez bir gö
rüşü olduğu fikri hâkim olmaktadır; ama bir muh
terem hatip arkadaşımızın söylediği gibi, Makarios' 
un Ada'ya dönmesi gibi diğer hususlar da elbette ga
fil olmamıza sebep olmayacaktır. Bunları, millet açı
sından, millet yararına en büyük bir dikkat ve titiz
likle izlemekteyiz, izlemeye devam edeceğiz ve elbet
te bizden sonra gelecek olan hükümetler de devam 
edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Meclisin em
rindedir, millî iradenin emrindedir. Burada ana hu
kuku münakaşalarına daha geniş girmek mümkün
dü; fakat lüzumsuz. Burası ana hukuku kürsüsü de
ğil. Fakat tekrar arz etmek isterim ki, kesinlikle, vic
danî olarak, Anayasal, demokratik, yani meşru bir 
hükümet kurduğum kanaatim, bütün dinlediklerime 
(hürmetle dinledim) rağmen asla sarsılmamıştır. Bir 
an sarsılsa, vazifede kalmam. 

Şimdi efendim, oy verilirse, programımızda gös
terilen yönlerde ve partilerimizle sıkı bir anlayış, da
nışma ve işbirliği halinde bu muazzam yükü taşıma
ya devam edeceğiz. Güven verilmezse, Mecliste te
zahür eden millî iradeye saygımızı derhal gösterip, 
merciine, yani Sayın Cumhurbaşkanına istifamızı 
derhal takdim edeceğiz ve şayet Sayın Cumhurbaş
kanımız bu surette tensip buyururlarsa, yeni kabine 
gelinceye kadar elbette görevimize devam edeceğiz. 

Yalnız, elbette şunu takdir buyurursunuz ki, ta
banında bir kere olsun güven almamış, üstelik istifa 
etmiş bir hükümet en iyi niyetlerle, en dinamik ka
rakterde çalışsa dahi beli büküktür, cesur kararlar 
alamaz. Bununla, «Ben mesuliyetten kaçacağım» de
mek istemiyorum. Doğru bildiğimi, millet yararına 
bildiğimi, buna rağmen, güven almışçasma yapıp me
suliyetini yüksek huzurunuza karşı taşıyarak yapa
cağım; ama iç ve dış meselelerimiz çok büyük bir 
cesaret isteyen, çözümü çok büyük kararlılık isteyen 
bir durum arz etmektedir. Bunları teferruatı ile arz 
etmek lüzumunu duymamaktayım; hepiniz bunu ya
kından bilmektesiniz. Memleketin çözüm bekleyen 
çok çok büyük, belki tarihimizde en büyük mesele
leri karşımızda durmaktadır. 

Şu halde, Hükümet olarak istirhamım; şayet gü
ven esirgenecekse, ki hürmetle karşılarız Yüksek 
Meclisin bu iradesini, o takdirde bu devrenin, yani 
bizim vekâleten bakma süremizin kabil olduğu ka
dar kısaltılmasını ve mümkün olan en kısa zamanda 
Meclisin geniş ölçüde güvenini kazanacak bir ekibin 
vazifeyi bizden devralmasını rica ederim. 

Bu suretle sözlerime son verir ve derin saygıları
mı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Irmak. 
Son söz olarak Sayın Yasin Hatiboğlu. 
Sayın Hatiboğlu, kalan süremiz 20 dakikadır. 

Cumartesi gününe kalmaması için sözlerinizi biraz 
kısa kesmenizi rica edeceğim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Konuşmamda, bir gün sonraya kalması ihtimali 
karşısında ben sadece, bu saate kadar kalma zahme
tini ihtiyarınızdan dolayı teşekkür etmeyi düşünüyo
rum, sözlerimi fazla uzatacak değilim. 

Aslında, çok nazik ve çok içten konuşmaları ile 
tenkite mahal bırakmayan Muhterem Başbakan'a 
karşı söyleyecek söz de bulamıyorum. Demokratik 
parlamenter sisteme aykırıdır veya uygundur; ama 
Muhterem Başbakan'ın çok içten, çok samimî beyan
larını, her şeyden önce milletvekillerinin hissiyatına 
uygun buldum, huzurunuzda tespit ve tescil ediyor, 
hürmetlerimi sunuyorum. (M. S. P. sıralarından al
kışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatiboğlu. 
Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Sadi Irmak 

tarafından kurulan Hükümet Programının görüşül
mesi tamamlanmıştır. 

Anayasa'mızm 103 ncü ve İçtüzüğümüzün 105 nci 
maddelerine uygun olarak, görüşmelerin bitiminden 

27 . 11 . 1974 O : 1 

itibaren bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması 

için, 29 Kasım 1974 Cuma günü saat 15.00'te top

lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati 23.42 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

11. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Doğu 
bölgelerimize hayvan yemi taşınmasında ucuz tarife
li vagonlar tahsisine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Ferda Güley'in yazılı cevabı. (7/237) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Fer
da Güley tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı sağlamanızı rica ederim. 

Saygılarımla. 15.7 . 1974 

C. H. P. Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

Soru : 
İçinde bulunduğumuz hasat döneminde Kars ve 

yöresi bir kez daha kuraklık tehlikesiyle karşı karşı
ya gelmiş bulunmaktadır. Bölgeden gelen haberlerde, 
hayvan yemi sıkıntısının daha şimdiden had nokta
ya ulaştığı, çaresizlik içinde bulunan Kars köylü
sünün cılız tarlaları otlatmakta olduğu bildirilmekte
dir. 

Bilindiği gibi, son beş yıldan beri bu durum, 
Kars ve yöresi için olağan hale gelmiştir. Geçmiş dö
nemin hükümetleri her defasında tedbirlerinde geç 
kalmışlar, köylünün elindeki hayvanlar yok fiyatına 
çıktıktan sonra, yem için ucuz tarifeli vagonlar tahsi
si yoluna giderek,, asıl ihtiyaç sahibi köylüyü değil, 
köylünün sıkıntısını istismar ederek yok fiyatına hay
van toplayan üç - beş çıkarcıyı himaye etmişlerdir. 

Bu gerçeklerin ışığı altında aşağıda sıraladığım 
tedbirler konusunda bakanlığınızın görüşlerini açık
lamanızı rica ederim. 

1. Kars ve yöresi köylüleri için Anadolunun çe
şitli bölgelerinde hayvan yemi taşımak amacıyle ucuz 

tarifeli vagon tahsisine hemen karar verilmelidir. Ba
kanlığınıza bağlı, DD Genel Müdürlüğünün bu yol
da bir çalışması var mıdır? 

2. Bu yolda bir karar alınmışsa uygulama ne za
man başlayacaktır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 19 . 11 .1974 
Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 

KUGM: D 540/2353-18063 
Konu : Kars Milletvekili Sayın Doğan 
Arash'nın yazılı olarak cevaplandırmamı 
istediği 15.7.1974 tarihli soru önergesi. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.11.1974 gün Kanunlar- Md. 7/237-1277/ 
10830 sayılı yazılarınız. 

Ülkemizin birçok bölgelerinde, özellikle Doğu 
Anadoluda 1974 yılında görülen kuraklıkla ilgili ola
rak Kars Milletvekili Sayın Doğan Arash'nın Kars ve 
yöresi ile ilgili ne gibi tedbirler alındığı konusundaki 
soru önergesi hakkında, yapılan çalışmalar ve Bakan
lığımca alınan tedbirler aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ferda Güley * 

Ulaştırma Bakanı 

1. Kuraklık olan yörelere gerek yemeklik ve ge
rekse her türlü yemin demiryolundan indirimli tarife 
ile taşınması için gerekli çalışmalar yapılmış 21.9.1974 
gün ve 15013 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
6.9.1974 gün ve 7/8869 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarı ile 30 . 4 . 1975 gününe kadar geçerli olmak üze
re Kars dahil 25 ilimiz kuraklık bölgesi içerisinde ka-
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bul edilerek bu bölgelere demiryolu ile yapılacak yem 
ve yemeklik taşınmasında indirimli tarife uygulanma
sı kararlaştırılmıştır. 

2. Bakanlar Kurulu Kararının yayımından son
ra TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 23 .9 .1974 
gün ve Tic. Has. 328-201/1-29/01-D-l 100 sayılı tel
grafı ile bütün istasyonlara durum bildirilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına ilişkin 
çıkış ve varış istasyonları ile ücret ve uygulama ku
ralları ayrıntılı olarak TCDD Genel Müdürlüğünün 
9 . 10. 1974 gün ve E/88 sayılı genelgesi ile bütün iş
letme müdürlüklerine bildirilmiştir. 

2. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, ilk-
öğretmen okulları birinci devre bitirme imtihanlarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu' 
nun yazılı cevabı. (7/240) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Sayın Baka
nınca yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 24 .7 .1974 -
Aydın Milletvekili 

Nahit Menteşe 

İlköğretmen okulları birinci devre III ncü sınıf 
öğrencileri eskiden beri Türkçe, Matematik, Sosyal 
Bilgiler veya Fen Bilgisi gibi üç dersten bitirme imti
hanlarına girmektedirler. 1973 - 1974 ders yılında öğ
rencilerden seçimlik yapmak, üzere, bu yolda dilekçe 
alındığı halde, bakanlığın ani bir emri ile öğrenciler 
bütün derslerden imtihana tabi tutulmuşlardır. 

Bu uygulama sonucu, öğrencilerin büyük bir kıs
mı okuldaki imtihanlarına yetişememişlerdir. 

1. — Bu seneki bu uygulamanın sebebi nedir? 
2. —• Öğrencilerin mağduriyetleri önlenmiş midir? 

Önlenmedi ise ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 11 .1974 
Bölüm : Parlamento -

İrtibat 
Sayı : 031-2-760 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.11.1974 gün ve 7/240-1301/11029 sayılı 
yazınız. 

Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe'nin ilk
öğretmen okulları birinci devre bitirme imtihanları 

ile ilgili yazıh soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe'nin İlköğ
retmen Okulları birinci devre bitirme imtihanlarına 
dair verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. —• İlköğretmen Okulları öğretmen yetiştiren ku
rumlar olduğundan, bu okullarda yetişen öğrencilerin, 
ortaokul ve liselerden farklı olarak Fen, Edebiyat, 
Matematik, Yabancı Dil derslerinin yanında, Tarım, 
Beden Eğitimi, Resim - İş, Müzik derslerinden de ye
tişmeleri gerekmektedir. 

Bu itibarla İlköğretmen Okullarının birinci devre
sinden mezun olan öğrencilerin II nci devreye devam 
etmeleri için Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen 
Bilgisi gibi derslerden imtihan olacakları gibi Resim -
İş, Müzik, Beden Eğitimi gibi diğer derslerden de (son 
sınıfta okutulan bütün derslerden) imtihan olmaları 
gerekmektedir. Bu konudaki yönetmelik değişikliği 6 
Mart 1974 tarih, 14819 sayılı Resmî Gazetede, 11 
Mart 1974 gün ve 1782 sayılı Tebliğler Dergisinde ya
yımlanmış ve ayrıca yönetmeliğin değişik 57 nci mad
desine göre 7 yıllık ilköğretmen okulları I nci devre 
III ncü sınıf öğrencilerinin okudukları derslerden bi
tirme imtihanlarına tabi tutulacağı valiliklere ve İlk
öğretmen Okulu Müdürlüklerine 30 Nisan 1974 gün ve 
329.0/1-G-l 1471 sayılı genelge ile duyurulmuş bulun
maktadır. 

2. — İmtihan devresinden 3,5 ay önce yapılan ve 
yukarıda belirtildiği gibi zamanında bütün ilgililere 
duyurulan bu durum karşısında öğrencilerin imtihana 
yetişememesi söz konusu değildir. Ayrıca öğrencilerin 
sınavlara yetişemediğine ve mağdur olduklarına dair 
Bakanlığımıza ulaştırılmış bir konu bulunmamakta
dır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Afyon 
- Kocatepe Gazetesinde yayınlanan TÖB - DER bil
dirisine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa 
Reisoğlu'nun yazdı cevabı. (7/255) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Baka

nınca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini say
gı ile arz ederim. 20 . 8 .1974 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Sayın Başbakanın, Afyon seyahati vesilesi ile 
TÖB - DER'in Afyon, Uşak Bölge Temsilciliği ta
rafından dağıtılan ve Afyon - Kocatepe Gazetesi 
2729 sayılı nüshasında yayınlanan bildiriyi meslekî. 
hukukî ve ahlâkî yönden tasvip ediyor musunuz? 

2. Bu bildiriyi çıkaranlar memur olduklarına gö
re, haklarında bir işlem yapılmış mıdır? 

3. Bildirideki Amerikan düşmanlığı ve milliyet
çi husumeti en çok beraber olacağımız böyle bir dev
rede Türk öğretmenine yakışır mı? 

4. Mahkemelerin solcu komünist diye mahkûm 
ettiklerini Kemalist ve yurtsever olarak ilân edenler 
için ne işlem yaptınız? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 27. 11 .1974 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento -
İrtibat 

Sayı : 031.2-764 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 11 . 1974 gün ve 7/255 1347/11768 sayılı 
yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün Afyon 
- Kocatepe gazetesinde yayınlanan (TÖB - DER) bil
dirisine dair vermiş olduğu yazılı soru önergesine iliş
kin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu. 
Millî Eğitim Bakanı 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün Afyon 
-. Kocatepe Gazetesinde yayınlanan (TÖB - DER) 
bildirisine dair vermiş olduğu yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız. 

Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derne
ği, Afyon - Uşak Bölge Temsilciliği Afyon Şubesi 
Yönetim Kurulu tarafından Afyon - Kocatepe Gaze
tesinin 2729 sayılı nüshasında yayınlanan ve dağıtı
lan bildiri üzerine ilgililer hakkında gerekli soruştur

manın yapılmakta olduğu Afyon Valiliğinin 21.11.1974 
gün ve 15587 sayılı yazısında belirtilmektedir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, Şile 
ilçesi yollarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Vefa Tanırın yazılı cevabı. (7/257) 

21 .8 .1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Bayındırlık Bakanınca aşağıdaki sorularımın 
yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını saygı 
ile rica ederim. 

Prof. Dr. Mustafa Parlar 
İstanbul Milletvekili 

İstanbul ili Şile ilçesinde köy yollarının, bölgenin 
turistik yönünü de nazarı itibare alarak zaman zaman 
ıslah edilmesi gerekmektedir. Mahallinde yapılan in
celemeler sonunda aşağıdaki belirtilen hususların ya
pılmasında yarar görüyoruz : 

1. Yolların - yağmurdan çabuk bozulmaması ve 
köy ve bahçelerde köy içinden geçen taşıtların meyda-: 
na getirdiği tozlardan zarar görülmemesi için, bu yol
ların asfaltlanmasında fayda mülâhaza ediyoruz. 

2. Gebze - Mudarlı - Darlık yolunun, bağlantısı 
yapıldığı takdirde Şile'ye Ankara istikametinden gele
cek yolcuların takriben 120 km. daha az bir yolla 
istedikleri yere varabilecekleri anlaşılmaktadır. Mev
cutların dışında, bu bağlantının yapılabilmesi için tak
riben 4 km. lik yol açılması gerekmektedir. 

3. Sahil yolları üzerinde bulunan ve sahilde bu
lunan plaj ve mesire yerlerinden 1 ilâ 2 km. uzakta 
bulunan köylerin mevcut sahil yoluna iyi kaliteli as
falt yolla bağlantılarının yapılması, Türk turizmine 
önemli katkıda bulunacak bir özellik taşımaktadır. 

4. İstanbul - Şile yolu güzergâhı çok virajlıdır. Bu
nun ıslah edilmesi veya daha kısa ve daha üstün va
sıflı bir yolla yeni bağlantı yapılmasının zamanı gel
miştir. 

Yukarıda belirtilen 4 konu hakkında Bakanlığın 
düşünceleri nedir? Bu hizmetlerin yapılmasının ele 
alınması düşünülüyor mu? Bu altyapıların yapılması 
için etütler mevcut değilse, bunların yapılması ve ic
rası ne zaman ele alınacaktır? 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 
Sayı : 971 N 26 . 11 . 1974 

Konu : İstanbul Milletvekili Mus
tafa Parlar'ın yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 11 . 1974 gün ve 7/257 - 1351/11804, 
22 . 11 . 1974 gün ve 7/257 - 1351/11804 sayılı ya
zılarınız. 

İstanbul ili Şile İlçesi yollarını ilişkin İstanbul Mil
letvekili Mustafa Parlar'ın yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

1. Köy yollarının yapım ve bakımları Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı, Yol Su ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. 

2. Gebze - Mudarlı - Darlık yolu, yapım ve ba
kımları ile görevli olduğumuz Devlet ve il yolu ağları 
dışında bulunan bir köy yolu olup konu Yol Su ve 
Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. 

3. Turistik nitelikteki yolların Bakanlığımızca ele 
alınabilmesi için, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca ön
celiklerinin saptanarak programa alınması ve ödenek
lerinin sağlanması gerekmektedir. 

4. İstanbul - Şile yolu, olanaklarımızın yetersiz
liği nedeniyle 1974 Çalışma programına ve 1975 ya
tırım program tasarısının ilk etütlerine alınamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Vefa Tanır 
Bayındırlık Bakam 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul -
Yalova ilçesinin Çukur Köyünde görülen Guatır has
talığına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kemal Demirin yazılı cevabı. (7/261) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. ' 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
İstanbul'un Yalova ilçesinin Çukur köyünde en 

az 40'a yakın köylünün Guatır hastalığından muzda-
rip olduğu bilinmekte midir? 

Bu hastalığın genel olarak İYOTSUZLUK'tan 
oluştuğu bilinmektedir. Köyün suyu yoktur. İçtikleri 
suda iyot olmadığı resmen saptanmıştır. 

Köye en kısa zamanda su getirilmesinin hastalığı 
önlemede rolü olabilir mi? 

Bunun yanında bu köye «iyotlu tuz» sağlanması 
faydalı olabilir mi? 

Bütün bunların saptanması ve yapılması için köy 
ve civarında bilimsel bir araştırma yapılmasında yarar 
görüyor musunuz? 

Boyunlarında koca, koca şişler olan 40 genç ve 
yaşlı köylü, senelerdir bu felâketten kurtulmayı bekle
mektedirler. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 27.11.1974 

Bakanlığı 
Bakan 
3878 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.11.1974 tarih, Kanunlar Müdürlüğü : 
7/261-1364/11986 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in guatr hasta
lığı hakkındaki yazılı soru önergesine cevabım ek
tedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in yazılı 
soru önergesine cevabım : 

Soru : 1. İstanbul'un Yalova ilçesinin Çukur 
köyünde en az 40'a yakın köylünün guatr hastalığın
dan muzdarip olduğu bilinmekte midir? 

Bu hastalığın genel olarak iyozsuzluktan oluştuğu 
bilinmektedir. Köyün suyu yoktur İçtikleri suda 
iyot olmadığı resmen saptanmıştır. 

Köye en kısa zamanda su getirilmesinin hastalığı 
önlemede rolü olabilir mi? 

Bunun yanında bu köye «iyotlu tuz» sağlanması 
faydalı olabilir mi? 

Bütün bunların saptanması ve yapılması için köy 
ve civarında bilimsel bir araştırma yapılmasında ya
rar görüyor musunuz? 
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Boyunlarında koca, koca şişler olan 40 genç ve 
yaşlı köylü, senelerdir bu felâketten kurtulmayı bek
lemektedirler. 

Cevap : 1. istanbul'un Yalova ilçesinde 1961 
yılında Bakanlığımızca yaptırılan araştırmada, hal
kın guşa dediği dört guatr vakasına rastlanmış ve 
bu bölgede andemik guatr olmadığı sonucuna va
rılmıştır. 

Önergenizde söz edilen, Yalova'nın Çukur kö
yündeki 40 guatr vakası, Bakanlığımıza intikal et
memiştir. 

İçilen suyun iyotsuz oluşu guatr hastalığına sebep 
olan bir faktördür, iyotlu tuz kullanmakta fayda gö
rülmektedir. 

Köye getirilecek suda iyot varsa faydalı olacak
tır. 

Söz konusu köyde araştırma yapılması için is
tanbul Valiliğine gerekli talimat verilmiştir, lüzumu 
halinde iyotlu tuz temin edilecektir. 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 3 ncü 
dönem milletvekillerinin 1973 Ekim ayı maaş ve öde
neklerine ilişkin Millet Meclisi Başkanı ve Maliye 
Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy' 
un yazdı cevabı. (7/262) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Başkanlığınızdan ve Ma
liye Bakanlığından cevaplandırılması hususunu emir
lerinize saygılarımla arz ederim. 

12 . 9 . 1974 
Konya Milletvekili 

Şener Battal 

Soru : 
3 ncü dönem milletvekili iken, 4 ncü dönem tek

rar milletvekili seçilen parlamenterlerin Ekim 1973 
ayına ait 2 defa maaş ve ödenek aldıkları doğru mu
dur? 

Zira yeni seçilen milletvekilleri Ekim 1973 ayına 
ait maaşı ve ödeneklerini tam olarak olmış bulun
maktadırlar. Bu meyanda bir evvelki devre milletve
kili olanların da milletvekilliklerinin son ayı olan 
Ekim 1973 ayına ait maaş ve ödeneklerini almış ol
maları mükerrer ödemeye müncer olmaz mı? 

(1) Bu soruyle ilgili Millet Meclisi Başkanlığının 
cevabı 13.11. 1974 tarihli 6 ncı Birleşim tutanak 
dergisinde yayınlanmıştır.. 

Geçmiş dönemlerde de buna benzer durum ol-; 
muş mudur? Müruruzaman söz konusu olmadan yan-: 
lış ödeneklerin istirdadı gerekmez mi? 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
T. C. 

Maliye Bakanlığı 27 . 11 . 1974 
Ankara 

Bümko ; 111802-650-31965 
Konu : Konya Milletvekili Sayın 
Şener Battal'ın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 1 . 11 . 1974 ta-: 
rihli ve 7/262-1378/12364 sayılı yazısı. 

ilgideki yazıları ve ekinde gönderilmiş bulunan, 
Konya Milletvekili Sayın Şener Battal'ın 3 ncü dö-. 
nem milletvekili iken. 4 ncü dönem tekrar seçilen Par
lamenterlerin 1973 Ekim ayı maaş ve ödeneklerine 
ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş bulunmaktadır. 

Malûmları olduğu üzere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve diğer özlük hakları, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenmeyip 
bunlar hakkında 1 sayılı Kanun hükümleri uygulan^ 
maktadır. 

Soru önergesinde ele alınan konuya ilişkin görü-: 
şün, anılan kanunun yürütme mercii olması nedeni 
ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Diva-: 
nınca verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Bedri Gürsoy 

7. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, Ana
dolu Üniversitesinin hazırlık çalışmalarına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğu'nun yazılı 
cevabı (7/287) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1787 sayılı Kanunla kurulan Anadolu Üniversitesi
nin hazırlık çalışmaları hakkındaki yazılı sorumun, 
Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu arz ve rica ederim."• 1 . 11 . 1974 

Eskişehir Milletvekili 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 

Soru : 
Merkezi Eskişehir'de olmak üzere kurulan Anadolu 

Üniversitesi Kanunu 1787 sayı ile 22 Kasım 1973 ta
rihinde yürürlüğe girmiştir. Anadolu Üniversitesi Ka-i 

— 239 — 



M. Meclisi B : 10 27 . 11 . 1974 O : 1 

nununun 8 nci maddesi yürütme yetkisini Bakanlar Ku
ruluna vermiş bulunmaktadır. 

Türk Yüksek Öğretiminde artan talebi karşılamak 
için yeni kuruluşların süratle çalışmaya başlaması bir 
zaruret haline gelmiştir. Adı geçen Üniversite Kanu
nunun yürürlüğe girmesinden bu yana bir yıl geç
miştir. Bu nedenle, Anadolu Üniversitesinin kuruluşu 
konusunda bugüne kadar yapılan hazırlık çalışmala
rının neler olduğunu ve Üniversitenin ne zaman öğ
renci almaya başlayabileceğini yazılı olarak bildirme
nizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 
Sayı: 03.1 - 763 

27 . 11 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 . 11 . 1974 gün ve 7/287 1480/13910 sa
yılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Orhan Oğuz'un Ana
dolu Üniversitesinin hazırlık çalışmalarına dair ver
miş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
Eskişehir Milletvekili Sayın Orhan Oğuz'un Anadolu 
Üniversitesinin hazırlık çalışmalarına dair vermiş 

olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
1. — 1787 sayılı Kanunla, merkezi Eskişehir'de 

olmak üzere kurulan (Anadolu Üniversitesi) nin ku
rulacak ilk iki fakültesi; belirtilen Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince Bakanlığımız ve Devlet Planlama Teş
kilâtı görüşü alınarak üniversitelerarası kurulca, Tıp 
ve Temel Bilgiler fakülteleri olarak tespit edilmiştir. 

2. — 1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kuruluş 
Kanununda gösterilen kadroların, 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununun akademik personel için 
öngördüğü kadro derecelerine göre değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı da Üniversitelerarası Kurulca 
hazırlanmakta olup en yakın zamanda Bakanlığımıza 
intikal etmiş olacaktır. 

Mevcut bu girişimlerle Anadolu Üniversitesinin 
kuruluş ve öğretime açılması konusunda Bakanlığı
mıza düşen görev yerine getirilmektedir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

8. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun,. 
Antalya'nın Elmalı ilçesi Jandarma Kumandan Veki
li ve yardımcısının mahalle bekçisine yaptıkları iş
kenceye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder 
Öztekin'in yazılı cevabı. (7/288) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirttiğim hadiseyle ilgili olarak cevap
landırılmasını istediğim soruların İçişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ve rica ederim. 

8 . 11 . 1974 
Antalya Milletvekili 

Ömer Buyrukçu 
Soru : 
1. Elmalı Hükümet Tabipliği tarafından verilen, 

ekli olarak sunduğum 25 . 10 . 1974 tarih ve 
218 sayılı rapordan anlaşılacağı üzere Antalya ili 
Elmalı ilçesi Jandarma Kumandan Vekili Lütfi Ce
be ve Yardımcısı Başçavuş Emin, Elmalı ilçesi Yu
va Kasabası mahalle bekçisi Celâl Gökalp'i aslı esa
sı tespit edilemeyen bir hadiseden dolayı üç gün 
müddetle nezarette tuttukları gibi akla hayale gel
medik işkenceler yapmışlar ve ayak altlarını jiletle 
vahşiyane şekilde dilmişlerdir. Mahalle bekçisine hü
kümet tabipliği 15 günlük rapor vermiştir. Bu iki 
şahıs Jandarma Kumandan Vekili Lütfi Cebe ve 
Başçavuş Emin, hangi kanundan yetki ve kimden 
emir alarak vatandaşa bu eza ve işkenceyi yapmış
lardır. 

2. Bu çirkin hadiseden dolayı Jandarma Kuman
dan vekili Lütfi Cebe ve Başçavuş Emin hakkında 
üst makamlarınca herhangi bir idarî takibatta bulu
nulmakta mıdır? 

3. Elmalı ilçesi sakinlerince nefretle ve üzüntü ile 
takip edilen bu hadiseden dolayı, bu iki yetkilinin halen 
bu kazada vazife görmelerinin sakıncaları düşünü
lerek başka bir yere alınmalarının düşünülüp düşü
nülmediği? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Elmalı Hükümet Tabipliği 

Sayı : 218 
Celâl Gökalp 

Rapor 
Elmalı C. Savcılığının 25 . 10 . 1974 gün ve bilâ 

sayılı yazıları ile gönderilen Celâl Gökalp'in yapılan 
muayenesinde : 
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Her iki ayak tabanında boyuna istikamette bir
birine paralel ve sık bir şekilde jilet ustura gibi alet
le yapıldığı muhtemel derinliği deri altı dokusuna 
kadar inen kesik yarası ayrıca her iki ayak tabanın
da ödem, dokunmakla yaygın ağrılı hassasiyet yü
rüme ve harekette mahdudiyet tespit edildi. (10) On 
gün iş ve gücüne mani olur. Onbeş günde iyileşebi
leceğini bildirir rapordur. 25 . 10 . 1974 

Dr. Yusuf Özbek 
Hükümet Tabibi 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 22. 11 . 1974 

Jandarma Genel Komutanlığı 
tSTH. : 7503-13-74/Em. ve Asyş. Ş. I Ks. 

Konu : Antalya Milletvekili Ömer Buy-
rukçu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar 

Müdürlüğünün 13.11.1974 gün ve 7/288-1484/13824 
sayılı yazısı: 

Antalya Milletvekili Sayın Ömer Buyrukçu tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri 
sürülen hususlar incelenmiş ve sonucu aşağıda be
lirtilmiştir. 

1. 24 .10/1974 tarihinde Elmalı ilçesi Yuva 
Köyü Belediye Başkanı, Elmalı Emniyet Komiser
liğine şikâyette bulunarak, gece köylerinde tabanca 
atıldığını bildirmiştir. Olayın tahkikatını yapmak 
için aynı gün ilçe Jandarma Birlik Komutan Vekili 
Assubay Başçavuş Lütfi Cebe ile emniyet komiseri 
Ramazan Öztürk, Yuva Köyüne gitmişlerdir. 

2. Yapılan soruşturmada, tabanca atan şahsın, 
Elmalı Emniyet Komiserliğinde bekçi olarak görev 
yapan Celâl Gökalp olduğu tespit edilmiştir. 

3. Sanık Celâl Gökalp, diğer bekçi Mehmet 
Tezcan huzurunda, gece tabanca ile ateş ettiğini, 
gördüğü bir köpeği vurmak istediğini itiraf etmiştir. 
Emniyet Komiserliği tarafından kendisine zimmetli 
olarak silâh verilmemiştir. Tabancayı bir arkadaşın
dan temin ettiğini söylemiş, teslim etmesi istendiğin
de, getireceğini belirtmiştir. Bekçi Mehmet Tezcan 
muhafazasında tabancayı getirmek üzeer yollanmış, 
dönüşte, kapsül patlatan bir oyuncak tabanca getir-
muhafazasında tabancayı getirmek üzere yollanmış, 
namlusunun ve fişek yataklarının pislikle fazla dolu 
olduğu tesbit edilmiştir. Bu durumu ile tabancanın 
kullanmaya everişli olmadığı anlaşılmış, ateş ettiği 
tabancayı teslim etmesi istenmiştir. Oyuncak taban

ca ile ateş ettiğini, başka tabanca olmadığını belirt
mesi üzerine Celâl Gökalp Elmalı'ya getirilmiştir. 

4. Sanık, 24 .10 .1974 günü saat 18,00 sırala
rında emniyet odasına konmuş, aynı gün saat 24,0ö'e 
kadar gözaltında tutulmuştur. Saat 24,00'te vuku 
bulan bir trafik kazasının tahkiki için merkez kara
koluna gelen birlik komutan vekili, sanığı tekrar ça

ğırarak tabancayı teslim etmesi gerektiğini hatırlat
mıştır. Tabancanın Beratta marka olduğunu köye 
gittikleri takdirde teslim edeceğini belirtmesi üzerine 
00,45'de köye gidilmiştir. Yuva Köyünden Durmuş 
Güneş'in evine gidilerek tabancayı teslim etmesini* 
sanık istemişsede, Durmuş Güneş kendisine teslim 
edilmiş tabanca olmadığını belirtmiştir. Sanık, taban
cayı getirmek üzere izin istemiş ve serbest bırakıl
mıştır. 

Yuva Köyünde 1,5 saat beklenmiş, ancak Celâl 
Gökalp dönmemiştir. Kaçtığı anlaşılınca ilçeye dö
nülmüştür. 

5. 25 Ekim 1974 günü saat 17,30'da Celâl Gök-
alp'ın, Emniyet Komiserliğine geldiğinin öğrenilmesi 
üzerine takrar çağrılmış, tabancayı getirmediği anla
şıldığından tahkikat evrakının tamamlanması için 
gözaltına alınmış ve durum ilçe kaymakamı ile C, 
Savcısına duyurulmuştur. 

6. 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan gece sanık em
niyet odasında kalmıştır. 26 Ekim 1974 günü öğleden 
sonra serbest bırakılmış, adliyeye teslim edilmek 
üzere 28 Ekim 1974 tarihinde tekrar gelmesi tembih 
edilmiştir. 

7. 25 Ekim 1974 tarihinde sanık Celâl Gökalp'ın 
, Hükümet tabipliğinden 25 Ekim 1974 gün ve 218 

sayılı raporla (Her iki ayak tabanında boyuna isti
kamette birbirine paralel ve sık bir şekilde jilet ustura 
gibi aletle yapıldığı muhtemel derinliği deri altı do
kusuna kadar inen kesik yarası ayrıca her iki ayak 
tabanında ödem, dokunmakla yaygın ağrılı hassasi
yet yürüme ve harekette mahdudiyet tespit edildi, 
10 gün iş ve gücüne mani olur 15 günde iyileşebilece
ğini bildirir rapordur.) Şeklinde rapor aldığı ilçe 
Jandarma Birlik Komutanlığınca öğrenilmesi üzeri
ne sanık 26 Ekim 1974 günü sabahleyin Elmalı 
Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Elmalı Hastanesi 
Baştabibliğinin 26 Ekim 1974 günlü raporunda 
(Her iki ayak tabanında tam orta kısmında birbirine 
paralele çizgiler tespit edilmiş olup, bunların sopa ile 
olmasına imkân olmadığı, ancak iğne veya jiletle 
yapılabileceğinin, sathî olup iş ve gücüne mani ol
mayacağını bildirir rapordur.) Şeklinde rapor veril-
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mistir. Aynı gün, ilçe Jandarma Birlik Komutanı ta
rafından sanığın ayak altlarının durumunu tespit 
eden fotoğrafı çektirilmiştir. 

8. Sanık tabancayı teslim etmemek için, jandar
ma personelini itham edebilmek maksadı ile ayakla
rının altına sathî çizikler meydana getirmiş, îl Genel 
Meclisi Üyesi Bekir Ateş'in himayesine sığınmış, il
çedeki bazı nüfuzlu kişilerin de yardımı ile Hükümet 
tabibinden ilk raporu almıştır, iki rapor arasındaki 
mubayenet açıktır. Yürüyemeyecek kadar dayak ye
miş bir şahsın, yaralarının bir günde iyileşmesi tıb
ben mümkün değildir. 

9. 26 Ekim 1974 tarihinde hastane baştabibliğin-
den alınan rapordan sonra, 28 Ekim 1974 günü C. 
Savcılığına teslim edilmek üzere, sanık Celâl Gökalp 
serbest bırakılmıştır. 28 Ekim 1974 günü sanık evra
kı ile birlikte C. Savcılığına teslim edilmiştir. 

10. Elmalı ilçe Jandarma Birlik Komutan Ve
kili Astsubay Başçavuş Lütfi Cebe ve birlik astsu
bayı Başçavuş Enver Basara tarafından Sanık Celâl 
Gökalp'a işkence edildiği ve dövüldüğü iddiası ger
çek değildir. 

11. Birlik Astsubayı, Astsubay Başçavuş Enver 
Basara hakkında Elmalı C. Savcılığınca tahkikat ya
pılmış ve takipsizlik kararı verilmiştir. 

12. Elmalı Birlik Komutan Vekili Astsubay 
Başçavuş Lütfi Cebe hakkında tahkikat yapabil
mek için, Elmalı C. Savcılığı tarafından, Adliye Ba
kanlığından izin istenmiştr. 

13. Sanık Celâl Gökalp, iddia edildiği gibi em
niyet odasında üç gün kalmamıştır. 24 Ekim 1974 
günü 18,00-24,00 arasında (6) saat ve 25 Ekim 1974 
günü saat 18,00'den, 26 Ekim 1974 günü 14,30'a ka
dar (20,5) saat emniyet odasında kalmıştır. 

14. İlçe Jandarma Birlik Komutan Vekili Astsu
bay Başçavuş Lütfi Cebe ve Birlik Astsubayı Enver 
Başara'nın görevlerini normal olarak yaptıkları ka
naati hâsıl olduğundan başka yere atanmalarına ge
rek görülmemiştir. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

içişleri Bakanı 

»G<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 NCU BİRLEŞİM 

27 . 11 . 1974 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan 

Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gmpu adına 

Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay 
ile Van Milletvekili Salih Yıldız'ın; Hayvancılığın ge
liştirilmesini sağlamak ve hayvancılıkla geçinen yurt
taşların refaha kavuşması için gerekli kanunî ve ida
rî tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge
nel Başkanı İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli' 
nin, Hükümetin izlediği dış politika ve özellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü sa? 
rüya çevrilmiştir. 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Eteni Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba-* 
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma-. 
üye Bakanından sözlü soru önergesi (6 '68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldarıh'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım* 
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş* 
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32). 



12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

13. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in* 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35), 

15. — Antalya. Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sarıayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 

-(6/42) 
17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 

ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

18 . — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43), 

19. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44), 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

21. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

22. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
si (6/58) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

28. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

30. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

31. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-: 
ru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/66). 

34. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

35. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/69) 

36. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/70) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

41. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 
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42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt- J 

larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

43. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

44. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/79) 

45. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

46. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

47. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

48. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

49. — İçel Milletvekii Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

50. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/85) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

53. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

54. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

55. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) j 

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakamndan sözlü soru önergesi (6/91) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/93) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

60. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, Yu
nanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kampanyaya 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) 

61. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözîü 
soru önergesi (6/96) 

62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 

63. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist 
ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/98) 

64. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

65. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İçiş
leri Bakanının Bütçe Komisyonundaki beyanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

67. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

68. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 



70. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tarı'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

71. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

72. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

75. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

76. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

78. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy işleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

81. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (*) 

82. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

83. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

84. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

85. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

86. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

87. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

88. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlaı'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

89. — İstanbul Milletvekili Mustafa Pariar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 

90. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

91. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

92. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, Dış
işleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir memureye 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/126) 

93. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin içişleri 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/127) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/128) 

95. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

96. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/130) 

98j — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı malıkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması-
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na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

99. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

100. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/133) 

101. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/151) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/136) 

103. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

104. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir Özel İdare binası üzerindeki lojmanlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/138) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

107. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

108. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, elma 
ürününe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/145) 

109. — İçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

110. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

111. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 

112^ — İçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, Pa-

: muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak ~ tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 

Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
s ı : 77) (Dağıtma tarihi: 22 .6 .1974) 

X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25 . 6 .1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 4. — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltılma
sına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/85) (S. Sayısı : 60) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1974) 

X 5. — Ad ve Soyadlannın Nüfus Kütüklerine 
Kaydına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İç
işleri komisyonları raporları. (1/86) (S. Sayısı : 62) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1974) 

7. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

8. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alpaslan Türkeş ve 2 arkadaşımn, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 saydı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
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2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) ] 
X 9. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 I 

arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı I 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap- I 
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12.6.1974) 

10. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolay isiyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19.6. 1974) 

11. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî I 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 I 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında- I 
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : I 
1/37; C. Senatosu: 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı: 431, M. Meclisi S. Sayısı: 69; C. Senatosu 
S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 19 .6 . 1974) 

12. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair I 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı: 70) (Da
ğıtma tarihi: 20 . 6 . 1974) 

X 13. — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı kanun 
dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Eylül 1971 ta
rihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/145) (S. Sayısı: 72) 
(Dağıtma tarihi: 22 . 6 . 1974) 

X 14. — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı 
eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/146) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 
22.6.1974) 

X 15. — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı I 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/127) (S. Sayısı : 
74) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 

X 16. — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra- [ 

sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/144) (S. Sayısı: 
75) (Dağıtma tarihi: 22 . 6 .1974) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Kırallığı arasında hukukî ve ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları raporları. (1/63) (S. Sayısı: 76) 
(Dağıtma tarihi. 24 : 6 .1974) 

18. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker ve 32 arkadaşının, 31.8,1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 saydı Or
man Kanununun 20. 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6.1974) 

19. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi . 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

20. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

21. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
10 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil-



letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendi ile 13 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 8 ne i maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Millet
vekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 
günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 
ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
25 . 5 . 1961 günlü ve 305 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve îç-
ifleri, Adalet ve Anayasa komisyonları raporları 
(2/162, 2/158, 2/159) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 6 . 1974) 

22. — Kadroları İl Özel idarelerine ait bulunan 
Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Ge
nel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan Komisyonu Raporu (1/163) (S. Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

23. — İnönü Üniversitesi Kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkada
şının, İnönü Üniversitesi Açılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları (1/175, 2/73) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1974) 

24. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

25. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ür
dün Kırallığı arasında suçluların geri verilmesi ve 
ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/87) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 1.7.1974) 

28. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

29. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci 
ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/181) 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 30. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir 
usul kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/153) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

31. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

X 32. — Dört üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rı raporları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 7 . 1974) 

X 33. — Devletçe işletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/126) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

34. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor-: 
lan (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

X 35. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler 
konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunim değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine İlişkin Kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/172) (S. Sa
yısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 36. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mües
sese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1/171) 
(S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 1974) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıral
lığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 



Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/88) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 5.7.1974) 

X 38. — 633 sayılı Diyanet îşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı; C. Se
natosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 633 Sayılı 
Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde ve bu Kanuna 
Bağlı İki Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması, Bir 
Bendinin Kaldırılması ve bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Aydın Mil
letvekili Nahit Menteşe ve 7 arkadaşının, 633 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Samsun 
Milletvekili Hilmi Türkmen ve 4 arkadaşının, 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı'nın, 633 Sayılı Diyanet işleri Başkan
lığı Kuruluş ve Görevleri Kanununa 6 Ek Madde 
ilâvesi Hakkında Kanun Teklifi; Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633 sayılı Diyanet işleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Birkaç Maddesi
nin Kaldırılması ve Yeni Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonları Raporları (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, 
2/90, 2/214) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi: 5.7.1974) 

39. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
a . 7 . 1974) 

40. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

X 41. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hampetrol Boru 
Hattı Anlaşmasının onaylanmasının Uygun Bulun-
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duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları (1/53) (S. Sayısı : 103) (Dağıt
ma tarihi: 10 . 7 .1974) 

X 42. — Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/160) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974») 

X 43. — Evlilik Bağına ilişkin Kararların Tanınma
sı Hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/161) (S. Sayısı : 105) (Dağıt
ma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

X 45. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arka
daşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

46. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

47. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
istanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, Ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma Tarihi : 1 . 11 . 1974) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında imzalan
mış Olan, iki Ülke Arasındaki Devlet Hudut Hattı
nın Geçişine Ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Ha
ritası, Hudut işaretleri Protokolleri ve Hudut İşaret
lerinin Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve ihyası ile Hu
dut Orman Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkında
ki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/156) (S. Sayısı: 110) (Dağıtma Tarihi: 
1 . 11 . 1974) 


