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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve birleşime 
ara verilse de çoğunluk olacağı muhtemel görülme
diğinden: 

Hükümet Programını görüşmek için 1 Temmuz 
1977 Cuma günü saat 15.00'te toplanılmak üzere 
birleşime saat 15.04'tc son verildi. 

Geçici Başkan 
Kinyas Kartal 

Geçici Divan Üyesi 
Ankara 

Selâhattin Öcal 

Geçici Divan Üyesi 
Ordu 

Ertuğrul Günay 

. » . . .nşe > » < qs«»-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Kinyas Kartal 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : Metin Musaoğlu (Mardin), Nedim Tarhan (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 11 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN 
pılacaktır. 

II. — YOKLAMA 

Ad okumak suretiyle yoklama ya-

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmele-

III. — HÜKÜMET PROGRAMI 

/. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından kuru
lan Bakanlar Kumlu Programının görüşülmesi: 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Başbakan 
Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Hükümet 
Programı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine 
göre, siyasî parti grupları adına birer sayın üye ile 
şahısları adına 2 sayın üyeye ve Hükümet adına da 
1 sayın üyeye söz verilecektir. 

Bu ana kadar siyasî parti grupları adına söz is
teyen olmamıştır.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına.. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Gruplar adına başka söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Söz alan sayın üyelerin isimlerini sırasıyle oku

yorum: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Ali Nejat 
ölçen; şahsı adına Nurettin Yılmaz, Mevlüt Güngör 
Erdinç, Süleyman Genç,, Rahmi Kumaş, İsmail 
özen, Sabri Tığlı, Faruk Sükan. 
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Genel Kurulun 23 . 6 . 1977 tarihli 7 nci Birle
şiminde alınan karar gereğince Program üzerinde 
siyasî parti grupları ve Hükümet adına yapılacak 
konuşmalar süresizdir; kişisel konuşmalar ise 20 da
kika süre ile sınırlıdır. 

Söz sırası C. H. P. Grüpu adına Sayın Ali Nejat 
Ölçen'de; buyurunuz efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; 

Ecevit Hükümetinin Programı üzerindeki görüş
melere Adalet Partisi Grupunun, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grupunun ve Millî Selâmet Partisi Grupunun 
şu an katılmış olmasından büyük kıvanç duyuyoruz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Aslında demokrasi, ülke sorunlarını parti kaygı
larının üzerine çıkarak izlemek ve tartışmakla baş
lar. Belki bizim Hükümetimizin Programını beğen
meyebilirler, belki eleştirmenin ötesinde de, bu prog
ramda, kendi siyasî düşüncelerine uymayan, taban 
tabana zıt görüşleri de bulabilirler; ama demokrasi
nin özünde, karşı görüşlerin serinkanlılıkla dinlen
mesi ve izlenmesi yer alır. 

Eğer böyle olmaz ve Yüce Meclisin çatısı altın
da duygusal davranışlarla; düşüncelerin, programla
rın ve sözlerin dinlenmesine rıza gösterilmez ve bu 
rıza gösterilmcmede de bir toplu hareket olarak ken
diliğinden, grupu oluşturan milletvekillerinin hareke
ti dışında, daha önceden o grupların liderlerinin ve
ya genel başkanlarının talimatları rol alırsa, o tak
dirde demokrasi bundan zedelenir ve zarar görür. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu nedenle, burada kalan öteki partili arkadaş
larıma da derin saygılarımı sunarak konuşmama baş
lamak isterim. 

Cephe iktidarım oluşturan partilerden, özellikle 
Adalet Partisinin lideri, Ecevit'e hükümeti kurma 
görevinin verilmesine hırçın bir üslupla karşı çıkmış
tır. Bu üslubun hırçınlığını yadırgadığımızı ifade et
mek isterim. Ama sadece bununla yetinmemiştir; 
hükümeti kurma görevinin Anayasanın 102 nci 
maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca Sayın Ecevit'e 
verilmesi karşısında, kendi grupunun haysiyetinin 
kırıldığı tezini ileri sürmüştür. Bunu son derece ya
dırgadık. Bunu böyle yadırgadık ki, herhangi bir 
siyasî parti grupuna ait bir üyeye, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir üyesine, sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından, Anayasanın 102 nci maddesinde belirti

len yetki kullanılarak hükümet kurma görevi veril
diği zaman, başka siyasî grupların bundan haysiyet
lerinin kırılacağı sonucunu çıkartmak son derece 
yanlış olur. 

Adalet Partisi Grupundan herhangi bir üyeye 
hükümet kurma görevi verildiği zaman, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun haysiyeti kırılmaz. Cumhu
riyet Halk Partisi Grupundan bir üyeye hükümet 
kurma görevi verildiği zaman, örneğin Genel Baş
kan sayın Ecevit'e hükümet kurması görevi verildiği 
zaman, bundan Adalet Partisi Grupunun haysiyeti
nin kırılacağı sonucuna varmak yanlış olur. 

O zaman olaylara, o zaman siyasete, o zaman ül
ke sorunlarına akılla değil, akılcılıkla değil, duygu
larla, hislerle, kinlerle, ihtiraslarla yaklaşılmış olur. 

Adalet Partisi Grupunun bu duygulardan kendi
lerini arındırdıklarına inanıyoruz. O Grupun veka-
rına yakışır biçimde Genel Başkanlarının da günün 
birinde bu sonuca varacağına ait ümidimizi hâlâ 
yitirmedik. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Bugün, öyle zannediyoruz ki, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grupu ve Adalet Partisi Grupu bir nevi tecrit 
kampında yaşamaktadır. Kimseyle görüştürülme-
mekte, Meclise gelmelerine zaman zaman engel 
olunmaktadır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Böylece bu kadar taassup altında.. 

TUNCAY MATARACI (Rize) — Yanlış konu
şuyorsun, A. P. Meclis Grupunu tahrik etme. Kendi 
grupunu savun; (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Eğer Ada
let Partisi Grupundan.. 

BAŞKAN — Beyler lütfen dinleyelim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — .. Bu sözüm 
üzerine bana gücenmiş, itiraz etmiş olan arkadaşla
rım varsa, onların bu itirazlarım saygıyla karşılı
yorum. Onların bu itirazları karşısında saygılarımı 
sunmak istiyorum. Bunun reddedildiği kanısına ge
len itirazlarından sadece kıvanç duyuyorum. 

O zaman bu kürsüye kendi gruplarının sözcüle
rinin çıkarak, bizim Hükümet Programı üzerindeki 
görüşlerini, eleştirilerini sunmalarını da beklerim. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Ecevit'in hükümeti kurmasına karşı çık
mak, demokrasiye ve Anayasanın 102 nci maddesi
ne bu koşullar altında karşı çıkmak demektir; ama 
o Hükümetin programını eleştirmek, her partinin, 
her parti grupunun, her üyenin doğal hakkıdır. İç
tüzük kuralları gereğince bu hakkın kullanılmasına 
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engel olunduğu takdirde, o grup kendi liderlerinin 
vesayeti altında hareket ediyor demektir. 

Sayın Ecevit Hükümetinin programını ve bu 
programın niteliğini iyice değerlendirebilmek için, 
1977 yılında MC İktidarı tarafından, hükümetin, 
ülkenin, memlektin ne durumda Ecevit Hükümetine 
teslim edildiğine bakmak gerekir. 

1977 yılında Ecevit Hükümetine, iç barış yerine, 
düşmanlık, kargaşa, kan ve barut bırakılmıştır. Ha
yat pahalılığı, enflasyon bırakılmıştır. Türk parasının 
değerinin düşmesi olasılığı bırakılmıştır. Dış borç 
bırakılmış; Ege'de, Kıbrıs'ta, Ortak Pazarda çözüme 
ulaşılamayan nice sorunlar bırakılmıştır. Sürünceme 
de kalan, parasal kaynak bulunamadığı için toplam 
maliyeti 276 milyar Türk Lirası olan 123 adet dev 
yatırım projesi bırakılmıştır, sürüncemede bırakıl
mıştır. Partizan bir yönetim, tahrip edilen devlet ma
kinesi bırakılmıştır. Nihayet, ıstırap bırakılmıştır. 
1977 yılında Anayasanın 102 nci maddesi uyarınca 
kurulan Ecevit Hükümeti bu sorunların üstesinden 
gelmek zorundadır ve programı bu sorunların çözü
münü amaç almıştır. Bu nedenle Yüce Meclise önce 
1977 Türkiye'sini ana çizgileriyle sunmak isterim. 
Vaktin o kadar geniş olmasına rağmen, sadece ka
lın çizgilerle Türkiye'nin içine düşürülmüş olduğu 
durumu ifade etmeye çalışacağım. 

Önce dış ekonomik ilişkilerden başlamak ve söz 
etmek istiyorum. 

Dış ekonomik ilişkiler tam bir çıkmazın içinde 
bırakılmıştır, örneğin; Japonya, T. C. Merkez Ban
kasının çeklerini geri çevirmiştir, bu çekleri karşılık
sız görmüştür. 1923 yılında Atatürk Türkiye Cum
huriyeti Devletini kurduğu zaman, o devlet dış alem
de bu kadar onurundan kaybetmiş ve yitirmiş de
ğildi. Ecevit Hükümetinin 15 Kasım 1974 günü net 
döviz hesabı pozitif olarak 4 813 000 000 Türk Li
rası idi. Sayın Irmak Hükümeti-Bu hükümet hakkın
da herhangi bir eleştiride bulunmayı şimdilik gerek
siz görüyorum-döviz hesabını eksi 703 milyon Türk 
Lirası ile Sayın Demirel Hükümetine, Sayın Demi
rci'm MC iktidarına devretmiştir, 28 Mart 1975. 

Şimdi o tarihte Merkez Bankasının hesaplarına 
kısaca göz atalım. Aktifte 16 498 000 000 konverti-
bi] döviz hesabı mevcut. 2 048 000 000 altın mevcu
duyla birlikte 18 546 000 000 Türk Lirası döviz ak
tif hesabıyla karşılaşıyoruz. Bunu karşılayabilmek 
için pasifte sadece 19 249 000 000 Türk Liralık dö
viz talebi söz konusu: 703 milyon açık. Ama bugün 
Ecevit Hükümetine Merkez Bankasının devrettiği 

I açık tam 52 milyar Türk Lirası. 51 300 000 000 
Türk Liralık döviz taşkınlığından kurtulamayan, 
döviz ihtiyacı karşısında bir kuruşluk döviz bula
mayan Merkez Bankasını devralan Ecevit Hüküme
tinin üstesinden geleceği sorunu hafife almak müm
kün değildir. 

Biz, 1976 yılı bütçesi konuşulurken, bu denli baş
tankara malî politika izlendiği takdirde Merkez 
Bankasında bir kuruşluk dövizin kalmayacağım ve 
transfer için, iş adamlarının, Özel sektörün, kamu 
sektörünün kuyrukta bekleyeceğini ve o tarihte 1 
İsviçre Frangının değerinin 7 Türk Lirasına kadar 
düşmekte olduğunu ikaz etmiştik, rica etmiştik ve 
gereken tedbirlerin alınması için o zamanki Cepheci 
Partiler İktidarını uyarmıştık; ama şimdi 1 İsviçre 
Frangının değerinin resmen 7 Türk Lirasına indi
rildiğini ve 1 doların 17,85 Türk Lirasına çıkarıla-

I rak geçen süre içinde Türk parasının değerinin 
% 20 devalüe edildiğini görüyoruz. O zaman mu
halefetin sesine MC İktidarı kulaklarını kapamıştı. 

I Bu kulak kapamanın acısını, sızısını Türk halkı 
çekmektedir. Onun için bu sızıdan, bu ıstıraptan 
Türk ekonomisini ve onunla beraber özel sektörü, 

I kamu sektörünü kurtarmak amacıyla etkin tedbirler 
almak gerekecektir. 

Eski Başbakan Sayın Demirel, Türkiye Cumhu
riyeti kurulduğundan beri tediye bilançomuzun açık 
verdiğini söylemiştir. Oysaki bunun gerçek olmadı
ğı, bunun doğru olmadığı, bunun yanlış olduğu or
tada. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

I kurulduğu zaman 36 milyon dolar gerçekten dış te
diye bilançosunun açığı vardı ve bu açık o yıldaki 
ithalâtın % 38'i kadardı. 1929 yılında açık devam 
etti. Demek ki, 1923'ten 1929 yılma kadar, savaştan 
kurtulmuş, yeni bir devlet kurmuş olan Türkiye ma
liyesinin dış açığı, o tarihlerdeki ithalâtın % 38'i ci
varında sabit kalmıştı. 1930 yılında Türkiye Cum
huriyeti Devleti açığını kapatıyor ve 1 800 000 dolar 
fazla Merkez Bankası döviz hesabına kavuşuyor. 
Açık yok. Tediye bilançosunda, Türkiye Cumhuri
yeti 6 yaşında iken açık yok. Güçlü bir maliye, 

1 güçlü bir devlet politikası var. 1946 yılına kadar böy-
I le devam ediyor bu. 1930 yılından 1946 yılına ka

dar Türk Devletinin maliyesi Avrupa'da en kuvvetli 
maliye, Türk parası en güçlü para. Dolarla, dövizle 
yarışıyor dış piyasada, dış borsada. Açık 1948'de 
İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlıyor ve en yük-

I sek seviyesine, bugün devamı olduklarını söyîedik-
I leri Demokrat Partinin 1952 yılında uygulamaya 
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başladığı yanlış, sakat maliye politikası sonucunda 
varılıyor. Açık 193 milyon dolara çıkıyor ve o za
manki ithalâtın % 34,7'sini oluşturuyor. 1960'lara 
kadar böyle sürüyor dış açık. 

Şu halde bugün uygulanan yanlış Merkez Banka
sı politikasının, Türkiye'nin genç Cumhuriyetinin 
kurulduğu yıllardan beri devam eden bir olgu oldu
ğunu ifade etmesi sayın Demirel'in, her halde Türki
ye Cumhuriyeti Devletinin dış ülkelerde, dış ticaret
te itibarlı olduğu dönemlere iftira etmesi anlamına 
gelir. Kendisini, daha dikkatli konuşmaya; kendisi
ni, Türkiye Cumhuriyetinin genç yıllarındaki isabet
li politikası karşısında bu kadar saygı noksanlığı gös
termemeye davet ediyoruz. 

Dövize muhtaçlığın en sakıncalı örneğini Bul
garistan'dan ithal edilen elektrik enerjisi sorununda 
görmekteyiz. 1976 yılının Ocak-Kasım ayları arasın
daki 11 aylık dönemde, Bulgaristan'dan ithal ettiği
miz enerji 298 milyon kilovat saat, buna karşın Bul
garistan'a verebildiğimiz sadece 5,6 milyon kilovat 
saat. O halde 1976'nm «Böyük Türkiye»sinde, 
«Büyük» olduğu iddia edilen Türkiye'sinde, Bulgaris
tan'a karşı 290 milyon kilovat saata yakın enerji 
açığımız, enerji borcumuz var. Türkiye'yi büyültü
yorsunuz ve büyüdükçe dış açığı büyüyor ve dış 
ülkelerden enerji ithal eder duruma geliyor. Bu Tür
kiye'nin büyümekte olduğunu kanıtlamaz, tersine 
Türkiye'nin şiştiğini, şişmanladığını; ama zayıfladığı 
ve gücünden yitirdiğini gösterir. 

1976 yılı bütçesi görüşülürken, zamanın Ulaştır
ma Bakanına bir soru tevcih etmiştik. Bu soruyu kı
saca sizlere özetlemek isterim: Türkiye'den bir yıl 
zarfında (örneğin 1976 yılı içinde) kaç adet TIR 
kamyonu geçtiğini sormuş idik; aldığımız cevaptan 
131 bin TIR kamyonunun geçtiğini öğreniyoruz. 
Eğer ton kilometre başına çok cüzî olan 50 kuruşluk 
fiyat alınmış olsa, bugün 131 bin TIR kamyonu tra
fiğinin, Türkiye maliyesine vereceği döviz hacmi 3 
milyar Türk Lirası karşılığıdır. Bu parayı Bulgaris
tan'dan, Yugoslavya'dan, Romanya'dan, Almanya' 
dan, Çekoslovakya'dan tahsil edemiyoruz, alamıyo
ruz. Bulgar heyeti ile masada müzakereye oturan 
uzmanlarımız, karşılarına çıkardan hesap üzerine 
290 milyon kilovat saati ne döviz olarak, ne enerji 
olarak, ne de elektrik olarak geriye ödeyemediğimiz 
için TIR trafiğinin müzakerelerinde rahatlıkla Tür
kiye'nin çıkarlarını koruyamıyorlar. 

Bu 1570 yılında yani bundan 400 yıl önce Osman
lı İmparatorluğunun ilk kez Akdeniz'deki deniz ula

şımına ait egemenliğinin kaybolması ile başlayan bir 
olaydır. 1570 yılma kadar, Akdeniz karasularında 
Akdeniz'in içinde Osmanlı İmparatorluğunun İzni 
olmadan bir yabancı gemi dolaşamaz ve ticaret ya
pamazdı. 

Sadece Fransızlar o dönemdeki ticarî ilişkiler ne
deniyle bundan muaftılar ve İngiliz gemileri Akde
niz'de ticaret yapabilmek için ya Fransız bayrağım 
kullanırlar, ya da Osmanlı İmparatorluğundan padi
şahtan özel izin almak zorunda kalırlardı. 

Bu izinlerden bir tanesini almak üzere WUliam 
Harborn adlı bir İngiliz 1579 yılında Türkiye'ye ge
liyor ve kendisi padişahı ziyaret etmek üzere bir 
çare aramaya koyuluyor. Sokullu Mehmet Paşa sad
razam. Yugoslav asıllı, genç yaşta Yugoslavya'dan 
Türkiye'ye transfer edilen bu kişi günün birinde sad
razam olmuş. Onu ziyaret ediyor ve İngiliz ticaret 
gemilerinin Osmanlı karasularında serbestçe, hiç bir 
ödeme yapmadan ulaşım hakkını, ticaret hakkını el
de ediyor, 1580 yılındaki ahitname ile. Sonra Fran
sız Konsolosu De Gernegny III ncü Henri'ye yaz
dığı bir mektup elimize geçiyor. 

Bu mektupta, kişi, Sokullu Mehmet Paşaya 50 
bin Duka altım hediye ettiğini yazıyor bu izni ko
parabilmek için. Bir kadırga o tarihte 6 bin Duka al
tım idi. Sokullu Mehmet Paşa Osmanh İmparator
luğuna soygunu, rüşveti ve rüşvet karşılığında o za
manki ülkenin çıkarlarını feda etmeyi hoşgörü ile 
karşdama temayülünü, eğilimini getirmiş bir kişi
dir. 

Bugün TIR kamyonları üzerindeki anlaşmalarla, 
1579 yılında, yani bundan 400 yıl önce İngilizlerle 
yapılan ticarî anlaşmalar arasında nitelik bakımından 
hiç bir fark göremiyoruz. 

3-4 milyar liralık asfalt yolları tahrip eden, yıl
da 130 binin üzerinde TIR kamyonu beş para öde
meden Türkiye'den rahatça geçmekte ve Türkiye'nin 
doğusundaki pazarları, Türkiye'nin batısındaki üre
tim merkezlerine açmaktadır. Bu trafiğin içinde tek 
Türk üretim ve tek Türk tüketim malının gelip geç
tiğini görme şansına sahip değiliz. 

Biz böyle bir milliyetçilik anlayışına karşıyız. Bu 
milliyeetçilik anlayışı ile Türkiye'nin büyüyeceğine 
inananlardan olmadığımızıda ifade etmek isteriz. 

Böyle bir Türkiye devralmaktadır Sayın Ecevit 
Hükümeti 1977 yılında. Ege sorununda, Kıbrıs so
rununda, Ortak Pazar'da, TIR kamyonları ulaştır
masında bütün ilişkileri yeniden gözden geçirmek, 
yeniden Türkiye çıkarlannı koruyacak bir esasa 
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bağlamak zorundadır. Ağır bir görevle karşı karşı
yadır ve Türk ekonomisini Demirel modeli bir yö
netim bu durumda Cumhuriyet Halk Partisinin elle
rine teslim etmiştir. 

26 Mayıs 1977 günü Milliyet Gazetesinde yayın
lanan Saym Abdi İpekçi ile zamanın Başbakanı Sa
yın Demirel'in bir röportajından kısa cümleleri siz
lere sunmak isterim. 

Sayın îpekçi kaçakçılık konusunda ne düşündü
ğünü, ne tedbir almaya ihtiyaç hissettiğini soruyor 
Sayın Demirel'den. Demirel'in cevabım okuyorum: 
«Kaçakçılıkla Devlet ciddî mücadelenin içerisindedir. 
Her devlet kaçakçılıkla mücadelenin cidden içerisin
dedir.» 

Sayın İpekçi sorusunu tekrarlıyor: «Bizde bu 
mücadelenin çok ciddî yapılmadığı yolunda şüphe 
yaratan durumlar var.» 

Demirel cevap veriyor: «Çok ciddî yapılmakta
dır. Bundan kimsenin şüphesi olmasm. Çünkü ka
nunların men ettiği şeyleri gayri ciddî telakki et
mek mümkün değildir. Fevkalâde sorumlu bir iş
tir ciddî yapılmaması. Ama Türkiye'nin bir açık sı
nırı vardır, onun için dir ki kaçakçılığın tedbirleri 
arasında serbest bölge, serbest liman kurulması dü
şünülmektedir.» 

Kısaca çözümlüyor.. 
O halde, serbest liman, serbest bölge ihdas ede

ceksiniz ve kaçakçılığı o noktalarda yasal hale ge
tireceksiniz, böylece yasa dışı kaçakçılık olmayacak, 
ama kaçakçılık sürüp gidecek. Biz bu mantığa da 
kendimizi karşı görmekteyiz. 

Demirel mantığına göre, Türkiye hudutları için
de serbest bölge, serbest liman ihdas edilmesi konu
su, hele şu sıralarda düşünülecek konular arasında 
yer alamaz kanısındayız. 

Şimdi izin verirseniz Sayın Demirel'in cevabının 
son cümlelerini arz etmek isterim: 

«Kaçakçılık daha çok muayyen mallar üzerinde 
oluyor. Türkiye'de bilhassa sigara üzerindedir. Şim
di biz Yugoslavya'ya tütün gönderdik, oradan siga
ra yaptırıp getirtiyoruz.» diyor. 

Türkiye, Yugoslavya'ya tütün gönderiyor ve ora
da sigara imal ettirerek geri getiriyor. 

27 yıldır Türkiye'yi bu durumdan kurtarmak için 
ne yaptıklarını Sayın Demirel ve onun öncesi olan 
D. P. İktidarına sormak isteriz. 

Sonra devam ediyor; «Maalesef kendi yaptığı
mız sigara fabrikaları yetmiyor, çok geç kalmışız 
bunlan yapmakta» diyor. Oysaki, Maltepe Sigara 

i Fabrikası 1948 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İk
tidarı döneminde temeli atılan bir yatırım idi; ara
dan geçen 17 yıl, 18 yıl zarfında bu tesis bitirilmedi 
ve Türk halkı Amerikan sigarasına alıştırıldı. 1965 
yılında tekrar bitirilmesi üzerine girişime geçildi. 
Tütün emperyalizmine, bu ve bundan önceki iktidar-

I 1ar boyun eğmişler ve bugün en önemli ihraç malı
mız, ürünümüz olan tütün, dış piyasada değerini bu
lamadan, sadece stoklarda birikir hale gelmiştir. 

I Sayın Ecevit Hükümeti güvenoyu aldığı takdirde, 
yerine getirilmesi gerekli en önemli hizmet, Demirel' 
in sürüncemede bıraktığı ve ekonomiye yük olan ya
tırımların en kısa sürede bitirilmesi olmalıdır. Uy
gar ülkelerde ve devlet çarkının yolsuzluklara araç 
olmadığı ülkelerde yatırımların aksaması, mühen
dislik hizmetlerinin aksaması nedeniyle fizikî koşul
lardan ileri gelir. Oysaki Türkiye'de bunun böyle 
olmadığını görüyoruz. 

Örneğin Hakkâri Sanat Okulu 1963 yılında prog
rama abnmış, 14 yıldır hâlâ bitirilmemiş, sürünce
mede olan bir yatırımdır. Çünkü bunun müteahhi
di, yıllardan beri Adalet Partisi İl Başkanlığını ya
pan Salih Gezer'dir. Sayın Ecevit Hükümeti güven
oyu ahr almaz, Hakkâri Sanat Okulunu Adalet 

I Partisi İl Başkanının elinden kurtaracaktır. 

Hakkâri Beytüşşebap Yatılı Bölge Okulu 1968 yı
lında programa alınmış, inşaatı 8 yıldan beri devam 
etmektedir. Yine Hakkâri'de Uludere Ortaokulu 
1967 yılında programa alınmış, 1969 yılında temeli 

i atılmış; 5 milyon liralık bir yatırım, hâlâ sürünce
mede, bitmemiştir. 

Sayın Ecevit Hükümetini, toplamı 276 milyar 
Türk Lirası olan 123 adet dev yatırım projesinin bi
tirilmesi gayretleri beklemektedir. Bunların 29 adedi 
1977'de bitecek ve 22 adedi 1978'de, diğerleri ise 
1982 sonuna kadar bitecektir. 

Ecevit Hükümetine kamu iktisadî kuruluşları 
I zararlı durumda intikal etmiştir. Örneğin çimento 
I sanayii, Türkiye Demir Çelik Fabrikaları Anonim ' 

Ortaklığı, Seka, Toprak Mahsulleri Ofisi 1974 yı
lında toplam 1 289 000 000 lira kârlı durumda iken 
1976 yılında 2 226 000 0000 Türk Lirası zararlı du-

I ruma geçmiştir. Etibank, TKİ. Çay-Kur, Devletde-
miryollan, Süt Endüstrisi Kurumunun 2 900 000 000 
liralık zararı 6 800 000 000 liraya yükselmiş. Top
lam 833 milyon Türk Lirası kârlı durumda bulunan 
bu sekiz Kamu İktisadî Kuruluşu, 1976 yılı sonun
da Ecevit Hükümetine 8 073 000 000 lira zararla in-

I tikal etmektedir. 
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Demirel'in Başbakanlığı zamanında Türk ekono
misinin temeline, 1970 yılı Ağustos devalüasyonu ile 
dinamit atılmış idi. O tarihe kadar plancılar fiyat ar
tışlarının % 7 olmasını bile kuşku ile karşılardı; ama 
1970 genel fiyat endeksi birdenbire devalüasyon ka
rarlarıyla % 15,9 artmış, 1973'e doğru % 20'ye ka
dar çıkmıştır. Öyle sanıyoruz ki, fiyatların artışından 
ve enflasyondan yarar uman bir Demirel modeli si
yasî iktidar 1977 yılı Ecevit Hükümetiyle sona er
mektedir. 

Taban fiyatlardan da aynı durumu görmekteyiz. 
Taban fiyatlarında 1974 yılında çaya, pancara, pa
muğa, fındığa, tütüne, ayçiçeğine, buğdaya yapılan 
fiyat zamlarının, o yüdan bir önceki yüa nazaran 
üreticiye aktarılan fazla kaynak 17 milyar Türk Li
rasıdır ve 1976 yılında, ancak iki yılda bunun yarısı 
kadar aksak ve yanlış taban fiyatı politikasıyle kay
nak aktarılmıştır. 

Kalkınma hızı planlı dönemde, 1965'ten sonra 
Demirel iktidarı zamanında, Başbakan olmasıyla 
birlikte 1968'de % 6,7; ,1969'da % 5,45; 1970'de 
% 5,76 dolaylarında kalmıştır. 

Bütün bunlar, Türkiye ekonomisinin, - Türkiye 
siyasal yapısının Türkiye'deki sosyal sorunların, eği
tim sorununun ne durumda 1977 Ecevit Hükümetine 
intikal ettiğini gösteren belirgin örnekler. 

Altım çizerek, rejim konusunda bazı düşünceleri, 
burada huzurunuzda sizlere arz ederek konuşmamı 
sona erdirmek isterim. 

Demokratik rejimi, sadece seçim sandığında baş
layan, seçim sandığında biten bir rejim olarak gör
mek; bu rejimin özelliklerini, inceliklerim, yaşama 
şartlarını kavramamak demektir. Demokratik reji
mi çoğunluk idaresinden ibaret sanmak kadar sathî 
ve hatalı bir görüş olamaz. İktidarın menşei kadar 
kullanılış tarzı da önemlidir. Demokratik rejini sa
dece sandıkta başlayıp sandıkta bitmez; Anayasaya 
saygı ile başlar, Anayasaya saygının bitiği yerde bi
ter. Bu sözleri 1966 yılında da Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu alkışlamıştı. Alkışlarla kabul etmişti. 
O tarihte, bu sözleri Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
BaşkanvekUi olarak sayın Turhan Feyzioğlu bu kür
süden ifade etmişti. Ben sadece, kendisinin rejim 
hakkındaki bu düşüncelerini burada size tekrarla
makla yetinmek istiyorum. < 

Gerçekten, demokratik rejim sadece sandıkta 
başlayıp sandıkta bitmez, sandıktan kuvvet alarak 
devam etmez; demokratik rejim Anayasanın saygın
lığı ve Anayasaya saygı ile başlar ve Anayasaya say-

— 57 

1 . 7 . 1977 O : 1 

gının bittiği yerde bunalıma düşülür. Sayın Feyzioğ-
lu'nun konuşmasının sonunda söylemiş olduğu söze 
hâlâ yürekten katılıyoruz: «Huzurun anahtarı her
kesten önce ve herkesten çok iktidarın elindedir.» 
demişti 1966 yılında Sayın Turhan Feyzioğlu. 

Gerçekten, bugün sokakta kanlı olaylar ve kar
gaşa varsa, gençler okullarına gidip okuyamıyorlar-
sa, üniversiteler yıllardan beri tatilde ise ve genç in
sanları öldürenlerin hâlâ kimler olduğu belli değilse 
ve ekonomi size arz etmiş okluğum bunalımın eşiğin
de ise, dış sorunlar hâlâ çözüme kavuşmamış ise, bun
da herkesten çok, - hiç kimse, hiçbir grup suçlanma
dan - sadece siyasal iktidarın suçu vardır ve bu suçu 
ancak iktidardan ayrılmakla öder duruma geçebilecek
tir. 

Saym üyeler, Ecevit Hükümeti, 1977 yılında bir 
dönüm noktasında göreve başlamıştır. Kendisini oy
larımızla ve bütün içtenliğimizle, bütün gücümüzle 
desteklemeyi ve desteklemenin sonucunda Hükümetin 
görevine devam etmesini bekliyoruz. Bunu tarihî bir 
görev kabul ediyoruz. 

Sıraları boş bulunan Adalet Partisi Grupuna men
sup arkadaşlarım, eğer kendi liderlerinin karşısında 
özgürlüklerini seçebilirlerse, kişiliklerim kullanma 
imkânını bulabilirlerse, öyle zannediyorum ki, Türki
ye'nin badireden kurtulmasını sağlayacak olan Ece
vit Hükümetine güvenoylarım esirgemeyeceklerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti, bu koşullar altında, öyle 
zannediyorum ki dar bir tünelden geçmek üzeredir. 
Bu tüneli geçecek ve yolun ötesinde aydınlığa kavu
şacaktır. Bunu ümit ediyoruz, bekliyoruz ve bunun 
için sınavdayız. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz sırası Saym Nu
rettin Yılmaz Beyindir. Buyurunuz, (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Halkımın mutluluğu için çalışacağına söz vermiş 
ve bu söz verişin bilinci içerisinde olan bir milletve-
kîîi olarak, Sayın Ecevit Hükümetinin, özellikle yıl
la* dır >ot ul bırakılmış, buYktrılmış Doğu t f.-ü-
ney«l •(•, yöresine ve halkına d .ir çok samimi öner
lerinden do'ityi, o çilekeş balkın bir temsilcisi ola
rak huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı ve mem
nuniyetimi bildirmek isterim. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo»| sesleri, alkışlar) 
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Sayısal olanağı olsa bite, bir Hükümetin elinde 
hiçbir zaman sihirli bir değnek olamaz, memleketi 
hiçbir zaman bir çırpıda cennete çeviremez. Bıi Hükü
metten de aynı şekilde şeyleri istemek hakkına cihet
teki sahip değiliz. 

Yalnız, eğitimde bugünkü Hükümetin herhangi 
bir kabahatinin olduğunu iddia etmek için değil; fa
kat bundan sonraki uygulamalarda kendilerine reh
ber olsun diye bir istirhamım olacak: 

Hakkâri'nin bir lisesinden, Cizre, Silopi, Derik il
çelerinin liselerinden mezun olan bir lise mezunu ile 
Galatasaray Lisesinden mezun olan bir lise mezunu
nun, aynı koşullar altında üniversite imtihanlarına gi
rişinin ne kadar eşitsizlik olduğunu hepiniz takdir 
edersiniz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Eibetteki bu eşitsizlik şartları, koşulları altında ye
tişen; çelişkiler diyarı Türkiye'de bir Hakkâri lisesin
den; fen, yabancı dil öğretmeninin bulunmadığı ve 
bütün öğretmenlerinin vekillikle idare edildiği bu li
selerden mezun olan öğrencilerin kültürel seviyele
rinin, Ankara kolejindeki bir lise mezununun sevi
yesi ile bir olamayacağım takdir edersiniz. Bu husus
ta önlemlerin ahnmasını tekrar özellikle istirham edi
yorum. 

tik kez Güneydoğu için, ikinci seferdir Sayın Ece-
vit Hükümeti Programında mayınlarla ilgili öneriler 
bulunmaktadır. Bizim anladığımız mayınlar bir harp 
silâhıdır; kişileri öldürmekten ve yaralamaktan öte
ye gitmeyen bir araçtır. Oysa, sanki Türkiye'de sa
dece ve sadece Güneydoğu sınırı varmış gibi, insan
ların karın tokluğuna, 100 lira uğruna 100 - 200 met
re ötedeki bir köye gidip gelmesini önlemek için in
sanları öldürten veya hayat boyu sakat bıraktıran bu 
mayınların kaldınlmasıyîe ilgili önerilerini yine hu
zurlarınızda memnuniyetle ve şükranla karşılıyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Kaçakçılık suçtur; suç olmadığını hiç birimiz id
dia edemeyiz. Yalnız, Batıda ve Türkiye'nin her ta
rafında kaçakçılığın suçu, 1918 sayılı Kaçakçılık Ka
nununa göre 1 sene veya toplu kaçakçılık halinde 
5 sene ise, maalesef bizim yöremizde kaçakçılığın su
çu çoğu kez ölüm oluyor veya hayat boyu yaralama 
oluyor ve biz bu mayınların insancıl olmayan maksat
larla konulduğunu ve çağ dışı bir uygulama olduğu
nu söylerken, çok sefer karşışmıza çeşitli ithamlar 
ve iddialarla başkaları çıkıyor. 

Bu bakımdan, Sayın Ecevit'in bu cesaretli atılım
larını yine halkın adına şükranla anıyorum. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Serse
ri mayınlar da kalkacak. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Kaçakçılık, 
zecrî polisiye ve jandarma önlemleriyle alınamaz; 
£iiinanıadığı da bir gerçektir. 

Mayınların oralara dökülmesinden bu yana kaçak
çılık olaylarının çok daha fazla arttığı, jandarmanın 
olay zabıtalarından ve raporlarından anlaşılmıştır, bu 
istatistikten saptanmıştır. 

Vakitlerinizi almak istemiyorum. Bu olaya çok 
uygun olduğu için, yıllarca önce Fransa'da geçen bir 
oîaya değinmek istiyorum: Aç okluğu için, aç olan 
çocukları için fırından bir - iki ekmek çalan bir Fran-
sızın, hâkimin huzurunda samimî olarak suçunu iti
raf etmesine, «Ben aç olduğum için hırsızlık yaptım» 
demesine karşılık, hatırımda kaldığına göre, hâkim 
Magnaut : «Kendi kusuru olmadan aç kalan şahsın 
bu şekiMe yaptığı fiil suç değildir. Asıl suçlu olan, 
bu kişileri aç bıraktıran toplumdur, hükümettir», de
miştir. 

Öyle ise bugüne kadar, hırsızlığın da ötesinde, de
ğil altı aylık, bir senelik bir cezayı göze alma, jandar
manın kurşununu her zaman alnında, ensesinde his
seden, karısını dul, çocuklarını yetim bırakma paha
sına, 200 lira için ölmeyi göze alan kişi suçlu değil
dir. Suçlu alan, o kişileri bu duruma sokan gelmiş' 
geçmiş hükümetlerdir. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Ve biz, bu yoksul halkımızın en 
azından ölümden veya hayat boyu sakat kalmaktan 
kurtaırılmasını istediğimizde, bunlar için önlem ahn
masını istediğimizde, bunlara iş sahalarının açılması
nı, sosyo - ekonomik önlemlerin alınmasını, kültürel 
seviyelerinin yükseltilmesini istediğimizde, çok sefer 
komünist, çok sefer kürtçü komünist oluyoruz. Biz 
bunlardan hiçbir zaman korkmadık ve korkmayaca
ğız. Orada halkımızın insanca yaşamını, özgürce ya
şamını temin için ve korkusuzca yaşama özgürlüğüne 
kavuşabilsnesi için eibetteki onların o arzuları için 
çalışacağız, konuşacağız. Bizim için mühim olan, hal
kımızın hakkımızdaki kanaatleridir, raporlarıdır. Biz, 
onfarın Türkiye içerisinde namuslu bir vatandaş gi
bi; ama İzmir'deki İstanbul'dakinden farksız bir va
tandaş olarak hükümetlerce görülmesini istiyoruz. Bu 
tefrikler sürdürüldüğü müddetçe, elbette ki onların 
haklarını savunacağız, kellemiz dahi gitse, öîsek bile 
yine savunmaya devam edeceğiz arkadaşlarım. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo») sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, burada A. P.'Ii ve 
M. S. P.'li milletvekili arkadaşlarım olsalardı, belki 
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konuşmamı biraz uzun .sürdürebilirdim; fakat kısa 
kesiyorum. Yalnız, Sayın Demirel'in bu Hükümetin 
kııruînıasıyfe iîgili ilginç bir sözünü o arkadaşlarıma 
iletmek isterim: «Bu bir izzetinefis meselesidir» der, 
Hükümetin kuruluşu ile ilgili olarak. Oysa, yasaya, 
Anayasaya aykırı hiçbir yönü yoktur. Gayet normal 
formaliteler içerisinde yürütüîmüştür Sayın Ecevit'e 
verilen bu Hükümet Başkanlığı görevi. Eğer ki, (Ak
si iddiam yoktur, tüm arkadaşlarımın izzetinefis sahi
bi olduğuna kanım vardır) gerçekten, Süleyman .De
mire!, grupunun ve grupunu teşkil eden parlamenter
lerin izzetinefsini çok düşünüyorsa... 

HASAN CERİT (Adana) — Kendini aklasın. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — ... Milliyet

çiler grupu namı altında bütün Türkiye'ye Hân edi
len bir bildiriyi ben de gördüm (M. H. P., M. S. P. 
ve A. P.'yi oluşturan partilerin milletvekillerine ses
leniyor o grup), «Soku Ecevit'in kuracağı Hükümete 
güvenoyu verdiğiniz takdirde veya o gün Meclise gel
mediğiniz takdirde öldürüleceksiniz» diyor. Asıl iz
zetinefsin korunacağı yer işte, budur, bugündür. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo»t sesleri, alkışlar) 

Dışarıdan, milîetvekilîeri öldürülecek diye «Şunu 
yaparsan, bunu yaparsan veya yapmazsan seni öl
düreceğiz» diye bir grupa karşı boyun eğen kişi hiç
bir zaman izzetinefisten bahsedemez. (C. H. P. sıra
larından «Bravo», sesleri, alkışlar) 

Ya bu üç lider o grupla müşterektir veyahut da bu 
genel başkanlar kendi gruplarının, milletvekillerinin 
en azından can güvenliğini korumaktan acizdirler. 

Lütfen, parlamenterlerin vicdanları artık ipotek 
altından kurtarılışın ve hiçbir milletvekili arkadaşım, 
başkaları tarafından öldürülecektir diye vicdanım 
başkasının ipoteği alîma koymasın. Yemini tekrar 
ediyorum: Halkın mutluluğu için çatışacağına söz 
veren ve o bilinçte olduğuna kanaat getirdiğim arka
daşlarım, lütfen vicdanlarının sesine uyarak, kendi 
halkı, için, hangi Hükümet o halkı mutlu edebilir, 
hangi hükümet o halkı mutsuz edebilir, kendi vicdan
larını, kendi izanlarını ele alsınlar, ona göre hareket 
etsinler. 

Hepinizi saygiyîe selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Mevlüt Güngör Erdinç 
Beyindir; buyursunlar efendim. 

MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Yozgat) — Sa
yın Başkanım, söz sıramı Sayın Sükan'a bırakıyo
rum. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Faruk Siikan Bey, buyurun 
efendimi. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 
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FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; Ecevit Hükümetinin 
programı münasebetiyle, milletvekili olarak şahsen 
Hükümet konusunda maruzatla bulunmak üzere hu
zurunuzda bulunuyorum.' 

Maruzatım aym zamanda temsil şerefini taşıdı
ğını Demokratik Partinin görüşlerini ve fikirlerini de 
tam manasıyie ifade etmektedir. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin son derecede 
buhranlı ve ağır şartlar içerisinde bulunduğu, bir dev
rede, dünya içerisinde ve dünya konjonktürü muva
cehesinde, son derecede nazik, stratejik ve jeopolitik 
yer işgal eden 4ü milyonluk demokratik bir devletin 
parlamentosunda millet adına vazife gören Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, Hükümet gibi devletin ka
derinde en önemli bir sorumlu müessesenin kurulma-
sıyle ilgili nazik bir devrede, gönül arzu ederdi ki, 
daha bir ay evveî milletin hakemliğinden çıkan ve 
millet adına büyük sözler sarf eden milletvekillerinin 
tümüyle burada devlet ve millet meselelerini tam bir 
vicdan huzuruyla, görüş farkları ne olursa olsun, or
taya koymaları lazımdı. Bu, bu devlete, bu aziz va
tana olan tabiî bir vecize idi. (C.H.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Türk Parlamento tarihinde 
ve dünya demokratik. parlamenter hayatta ve parla
mento tarihinde, zannediyorum ki, benzeri görülme
miş bir olaydır. 

Ben ve partim, siyasî felsefe ve inanç olarak şu 
sıralarda oturan insanlarla çok çetin mücadele ver
miş ve o mücadeleler içerisinde varlık göstermiş ve 
hizmet etmiş; ama, iftiharla, tevazu duygularımı bir 
kenara iterek arz etmek istiyorum ki, açık alınla 
milletin kürsüsünden ifade ediyorum ki, hak ve fa
zilet mücadelesinin bütün gereğini İktidar devremiz
de ve muhalefet olarak şerefle vermiş bir teşekkülün 
mensubuyum. Bu itibarla açık alınlı, namuslu, mil
lete hesap vermeyi namus borcu bilen herkesin açde-
ça, burada, kaçmadan meseleleri münakaşa etmesi lâ
zımdı. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar) 

Erken seçimi isteyen kimlerdi? Erken seçimi iste
yen, evvelâ kurucu olmakla şeref duyduğum, sonra
dan çeşitli oyunlarla, millet iradesini sahte yollarla, 
gayri ahlâkî yollarla iğlâk eden bir teşekkülün başın
da olan insan idi (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar), Adalet Partisi idi. 

Erken seçim 5 Haziranda yapıldı. Seçim sandığın
dan gerek onlar, gerek siz, umduğunuzu bulamadı-



M. Meclisi B : 11 . 1 . 7 . 1977 O : 1 

nız, Umut yerine umutsuzluk çıktı; buhran çıktı san
dıktan. Değerli milletvekilleri, ondan sonra Hükümet 
kurulması mevzuunda bir tablo ortaya kondu: Millet 
iradesine uygun olarak en fazla oy alan siyasî teşek
külün liderine, parlamenter teamüllere uygun, Ana
yasaya, yasalara uygun şekilde Hükümet kurma va
zifesi verildi ve her hususta, her türlü prosedüre, hu
kuka ve geleneklere de uygun olarak bu Hükümet 
tablosu ortaya çıktı. 

Değerli arkadaşlarım, hay hay, bu Hükümeti be
ğenmeyelim, yıkalım... Yılunak isteyenler, veyahut 
da bu Hükümeti beğenmeyenlerin yolu, hani bahset
tikleri, Anayasa yolu. Ama istedikleri zaman millet 
huzurunda «Bu Anayasa ile Hükümet idare edilmez» 
diye nutuk söylerler; ondan sonra, sıkıştığı zaman, 
«Bu, Anayasa hükmüdür» diye ona sarılmak isterler. 
(C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Madem ki, o Anayasa ile Hükümet icra edilmez; 
o Anayasanın verdiği yetkiyi kullanarak Hükümet 
vazifesini almamaları lâzım. Mademki o Anayasa ile 
icra edilmesi, Hükümet edilmesi lâzım; icabını yap
mak lâzım. Bu protesto, bu boykot?.. E, senelerce 
boykotun aleyhinde bulunduk; Anayasa hükmü de
ğil... (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Bu itibarla, yasalara ve usullere uygun bu formülü 
beğenmeyenlerin müspet formül getirmesi, Hükümet 
şeklini, alternatifini koyması lâzım. Benim şahsen 
edindiğim intihaya göre, güvenoyu vermeyecekler, 
çünkü vicdanlara ambargo konuldu. (C.H.P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ben, gayri ahlâki yolların denenmesini de istemi
yorum. Bunun mücadelesini yaptık, senelerce yaptık. 
Utanç verici yolların kullanılmaması lâzım; ama bu 
sözü söyleyen, utanç verici yolun mucidi. (C.H.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Altını çizerek 
söylüyorum; 16 senelik parlamenterim, Devlet haya
tımda sorumluluk taşımış insan olarak konuşuyorum, 
yine sorumluluk duygusuyla arz ediyorum değerli ar
kadaşlarım; çeşitli utanç verici yollara rağmen, mil
letin reyiyle gelmiş tek insanım; ama utanç verici 
yolların mucidi ve uygulayıcısı, bu kelimeleri Türk 
kamuoyuna, millete ve dünyaya söylerken, cidden 
utanmamak mümkün değildir. (C.H.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri» alkışlar) 

Bu utanç verici zihniyeti ve olayı burada utana
rak tescil ettirmek istiyorum. (C.H.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yol, bu yol değil. Sayın Ecevit'in de bu konuda 
müsaadelerinizle bir hususunu tenkid etmek istiyo
rum. 

Uzlaşmak mecburiyetindeyiz. Evet, Demirel uz
laşmak istemiyor, gerginliği artırmak istiyor; ama 
mademki çok partili parlamenter nizamdır, hiç tered
dütsüz bütün parti liderleriyle her türlü art düşünce
leri ve seçim havasından çıkmış sinir gerginliklerini 
ve öfkeleri de bir tarafa bırakmak suretiyle diyalog 
kurmanın lüzumuna inanıyorum. Yumuşatmak lâ
zım. 

Gerginlikleri, her şeye rağmen, idare etmek mev
kiinde olan ve o sorumluluğu taşıyan insanın bunları 
bile bile yapması lâzımgeldiği inancım taşıyorum. 
Çok iyi biliyorum ki, gittiği takdirde, gördüğümüz 
gibi, yumuşatma değil, gerginliği azaltma değil, bi
lâkis gerginliği artıracak yolları arayacağını ve ara
dığım da biliyorum; ama kamuoyuna karşı, Türki
ye'nin içinde bulunduğu ağır şartlar muvacehesinde, 
her şeye rağmen, olgun, basiretli, itidalli, yapıcı, uz
laştırıcı yoîun denenmesi devlet adamlarına yaraşır 
bir haslettir. Bunun her şeye rağmen devamında 
fayda mütalaa ediyoruz. Ama görüyoruz ki, netice 
vermedi. Ne olacak arkadaşlar? Haydi güvenoyu 
alamadınız alınmadı, 5 Haziran gününe geliyoruz. 
5 Haziran günündeki Türkiye'nin manzarası neydi? 
Neden bu Hükümet erken seçim istedi, neden Demi
rel erken seçim istedi? Şimdi kurmak istedikleri Hü
kümetten bıkmışlardı. O topluluk Hükümet olamı
yordu, iktidar olamıyordu, devletin meselelerine hâ
kim olamadıklarını kendileri söylüyordu. 

Sevgili arkadaşlarım, öyle şeyler söylediler ki; 
«12 Mart şartlan geliyor. Türk Devleti yeni ve kor
kunç maceralara sürükleniyor. Onun için milletin 
hakemliğine gitmek mecburiyetindeyiz» dediler. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sivas) — Zabıtlara 
geçti. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Şu kürsüye çık
tılar, zabıtlar var; bütün kamuoyunca da biliniyor. 
Cumhurbaşkanımızın da huzurundan çıkarak dediler 
ki: «Türkiye'de anarşi siyasî cinayetlere dönüştü. 
İki yol kaldı ancak; birisi, üniversitelere el koymak, 
diğeri de sıkıyönetim ilan etmek. Başka yol kalma
dı.» 

Şu kürsülerden İçişleri Bakanının, Başbakanın, 
o günkü hükümet azalarının konuştuklarını zannedi
yorum milletin hafızasından silmek, şurada oturanla
rın hafızasından silmek mümkün değil. Şimdi tekrar 
oraya gidiyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, seçimlerde birbirlerine söy
lemedikleri kalmadı. Sayın Demirel, Erbakan için, 
«Bu zat ne idüğii belirsiz adamdır» dedi. «Ne milli-
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yetçisi» dedi. «Ömründe milletçüik lafını anmamış 
bir safsatacıdır» dedi. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Erbakan, Demirel için; «Bu masondur, bu 
renksizdir; bu, dışarıdan emir alan adamdır» dedi, 
«Bu, Coca Cola imalatçısıdır» dedi, «Montajcıdır» 
dedi, «Amerikan uşağıdır» dedi. 

Sevgili arkadaşlarım... 
ALEV COŞKUN (İzmir) — «Yumruk vuramaz» 

dedi. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Şimdi oraya dö

nüyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, lütfen kabul 
buyurun; bu insanların arkasından burada bulunma
dıkları için az şey söylüyorum, müsaadenizle onların 
içyüzünü çok iyi bilenlerden bir tanesiyim; 16 sene
den beri çok iyi bilenlerden bir tanesiyim, şimdi kur
mak istedikleri hükümetin liderleri, değerli arkadaş
larım, ne hukuk anlayışları, ne demokrasi anlayışla
rı, ne ahlâk anlayışları, ne siyaset anlayışları; hiç bir 
surette birbiriyle bağdaşmayacak kadar, yani kabili 
cem olmayan insanlardır. Değerli arkadaşlarım, her 
türlü teseyyübün de hanelerinde bulunduğu bir vakı
adır. 

Şimdi, henüz mahkemelerce kesinleşmemiş husus
larda bir şey söylemek istemiyorum ama, namuslu ve 
açık alınlı insanlar; hele devlet hayatında milletin 
önüne çıkan insanların Allah'tan gayri millet huzu
runda herkese hesap vermeleri lâzımdır. (C.H.P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Hesap veren adam
lar millet nazarında ibra olurlar, biz bunu istedik, 
bunu istiyoruz. O itibarla; yıktık, güvenoyu verme
dik; peki ne olacak? 

Değerli arkadaşlarım, devlet 5 Hazirandan daha 
korkunç buhranlara sürükleniyor, hakikaten çok ağır 
sorumluluk altındayız milletvekilleri olarak. 

Sevgili milletvekilleri, liderler olarak, siyasîler 
olarak, milletvekilleri olarak artık millet bize inanmı
yor; bu yüzden millet bize güvenmiyor. Çok açık
lıkla bunu ortaya koymak lâzımdır. İşte şu noktada 
memleketin içinde bulunduğu tabloyu kısaca, iç ve 
dış durumları arz etmeme müsaadelerinizi istirham 
ederim. 

Türkiye bugün çok ağır kötü şartlar ve büyük 
çalkantılar içinde bulunuyor. Bu çalkantılara ilâve 
olarak ekonomimiz çöküntü haline girmiş, pahalılık 
vatandaşın nefesim kesecek hale gelmiştir. Devletin 
icra organları vazife yapamamakta, millî müesseseler 
arasındaki bağlar kopmuş bulunmaktadır. Siyasî ah
lâk ve devlet adamlığı seviyesi son derecede düşmüş, 

milletimizin demokratik sisteme ve seçtiği kimselere 
karşı saygı ve itimadı büyük ölçüde ortadan kalk
mıştır. Vatandaşlar, iyiler içinde daha iyiyi değil, 
kötüler içinde daha kötüyü seçmekle karşı karşıya 
bırakılmıştır. 

Halkımızın büyük bir kısmı, ümitsizliğin sosyal, 
psikolojik ve bedenî gerilimi içindedir, doîayısıyle 
kızgın, öfkeli, hırslı ve heyecanlıdır. Gençlerimizin 
geçmişle bağları kopmuş ve kafalarındaki kültürel 
bütünlük parçalanmıştır. Sağ ile sol, işçi ile işveren 
gençle yaşlı ve halkla münevver birbiri ile kavga ha
lindedir. 

Bütün bunların neticesi olarak; sabotajlar, anar
şik olaylar, yıldırma ve sindirme olayları, silâhlı ve 
sopalı çatışmalar bir türlü önlenememektedir. 

Bu şartlar içinde her aklı başında, her aklı selim 
sahibi insan, memleketin geleceğinden büyük ger
ginlik duymakta, tedirginlik duymakta ve bu tehlikeli 
gidişe dur denilmesini gönülden istemektedir. Ancak, 
bir çok kimse bu gidişi durduracak formülü maa
lesef, memleketi bu noktaya getirenlerden beklemek
tedir. İşte Türkiye'mizin içinde bulunduğu çıkmazın 
hakiki sebebi ve manzarası budur. 

İç durumumuz bu, değerli milletvekilleri. Dış du
rumumuz hakkında,, iç kavgalar yüzünden, koskoca 
devlet üzerinde oynanan oyunları, devletin sorumlu
ları maalesef Sakaydı içerisinde ve hatta bilmemekte
dirler. 

Ortadoğu'da stratejik ve ekonomik büyük men
faatleri olan ve hâkimiyet mücadelesi yapan süper 
devletlerin, Ortadoğu bölgesinde 40] » 50 milyonluk 
büyük bir Türk Devletinin, büyük bir Türk - İslâm 
Devletinin olmasını arzu etmediklerini, bu memleke
tin çocukları çok iyi bilmelidirler. 

Bugünkü iç çalkantıların, bugünkü buhranların 
arkasında, Türkiye'de huzursuzluk yaratmak isteyn 
dış kaynakların bulunduğunu, Türkiye'de Türk Dev
letini, ülke ve millet bütünlüğünü parçalamak için 
tertiplerin bulunduğunu da hatırdan çıkarmamamız 
lâzmı. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Türkiye bu şartlar içerisinde bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1971'den itibaren bu sene
ye kadar fasılasız beş sene, Parlamentomuzu temsilen 
BMeşmiş Milletler toplantılarında hazır bulundum. 
O toplantılarda hazır bulunanlar,. Türk Devletini ida
re edenlerin aczi ve hatta bazı yerlerde ihanetleri yü
zünden, Uganda Devletinden daha çok küçük ve hay
siyetsiz bir devlet haline geldiğini görmenin ıstırabını 
yaşamışlardır. Bendeniz bu ıstırabı yaşayarak, ama 
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millî duygularımı, millî şuurumu ve bu vatanın ço
cuğu olmanın sorumluluğunu duyarak elimden gelen 
gayreti sarf etmeye çalıştım ama, değerli arkadaşla
rım, şu vaziyet karşısında geçmiş hükümetlerle ve ku
rulacak o cins hükümetle, Türkiye'nin hiç bir önemli 
ve hayatî dış meselesinin hallinin mümkün olmadığı
nı, altını çizerek arz etmek istiyorum. (C. H. P. sı
ralarından »Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yunan Başbakanı Bitsios, geçen Kasım ayında 
New -i York'ta Birleşmiş Milletler Toplantısında, çık
tı, Birleşmiş Milletler Heyeti Umumiyeshıe Güven
lik Konseyinin verdiği vazifeyi hatırlatarak, ikili gö
rüşme, Kıbrıs meselesinin halli için Türk Devletiyle 
Yunan Devletinin ikili görüşmeyle hal yolu tavsiye 
karannı okuduktan sonra, Kıbrıs meselesi hakkında 
zamanın hükümetini idare eden Başbakan ve başba
kan yardımcıları ve hariciye vekilleri Kıbrıs konu
sundaki görüşlerini özet olarak okudu. Her birisi bir 
telden çalıyordu; kimisi Kıbrıs'ın tamamının işga
lini istiyordu, kimisi Kıbrıs'ta Türk Federe Devleti
nin bağımsızlığının ilân edilmesini istiyordu; kimisi 
de bunun mümkün olamayacağını söylüyordu. Bun
ları okuduktan sonra Bitsios Heyeti Umumiyeye de
di ki : «Bu dört baştan hangisi benim muhatabım? 
Hangisi Türk Hükümeti ve nasıl, hangi formülle bu
nu hallederiz?» (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

HASAN CERlT (Adana) — Dört başlı yamyam. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Onun dışında 

ben, Amerika'da Yunan ve Rumların ve Yunan lobi
sinin ve ona yardımcı olan lobilerin, büyük Türk 
Devletinin Ortadoğuda olmamasını arzu eden yan
daşları birçok devletlerin = sorumluluk duyarak, ke
limelerin üzerinde durarak arz ediyorum, ifade et
mek istemiyorum ama Türkiye aleyhinde her türlü 
kampanyaya girişerek, Türk Devletini parçalama ha
zırlıkları içerisinde olduklarım, sorumluluk duyarak 
Yüce Meclise arz ediyorum. 

Binaenaleyh, bütün bu iç ve dış meseleler muva
cehesinde, milletvekilleri arkadaşlarım, bunlara çare 
bulacak hükümet lâzımdır. Biz Demokratik Parti 
olarak işte bu bakımdan çıkmış ve yasalara uygun 
bulunan Ecevit Hükümetinin, hem de 5 Haziran se
çimlerinden sonra tecelli eden millet iradesine uygun 
olarak (C. H. P. sıralarından alkışlar) aym zamanda, 
artık, haklı haksız, bu Halk Partisi ve Ecevit denen
melidir ve bu şans verilmelidir. (C. H. P . sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) psikolojisi yaygındır. Eğer 
devlet idaresini biliyorsak, Türk Devletinin makarrı I 
olan, Merkezî Hükümeti olan Ankara'da, devlet ku- | 
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ruluşları, her türlü yasal kuruluşlar bu arzu içerisin
dedir. Geçmiş hükümetle bağları koparılmıştır. Böy
le yeniden kurulacak bu tarz bir hükümetle Türki
ye'nin hiç bir meselesinin, halli şöyle dursun, biraz 
evvel arz etiğim hüsnüniyetli, kötü niyetli, Türk Dev
leti üzerinde oyun oynamak isteyen, tertiplerde bu
lunmak isteyen ve hakikaten Türk Devletini uydu 
bir devlet haline getirmek isteyen anarşik mihrakla
rın, milletlerarası yıkıcı komünizmden tutunuz da, 
her türlü aşırılıklara varıncaya kadar hepsinin arzu
larının yerine getirilmesi için vasat hazırlanmıştır; 
pazartesinden sonra bu başkaldırmalar muvacehesin
de «Bunun vebalinin altından acaba hangi birimiz 
kalkarız?» diye vicdan sahibi her Türkün düşünmesi 
lâzımdır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sükan Bey, süreniz dolmuş
tur; toparlayınız efendim. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Toparlayayım 
efendim. 

HASAN CERİT (Adana) — Diğer grupların ye
rine devam etsin Sayın Başkan. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bir hususa çok önemli olarak temas etmeden 
geçemeyeceğim. 

Bu Devlet bekası için, bu Devletin dışta, içte var
lığını ve temadiyetini temsil etmek durumunda olan 
bazı büyük ve kutsî makamlara tecavüz etmemek 
lâzımdır; tenkit hudutlarını dahi çok ölçülü surette 
tespit etmeli lâzımdır. Bugün Türk Devletinin Başı, 
millî birliğin sembolü olan Cumhurbaşkanlığı mües
sesesine herkesin riayet etmesi lâzımdır; siyasî he
sapları, oyunları bir tarafa bırakmak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel, Erbakan ve 
Türkeş'in Cumhurbaşkanlığı makamına ve şahsına 
yaptıkları saldırıları, tecavüzleri tasvip etmek müm
kün değildir, son derece de elem vericidir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) O makama tek
rar gideceklerdir; o makama gittikleri zaman, insan 
olarak, o insanin nasıl, ne tarzda onlara hükümeti 
teslim edeceğini, kanunlar gereğince verse dahi, için
den neler söyleyeceğini düşünmenin yanında, Türk 
Devletinin dışarıdaki itibarının ne hale getirilmiş ol
duğunu, üzülmemek elde değil, kelimelerle ifade ede
miyorum. 

Benim, bunları söylerken hayatımın en bedbaht 
bir konuşmasını yapmak mecburiyetinde olduğumu 
da lütfen kabul buyurmanızı istirham ediyorum, her 
türlü siyasî hesapların dışında arz ediyorum. 



M. Meclisi B : 11 1 . 7 . 1977 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, hükümetin bir an evvel ku
rulması lâzım. Onun için «evet» diyoruz. Görecek
siniz ki, tenkit haklarımız her şekliyle mahfuzdur. 
Allahtan başka hiç kimse bizi inançlarımızdan vaz-
geçiremez. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Ama bırakın, fırsat verin yapsınlar, ondan 
sonra tarihî sorumluluk, Devlet idaresini alanlara tev
di ve terk edilmelidir. 

Hem de onlar için büyük bir fırsattı. Bu kadar 
ağır şartlar içinde ağırlıklar içerisine giren, o yükün 
altına giren bir hükümetin yıpranacağı hasebiyle, si
yasî hesapları da kolaylıkla millet nazarında kendile
ri için daha mükemmel olabilirdi, daha müspet ola
bilirdi; ama bunu açık alınlı insanlar yapar, şaibe
siz insanlar yapar. (C. H. P. sıralarından,«Bravo» ses
leri, alkışlar) şahsî hesabı olmayan insanlar yapar; 
makam ihtirası ile gözü bürünmüş muhterisler yapa
maz. 

Son söz olarak şunu söylüyorum. Yakın tarihten 
ibret dersi almak lâzımdır. Bu Devlet, bu memleket 
belki hiç unutamayacak, çocuklarına kadar sirayet 
edecek ıstırapları ve birçok çöküntüleri devam ede
cek olan 27 Mayısları, 12 Martları gördü. Bu nokta
ya Devletimizi getirtmememiz lâzım. Her vatanper
ver insanın siyasî hesaplarını bir tarafa atarak, va
tanı ve Devleti düşünmesi lâzım. Biz naçizane, gü
cümüz yettiği kadar bu duyguların sahibiyiz. Kim ne 
söylerse söyler, Allah'a karşı, millete karşı vicdan 
huzuru içerisinde size konuşuyorum, Allah hu mem
leketi korusun. Size itidal, basiret ve çok güç şartlar 
içinde bulunan Devletimizi tehlikelerden korumak 
yolundaki ağır sorumlulukta muin olmasını Cenabı 
Haktan dilerim. Yardımcı olmanız* niyaz ederim. İti
dal ve basiret tavsiye ederim. 

Selâm ve saygılarımı sunarını değerli arkadaşla
rım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Başbakan Sayın 
Bülent Ecevit, buyurunuz efendim. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; 

Cumhuriyet Hükümetinin programı üzerinde yapı
lan görüşmeler sırasında Cuımhıuiyeiî Halk Partisi 
Grupu adına konuşan Sâym Nejat Ölçen'e, bağım
sız miüetvekiM arkadaşımız olarak konuşan Sayın Nu
rettin Yıfanaz'a ve Demokratik Parti üyesi olarak 
konuşan, aynı zamanda Demokratik Partinin düşün
celerini de dile getirdiğini belirten değerli arkadaşı-
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iniz Sayın Faruk Sükan'a şükranlarımı sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Konuşmalarım, uya
rılarını ve görevimizle, sorumluluklarıımızla ilgili de
ğeri! hatırlatmalarını çok yararlanarak dinlemiş bulu
nuyorum. 

Burada Sayın Faruk Sükan'ı dinledikten sonra, 
öyle sanıyorum ki, Adalet Partisi miHetvekiiIerinin 
bugün Millet Meclisi oturumuna katılmalarının neden 
alıkonulduğunu anlayabilmek için başka bir gerekçe 
araştırmaya lüzum yoktur. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Çünkü, Adalet Partisinin 
nasıl bir yönetim altında bulundurulduğunu, acı de
neylerden geçerek yakından görmüş bir kimsenin, 
yeni Adalet Partili milletvekillerine bu aşamada hitap 
ekmesini elbette o partinin başında bulunan kimse is
temezdi. Meseleye sadece kendi çıkarı açısından bak
tığı zaman, sırf bu nedenle biîe, millettvekillerinıin 
Millet Meclisinde görev yapmalarını niçin engelle
meye çalıştığını anlamak mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Faruk Sükan yine 
çok haklı olarak, her şeye rağmen sonuç alamayaca
ğımız bilinse de, parti liderleri arasında, partiler ara
sında diyalogu sürdürmemiz, uzlaşma olanaklarını 
aramayı sürdürmemiz gerektiğini belirttiler. Kendile
rine yürekten katılıyorum; fakat kendilerinin de yine, 
burada ifade ettikleri gibi, bu konuda yaptığımız bü
tün girişimler de sonuçsuz kalmışltır. Parlamentoda 
diyalog, evvelâ Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Se
natosunun toplantı salonları içinde kurulur; fakat 
karşımızdaki zihniyet, maalesef, milletin kendi ve-
kfikrini tartışmak ve uzlaşmak üzere gönderdiği bu 
çallımn altoda bile diyalog kurmalarına enge! olmak 
isteyenler vardır. 

Saym Nurettin Yılmaz'ın, Hükümet Programında 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili olarak verdi
ğimiz sözler için belirttiği düşünceler dolayısıyîe ken
disine ayrıca şükranlarımı sunarım. 

Verdiğimiz bu sözler, yalnız o yurt bölgemizin 
haükmn ve o bölge halkına olan borçlarımızı düşü
nerek verilmiş sözler değildir; aynı zamanda, tümü 
ile Türkiye'min gelişmesini, tümü ile Türk Milletinin' 
mutluluğunu düşünerek verilmiş olan sözlerdir. 

Biz, köylü kalınmadıkça Türk Milletinin kalkın
mış sayılamayacağına inandığımız gibi, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu kaîkınmadıkça Türkiye'nin kal-
kmamayacağına inanan bir partiyiz. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Sınırlardaki mayınlarla ilgili olarak verdiğimiz 
sözü ve Sayın Nurettin Yılmaz'ın bu konudaki hatır-
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Iatmalarını, güvenoyu aldığımız takdirde mutlaka ye
rine getireceğimize bir kez daha huzurunuzda söz 
vermekten kıvanç duyuyorum. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) Bunu bir insanlık ödevi sayacağız her şeyden 
önce. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda bulunan Hü
kümet güvenoyu alırsa, bir partinin desteği ile değil, 
bütün Parlamentonun desteği ile ayakta duran, ayak
ta durabilen, görev yapabilen bir hükümdi olacaktır. 
O nedenle, Parlamento ile sürekli uyum içinde ça
lışmaya, yalnız demokrasi anlayışının gereği olduğu 
için değil, aynı zamanda, ancak biliün Parlamento
mun desteği ile ayakta durabileceğini bildiği için de 
feend'sini mecbur sayacaktır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisimin bugünkü bile
şimi içimde, Cumhuriyet Halik Partisine rağmen bir 
ysüa feofey kolay çıkarılamaz; fakat Cumhuriyet Halk 
Partisinin veya bu Hükümetin istediği her yasam» 
çıkması da güvence a'l'ına alınamaz. O nedenle, el
bette Millet Meclisinin güveni bufrnaik şanlı ile, bu 
Hükümetin görevde olması, bugünkü Parlamıento 
aritmetiği içinde verimli ve uyumlu bîr parlaımı&nto 
çalışması yapılaiblîmeslriln de gereklerinden biridir, 
sanıyorum.. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, uzun süredir bir 
siyasal bunalım döneminden geçiyor. «Bunalımdan» 
deriken, busra 'kötümserlikle söylüyor değilim; Türki
ye, gelişme sürecinde, değişim sürecinde bir ülkedir. 
Gelişme sürecindeki ülkeler arasında, demokrasiyi 
Türkiye kadar uzun süre başarı ile yaşatabilmiş baş
ka bir tek ülke ilaha yoktur. -Elbette bunun birtakım 
sıikmj'ıları olacaktır, birtakım bunah'miarı olacaktır. 
Parlamenter demokratik rejimlerde bunalımlara en 
etllıin ve en demokratik çözümler daima parlamento
da bulunur. E'iki-n hükümetlerin 'kurulamadığı, iş ya-
psfljinir htiküiK'crtleriîi kurulamadığı, güvenoyu, alan 
hükümetlerin 'kurulamadığı dönemler her zaman ola
bilir; fg'kat parlamento görev başında ise, hiç bir şey
den 'kurtulamaz; parlamento, görevinin bilinci içinde 
ise mutlaka her soruna çözüm bulunur. 

Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı, kendi açı
sından sırası geldikçe demokratik rejim içinde çö
zümlerin tükenmeyeceğimi söyler. Fakat demokratik 
rejim içinde aranacak çözümler en önce bu Parlamen
tonun çatısı altında aranmak gerekir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu Parlamentoda konuşulması gereken şeyleri, bu 
Millet Meclisinin çatısı altında konuşulması gereken 
şeyleri burada konuşmayıp ve kendi üyelerine burada 

dinletmeyip, onları grup , salonlarında hapsederek, 
karantina altına alarak ve sadece kendi söylediklerini 
dinlemeye icbar ederek demokrtik çözüm bulunamaz 
hiç bir soruna. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, milleti cephelere böldüler, 
5 Hazirandan önce, iki yıldan uzun süre işbaşında 
kalan kendi hükümetlerini cephelere böldüler, şimdi 
Parlamentoyu cephelere bölmeye kalkışıyorlar. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 
Parlamentonun bir bu toplantı salonu vardır, bir de 
Cumhuriyet Senatosu toplantı salonu vardır Burada 
görüşülecek konular grup salonlarında görüşülemez. 
Hükümet sorununun görüşülmesi gereken yer bu sı
ralardır. Eğer Adalet Partisinin Genel Başkanı ken
di milletvekillerinin bu sıralara gelmesinden çekini
yorsa, onların vicdanından korktuğu için bu çekingen
liği gösteriyordu. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Fakat ben, vicdan sahibi insanların, 
yine de vicdanlarının sesini duyma ve duyurma yolu
nu bulacaklarına güveniyorum; onun için de, Hükü
metimizin güvenoyu alabileceği umudun sonuna ka
dar sürdüreceğim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, dün Senatoda da belirttim, 
bugünlerde ortaya atılan sözlerden biri de, «Parlamen
to dışarıdan mı yönetilecek, etkilenecek?» sözü. Bu
nu da yine Adalet Partisinin Genel Başkanı sık sık 
söylüyor. 

Parlamento, elbette dışarıdan yönetilmez; ama, 
bir demokratik ülkede Parlamento, dışarıdan etkile
nir, etkilenmek zorundadır. «Beni Parlamentonun du
varları dışında hiç bir vatandaşımın ne düşündüğü, 
kamuoyunun ne yönde oluştuğu ilgilendirmez» diyen
ler, Parlamenter demokratik rejime inanmayanlardır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, dört yılda bir milletvekille
ri, yurttaşın, seçmemin ayağına gidecektir, Devletin 
ihmali yüzünden karşılanmayan gereksinmelerini, yo
lunu, suyunu, okulunu ona söz verecekler, «Senden 
büyüğü yok» diyecekler, ondan sonra, seçimin erte
sinde bu Meclisin duvarları arasına kapanıp, «Mil
letin ne düşündüğü beni ilgilendirmez; kamuoyu. Par
lamentoyu ilgilendirmez» diyecekler. 

Bunu diyen kimseler daha demokrasinin ne oldu
ğunu bilmiyorlar demektir. Demokratik rejimde par
lamento kamuoyu ile ilişiğini kesmeye başladığı an
dan itibaren, parlamentonun üyeleri, kulaklarını, vic
danlarını, kamuoyunun ne düşündüğüne kapatmaya 
başladığı andan itibaren, parlamentonun milletle ili-
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şiği kesilmeye ve parlamento demakratik niteliğini 
giderek yitirmeye başlar. Ama, Adalet Partisinin Ge
nel Başkam, yalnız parlamentoyu milletten ayırmaya, 
soyutlamaya kalkışmakla kalmıyor, aynı zamanda 
kendi Grupunu Parlamentodan ayırmaya, Parlamen
todan soyutlamaya kalkışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasimiz elbette 
bir yönü ile partiler demokrasisidir, ama 
yalnız partiler demokrasisi değildir, aynı za
manda parlamenter demokrasidir. Fakat bu
gün bu Parlamentonun çatısı altında daha çok 
bîr «liderler demokrasisi», oluşturulmaya çalışıldığı
nı görüyoruz ki, bu iki kelime aslında yanyana gele
mez; gerçekte buna, «liderler diktası» demek daha 
doğru olur. Bazı liderler, kendi kişisel durumlarını 
ve kaygılarını, yalnız millet ayarannın değil, kendi 
partilerinin de yararının üstünde tutamaktadırlar ve 
bu, milletin gözünden kaçmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer Hükümet Programı ile 
ilgili görüşmelere katılmayan, bunlara katkıda bulun
mayan parti grupları güven oylamasına da katılmaya
caklarda, bunu anlayışla karşılamak gerekir. Demek 
ki bu konu, kendilerini ilgilendiren konular arasında 
değilmiş; onun için, programın dinlenmesi için ha
zır bulunmuyorlar, müzakeresinde hazır bulunmuyor
lar, oylamasında da hazır bulunmuyorlar denilebilir; 
fakat programı dinlemek üzere gelmeyip, üyelerini 
göndermeyip, programın görüşülmesine katkıda bu
lunmayıp, programın görüşülmesi sırasında neler söy
lendiğini kendi üyelerine dinletmeyip, sadece oylama 
için Meclise gelmek, asıl Anayasaya aykırı olan tu
tumdur. Çünkü Anayasamız, güvenoyu kurumunu 
bir bütün olarak görmektedir, sadece kuru, mekanik 
bir oylama olarak görmemektedir. Bazı üyeler - affe
dersiniz benzetmem için - dışarıda kurulacaklar; hiç 
düşünmeden, kendi vicdanlarına başvurmadan, oy 
günü buraya gelip, otomat gibi oy kullanacaklar... 
Böyle bir şey öngörmüyor Anayasamız. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Ya nasıl bir düzen, ya nasıl 
bir mekanizma öngörüyor? Program, belli bir gün
de Meclise okunacak; Meclis, programı dinleyecek; 
aradan 2 gün geçecek; o 2 günde program üzerinde, 
partiler, üyeler kendi aralarında görüşecekler, tartışa
caklar, 2 gün sonra programın müzakeresi olacak, 
herkes düşündüklerini söyleyecek, eleştirilerini, kuş
kularını söyleyecek; Hükümet, verebilirse, o eleştiri
lere, kuşkulara cevap verecek, ondan sonra 1 tam gün 
daha geçecek; Hükümet güvenoyu prosedürünün, sü
recinin uzaması pahasına, 1 tam gün daha geçecek. 

O gün niçin geçecek? Parlamentoda yapılmış olan 
müzakerelerin, görüşmelerin ışığında, milletvekilleri 
nasıl oy kullanacaklarını düşünsünler diye, Anayasa-
nın öngördüğü bütün bu süreçleri, mekanizmaları 
hiçe sayacaksınız, çiğneyeceksiniz; ondan sonra mil
letvekillerini beni bağışlasınlar, benim benzetmem 
değildir, kendi Genel Başkanlarının fiilî benzetmesi-
dlr - milletvekillerini bir otomat gibi, sadece oy kul
lanmak, emre göre oy kullanmak için Meclise gönde
receksiniz. Asıl, Anayasaya aykın olan davranış bu
dur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

HASAN CERİT (Adana) — Sanki Kıbrıs'a sunta 
gönderiyorlar. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Gel
mediklerini tespit ettirelim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, «Parlamento» sözcüğünün kö
keninde konuşma vardır, konuşmadan türetilmiş bir 
sözcüktür. Konuşulmadı mı, sorunlar konuşulmazsa, 
hele bir ülkenin en önemli sorunlarından biri olan 
hükümet sorunu, Parlamento çatısı altında bütün par
tiler taralından enine boyuna tartışılmazsa bugünkü 
gibi eksik bırakılırsa, o zaman Parlamento, kendi ke
lime anlamıyla ters düşmüş olur. 

Fakat, burada toplantıya gelmelerine izin veril
meyen, biraz dinledikleri vakit hemen adamlar gön
derilip dışarıya çıkartılan üyeler, görüyoruz ki, her 
gün grup toplantılarına çağırılıyorlar. Orada mı ko
nuşuyorlar? Hayır. Sadece dinlemek üzere... Burada 
söylenmesi gereken, fakat burada söylenmeyen, söy-
lenemeyen sözleri kendi Genel Başkanlarının ağzın
dan dinlemek, hiç bir itirazda bulunmaksızın, hiç bir 
soru sormaksızın dağılmak üzere grup salonlarına 
hapsediliyorlar. Asıl, milletvekillerinin izzerinefsiyle 
oynamak budur sayın üyeler. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alksşlar). Ben, onurlu, izzetinefisli 
davranışı, sırf kendi arkadaşlarımızda gören bir insan 
değilim; Adalet Partisi ve öteki partilerin grupları 
içinde de, milletvekilliği onuru ile bağdaşmayan bu 
davranış, bu tutum karşısında, uygulama karşısında 
tepki göstereceklerin çıkacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dün Cumhuriyet Senatosun-
daki görüşmeler sırasında, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Sözcüsü Sayın Hüseyin Atmaca arkadaşımız 
bir hatırlatma yaptı; Siyasal Partiler Yasasının 25 nci 
maddesinden bir cümle okudu; cümle aynen şöyle : 
«Parti tüzüğünde veya grup içyönetmeîiğinde Bakan
lar Kuruluna veya bir Bakanlar Kurulu üyesine gü-
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ven, ya da güvensizlik oyu verilmesi konusunda ka-
rar alma yetkisini, grup genel kurulundan gayri bir 
parti organına veya merciine bırakan bir hüküm bu
lunamaz». 

Çok yerinde, parlamenter demokrasi kurallarına 
uygun bir yasa kuralı. Fakat ben, Sayın Demirel'i ge
çenlerde ziyarete gittiğimde ve Hükümetimize Gru-
punun güvenoyu vermeyeceğini kendi ağzından orada 
da dinlediğimde, Grupunuzda bu konuyu görüştünüz 
mü, Grupunuzdan karar aldınız mı diye sordum. Ada
let Partisi Sayın Genel Başkanının bana verdiği yanıt 
şu oldu : «Bizim Tüzüğümüze göre, bu konudaki ka
rarı Grup vermez, Genel İdare Kurulu verir». 

Demek ki, Sayın Dem'rel'e göre, yasaların üzerin
de kendi partisinin tüzüğü vardır. Yasadaki açık hük
me rağmen, Grupunun dışında alman birtakım karar
larla kendi Grupunu da bağlamaya kalkışmaktadır. 

Bunlar, bir bakıma bir partinin iç sorunlarıdır di
ye bizi ilgilendirmeyebiiirdi; fakat ba davranış ve bu 
anlayışı, aynı zamanda demokratik rejimimizi de ya
kından ilgilendirdiği için, maalesef bunun üzerinde 
durma gereğini görüyorum ve bu hakkı kendimde gö
rüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, nlsbî temsili benim
semiş bir ülkede koalisyonlara alışmak gerekir; fakat 
henüz bu alışkanlık maalesef edhıilememiştir. Nisbî 
temsili benimsemiş ülkelerde azınlık hükümetlerine de 
alışmak gerekir: fakat maalesef bu alışkanlık da he
nüz edinilememlştir. 

Koalisyon alışkanlığını cdinemeyişimizde bir ne
den, uzlaşma terbiyesinin henüz siyasal hayatımıza 
yeterince yerleşememiş olmasıdır. Bir başka neden de, 
bazı partilerin, milletçe kendilerine verilen yetkinin 
çok ötesinde bir ağırlık kazanma hevesine kapılmala-
rıdsr. Sayılan ne kadar az olursa olsun, kendileri ol
maksızın hükümet kurulamadığım gördükleri zaman 
«Anahtarı bendedir» diyerek, milletin verdiği ağırlık
tan çok fazlasını kendilerine tanıyanlar, Türkiye'de 
geçerli koalisyonlar kurulmasına engel olan etkenler
den birini daha yaratmış oluyorlar. 

Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili olarak, bazı ko
alisyon önerilerinde bulunanlar veya koalisyon bek
lentisinde bulunanlar da vardır. Bizimle veya bizim 
dışımızda koalisyonlu bjr çözümün, bugünkü koşul
lar altında, ülkemizi ancak, görünürde hükümetsiz
inden kurtarabileceğini, fakat uygulamada, hükümet 
bunalımından da daha ağır bunalımlara yol açabile
ceğini düşünüyorum. Onun için, öyle bir çözüme 
muhtaç kalmamayı, Millet Meclisi tarafından öyle bir 
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çözüme muhtaç bırakılmamayı bütün içtenliğimle di
liyorum. 

Sayın milletvekilleri, bunalımdan çıkış kuralları, 
demokrasinin, demokratik hukuk devletinin kuralla
rını iyi değerlendirerek ve iyi kullanarak olur. Par
lamentoyu bütün kurallanyle işletmemiz gerekir. Fa
kat görüldüğü gibi, işletilmiyor. Parlamentonun, mil
let sesisine kulak vermesi gerekir. Bugün milletin, tü
müne yakın bir bölümü, tek bir ağızdan, her türlü 
çıkar çelişkisini aşarak, bugün huzurunuzda güveno-
yunuza başvuran Hükümetin, güvenoyu alarak işba
şında kalmasını istiyor. Başka alternatif, başka bir 
geçerli çözüm yolu bulamadığı için, Cumhuriyet Halk 
Partisine oy vermemiş pek çok yurttaşlarımız bile bu
nu istiyor; fakat bazı çevreler, bazı partiler, milletin 
bu isteğine karşı çıkıyorlar. 

Yine bu çevreler, Devletin bütün kurumlarına kar
şı çıkıyorlar : Anayasa Mahkemesine, Danıştay'a, 
bağımsız yargı organlarına, radyonun bağımsızlığına 
karşı çıkıyorlar. Bir devletin bütün anayasal kuruluş
larına, organlarına karşı çıkılarak, onlarla ters düşü
lerek ve hele milletin isteği ile, eğilimleri ile ters dü
şülerek, bir memleketi demokratik kurallar içinde ve 
etkin biçimde yönetebilmenin ve onun sorunlarına 
çözümler getirebilmenin elbette ki, olanağı yoktur. 

Her halde, bu aşamada, kamuoyunun çok büyük 
bir kesimini, milletimizin büyük bir bölümünü hayal 
kırıklığına uğratacak ve ikibuçuk yıldır olduğu gibi 
Türkiye'nin, küçüklü büyüklü bütün sorunlarını uzun 
süre askıda tutacak bir hükümet formülünü zorlama
ya kimsenin hakkı olmasa gerektir. 

Kendi içinde tutarlı ve uyumlu bir hükümetin, 
ama yalnız kendi partisini değil, bütün milletin umut
larını, gereksinmelerini gözönünde tutarak çalışan bir 
hükümetin, iki yıldır veya bu iki yıllık süre içinde 
çözülemeyen birçok sorunları nasıl kısa sürede çözü
me ulaştırabileceği, daha güvenoyu almadığımız şu 
birkaç gün içinde bile açıkça kanıtlanmaya başladı. 

Değerli arkadaşlarım, ikibuçuk yıldır Türkiye, bir 
kardeş kavgası ülkesi idi. Yüzlerce gencimiz, çocuğu
muz okullarda, yurtlarda, sokaklarda öldürüldü; bin
lerce gencimiz, çocuğumuz yaralandı; onbinlerce gen
cimiz, çocuğumuz okullara gidemez, üniversiteye gi
demez duruma geldi ve birçok okullarda öğretim, bir 
yıl veya ona yakın süreler aksadı; fakat dün Cumhu
riyet Senatosunda da açıkladığım gibi, dün Türkiye' 
nin 22 ilinde üniversite ve yükseköğrenim giriş sınav
ları yapıldı. Bu sınavlara 354 060 öğrenci girdi ve bir 
tek olay çıkmadı, bir tek yerde, sınava girmek iste-
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yenler engellenemedi» (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Yine, Hükümetimizin kurulduğu günden beri, baş
ka sınavlarda sükûnet içinde devanı etmektedir. 

Bunu ben açıklar açıklamaz, kulağıma gelen bir 
söylentiyi, kendi kulislerinde bazı partilerin yaymaya 
başladıklarını duydum : «Tabiî» diyorlar hep bildiği
niz eski hikâye. «Cumhuriyet Halk Partisi kendisi o 
olayları kışkırttığı için, o, hükümete geldiği vakit 
olaylar kesilir; o, hükümetten ayrılınca olaylar baş
lar». • • 

Bunu söyleyenler, bir ölçüde olsun, inandırıcılık 
kazanabilmek için, hangi olayda Cumhuriyet Halk 
Partisini veya Cumhuriyet Halk Partilileri yakala
dıklarını millete belgeleriyle açıklamak zorundadırlar. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Herhalde, geride bıraktığımız yıllar boyunca bize 
kurşun sıkanlar, bize taş atanlar, bize karşı suikast 
girişimlerinde bulunanlar da Cumhuriyet Halk Parti
liler değildi, herhalde daha bundan birkaç gün önce 
İzmir'de bir Cumhuriyet Halk Partili genci öldürenler 
de Cumhuriyet Halk Partililer değildi. 

Bugün şiddet eylemlerinden tutuklu olanlara, mu
hakeme edilmekte olanlara, mahkûm edilmiş olanlara 
bakacak olur isek, bunların büyük çoğunluğunun, geç
miş Hükümet ortaklanndan bazılanmn üyeleri veya 
yandaşları olduğu açıkça görülür. 

Değerli arkadaşîanm; şu kısa uygulama, daha dev
let kadrosunda tam güvenlik sağlayabilmek için ge
rekli düzenlemeleri yapma vaktini, fırsatını bulama
dan, sadece devlet gücünü tarafsız biçimde ve eskisin
den çok daha etkin bir biçimde, Hükümet Programı
nı okurken sunduğum kurallara uygun yönde kullana
rak sağlayabildiğimiz basan ortadadır. Dediğim gibi 
dün 22 ilde 354 060 öğrenci hiç birinin hakkı çiğnen
meden, burnu kanamadan sınavlara girebilmiştir. 

Ekonomik alanda daha henüz büyük işlere el ata
cak vakti ve olanağı bulamadık; ama birtakım çok 
basit sorunlar bile sürüncemede kalmıştır. 
• Bakanlar Kurulundan bir yılda yaklaşık 3 000 ka
dar kararname çıkar. Biz, bin küsur kararnameyi 
imzalan eksik bulduk. Koalisyon pazarlıkları ara
sında, birçoğu da çok önemli ülke sorunlarıyle, top
lum sorunlanyle ilgili bulunan kararnameler çıkanla-
mamıştı. Bunlardan bazıları çalışanlann sosyal hak
lan ile ilgili idi. Sosyal haklarla ilgili nice nutuklar, 
söylevler, demeçler dinledik geride bıraktığımız dö
nemde; ama bunlann en önemlileri ile ilgili bazı ka
rarnameler, aylardır, hem de çok yetersiz bir biçimde 

hazırlanmış olarak, bakanların dosyasında, koalisyon 
içi pazarlık silâhlan olarak bekletilmekte idi. Biz 
bunlan birbiri ardından ele almaya başladık. Böy
lece, örneğin Sosyal Sigortalardan yararlanan, anala
rın, babaların ve çocuklann yararlanabildiği il sayısı, 
büyük ölçüde genişletilmektedir bugün imzaladığımız 
bir kararname ile. Kamu görevlilerinin katsayılarm-
daki yükselişe paralel olarak işçilerin emekli aylığı
na esas teşkil eden tavan ücret 6 000 liradan 8 400 
liraya çıkarılmaktadır, yine bugün imzaladığımız bir 
kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli 
aylığına hak kazanmış kimselere % 10 zam vermeyi 
öngören bir kararname, geçmiş Hükümet döneminde 
aylarca çıkartılamamıştı; biz bugün huzurunuzda o 
kararnamenin de imzasını, % 10 değil, !% 20 zamla 
tamamlamış bulunuyorum. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşîanm, Hükümeti devraldığımızda, 
pek çok yerleri tuz golleriyle, tuzlalarla, tuz kaya-
larıyle dolu Türkiye'yi» tuz bunalımının eşiğinde bul
duk. Türkiye, tuz ithal edecek duruma düşürülmüş
tü. Ama, gerekli tuzu ithal etmek için Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının istediği 385 bin dolarlık döviz, 
koalisyon ilişkilerinin özellikleri içerisinde, Maliye 
Bakanlığında Gümrük ve Tekel Bakanlığı hesabına 
transfer edilmemişti. Bunu da, kendi içinde tutarlı, 
uyumlu bir hükümet olarak bir bakanın öteki bir 
Bakanlar Kurulu üyesine bu gereksinmeyi belirttiği 
anda halletme olanağım bulduk. 

Tütün bölgesinden gelen değerli milletvekilleri 
bilirler. Zaten geç açılmıştı tütün kampanyaları ve 
aylardan beri tütününü Tekele satan, teslim eden üre
ticilerin büyük bir bölümü hâlâ Devletten haklan olan 
parayı alamamışlardı. Bunun için gerekli ödenek yine 
dün Maliye Bakanlığınca Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının emrine verilmiştir. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) Ve bundan sonra da teslim alınacak bütün tütün
lerin bedelinin derhal ödenmesi içip gerekli olanak 
sağlanmıştır. 

Aynı şekilde birçok ürünlerimizi tehdit eden tanm 
ilaçlan yokluğunun çözümü bulunmuştur. 

Elektrik konusunda bağışlanmaz birtakım ihmal
ler yüzünden Türkiye'nin büyük bir bölümünün na
sıl karanlığa gömülü kaldığını ve iki binlerin aydın
lık Türkiye'si hayalleriyle o karanlık içinde avutuldu-
ğunu hep biliyoruz. Bir yandan Türkiye karanlık için
de bırakılırken, bir yandan birkaç milyon dolarlık 
borcumuz ödenmediği için dışandan ithal edilen elek
trik de büyük ölçüde kesilmişti. Yeni Hükümet onu 
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da iki gün içinde çözmüştür ve komşu dostumuz Bul
garistan'ın yakın ilgisiyle parası derhal ödenmek ko
şuluyla Bulgaristan'dan ithal etmekte olduğumuz ener
jinin üç kahrına çıkarılması sağlanmıştır. Böylelikle 
umuyorum ki, önümüzdeki haftadan itibaren, hiç de
ğilse Marmara bölgesinin, sanayi bölgesinin elektrik 
gereksinmesi tümüyle veya tümüne yakın bir ölçüde 
karşılanmış olacaktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Yine, geçmiş Hükümetin dinî konulara ne kadar 
önem verir görünmek için çaba gösterdiğini ve bazı 
Hükümet ortaklarının din konusunda seçimlerde nasıl 
bir istismar yarışına girdiğini hatırlarsınız; fakat Hü
kümet ortaklarından bazdan din duygularını istis
mar için birbirleriyle seçim meydanlarında yarış eder
ken, o konuda da bir kararname, aylardır imzalan
mamış olarak Bakanlar Kurulunda bekletiliyordu. 
Vakıflardan Diyanet İşlerine intikal etmesi gereken 
1 20ı0 dolaylarında din görevlisi asil imam durumuna 
gelecek vekil imama aylardan beri kadroları veril
miyordu ve o yüzden bu din görevlileri, aylardan be
ri ücret almadan çalışmak veya beklemek zorunda 
bırakılıyorlardı. 

Diyanet İşleri Başkanı beni ziyaret ettiğinde buna 
değindiği zaman, sayın ilgili Devlet Bakanımız ve 
Maliye Bakanımızla görüştüm ve bugün onunda ka-
ranamesini imzadan çıkarmış bulunuyoruz. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

değerlendirebileceği başka kaynaklan vardır. O kay
naklar da ancak, kendi içinde tutarlı ve yeteri kadar 
sorumlu hükümetlerce harekete geçirilebilir; ama 5 
Haziran öncesi Hükümet döneminde veya benzeri 
hükümetler döneminde o kaynaklar da tümüyle ku
rur. Bunun en belirgin örneklerinden birini Kamu İk
tisadî Kuruluşlarında görebiliriz. 

Türkiye'de bildiğiniz gibi geniş bir Devlet sektö
rü vardır. Bu Devlet sektörümüzün olanakları Türk 
ekonomisinin yükünü büyük ölçüde taşıyabilecek bo
yutlardadır. Oysa, ekonominin yükünü taşıyacakken 
Devlet sektörümüz, ekonomiye yük olacak duruma 
getirilmiştir. Bunu bazı rakamlarla kanıtlamak iste
rim. 1976'da geçen yıl, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
işletme açığı 14,5 milyarı bulmuştur, yatırım açığı 
37 800 000 000 lirayı bulmuştur. Böylece toplam fi
nansman gereği yani Devletten beklediği para, işlet
mesini yürütebilmek için ve yatırımlarım yapabilmek 
için Devletten beklediği ek kaynak, 52 300 000 000 
liraya ulaşmıştır. 

1977 yılı için ilk program tahminî olarak işlet
me açığı 19 milyar olacaktı, fakat yeni tahminle bu 
işletme açığı 41 milyar liraya yükselmiştir. Yatırım
lar için Kamu İktisadî Kuruluşlarının vereceği açık 
da 61 milyarı bulmaktadır. Böylece Kamu İktisadî 
Kuruluşları bu yıl toplam finansman gereği olarak 
102 milyar lira isteyen, Devletten bunu bekleyen ku
ruluşlar olarak ortaya çıkmaktadır. Sadece progra
mımızda çizilen, gösterilen doğrultuda Kamu İktisadî 
Kuruluşlarını zara'r etmez hale getirmekle Türk Dev
leti 102 milyar liralık bir kaynağa kavuşmuş olacak
tır, yeni yatırımlar, ilâve yatırımlar yapabilmek için. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, iç sorunlarımız ne kadar 
sürüncemede kalsa, ne kadar ağırlaşsa da, ergin 
bir millet olarak, tecrübeli bir millet olarak kendi 
içimizde her zaman çözebiliriz; ama, uluslararası so
ranların çözümü her zaman bizi beklemez. Eğer biz, 
hayatî uluslararası sorunlarımızın çözümünü geciktir
me, bekletme sorumsuzluğunu gösterseydik 1974'te 
Hükümeti bırakmazdık; ama, hayatî bir uluslararası 
sorunumuzu, ulusal ve uluslararası sorunumuzu, Kıb
rıs sorununu biran önce çözüme ulaştırmamız için 
atmamız gereken adımın o zamanki Koalisyon Hükü
meti içinden engellendiğini görür görmez Hükümeti 
bıraktık. Bu bazılarının. söylediği gibi, Hükümetten 
kaçmak değildi, sorumluluğun gereğiydi; fakat başka
ları, o sorunu çözemeyeceklerini, çözemeyeceğini bil
dikleri bir Hükümeti, bunu bile bile kurdular ve 2,5 

İnşallah Hükümetimiz Yüce Meclisin güvenoyu- I 
na ulaştığı, mazhar olduğu takdirde Türkiye'nin kü
çüklü, büyüklü bütün sorunlarını Yüce Meclisimiz- I 
den göreceğimiz destekle, aynı tutarlılık içinde, Hü
kümet Programı doğrultusunda ve süratle çözebile- I 
ceğimize inanıyorum. 

Türkiye bugün iç ve dış gerçekten ağır sorunlar 
altındadır, fakat Türk milleti birlik olduğu zaman en 
zor sorunların bile üstesinden gelebileceğini tarihin 
her döneminde göstermiştir. Hükümetimiz de mille- I 
timizin o gücünden ve üstün yeteneklerinden alacağı 
cesaretle bütün bu sorunların üstesinden gelebileceği
ne inanmaktadır. I 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de gelişmemizi hız
landırmak için hızlandırma sorununun çözümünü güç- I 
leştiren başlıca engellerden birinin, kaynak yetersizli
ği olduğunu biliyoruz. Bu kaynak yetersizliği, ancak 
kaynak savurganlığı önlenerek giderilebilir. Çünkü, 
itiraf etmeliyiz ki, demokratik rejimde çok köklü ver
gi değişiklikleri yaparak kaynak artırmak olanaksız 
değildir; ama zordur, nadir başvurulan bir çözüm
dür. Fakat o noktaya gelinceye kadar Türkiye'nin I 

— 68 



M. Meclisi B : 11 1 . 7 , 1977 O : 1 

yıl başka uluslararası sorunlarımız gibi Kıbrıs soru
nuna da el sürmediler. 

. Buna karşılık Adalet Partisinin Genel Başkanı ve 
eski Başbakan Sayın Demirel şimdi ne diyor (Ben, 
Başbakanlık makamına oturduktan bîr gün soma 
gelen bir Yunanlı gazeteci, Kıbrıs'ın nihaî çözümüy
le ilgili bazı ayrıntılar hakkında bana soru soruyor; 
ben de: «Şu sırada bu ayrıntılara cevap verecek du
rumda değilim, henüz incelemelerime başlayamadım» 
diyorum): «Nasıl cevap vermezmiş?» diyor Sayın De
mirel. Hatırlayacaktır eski milletvekili arkadaşlarım, 
son bütçe görüşmeleri sırasında, ben, anamuhalefet 
partisinin lideri olarak Hükümetten, Kıbrıs sorununa 
nasıl bir çözüm düşündüğünü burada, bu kürsüden 
sordum,. Ege sorunuyla ilgili gelişmeleri sordum, Av-
rupa Ekonomik Topluluğuyla ilgili sorunlarımız için 
ne düşündüklerini sordum ve nihayet, ulusal güvenli
ğimiz konusunda ne düşündüklerini sordum; anamu
halefet partisi grupunun sözcüsü olarak sordum. O 
günün Başbakanı Sayın Demire] bir cümleyle olsun 
bu hayatî sorunlara cevap verme gereğini duymadı; 
şimdi Başbakanlık makamına oturduktan bir gün son
ra, neden bir Yunanlı gazetecinin o konudaki sorula
rını cevaplandırmadım, diye benden hesap sormaya 
kalkışıyor. 

Değerli arkadaşlarım; bir Hükümet görevini bir 
başka Hükümete devrederken bazı önemli konulan 
yeni gelenlere anlatmak, o konudaki görüşlerini, ne 
yaptıklarını, ne yapmayı düşündüklerini belirtmek 
zorundadır. Bu, bir mecburiyettir. Sayın Demirel, 
kendisinden sonra gelecek Başbakana, Kıbrıs konu
sunda bilgi vermekle vermemek arasında bir seçme 
yapmak hakkına sahip değildir. (C.H.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kıbrıs davası, eski Başbakanın özel davası değil
dir; bütün Türk Milletinin ve Kıbrıs Türklerinin da
vasıdır. (C.H.P. Sıralarından alkışlar) 

Zerre kadar milliyetçilik duygusu olan ve Dev
let adamı sorumluluğu taşıyan bir kimse, Hükümet 
görevini devrederken, yeni Başbakan olan kimseye 
nasıl bir Kıbrıs politikası devrettiğini anlatmak mec-
buriyetindeydi. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Bu mecburiyeti yerine getirmeyen bir kim
se ne devlet adamıdır, ne de milliyetçidir. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, bir başka konuya geçiyorum. 
Biz Hükümeti işgal etmedik. Fakat, biz Devleti 

işgal altında bulduk ve Devleti işgal altından kurtar
maya kararlıyız. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesle

ri,) Ama işgal edenlerin yöntemleriyle değil, 
işgal edenlerin her gün çiğnedikleri demokratik hu
kuk devleti yöntemleriyle Devletimizi işgal altından 
kurtarmaya kararlıyız ve bunu da başaracağız. 
(C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, geçen gün eski Hükümet 
ortaklarından bir partinin bir milletvekili Hükümeti
mize bir soru yöneltmiş, gazetelerde okudum; Millî 
Eğitim Bakanımızdan soruyor: «Sen, Millî Eğitim 
Bakanlığında çahşan görevlilerin yakalarında boz-
kurt rozeti taşımalarını yasak ettin mi? diyor. 

Bu soruyu görür görmez, Sayın Millî Eğitim Ba
kanımıza şunu söyledim: Eğer yasak etmediysen, ben 
hesap sorarım Başbakan olarak, dedim. (C.H.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, elbette bir partinin amble
mi niteliğini kazanmış bir rozetle Millî Eğitim Baka
nımız hiç bir kimseyi Millî Eğitim Bakanlığının ko
ridorlarında ve okulların dershanelerinde banndır-
mayacaktır. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu, Devleti işgal altından kurtarırken uygulaya
cağımız temel önlemlerden biridir. 

Bundan birkaç ay önce önseçimler sırasında par
timizin delegelerine yatakhanesinden ateş edilen bir 
liseye gittim. Ankara'nın ortasında Atatürk Lisesi'ne. 
Sınıflan dolaştım, bütün sınıflarda bir partinin amb
lemleri, simgeleri, propagandası ve başka partilere 
karşı hakaret dolu sloganlar yazılı idi. Bunlar öğret
menlerin kürsüsüne kalınamayacak şekilde yazılmış
tı-

Bütün o okullann duvarlarını temizleyeceğiz. 
Türk çocuklarının eline silâh verenleri okullardan 
temizleyeceğiz. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Ve ancak o şekilde Türk Devletini işgal al
tından kurtaracağız ve Türk çocuklarını can güven
sizliğinden kurtaracağız; ama her tedbiri alırken, ön
lemi alırken, demokratik hukuk devleti kurallarının 
bir milimetre dışına çıkmayacağız. 

Partizan olduğumuz için değil, partizan olmadığı
mız için; l'ukuku çiğnediğimiz için değil, hukuka say
gılı olduğumuz için Danıştayın bütün kararlarını uy
gulayacağız. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Kimse bizi kendimizden öncekilerin suçlarına or
tak olmaya .icbar edemeyecektir arkadaşlarını. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Ama bu konuda bile o kadar titiziz ki, Danıştay 
kararlannı uygulamadan önce bile herkesin, her me-
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muruiî, ilgili her memurun dosyasını tek tek incele
mekteyiz. Eğer Danıştay kararlarım uygulamakta bi
raz geç kaldıysak, çekindiğimizden, bu konuda her 
hangi bir ürkekliğimizden, tereddütümüzden değil
dir; sadece titizliğimizden, hukuka olan saygımızdan-
dır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bir yanda tümüyle 
milletin ve Parlamentonun Hükümeti olmak, o şe
kilde çalışmak istediğini söyleyen bir Hükümet var. 
Onun karşısında nasıl bir çözüm bulunduğu - Say m 
Sükan'ın da biraz önce belirttiği gibi - belli değiL 
«Olmaz» in üzerinde birleşiyorlar, «olur» un üzerin
de birleşmiyoriar. Eğer bazılarının hayalindeki çö
züm gerçekleşirse, o zaman Türkiye'nin de ne duru
ma geleceği 5 Haziran öncesi Türkiye'nin durumun
dan belli. 

Yüce Meclis, işte bü iki olasılıktan birini seçmek 
durumundadır. Bütün milleti birleştirmek için, de
mokrasinin gereği olan düşünce ayrılıkları içinde dü
şünce ayrılıkları içinde millî birliği sağlayabilmek 
için Meclisten yetki isteyen bir Hükümetle; gerçekle
şip gerçekleşemeyeceği bile çok şüpheli olan ve ku
rulduğu takdirde, hem kendi içinde cephelere bölü
nüp, hem de milleti cephelere böleceği geçmişteki uy
gulamasından bilinen bir olasılık arasında Yüce Mec- I 
İlsiniz bir seçme yapacaktır. 

Bu seçme aslında, vicdan sahibi, sağduyulu her
kesin biran tereddüt etmeksizin yapabileceği bir- seç- I 
medir. Onun içindir ki, bunu engellemek isteyen par
tilerin liderleri kendi üyelerine bu konuda düşünme 
ve vicdan muhasebesi yapma fırsatını bile vermemek
tedirler, âdeta onların özgürlüğünü ellerinden almaya 
çalışmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, elbette partilerde liderlerin 
bir etkinliği vardır, olacaktır; elbette parti disiplini 
vardır, olacaktır. Demokrasi bir özgürlük rejimi ol-
duğu kadar, bir disiplin rejimidir de; ikisinin dengeli 
olarak kullanılması gerekir. Ama, bazı dönemlerde 
bazı Liderlerin belli katı disiplin kurallarım niçin uy
gulamakta direndiklerini de bütün o partilerin üyeleri 
tartmak zorundadırlar. Acaba ülke yararını mı düşü
nüyor lider, yoksa kendi kişisel birtakım kaygılarım, 
kuşkularını mı düşünüyor? Kendisi hesap vermekten 
korktuğu için mi acaba kendi sorumluluğuna kendi 
partisinin üyelerini, milletvekillerini ortak etmeye ça
lışıyor? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). Mahkemelere intikal etmiş olan bu konunun ay
rıntılarına ben de Sayın Sükan gibi girmemek ~ titizli
ğini, dikkatini göstermeye kendimi mecbur hissediyo- | 
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rum, ama Türkiye'de nelerin olduğunu bu konularda 
herkes çok iyi biliyor. Bugün bu konuda bazı yeni 
resmî gelişmeler vardı, yarınki gazetelerde bazı yeni 
resmî gelişmelerin haberlerini ve belgelerini görecek
siniz, okuyacaksınız; elbette karantina altına alınmak 
istenen bazı değerli üyeler, bu karantina çabasının ne
denlerini teşhis etmekte bu açıdan da zorluk çekme
yeceklerdir. 

Sayın arkadaşlarım; ben bugün bu salona gelme
leri engellenen, yasaklanan milletvekillerinden birço
ğunun da kendi liderlerinin kişisel çıkarlarından ön
ce, kendi vicdanlarına uyacaklarını, kendi çocukları
nın can güvenliğini düşüneceklerine ve düşünmekte 
olduklarına inanıyorum, bu yüzden bazılarının uyku
larının kaçtığına inanıyorum. Yapmakta oldukları 
vicdan muhasebesi kolay değildir. Bu vicdan muhase
besini yapma gereğini duyanlar bile çok saygıdeğer 
bir davranış içine girmişlerdir. Bazen bir kişinin, ba
zen beş kişinin on kişinin fazla da cesaret istemeyen 
bir adımı atabilmesi, bir memleketi kurtarabilir, bir 
milleti kurtarabilir. Bugün sıraları boş kalan, boş bı
rakılan sayın milletvekillerinden bazdan o küçük adir 
mı atmakla hem kendi çocuklarını, hem milletin ço
cuklarını, hem de memleketi kurtarmaya büyük kat
kıda bulunabilecek kimselerdir. Bu şereften kendileri
ni yoksun bırakmayacak üyelerin bugünkü boş sırala
rın sahipleri arasından da çıkabileceği inancımı, umu
dumu sürdürüyorum. 

Yüce Meclisin bütün üyelerine, burada bulunan 
ve bulunmayan bütün üyelerine saygdar sunuyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkış
lar). 

BAŞKAN — Son söz olarak şahsı adına Sayın Sü
leyman Genç. 

Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN GENÇ (tzmir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 

Burada, Genel Kurulumuzda Hükümet Programı 
görüşülürken demokrasimize, Parlamento gelenekleri
mize, insan anlayışımıza son derece ters olan ve ger
çekten Parlamento içinde böylesine çirkin, üzücü, ıs
tırap verici bir olayın gelişmesine şahit olduk. Adalet 
Partisi Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensarioğlu 
bir gazete muhabirini, Günaydın Gazetesi muhabiri 
Can Pulak'ı Meclis koridorlarında bir vahşinin bir in
şana reva göreceği bir çılgınlıkla saldırarak, tokat ve 
tekme ile yere sermiştir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde böyle saldırgan, vahşi bir milletvekilinin bu
lunması, bizim için de yüz kızartıcı, Parlamento için 
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de gerçekten son derece üzücü bir olaydır. Kendisi
ni, bütün milletvekillerinin duygularımı paylaşacağı
na inanarak kınıyorum ve de bu tür insanların insan
ca davranmayı öğrenmelerine, vahşilikten kurtulup 
insan olmalarını da ayrıca diliyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin içinde 
bulunan sosyal bunalım, bir hükümet programının ge
nel ilkelerini tartışmayı çoktan aşmış; ülkenin hükü
mete varması, kavuşması noktasına gelmiştir. Bu ne
denle elimdeki Hükümet Programı hakkında düşün
celerimi söyleyemeyeceğim. Bu Hükümet Programı, 
«Olabilir» in en iyisi olarak önümüze gelmiştir, ola
biliri en iyi bir şekilde önümüze koymuştur. 

İnancım ve düşüncem odur ki; Türkiye'nin bugün 
içinde bulunduğu temel nokta, bir programın hangi il
kelerle donatılmış olması değil; meşru, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine dayanan, toplumu birbirine kır-
dırtmayan, sosyal gelişmeleri toplumun geleceğine 
doğru kanalize eden, insanca davranabilen, ülkenin 
geleceği hakkında sağlıklı ve somut uygulamaları ola
bilen bir hükümete kavuşması söz konusudur. Bunun 
için 1975 Şubatında başlayan, Anadolu'da yarım ay 
şeklinde oluşan, bir ucu İçel'e diğer ucu Kastamonu' 
ya varan 27 ilimizde 5 Şubattan itibaren ırkçı, söven 
duyguları kamçılaya kamçdaya, yine aynı illerin bazı 
kesimlerinde mezhepçi düşünceleri kamçılaya kamçı
laya Celâli İsyanlarının tarihte yarattığı acı, ıstırap 
verici, sıkıntı yaratıcı ortamını Türkiye'nin içine ye
ni baştan getirme ve Türkiye'nin içinde aynı acdan 
yeni baştan yaşatma eylemidir. 

Demirel bugün içinde bulunduğu bunalımı bütün 
Türkiye'ye eşdeğer hale getirmiştir. Türkiye ile De
mirci'm bunalımı eşdeğer haline gelmiş, Demirel âde
ta kendi kellesi için Türkiye'yi bunalıma sürüklemeyi 
kurtuluş yolu seçmiştir. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

Okullarda ve üniversitelerde olan olayları ve ge
lişmeleri sosyal bunalımın bir ürünü olarak görmek 
mümkün; ama bugünkü Türkiye'de onu çok aşan, 
özellikle üstünde ısrarla durmamız gereken yeni bir 
bunalım başlamıştır. O bunalım da Silâhlı Kuvvetle
rimizin içinde hukuka, hukuk düzeni içerisindeki uy
gulamalara, kamu otoritesine ve devlete hiç bir zaman 
uymayan, kendi başına eylem düzenleyen, kendi ba
sma işler çeviren, kont * gerilla silâhlı kuvvetlerimi 
zin iç hiyerarşisini ve düzenini sarsıcı bir noktaya ge
tirilmiştir. Bunun da başı Başbakan Yardımcısı Sayın 
Türkeş'tir. Yani, bir yanda sokak bunalım içinde, bir 
yanda... (C. H. P. sıralarından «Eski, eski» sesleri). 

Eski, eski; özür dilerim. (C. H. P. sıralarından «Bir 
daha olamayacak» sesleri). Bir daha olamayacak. 

Değerli arkadaşlarım, bir yanda sokak ve Anadolu 
içindeki insanlann meydana getirdiği bunalım, öbür 
yanda her birimizin üstünde ısrarla, titizlikle durma
mız gereken Silâhlı Kuvvetlerimizin iç işleyişi ve de
mokratik mekanizmasının bozuluşu; onun ötesinde 
Demirel'in bugüne kadar toplumda yarattığı kargaşa
yı Türkiye Büyük Millet Meclisine sokusu... Şu gö
rülen boş sıralar, bizim eksikliğimiz değil; Adalet Par
tisi Genel Başkanının, yüzkarası ve sıkıntısıdır. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Onun için ina
nıyorum ki ve ortadaki bulgular odur ki, Demirel 
Türkiye'yi uzun süre hükümetsiz bırakıp bunalıma 
sokmak ve de var olan demokrasiyi ortadan kaldır
mak, onun yerine, dün olduğu gibi, bir ara rejim ge
tirmek; o olmazsa, rejimi kökünden yitirmenin gay
reti ve davranışı içindedir. . 

Demirel kendi kellesiyle demokrasimizi, Demirel 
kendi sorumluluğuyla ülkenin geleceğini, Demirel 
kendi çıkmazıyla ülkeyi çıkmaza sürükleyerek Türki
ye'de kendini kurtarmanın eylemi ve davranışı için
dedir. 

İnanıyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üyeleri Demirel'in kellesinden daha çok bu ülkeyi dü
şünecektir. İnanıyorum ki, Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri Demirel'in geleceğinden çok bu ülke
nin geleceğini düşünecektir. İnanıyorum ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üyeleri Demirel'in, Adalet 
Partisinin bünyesindeki sıkıntıları, ülkenin insanının 
ve halkının çekeceği sıkıntılara tercih edecektir; her 
türlü kişi egosundan kurtularak, ülkenin geleceğini 
öne çıkararak, içinde bulunduğumuz bunalımdan kur
tulma erdemliliğini gösterecektir ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, ona dayanan ve Türkiye'deki gelişme
leri ve toplumun geleceğini kendi çıkarlarının üstün
de tutan, Türk toplumunun geleceğe daha aydınlık 
varmasını sağlayan bir hükümete kavuşmuş olacak
tır. 

Sayın Demirel haysiyetten ve onurdan bahsediyor. 
Eğer ipotekleşmiş insan kişiliği üzerine var olan bas
kıların bugünkü durumda ortadan kalkması için ya
pılacak bir tek şey var; o da her türlü baskıyı orta
dan kaldıracak, özgürce davranmayı sağlayacak, ki
şiyi serbestçe hareket ettirecek gizli oyu kullanmayı 
sağlamasıdır. Demirel, gizli oya evet demediği sürece, 
milletvekillerinin üstündeki baskıyı, terörü ne kadar 
reddederse etsin, kendisim açığa ve aklamaya kavu
şamayacaktır. Onun için değerli milletvekillerine öne-
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rim şudur : Her türlü tartışmadan kurtulmak, özgür-
ce, haysiyetlice davranmak için pazar günü oylarımızı : 

gizli olarak kullanabilmeliyiz. O zaman tartışmaların, \ 
insan haysiyeti ve onuru üzerindeki ipoteklerin orta
dan kalkacağını ve özgürce davranma erdemliliğinin ; 
açığa çıkacağına inanmaktayım. (C. H. P. sıralanndan ; 
alkışlar). • 

Değerli arkadaşlarım, Demirci onurdan ve haysi- ; 
yetten bahsediyor. Hepimizin ulusal sorunlara göster
diğiniz titizlik ve ulusal sorunların çözümü için gös- ; 
tereceğimiz hassasiyet ortadadır. Sayın Demirel Lond-. \ 
ra'ya gittiği zaman, o zamanki eski Başbakan Yar- i 
dımcısı Saym Erbakan «Demirel, Carter'in karşısın- \ 
da yumruk vuramaz; atsa atsa 40 tane takla atar» 
diyordu. Adalet Partili milletvekili arkadaşlarıma ses-
leniyorum; bu söz, bu davranış daha mı az onursuz
dur, daha mı az onur kırıcıdır? 

Değerli arkadaşlarım, ülkeyi bunalımdan kurtar- ; 
, mak için, bunalımı yok etmek için, toplumumuzun 
geleceği için daha özgür, daha mutlu, daha bağımsız 

bir Türkiye kurulması için bu Hükümetin güvenoyu 
alması, artjk bir ulusal görev haline gelmiştir. Bu ulu
sal görevi, sorumluluğu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin saym üyelerinin eksiksiz yerine getireceğine 
yürekten inanmaktayım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine saygıları
mı sunarım. Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Hükümet Programı üzerindeki gü
lüşmeler tamamlanmıştır. 

Güven oylamasının, Anayasanın 103 ve İçtüzüğü
müzün 105 nci maddeleri gereğince görüşmelerin hi
tamından bir tam gün geçtikten sonra yapılması ge
rekmektedir. 

Buna göre, Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafın
dan kurulan Bakanlar Kurulu hakkında güven oyla
ması yapmak için, 3 . 7 . 1977 Pazar günü saat 
15.00't e toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15.42 

y>m< 
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