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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

'TBMM Birleşik Toplantısından sonra açılan bir
leşimde, yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve birleşime 
ara verilse de çoğunluk olması muhtemel görülmedi
ğinden : 

Cumhurbaşkanı seçimi tamamlandığı takdirde 30 
Haziran 1980 Pazartesi günü saat 15.00'te aksi halde 

TBMM Birleşik Toplantısından sonra toplanılmak 
üzere birleşime saat 16.09'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiü İstanbul 

İsmail Hakkı Yıldırım Recep Özel 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

No. s 73 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

30 . 6 . 1980 Pazartesi 

Teklifler 

1. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
İl ve İlçe Hizmetlerini Geliştirme ve Acil İhtiyaçla
rı Karşılama Fonu Kurulmasına ilişiklin Kanun Tek
lifi. (2/942) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa 29.6.1978 tarih ve 2168 numaralı Kanunla 
Eklenen Geçici 1 noi Maddenin Sonuna 1 Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/943) (Mili Sa
vunma ve Plan komisyonlarına) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş ile Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, İs
tiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet 
tertibin'den şeref aylığı bağlanması hakkımdaki 
20.2,1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun, 27.4.1976 
'tarih ve 1985 numaralı Kanunla değişik 1 nöi ve 
2 nci maddelerine ve harp malûllerinin ilave edil
mesi hakkındaki Kanun Teklifi. (2/944) (Plan Ko
misyonuna) 

Tezkereler 
1. — Ondu Milletvekili Brtuğrul Günay'ın yasa

ma dokunulmazlığının kaldırılmasına iMşklin Başba
kanlık Tezkeresi. (3/1069) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

2. — Konya Milletvekilli Şaban Karataş'm yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/1070) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Denizli Miiletvdkii Adnan Keskin'in,, Bak

lan Sulama Projesi inşaat çalışmalarına ilişkin Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/853) 

2. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'm, ba
kım ve korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/854) 

3. — Muğla Milletvekili Sami Gökmen'in, Mi
las - Gereme Jandarma Karakolunda görevi bir 
astsubaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/855) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.06 

BAŞKAN : BaşkanvekiK AM Fuat Eyttboğhı 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Ö/orun (Adana), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; salonda bulunan sayın üyelerin bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

Adana ilinden başlıyoruz. 

(Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'a kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Gündeme 
geçiyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME V^ MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 111 
arkadaşının; Hükümetin anarşi konusunda gerekli 
önlemleri almayarak can güvenliğini sağlayamadığı, 
toplumda ve Meclislerde her türlü uzlaşma yollarını 
tıkayarak Parlamento çalışmalarını engellediği, yan
lış ekonomik uygulamalarla geçim sıkıntısını halkın 
sağlığını tehlikeye düşürecek boyutlara ulaştırdığı ve 
Anayasa ve demokrasiye aykırı bir ekonomik sistem 
değişikliği için çaba gösterdiği iddiasıyla Başbakan 
Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtü
züğünün 107 nci maddeleri uyarınca verdikleri ve 
Genel Kurulun 24 . 6 . 1980 tarihli 99 ncu Birleşi

minde gündeme alınması kabul edilen gensorunun 
görüşülmesi. (11/64) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Özel Gündem» kıs
mında yer alan U/64 esas numaralı; Başbakan Sü
leyman Demirel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu 
hakkında, Anayasamn 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca verilen ve Genel 
Kurulun 24 . 6 . 1980 tarihli 99 ncu Birleşiminde gün
deme alınmaisı kabul edilen Gensoru üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde İçtüzüğün 73 ncü maddesine göre, 
siyasi parti grupları adına birer sayın üye, Hükümet 
adına bir sayın üye ve kişisel olarak da iki sayın 
üyeye söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

a) Siyasi parti grubu önerileri : 
1. — Gensoru görüşmelerindeki konuşma sürele

rine ilişkin CHP, MSP ve MHP gruplarının önerisi. 
BAŞKAN — Konuşma sürelerine ilişkin İçtüzü

ğün 19 ncu maddesine göre verilmiş bir önerge var
dır, okutup onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 30 . 6 . 1980 tarihli toplantı

sında bir Danışma Kurulu önerisi hazırlamak için oy-

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

birliği sağlanamadığından, aşağıdaki önerimizin İç
tüzüğümüzün 19 ncu maddesine göre işleme konma
sını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

CHP Grup Başkanvekili 
Metin Tüzün 

MSP Grup Başkanvekili 
Hasan Aksay 

MHP Grup Başkanvekili 
Faruk Demirtoia 
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Öneri : 

30 . 6 . 1980 Pazartesi günü yapılacak Gensoru 

görüşmelerinde gruplar ve Hükümet adına konuşma

ların 45'er dakika olması önerilmiştir. 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 111 
arkadaşının; [Hükümetin anarşi konusunda gerekli 
önlemleri almayarak can güvenliğini sağlayamadığı, 
toplumda ve Meclislerde her türlü uzlaşma yollarını 
tıkayarak Parlamento çatışmalarını engellediği, yan
lış ekonomik uygulamalarla geçim sıkıntısını halkın 
sağlığını tehlikeye düşürecek boyutlara ulaştırdığı ve 
Anayasa ve demokrasiye aykırı bir ekonomik sistem 
değişikliği için çaba gösterdiği iddiasıyla Başbakan 
Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtü
züğünün 107 nci maddeleri uyarınca verdikleri ve 
Genel Kurulun 24 . 6 . 1980 tarihli 99 ncu Birleşi
minde gündeme alınması kabul edilen gensorunun 
görüşülmesi. (11/64) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz, söz sırasın
da, parti gruplarına göre birinci sırada, Sayın Milli Se
lâmet Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Erbakan 
vardır. Diğer parti grupları henüz konuşmacılarını bil
dirmiş değillerdir. 

Şahısları adına birinci sırada Fayın Tarhan Erdem, 
ikinci sırada Sayın Çağlayan Ege, üçüncü sırada Sayın 
Rahmi Kumaş, dördüncü sırada Sayın İbrahim Topuz, 
söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Sayın Erbakan yok mu efendim? Diğer gruplar ko
nuşmacılarını şu ana kadar bildirmiş değillerdir efen
dim. 

Gruplar adına konuşma isteği yoksa gayet tabii 
kişisel görüşmelere geçeceğim efendim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu... 
(MSP sıralarından «Erbakan geliyor» sesleri) 

Ama böyle bir usul yok efendim tabii. Yoksa, kişi
sel söz isteyenlere veriyorum efendim. 

HASAN AKSAY (Adana) — Bundan sonraki sı
rada konuşacağız efendim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Biz istedik efendim. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunacağım. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buna göre siyasi parti gruplarına ve Hükümete 45 
dakika, kişisel görüşlere de İçtüzüğümüze göre 10 da
kika söz hakkı tanınmaktadır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Karagözoğlu, buyurun efendim. (CHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Karagözoğlu, süreniz 45 dakika efendim. 
Bütün konuşmacılardan süre içerisinde kalmalarını 

rica edeceğim. 

CHP GRUBU ADİNA COŞKUN KARAGÖZ
OĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sa
yın üyeleri, değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın 89 ncu maddesine göre, Yüce Meclis 
tarafından gündeme alınmasına karar verilen Sayın 
Demirel Hükümetine yönelik Gensorumuzun şim
di görüşmelerini yapıyoruz. 

Sözlerime başlarken, Gensorumuzun gündeme 
alınmasına karar veren Yüce Meclisin değerli üyele
rine şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Millet Mec
lisi Grubu adına teşekkürlerimizi ve saygılarımızı su
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Gensorumuzu saptırmak, 
Gensorudaki gerçekleri 1980 Haziran Türkiye'sinin 
gerçeklerini görmezlikten gelmek olası değildir. Gen
soru, bu azınlık Hükümetine yöneliktir. Bu Hüküme
tin politikaları ve uygulamalarıyla ilgilidir. Bunlar 
doğru mudur, değil midir? Alınan sonuçlar yeterli 
midir? Bu azınlık Hükümeti bunun hesabını verecek
tir. Önceki hükümetler siyasi hesaplarını vermiştir. 
Şimdi karşımızda bulunan azınlık Hükümeti, Yüce 
Meclise kendisinin 7 aylık uygulamalarının hesabını 
verecektir. Biz bu hesabı almaya çalışıyoruz. Sayın 
Demirel ve azınlık Hükümeti bu hesaptan kaçamaz. 
Nitekim bir hafta önce yapılan Gensorunun günde
me alınmasıyla ilgili görüşmelerde Sayın Demirel, 
Hükümetinin ekonomi, iç güvenliği ve can güven
liğiyle ilgili savlarımızın bir tekini bile konuşmasın
da yanıtlamamıştır. Sanki, Cumhuriyet Halk Partisi 
hükümetiymiş de, Adalet Partisi sözcüsü olarak bize 
bir Gensoru vermişler, onu kanıtlamak için konuşu
yorlarmış gibi davranmışlardır. Uzun Parlamento de
neyimiyle bunu elbette bilerek yapmıştır Sayın De-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) GÖRÜŞMELER 
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mirel. Umuyorum ki, bu görüşmelerde Sayın Demirel 
Başbakan olarak kendi hesabını vermek sorumlulu
ğunu bu kez unutmaya, örtmeye çalışmayacaktır. Ak
si halde, Gensorumuzdaki savların doğruluğu, bun
ların yanıtlarının bile verilemediği bir kez daha sap
tanmış olacaktır. Bu tutumunu sürdürdüğü takdirde, 
bu azınlık Hükümetinin ve Sayın Demirel'in savun
ma olanağının, savunma gücünün dahi tükendiği, 
kendi davranışıyla belgelenecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu azınlık Hükümeti kuru
lurken, iki önemli amacını ilan etmiştir: «Bir, enflas
yon, hayat pahalılığı; iki, anarşi, terör ve bölücülük; 
bunlar halledilecektir.» denmiştir. «Bu Hükümet asıl 
bunun için kuruluyor» denmiştir. 22 Kasım 1979 gü
nü bu kürsüden daha bu Hükümetin programı ko
nuşulurken Sayın Demirel şunları söylemiştir, (işte 
tutanaklardan tekrarlıyorum) : 

«Türkiye, anarşi ve enflasyon meselesini hallet
medikçe diğer hiç bir meseleyi halledemez.» Aynı 
gün yine bu kürsüde Sayın Demirel anarşi ve enflas
yonu kastederek, «Hükümet programına iki şey ya
zılmıştır ki, aslında bunu yapamadığımız takdirde 
hiç bir şey yapamayız» demiştir, işte şimdi bu iki 
temel soruna, Sayın Demirel'in deyimleriyle «Türki
ye'nin, bir numaralı baş meselesi» ne bakalım. Bu 
Hükümetin kuruluş nedenini teşkil eden bu iki ko
nuda, bu azınlık Hükümeti ne yapmıştır, ona bakalım 
ve bu azınlık Hükümetinden bunların hesabını ala
bilirsek, hesabını verebilecek yüzü varsa, onu ala
lım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bir numaralı 
baş meselesi olan enflasyon ve anarşi konularında bu 
Hükümetin yaptıklarını, olması lazım gelenle veya 
başka ülkelerdeki, Almanya'daki, ingiltere'deki du
rumla kıyaslayarak değerlendirmiyoruz; bu Hüküme
tin aldığı nokta ile ölçüyoruz; 1979 yılı ile kıyas edi
yoruz. O yerin dibine batırılmak istenen 1979'a göre, 
bu Hükümet enflasyon ve anarşide ne yapmıştır? 
Gerçekten bu Hükümet, halledilmedikçe Türkiye'nin 
başka hiç bir meselesinin halledilemeyeceğini söyledi
ği anarşi ve enflasyon konusunu halledebilmiş midir 
veya 1979'a göre, öcü diye yutturulma gayretleri sür
dürülen 1979'a göre daha mı iyiye gidilmiştir, yoksa 
daha mı kötüye gidilmiştir? işte tartışılacak, araştırı
lacak budur. 

Değerli arkadaşlarım, önce enflasyona, hayat pa
halılığına bakalım. Bu Hükümetin resmi belgelerine 
göre, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesinin toptan 
eşya fiyatları endekslerine göre, bu resmi kayıtlara 

göre durum nedir? Hiç kimse demagojiye, polemiğe 
kaçmamalıdır, işte bu Hükümetin resmi rakamları. 

Bir hafta önce 4 aylık durumu bildirmiştim. Şim
di elimde 5 aylık resmi sonuçlar var, onları söylü
yorum : 1979 yılının ilk 5 ayında toptan eşya fi
yatları % 30 oranında arttığı halde, bu Hükümet 
döneminde 1980 yılında ilk 5 ayda toptan eşya fiyat
ları c/c 57,2 oranında artmıştır. Yani, 1980 yılında 
bu Hükümet döneminde enflasyon hayat pahalılığı 
sorunu halledilememiştir, üstelik durdurulamamıştır. 
Dahası da var, 1979'a göre belgelerle bile saptandığı 
gibi iki kata yakın artmıştır. 

isterseniz, resmi belgelerden Ticaret Bakanlığı 
Konjonktür Dairesinin endekslerinden yıllık enflas
yon oranlarını da söyleyeyim: Mayıs sonu itibariyle, 
yıllık enflasyon oranı, yani yıllık fiyat artışları 
1979'da % 59,5 olduğu halde, bu Hükümet döne
minde yine Mayıs ayı itibariyle 5 aylık dönemde 
% 119 olmuştur. Yani yine iki kat artış görülmek
tedir. 

İsterseniz geçinme endekslerini de söyleleyim; bel
ki ona sarılırsınız Sayın Demirel. Mayıs sonu itiba
riyle 5 aylık Ankara geçinme endeksi 1979'da % 23 
artmış iken, 1980'de eş dönemde % 56,6 oranında 
artmıştır, istanbul geçinme endeksi, 1979'da 5 ayda 
c/c 17,7 artmışken, 1980'de bu Hükümet döneminde 
eş dönemde % 38,8 oranında artmıştır. Yani ge
çinme endeksleriyle 1979'a göre - o yerin dibine ba
tırılmak istenen 1979'a göre - ki iki kat artmış bu
lunmaktadır. Bu azınlık Hükümetinin... (CHP sıra
larından alkışlar, AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, ben söyleyeceklerimi söyle
rim, öyle aşağıdan laf atmayla benim teselsülümü 
kimse bozamaz; söyleyecek fikri olan buraya gelir, 
burada konuşur. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, siz görüşleri
nizi bildirin, 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Bu 
azınlık Hükümetinin enflasyonu, hayat pahalılığı so
rununu çözmesi şöyle dursun; enflasyonu, hayat 
pahalılığını görülmemiş, işitilmemiş ölçülere vardır
dığı 1979'a göre, evet 1979'a göre iki kat artırdığı 
saptanmaktadır. Yanlış mıdır bu resmi rakamlar, 
bu belgeler Sayın Demirel? 

Değerli arkadaşlarım, bu kötüye gidişin, bu fe
lakete gidişin mazereti yoktur. Belki de onun için 
bu konulara girmekten kaçınmaktadır Sayın Demi
rel. 

Nitekim ne diyordu bu kürsüde 7 ay önce 
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SELAHATTİN ACAR (Aydın) — 14 Ekim se
çimleri gösterdi, 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Ona 
da cevap vereceğim, bekleyin. 

ıBAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Bu 

kürsüde 7 ay önce 22 Kasım'da Sayın Demirel «Bir 
memlekette % 70, % 80, % 100 enflasyona dayan
mak mümkün değildir.» Şimdi enflasyon sadece 5 
ayda kendi Hükümetinde % 57,2 olmuştur. Daha 
7 ay vardır yılın dolmasına. Görünüş odur ki bu 
Hükümet döneminde, bir yılda enflasyon üç rakamlı 
boyutlara varacak <c/c 100'lerle ifade edilecektir. Peki, 
bu enflasyona kim dayanacaktır Sayın Demirel? 

Yine 22 Kasım 1979'da ne diyordunuz Sayın 
Demirel? «Biz eğer bir gün buraya gelip, ne yapa
lım enflasyon % 70 oldu dersek; siz bize olmadı 
deyin. Bizi kendi sözümüzle ölçün, öyle dememiş-
miydiniz deyin» diyordu Sayın Demirel. tşte biz de 
şimdi Sayın Demirel size olmadı demek için, öyle 
dememiş miydiniz demek için, sizi kendi sözünüzle 
ölçmek için bu Gensoruyu verdik. Onun için size 
sözünüzü tutmadınız, yapamadınız, daha da kötüye 
götürdünüz. Bu nedenle sözünüzün eri iseniz gidi
niz diyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

«Sanıyorum ki, bu Gensoru bunalım yaratmak 
için verilmiştir» diye şimdi demeçler veren Sayın 
Demirel, 22 Kasım 1979'daki sözlerini hatırlayınca 
anamuhalefet partisi olarak bize vicdanında hak ver
mektedir. 

Bu rakamlar yanlış olmak şöyle dursun, eksiktir 
bile. Gerçek bundan da acıdır, kötüdür. İsterseniz 
çarşı, pazara, piyasaya çıkınız. Bu Hükümet döne
minde, hayat pahalılığı canavarının elinde milyonlarla 
işçi, köylü, memur, esnaf, emekli, dul ve yetim, işsiz 
topraksız inim inim inlemektedir. 

«Bu Hükümet giderse Türkiye 1979 Kasımının 
koşullarına döner» diye kimi korkutacağınızı sanı
yorsunuz Sayın Demirel? 1979 Kasımında şeker 22 
lira idi, şimdi 60 lira. Yemeklik margarin paketi 
9 lira idi, şimdi 22,5 lira. Sigara 15 lira idi, şimdi 
35 lira. Çay 100 lira idi, şimdi 250 lira. Benzin 
22,5 lira idi, şimdi 43 lira. Mazot 10 lira idi, şimdi 
26 lira. Tüpgaz 125 lira idi, şimdi 350 lira. 

SELAHATTİN ACAR (Aydın) — Nerede, var 
mıydı? 

S. ORHAN ULUÇAY (Samsun) — Kuyrukları 
siz yarattıydınız. 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Pe-
I yaz peynir 90 lira idi, şimdi 200 lira. Pirinç 27 lira 

idi, şimdi 70 lira. 100 lira olan ilaç, şimdi 400 lira 
100 yapraklı okul defteri 25 lira idi, şimdi 125 lira. 
130 kuruş olan gübre, şimdi 10 lira. Dolar bazı 
mallarda 35, bazı mallarda 47 lira idi; şimdi 79 lira. 
Hükümetinizde 1980, Haziranını yaşayanlar, şimdi 
bunun için 1979 Kasımını aramaktadırlar. Ancak 
siz, 1979 Kasımına dönme koşullarını bile ortadan 

I kaldırdınız Sayın Demirel. Çünkü ekonomi öylesine 
tahrip edildi, öylesine dengesinden çıkarıldı ki, 
1979 koşullarına dönmek artık bir özlem oldu. 

Şimdi yapılacak şudur: Hızla kötüye gidiş dur
durulabilir, Türk ekonomisi esenlik yoluna çıkarıla
bilir. Bunun için de ilk koşul, bu Hükümetin git-

I mesidir. Onun için verilmiştir bu Gensoru. 
I Değerli arkadaşlarım, bu sonuçlara şaşmamak ge

rekir. Çünkü Sayın Demirel'in uyguladığı ekonohıik 
politikanın, ekonomik modelimin halka pahalılık, 
yoisulluk, sömürüden başka bir şey vermesi mümkün 
djjil'dir. Siz temel mal ve hizmetlere % 7CQı'e varan 
zamlar yapacaksınız, siz «serbest piyasa ekonomisi 
'kurallarını uyguluyorum» diye fiyatları serbest bıra
kacaksınız, siz devleri ekonomide etkili olmaktan çı-

I karmalyı marifet sayacaksınız; siz haksız ve yüksek 
oranlı devalüasyonları sıralayacaksınız, sürekli zam, 

I sürekli devalüasyonu uygulayacaksınız, faizleri ser
best bırakacaksınız, ekonomiyi dış ve iç büyük ser-

I maye çevreleriyle el ele yürüteceksiniz, elbette ola
cak, alınacak sonuç budur. Elbette hayat pahalılığı, 
enflasyon durmayacak, durmak şöyle dursun, görül-

I memiş boyutlara varacaktır, zamları yeni zamlar, 
I dovlüa'syonlan yen'i devalüasyonlar izleyecektir. «Dün 
I id'ümrîür, bugün bugündür»' anlayışı ile milyonların 

«Geçinemiyoruz, giyinemiyoruz, barımamıyoruz» di-
I ye inleyen feryatlarına kulaklarını, gözlerini kapat

mıştır bu azınlık Hükümet1!. 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, bu Hükümetin ka

panan kulaklarını, gözlerini açmasını bilecek, bu acı-
I lara son vermesini bilecektir. Bu azınlık Hükümeti

nin uyguladığı kapitalizm, liberalizm veya serbest pi-
J yasa ekonomisi bile değildir; bu, çağ dışı, akıl dışı, 
I 'insanlık dışı bir soygundur, bir zulümdür. (CHP sı-
I ralarından alkışlar) 

Serfossit piyasa ekonomisi modeîini uygulayaibil-
me'k için fiyat tespit kontrol kuruluşlarını, yetkilerini 

I kaldıran bu hükümet, piyasayı başıboş, çarşı pazarı 
I başı'boş bırakmıştır. Bu hükümet, çarşı pazara, piya-
I saya girerriiyor, gerimeyor ne kelime, girmeyeceğini 
j ilan etmiştir. 
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Yurttaşlar bir bardak sıcak çaya, bir avuç zeyti
ne, bir lokma peynire, bir topak şekere, bir kaşık ya
ğa, bir tadımlık ete, kuru soğan ekmeğe hasret bıra
kılmıştır. Bu zamlar, bu görülmemiş hayat pahalılığı 
geniş halk Kitlelerini, emeği ile geçinen insanları, in
sanı hiçe sayan çağdışı, insanlık dışı bir anlayışın so
nucudur. 

Demokrasiyi içinden çürüten, özgürlükleri çok 
gören, insana değer vermeyen, demokratik işçi hak
larından korkan, kaçan, ekonomik bağımsızlığı or
tadan kaldırmak isteyen, sömürüyü yoksulluğu yay
gınlaştıran, dengesizliği, acımasızlığı öngören, ekono
mik gelişmeyi sosyal adaleti yıkan bu hükümet; eko
nomik anlayışı daha çok acı, daha çok perişanlık ge
tirmeden, hele hele kendi siyasal rejimini kuramadan, 
ken'di dış politikasını yerleştirmeden görevden uzak
laştırılmalıdır. Yüce Ulusumuzun asıl özlemi budur, 
Yüce Meclisimizin asıl görevi budur. (AP sıraların
dan «(Millete gidelim» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, holdinglerin, dev şirketle
rin beyni olan kişi, olağanüstü yetkilerle Türkiye 
ekonomisinin başına getirilmiştir. Bu kişi yalnız, eko
nomimizi çıkmaza sokmakla yetinmemekte, görül
memiş bir sorumsuzlukla, devlet anlayışını da her 
gün tahrip, etmektedir. Elimde bu zatın bir demeci 
var değerli arkadaşlarım. Bu demeci, izin verirseniz 
bir kelimesini değiştirerek okumak ve Sayın Başba
kana sormak istiyorum. Herhangi bir kamu görevli
si şöyle bir demeç verse ve dese ki, «24 Ocak ka-
rarlarıyle hayat pahalılığı önüne geçilemeyecek de
recede azgınlaştırıldı. Yokluklar, kıtlıklar ve kara
borsa devri olarak bu devir hatırlanacaktır. Bu yıllar 
fakirin, daha çok fakirleştiği, memlekette gelir da
ğılımının süratle bozularak, cemiyetin ana direği 
olan orta sınıfın hızla yok olduğu bir devir olarak 
hatırlanacaktır. Bilerek veya bilmeyerek her türlü 
vurgunların bulunduğu ve bu vurgunlardan elde 
edilen milyonların yurt dışına kaçırıldığı bir devir 
olarak hatırlanacaktır. Marksizmin ve komünizmin 
süratle gelişmesi için her türlü ekonomik vasıfm ha
zırlandığı, enflasyon, karaborsa, yoklukları, aşırı hak
sız kazançlar Marksistlerin dahi hayal edemediği bir 
devir olarak hatırlanacaktır. 24 Ocak 1980 kararla
rından sonra TürkiyeMe uygulanan ekonomik poli
tika bu sonuçları verecektir» diye bir kamu görevlisi 
çıksa, beyanat verse nereye sürersiniz, ne yaparsınız 
Sayın Demirel? Ama sizin Hükümetiniz döneminde 
ekonominin başına getirdiğiniz büyük şirketlerin, 
holdinglerin beyni olan kişi bu beyanatları verebil -
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mekte, devleti tahrip edebilmekte, siz de bunlara se
yirci kalmakta devam etmektesiniz Sayın Demirel 

GALİP ÇETfN (Uşak) — KÖY - KOP'tan bah
set, KÖY - KOP'daki yolsuzluklardan bahset. (AP 
sıralarundan gürültüler). 

COŞKUN KİARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım.. 

'BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı görüşme
yelim. 

COŞKUN KİARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Enflasyonun en önemli sebeplerinden birisi de, eko
nomideki sunu - istem dengesizliğidir. Bu dengesiz
liğin sunu bölümünü üretimler oluşturmaktadır. Sa
yın Demirel 22 Kasım 1979 günü bu kürsüde, «Üre
timi artıramadığınız takdirde zenginlik falan olmaz, 
üretim bu işin başıdır» diyordu. Şimdi bakalım bu 
azınlık Hükümeti döneminde üretim artmış mıdır? 

Elimde Devlet Planlama Teşkilatının.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kuyruktan bah

set. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

.. Üretim gerçekleştirmelerini 1980 yılının ilk 4 ayın
da gösteren şu resmi beliğe var değerli arkadaşlarım. 
Bu belge şunları yazıyor, aynen okuyorum: «il980 
yılının ilk 4 aylık döneminde üretimini izlediğimiz 
mallardan genel olarak bir üretim azalışı söz konu
sudur.» 

Bırakınız üretimin artmasını, ekonominin işler 
hale gelmesini, üretimi, o beğenmediğiniz, o herkesi 
ürküteceğini sandığınız 1979 yılı var ya, o 1979 yılı
na göre gerilemiştir. 

Üretimi hızlandırmak şöyle dursun, düşürülmüş
tür bu azınlık Hükümetinin elinde. 

Yine aynı belgeden okuyorum, değerli arkadaş
larım: 

«1980 yılının 4 aylık döneminde 1979 yılının ilk 
4 aylık dönemine göre üretimini izlediğimiz malla
rın 68 tanesinde düşüş görülmektedir.» 

'Belgelerden, isterseniz bunları tek tek okuyabi
lirim. 

Örneğin, petrol üretiminde % 20,3 düşüş var
dır. Ham demir de % 15,5 düşüş vardır 1979'un 4 
ayına göre 1980'in 4 ayında. 

MIBHMET GATALBAŞ (Gümüşhane) — Nere
den okuyorsun bunları? (AP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Sivas çelikte % 10.8 düşüş vardır. (AP sıralarından 
gürültüler). 

IBAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Çetin çok 
oluyor müdahale. Rica ediyorum. 
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COŞKUN KİARAÜÖZOĞLU (Devamla) — 
Taş kömüründe % 18 düşüş vardır. Elektrikte % 2,3 
düşüş vardır. (AP sıralarından gürültüler). 

Çimentoda % 35,3 düşüş vardır. Kâğıtta % 11,2 
düşüş vardır. Gübrelerin toplam üretiminde 1979'a 
göre % 5,6 düşüş vardır. Et Balık Kurumunun et 
üretiminde % 50'ye varan düşmeler vardır. Sigara 
üretiminde 1980 yılının ilk 4 aylık döneminde, 1979 
yılının aynı dönemine göre filtreli sigara yerli üreti
mi % 38 azalırken, fason - Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanının kulakları çınlasın - filtreli sigara üre
timi % 39 artmış, toplam filtreli sigara üretimi 
% 19,9 azalmıştır. 

Aynı dönemde filtresiz sigara üretimi % 39,2 
düşmüştür. Pamulk ipliği- üretimi düşmüştür, yün ip
liği üretimi düşmüştür, orman üreünleri üretimi düş
müştür. Yalnız kereste üretiminde % 1,2 düşüş var
dır. 

MEHMET ÇATALHAŞ (Gümüşhane) — Hepsi 
yanlış onların. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Turgut Özal söy
lüyor bunları. 

COŞKUN KIARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Resmi belgeler. 

(Kendi belgeleriniz yanlışsa, kendi meselenizi ken
diniz çözün. Belge burada arkadaşlarım. (CHP sıra
larından alkışlar). 

Ampul; % 35,5 düşüş vardır. (AP ve CHP 
sıralarından gürültüler) Floresan üretiminde 
'%'. 27 düşüş vardır. Minibüste %52,5 düş-. 
şüş vardır. Otomobilde % 16,5 düşüş vardır. Kam
yonda % 48, kamyonette % 33 düşüş vardır. 

Yatırımlar 1980 mali yılı bütçesiyle aslında dü
şürülmüştür. Sürekli zam, sürekli devalüasyon so
nucu, aslında yetersiz olan 1980 Yatırım Programın
dan, pek çok önemli projeden vazgeçilmiştir. Bu su
retle üretimin geleceği de darboğazlara itilmiştir. 

Özel sektör yatırımlarında da oiddi duraklama
lar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir belgeyi daha 
okumak istiyorum. 30 Mayıs 1980 tarihinde yayın
lanan son haftalık vaziyetine göre Merkez Bankası
nın: 

«Merkez Bankası kaynaklarını sıkı tutuyoruz, 
Merkez Bankasının enflasyona etkisini önlüyoruz» 
diye övünen Sayın Demirel'e bu bilgiyi ithaf etmek 
istiyorum: 

31 . 12 . 1979'dan 30 Mayıs 1980 tarihine kadar 
Merkez Bankası kredileri 382 milyar Türk Lirasın
dan 460 milyar Türk Lirasına çıkarılmıştır; yani 78 

milyar Türk Lirası artış olmuştur. 5 aylık artış ora
nı % 20,5'dur. 

Geçen yılın aynı döneminde 20 milyar Türk Li
rası artmıştır. Artış oranı, o M'erkez Bankası kay
naklarının ölçüsüz kullanıldığı iddia edilen dönem
de krediler bakımından % 8,6'dır. Merkez Barakası 
kredilerindeki bu artış, tamamen özel sektöre teslim 
edilmiştir ve bankacılık sistemiyle bu 78 milyar li
ranın 40 milyar lirasının üstündeki kısmı özel sek
tör tarafından kullandırılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir hafta önceki konuş
mamda bu azınlık Hükümetinin, yasaya karşın, dev
letçe işletilecek madenleri açıktan özel sektöre hu
kuk dışı kararlarla peşkeş çektiğini söylemiştim. 
Şimdi Danıştay, Hükümetin kararının yürütülmesi
ni durdurmuştur. (CHP sıralarından alkışlar) Bu ka
rar, 1971 Anayasasının, hukuk devletinin ulusumu
za bağışladığı bir sonuç olarak ifade edilecektir. 

Yine bir hafta önceki konuşmamda, faizlerin ser-
bsst bırakılmasının ekonomide ve Türk bankacılık 
sistemlinde yapacağı ağır tahribata değinmiştim. Bu 
arada faizlerin serbest bırakılmasının köylünün, es
nafın, konut edinmek isteyenlerin faizlerinin ne ola
cağını sormuştum. 

Dün Sayın Başbakan, Esnaf Konfederasyonunda 
yaptığı konuşmada «IBunların faizleri artmayacak
tır, aradaki 1 milyar fark devlet tarafından ödene
cektir» demiştir. 

Elimde bununla ilgili Hükümet Kararının neşre-
dildiği Resmi Gazete var. Zamanım olmadığı için bu
nu aynen okumuyorum. Bu resmi karara göre Hü
kümet, köylünün, esnafın, konut edinmek isteyen va
tandaşın kredilerinde ancak altı puanlık bir iadeyi 
öngörmüş, r faizlerin .artmayacağını düşünmemiştir 
bile. 

, Bizim eleştirilerimizden sonra Hükümetin böy
le bir olumlu noktaya gelmesini kıvançla karşılarız. 
Ancak değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, Başbakanların Sözleriyle idare edilmez. Ge
çerli hukuk tasarruflarla idare edilir. 

GALİIP ÇETİN (Uşak) — Olanaklarla idare edi
lir. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Biz köylünün, esnafın konut edinmek isteyen vatan
daşın kredilerinin faizlerinin artırılmasıyla ilgili hu
kuki tasarrufun süratle 1 Temmuzdan önce ortaya 
konulmasını talep ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, her gün gazetelerde yayın
lanan isimsiz mevduat, gizli mevduat ilanları bu Hü
kümeti düşündürmelidir. Karaservet yasallaştırıl-
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maktadır. Bundan böyle vergi kaçakçılığı da yasallaş
tırılacaktır. Hayat pahalılığı altında ezilen insanlar ne 
yiyeceğini, ne giyeceğini, nasıl barınacağını düşünen 
insanlar, bir de bu ilanları hergün okudukça yalnız 
madden değil, manen de cehennem hayatı yaşamak
tadırlar. Bu azınlık Hükümeti, insanlarımıza yaşamı 
hem madden, hem de manen cehennem etmiştir, İş
te bu yaşam koşulları içinde bir de bu Hükümetin 
sözlerimin başında belirttiğim can güvenliğini, iş gü
venliğini sağlayıp sağlayamadığına birlikte bakma
mıza sıra gelmiştir değerli arkadaşlarım. Bu hükü
met can, iş güvenliği sağlayabildi mi? Anarşi ve te
rörü önleyebildi mi? Durdurabildi mi? Bu sorunla
rı çözebildi mi? Bunu da olması lazım gelenle ölç
müyoruz. Bunu da başka ülkelere göre ölçmüyoruz. 
Bunu da 1979 yılı Türkiye'sine göre ölçüyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Niye istifa ettiniz 
o zaman? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Aldığınız güne göre ölçüyoruz. (Gürültüler). 

iBAİŞKıAN — Rica ediyorum Sayın Ahmet Sayın.. 
Arkadaşlarımdan rica ediyorum, karşılıklı görüşme
yelim efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Sizin ne olduğunuz meydana çıksın, bizim ne kadar 
haklı olduğumuz meydana çıksın diye istifa ettik. 
Türk Ulusu bunu gördü değerli arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından «ıBravo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta bu kürsüde 
belirttiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı 
Hükümetin tüm 22 aylık döneminde siyasi nitelikli 
ölüm olaylarının sayısı 1 844*dür demiştim. Geçen 
hafta bu kürsüde konuşurken bu azınlık Hükümeti
nin sadece 7 aylık döneminde, 23 Haziran 1980 ta
rihine kadar siyasi nitelikli ölüm olaylarının sayısı
nın 1 849'a ulaştığını söylemiştim. Şimdi 29 Haziran 
1980 akşamına kadar anarşi ve terör yüzünden, bu 
azınlık Hükümetinin 7 ayı geçen süresindeki ölen 
yurttaşlarımızın sayısını resmi kayıtlardan üzülerek 
vermek istiyorum. Ne yazık ki bu sayı 1 913'e ulaş
mıştır değerli arkadaşlarım. 

OALÎıP ÇETlN (Uşak) — Sen inanıyor musun? 
COŞKUN KARAGÖZOĞLLU (Devamla) — 

Resmi rakamları söylüyorum. Sayın Başbakan ve 
sayın Hükümet burada, gelir «Bu rakamlar yanlış» 
der. Oturduğunuz yerden bu ciddi sorunları çöze
mezisiniz. (AP sıralarından gürültüler, CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, bir haftada yeniden 64 ki
şi ölmüştür. Simidi konuştuğumuz bu anda sayı bel

ki de daha yükselmiştir. Anarşi ve terör bu Hükümet 
döneminde işte böylesine tehlikeli bir tırmanış süre
cini sürdürmektedir. CHP ağırlıklı Hükümet döne
minde siyasi nitelikli ölüm olaylarının günde orta
laması 2,8 kişi iken, bu azınlık Hükümetinin aynı 
döneminde günde ölenlerin sayısı 8,33 olmuştur. 
Açıkça görülüyor ki, Sayın Demirel ve Hükümetinin 
anarşi ve terör sorununu halletmesi şöyle dursun, 
onu 1979'daki, o beğenilmeyen 1979'daki noktasında 
tutabilmesi şöyle dursun, 1979'a göre anarşi ve te 
rör daha da ileri boyutlara götürülmüştür. 

Sayın Demirel 7 ay önce ne diyordu değerli ar
kadaşlarım: «Türkiye anarşi ve enflasyon meselesini 
halletmedikçe diğer hiçbir meseleyi halledemez.» 
Şimdi anarşi halledilemediğine göre ve anarşiye bu 
Hükümet yenildiğine göre, Sayın Demirel ne diye
cektir; diyeceklerini bundan 7 ay önce söylemişti, 
aynen okuyorum1: «Efendim, anarşi kendiliğinden 
oluyor. Memleketi idare edenler acaba neci, seyirci 
mi? Bunu kabul edemeyiz, kendimiz için de cari bu» 
demişti Sayın Demirel. «Bizi böyle ölçün» demiş
ti Sayın Demirel, işte böyle ölçüyoruz. Anarşiyi hal
ledemedin, durduramadın, anarşiyi daha da büyüt
tün. Onun için, kendi sözlerine bağlıysan gitmelisin 
Sayın Demirel diyoruz, arkadaşlarım. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aylara göre ölüm olayları sayısı da giderek ço
ğalmaktadır. Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin 
sorumluluk üstlendiği ilk aylardaki ölüm oranı sa
yası giderek çoğalmış, 300 rakamına ulaşmıştır. Bu da 
şunu göstermektedir: Bu Hükümet görev üstlendiği 
günden bu yana kendi içinde de, kendi görev süre
si içinde de anarşiye ve teröre yenik düşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, isterseniz 1979'a göre bir 
resmi belge daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Par
tisi ağırlıklı Hükümetin 22 aylık döneminde anarşik 
olaylardan öldürülen polis ve bekçilerin sayısı 67 
kişiydi, halbuki bu azınlık Hükümetinin sadece 7 
ayında ve sadece polis olarak öldürülen yurttaşları
mızın sayısı 85'e ulaşmıştır. Bu azınlık Hükümeti dö
neminde anarşi ve terörün nitelikleri de tehlikeli bo 
yutlara varmıştır; bireysel ve örgütlü terör, giderek 
kitle terörüne dönüştürülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bir gecede 67 ilin valisini, 
emniyet müdürünü, m'illi eğitim müdürünü, bütün 
kamu kuruluşlarındaki odacılara, şoförlere kadar 
kıyımı gözünü kırpmadan yapan bu Hükümet, ölçü 
olarak yalnız sizden yana olmaik veya olmamak, ka
yıtsız şartsız destekçiniz olmak olan o siyasi parti-
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den yana olmak veya olmamak diye ölçüt kullanan 
bu Hükümet «Anarşi milli meseledir, devlet mesele
sidir; gayri siyasi meseledir» demek hakkına sahip 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi izin verirseniz, elim
de bir belge var, onun bir iki cümlesini okumak is
tiyorum. Sayın İçişleri Bakanının imzasını taşıyor bu 
belge. 

İçişleri Bakanı valilere gönderdiği genelgede, 
«Devletin yanında olduğu ve Devlet güçlerine yardım 
ettiği ve bu hizmetlerinden dolayı muhtelif anarşi ve 
terör odaklarının husumetlerimi üzerine çektiği an
laşılan muhtarlara silah verilmelidir» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, kim söylüyor Türkiye'de 
«Devlet güçlerinin yanındayım, Devlet güçlerine 
yardım ediyorum anarşi ve terör felaketinin karşısın
da» diye ve bunu söyleyenlerle Türkiye'de anarşi 
ve terörün bir kanadını oluşturanlarla bu Hükümetin 
İçişleri Bakanının altına çekinmeden İmza attığı şu 
belgedeki ifade arasında en küçük bir farik var mı
dır? (CHP sıralarından «ıBıravo» sesleri, alkışlar). 

Elbette bu Hükümet zamanında 7 ayda bu anla
yışla, bu tutumla, bu yaklaşışla anarşi ve terörden 
ölen vatandaşların sayısı 2 bine yaklaşacaktır ve bu 
Hükümet işbaşında kalırsa, bu yangın baştan başa 
bütün ülkeyi, devleti, demokrasiyi, bütün insanları
mızı yakabilecektir. Onun için değerli arkadaşlarım, 
artık bu sorun, hepinizi son derecede yakından ilgi
lendiren bir sorun olmuştur. 

Bu Hükümet işbaşında kaldıkça, bu sorunun çö
zülmesi mümkün değildir. Onun için bu Hükümet 
işbaşından demokratik yollarla, Yüce Meclisin oy
larıyla gitmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüden geçen hafta 
bir belge okumuştum, bir hafta olmadı. Demiştim 
ki, Adana Sıkıyönetim Kumandanı feryat ediyor. 
Adana.' 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Ankara'yı oku An
kara'yı.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Ankara Sıkıyönetim Komutanının ^da; Kolluk Kuv
vetlerinde yapılan yanlı, keyfi, yanlış tasarrufa kar
şı nasıl yasadan yana, hukuktan yana, doğrudan ya
na tavır koyduğunu Türkiye'de herkes görmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu belgede görülmüştür 
ki, Adana Sıkıyönetim Komutanı feryat ediyordu; 
«Yazılar yazdım, müracaatlarda bulundum; buraya 
yansız, dürüst, yetenekli bir emniyet müdürü gönde
rin diye; 10 aydır göndermediler. Adana Cezaevin
de kurtarılmış bölgeler vardır, bunu düzeltin dedim; 
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j yazılar yazdım, dinleyen olmadı. Adana Cezaevinden 
kitleler halinde kaçışlar olabilir. Daha önce uyar
dım, 17 kişi kaçtı. Yeniden uyarıyorum, yine kaçış
lar olabilir» dediğini zabıtlara geçirmiştim. Şimdi 
aradan 1 hafta geçti değerli arkadaşlarım. O Ceza-

J evinde, şimdi öğreniyoruz ki, biz bu sözleri söyler-
| ken, biz bu kürsüde feryat ederken, Adana Sıkıyöne

tim Komutanı feryat ederken, Hükümet uyuyor; 
Adana'da 100 metrelik, 150 metrelik tüneller kazı-
lıyormuş ve o tünellerden Adana Cezaevinden hü
kümlüler, tutuklular kaçmışlardır. Bu azınlık Hükü
meti cezaevlerindeki tutukluların sayısının bile hesa
bını yapamayacak kadar ehliyetten yoksun hale düş
müştür. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
AP sıralarından gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin içişleri Ba
kanı, İçişleri Bakanlığı Bütçesi bu kürsüde konuşu
lurken, haklı olarak, komümist illegal örgütlerin tek 
tek isimlerini sayarak bu örgütlerden yakalanan in
sanları, yakalanan sanıkları zabıtlara geçirtmiştir. 
Ne yazıktır ki değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin 
İçişleri Bakanı sağ kesime ait terör örgütlerinin adı-

I nı bile bu kürsüde röyleyememiştir.. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Öyle bir Ba

kan var mı? 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

Belgesi de yanımdadır, zabıtlardadır. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Korkudan 

söyleyememiştir. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Anarşi ve terör karşısında bu azınlık Hükümetini 
sürdürebilmek için, böylesine teslim olan, böylesine 

. acz içine düşen, böylesine eli kolu bağlı hâle gelen, 
bu azınlık Hükümetini işbaşından uzaklaştırmadan 
Türkiye'de akan kanlar durmayacak, akan gözyaşları 

i dinmeyecektir değerli arkadaşlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar, AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Karagözöğ-
lu. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bu azınlık Hükümetlinin, «Mey
dan okuyorum, 100 günde kurtarılmış bölge rezale
ti sona erecektir» diyen bu azınlık hükümetinin 100 

I gününde «İşte meydan okuyorum, bu rezaletler son 
bulacaktır 100 günde» diye demeçler veren azınlık 
Hükümetinin, bırakınız 100 gününü, 200 gününde 

I bütün ülkenin, sadece semtlerinin, sokaklarının değil, 
I kentlerinin kurtarılmış bölgeler haline getirildiğini, 
j geçen konuşmamda tek tek ifade etmeye çalışmıştım. 
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SÜLEYMAN SAİBRt ÖZNAL (Edirne) — Yoz
gat'a AP'liler de giremiyor. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bu azınlık Hükümeti, bırakı
nız insanları, hastanelerde yatmakta olan hastaların 
can güvenliğini, cenaze törenlerine katılanların can 
güvenliğini bile sağlayamaz hale gelmiştir. Sürem 
azaldığı için çok merak ettiğiniz bir konuya kısaca 
değinmek istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, tablo budur; enflasyon 
durmamıştır, halledilememiştir ve iki kat artmıştır, 
anarşi ve terör durmamıştır, halledilememiştir, dört 
kat artmıştır. (AP sıralarından « O halde seçime gi
delim» sesleri). 

«O halde seçime gidelim» diyorsunuz. Elbette 
seçime gidilecektir değerli arkadaşlarım; ama önce 
bu çatı altında Yüce Meclisin temsilcileri bu azınlık 
Hükümetinden hesap soracaktır; bu Hükümet önce • 
hesabını verecektir, ondan sonra seçime gidilecek- j 
tir. (CHP sıralarından «İBravo» sesleri; AP sıraların- j 
dan gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de insanlar soka-
ğa çıkamazken, can güvenliği yokken, şehirlere gidi- ı 
lemezken, fırınlara ekmek almaya bile gidilemez- j 
ken, Türkiye'de insanlar geceleri sokağa çıkamaz
ken «'Hadi seçime gidelim» demek, Türkiye'de se
çim olsun diye seçim yapmayı istemek demektir. I 

(Bu Hükümetin, can güvenliğini sağlayamayan bu j 
Hükümetin döneminde Türkiye'de seçime gidilirse, 1 
bu seçim, seçim olmayacaktır. (AP sıralarından gü- j 
rültüler). I 

i 

GALİP ÇETÎN (Uşak) — Haydi seçime gide- j 
lim. 

iBAŞKAN — Sayın Galip Çetin, rica ediyorum, : 
müdahale etmeyiniz, 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
1980 Türkiye'sinde seçimlik seçim yapma hakkına 
kimse sahip değildir. Bu Hükümetle seç'ime gitme 
vebaline, bu Hükümetten başka Türkiye'de hiç kim
se katlanamaz. (AP sıralarından gürültüler). 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Millete... Millete.. 
BAŞKAN — Sayın Ataov, sizden de rica edi

yorum, çok müdahale ediyorsunuz. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

Seçim.. Ancak can güvenliği varsa seçim olur. Seçi
me gidilecektir değerli arkadaşlarım, ama kan dök
mek için değil, barış için seçime gidilecektir; demok
rasiyi yıkmak için değil, demokrasiyi güçlendirmek 
için seçime gidilecektir; düşmanlık için değil, kar-
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deşlik için seçime gidilecektir. Yanlış, tutarsız, çağ 
dışı, insanlık dışı politikaları ve uygulamaları gizle
mek, örtmek için değil; bunları sergilemek, bunlara 
son vermek için seçime gidilecektir. 

Türkiye'de seçim olsun diye seçim yapılmaya
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet giderse ne 
olur çok merak ediyorsunuz: Bunalım çıkarmış?!.. 
Neden? «Çünkü, ben düşersem bunalım olur.» Asıl 
bu Hükümet kalırsa bunalımlar sürer, yeni bunalım
lar çıkar; bu Hükümet düşerse, Türkiye hükümetsiz 
kalmaz, ne olacağına Yüce Meclis karar verir. Hiç 
kimse Yüce Meclisin iradesine ambargo koyamaz. 
«Benden başkası hükümet olamaz; ya ben hükümet 
olurum, ya da seçime giderim».. Hele hele bazı in
sanlar Başbakan, balkan olmak için yaratılmıştır, bun
ların dışında kimse hükümet edemez düşünceleri, ön
ce demokrasiye uymaz; Sonra ulusa saygıya, inan
ca uymaz. (AP sıralarından gürültüler) Siz 'giderse
niz Türkiye Ulusu, Yüce Meclis, daha nice nice hü
kümetler çıkarır, 

'Değerli arkadaşlarım, 22 . 11 . 1979 tarihinde 
bu kürsüden Sayın Demirel bakın bu konuda ne 
diyordu. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkan, 
«Seçim meselesini biz telaffuz etmedik; çünkü, 

seçime gitmeden bir hükümet yapmak mümkünse, 
öyle yapmak lazım, olabiliyorsa öyle gitmek lazım 
diye düşündük. Partimizin kurulları, grupları öyle 
düşündüler ve o istikamete soktuk.»ı 

Demek ki değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisten 
hükümet çıkacaksa, çıkabiliyorsa seçim yapmaya 
ihtiyaç yokmuş. Ne zaman söylüyor bunları Sayın 
Demirel? 1977 seçimlerinde, 1973 seçimlerinde, se
çim meydanlarında ve sandıklarında, oyu düşmüş ol
masına rağmen birtakım cephelerle hükümet olmayı 
göze aldıktan sonra söylüyor değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bizim «Geniş tabanlı ona
rım hükümeti» önerimiz saptırılmak isteniyor. Biz, 
demokrasiyi, devleti onarmak için, büyüyen sorun
ları çözmek için önerdik bu önerimizi. Hem, «So
runlar millet, devlet sorunlarıdır» diyeceksiniz, hem 
de bunu saptıracaksınız.. Cumhuriyet Halk Parti
si koltuk düşkünü olmadığı için, ulusu, devleti, de
mokrasiyi kendinden önce düşündüğü için bu öne
ride bulunmuştur. Ancak, Sayın Demirel, bunalım 
ve husumet politikasına o kadar bağlıdır ki, bundan 
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korkmakta ve bu öneriyi saptırmak istemektedir. 
Ancak hiç kimse endişe etmesin değerli arkadaşla
rım; Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz gerekirse, 
koşullar varsa siyasal iktidarı almakta tereddüt et
meyiz. Niye tereddüt edeceğiz? Görüldü ki, 1979 
(Kasımı 1980 Haziranından hem de çok iyidir, çok 
daha iyidir. (AP sıralarından gülüşmeler) Onun için 
artık Türkiye'de 'kimseyi korkutamazsınız, kimseyi 
ürkütemezisıiniz. 

•flAŞKAN — Bağlayınız Sayın Karagözoğlu, sü
reniz geçti efendim. Lütfen. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, bu azınlık Hükümeti dö
neminde ekonomiye yeni bunalım aşamaları getiril
miş. Türk ekonomisi çıkmazlara sürüklenmiş, mil
yonlar hayat pahalılığının altında in.'m inim inler 
hale getirilmiş. İnsanların can güvenliği kalmamış, 
öğrenim ve öğretim özgürlüğü ortadan kaldırılmış, 
insanların yaşam özgürlüğü ortadan kaldırılmışitır. 
Bunları durduracağım diye iktidara gelen bu Hükü
met döneminde, enflasyon ve hayat pahalılığı, anar
şi ve terör en az iki misli, dört misli artmıştır. Bu 
felaketli gidişe «Dur» demek için Gensoru önerge
mizle birlikte, bu Hükümetin düşürülmesi için gerek
çeli önergemizi de Yüce Meclisin takdirlerinle suna
cağız. 

Yüce Meclisin, bu Hükümeti, kendi sözleriyle ye
nik duruma düşmüş olan bu Hükümeti, Türk ulusu
nu ıstıraba, kana, gözyaşına boğmuş olan bu Hükü
meti, artık, «Yeter» diyerek uzaklaştıracağına ina
nıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından «iRravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Karagözoğ
lu. 

Sayın Necmettin Erbakan, Milli Selamet Partisi 
Grubu a'dına buyurun efendim. 

Sayın Erfoakan, süreniz 45 dakikadır efendim. ı 

MSP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBA- | 
KAN (Konya) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Muhterem Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye
leri; 

Bugün 30 Haziran 1980, Yüce Mecliste AP azın
lık Hükümeti hakkında verilmiş olan Gensorunun 
müzakeresini yapıyoruz. Huzurlarınızda Milli Se
lâmet Partimiz Grubunun bu Gensoru hakkındaki 
görüşlerini arz etmek üzere bulunuyorum. ] 

Sözlerime başlarken bu oturumun, bu konuşma
ların aziz milletimiz için hayırlı olmasını Cenabı 
Allahtan niyaz ediyorum. Yüce Meclisin bütün üye
lerini Milli Selâmet Partimiz Grubu adına saygıyla 
selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden önce içinde 
bulunduğumuz haftanın fevkalade büyük bir ehem
miyeti haiz olduğunu ifade ederek sözlerime başla
mak istiyorum. Bu hafta sadece bir Gensoru mese
lesi değil, önümüzdeki kısa bir dönem için değil, 
ülkemizin en aşağı 4 - 5 yıllık gelecek dönemini ilgi
lendirecek mahiyette önemli konularla karşı karşıya 
bulunuyoruz. 

Bu sebepten dolayıdır ki, bu müzakerelerin en 
faydalı şekilde yapılabilmesi bakımından konuşma
mın başlangıcında bütün arkadaşlarıma her zaman 
i İade ettiğimiz halde bir kere daha bir önemli hu
susu duyurmakta zaruret görüyorum : 

Biz Milli Selâmet hizmetkârlarıyız, 50 milyonu 
kardeş biliyoruz. Şimdi huzurlarınızda yapacağım 
konuşma, ne şu şahsı kötülemek, ne bu partiyi kö
tülemek için yapılacak bir konuşma değildir. Aynı 
milletin evlatlarıyız, şu Parlamentoda bütün parla
menter arkadaşlarımız kardeşlerimizdir. Elbette ko
nuşmamız esnasında bazı tespitler, bazı tenkitler 
yapmak mecburiyetindeyiz. Baştan haber veriyo
rum; bunlar, şu şahsı kötülemek, bu partiyi 
kötülemek, için değil; hep beraber, kardeşlik 
içerisinde, doğruyu bulmak için söylenen söz
lerdir. Bu sebepten dolayı, konuşmalarımı bu 
samimiyet ve bu kardeşlik duyguları içinde dinleme
nizi rica ediyorum. Meseleyi de böyle bir düşün
ceyle ele almaya çalışmak istediğimi, daha başından 
huzurlarınıza arz ediyorum, 

Muhterem milletvekilleri, huzurlarınıza getirilmiş 
olan Gensoruda, eğer dikkatli okunacak olursa, bu
günkü AP azınlık Hükümeti hakkında 51 tane itham
da bulunulmuş olmaktadır. Bunları bir bir sayacak 
değilim, hepsi takdirlerinize sunulmuştur. Hülasatan 
söylenen şey şudur : 

Adalet Partisi anarşiyi önleyememiş, artırmıştır. 
Ülkemiz şu anda vahim bir istikamete doğru gitmek
tedir. Adalet Partisi azınlık Hükümeti ekonomik 
krizi önleyememiştir; üretimi, ihracatı, ithalatı artı-
ramamıştır; bilakis, 7 aydan beri sadece boyuna para 
değerini düşürmekle, zamla, faizle, pahalılıkla, geçim 
sıkıntısını artırmakla meşgul olmuştur, milyonları 
açlığa itmiştir. Bu gidişatı daha da vahim bir isti
kamete doğru sürdürmektedir. Ayrıca, dışa bağım-
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lılık artıyor, sömürgeleşiyoruz. Dengesizlik artıyor, 
orta sınıf ortadan kalkmıştır. Maarifte, TRT'de, 
dış politikada tahribat vardır deniyor. Acaba bu 
ithamlar doğru mudur, değil midir? 

Muhterem milletvekilleri, bakınız her şeyden ön
ce bir hususa büyük ehemmiyet atfediyorum : 

Şimdi burada 7 aydan beri işbaşında bulunan 
Adalet Partisi Hükümetinin icraatının muhasebesini 
yapıyoruz. Bu muhasebe yapılırken, 1979 Kasım 
şikâyetnamesiyle bu muhasebenin üzerini örtbas et
mek mümkün değildir. Her şeyden önce, biz eski 
hükümetin muhasebesini yapmak için toplanmadık 
bugün burada. Önümüzde bir hükümet var. Bu 
hükümet 1979 Kasımının her şeyini gördü, inceden 
inceye inceledi, idareyi devraldı. Bütün bu şartları 
bildikten sonra millet önünde birtakım taahhütlerde 
bulundu «Ben bunları düzelteceğim, daha iyi hale 
getireceğim»1 dedi. Şimdi biz bu hükümetin muha-
sobesini yapıyoruz. Bütün 1979 Kasımının her şeyi
ni bildikten sonra, ben bunları yapacağım diye söz 
verdikten sonra eğer bir hükümet kendi verdiği söz
leri tutmamışsa, elbette bunun hesabını kendisi ve
recektir. Her sorulan sual karşısında bir 79 şikâyet
namesini önümüzde okumakla bu memleketin hiçbir 
meselesine çare bulamayız. (OHP sıralarından «Bra
vo hoca» sesleri, alkışlar) Bu sebepten dolayıdır ki 
bugün burada bu Hükümetin muhasebesini yaparken 
bendeniz 79 Kasımından, 78 Kasımından bahsede
cek değilim, çünkü konu bu değildir. Bu hükümet 
'işe nasıl başladı, ne vaadetti, ne yaptı? Bunun muha
sebesini yapıyoruz. 

Şimdi bakınız, bu Hükümet işe başlarken söyle
diği sözler şunlardır : «Hükümet gider, dert biter» 
dedi, «Beş ayda her şeyi düzelteceğim» dedi. Ken
dileri her ne hikmetse şimdli «üç senede bunları dü
zelteceğim» diyor. Ama şu haberler... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Biz demedik canım, O söz bize mi ait? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet 
ama, bu bütün millete hi'tap etti. Millet bunu gördü 
de öyle oy verdi size. «Ben beş ayda her şeyi düzel
teceğim» dediniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta)' 
— Biz demektik canım. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — E bu 
gazeteler.. Niye tekzip etmedin? (CHP sıralarından 
alkışlar) Niye tekzip etmedin? (Bir gazete kupürü gös
tererek) İşte burada, resminizle, fotoğrafınızla, her 
şey burada. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, ne hikmettense birtakım hü
kümetler işe geliyor, her şeyi üç günide düzelteceğim 
diyor. Üç gün geçince bir ayda, bir ay geçince altı 
ayda, altı ay geçince altı senede düzelteceğim deme
ye başlıyor. Bu sözler aslında anlayanlar için çok şey 
ifade eder. Anarşi var, yok olacak. Açın Hükümet 
Programını, bakın. Kurtarılmış bölge rezaletine son 
vereceğiz. Açın Hükümet Programına bakın, 10O 
günlük taahhütlere bakın : «Belli bir süre sonra örfi 
idareyi kaldıracağız, tarafsız olacağız, kıyım yapma
yacağız. Size sıcak kış va a d ediyorum. Dolu file, dolu 
tencere vaadediyorum. Pahalılığı frenleyeceğiz. Eko
nomi harekete geçecek. Traktörler çalışacak, kamyon
lar çalışacak. İşsizliği önleyeceğiz.» ICO günde şun
ları yapacağız, bunları yapacağız dendi. 103 gün için 
34 tane ayrı ayrı vaat kondu ve «5 ayda şunları ya
pacağız» diye madde madde Hükümet Programına 
pek çok şey yazıldı. 

Elbette bir hükümet işe başlarken hangi hizmet
leri yapacağını millete duyurmakla mükelleftir. Bun
ları niçin vaat ettiniz demiyoruz; bunları vaat ederek 
işe başladınız, ne yapacağınızı bildirmeniz görevi-
nizdir. 

Şimdi bu söylediğiniz müddetler geçti, işte siz ne 
dediniz ve ne yaptınız, bugün bunun muhasebe gü
nüdür, 79 Kasımın, 78 Kasımın muhasebe günü de
ğildir. 

Şimdi önce soruyorum : ICO günde kurtarılmış 
bölge rezaleti ortadan kalkacaktı, ne oldu? Biz bu
nu size soruyoruz, siz «Efendim, 79 Kasımda da 
anarşi vardı»1 diyorsunuz. Bu sualin cevabı değilki 
bu, bu sualin cevabı değil. «Asgari geçim indirimini 
en geç Şubatta bütçeyle beraiber çıkartacağız» dediniz. 
Ne oldu- O zamanki 3 aydan sonra bir 3 ay daha 
geçti, «300 milyar ilave vergi koymadan asgari ge
çim ind'rimini çıkartmam» demeye başladınız. E, biz 
bunu size soruyoruz, «Asgari geçim indirimini vaat 
ettiniz, niye çıkartmadınız; n»iye 5 aydan beri Meclisi 
çalıştınmıyorsunuz?» diyoruz, siz bu kürsüye geliyor
sunuz 79 Kasımı şöyle idi, 79 Kasımı böyle idi. Bun
lar, bu suallerin cevapları değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle sözle işe başlan
mıştır, şimdi bunun muhaseibe'sin'i yapıyoruz, o ICO 
gün geçmiştir, 5 ay geçmiştir, 200 gün geçmiştir. 

Hemen ifade edeyim ki, bizzat Sayın Başbakanın 
müteaddit defalar ifade ettikleri gibi, bu 7 ay esna
sında kendilerine destek veren partiler sözlerinde 
durmuşlardır; Milli Selamet Partisi de bu meyanda 
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bütün vaatlerine sadık kalmıştır. Esasen 100 günün. 
mu'hasebesinii verdikleri günde ayrıca bunu teşekkür
le ifade etmişlerdir, bunun bir kere daha teyidinde 
yarar görüyorum, bu bir gerçektir. 

Bir ikinci gerçek da'ha şudur : Bü 100 gün esna
sında - biraz evvelki konuşmacı arkadaşımız da işa
ret ettiler - Sayın Demirel bir gecede 67 tane ilin va
lisini değiştirmlişlerdir, 67 tane emnüyet müdürünü 
değiştirmiştir, yüzlerce kaymakam değiştirmiştir, va
tandaşın cebindeki paranın yarısını geri almıştır. Bu 
yetkiler padişahlarda yoktur. Bu kadar büyük yetki
leri kullanmıştır. Bu yetkilerin hepsi kullanıldığı hal
de, bugün ülke ne hale gelmiştir. 

Adalet Partisi ne yapabilecekse yapsın, demiştik. 
Ne yapabilecekse yapmıştır. O kadar serbest kalmış
tır, zihniyetler yanlış olduğu için, o kadar süratle tah
ribat da bu sefer fazla olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; bakınız; biz kardeşlik 
vazifemizi başitan beri yapageldik; 12 adet, başlan
gıçta çalışırken nelere uyulmasında yarar vardı, tavsi
yemizi yaptık. Aylık toplantılarımızla, çeşitli vesile
lerle uyarma, ikaz vazifernizi bugüne kadar noksan
sız yapmaya çalıştık. Ama üzülerek ifade ediyorum 
ki, bu yedi ay esnasında, Adalet Partisi azınlık Hü
kümeti her salhada tamamen tavsiyelerimizin aksine 
hareket etti ve gitti bütün ikazlarımıza rağmen IMF' 
ye teslim oldu. Para değerini düşüre düşüre milleti 
ezdi, zam üzerine zam yaptı, faizleri hudutsuz hale 
getirdi, pahalılık, geçim sıkıntısı ve Parlamentoyu da 
beş aydan beri çalıştırmamak suretiyle pansuman ted
birlerinin bile alınmaJsına mani oldu. îş'te böylece 1979 
Kasım şikâyetnamesinden sonra bugün bir 1980 Ha
ziran şikâyetnamesi orta yere çıktı. Şimdi Parlamen
to 1980 Haziranından şikâyet ediyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen şikâyet ediyor
sun. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bakınız bugün ülke ne hale gel
miştir. Bütün bunlardan sonra sözü uzatacak deği
lim, rakamlarla bunlar her zaman konuşuldu. Gayet 
kısa bir şekilde arz etmeye çalışıyorum. 

Önce bir defa anarşi. Anarşi vardı, yok olacaktı, 
Hükümet Programı böyle yazıyor. 

Şimdi 1 Haziran ile 26 Haziran arasındaki rakam
ları arz ediyorum : 296 yaralı, 234 ölü, 41 soygun, 46 
bombalama, 14 güvenlik kuvveti erinden ölü, 13 gü
venlik kuvvetlerinden yaralı; Makine Kimya deposu' 
soyuldu, 1 askeri depo soyuldu. 1 kundaklama, 2 be
lediye başkanı... 1 parti il başkanı... 3 parti ilçe baş
kanı... 4 muhtar... 2 sokağa çıkma yasağı kondu. 

Bu rakamlar ne gösteriyor aziz kardeşlerim, her 
gün 20 kişi kurşunlanıyor. Her saat, şimdi bak, ko
nuşmamın başı ile sonu arasında biri daha kurşunla
nıyor şu memlekette. Her saat bir insan anarşiden 
kurşunlanıyor, memleketin geldiği nokta budur. Kur
tarılmış iller 20 tane idi işe başlarken, şimdi 40'a 
çıktı, bir kıskaç gibi 67'ye gidiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten şu ülkenin ne
reye gittiğini kardeşane bir şekilde düşünmeye mec
buruz. Burası bu milletin Parlamentosudur. Bu gidi
şat nereye gidiyor aziz kardeşlerim? Bırakınız Hükü
met meselesini de, bu millet hepimizin milleti, ne 
yapacağız Allah aşkına, ne yapacağız, bu işe bir çare 
bulmaya mecbur değil miyiz? Şu gidişata bakın. Ba
kınız bu gidişat sizden önceki Hükümetin rakamla
rıyla mukayese edilirse, manası şudur : Şimdi, o va
kit 22 ayda 10 bin kişi kurşunlanmıştı, bu gidişatın 
manası 22 ayda 45 bin kişinin kurşunlanmasıdır. 7 
ayda o vakit 3 500 kişi kurşunlanmaya tekabül edi
yordu, şimdi 15 bin kişi kurşunlanıyor. 22 ayda o va
kit 2 500 kişi ölmüştü, şimdi 6 bin kişi ölüye tekabül 
ediyor. 800 kişi 7 ayda o zaman ölen vardı, şimdi 
2 bin kişi ölüyor. Günde kurşunlanan o vakit 10 kişi 
idi, şimdi 20 kişiye çıkmıştır. Hani vaatler ne oldu 
aziz arkadaşlarım? Nereye gidiyoruz? Şu ülkede bir 
kimsenin can emniyeti var mı? Şu millet bugün, 
«Ey bizim vekillerimiz, Allah aşkına ne ederseniz 
edin de, şu anarşi belasından bizi kurtarın» diye fer
yat etmiyor mu? Çığlıklar hepimizin kulağına gelmi
yor mu? E, biz böyle bir noktada, efendim 1979 da
ha kötü idi, bilmem 1978 daha kötü diyerek bu der
din çaresini bulamayız aziz arkadaşlarım. Mesele 
önümüzdedir, bu meseleye nasıl çare bulacağımızı 
sasimiyetle konuşmamız lazım. Yoksa lafı bir yerden 
bir yere atmakla hiçbir meseleye çare bulamayız. 

Bakınız burada asıl üzülecek noktaya işaret etmek 
istiyorum ve muhterem arkadaşlarımızı bir kere da
ha ikaz etmek için hatırlatıyorum. Anarşi karşısında 
Sayın Başbakanın felsefesini şu sözlerle orta yere 
koymak mümkün. Konuşurlarken kendileri, «Her 
şeyi düzelttik diyemeyiz ama» diye bir üslupla söze 
başladı. Ee... Bu rakamlar ortada iken, bu sözü söy
lemek hakikaten cesaret ister, neyi düzelttiniz ki, 
«Her şeyi düzelttik diyemeyiz...» (CHP sıralarından 
alkışlar) 

«Biz, neyi 1979 Kasımından daha kötü hale ge
tirdik?» Şimdi işe, aritmetik dersinden mi başlaya
cağız Allahaşkına? Bak, 20 rakamı 10 rakamından 
daha büyük, onun için şimdi daha çok insan ölüyor, 
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işte anarşiyi daha kötü hale getirdiniz. (CHP sırala
rından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, soy
tarı gibi konuşmasına izin vermeyiniz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bakınız şimdi çok calibi dikkat 
bir husus şudur : Sayın Demirel, kendileri muhale
fette iken, anarşiden mesul Hükümet oluyor, (zihni
yeti belirtmek için söylüyorum) kendileri hükümet 
oldukları zaman anarşi devlet işi oluyor. (CHP sıra
larından gülüşmeler) Bu ne mantıktır muhterem ar
kadaşlar? 

Sonra bakınız, söylenen söz şudur : «Efendim, 
hükümet var, (evet var) Anarşi var, (evet var) Anar
şi ile mücadele de var, (evet var) anarşi ile müca
dele devamlı iştir zaten. (Evet) Ne istiyorsunuz biz
den?» diyor. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, bu mantıkla anarşi ile 
nasıl mücadele edilir? «Efendim, devlet her yere gi
riyor.» Giriyor ama, aziz kardeşim, tankla giriyor, 
zırhlı oto ile giriyor, o girmenin ne kıymeti var? 

İşte bakınız muhterem parlamenter arkadaşlarım, 
bu sözler yeni ifadeler olmakla beraber, milletimizin 
çok yakinen bildiği sözlerin tekrarıdır, bu sözler ay
nen «Sokaklar yürümekle aşınmaz» felsefesinin şim
di 1980 senesindeki aynı ifadesinden başka bir şey 
değildir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu sebepten dolayıdır ki, işte bu felsefe ile anar
şiyi önlemek mümkün değildir, her gün akan oluk 
oluk kanı durdurmak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, ekonomide ne oldu? 
Alındı, gelindi, nereye gelindi? Şimdi tek söylenen 
söz, «Efendim, 1979'da kilometrelerce kuyruk vardı, 
kuyruk yok.» Kuyruk yok, çünkü bu millette al
ma gücü yok. 

Şimdi, birkaç tane rakam vereceğim, bak bugün 
yoklar ortadan kalkmış değil; işte yine enerji yok, yine 
para yok, paranın değeri hiç yok, hammadde yok. 
döviz yok, transfer yok, yağ yok, ampul yok, şeker 
yok, çimento yine karaborsada, neyi hallettiniz? Bu
gün Sivas Çimeeto Fabrikasında 180 liraya satılması 
lazım gelen bir torba çimento, fabrikanın burnunun 
dibindeki ilçelerde 330 - 350 liraya satılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Hükümetin, «Paha
lılık» dendiği zaman yüzünün kızarıp öne bakması 
lazım. Çünkü, dünyada bu kadar kısa devrede, bu 
kadar büyük pahalılık meydana getiren hiçbir hükü
met olmamıştır. Bir ayda - Şubat ayında - bu Hükü
metin aylık fiyat artışı %26,9'u bulmuştur. Bu bir 

senede olsa Amerika çöker, Almanya çöker, ne sağ
lam milletiz. Zaten böyle Hükümete bizim gibi sağ
lam millet lazım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Teferruata girmeyeceğim. Çünkü, 
benden önce konuşan arkadaşlarım rakamları söyle
diler. 5 ayın fiyat indeks artışları 1979'unkinin 2 
misli olmuştur. Geçim indeksleri artışı 2 misli ol
muştur* 

İhracatta hiçbir artış meydana gelmemiştir. İşte 
1979'un 5 ayı 985 milyon dolardı, 1980'de 1 000 000 
110 olmuş. Bu aradaki fark, o yıldan bu yıla kadarki 
dolar enflasyonuna tekabül eder, fiziki bir tek ihra
cat, bir kilo ihracat artışı meydana getirilememiştir. 
Peki, paranın kıymetini 40 - 50 liradan 70 liraya 
düşürürken, fakir fukarayı ezik ezik ezerken, «Efen
dim, sabredin, ihracat artacak» diyordunuz, hiçbir 
artış meydana gelmedi, ne hesabınız var, ne kitabı
nız var, ne yaptığınızı biliyorsunuz, ne de yaptığı
nızdan ne meydana geliyor haberiniz var. 

İşçi dövizlerinde 1979'un 5 ayında 962 milyon do
lar gelmişti, şimdi 1980'de 603 milyon dolarken, hani 
siz 70 liraya çıkardığınız işçi dövizi gelecekti? Geçen 
senenin 5 ayına nazaran getirdiğiniz 2/3 mertebe
sinde kalmıştır, ithalatı da artıramadınız. 7 aydan 
beri kapı kapı dolaştınız, 2 milyar dolara yakın 
köprü krediler, bilmem ne; ne yaptığınızı anlamak 
mümkün değil. Almadan harcıyorsunuz. Bütün bun
ları evire çevire, bir şeyler yapa yapa bir yere gel
diniz. Ne yaptılar bunlar ithalat diye baktığımız 
zaman; o, hakikaten milletçe de beğenilmeyen 1979 
senesinin ilk 5 ayında yapılan ithalat 1 740 milyon 
dolar idi. Şimdi 1980'de bu kadar yaptık ettik de
nen ithalat, aslında petrolün 1 486 milyon dolarını 
ayrı düşünürseniz, 1 milyar dolarlık bir ithalat. 
Yani... 

NİHAN İLGIJN (Tekirdağ) — Niye ayrı düşü
nüyorsun? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Niye 
ayrı düşünüyoruz? Çünkü, 1979 senesinde petrolün 
varili 13 dolardı, şimdi 33 dolar. Sırası gelince 
33 dolarlık zorluk altında bu işleri hallediyoruz de
mesini biliyorsunuz da, ben size fiziki olarak itha
latı artıramadığınızı ispat ederken, bu rakamlardan 
istifade etmeye hakkım yok mu? Petrolü ayrıca 
mütaiaa ettiğiniz zaman, sizin yaptığınız petrol, ge
çen seneki 500 milyon dolarlık petrol, fiziki olarak 
sizin -1,5 milyar doladık ithalatınızın aynıdır. Bu 
ithalat geçen sene yapılmış. Buna ilaveten de, pet
rol dışındaki ürünlerle yaptığınız ithalat da aynıdır. 
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Hatta fiyat artışını hesaba katarsak bu sene yaptığınız 
ithalat fiziki olarak daha azdır. Ne ithalatı artır
dınız, ne ihracatı artırdınız, ne üretimi artırdınız. 
Ne yaptınız allah aşkına? 

Üretim rakamlarını sayacak değilim. Benden 
önce konuşan arkadaşım bütün rakamları bir bir dök
tü. Devletin resmi rakamları hepimizin elinde var. 
Vakit kıymetli olduğu için teferruatına girmiyorum. 
İşaret edilmemiş bir noktayı işaret edeyim, işe baş
larken, «Efendim, bizden önceki hükümet 22 ayda 
100 milyar lira para bastı, 60 senelik Cumhuriyet 
hükümetlerinin hiçbirinde yekun olarak 100 milyar 
bile basılmamış, 70 milyar basılmıştı. 22 ayda da
lla da fazla bastınız» demesini biliyordunuz. Bak 
işte sizin muhasebenizi yapıyoruz. Siz de 7 ayda 40 
milyar bastınız. Bunun manası 22 ayda 140 milyar
dır. (CHP sıralarından gülüşmeler) O vakit onu 
söylüyordunuz şimdi haliniz bu. 40 milyar bastı
nız da ne yaptınız? Biraz sonra söyleyeceğim. 

SELAHATTİN ACAR (Aydın) — Halk Parti
sine söyle sen. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 3 tane 
zengin havale ettiniz, bu 40 milyarı, katiyen en ve
rimli sahada kullanmadınız. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca - tabii fiyat lis
telerini bir bir okuyacak değilim - ekmeğinden pey
nirine, zeytininden etine kadar şu milletin köylüsünü, 
işçisini, esnafını ezik ezik ezdiniz. Her pazar ye
rinde - Biz oraya adım atamıyoruz, 30 kişi etrafımı
za toplanıyor - arkanızdan neler söyleniyor, ah bun
ları bir banda alıp dinleseniz, belki de ikaz olursu
nuz. (CHP ve MSP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, fazla detaya 
girmeyeceğim. Çünkü zamanımız çok kıymetli. Bü
tün bunları yaptınız. Söylenmemiş bir şeyi söyleye
yim. 

Bakınız size Migros Satış Mağazalarının satış ra
kamlarını veriyorum. Devlet müessesesi olarak 
1979un 5 ayı ile 1980'in 5 ayında günlük satışlar 
nedir? 

Kıyma 1979'da 6 ton satlıyormuş, şimdi 4 ton sa
tılıyor. Siz bu millete et yedirmiyorsunuz. Doma
tes 11 ton satılıyormuş, şimdi 5 ton satılıyor. Soğan 
2,8 ton satılıyormuş, şimdi 1,5 ton satlıyor. Pirinç 
850 ton satılıyormuş, şimdi 500 satılıyor. Çilek 1 200 
kilo satılıyormuş, şimdi 600 kilo satılıyor. 

İşte müreffeh Türkiye bu : (CHP ve MSP sırala
rından alkışlar) Yiyemez, içemez, gidemez, gele
mez. 

Et Balık Kombinasının satışları : 1 Ocak - 20 
Mayıs 1979'da 22 333 ton Et Balık Kurumu et satı
yordu. Şimdi 1 Ocak - 20 Mayıs 1980'de 12 980 ton 
et satıyor. 

Et de yarı yarıya düşmüş. Neden? Milletin alım 
kabiliyeti yok. 

Şimdi gelmiş, «kuyruklar kalktı» diyor. Millet
te can kalmadı ki, kuyruktan bahsedelim. (CHP ve 
MSP sıralarından alkışlar) Biz, siz «kuyrukları kal
dıracağız» dediğiniz zaamn biz yanlış anlamışız.. 
Üretimi artıracak, mal bolluğu olacak diye kuyruk 
kalkacak zannettik. Meğer bunlar milleti cansız 
bırakarak kuyrukları ortadan kaldıracaklarmış. Doğ
rusu bu aklımıza gelmedi. (CHP ve MSP sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, uzun seneler «Biz 
komünizme karşıyız, orta sınıf halk komünizme kar
şı en büyük kalkandır, belkemiğidir» edebiyatını 
yapmış yapmış durmuşlardır. Şimdi geldiler 7 ayda 
orta sınıf halk diye bir şey bırakmadılar, darmadağın 
ettiler. 5 ayda her şeyh düzelteceğiz diyordu. Onu 
da yanlış anlamışız, biz 5 ayda her şeyi «düz» ede
ceğiz diyormuş. (CHP ve MSP sıralarından alkışlar, 
CHP sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi bakın, orta sınıf halkının durumunu söyle
yeyim: Bugün - Allah kimseye hastalık vermesin -
tüberkülozlu bir hastanın kullandığı 3 tertip ilaçtan 
sadece 1 tanesi olan Rimactan'ın fiyatı 1 004 liradır 
ve 1 ayda 1 hasta 6 kutu kulanmak mecburiyetinde
dir. Tüberkülozlu bir hasta bugün 6 024 lira aylık 
zaruri ilacına para ödemesi lazım. 

Bu insan memursa veya esnafsa veya köylüyse 
eline geçen para ile siz şunu bir mukayese edin lüt
fen. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Memur 
niye para versin, memurla niye mukayese ediyorsun? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ra
kamları artıracak değilim; ancak bugün köylü, kö
yünden pazar yerine gelmek için traktörün üzerine 
binmek şartıyla bu mazot zammındajı önce 50 liraya 
gidiyor, 50 liraya geliyordu, şimdi 100 liraya gidip 
100 liraya geliyor. Yalnız römorkun üzerinde köy
den pazar yerine gidip gelme için 3 kişilik bir aile 
haftada 600 lira, ayda 2 400 lira, verecek. Ne alacak 
sonra pazardan? Hava. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bakınız bugün bir 
Renault arabanın 2 120 liraya doluyor deposu, 6,5 
liraya ancak 1 kilometre gidilebiliyor. 
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Kalorifer yakıtının tonunu şimdi 20 bin liraya 
getirdiler'. 3 odalı bir dairenin 1 aylık kalorifer için 
ödeyeceği yakıt parası 16 700 liradır muhterem ar
kadaşlarım. En yüksek devlet memurunun eline, kat 
'kendinin olsa, kalorifer yakıtının yarısını ödeyecek 
para veremeyen bu hükümet, sekizinci kere milletin 
önüne gidip de ne diyecek Allah aşkına, ne diyecek, 
ne diyecek? (CHP ve MSP şualarından «Bravo», ses
leri, alkışlar). 

«Evet beni 7 kere hükümet yaptınız, her seferin
de size bunu getirdim, beceremedim; arma öğrendim 
bunu; 8 nci bir kere görev verin, bu sefer yapaca
ğım^ diyecek. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sen ne yapacak
sın? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; bugün bir subay, bir mühendis, 
bir ddktor, bir iktisatçı için, bu memleketin en ye
tişkin insanları için bir arabaya sahip olmak müm
kün değildir, mütevazi de olsa bir ev edinmek müm
kün değildir, kaloriferli bir daire kiralayabilmek 
mümkün değildir, hastalık, sağlık için 3 - 5 kuruş ta
sarruf edebilmek, uçakla seyahat edebilmek, ailece 
yaz tatiline gidebilmek mümkün değildir. İşte eko
nomide gelinen noikta budur. Köylüyü fakirleştirmiş-
tir. Faizleri yarıştırıyor... 

Simidi bakınız, baştan dikkatinizi çekiyorum, 
Sayın Demirel biraz sonra buraya gelecek, 20 sene
dir bildiğimiz metot burada. Şimdi efendim, köylü 
krediyi şuradan şuraya aktarıyor, hepsi tek yanlı ra
kamlardır, haber veriyorum size, 50 milyon memle
ket evlâdına. Sakın sinirine kapıilıp da aldanmayın. 
Çünkü; kardeşim sen krediyi c/c 40 artırmışsın, köy
lünün alacağı her şeyi % 130 artırdın. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sattığı 
ne oldu, sattığı? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — O ta
rafını söylemiyorsunuz. Bu sebepten dolayı rakam
larla tök yanlı kullanıldığı zaman hiçbir şey görmek 
mümkün değildir. Geçen seneki taban fiyatından bu 
seneki taban fiyatına kadar % 130 pahalılık olmuş
tur. Her taban fiyatını % 130 artırmam lazım. Hal
buki senin artırdığın miktarla her ne kadar zahiren 
rakam büyümüş gibi gözüküyorsa da, bak ifade edi
yorum, sen çayda % 53 daha düşük para verdin 
geçen seneye nazaran. Çünkü senin paranın kıyme
ti yok. Buğdayda geçen seneye nazaran % 30 ver
din. Ayçiçeğinde % 17, haşhaşda •% 80, şeker pan
carında % 5 daha az para verdin. Söylediğinin ger

çeği bu. Bu sadece fiyat artışlarına göredir. Eğer 
köylünün girdilerine göre hesaplayacak olursak, ki 
gübreyi % 1000 artırdın, akaryakıtı % 300, trak
törü c/c 250; o zaman köylüyü ne kadar fakirleştir-
diğin apaçık gözükür. 

Sonra kredilerde o suni rakamlar hiçbir şey ifa
de etmez. Ziraat Bankasının kredileri donmuştur. 
Bankanın umum müdürünü dinle de bak nasıl dert 
yanıyor. Kaldı ki Türkiye'de 400 milyarlık kredinin 
240 milyarı canlı olarak köylüye verilmesi lazım. 
Tam tersine 240 milyar 5 kişiye veriliyor. Bak, Halk 
Partili arkadaşlarınla sesleniyorum : Siz, bu banka
larda toplanan paralar 3 - 5 ikisinin eline geçmesin 
diye birtakım kanunlar çıkarttınız; siz bunların usul
lerini tanıyamadığınız için eksik çıkartmışsınız o ka
nunları. (CHP sıralarından gülüşmeler). Çünkü bun
lar şimdi o 5 kişinin ne kadar acentası, satıcısı var
sa onların hepsine o bankadan ayrı ayrı kredi tahak
kuk ettiriyorlar, o zengin 5 kişinin riski azalıyor, yi
ne bu 5 tane büyük bankanın topladığı milyarlar yi
ne sadece 5 kişiye gidiyor; haberiniz olsun, haberi
niz olsun. (CHP ve MSP sıralarından «Bravo»! ses
leri, alkışlar). 

İstediğiniz kadar kanun çıkarın, daha bunların 
başvuracakları metodu öğrenmek için çok fırın ek
mek yemek lazım gelir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız mahsule: Köy
lümüzün alacakları ödenmemiştir. Pancar köylüsü
ne 7 milyar lira ödemesi lazım gelirken, bu Hükü
met o 7 milyarı Fransız köylüsüne ödedi, Fransa' 
dan şeker getiriyor. 

Şimdi esnafın, memurun, işçinin, emeklinin ayrı 
ayrı bugün çekmekte olduğu ıstırapları, maalesef bu 
dar vakit dile getirmeye müsait değildir. Ancak bu 
Hükümet zamanında dengesizlikler daha da artmış
tır. Bütün köylerinde elektrik yanan iller yanında, 
bugün hiçbir köyünde elektrik olmayan ilimiz -de 
var. İçme suyunu hâlâ hayvanı ile birlikte içen köy
ler var. 

Köylerine yılda 250 kilometre asfalt yol yapan 
illerimizin yanında, hastasını şehire götüremediği 
iç'.n, ilçeye götüremediği için ölüme terk eden köy
lerimiz Yar. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Niye yapmadı
nız.?.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu 
acıları bırakacağız, bu acıları ve sızıları bırakacağız 
ve 1979 şikâyetnamesiyle her şeyin üzenini kapatıp 
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geçeceğiz. Nereye getiriyoruz? Bu kan ne olacak, 
bu gözyaşı ne olacak? 

Muhterem arkadaşlarım işsizlik had safhadadır. 
Demin temas edilmedi, bir cümle ile işaret edeyim : 
îş ve işçi Bulma Kurumuna ne kadar müracaat ol
du, yüzde kaçına iş verildi? 10 seneden beri rakam
lara bakarsanız, 1978 yılında |% 35'ine, 1979'dıa % 
32'sine iş verildiği halde 1980 yılında ancak % 10' 
unia iş verilmiştir. İş ve İşçi Bulma Kurumuna mü
racaat edip de iş alanların rakamı budur. 

Yatırımlara ayrıca girecek değilim; halimiz yü
rekler acısıdır, bütün yatırımlar durmaıktadur. Yatı
rım yapmaları mümkün değil, çünkü kendisi resmi 
raporlarına göre, 1980 Mart ayında neşrettikleri ra
kamlara göre 1979 yılında fiilen 400 milyar yatırım
lara harcandı diyor. Bu senökıi bütçeye kaydükları 
para, 1979 fiyatlarıyla 100 milyardır. t0 bin adet 
devlet projesi var, bir proje başına 10 milyon lira 
düşüyor. 1Q milyon liraya bugün İstanbul'da bir 
apartman dairesi verilmiyor. Sayın Demirel bu 10 
milyon lira ile hangi barajı yapacak £, 

Şimdi biz ona dengesizlikten bahsettiğimiz za
man, bakın cebime bir kâğıt koyayım, neden bah
sedecek, hemen çıkartayım göreceksiniz, bu kera
met değil, neden? Gelecek şimdi güneydoğu sulama
sının entegre projelerinden uzun uzun gene bahse
decek. Be mübarek o güneydoğuya sen barajla su 
götürünceye kadar oradaki, köydeki adam hayva-
nıyilıa su içiyor, şu adama içecek su getir Allah aş
kına 7 aydan beri. 10 milyon liraya baraj yapmak 
değil, o !baraja içindeki demir, çimento çalınmasın 
diye nöbetçi koymak bile mümkün değildir. 

Kars çimento fabrikasının, şeker fabrikasının tah
sisatı yok. Bu Hükümetin programında (bahsediyor. 
Mardin şeker fabrikasının tahsisatı yok, Urfa şeker 
fabrikasının tahsisatı yoik, Bingöl duruyor, Bitlis du
ruyor, Mailatya çimento fabrikaları duruyor. Siirt 
tasfiye edildi, Diyarbakır tasfiye edildi, hepsi duru
yor. Doğuanadoluda Malatya buhar makineleri, hiç
bir faaliyet yok. Elazığ jeneratöırü yolk. Diyarbakır; 
hiçbir faaliyet yok. Adıyaman makine fabrikası 
programdan çıkartıldı. Kahramanmaraş, Bayburt 
kesici takımlar, Kayseri kesici takımlar, Amasya am
balaj, Merzifon kâğıt, Ordu rulman fabrikalarının 
hepsi programdan çıkartılmıştır. Bir şey yapmak 
şöyle dursun, ülkedeki dengesizlikler gördüğünüz gi
bi hızla artmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların uzun uzun he
sabını kitabını, rakamını konuşmakta yarar görmü

yorum,. Bu hale niçin düştük? Çünkü, bu Hüküme
tin zihniyeti, her zaman açıkça ifade ettiğim gibi, 
bütün özellikleriyle bir Batı - kulüp zihniyetidir. Şu
nu huzurlarınızda ifade edeyim kii, şu Türkiye'de bu 
Hükümet devresindeki 7 ayda ekonomik tedbir diye 
atılan adımların hiçbirisi en koyu kapitalist ülkeler
de dahi bu dozajda atılmamıştır; bunun eşi enderi 
görülmemiştir. Esasen temelinden yanlış olan zihni
yetler, en kuvvetli dozajla IMF 'böyle istiyor, NATO 
böylle istiyor edaları altında tatbik edilmeye kalkı
şılmıştır. (AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Dış 

politikadaki, Maarifteki TRT'deki tahribata uzun 
boylu girmeyeceğim. Yalnız şu önemli günde, şu ta
rihi günde bir şeyi haykırmama müsaadenizi rica 
ediyorum : 

14 asrın en büyük hadisesi oluyor. İsrail, devlet 
merkezini Telaviv'den Müslüman Kudüs'e taşıyor. 
Bu Hükümet de programında «işgal edilmiş toprak
lardan geri çekilmesi lazımdır» diye yazıyor. Bu ka
dar vahim bir hadise karşısında tek kelime ile ko
nuştuğu yoktur, tek kelime... Tam tersine, en son 
İslam Konferansında «israil'le münasebetinizi kesi
niz»! diye yedinci kere rica ettiler. Çünkü israil'le 
münasebeti olan bizden başka ülke yok. Çünkü Mı
sır İslam Konferansından tard edilmiştir. 43 ülke 
İçerisinde bizden başka münasebet içinde yok. Bir 
kere daha kibarca rica ettiler, yahu yapmayın, et
meyin. Buna rağmen şimdi Anadolu Ajansı, bu Hü
kümetin emrindeki Anadolu Ajansı, yeni İsrail El
çisini, ki. seviyesi maslahatgüzardır, elçidir diye tak
dim etmeye kalkışıyor. 

Altı tane büyük bomba olayı oldu, Mescid-i Ak
sa içerisine, bir ay evvel 18 kilo ağırlığında bomba 
yerleştirdiler, yüz katlı bir binayı tahrip edebilirdi. 
Bütün dünya bunu hakikaten gayri insani olarak 
belirtti; belediye reisini dinamitlediler, bütün dünya 
devletleri İsrail'in bu tecavüzlerini kınadı, Carter bi
le kınadı; arna bu Hükümetin bunu kınayış şekline 
balkınız, bir ibret levhası olarak görün. Ne diyor 
biliyor mıusunuz?. Diyor ki: «Bunlar gayri insani 
hadiselerdir.»ı Bütün ülkeler bunu kınamıştır, Carter 
bile bunu kınamıştır; takdirlerinize arz ediyorum. 

Bir bağımsız devlet, bu kadar vahşıiyane bir ha
reket karşısında bir tebliğ neşrederken böyle tebliğ 
neşredilir mi? (CHP sıralarından alkışlar). 

Sonra da, «ıBiz ne yapıyoruz?»* Daha ne yapacak
sınız? «Müslüman ülkeler bize petrol vermiyor» 
Vermez tabii. 

— 498 — 



M. Meclisi B : 102 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, çok önemli bir 
konuya geçiyorum. Bunların hepsi böyle; sömürge
leştirmekte City Bank yetmiyor, bu Hükümet Ame
rikan Expres Bankı getirmeye kalkışıyor, «Merkez 
Bankasını kilitli bulduk»* diyor. Eee açtınız mı? Ha
yır. Ne yapıyorsunuz?.. O küçük mutlu azınlığa özel 
merkez bankası kuruyor. City Bank bundan başka 
bir şey değil. İşte Türkiye'nin haili budur muhterem 
arkadaşlarım. 

Bu Hükümet 35 milyon doları fabrikaları bitir
meye vermedi, 135 milyon dolar şekere vermeye 
kalkışmıştır. Bu Hükümet - Türkiye'de birçok Ya
bancı Sermaye Kararnameleri çıkıyor - döviz getir
meden, bilmem daha önce göndermiş olduğu ham
maddeye mahsuben iştirak nispeti şu kadar artmış
tır, iştirak nispeti bu kadar artmıştır... Teferruata 
girmiyorum, vaktim müsait değil; işte bu Hüküme
tin 7 aylık bilançosu budur. 

Şimdi 'kısaca bir noktaya cevap verip asıl konuş
mak istediğim yere geliyorum. 

Bu Hükümet işbaşında kalsa arkadaşlarım nere
ye gidecek ülke? Söylediği gibi, «Efendim, tedbirler 
aldık bunu bekliyoruz»!. 24 Ocakta aldığı tedbirler-. 
den sonra hakikaten bir bekleyiş dönemi olsaydı, 
bir saf insan 7 kere denedikten sonra bu Hüküme
tin bu sözüne gene de inanabilir. Halbuki o gün
den sonra 8 kere daha devalüasyon yapıldı ve bu 
Hükümet daima zammı, faizi bir gidişat olarak ka
bul etmiştir. Bu bir tedbir aldı da beklenen bir şey 
yok. Bunun tedbiri bu: Zam, zam, zam; faiz, faiz, 
faiz; para değerini düşürme, düşürme, düşürme. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yine teferruata gi
remediğim için konuları süratle geçiyorum. 

Bu Hükümetin bütçesi ortadadır, yatırım yapa
bilecek değildir. Bu gidişatla gelecek kış gene kö-
mürsüz kalacak bu millet, ilân ediyorum. Çünkü kö
mür üretimini bu yıl % 100 artırması lazımdı. De
min rakamlar okundu, taşkömürü üretimi bilakis 
düşmüştür. Diğer konuların hepsi de aynı durum
dadır. Bu sebepten dolayıdır ki, kesinlikle ifade edi
yorum, bu Hükümet işbaşında kaldığı zaman 50 mil
yonun içerisinde bir kimse dahi bu Hükümetin anar
şiyi önleyeceğine inanmıyor. Herkes endişededir. 
Yahu bu vahim gidişatın sonu nereye varacak? Oluk 
oluk kan akıyor, bütün ülke bir kurtarılmış bölge 
kıslkacı içerisinde bir felakete doğru gidiyor. 

E, ekonomide zamdan, faizden, para değeri dü
şürmekten başka bir şey yok. «Kalkınacağız, trak
törler işleyecek»* diyor, işte yurt gezilerimizde görü-
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i yoruz, koskocaman caddelerin hepsi patlak. Bunla-
I rı tamir edemez. Neden? E, bu Hükümetin zlhniye-
I tine göre onu tamir edecek greyderin yedek parçası 

Amerika'dan gelecek. Amerika'dan piston gelecek 
de bizim bozuk greyderimiz çalışacak. Biz bununla 
köy yolu yapamayız. Ondan dolayıdır ki yollar pat
lak, koskocaman anacaddelerde 5 tane Bulgar TIR 

I kamyonundan başka bizim milletimizin canlılığını 
gösteren ne bir traktör, ne bir kamyon göremezsi-

I niz. (AP sıralarından gürültüler). 

I Daha en son yaptığımız Adana seyyahatimizde... 
I (AP sıralarından, «Gümüş Motoru iflas ettirdin»' 

sesleri, gürültüler). 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ... 
I Adana'da eskiden Mersin'den Ceyhan'a kadar vası-
I tadan geçemezdiniz, şimdi o kocaman anacaddeler 
I ülkemizin en hareketli bölgesi bomboş hale gelmiş

tir. 
BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Erbakan. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok 

teşekkür ederim Sayın Başkan. 

I Şimdi muhterem arkadaşlarım, bakınız... (AP sı-
I ralanndan gürültüler). 
I Muhterem arkadaşlarım, şimdi geliyoruz; bir ke-
I re daha bir sözümü tekrarlamaım lazım, deminden 
I beri çeşitli misallerle yaptığım tespitleri niçin yapı-
I yorum muhterem arkadaşlar? Gerçekleri görelim, 

baştan da söyledim, maksadım ne bir şahsı kötüle
mek, ne bir partiyi kötülemek değil, hepimiz bu 

I milletin evlatlarıyız, şu anda belki de bu acı gerçek
ler bazı arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyebilir, ama 

I kendilerinden rica ediyorum ve diyorum ki; aynayla 
kızmayın. Bu konuştuklarım sizsiniz, sizsiniz. Ayna-

I ya kızmakla elinize hiçbir şey geçmez. (AP sırala-
I rından gürültüler, CHP sıralarından «Bravo» sesle

ri). 
I İstediğiniz kadar söyleyin, hepiniz benim 30 se

nelik arkadaşımsınız, hepiniz benim kardeşiimsiniz. 
Ama bugün bu ülke öyle bir hale geldi ki, burada 

1 şimdi bu meseleyi köklü bir şekilde düşünmeye mec-
I buruz muhterem arkadaşlar. 

I Bakınız şimdi bütün bu tespitler doğru. Yani sö
zü şuraya bağlıyorum: Şu Gensoruda 51 tane it-

I ham var ya, bunların hepsi kesinlikle ve bütün sa
mimiyetimle inanıyorum ki yüzdeyüz doğru tespit-

j lerdir, yüzdeyüz. (CHP sıralarından alkışlar, AP sı-
| ralanndan gürültüler). 
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Şimdi balkınız, bu noktada Parlamento bir hü
kümeti görevlendirmiş (Milletin temsilcisi bu Parla
mentodur), şu işleri düzelt demiş, Hükümet 7 ayda 
her şeyi daha kötü hale getirmiş, 1980 Haziran fela
ketimin içline düşmüşüz. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda buriada biz bu 
milletin temsilcisi Parlamento olarak toplantıdayız. 
Bu tespitleri, bulunduğumuz noktayı görmek için 
yapıyoruz, hiçbir kardeşimizi kötülemek için değil. 
Ama ne yapalım ki bunlar gerçek. 

Şimdi, Parlamentonun 7 ay sabrettikten sonra, 
«Gel bakalım bu işin muhasebesini yapalım» demesi 
çok zaruri idi. Bundan dolayıdır ki Parlamento şim
di sabrın azamisini göstermiş, millete karşı, kendi 
vicdanına karşı görevini yapmak üzere Gensoruyu 
gündeme almış ve bu memleket meselelerini konu
şuyor. 

Ancak, huzurlarınızda bir şeyi baştan ifade ettim : 
Bakınız, geliniz Allah aşkına, 30 seneden sonra bir 
gerçeği görelim ve şu milletin, çığlığına kulak vere
lim. Dışarıda oluk oluk kan akarken biz burada bir
takım 1979 Kasımdı, 1980 Hazirandı, o daha kötü 
idi, bu daha kötü idi, diyerek hiçbir şeye çare bula
mayız muhterem arkadaşlarım. Söyleyeceğim şudur, 
bakınız size baştan haber veriyorum : Biraz sonra 
Sayın Demirel buraya gelecek, tekrar 45 dakikanın 
yarım saatini 1979 Kasımına ayıracaktır, açın bakın. 
Ondan sonra iki şey daha söylemeye çalışacak, di
yecek ki, «Efendim, biz iyi niyetle işe başladık, eli
mizden geldiği kadar çalışıyoruz.» 

Bir an için bunların hepsinin doğru olduğunu 
kabul etsek dahi, bu bizim derdimize çare olmuyor 
ki. iyi niyetle başladın, elinden geldiği kadar çalı
şıyorsun ama, sen bu memleketin derdine yemliyor
sun, yararı yok; işte gerçek bu. Biz işte Parlamento
yuz, siz de Parlamentonun üyesisiniz, şimdi Hü
kümet bir yana, şurada bu Parlamentonun üyeleri 
olarak gelin bu işe çözüm bulalım. 

Buraya biraz sonra gelip bu konuşmaları yapmak 
hiçbir şeyi halletmez. Şimdi ben size söyleyeyim; Sa
yın Demirel... 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Böyle konuşma olur 
mu Sayın Başkan yeter artık!.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın 
Demirel buraya gelmiş, bunları söylemiş olsa ne 
hallolur? Kan durur mu bununla, açlık durur mu?.. 
Bunların hiçbirisi milletin derdine çare değil. 
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Bakınız ben size önce bir tahlil yapmak istiyo
rum, inşallah yanılırım. Bugün Adalet Partisinin 
gözettiği nokta, kanaatime göre, ne yapıp yapıp Çar
şamba günü Gensorudan müspet oyu almak. Ondan 
sonra, kanaatime göre, zaten Parlamentonun tatil 
ayı gelmiştir, 4 Haziran 1981'e kadar, aslında bir 
daha Parlamentoyu çalıştırmamak. Hissiyatım bu. 

Dikkat ederseniz bakınız, 25 Ağustosta konuşul
ması lazımgelen Örfi İdarenin iki ay önceki görüşme
leri, 25 Haziranda değil 15 Haziranda konuşuldu. Ni
çin? Ramazan Bayramının arkasından Türkiye Büyük 
Millet Meclisini önce Örfi İdareye çağırıp, arkadan 
erken seçim için Millet Meclisini çağırmak. Dikkat 
edin adım adım sayın, inşallah yanılıyorum; şimdi o 
erken seçim çağırışında mutlaka 5 - 1 0 tane Adalet 
Partili arkadaşımız bulunmayacak, «Halk Partisi gir
medi, erken seçimden kaçtı» . denecek; «ne yapalım 
biz istiyoruz ama olmadı» denecek ve 1981 senesinin 
bütçesi burada «ham hum çaralum» müzakere edil
dikten sonra, «hadi seçime» denecek. Ve bu bir sene 
esnasında Sayın Demirel, millete gidip ne diyecek? 
söyleyeceği şeyi ben size söyleyeyim. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Erbakan, süreniz 
tamam efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

«Arkadaşlar bakın, bunlar beni tenkit ederler, 
ederler ama gene • de hemen iy'sini bulamazlar. Gö
rüyorsunuz bak gene ben işbaşındayım» diyecek. 

Muhterem arkadaşlar, bundan dolayı, bakınız, bu 
tarihi günde bütün bu gerçeklerin yanında şu gerçek
leri de dikkate alalım : 

Söylediğim gibi, 1980 Haziran, 1979 Kasımdan 
daha kötüdür Sayın Başbakan. Türkiye'nin meselele
rini halletmek için Adalet Partisinin iyi niyeti ve gay
reti yetmiyor; size samimi olarak söyleyeyim. Adalet 
Partisi aslında yamayı örtmüyor, yama daha da bü
yüyor. Adalet Partisi işbaşında kalırsa, bundan son
ra da yara büyüyecektir, tahribat artacaktır. Yedinci 
kere deneme de göstermiştir ki, Adalet Partisinde, 
sizin Hükümetinizde milli kaynakları geliştirme ka
biliyeti yok. Sizin Hükümetinizde, eldeki mahdut 
imkânları en verimli sahaya tevcih etmek kabiliyeti 
yok. Siz 40 milyar bastınız 7 kişiye gitti. Bak size 
söyleyeyim; hepiniz benim 30 senelik arkadaşımsınız, 
kardeşimsiniz, şahsınıza ne kadar büyük sevgim mu
habbetim var biliyorsunuz, işte kardeşiniz olduğum 
için ifade ediyorum ki... (Gülüşmeler) Bakınız muh
terem arkadaşlarım, siz 50 seneden beri artan nü< 
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füsun meselelerini halledecek düzeni kuramazsınız. 
Bak sizin halinizi söyleyeyim : Siz ne zaman işbaşına 
gelseniz, 7 kere geldiniz, sizin 60 tane emekli umum 
müdürünüz vardır; bunları alır işbaşına koyarsınız 
Bakın şimdi umum müdürlerinize, siz kendiniz gör
müyorsunuz, bu umum müdürlerinizin hepsi emek
lidir. Niye? Bir defa sizin gözünüze girmiş. Bunlarla 
da bu iş dönmüyor. Sizin o umum müdürünüzün al
tında kademeniz yok, başkası size saçak oluyor, far
kında değilsiniz, farkında değilsiniz. (MSP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

Ben size bir şey söyleyeyim, bak kardeşane söylü
yorum : Kardeşim, siz bu Hükümeti bırakın, ken
dinizi tamir edin, kendinize taze kan verin. (Gülüş
meler) Benim size kardeşane tavsiyem bu. Kaldıkça 
daha kötü olacaksınız, kaldıkça. Halbuki biz sizin 
kötü olmanızı istemiyoruz. Kendinizi tamir edin, gü
nün birinde gene bize lazım olursunuz, nenize gerek. 
(Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan bağlayınız ve lütfen 
Genel Kurula hitap ediniz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, «sözü bağlayın» 
dedi Sayın Başkan, bağlıyorum. En önemli dakikanı
zı rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bizim dinimiz
de bir kaide vardır : «Şeytana kızacağına selavatı şerife 
getirmek daha hayırlıdır» Herkesi tenzih ederim, bir 
fikrin açığa çıkması için söylüyorum : Çin'de de bir 
atasözü var, Çin atasözünde de : «Karanlığa kızmak-
tansa bir mum yakmak evladır» der. 

Şimdi bakınız, ben vaktimin büyük bir kısmında, 
«Yahu, Adalet Partisi bu işi yapamıyor, yetmiyor; 
kendisini düzeltmesi lazım...» Evet, ama bu akan kan 
ne olacak? Bu akan gözyaşı ne olacak? Onun için 
şikâyetten fayda gelmez, uzun uzun listeler oku. Biz 
Parlamentoyuz, maksadımız, görevimiz şikâyet değil, 
çözmek. Mesul biziz. Nasıl çözeceğiz? 

Çözümü teklif ediyoruz : Gelin arkadaşlar, şu 
arkadaşlarımıza bir iyilik edelim, şu Hükümeti işba
şından uzaklaştıralım. Bunlar uzaklaşmasını bilmiyor, 
ben tavsiye ettim, ama gene de çekileceğini zannet
miyorum. (Gülüşmeler) Şimdi bunlar kendilerini ta
mir etsin, yarın lazım olacak. 7 ayda tükendiler. 

Ha, şimdi burada gelin hep beraber bir parlamen
to hükümeti kuralım. Yeni bir hükümet için teklifte 
bulunuyorum. 5 tane hususiyeti olsun bu Hükümetin. 
Bu bir kardeşlik hükümeti olsun. Hepinize, hepinize 
sesleniyorum; bir onarım hükümeti olsun, bir parla

mento hükümeti olsun. Bu hükümet, Batı - Kulüp 
değil, milli çözüm olsun. Bu hükümet bundan son
raki 4 senelik devre için bir köprü vazifesi görsün. 
Bundan sonraki 4 sene ne olacak? Mesele sadece bu
günün meselesi değil ki; bu vatan, bu millet hepimi
zin. 

Şimdi bakınız, bu Hükümet.... 
BAŞKAN —Sayın Erbakan, dört dakikanız geç

ti, lütfen. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok 

teşekkür ederim Başkan, tamamlıyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Hükümet hakikaten 
çok iyi bir İçişleri Bakanı koysun, bir Milli Eğitim 
Bakanı koysun; şu okullarda anarşiye yataklık yapan 
mihraklar temizlensin, şu İçişleri Bakanlığı vasıtasıy
la bu illerde ve ilçelerde huzuru, sükunu temin ede
cek ciddi bir çalışma yapılsın. Tarafsız bir yönetim 
meydana getirilsin, milli kaynaklar geliştirilmeye çalı
şılsın, eldeki mahdut imkânlar en faydalı sahaya tev
cih edilmeye çalışılsın. 

Bu hükümet bundan sonra Allahaşkına zam yap
masın, para değerini düşürmesin, faiz kararnamesini 
kaldırsın. Bak, bu Adalet Partisi Hükümeti 7 aydır, 
bitmiş alkoloit fabrikasını işletmeye açamıyor. Ne
den? O emekli umum müdürlerden başka o fabrika
yı açacak kadrosu yok; açamıyor. Şimdi öyle birta
kım yatırımlar var ki, bunları bir an evvel işletmeye 
açmak lazım. Bir köprü hükümet olsa dahi, diğer 
yandan da birtakım duran yatırımlar var, bunlar iş
letmeye konsun, yaralar tamir edilsin, Müslüman ül
kelerle iyi münasebetler kurarak, şu memleketin pa
zar, petrol sorunları da halledilmiş olsun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yeter artık yahu!.. 
BAŞKAN — Efendim ben ikaz ediyorum, zatı-

âlinize gerek yok. İkaz ediyorum. 
Son defa rica ediyorum Sayın Erbakan, son defa. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi 

çağrıda bulunuyorum. Gelin böyle bir hükümeti kur
mak için ey Adalet Partili arkadaşlarım, siz bizi des
tekleyin; 7 aydır T>iz sizi destekliyoruz veya grubunu
zu serbest bırakarak Parlamentonun böyle bir hükü
met kurmasına yardımcı olun. 

Halk Partili arkadaşlarımıza da aynı çağrıyı ya
pıyorum. Gelin şikâyetle neticeye gidilmez. Parla
mento olarak görevimiz, bunu yerine getirmektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Başbakan sen mi
sin? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bütün Parlamentoyadır bu çağı-
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rım. İşte huzurlarınızda tarihi vazifemi yaptım. Söz
lerimi kapatırken... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, Sayın Erbakan, ri
ca ediyorum. Sözlerinizi kesmek durumunda beni 
bırakmayın. Lütfen, lütfen. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim, son cümlemi söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, son cümlenizi rica edece
ğim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sözle-
.rimi kapatırken, bu vatan, bu millet hepimizindir; 
şahit olun, bir kardeşiniz olarak şu günde ne yapıl
ması lazım, inandığımı size samimi olarak arz et
tim, söyleyeceğimi söyledim. 

Şimdi bu tarihi oturumda, Cenabı Allahtan, aziz 
milletimize doğru yolu göstermesi, hakkı hak olarak 
göstermesi, batılı da batıl olarak göstermesi, mille
timizi şu ıstıraplardan en kısa zamanda kurtarmasını 
niyaz ediyorum ve Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum 
ki, aziz milletimizin inşallah bu dertleri devam etme
yecek, kurtulacaktır. 

'Muhterem arkadaşlarım, her millet layık olduğu 
idareyi bulur. 

BAŞKAN —• Sayın Erbakan, lütfen bağlayın 
efendim, yoksa kesiyorum. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu ko
nuşmalarımız doğruyu bulmak içindir. Allah bu Par
lamentoya en hayırlı adımı atmayı nasip etsin, he
pinizi saygıyla selamlarım. (CHP ve MSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim. 
Sayın Kasım Önadım, bir önergeniz var efendim. 

Milli Selamet Partisi sözcüsü «5 kişi 240 milyon kre
di alıyor» diye beyanda bulundu diyorsunuz. (CHP 
sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) Ve tavassutu
muzla bu beş kişinin isminin açıklanmasını rica edi
yorsunuz. Bu tamamen hatibin bileceği husustur. 
Kendisi açıklamakla mezundur. Başka bir usulümüz 
yoktur efendim. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, Mil
li Selamet Partisinin lideri yalan söylemiştir. Onu 
açıklasın lütfen. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sahtekâr. 
BAŞKAN — Kendisinin bileceği bir husustur Sa

yın Önadım. Rica ediyorum efendim. Yakışmayacak 
şekilde birbirimize davranmayalım efendim, rica 
ediyorum. 

Söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sa
yın Nevzat Kösoğlu'nda. Buyurun efendim. (MHP 
sıralarından alkışlar) 
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MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOGLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri, Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına Yüce 
Heyetinizi hürmetle selamlıyorum. 

Mevcut Hükümet hakkında verilen Gensoru ve
silesiyle Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve kar
şı karşıya olduğumuz problemler burada müzakere 
edilmektedir. Bu müzakerelerde çeşitli üsluplar kul
lanılabilir. Genellikle propagandaya dönük olarak 
da konuşulabilir. Ama ben meseleleri ele alırken 
mümkün olduğu kadar iyi niyetli zihinlerde birtakım 
izler bırakmaya ve bazı problemler karşısındaki tav
rımızı açıklamakla birlikte bir aydınlık getirmeye 
çalışacağım. 

İktidar da, onu destekleyen partiler de ve muha
lefet partisinin sözcüleri de Türkiye'nin karşı karşı
ya bulunduğu temel problemin anarşi hadisesi oldu
ğunda müttefiktirler. Bununla birlikte Türkiye'nin 
içinde bulunduğu iktisadi sıkıntıların önemli mesele 
olduğu keza beyan edilmektedir. Konuşmalarda anar
şiden çok keskin kelimelerle, müthiş sıfatlarla söz 
edilmekte, ama bir kısım rakamlar beyanının ötesin
de bu acı meselenin mahiyeti hakkında, gelişmesi 
hakkında ve neler yapılması gerektiği hususunda cid
di beyanlarda bulunulmamaktadır. 

Politika günlük bir hadise olmaktan çok geleceğe 
dönük bir kavramdır. Anarşi meselesinin mahiyeti, 
Türkiye'deki gelişmesi hakkında ciddi, aydınlık ve 
sıhhatli bilgileri olmayan, bakış açılarına ulaşamamış 
olan iktidarlar bu meseleye çözüm getiremeyeceği 
gibi, muhalefet olanlar da sadece kan ve rakam ifa
delerinden öteye müspet, iyileştirici bir bakış açısı, 
bir yorum getiremezler. 

Özellikle anarşi konusunda sebeplerle sebeplerin 
tevlit ettiği nihai neticeleri hiçbir suretle birbirine 
karıştırmamakla mükellefiz. Rakamlar bu konuda 
bazı gerçekleri gizleyici bir mahiyet arz etmektedir. 
Günde şu kadar insanımızın, yılda şu kadar insanımı
zın öldürülmüş olması, vatandaşlarının can güvenli
ğini korumakla mükellef olan devlet için ve onun 
icra gücünü temsil eden Hükümet için elbette ki bir 
problemdir, sorumluluğu olan ağır bir problemdir. 
Bunun ifade ettiği elbette ki ciddi bir mana da var
dır. Ama anarşiyi bu rakamların içerisine hapseder, 
o çerçeve içerisinde mütalaa ederseniz, bu bilerek ya
pılan bir saptırma hareketi değilse, meseleye çok yan
lış bir yaklaşımdır. 

Ben yüzlerce mensubunu ve yöneticisini anarşiye 
kurban vermiş olan bir parti adına konuşuyorum ve 
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buna rağmen diyorum ki, anarşinin asıl meselesi ra
kamlarla ifade edilen can kayıpları değildir. Anarşiyi 
yıllık trafik kazalarından ayıran şey, yine yılda bin
lerce vatandaşımızın ölümüne söbep olan trafik kaza
larından ayıran bir özellik vardır. Meseleyi istatistik 
olarak ortaya koyduğunuz zaman «sizin zamanınız
da şu kadardı bizim zamanımızda bu kadar arttı bu 
kadar ndksanlaştı» diye, meseleyi bu ölçüler içerisin
de ortaya koyduğunuz zaman; sizin ne konuştuğu
nuzu başından dinlemeyen bir insan trafik kazaların
dan bahsettiğinizi de zannedebilir. 

Anarşide asıl mesele, asıl tehlike vatandaşların 
can emniyetine yönelmiş olmakla birlikte; anarşinin 
maksadının bir kısım vatandaşların can güvenliğini 
yök etmek değil; devleti yıkmak ve rejimi çökert
mek olduğudur. Anarşiyi tehlikeli kılan, anarşiyi 
problemli yapan, bugün hepimizi Türkiye'yi bu nok
taya getiren anarşi kavramındaki bu gerçektir. 

Binlerce kişi trafik kazasında can verse bile, bu-' 
nun ifade ettiği bir mana vardır. Vatandaş eğitimli
nin iyi yönetilmediğini bu kazalara bakarak söyleye
bilirsiniz. Yolların iyi olmadığını, makinelerin iyi ol
madığını söyleyebilirsiniz. Birçok: manalar çıkarabi
lir ye hükümeti tenkit edebilirsiniz; ama bunun ifa
de ettiği mana baş'kadır. Sayıları çok az da olsa Tür
kiye'de maksadı devleti yıkmak olan, rejimi çökert
mek olan bir hareket; bu maksadına ulaşmak için 
eğer bir vatandaşımızı öldürmüş ise, onun ifade ettiği 
mana başkadır ve devleti yıkmak için, rejimi çökert
mek için hükümet edenler nezdinde ve Büyük Mil
let Meclisi nezdinde bir kişiyi öldürmekle, bin kişi
yi öldürmek arasında bu mana bakımından bir fark 
olmamaktadır. Eğer anarşiyi bu ölçüler içerisinde 
malhiyetıini kavrayarak ele alırsak; ancak ona doğru 
yaklaşımlar bulabiliriz ve ancak meseleye çözümler 
getirebiliriz. 

Şimd'i ben sözümün başında ifade ettiğim gibi bu 
konuya Türkiye'deki gelişmeleri açısından kısa bilgi
ler vererek gireceğim. Bu beyanlarımla eğer iyi ni
yetli zihinlerde bazı izler bırakalbilirsem şahsım adı
na da, grubum adına da görevimi yapmış telakki ede-' 
ceğim kendimi. 

Değerli arkadaşlarım, tarihte devlet vakıasının var 
olduğu günden beri ve o devletler belli milletlere da
yanarak vücut bulduğu günden beri tarih sahnesi mil
letlerin hâkim olma, güçlü olma mücadelesinden iba
ret olmuştur. Bu mücadelede zamanın imkânları de
ğişik ölçülerde bir vasıta olarak kullanılagelmiştir. 
Milletler mücadelesinde ideolojik vasıtaların, ideolo-
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i jik imlkânarın, bu mücadelenin bir vasıtası olarak 
I kullanılması hadisesi asrımızın getirttiği bir yenfilik-
I tir. İdeolojik emperyalizm milletlerin hâkimiyetine 
I giden yolda, ideolojik emperyalizm kavramı yine as-
I rımızın getirdiği yeni bir vakıadır. 
I Türkiye bu kavramın ortaya çıktığı günden beri 
I muhakkakki ideolojik saldırıya, ideolojik emperya-
I l'izmin taarruzlarına hedef olmaya devam edegelm'iş-

tir. Ancak 1967 yıllarına gelinceye kadar ideolojik 
emperyalizm, Türkiye'de cumlhuriyetün kurulduğu 

I günden beri süregelen iktidarların, mesele karşısında
ki belli hassasiyet ve idraklerinden ötürü harekete 

I geçme imkânını bulamamıştır. 1967'ye kadar bu em
peryalizm saldırılarını belli ölçülerde devam ettirdiği 

I halde, silahlı hareketlere kalkışacak imkânı kendisin-
I de bulamamıştır. 

Küçük, küçük: çalışmalar Cumhuriyet Halk Par
tisinin 1950 öncesi devresinde de 1950'den sonraki 
ik'Üidar değişmeleri devresinde de hükümetler tara-

I fından takip edilmiş, engellenmiş ve yaygınlaşması 
I önlenmiştir. 

Türk milli eğitimi esasen, milliyetçi bir doğrultu
da başından beri tanzim edilmiş olduğu halde, Türk 

I gençliğini milli ve dini mukaddeslerine bağlı, devleti-
I ne sadık, çağdaş değerleri milli üslûplarda gerçekleş-
J tirmek üzere yetiştirilmesi gereken nesiller olarak ele 

aldığı ve bunun umdelerini verdiği halde, ne yazık 
I ki, Türk milli eğitimi zaman içinde giderek mater-* 

yal ist bir muhtevaya bürünmeye başlamıştır. 

Cumhuriyet devresinden günümüze kadar gelen 
I bu uzun süre içerisin'deki materyalist muhtevalı eği-
I timler, esasen 20 nci asırda ortaya çıkan marksist 

emperyalizmin teşebbüsleri için, yayılması için genç 
zihinlerde müsait bir zemin hazırlanmış bulunmakta 
idi. 

I 1967'de bu emperyalizmin marksist emperyaliz-
I min yeni bir safhaya girdiğini ve silahlı hareketlerin 
I başladığını görmekteyiz. Marksist emperyalizm, ce

miyetimizin en aktif kesimi olarak üniversiteyi ken-
j dis'ne başlangıçta çalışma sahası olarak seçmiş ve 

silahlı hareketlerini de üniversiteden başlatmıştı. 
O yıllar, bizim siyasi parti olarak Türk siyasi ha-

I yatına henüz adım attığımız yıllardı. Üniversitelerde, 
1 bir kısım yönetmeliklerin değiştirilmesi ve bazı hak-
I ların yönetimden talep edilmesi şeklinde başlayan bu 
I hareketlerin, gün geçtikçe mahiyetinin ve şeklinin de-
I ğiştiğini kamuoyu görmekteydi. Ancak, daha o za-
I mandan meselenin masum talebe istekleri olmaktan 
I öteye manalar taşıdığı, masum talebe isteklerinin 
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aslında daha uzak hedeflere başlayan bir yürüyüşün i 
ilk adımları olduğunu Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak sesimizin ulaştığı noktalara kadar duyurmaya 
çalıştığımız halde, o devrelerde ne yazık ki, bugünkü 
Hükümetin bugün takdir ettiğimiz seviyedeki idrak 
ve hassasiyetine o gün şahit değildik. 

Bazı siyasi partiler ise, daha o günden, hadise
nin gelişmesini sağlayıcı nitelikte beyanlar vererek, 
hadiseyi - tabiri caizse - bir şişleme içerisinde, bir 
perdeleme içerisinde bulundular ve hadiselerin bu 
perdeler arkasında gelişmesini temine hizmet ettiler. 
O günleri hatırlayalım, üniversitelerde bu hadiseler 
yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlarken, devletin gü
venlik kuvvetleri üniversitelere giremediler ve üni
versitelere girmek istediği zaman da, bir kısım siya
si partilerden üniversite yöneticilerine ve bazı Ana
yasa kuruluşlarına kadar toplumumuzun bir çok ke
simleri ayağa kalkarak üniversite muhtariyetinden 
söz ettiler. Anayasa nizamının zedeleneceğinden bah
settiler, üniversite içerisine güvenlik kuvvetlerini, 
Anayasal hassasiyetlerinden ötürü, rejime sadakala
rından ötürü istemedi. Şimdi, değil üniversitelerde, 
ortaokullarda bile her sınıfta bir bekçi her yüksek
okulun kapısında tankları görmeye başladık ve göz
lerimiz artık buna alışmaya başladı. 

Üniversite muhtariyeti karşısında «güvenlik kuv
vetleri üniversiteye giremez» diyen Anayasa kuruluş
ları, siyasi partiler, bu hassasiyetlerini kayıp mı etti
ler, yoksa meseleye bakışlarında bir değişme mi ol
du? Niçin şimdi aynı sözleri duymuyoruz? Üniversi
telerin kapılarını tanklar beklerken, muhafızlar bek
lerken, o Anayasa kuruluşları niçin anayasal hassasi-
yetleriyle yeniden kamuoyunun karşısına çıkmıyor
lar? 

Demek ki, onların belli bir hazırlık içerisinde ol
duğunu söylemesek, yahut söylemek istemesek bile, 
en azından bir gaflet içinde bulunduklarını ve o gaf
letlerinin perdesi arkasında üniversitede bu hareket
lerin büyük ölçüde geliştiğini söylemek mecburiye
tindeyiz. 

Üniversitelerde marksist ideolojinin çengeline ta
kılanlar fiili hâkimiyetlerini kurmaya başladılar. İş
gal ettiler, boykotlar yaptılar ve kendi düşüncelerini 
paylaşmayan insanları üniversite eğitiminden uzaklaş
tırdılar. Eğer o devrelerde sadece sol adı altında 
Türkiye'de yayınlanmış olan neşriyatı zamanın ilgi
lileri ve siyasi partiler ye Anayasa kuruluşlarının 
mensupları ciddi bir gözle sadece elden geçirmiş olsa 
idiler, o gün başlayan bu hareketlerinin, bugün, 10 

— 504 

30 . 6 . 1980 O : 1 

sene, 15 sene sonra hangi noktaya geleceğini, onların 
ifadelerinden, hiç bir yoruma ve zihni zorlamaya lü
zum- kalmadan tespit etmek imkânına sahip olacak
lardı. 

O zaman sol neşriyat yapıyoruz diyen bir kısım 
yayın organları meselenin teori planında tartışmasını 
yapıyorlardı. «Marksist bir hareket sadece bir üni
versiteye hapsedilemez» diyorlardı. «Devrimci hare
ket üniversitedeki aktif unsuru bir güç olarak kul
lanır, ama sadece bu güçle hiç bir noktaya varamaz» 
diye yazıyorlardı. «Ne yapması lazımdır?» tartışma
larını yapıyorlardı. «Köylülere, işçilere el atmak ge
reklidir. Bunlarla birlikte hareketi yaygınlaştırmak ve 
silahlı eylemlere dönüştürmek gereklidir. «Ben kaba 
hatlarıyla veriyorum. Bunları çok açık, çok net yaz
dılar. Nihayet gelişmeler «işçi, köylü, gençlik el ele» 
sloganında fiili tezahürünü buldu. Gerçekten işçi, 
köylü kesimine el atıldı, üniversitedeki çalışmalar 
üniversiteden taştı ve böyle bir geniş cephe ile pro
paganda faaliyetlerine, emperyalizme hizmet faaliyet
lerine devam edildi. 

Bazı siyasiler bu devrede de, ister maksatlı olarak 
diyelim, ister büyük bir yanlışın ve yanılgının kur
banı olarak, gafletin eseri olarak diyelim, bu geliş
melere gene sahip çıktılar. 

Sonra 1971 dönemi başladı. Bu gelişmeler karşı
sında ideolojik saldırının propaganda olmaktan, söz 
ve yazı ile insanları zihinlerinden, ruhlarından yaka
lama, kelepçeleme, esir etme faaliyeti olmaktan; si
lahlı hareketlere dönüşme devresine girmesinden son
ra, 1971 12 Martı Devletin kendi varlığını Silahlı 
Kuvvetleri, vasıtasıyle savunma hareketi olarak teza
hür etti ve hepimizin bildiği gibi bîr yıl Devletin 
silahlı güçleri marksist militanlarla silahlı mücadele
yi devam ettirdiler. Banka soygunları, adam kaçır
malar, adam öldürmeler; bir yıl boyunca devlet gü
venlik kuvvetleriyle, Silahlı Kuvvetlerle marksist mi
litanların mücadelesi devam etti. 

Bu mücadeleler sonunda birçok Marksist militan, 
devlete, rejime, millete karşı ayağa kalkmış olan 
birçok militan ve bunları teşkilatlandırıp yönlendiren 
birçok teşkilat, örgüt ele geçirildi, mahkemelere 
sevk edildi ve nihayetinde örfi idare mahkemeleri 
tarafından birçokları, büyük bir kısmı mahkûm edil
diler. 

O devrede bile Türkiye'deki bir siyasi parti ve 
Marksist hareketi açıktan açığa destekleyen yayın 
organları Türkiye'de faşizm tehlikesinden bahsettiler 
ve müşterek koro halinde faşizm tehlikesine karşı 
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birtakım kuvvetleri mücadeleye çağırmaya devam et
tiler. 

12 Mart döneminde binlerce Marksist yakalandı, 
mahkemelere sevk edildi ve binlercesi mahkûm edil
di. Bunların içerisinde kaç tane sağcı var idi? Tek 
bir tane yoktu. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Dolu, dolu. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Anarşi de

diğimiz devlete başkaldırma, devletin rejimini değiş
tirme, milleti bölme hadisesi olarak tezahür eden ve 
bir ideolojinin emrinde tezahür eden hadise içerisin
de, silahlı mücadeleler içerisinde, 1971 12 Mart hare
ketinin akabinde mahkemelerde mahkûm edilmiş 
olan binlerce anarşist içerisinde «Ben milliyetçiyim» 
diyen tek bir fert yoktur. 

O zaman «Anarşiyi sağ çıkarıyor» diyenlerin ve 
hâlâ demekte ısrar edenlerin, o zaman «Anarşi sağ 
ile sol arasındaki mücadelenin eseridir» diyenlerin 
idrakine bu gerçeği bir kere daha sunmak fakat buna 
rağmen devam ederlerse onların karar ve istikamet
leri hakkında da ona göre hükümler vermek zorun
dadır. Anarşi 1972'den sonra, 1975'den sonra çık
madı; 1967'lerde başladı, 12 Mart belli bir devreyi 
geçirdi, yakaladı, mahkûm etti. Tek bir milliyetçi 
yok aralarında. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Kamplar ne 
oldu, kamplar, 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Anarşi, dev
letle devleti yıkmak isteyenler arasındaki mücadeley
di. Anarşide iki taraf vardı, birisi devlete yönelen 
silahlı güçler, birisi devleti savunan devletin silahlı 
güçlerL 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Güvenlik 
Kuvvetlerine yardımcı oluyordunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu açık 

gerçek karşısında bazı sol çevreler ve bir siyasi parti, 
anarşinin içerisine sağı yeterince ithal edemeyince ve 
sağ başlattı diyemeyince, çünkü gerçek onu bu ölçü
de sert bir şekilde tecrih edince anarşi hadisesinde 
yeni ve saptırıcı yorumlar getirmeye başladılar. Ne 
dediler? Dediler ki, anarşinin sebebi Türkiye'nin ik
tisadi durumu ve sosyal problemleridir. Anarşi Tür
kiye'nin iktisadi meselelerini henüz çözememiş olma
sından ve sosyal problemlerinden kaynaklanmaktadır. 
Bunu gayet allamece tavırlar içerisinde konuşmala
rına, makalelerine yahut benzeri propagandalarına 
mevzu ettiler. Bu da tamamen köksüzdü. Biliniyor 
idi ki anarşi iktisadi durumu, sosyal durumu veya her 
•hangi bir sebepten doğan durumu bir malzeme ola

rak kullanır. Anarşi o sebeplerden doğmaz, ama bu 
gerilimleri hedefine varma, kitleleri harekete geçir
mek için bir malzeme olarak kullanır. Türkiye'de 
bin yıldan beri bu toprakları vatan yapan insanlar 
bin yıldan beri farklı mezheplerde birlikte yaşadılar. 
Hangi iktisadi gerekçeyle bu farklılığın izahı vardır. 
Ama bin yıl sonra, bin yıl beraber yaşayan bu insan
lar bin yıl sonra ayrı mezheplerde olmaktan doğan 
gerilimleri harekete geçirerek anarşinin bir malzemesi 
olarak kullanıldı, kullanılıyor. («Maraş ne oldu» 
sesi) «Maraş ne oldu?» diye soran arkadaşıma it
haf ediyorum, 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Anlamaz 
o. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Türkiye'de 
yine bin yıldan beri, belki daha fazlasından beri bir
likte yaşayan insanlar, çeşitli ilmi, gayri ilmi ne olur
sa olsun, bulunan en küçük farklarla biri biriyle sür-
tüştürülmeye ve doğan gerilimler anarşide kullanıl
maya çalışıldı. Bunlar daha önce yok muydu da, 
1967'lerden sonra ortaya çıkmaya başladı? Vardı 
ve bunların iktisadi problemlerle hiçbir ilgisi yok
tur. İktisadi problemler, sosyal problemler gerilim 
doğururlar. Bu gerilimleri devlet, eğitimini yaygın
laştırmak, kültür hareketlerini milli istikametlerde 
hızlandırmak suretiyle bu gerilimleri müspet istika
metlere kanalize eder, büyük atılımların enerjisi 
halinde kullanır; ama devlet bunu yapamazsa ko
münizm alır kendi propagandası ile kendi hedefine 
varmak için bir enerji, bir gerilim olarak kullanır; 
Türkiye'de yapılan budur, , 

Eğer tüm anarşi iktisadi ve sosyal problemlerden 
doğmuş olsaydı, 1967'lerde Fransa'da, Almanya'da 
ve benzeri iktisadi ve sosyal problemlerini bize na
zaran çök büyük ölçüde halletmiş olan ülkelerde 
anarşi hareketlerinin görülmemesi gerekirdi. Halbuki 
görüldü, hep birlikte biliyoruz, 

1971 12 Martı sonrasında örfi idare mahkeme
lerinin verdiği kararlar Marksist anarşinin militan
larını büyük ölçüde hapishanelere yerleştirdi, teşki
latlanmalarını büyük ölçüde kırdı ve Türkiye'de 
1972 - 1974 devresi anarşi bakımından yaşanan en 
rahat devre oldu. Rakamlara meraklı olanlar ista
tistiklere baksınlar, o devrenin rakamlarını da burada 
kullansınlar. Anarşi mahiyet itibariyle kapanmak zo
runda kaldı, neticeleri itibariyle de en rahat devresi 
yaşandı. Yani, rakamlar yükselmedi, ölüm rakamları, 
banka soymalar, yol kesmeler azaldı. Niçin? Çünkü, 
anarşide taraf olan güçler büyük ölçüde dağıtdabil-
miş ve bir kısmı hapishanelere doldurulmuş. 
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Sağın anarşi çıkardığını veya anarşide taraf oldu
ğunu söyleyenler bu noktaya da bir izah getirmek 
zorundadırlar. Sayın Ecevit'in tabiriyle, ki doğrudur, 
12 Mart hadisesi aşırı solu ezmiştir, sağa dokunma-
mıştır. Çünkü, 12 Mart hadisesi devleti savunmak 
için devlete karşı olanı ezmiştir ve ezilmiş olan aşın 
solla birlikte 1972 - 1974 arası Türkiye'de bir rahat
lama devresi geçirilmiştir. Ezilmeyen sağın, onun aşı
rısının da ortada olduğu bir devrede anarşi faaliyet
leri görülmemiştir. 

1974'te Türkiye'nin siyasi rejimi, iktisadi yapısı 
ve geleceği bakımından bir şanssızlık telakki edilmek 
zorunda olunan af çıkmıştır. Bu af hapishanelerde 
olanları tekrar cemiyete saldığı gibi, 12 Mart hadise
siyle yurt dışına kaçmış olanları da yeniden Türkiye' 
ye davet etmiştir. Bundan sonra Marksist ideolojik 
saldırı devam etmiştir. Hapishanelerden çıkanlar ve 
yurt dışına çıkıp da tekrar yurda dönmüş olanların 
yeniden eski irtibatlarını tesis ettiğini, yeniden teşki
latlandığını ve kısa bir devre içerisinde büyük bir 
propaganda gücüne ulaşacak ölçüde basın yayın 
organlarına el attıklarını, yüzlerce dergi, mecmua çı
kardıklarını ve hatta nihayet büyük günlük gazetele
re sahip olma noktasına kadar geldiklerini görmekte
yiz. 

Bu hadise ile birlikte Türkiye'de anarşi yeniden 
tırmanmaya başladı,. Bu hadise ile birlikte 1978'lere 
gelinceye kadar Türkiye'de anarşinin tırmanışı büyük 
mesafeler aldı. 1978'lerde ise, Türkiye'deki anarşi 
gelişmelerinde yeni bir safha ortaya çıktı. Bu safha
nın özelliği şudur : 

Bu devrede Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de 
anarşi ile aynı ağzı kullanmaya başladı; her ikisi de 
faşizm tehlikesinden söz ediyorlardı. 

ikinci özelliği; hükümet anarşinin üzerine yürü
müyordu. 

Üçüncü özelliği ise; anarşistler devlet müessesele
rine büyük ölçüde sızmaya ve müesseselere nüfuz et
meye başlıyorlardı. 

Bunların bir çok örnekleri vardır. Ben bu örnek
leri tdk tek vermeyeceğim, sadece çok ilgi çekici olan 
bir tanesinden huzurunuzda okumadan bahsedece
ğim. 

«THKPC davasında 8 Nisan 1975 günlü otu
rumda verilen kararla 15 yıl hapse mahkûm oldum.» 
Bir belediyeye yazılmış olan dilekçedir, iş isteme di
lekçesi böyle başlıyor. «Ayrıca Dev - Genç davasın
da da 8 yıl 10 ay 20 güne mahkûm oldum. Af sebe
biyle çıktım, ranseymanım budur, bana iş verin» di
yor bir "belediyeye ve belediye onu iktisat müfettişi 

yapıyor. Yerinden memnun olmuyor, 5 - 10 gün son
ra Yerel Yönetim Bakanlığı bu çok kıymetli zatı 
bana gönderin, onu şef yapacağım diyor, tek gün 
devlet memuiiyeti olmayan bu zatı alıyor, daire şefi 
yapıyor. 

Devlete sızma hadisesi böyle başladı ve maalesef 
böyle devam etti. 

O devrede emniyet güçleri içerisine Marksist ide
olojinin ne yazık ki kurbanı olmuş olan emniyet 
mensupları sızmaya başladı. O kadar ki, sızma ol
maktan çıktı ve emniyet güçlerini kontrol eder duru
ma geMilef. Nitekim bu kürsüde daha önceleri de 
okunmuştu bunların çıkardığı dergilerden bazı pa
sajlar. Gerektiğinde bu sömürücü devlete karşı silah
larını kullanarak mücadele etmeleri gerektiğini be
yan eden bir zihniyeti temsil ediyorlardı ve gün gel
di ki, Emniyet Teşkilatına hâkim oldu, kontrol etme
ye başladılar. 

Anarşinin temeldeki kaynağı (mekân olarak da 
kaynağı) milli eğitim, Türkiye Devletini var eden te
mel umdelerden tamamen saptırıldı, Anayasanın baş
langıç ilkelerinden tamamen uzaklaştırıldı, Eğitim 
İlkeleri Kanunundan saptırıldı ve orta dereceli okul
larda Marksist seminerler yapılmaya başlandı. Bu 
kürsüde bu konunun da bir çok örnekleri verildi ve 
zamanın milli eğitim bakanları da bunu tekzip ede
medi. Elimde Liseliler Birliği diye, o seviyedeki genç
lerin yayınladıkları bir broşür var; vaktim olsaydı 
sadece şundan 3 - 5 satırı okumak bile içine düşü
len faciayı ifade etmeye kâfi gelirdi. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Oku oku, zabıtlara 
geçsin. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Herkese 
kendi anadilinde eğitim hakkı talepleri. Eğitimde em
peryalist, faşist, feodal ideoloji ve kültürlere hayır. 

Şurayı okuyayım: 
«Sosyalist Arnavutluk'ta liselerde okuyanlar, 

halk düşmanı faşüstler değil, işçi - köylü çocukları
dır. Anayurtta da liselerde faş'istler dışarı atılmış, 
polis, jandarma okullarda yok...»' Anayurt olarak 
tabir edilen, tavsif edilen Sovyet Rusya'dır. Liseli 
gençlerimizin dergisi, o hükümet zamanında çıktı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Adalet Partisi hükü
metiyle, anarşi hadisesinde yeni bir dönemin başladı
ğını ifade edebiMz. Bu dönemde - siyasette dürüst
lüğü temel umde olarak kabul etmek ve bunu aynı 
zamanda fiilen gerçekleştirmek iddiasında olan bir 
partinin mümessili olarak ifade edeyim ki; - Hükü-, 
metin hadiseye bakış tarzını, hadiisey'i ele alış tarzını 
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doğru buluyoruz ve takdirle karşılıyoruz. Ancak, bu 
bakış tarzının, bu değerlendiriş tarzının gerektirdiği 
icra gücünü gösterdiği kanaatinde değilim. 

Zaman zaman hukuki imkânsızlıklardan, mevzuat 
zorlamalarından bahsedilmiştir, bunlara belli ölçüde 
ve belli konularda hak vermekle birlikte, biz şu anda
ki haliyle hukukun anarşi ile mücadele, devletin var
lığını, rejimi koruma konusunda hukukun hükümeti
mize, icra gücüne, kaza organlarına vermiş olduğu 
salahiyetlerin tamamının kullanılabildiği, imkânlar 
itibariyle son noktaya gelindiği kanaatinde değilim. 

(Bu yeni devrenin bir özelliği olarak da, bu dev
reden itibaren tek tek anarşistlerin yakalanması ha
disesinin yanı sıra teşkilatların, anarşist örgütlerin de 
yer yer yakalandığını ve bu konuda zaman içerisinde 
ciddi gelişmeler görüldüğünü müşaıhade etmekteyiz. 
Bundan da memnunuz. Ancak, burada da bir nok
tayı ifade edelim; hükümet olunan günden bu güne 
kadar mahkemelere, sıkıyönetimler vasrta'sıyla olsun, 
sevk edilen ve örgüt davası diye tesmiye edilen da
valardan hiçbirisi sonuçlandırılabilmiş değildir. Sıkı
yönetimin bu tarz uygulamaları ve sikıyönet'm mah
kemelerinin bu tarzı işleyişleri içerisinde hükümetin 
meseleye bakıştaki doğruluğunun, teşhisteki isabeti
nin onu çok ciddi noktalara götürebileceği kanaatin
de değiliz, bu kanaatimizi de sıkıyönetim tartışmala
rında, burada müteaddit kereler ifade ettik. 

Bir başka zaaf noktasına daha işaret etmek zo
rundayım : Sayın Başbakanımızın ifadesiyle, ne ya-, 
zık ki, Devlet anarşistleri beslemeye devam etmek
tedir. Bu konuda gerek hükümet olmadan önce, ge
rek hükümet olduktan sonraki beyanları, meselenin 
teşhisi ve gelecekteki davranışlara bir yön verme ba
kımından takdire değer ifadeler ve bir karar olarak 
telakki ediyor ve saygı duyuyorum. Ancak, bu kara
rın fazla zaman geçirmeden, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu tehlikelerin bize çok fazla zaman bırakıp 
bırakamayacağı konusunda çok fazla endişeler taşıdı
ğımız şu zamanda, fazla talik etmeden fiile intikal et
tirilmesinin de icabı üzerinde tekrar duruyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada muhalefetin, eski 
iktidarın ve bugünkü muhalefetin anarşi karşısındaki 
tavrında çok fazla değişme olmadığını, üzülerek be
yan etmek zorunda kalıyorum. 

BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı Sayın Kösoğ-
lu. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Geçen gün 
buradaki konuşmamda Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünün, anarşistlerle mücadele eden, silahlı müsa-
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deme halinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin men
suplarına «Katil» dediğini, bu kürsüden ifade ettim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — «Şer, şer kuvvetler; 
devletin şer kuvvetleri.»... 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Yanlış söy
lemişim, nitekim kendileri «katil» tabirini kullanma
dıklarını beyan ettiler,. Meclisi yöneten Sayın Başkan 
da düzeltti, evet «katil» kelimesini kullanmamışlar; 
Meclis zabıtlarından aynen alıyorum : O güçleri, o 
hadiseyi, İzmir'deki hadiseyi, 5 kişinin ölümü hadi
sesini; «Bu bir cinayet ve vahşettir» diye bu kürsüden 
tasvir ettiler. «Katil» tabirini kullanmamışlar, «bu 
bir cinayettir, Vahşettir» buyurmuşlar; bu cinayeti ve 
vahşeti irtikap edenlere verilen ismi de herhalde he
piniz bilirsiniz. 

Anamuhalefet partisinin anarşi karşısındaki bu 
tutumu, ciddi ölçülerde değişmedikçe, bu Meclisin 
de bu hükümetin de, bundan sonra gelebilecek her
hangi bir hükümetin de problemleri büyük ölçüde de
vam edecektir. 

Kısa hatlarla geçmek zorundayım. 
Bu hükümet, devleti anarşiden, ayırmak zorunda

dır. Bu da, devlete sızmış olan anarşist unsurları te
mizlemekle mümkün olur. 

Gümrükleri ve Gümrük Muhafaza Teşkilatını ye
niden çok ciddi bir tarzda ele almak zorundadır. Tür
kiye'de" çok büyük ölçüde silah kaçakçılığının bu ka
nallardan, Gümrük Muhafaza Teşkilatına rağmen 
değil, Gümrük Muhafaza Teşkilatı ile birlikte olduğu . 
şüpheleri, dedikoduları yaygın. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri konusunda, muha
lefetin çıkışları karşısında geri adım atmamalı, hazır 
olan bu kanun, süratle Meclisten çıkmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, fazla vaktim kalmadığı 
için, anameselelerden birisi olan iktisadi konulara 
girmek imkânına sahip değilim, ama şunu genel hat
larıyla ifade etmekten de kendimi alamıyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye'deki 
planlar Türkiye'de karma ekonomi modelini model 
olarak tercih etmiştir. Türkiye'de iktidar olan siyasi 
partiler kendi program anlayışları çerçevesi içerisin
de, kendi anlayışları açısından, ama karma ekono
minin umdeleri çerçevesinde meseleleri ele almak, 
çözüm getirmek zorundadırlar. 

Geçmiş hükümetin, Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetinin çok büyük bir hatası veya bilerek yaptı
ğı yanlış oradaydı ki, karma ekonomi modelini fiili 
uygulamalarıyla zorlamaya kalktı. Her model kendi 
bütünlüğü içerisinde fiiliyata intikal ettirilebilirse, o 
modelin genel imkânları çerçevesinde başarılı ne-
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ticelerini almak mümkündür. Modeli bir bütün olarak 
alırsak, bir dişlisini kırmak, bir umdesini diğeriyle 
çekiştirir vazıyette uygulamada, o modelin nazarı im
kânlarını bertaraf eder. Cumhuriyet Halk Partisi bu
nu yaptı, ikarma ekonomi modeli çerçevesi içerisinde 
belki de nazari olarak savundukları sosyalist bir. mo
dele geçişin imkânlarını hazırlamaya kalktılar ve 
ekonomik başarısızlıkları çok büyük oldu. 

Bugün birtakım fiyat artışlarının rakamlarını es
kiye kıyasla burada vermekle bugünkü ekonomik du
rumun, yahutta 1979'daki dkonomik durumun bugün
künden daha iyi olduğunu iddia etmek, bir propa
ganda maksadına matuf olabilir, ama hiçbir ciddiye
ti yoktur. 

Adalet Partisini, daha evvel bir bütçe görüşme
sinde de ifade etmeye çalıştığımız gibi, karma eko
nomi modeli denilen sisteme, o bütüne saygılı görü
yoruz. Uygulamalarında da ona saygılı görüyoruz. 
Kendi anlayışı içinde, fakat bu sistemin mantığı içe
risinde, pratik uygulamalarını yapmaktadır. Kendi an
layışı içerisinde diyorum; karma ekonomi çerçeve
sinde özel sektöre ağırlık veren ve sanırım devlet te
şebbüslerinin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bu öl
çüde atıl olduğu, bu ölçüde verimsiz olduğu bir ortam
da, ekonomimizin .% 50'sini temsil eden özel teşeb
büsün dinamizminden faydalanarak iktisadi hayatımı
zı yeniden harekete geçirmeye gayret etmektedir. 

Karma ekonomi anlayışı içerisinde özel sektöre 
bu tarz bir yalklaşım, bu tarz bir ağırlık verme, sis
temin mantığına aykırı değildir ve alınan tedbirler 
belli bir vade içerisinde bu sistemin nazari imkânları 
ölçüsünde başarılı olacağını düşünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, bağlayınız. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ayrıca Cum
huriyet Halk Partisi döneminde hazırlanan Beş Yıllık 
Planda, dört yıllık devre için öngörülen 15 milyar do
larlık dış yardım, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
döneminde hiçbir surette gerçekleştirilememişken, teb
rikle söyleyelim ki, bu Hükümet belli bir süre içeri
sinde bunun hiç olmazsa bu yıl için gerekli olan 
miktarını temin edebilmiştir. 

Şimdi, Gensoru bu Hükümeti düşürmek üzere 
verilmiştir. Biz Gensoruyu veren Cumhuriyet Halk 
Partisi yöneticilerinin anarşi konusunda alınan mesa
felerden ve gelinmesi muhtemel olan noktalardan ra
hatsız olduğu, özellikle oy tabanında kendisine baskı
lar yapıldığı ve bu yüzden hiç olmazsa hükümetin 
bir tarafından olsun tutunmak endişesi içerisinde bu 
ölçüde yalvarır üsluplar içerisinde hükümete talip ol-
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duğunu zannediyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, biz Adalet Partisine 14 Ekim 
seçimlerinden çıktıktan sonra kayıtsız şartsız destek 
olma vaadinde bulunduk. Hükümetler iki tarzda ku
rulur; ya 'koalisyon olur, ya tek parti hükümeti olur. 
Eğer koalisyon olursa, koalisyon yapan partiler hükü
met programı üzerinde anlaşırlar, protokol yaparlar, 
protokolün umdelerine ve hükümet programına sadık 
kalmaik kaydıyla yürürler, o umdelere sadık kalınma
dığı takdirde birbirlerini tenkit hakları vardır; ama 
bir siyasi partiye tek başına iktidar olma imkânı ve
rilmişse, o siyasi partiyi ben kendi anlayışım açı
sından «Niçin benim anlayışımla icra etmiyorsun? 
Niçin benim programımı uygulamıyorsun» diye, ona 
tan etmek haJkkını kendimde bulamam. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Kösoğlu, lütfen. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bizim bir 

partiyi tek başına azınlık veya çoğunluk, bir partiyi 
iktidarda desteklemek demek, esasen programıyla, zih
niyetiyle, tanımış olduğumuz bir partinin kendi an
layışı içerisinde icra kabiliyet ve imkânlarını ortaya 
koymasını desteklememiz demektir. Onu kendi anla
yışımıza göre çok yanlış da olsa, kendi ölçülerimize 
değil, onun anlayışı, onun vaatleri ve onun sözleriy
le tenkit etmek hakkına sahip olduğumuzu düşünü
rüz ve bu ölçülerle tenkitlerimizi burada çok da yap
tık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz; ama 
«Benim anlayışımla icrayı hükümet etmedi» diye 
«MHP'nin programını uygulamadı» diye Adalet Par
tisini hiçbir zaman tenkit etmedik ve bundan son
ra da tenkit etmeyeceğiz; onu desteklemeye devam 
edeceğiz. (AP sıralarından alkışlar.) 

Bu Gensorunun ve neticesinin Türk Milleti için, 
Türk Devletinin ve Türk vatandaşlarının her birinin 
tek tek geleceği için hayırlı olmasını Allah'tan ni
yaz ediyorum. 

Heyeti alinize saygılar sunuyorum. (AP ve MHP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Aygün, buyu

run efendim. (AP sıralarından alkışlar.) Sayın Ay
gün, süreniz 45 dakikadır efendim. 

AP GRUBU ADINA OĞUZ AYGÜN (Anka
ra) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekili ar
kadaşlarım; huzurlarınıza Gensoru Önergesi müna
sebetiyle Adalet Partisi Millet Meclisi Grubunun 
görüşlerini arz ve ifade etmek üzere çıkmış bulu
nuyorum. Düşüncelerimizi yüksek huzurlarınızda 
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arz ve ifade etmeden Önce, bizden Önce konuşan ve 
kendi siyasi parti gruplarının düşüncelerini dile ge
tiren değerli hatip arkadaşlarımın'-ifâdelerine kısa
ca değinmekte zorunluk görmekteyim. 

ıBunlardan bir tanesi, Sayın Genel Başkanımızın 
muhabbetini kazanmış olmasına, toleransına bugüne 
kadar sığınmış bulunmasına rağmen, o muhabbete 
saygılı olmaya çalışarak ve Sayın Erbakan'ın bura
da ifâde ettiği veçhile, karşılıklı kardeşlik ve dost
luk hislerine ve düşüncelerine azami derecede ria
yetkar olmaya, saygılı olmaya çalışarak Sayın Er
bakan'ın söylediklerine birkaç cümle ile cevap ver
mek istiyorum. 

Evvela sayın hoca burada kendisine ayrılan 45 
dakikahk müddet yerine tam 52 dakika 43 saniye ko
nuştular. Bunu sayın hocanın üslubuna uygun şekil
de ifade etmiş olmak için söyledim. Demek ki hak
tan, adaletten bahseden sayın hoca, kendisi burada
ki konuşması sırasında hakka ve adalete bu kadar 
saygılı oldu, kendisinden sonrakilerin hakkına teca
vüz etti. 

Muhterem Erbakan hocanın, bir karikatürde gör
müştüm, hatırlıyorum, bir saatin rakkası olarak Sa
yın Erbakan'ı yapmışlardı. Rakkasın bir tarafına 
Adalet Partisini, bir tarafına da Cumhuriyet Halk 
Partisini koymuşlar. Sallandıkça rakkas bazan 
AP'ye bazan CHP'ye değiyorldu. Şimdi yine dostluk 
hisleri içerisinde söyleyeceğim ve soracağım kendi
sinden: Hep renkli politika güttüğünü iddia eden 
Muhterem Necmettin Erbakan hoca acaba bu hare
ketiyle bir renksizliği tescil etmiyor muydu? Kaldı 
ki, bir başka anlamda bunu alacak olursanız bu ha
reketi alâimisema gibi çok renkliliğin bir delili ola
rak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu manzara sayın 
hocayı sevenleri üzmektedir, ben de bunu yine ken
di ölçüleri içerisinde fevkalade hassasiyetle nezaket
le ve dostça ifâde etmeye çalıştım. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, islam Dini 
her şeyden önce yüksek iman, yüksek ahlâık, yük
sek karakter ve yüksek mefkure dinidir. Onun için
dir ki, «Ben Müslümanım» diyen diyebilen herkes
in, dürüst hareket etmesi, dürüst konuşması ve ah
lâk kurallarına azami seviyede riayetkar olması gere
kir. Matufiyetini bırakıyorum, kimseyi rencide et
mek de istemiyorum, ama burada «5 kişiye 240 mil
yar lira verilmiştir» diyen zat, burada ahlâk, burada 
iddia, bu kürsüde bunu muallâkta bırakarak ayrıldı 
ve gitti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, eğer bu iddiasını 
Sayın Erbakan hoca delillendirmeyecek, belgelendir-

miyecek olursa, o zaman Hükümeti çiğnemiş değil, 
ahlâk kurallarını çiğnemiş sayılır. 

Muhterem arkadaşlarım, temelinde ahlâk ve te
melinde dürüstlük temelinde fazilet olmayan bir po
litikayı bu kürsülerde muhafaza etmemiz doğru de
ğildir ve Türk Milletine yakışmayan bir tablodur. 

iDeğerli arkadaşlarım, bu Hükümet iki esasa da
yanarak vücut buldu, kuruldu. Buna Gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmaması mevzuundaki 
görüşlerimizi burada ifade ederken de değindik. Bu 
iki esastan bir tanesi, aziz milletimizin göstermiş ol
duğu teveccühtü. Milletimizin milli iradenin tecelli 
ettiği tarih olan ve hocayı nedense fevkalade huylan
dıran 14 Ekim 1979 tarihinden itibaren milletin bir 
emri olarak Adalet Partisine görev verilmesi icap et
ti. Bu emre önce Cumhuriyet Halk Partisi riayet et
ti, saygılı oldu. Sonra Milli Selâmet Partisi ve Milli
yetçi Hareket Partisi bunu kayıtsız şartsız destekleye
ceğini söylemek suretiyle onlar da saygılı oldular. 
Hükümet kendi başına ben hükümet olayım diye or
taya çıkmadı, böylesine kuruldu. Gayet tabii kayıt
sız ve şartsız beyanların altında, hükümeti kendi 
programıyla icraat yapabilme serbestisi yatmakta
dır. Bugün tenkit edilen, huzurunuzda eleştirilmeye 
çalışılan Hükümet; kendi programını, kendi düşün
cesini, kendi mefkuresini ve Türkiye'nin selamete, 
huzura kavuşabilmesi, ne yapılması lazım geldiğine 
dair kendi düşüncelerini tatbik etmekle mükellef ve 
o görevi yapmakta olan bir hükümettir, bir siyasi 
kadrodur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, buradaki hitap 
tarzıyla, konuşma edasıyla anlaşılıyor ki Sayın Erbaj 

kan Hoca; Cumhuriyet Halk Partisiyle Milli Selamet 
Partisinin bir gizli ittifakını âdeta burada sergile
mekte ve onun başarısız avukatlığını üstüne almış 
bulunmaktadır. (AP sıralarından «ıBravo» sesleri, 
alkışlar). 

Yine Hoca'yı, şeytan taşlar gibi, hayalinde uydur
duğu, kendi sinin kurduğu, ihdas etmiş olduğu Batı -
kulüple; gölgesiyle dövüşen Don Kişotvari, kavga 
eder tarzda bir sergide gördük. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Erbakan diyor ki; 
«Şu kadar zamanda hemen 67 valiyi değiştirdiniz». 
Hoca'nın hafızası belki zafiyete uğradı; ama bizim 
hafızalarımız henüz terütaze. Kendisi Sayın Ecevit'in 
muaviniyken ve Sayın Demirel'in muaviniyken; 60 
küsur valiyi değiştiren kadronun içinde bulundu. 
O zaman sormak lazım Sayın Erbakan'ın görevi ne 
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idi? Hükümette her halde sadece bir isim olarak bu
lunmuyordu. Eğer buna bir itirazı var idiyse, eğer bu 
tip şeyleri beğenmiyor idiyse o tarihlerde sayın Ece-
vit'e ve Sayın Demirel'e bunun aksini söylemesi ge
rekirdi. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, biz fevkalade 
hassasiyetle bir kadronun başarısı için; kendisini tö
kezletmeyen, kendisine çelme takmayan, kendisinin 
icraatlarına mani olmayan çalışmayan her türlü ida
recinin değiştirilrnemesine taraftarız ve bunun örne
ğini Cumhuriyet Halk Partisi kötü bir şekilde verdj. 
Biz ise bunu ölçülü bir şekilde vermeye çalışıyoruz. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Amma da 
ölçülü. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Onları zaman ka
lırsa tartışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, gene bir şeyi Sayın Er-
bakan'a hatırlatmak istiyorum. 1974 ile 1978 başı 
5 sene içerisinde anarşiyle mücadelede birinci dere
cede görevli bulunan İçişleri Bakanlığı, Milli Selâ
met Partisinin uhdesinde kaldı .Sayın Erbakan Hoca, 
anarşinin ne denli bir tehlike olduğunu, menşeinin 
nerelerden geldiğini ve anarşinin hangi boyutlara ne 
şartlarla, ne • şekilde ulaştığını belki bilmeyebilir, 
hatırlatmayabilir, anlamayabilir, amma o tarihte, o 
görevi yapmış olan içişleri Bakanlığı yapmış olan 
arkadaşları her halde bunu çok iyi bileceklerdir ve 
Hocaya da anlatacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Erbakan burada 
yine bazı gıda maddelerinin daha fazla sarf edildiği
ni, kendine mahsus üslup ve rakamlar vermek sure
tiyle ifadeye çalıştı ve zannediyorum ki, demek iste
di ki, o tarihte bu gıda maddeleri çok fazla kullanı
lıyordu ve bugün bunları alma imkânı milletin kal
mamıştır. Zannediyorum bu görüntüyü vermeye ça
lıştı. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Erbakan fev
kalade ömür bir adamdır. Bazı şeyleri bilmemezlik-
ten gelmekte fevkalade üstattır. Şimdi şunu Erba-
kan'a hatırlatmak istiyorum. Yokluk endişesi ile mil
leti kuyruklar halinde MİGROS'un Önünde sıraya 
dizdirten devrin içerisinde kendisi vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bakkallarda mal yok, yal
nız mal MİGROiS'ta var. MİGROS'un önünde mil
let kuyruğa girmiş ve alan zavallı vatandaş, bunu bir 
daiha bulamayacağım diye eline ne geçerse onu alı
yor. Yani bir anda malı vatandaşa, o günkü hüküme
tin tutumu itibariyle tükettiriyorsunuz. Vatandaş 
bulduğunu alıyor, hükümete olan itimadı, hükümete 
olan inancı, hükümete olan güveni kalkmış ortadan, 

ne bulursa onu kendi zavallı bütçesi içerisinde depo 
etmeye çalışıyor. O devirler geldi ve geçti. Şimdi Er
bakan Hoca da, muhterem Cumhuriyet Halle Par
tililer de gayet iyi biliyorlar ki, bütün millet biliyor 
ki her aradığınız şeyi, her yerde bulabilme imkânına 
gün geçtikçe daha çok kavuşmaktasınız. Aksi varit 
ise, ne yoksa bunu gelir burada söylersiniz veya ifa
de edersiniz, cevabını arz ederiz. 

H. SEMİH ER YILDIZ (Ankara) — Ampul yok, 
ilaç yok. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sa
yın Eryıldız, rica ediyorum efendim, ben müdahale 
ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, diyor ki Sayın Erbakan.. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — İlaç yok, 
ilaç. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Müşahhas söy
leyiniz, öyle umumi, genel manada söylerneyiniz, on
lar yuvarlak laflar, müşahhas olarak, şu yoktur de
yiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, onu da söyleyeceğim 
sırası gelince. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Erbakan, 
«Bunlar, bu Hükümet bütün sıkıntıları biliyordu, 
ama bunları bile bile aldı, almaisaydı» gibi bir be
yanda bulundu. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin hangi nokta
da olduğunu, hangi sıkıntıların içinde bulunduğunu 

"nasıl vahim, nasıl karanlık, nasıl perişan bir tablonun 
içinde bulunduğunu Sayın Demirel çok iyi biliyordu, 
yalnız Sayın Demirel'in bilmediği bir şey varidi, Türk 
Milletinin örf ve âdetlerine uygun olarak verilen söz
lere sadakati ve ahde vefa denen şeyi unutan lider
lerin bulunacağını bilmiyordu. (AP sıralarından al
kışlar) Hiç değilse milli meselelerde vaadini tutan li
derlerin bulunmayacağını hesaba katamıyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım atfı 
yaptılar, «İlaç» dediler. Burada Sayın Erbakan Ri-
famicine diye bir ilacın fiyatından bahsetmek sure
tiyle onun demagojik beyanında bulundu. 

(Değerli arkadaşlarım. Sayın Erbakan son za
manlarda merak saldı herhalde doktorluğa da el attı. 
bilmediği bir şey var. Tüm tüberküloz.. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Siz yapmı 
yor musunuz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben yapıyorum 
efendim, halen doktorluk da yapıyorum. Yapıyorum 
beyefendi, evet ben her şeyi yaparım. 
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H. SEMİH EiRYILDIZ (Ankara) — Siz her şeyi 
yaparsınız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin işinize gel
meyeni de yapa.rım. 

'BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ediyo
rum Sayın Eryıldız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, tüm tüberküloz ilaçları bir kanun mu
vacehesinde devlet tarafından parasız verilmektedir. 
Ve bahse konu olan ilaç da buna ihtiyacı olan va
tandaşa devlet eliyle, Sağlık Bakanlığı eliyle parasız 
dağıtılmaktadır. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Allah, Allah. Pa
ralı bile bulsa yeter. 

OÖUZ AYGÜN (Devamla) — Ee.. Öğrenirsi
niz efendim, Allah muhtaç etmesin, ihtiyacınız olur
sa böyle bir şeye, tüberküloz olursanız öğrenirsiniz. 
Allah, korusun, dilemiyorum tabii. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Erbakan hakkın
da söyleyeceklerimi tamamlarken bir iki şeyi hatır
latmak istiyorum. 1977 yılı başından bir hatıra ve
receğim, bugün IlMF'yi tenkit eden, ondan çıkalım 
diye iddia sahibi olan Sayın Erbakan, onu burada 
propaganda konusu yapan Sayın Erbakan, 1977 yılı 
başında Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'yı 
Dördüncü Planı birlikte yapabilmek için Türkiye'ye 
davet eden kişidir. Hem de, o tarihte Başbakan olan, 
muavinliğini yapmış olduğu Sayın Demirel'in haberi 
olmadan bu daveti yapmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Mc. Namara kimdir? 
Şimdi söylemeye çalıştığı, ifade etmeye çalıştığı ih
das ettiği bir Batı - Kulüp var ya, işte onun zirve
sinde olan şahıstır. Kim, Batı - kulübü üyesiyle iş
tigal ediyor, kim Batı - kulüple beraber bulunuyor, 
işte bir misalini bu tarih kürsüsünde Sayın Hoca
ya söylemek mecburiyetinde bıraktı bizi. 

'Değerli arkadaşlarım, 1977 yılında yine Sayın Er-
bakan'ın Batı kulübünden para bulabilmiş olmak için 
meşhur Roma seferine çıktığı da hafızalardadır. Ve 
Roma seferinden döner dönmez de, beyanat verdi, 
dedi ki: «1 milyar doları temin ettim» 

Muhterem arkadaşlarım, 1 milyar doları Türki
ye'ye temin ettiğini söyleyen Erbakan, sonradan bu
nu da gerçekleştiremedi. Bütün bunları aynen ken
di üslubu içerisinde, kırmadan incitmeden, onun bize 
yapmış olduğu atıf kadar yapmaya çalıştım ve bu 
arada da muhabbetini taşıyan Sayın. Genel Başka
nımdan da özür diliyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, gelelim Cumhuriyet 
Halk Partisinin sözcüsünün beyanlarına. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Coşkun Karagöz-
oğlu dedi ki; «Haziran 19>80 gerçeklerini görmemek 
olası değildir» Şimdi ben bu Türkçe kelimeleri, öz 
Türkçe kelimeleri öğrenmeye çalışıyorum sizi anla
mak için, ama zannediyorum ki bu olası kelimesi 
sizin lisanınızda da yok. Ne demek olası? Olanak 
mı, olasılık mı, ne demek olası, bunu ne maksatla 
kullandınız, nereden ihdas ettiniz, nereden icat etti
niz? (CHP sıralarından, «Demoıgojıi yapma, kendiniz 
kullanıyorsunuz» sesleri) «Sonra can güvenliği sav
larımızı dikkate almadı» diyor. Bu savların da ne 
manaya geldiğini anlayamadık ve... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Bir sene 
sonra anlarsın. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, anlaşılıyor ki, her gün yeni bir kelime icat 
edeceksiniz, milletin anlamadığı birtakım icatlarda 
bulunacaksınız, tıpkı hükümet idaresinde bulduğu
nuz modeller gibi. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
CHP sıralarından gürültüler). 

İBAŞKAN — Sayın Bütün, manasız şeyleri yap
mayın lütfen, huzuru kaçırmayın rica ederim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Karagözoğlu, «Demirel Türkiye'de 
anarşi ve enflasyonu halledemedikçe hiçbir şeyi hal
ledenleyiz» demişti diyor. Ve âdeta, bunlar hallol-
madı diye de bir isyanın içine giriyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sırası geldikçe 
konuşmamın diğer yerlerinde bu enflasyonla ilgili 
beyanlarda bulunacağım; ama, şu kadarını başlangıç
ta Sayın Karagözoğlu'na cevap verirken arz ve ifa
de etmek istiyorum: Enflasyon, anarşi gerçekten doğ
rudur. Sayın Demirel Beyefendinin ilk hükümeti ku
rarken, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları İzah 
babında 2 büyük tehlike olarak ifade ettiği bir ger
çektir. Hepimizin hafızasındadır. Bunlardan enflas
yon Sayın Demirerin fevkalade başarılı, hükümet ic
raatında başarılı olduğu ve tabiri amiyanesi ile beli
ni kırdığı bir felakettir. 

Anarşiye gelince.. 

MASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Dok
torluk yapma da şu maaşınla geçin bakalım. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Neden kırıldı, 
nasıl kırıldı anlatacağım efendim, gelecek. Konuş
mamı parçalamamak için söylüyorum. (CHP sırala
rından gürültüler). 

Anarşiye gelince; muhterem arkadaşlarım, anarşi, 
gözünüz aydın, anarşi bir tehlike olmaikta deVam 
ediyor. Adalet Partisinin başına bela olmakta devam 
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ediyor. Şunun için gözünüz aydın diyorum, Adalet 
Partisi Hükümetimin karşılaştığı tehlikeleri, sıkıntı
ları, güçlükleri gördükçe memnuniyet duyuyorsunuz, 
âdeta milli bir duyguyla değil, bir partinin sıkıntılar
la karşılaştığını görerek sadistçe bir duygunun ve dü
şüncenin içinde bulunuyorsunuz. (AP sıralarından 
«iBravo' sesleri, alkışlar, CHP sıralarından gürültü
ler). 

METİN TÜZÖN (istanbul) — Yapma oğuz. 

M. SBLÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Sadist 
sertsin. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sö
mürüden oluyor o. 

BAŞKAN — Rica ediyorum.. (CHP sıraların
dan gürültüler) Sayın Aygün.. (CHP sıralarından gü
rültüler) Ben ikaz ediyorum efendim.. Sayın Aygün, 
üslubunuzu nezaketinize uygun olarak devam ettiri
niz efendim.. 

»M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Kime 
söylüyorsun? 

BAŞKiAıN — Rica ediyorum.. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, şimdi bakınız, anarşinin bugün büyük boyut
lara ulaştığı bir gerçektir; ama, anarşinin neden hâlâ 
Türkiye'ce bir felaket olduğunu iyi anlamak, iyi de
ğerlendirmek lazımdır. (Gürültüler) 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Kime 
söylüyorsun? 

iBAŞKAN — Rica edeceğim efendim.. (Gürültü
ler). 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Türkiye'de anar
şi.. 

Efendim, almayınız üzerinize, sadistçe bir duyguy
la dedim, almayınız üzerinize beyefendi. Niye bu-
kadar hassasınız? Niye gocunuyorsunuz, almayınız 
üzerinize. 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Söylü
yor, kendi kendine konuşuyor. (CHP sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Yüksel, ri
ca ediyorum. Ben ikaz ettim efendim. Arkadaşımın 
böyle şeyleri kullanmamasını rica ettim. 

M. SELÂHATTİN YÜK'SEL (Uşak) — Sıkıl
maz adam. Sadist sensin. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Bunu bir sataş
ma olarak kabul edin Sayın Başkan. Ne alakası var 
bunun? 

(SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Eko
nomik sömürüden oluyor, 
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1 OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Anarşinin.. Efen
dim, anarşinin Türkiye'de bir felaket olmakta de-
vamıııının nedenlerini araştırmak lazımdır. (CHP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 
-SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Ne

deni ekonomik. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hemen söyleye

yim': 
Anarşinin tek başına bir hükümetin, bir iktida

rın, bir partinin halledemeyeceği bir büyük felaket, 
i bir büyük belâ olduğunu artık herkes öğrenebilrne-

lidir. Bunu öğrendiği takdirde, bunun bir milli gö
rev olduğunu kabullenecektir ve bunun bir milli mü
cadele açılması icap ettirdiğine de inanacaktır. 

Şimdi Muhterem Halk Partililer, size hitaben söy
lüyorum: Anarşinin sebebinde, anarşinin menşeinde.. 

(SÜLEYMAN SABRİ ÖNAL (Edirne) — Ekono
mi varıdır. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ..Sizinle biz it
tifak edemediğimiz müddetçe; yani teşhiste anlaşa
madığımız müddetçe, anarşi ile mücadeleyi bizim yap
mamız mümkün değildir, sizin de yapmanız müm
kün değildir. 

Nitekim geldiniz, siz de başarılı olamadınız. Çün
kü teşhiste anlaşamıyoruz. Anarşi nereden mihrak-
lanıyor, anarşinin kökeninde ne vardır ve.. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sö
mürü var. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — .. Anarşi nasıl 
tırmanıyor, nereye ulaşmak istiyor? 

Şimdi değerli arkadaşım' buradan ifade ediyor 
diyor ki, «Temelinde sömürü vardır» 

Muhterem arkadaşlarım, siz böyle anarşiyi bu 
şekilde değerlendirdiğiniz müddetçe bir santim iler
lemeniz ve başarılı olmanız mümkün değildir. 

İ. ETBM EZGÜ (Samsun) — Temelinde komü
nistler var. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi Sayın Coş
kun Karagözoğlu diyor ki.. (AP sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Rıica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — 1979 niçin, yerin 

dibine batırılan bir beyanda bulunduğumuzu ifade 
etti; yani 1979 döneminin- yerin dibine batırılan bir1 

dönem olduğunu ifade ettiğimizi söyledi. 
Böyle bir ifadeyi biz ve benim arkadaşlarım

dan hiç kimsenin kullandığını hatırlamıyorum. An
cak, evef 1979 döneminin yere batırıldığı doğrudur; 
ama bizim tarafımızdan değil, aziz ve muhterem, yü-
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ce milletimiz tarafından batırılmıştır. (AP sıraların
dan «ıRravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi siz hangi halktan yanaydınız? Hani halk
çıydınız? Milletin vermiş olduğu bir hükmü, 1979'un 
yere batırılma hükmünü bugün kalkıp şikâyet konu
su yapıyorsunuz. Bir anlamda aziz milletimizden 
şikâyet ediyorsunuz. 

. Muhterem arkadaşlarım, şunu açıkıkla bilmeniz 
lâzımdır.. 

ıî. ETBM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, göz
lerimiz kör oldu, çeksinler şu ışıkları. 

BAŞKAN — Evet, televizyoncuların görevlerini 
tamamlamalarını ben de rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi şunu bura
da bilmesini arzu ediyorum arkadaşlarımın. Bizim 
kuruluş felsefemize göre ve inançlarımıza göre mil-
leten güç almayan hiçbir siyasi ekibin hükümet ol
maya hakkı yoktur. Bu sebepledir ki, çözümü gene 
millette bulmak istiyoruz. (AP sıralarımdan «Bravo» 
sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Karagöz-
oğlu bir talihsiz beyanda daha bulundu; fiyatları say
dı. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Söyleyin, 
söyleyin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Söyleyeceğim 
efendim, siz hak vereceksiniz bana, acele etmeyiniz, 
Sayın Karsu. 

Şimdi bakınız, önüne birtakım rakamlar aldı. Ra
kamların doğruluğu, yanlışlığı filan üzerinde dur
muyorum, hepsini doğru kabul ediyorum. 

Sayın Karagözoğlu bu rakamlarla dedi di, «Bi
zim zamanımızda falan şey şu fiyataydı, siz bunu şu
raya çıkarttınız; bizde şu buydu, siz böyle yaptınız» 

Verdiği rakamların hepsi, zannediyorum resmi 
rakamlardı; yani devletin resmi rakamlarını verdiniz; 
yani sizin zamanınızdaki devletin resmi rakamı ne 
ise bugünkü resmi rakamları yan yana koyarak far
kı ifade etmeye çalıştınız. 

Sevgili Karagözoğlu arkadaşım ve aziz Cumhu
riyet Halk Partililer, bakınız, bir şeye dikkat etme
nizi rica ediyorum, o tarihte çift fiyat vardı, kara
borsa fiyatı Vardı, ak borsa fiyatı vardı. 

Arkadaşım o tarihteki ak borsa fiyatlarını sayı
yor. Karaborsa fiyatları ne oldu? Demir fiyatı ka
raborsada ne idi, ak borsada ne idi; herkes demiri 
kaça alıyordu? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Şimdi ne? 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdiye de ge

leceğim, şimdiye de geleceğim. 
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Şimdi tek fiyat olmuştur, cesaretle, rahatlıkla 
söylüyorum tek fiyat olmuştur. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Şimdi 
alınamıyor da. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve zamanınız-
I dan beri karaborsa yapma itiyadında olanlar o niyet-
ı le depo ettikleri malları bu iktidar döneminde elden 
i çıkarmaya mecbur kaldıkları için - belki garip gele

cek, ama rakamları vermek mümkün - bazı zaman
larda garip bir fiyat tecelli ediyor; bakıyorsunuz ak 
borsa fiyatının altında karaborsa fiyatları zuhur et
ti bugün, bu devirde. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sizlin bu savun
duğunuz özel sektörün ahlakını ortaya koyuyor. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, savunmak için değil bir gerçeği ortaya koy
mak için konuşuyorum. Çünkü ben, bir grubun tem
silcisiyim. Bu grup her şeyi, her türlü siyasi mesele
yi fevkalade dikkatle takip etmeye ve değerlendirme
ye mecbur, hassas ve bu mevzuda bugüne kadar 
imtihanını yanılgıya düşmeden başarıyla vermiş olan 
bir Adalet Partisi Grubudur. Bu rakamların aksi va
rit olsa, söylediklerimin tersi olsa ve benim beyanla
rım değil Sayın Coşkun Karagözoğlu'nun beyanları 
doğru olsa, evvela Hükümetten bu grup hesap so
rar. 

ıMuhterem arkadaşlarım, bir de şunu söyleyeyim: 
İki fiyat yerine tek fiyat gelmiş, yoklar denen şey 
ortadan kalkmış. «Efendim pahalı alınamıyor.» 
onun münakaşasını yaparız. Çünkü, bugün bazı şey
leri hep devlet kesesinden sübvanse etmek suretiyle 
öyle mallar çıkarttınız ve öylesine para basmak su
retiyle bu jişi kapatmaya çalıştınız ki Türkiye şu 
anda mücadele vermiş olduğu tabloya sayeyi devleti
nizde geldi. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Coşkun Kara
gözoğlu arkadaşım bir de yatırımlardaki duraklama
lardan bahsetti. Bundan fevkalade memnun oldum. 
Çünkü, şimdiye kadar yatırımın ne manaya geldiği
ni bilmeyen bir siyasi parti, sayın sözcüsünün ağzın
dan yatırımı öğrenmiş oldu. Muhterem arkadaşlarım, 
yatırım esprisi, yatırım fikri ve yatırımın gerçekleş
mesi bizim temelimizde bulunan Demokrat Parti za
manında ortaya atıldı ve bugün onu dahi gıpta et
tirecek seviyede Adalet Partisi tarafından fevkalade 
büyük liyakatla yürütülüyor. (AP sıralarından «Bra-

ı Vo» sesleri, alkışlar) ve hemen söyleyeyim. 22 ay 

I iktidar oldunuz, bana bir tanesinin misalini veriniz, 
huzurlarınızda özür dileyip oturmaya hazırım. (Gü-
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rüküler) Kendinize ait pür, saf, tamamen tertemiz ve i 
size ait, bizim katkımız bulunmayan hangi yatırıma 
başladınız, hangi yatırımı bitirdiniz? (Gürültüler) 

Hafızalarımda duruyor, halazalarımda duruyor. 
Tabii ben müspet eserlerden bahsediyorum, hafıza
larımda duruyor. Bir Roban Barajını açarken en 
ufak bir şekilde o barajın hangi yollardan gelerek, 
fcimler tarafından, hangi kişilerin alın teriyle, düşün
cesiyle, fikriyle, azmiyle, kararlılığıyla yapıldığını 
hesap dalii etmeden, ondan kendinize reklam çıkart
maya çalıştınız. (Gürültüler). Neyse size bu kadarı
nı öğretmişiz, ondan dolayı müftehlirim. 

Muhterem arkadaşlıarım, Coşkun Karagözoğlu 
arkadaşım. 

İBAŞJKAN — Sayın Aygün, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

iSayın televizyon mensupları, burada televizyon 
çekiminde sadece TRT'ye ait olan için izlin verilmiş
tir, özel çekim kesinlikle yasaktır. (AP sıralarından 
«Baştan beri özel çekim yapılıyor, niye ikaz etme
diniz» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, Meclisteki bu işle ilgili 
yetkililer TRT için benden izin almışlardır ve onun 
için izin verilmiştir. Bana şu ana kadar bu konuda 
bir şey intikal etmemiştir. İlgililer için gereken ya
pılacaktır. 

Lütfen boşaltınız. . 
H. SEMİH ER YILDIZ (Ankara) — 7 aydan be

ri bir kuruş yatırım yapılmamıştır. I 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, 28 Haziran tarihinde başlayan ve 29 Ha
ziran 1980 tarihinde kongresi biten kuruluşun adını 
Sayın Coşkun Karagözoğlu arkadaşım «Esnaf Kon
federasyonu» diye beyan etti. Bu, «Türkiye Esnaf 
Kefalet Kooperatifleri Birliğinin Merkez Birliğindir. 
. SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Ne 

olacak yani?.. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla),— Efendim arz edi

yorum, müsaade buyurunuz. Yani bir birliğin doğru 
dürüst ismini bilemeyen arkadaşım, buna atıf yapa- I 
rak Sayın Başbakanın esnaf için krediler mevzuun-
dalkli beyanına burada değindi. (CHP sıralarından I 
«Allah, Allah» sesleri) I 

Değerli arkadaşlarım, biz burada Perşembe gü
nü yaptığımız konuşmada bunu ifade etmiştik, arka- I 
daşım yine o zabıtları tetkik etse görecekti. Aslında I 
20 gün kadar önce Sayın Genel Başkanımızın ağzın
dan - aynen burada söyledim, «Bizim taahhüdümüz-
•dür, hem de Sayın Genel Başkanımızın taahhüdüdür» J 
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dedim - bizim müşterek gruplarımızda ifade edil
miş ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulmuştur. Ar
kadaşım tabii bunlardan haberdar değil, birçok me
seleden haberdar olmadığı gibi, 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kararname çık
tı mı?.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, önce Cumhurbaşkanı seçimi, şimdi artık onu 
unutup.. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kararname çık
tı mı?.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Müsaade buyu-
yurun da, bir genel başkan ifade ettikten sonra ka
rarnamesi de gelir. Kararname genel başkanın ce
binde değildir. Sizin devrinizle farkımız burada. 

'BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Çok dinledik 
bunları, çok. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin devrinizle 
farkımız burada. Kararname bir Başbakanın cebin
de değildir. İfade eder, taahhüt eder ve onun mua
melesini ikmal eder, oddan sonra görürsünüz, okur
sunuz. 

IBAŞKAN — Sayın Aygün siz ifade buyurun efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sabırlı olun, 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Halk Bankasına 

gidin, aynı faiz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — PTT zamlarını 

geri aldığınız gibi. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, böyle bir usul yok, 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, önce Cumhurbaşkanı seçimi, şimdi onu unu
tup Gensoruyla Hükümet düşürme girişimleri sizin 
gündeminizde birinci sırayı işgal etmektedir. Her 
gün değişen gündem ve gündem sırasıyla siz bile 
kendinizi değerlendirmekte güçlük çekmektesiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin sa
vunmada güçlük çektiğiniz gibi. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu kanaatimi 
teyit eden deliller sizin yöneticilerinizin beyanları 
içerisinde mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, yine heyecanla Sayın 
Karagözoğlu; «Bu Hükümet hesap verip öyle se
çime gidecektir» diyor. Muhterem arkadaşlarım, en 
büyük hesap Yüce Türk Milletine verilmiştir. İşte 
onun için diyoruz ki; yalnız biz değil, siz de, hepi
miz geliniz bu hesabı Yüce Türk Milletine verelim 
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ve Yüce Türk Milletinin takdirine saygılı olalım di
yoruz. . 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Yahya da oy kul
lanmaya gelecek mi? 

©AŞKAN — Sayın Özen, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, sizin hayal ettiğiniz, bir vakitler çeşitli 
kombinezonlarla yaptığınız ve hayal ettiğiniz o hesap 
verme dönemleri çoktan geride kaldı, gitti ve Allah 
Türkiye'yi bir daha öyle günlere gitmekten korusun. 

Muhterem arkadaşlarım, sonra niye bu kadar se
çimden bahsedilince fevkalada reaksiyon veriyorsu
nuz. Biz sizıin hükümetiniz zamanında seçime gitme
dik mi ve millet öyle neden kaçtı? 

NURETTİN KARıSU (Erzincan) — Kaçtınız. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kardeşim siz 

kaçtınız. 
Millet öylesine bir karar verdi ki, sizin hüküme

tinizin zamanında, öylesine bir şamar attı ki, seçi
min sonunda «Eh biz hükümet olmaya layık değiliz, 
millet bizi istemedi» deyip hükümeti bıraktınız. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — 1977'deki gibi. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Siz de millete gi

diniz, kendinize yakışan üslup ile, birtakım marifet
leriniz var ya, onlarla öylesine millete kendinizi an
latınız ki, millet bizim iktidarımız zamanında sizi ik
tidara getirsin ve bizi hükümetten ayrılmaya mecbur 
bıraksın. Onun yerine parlamento entrikalarıyla, par
lamento kombinezonlarıyla bu yola tevessül ederse
niz, değerli arkadaşlarım millete ters düşersiniz. Size 
anlatamadığumız, bir türlü söyleyemediğimiz odur. 

HAıSAN VAM1K TEKİN (Giresun) — Parla
mento düşmanı mısın? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi bakınız, 
temsil ettiğiniz muayyen bir oy var; % 29 ile aziz 
milletimizi temsil ediyorsunuz. Siz burada % 29'la 
oyla konuşma hakkına sahipsiniz. Şimdi siz % 29'la 
hükümet olmak istiyorsunuz.' 

Değerli arkadaşlarım, biz ne zaman hükümet ol-
duysak, bizim karşımızdakilerden daha fazla milleti 
temsil etme oy potansiyeli ile olduk.. 

NURETTİN KARSUN (Erzincan) — Bizden se
çilip sizde bakanlık yapanlar var. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karsu, rica 
ediyorum.. ~~ 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama sizin getir
mek istediğiniz yol bu yoldur; yani siz bir anlamda 
milletin size verdiği oyu unutuyor, burada birtakım 
rakamlarla, birtakım matematiksel hesaplarla hükü
met olmak istiyorsunuz. Yanlışınız burada ve ben si

ze bir şey söyleyeyim; buna ne gücünüz yeter, ne de 
buna hakkınız vardır. Gayet açık söylüyorum; ne 
gücünüz yeter, ne hakkınız vardır. 

«Efendim, biz bu işi başarırız, hükümet oluruz» 
derseniz, işte geçmişte olduğu gibi, muayyen bir 
müddet hükümet olursunuz, bütün var olan itibarı
nızı, umutlarınızı yerle yeksan eder, terk eder gider
siniz. 

Buna tevessül etmeyin. Çünkü, biz sizin de bat
manızı istemeyiz. Sizin tabirinizle çoğulcu demokra
si, ekseriyet demokrasisine taraftarız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Karagözoğlu hü
kümet kurulmasına ambargo koymakla bizi itham 
etti. Bu laf muallaktadır; çünkü, hayatı boyunca her 
şeye ambargo koymanın rekortmenliğini şu parti 
yapmıştır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, gülüşme
ler) 

Diyorsunuz ki, «İktidara gelirsek, icap ederse ta
libiz». Değerli arkadaşlarım, ineiltmek istemiyorum; 
ama hangi yüzle iktidara talipsiniz, bana söyler mi
siniz?.. Nitekim bu güçten o kadar yoksunsunuz ki, 
nitekim bu hissi o kadar içinizde duyuyorsunuz ki, 
Sayın Ecevit Beyefendinin de bir grup konuşmasın
da ifade ettiği gibi, «Bugün hükümet olacak olsak, 
1978 - 7979 dönemindeki kadar dahi başarılı olama
yız» diyor.. (CHP sıralarından gürültüler). 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayenizde, 
sizin yüzünüzden. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — .. Ve bunu da 
şöyle izah ediyor.. (Gürültüler). 

Söyleyeceğim efendim, söyleyeceğim, sabırlı olun. 
Ve bunu da şöyle izah ediyor: «Çünkü Türkiye 

bugün o kadar karanlık bir tablonun içindedir.». 
Değerli arkadaşlarım, «Bu kadar karanlık tablo

nun içinde isek, hadi geliniz gidelim seçime, bu işi 
bitirelim» diyorum. Bu sefer başka bir beyan: «Efen-' 
dim bugünün şartlarında..» (CHP sıralarından gürül
tüler). 

Arz edeceğim efendim, mantıkla konuşuyorum 
beyefendi, müsaade buyurun. 

«Bugünün şartlarında hükümet seçime gitmeme
lidir. Çünkü, bu seçim emniyetle yapılamaz, bu se
çim çok korkunç, vahim neticeler doğurur» diyor; 
Yine kendileri diyorlar. 

Şimdi soruyorum size; bu Hükümetle seçime git
meyeceksiniz, biz sizinle gitmekten korkmadık, siz 
korkuyorsunuz gitmeyeceksiniz-, siz gelip hükümet 
olacaksınız.. Nasıl olacaksınız onu hâlâ anlayamıyo
rum ya ve ondan sonra Türkiye'de neyi, nasıl düzel
teceksiniz de memleket seçime gittiği zaman her türlü 
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emniyeti sağlamış bulunacaksınız? muhterem arka-
daşlarıtm, buna içinizde bir tane inanan aldam oldu
ğunu kabul etmiyorum, bir tane inanan; hatta beni 
bağışlayın Sayın Ecevit dahil.. (CHP sıralarından 
gürültüler). 

ERTOZ VAHİT SUİÇMıEZ (Trabzon) — işgal 
Hükümetinden bir kurtulalım, ondan sonra gideriz 
seçime. 

•BAıŞKiAN — Rica ederim, rica ederim. 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Hükümeti

mizde örneğini verdik, 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Arkadaşlarım, 
şimdi acele ediyorsunuz, bir an evvel seçime gitmek 
istiyorsunuz; tabii bunu anlıyorum. Çünkü, alınan 
istikrar tedbirlerinin Türk ekonomisini içinde bulun
duğu buhrandan çıkarabileceğinin emarelerini gör
meye başladınız. 

NECATI CEBE (Balıkesir) — Açlık tedbirleri 
de. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yapamadığınızın 
yapıldığını gördünüz ve alınan tedbirlerin daha net 
görülmesine, daha açıkça ortaya çıkmasına fırsat ve 
imkân vermek istemiyorsunuz. Çünkü, o sizin sonu
nuz olacaktır; yani siyasi itibarınızın sonu olacaktır; 
yani Türkiye'de beslenmekte olan ve çoğunu kay
betmiş olduğunuz umudunuzun son kertesinde yok 
oluş olacaktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'ye müteveccih fi
nansman akımı sizi korkutmamalıdır. Milliyetçi duy
gu ile hareket ederseniz, vatanperver duygu ile hare
ket ederseniz, bundan memnun olmalısınız. Hatta 
teşvik etmelisiniz, hatta bu bapta Hükümete «Bize 
düşjen görev var mı?» diye sormalısınız. Çünkü, aziz 
milletimiz, o takdirde, hiç olmazsa yardımcı olma
nızın mükafatını sizden esirgemez. 

NURETTİN KİARSU (Erzincan) — Öyle batağa 
düşmüşsünüz ki size nasıl yardımcı olalım? (CHP sı
ralarından «ıBir seçim olursa Sayın Aygün, sen bu 
kafayla gelemezsin» sesi). 

(BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, ger
çekten yersiz, hatta, kusura bakmayın, biraz mana
sız müdahale -oluyor, 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, şimdi bakınız ben sizin üslubunuzla hareket 
etsem size ne söylerdim: «Genisorununun verildiği 
zamanı tespit etmekte yarar var» derdim. Çünkü, 

«Ciddiyetten mahrum bulunan bu Gensoru, bir oyu
nun tezgâhlanmasından ibarettir» derdim. Çünkü, 
«Önceden ilan edilmiş bir program gereğince NATO 
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Bakanlar Konseyinin Ankara'da toplanmasının önce
sinde, Hükümeti düşürme oyununun tezgâhlanması, 
enternasyonel solun Türkiye'ye uzanmış modelidir» 
derdim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, CHP sıra
larından gürültüler) Ama ben sizin gibi düşünmek 
istemiyorum., 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sen kafayı üşüt
müşsün. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Sayın Karagözoğlu'na son müdahalesini yap
tıran konuşmamı yapmaya başlıyorum, 

Sayın Karagözoğlu şu vesikayı hatırlayacaklar
dır. Bu vesika Türkiye'nin her yerinde bulunan ve
sikalardan bir tanesidir, istanbul'da bir benzin kar-
nesidir bu. Cumhuriyet Halk Partisinin bir de ek
mek karneisi vardı 1946'dan kalan, onu yanımda 
getirmemişim maalesef, bunun ikisini camlatıp ken
disine hediye edeceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şeker 70 
lira, ondan bahset. (CHP sıralarından «Şeker bulu
yor musun, şeker?» sesleri. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, ne bulamıyorsanız gelin haber verin, Sayın 
Başbakan vermeye hazırdır size. (CHP sıralarından 
gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, bütün kredisini partisi ile 
birlikte 22 ayda tüketmiş.. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

Bunları benim zamanımdan düşüyor musunuz 
Sayın Başkan? 

Başkan — Siz buyurun efendim, buyurun. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Bir siyasi kad

ronun, Gensoru önergesinde ileri sürülen, iddiaları
nın, Türkiye gerçekleri ve ihtiyaçları, hele hele Ada
let Partisi Hükümetinin kendi felsefesine uygun içten 
uygulamaları ile hiçbir şekilde ilgisi bulunmamakta
dır. 

Nasıl ve ne şekilde, neleri yapmak için bir ikti
dar kurulacağı yolundaki akıl ve mantık dokusu ta
şıyan bir sorunun cevabı henüz yok iken Gensoru 
açılmasını istemek, Meclis denetimi yapmak göre
vinden çok millete yönelik bir siyasi işkence ve va
tan sathında bir kaos yaratmak isteğinizin açık deli
lidir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

14 Ekim, anlamayanlara vura vura söylüyorum, 
vura vura söylüyorum, millet iradesinin tecelli et
tiği tarihtir. 14 Ekim 1979 tarihinde yapılan seçim
lerde, yüce milletimiz, Türkiye'nin meselelerinin al
tında bilgisizce ezilenlere verdikleri ibret dolu ders-
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ten nasibini alamamış olanların kararsızlıklar, çeliş
kiler ve uğursuzluklar içinde egzantrik bir politika 
oluşturma çabası içünde bulunduklarını ibretle ve üzün
tü ile görmektedir. 

Aslında, Hükümetimiz halkkındaki Gensoru öner
gesi, -buraya dikkat edin sayın Halk Partililer- dışa 
dönük bir mücadele açarak, dikkatleri başka tarafa çek
mek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Lideri Bü
lent Ecevit'in parti içi muhalefet gruplarınca yıpratılma 
prestijini onarma ameliyesidir. Yani onaracağınız Tür
kiye Cumhuriyeti değildir, kendi kendinizi onaracaksı
nız; yanlış mı?.... (AP sıralarından alkışlar.) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayal, hayal. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bakınız şimdi ha
yal mi size söyleyeyim : 

Sayın Ecevit'in grup konuşmasından bir pasaj; 
ben söylemiyorum, Ecevit Beyefendi ifade ediyor
lar : 

«Bu Hükümet düşürüldükten sonra nasıl bir hü
kümet kurulacağı elbette önemlidir. Fakat, ondan 
daha çok önemli olan (İfadeye dikkat edin; ondan 
daha önemli değil, ondan çok daha önemli olan) 
Cumhuriyet Halk Partisinin birlik içinde ve sorumlu 
davranıp davranmayacağıdır.» 

«Hele Hükümeti düşürdükten sonra Cumhuriyet 
Halk Partis'inin birlik içinde ve dayanışma içinde dav
ranıp davranmayacağı, o aşamada nasıl bir hükümet 
kurulacağından veya kurulamayacağından çok daha 
mühim bir etkendir» diyor. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ben de sizin Bil-
giç'in söylediklerini söyleyeceğim. (CHP sıralarından 
gürültüler.) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Beyefendi, bu 
sözler gizli zabıtlarınızdan alınmadı, kamuoyuna dek
lare etmişsiniz, kamuoyuna, basına vermişsiniz, gizli 
bir şey değil. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Onarım hükü
meti kurulmasını isteyenlerin, kendi parti içi otorite
lerini tamir etme gayretleri, hatta solcuları güçlen
dirme planları, Adalet Partisi Grubunu hiç ilgilendir
meyen bir mesele ise de, akıl ve mantığı aşan bu si
yasi arzuların, vatanımızın içinde bulunduğu milli 
ihtiyaçlarla çatıştığını belirtmek de bizim milli bir 
görevimizdir. (CHP sıralarından gürültüler.) 

Değerli arkadaşlarım, hemen bir şeyi hatırlata
yım; beni tahrik ettikçe çok şey alırsınız. Ben size 
söyleyeyim, çok şey alırsınız. 

Şimdi bakınız, içinizdeki istikrarsızlığın bir başka 
misali ve geçen konuşmamda söylediğim ve bugün de 
teyit ettiğim gibi sola teslim oluşunuzun bir başka mi
sali; iç işlerinize karışmayız. (CHP sıralarından gürül
tüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, biz milletten gereken oyu 
almışız, endişe etmeyiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 1981'de, 
1981'de... 4 yılda bir seçim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Uysal, rica 
ediyorum. (Gürültüler.) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Allah seçimlerin 
zamanında, huzur ile, saadet içinde yapılmasını na
sip etsin de, ben tek mebus olmayayım arkadaşım. 
Türkiye'de huzur bulunsun da ben mebus olmayayım, 
mühim değil. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, siz de karşılıklı görüş
meyin, lütfen görüşünüzü ifade edin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, Muhsin Batur'u aday gösterdiniz. Muhsin Ba-
tur'u kim aday gösterdi? Cumhuriyet Halk Partisi
nin sol kanadı. Günlerce gösterdi, ortaya çıkardı. 
Sonra aldınız getirdiniz ve bu zata tüm oyları ver
diniz. (CHP sıralarından gürültüler.) 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Hadi be, 
hadi be, sende, hadi be; ayıptır. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ediyorum, rica 
ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler.) 

OĞUZ AYGÜN {Devamla) _ Hayır, neyi pro
testo ediyorsunuz, neyi protesto ediyorsunuz? Kötü 
bir şey söylemiyorum, hakaret de etmiyorum, bir 
gerçeği tescil ediyorum, neye kızıyorsunuz? (CHP sı
ralarından gürültüler.) Neden kızıyorsunuz efendim? 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Mas
karalık yapıyorsun, yalan söylüyorsun, yaltaklanıyor
sun, boşuna yaltaklanıyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sa
yın Aygün, lütfen ilgili konuya geliniz, lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, ya
lan söylemiyorum, yanlış söylemiyorum, bir gerçe
ği tescil ediyorum; niye o kadar gocunuyorsunuz, ni
ye? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. (CHP 
sıralarından gürültüler.) 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Yalan 
söylüyorsun, maskaralık ediyorsun. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Seni ilgilendiren 
bir konu değil. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Hem küfret, 
hem savun; olmaz ki. 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — Seni ilgilendirir 
mi? Serseri, terbiyesiz. Süleyman'a küfürlerini unuttun 
mu? 

Sayın Başkan, Gensoru ile ilgili konuşsun efen
dim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Suiçmez, Sa
yın Keskin, rica ediyorum efendim... (CHP sırala
rından gürültüler.) 

Çok rica ediyorum, çok rica ediyorum efendim... 
Sayın Aygün, 5 dakikanız vardır, 1 dakika da 

sözünüzü kestiğim için 6 dakikanız var efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 

bir şey söyleyeceğim : Evvela sükûneti temin bu
yurunuz. 

Muhterem arkadaşlarım... (CHP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Bütün.... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yaptığınız iş bir 
nakise mi ki şikâyetçisiniz? Yaptığınız iş gayrı meşru 
bir iş mi ki bu kadar reaksiyon veriyorsunuz? (CHP 
sıralarından gürültüler.) 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Seni ilgilen
diren bir konu değil ki. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Gen
soru ile ne alakası var? Takip ediyor musunuz Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, hatibi takip 
etmeme imkân vermiyorsunuz, lütfen rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Muhsin Batur'da, bütün partiniz ittifak 
etti. Yani sol kanadınızın göstermiş olduğu adayı, 
solun dışındaki daha az sol olan veyahut solun kar
şısında olan kanadınız destekledi ve burada büyük 
oylar verdiniz ve= böylece Cumhuriyet Halk Partisi
nin bir kanadı, yani daha az solu temsil eden ka
nadı, daha çok solu temsil eden kanadına bir nevi 
taviz verdi. (CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, lüt
fen ikaz ediniz ve lütfen konu ile ilgili görüşmesini 
sağlayınız. 

BAŞKAN — Ben ikaz ediyorum, lütfen, lütfen 
zatı âliniz oturunuz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi arkadan 
bir başka aday çıkarttınız. Çıkarttığınız başka aday, 
sanırım Cahit Karakaş ise, öbür grubun adayı ola
rak çıktı. Neden; onu öğrenmek istiyorum, neden 
onda oylarınızı ittifak edemediniz? (CHP sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, konu üzerinde lüt
fen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Çünkü, Cum
huriyet Halk Partisi, sola vermiş olduğu tavize, 
kendi içinde de, kendi dışında da devam etmekte
dir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Lütfen, konuyla ilgili olarak Sayın 
Aygün, son zamanda bir şey çıkartmayın. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, heybelerinde ilim namına herhangi bir şey 
bulunmayanların.... 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Heybe atlarda olur. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... 22 aylık bir 

tecrübeden sonra da millete verecekleri bir şeyleri 
kalmayanların kamuoyuna verebilecekleri, hakikatler
den uzak, sadece bir Gensorudur... 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Bundan 
sana ne? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... İlmin, gerçe
ğin ve aklın yerine demegojinin, hayalin ve polemik
lerin yer aldığı bir Gensorudur. 1978 ve 1979 yıl
larındaki fakir - fukarayı ezen yüksek enflasyon dev
rinin sorumlularının ve onu destekleyenlerin gerçek 
görüntüsünü ortaya koymak lazımdır. (CHP sırala
rından «Sana ne?» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, sizin 1979'da devrettiğiniz 
sırada Merkez Bankasında döviz yoktu. Hazinede pa
ra yoktu, petrol yoktu, hayati ihtiyaç maddeleri yok
tu, üretim yoktu, iş yoktu, yatırım yoktu. 40O bin 
traktör 1 litrelik mazota muhtaç köşeye çekilmiş du
ruyordu. İşte bu karanlık tabloyu devrettiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayenizde 
biz de öyle devraldık. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) - - Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partili ağırlıklı Hü
kümette 22 ay içinde tatbik edilen ekonomik ve ma
li politikalar sonucunda meydana gelen uygulamalar 
karaborsayı büyük çapta beslemiş, haksız para ka
zananları çoğaltırken, devlet gelirlerini azaltmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yatırımların azalması, yeni 
iş sahalarının yeterli miktarlarda açılamaması sonu
cu KİT'ler ve devlet kuruluşları, özellikle aşırı sol
cuların barındığı istihdam merkezleri haline gelmiş, 
bu suretle maliyetler yükselirken zararlar inanılmaz 
boyutlara varmıştır. Korkunç boyutlara ulaşan zarar
ları önerge sahipleri ve onları destekleyenler değil, 
maalesef Aziz Türk Milleti ödemiştir ve ödemekte 
devam etmektedir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Görevin bu
gün çok ağır doktor, inanmadan savunuyorsun. 
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, zararların kapatılabilmesi için sürekli olarak Mer
kez Bankası emisyonuna müracaat edilmiş ve karşılık
sız para basılmıştır. Burada bahsettiler, «siz de bas
tınız» diye. Birtakım şeylerin karşılığında para bas
mak başjka, karşılıksız para basmak başka şeydir. 
(CHP sıralarından gürültüler.) Bunu öğrenin de ge
lin. 

Son 2 yıldaki emisyon artışı, bütün Cumhuriyet 
tarihinde 1978 yılı başına kadar yapılan emisyonun 
% 50 daha fazlasıdır. Emisyondaki artış, yüksek enf
lasyonun olduğu kadar Cumhuriyet Halk Partisi ağır
lıklı Hükümetin de başarısızlık sebebidir. 

Bunun neticesi gelir dağılımı çok kötüleşmiş, orta 
gelir grupları tamamen silinmiş, fakir ve fukara bü
yük ıstıraplar içerisine sürüklenmiştir. Türkiye, bu 
karanlıik tablonun sorumlularına 14 Ekim seçimlerin
de gerekli cevabı vermiştir ve vermeye devam ede
ceğine de en ufak bir şüphemiz yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu düşünceden aldığımız 
güçle dünyanın hangi ülkesinde millet bu karanlık 
tabloya duçar kalsa, rejim ve devlet çok daha bü
yük sıkıntılarla karşı karşıya kalmadan alınacak ted
birler neyse, onları bu Hükümet, inanıyoruz ki hiç
bir tereddüde mahal kalmadan almış bulunmakta
dır. 

Bu tedbirler, hayatı daha çekilmez bir hale getir
mek, pahalılığı artırmak için değil, bozulmuş olan 
bütün dengeleri yeniden tesis etmek, ekonomiye sağ
lık kazandırmak için alınmaktadır. 

Büyük bir dikkatle tetkik ettiğimiz Cumhuriyet 
Halk Partisi damgalı önergede anlamak için zor
luk çektiğimiz bir önemli husus da, ekonomi ve dev
letin bazı yabancı mali kurumlar ve yabancı siyasi 
güçlerle birlikte el ele yöneltildiği iddiasıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin bununla neyi kastet
tiğini anlamak için kâhin olmaya lüzum yoktur; ama 
memleketi nereye götürmek istediklerini anlamak ve 
tespit etmek zordur. Zorluk, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve ortaklarının niyetlerini anlamak hususunda yar
dımcı olmaktadır; fakat buna bizim gönlümüz rıza 
göstermemektedir. Onu anlamak istememekteyiz. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Eğer Cumhuriyet 

Halk Partisi bu iddialarıyla NATO ve IMF, Ortak Pa
zar ve Batı dünyasının diğer ülke ve kuruluşlarını 
kastediyorlarsa, önergesindeki iddialarını kendi icraat
larıyla karşılaştırmak suretiyle yeniden gözden ge
çirmek melburiyetindedirler. 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Doktor, inan
madan savunuyorsun. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Neyi savunduğu

mu bir öğrenseniz... (CHP sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ah bir öğrenebil-

seniz neyi savunduğumu... 
HASAN CERİT (Adana) — Yahya'yı savunuyor

sun, Yahya'yı. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım... 
Haa bak onu söylediğin için ben sana bir şey 

söyleyeyim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı görüşme

yin. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hayır, hayır, ha

tırlattı arkadaşım, teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, siz günlerce Adalet Parti

sinin eski Hükümeti zamanında bizim hakkımızda 
birtakım iddialar ve ithamlarda bulundunuz. O bah
settiğiniz isim de bunların içine dahildir. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Kim o? 
Kim o isim? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yahya; Yahya 
Demirel. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Nerede 

o? 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka-

kaşlarım, iktidar olduğunuz dönemde bunların hesabı 
sorulsun diye Adalet Partisinin tüm sözcüleri, ben 
de dahil, kıymeti kopardık, hiçbir işlem yapmadı
nız. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Mec
listen kaçtınız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama niye yapma
dınız? Niye yapmadınız, onu söyleyeceğim, müsaade 
buyurun, niye yapmadınız? (CHP sıralarından gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi şu önerge

nizde suiistimalle... (CHP sıralarından gürültüler.) 
Karşılıklı konuşmayız ki... 
Ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. (Gürültü

ler.) 
BAŞKAN — Sayın Keskin, size bir uyarı cezası 

veriyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, burada kimseyi savunmuyorum; ama bir ger-
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çeği tescil ediyorum. Bunun içerisinde suiistimalle il- j 
gili tek satır yok. Niye yok, niye yok?... Çünkü, si
zin döneminizde her bürokratı ve her siyasiyi bir 
Hacı Ali Demirel, bir Yahya Demirel haline getir
diğinize inanıyorsunuz da ondan. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

(Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Aygün, bağlayınız Sa

yın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin döneminiz-

de... (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Tebrik ederim, tebrik ederim... 
Sizin bütün bakanlarınız, içinde saygı duyduğu

muz, şeyini muhafaza etmiş bazı bakanlarınız hariç; 
ama çok büyük bakanlarınız, çok büyük ekseriyetteki 
bakanlarınız da dahil, suiistimalin içine gömüldünüz. I 

Şimdi ben burada sizin seviyenize inerek, sizin li
deriniz hakkında, sizin liderinizin eşi hakkındaki j 
birtakım beyanlarda bulunmuyorum. Onun için neyi 
alkışladığınızı iyi tayin ediniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Aygün, bağlayınız efen- i 
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu kendisini gördükten ve kendisini ta
nıdıktan sonra kanaat getirdi ki, kendisinin hiç tu
tar tarafı yoktur. Çünkü, yapmış olduğu ithamların I 
hiçbirisi sizin yaptıklarınızın yanında bahse konu bi
le değildir. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Allah söyletti sizi, Al- | 
lah. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, Sayın Ateş, rica ediyo
rum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Beyefendi, beye
fendi, siz kendi bakanlarınızı tanımıyorsanız, o ba
kanlarınızla beraber suiistimal yapan milletvekilerini-
zi tanımıyorsanız benim size söyleyeceğim bir şey 
yok. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Yahya ne
rede? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bağırtıyla, gürül
tüyle bazı gerçekleri örtemezsiniz, işte meydanda... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, 4 dakika geçti süre
niz efendim, lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — işte meydanda. 
Unuttunuz gitti. Çünkü kendinizi gördünüz. I 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu Hükümet hakkın
da bir ithamda bulunamıyorsunuz, bu Hükümet hak
kında bir delil getiremiyorsunuz. Varsa deliliniz, «iş- j 

te yakam elinizde» diyen zata hiç bir şey yapamadı
nız. (CHP sıralarından gürültüler.) 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Mah
keme kararı var. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Abesle iştigal edi
yorsunuz. 14 Ekim seçimleri kimin ne nisbette suiis
timalden yana olduğunu ortaya koydu. Bunu da gö
remiyorsunuz. (CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, şimdi bütün bunlardan sonra çare nedir? 
SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Zorluk 

çekiyorsun. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben zorluk çeke

ne yardım ederim. Sen zorluk çekiyorsan yardım ede
yim sana. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Aygün, karşılıklı gö
rüşmeyelim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, biz her şeyin hesabını aziz millete ver
dik... 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Ne 
zaman? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — 14 Ekim 1979'da. 
Hani o gocunduğunuz tarihte. 

BAŞKAN — Efendim, her şeye cevap vermekle 
bitmez ki. Neredeyse her kelimeye karşılık veriyor
sunuz. Çok rica ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Geliniz şimdi ba
kın ne yapalım? Değerli milletvekilleri, geliniz bütün 
bu karşılıklı iddialarımızın ne derecede geçerli oldu
ğunu anlayabilmek için yüce milletimizin huzuruna 
gidelim ve millet oyuna müracaat edelim. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sen şimdi hiç
bir şey yapamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Onat, rica ediyorum. (CHP 
sıralarından «Burada, burada» sesleri.) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, burada 
hesap veriyoruz; daha nasıl hesap verelim? Daha na
sıl verelim yani? Ama entrikayla, yeniden birtakım 
matematiksel hesaplarla, birtakım dalavereli yollarla 
netice almak istiyorsanız, şimdilik iş yok, artık ala
mazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, sizden de aşağıdan ce
vap verilmeyecek şekilde konuyu bitirmenizi rica edi
yorum, lütfen. 

H. SEMlH ERYILDIZ (Ankara) — Başbakanı 
kızdırdın. Başbakan çok kızdı. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Beyefendi, siz ken
dinize baksanıza... 
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BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum efendim. 
Sayın Aygün, siz de aynı şeye düşmeyiniz. Zaten 

zamanınız geçiyor, lütfen. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Peki Sayın Baş

kan. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz erken seçimi 

Adalet Partisine vereceği güç ve imkân için değil, 
şu anda mevcut ve önümüzdeki günlerde daha da ke-
sifleşeceği anlaşılmakta olan siyasi bunalım ve istik
rarsızlığın tek ve nihai çaresi olarak gördüğümüz için 
istemekteyiz. Bugün Çare olabilecek imkânlar kulla
nılamayacak olursa, ileride >o imkânların da ortadan 
'kalkabileceği ve kullanılması halinde sıkıntı tevlit 
edebileceği ve problem olabileceği ihtimali unutul
mamalıdır. 

Bugün seçimd hadiseli olalbileceği düşüncesiyle 
reddedenler, kuracakları onarım hükümetiyle - altını 
çizerek ifade ediyorum - ne yapacaklardır ki ileride 
yapılacak seçim bugüne nazaran daha emniyetli ola
caktır, Bunu burada açıklamak mecburiyetindedirler. 
Millet huzurunda ve bu tarih kürsüsünden size soru
yoruz, ne yapmak istiyorsunuz? Bu Gensoru ile hü
kümeti düşürüp ne yapmak istiyorsunuz? Yine, «ana
ların gözyaşını dindireceğiz» demeyiniz. Çünkü, 22 
aylık hükümetinizin sonunda tüm Türk Milletinin 
anasını ağlattınız. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, son sözünüzü 
söyleyiniz, 7 dakikanız geçti Sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla)' — Her yaptığınız ve 
yapılmasına sebep olduğunuz hadiseyle Türk Millet 
ve Devletinin hayatıyla oynadınız, demokratik plat
formda medeni hamleler içinde olmaya çalışan ve 
çok mesafe kateden Türkiye'yi felce uğrattınız. 

Gurnhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, yeter ar
tık; aklınızı başınıza alınız. (CHP sıralarından gülüş
meler) 

BAŞKAN — Sayın Aygün sizden son defa rica 
ediyorum, bağlayınız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hayrınızdan vaz
geçtik, bari şerrinizi üstümüzden, milletin üstünden 
çekiniz. Tek yapacağımız iş, Tükiye'yi karanlıktan 
aydınlığa, anarşiden huzura* sıkıntıdan selamete, fe
laketten saadete çıkarmaya çalışan Adalet Partisi «ik
tidarına, Sayın Süleyman DemireTe ve kadrosuna, 
potansiyelline yardımcı olmaktır. Bu fırsatı Türk Mil
letinden esirgemeyiniz; bu sizin son fırsatınızdır. Ka-
biliiyetleririiz ve gücünüz nispetinde yardımcı olma- ; 
sanız bile, menfi tutumdan vazgeçerek engel olma
yınız. Türkiye'nin tek kurtuluş yolu, Türkiye'nin tek 

i kurtuluş yolu sizin ve sizi vasıta kılanların şer ve ka
nunsuzluk yolu değil, Adalet PartisMn meşruiyet yo
ludur. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, son cümlenizi söylüyor 
musunuz efendim?.. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Evet Sayın Baş
kan. 

Muhterem Cumhuriyet Halk Partililer, ne yapar
sanız yapınız bazı gerçekleri milletin gözünden kaçır
manız ve saklamanız mümkün değildir. Bizim de ay
nı tablonun içinde olduğumuz bir gerçektir. Biz de 
ne yaparsak yapalım bazı gerçekleri millet gözünden 
kaçırmamız mümkün değildir. 

Nitekim, 14 Ekim 1979'da çıktık; millet baktı, 
gerçekleri gördü... 

BAŞKAN — Sayın Aygün sözünüzü kesiyorum 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

©AŞKAN — 10 dakika geçti ama Sayın Aygün? 
Bakın slize son defa söylüyorum, lütfen bağlayınız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) ...14 Ekim 1979'da 
gerçekleri değerlendirdi ve rakamlarla Adalet Parti
sini tercih etti. (CHP sıralarından gürültüler) 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, vak- . 
ti çok geçmedi mi? 

'BAŞKAN — Sayın Celbe, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi siz de ak

lanmak, paklanmak, temize çıkmak, birtakım şaibe
lerden, kötülüklerden kurtulmak istiyorsanız Ve hâlâ 
bizim kötü olduğumuz iddiasında musırsanız; «geli
niz seçime, boyunuzun ölçüsünü alalım» diyo
rum ve gayet açık söylüyorum; . kimlerle yola çık
tığınızı da göreceğiz, seyredeceğiz. Bu milletin bir 
dalha size birtakım sterleri yapmanız için, suiistimal
ler yapmanız için fırsat ve imkân vermeyeceğini öğ
reneceksiniz. 

Cümleniize saygılar sunuyorum, Cenabı Hak yar
dımcımızdır. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Sayın Tüzün notunuzu aldım efendim. 
METİN TÜZÜN (Maribul) — Sayın Başkan ay

rıca ona ilaveten başka sataşmalar da vardır, ama o 
bile yeterlidir. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bir hususu rica edece
ğim. Zatıâlinizin Cumhuriyet Halk Partisini kastede
rek «Sadistçe zeVk duyuyor» deyiminin yanlış anla
şılmaması için tavzih eder misiniz? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan sa
dist deyimi tıbbi bir tabirdir. Millete vermiş olduk-
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lan ıstırabı ifade için kullandım. Hakaret manasını 
taşımaz. 

BAŞKAN — Hakaret manasını taşımadığını söy
lüyorsunuz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... Yüce Mecliste anlaşılır bir dille konu
şulur. Görüyorum ki sayın sözcü «olası» kelimesini 
bile anlamadığını... 

'BAŞKAN — Sayın Tüzün, ben şimdi izahını yap
mıyorum. Siz arkadaşımızın bu izahını yeterli bula
rak tatmin oluyor musunuz? 

METİN TÜZÜN (İstanbul)' — Hayır Sayın Baş
kan, sataşma vardır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yalnız bu konu
ya münhasır olmak üzere size söz veriyorum. Lütfen 
başka sataşmaya meydan vermeyiniz. (CHP sırala
rından alkışlar) 

Lütfen Sayın Tüzün, başka sataşmaya meydan 
vermeyeceğinizi umuyorum. 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili arkadaşım Sayın Aygün konuşurken, 
anarşinin artmasından Cumhuriyet Halk Partisinin 
sadistçe bir zevk aldığını söyledi. Aslında bu sataş
madan sonra birçok yerlerde daha sataşmalar ya
pıldı; ama Yüce Meclisin Sayın Başkanının yalnız 
bu konu ile ilgili söz vermesini de dikkate alarak, 
diğer konulara girmeden ve sayın sözcünün üslubuna 
uygun bir üslupla değil, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekıili olduğumu unutmadan ve o üs
lupla cevap vermeye çalışacağım. (CHP sıralarından 
•«'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Anarşiden zevk almak, - sadistlik ayrı - ancak 
gişe hasılatı bekleyenilerin yoludur. Çünkü Ören'de, 
Kuşadası'nda, Alanya'da anarşi olmuyor; Zeytinbur-
nu'nda, Eme'k'te anarşi oluyor. Fakir oğlu fakirler 
'birbirini öldürüyor, Arenada boğa ile matador misali. 
Ama onunla ilgili olmayan, gişe hasılatı ile ilgili olan
lar var. Anarşiden zevk alanlar, gişe hasılatında bel 
'bağlayanları, bir. 

Gelelim sadistlik meselesine. Sadistlik ise, vicdanı 
başkaları için de sızlamayanların duygularıdır. Siz 
Türkiye'de bir kesimi, bir kesime vuranların haklı 
olduğunu, bir kesimin haksız olduğunu vurgulaya
caksınız, ondan sonra sağda olsun, solda olsun, ken
dini hangi kesimde görürse görsün birbirini öldüren 
insanların yanlış yolda öiMuğunu açıkça söyleyen bir 
siyasi partiye «sadist» diyeceksiniz. İşte sadistlik bu 
duyguyu anlamamaktır. (CHP sıralarından «Bravo» 

sesleri, alkışlar) Cumhuriyet Halk Partisi, bırakınız 
anarşiden sadistçe bir zevk almayı; anarşiden nefret 
ettiği kadar, en az anarşi kadar tiksindiği partiye bile 
ortaklık teklif ediyor. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet Sayın Battal, buyurunuz. Bir 

dakikanızı rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, o tik

sindiği parti hangi partidir? 
BAŞKAN — Anlayamıyorum ki, Sayın Aygün bir 

dakikanızı rica ediyorum, sükûneti temin edeyim de 
alacağım efendim. (AP sıralarından gürültüler «Adı
nı söylesin» sesleri) 

Arkadaşlarım, anlayamıyoru'm lütfen imkân veri
niz, 

Buyurunuz Sayın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Hatip, kürsü

yü terk ederken anarşinin içinde bulunduğunu iddia 
ettiği-partiden tiksindiğini ifade ederek ortaklık tek
lif ettiklerini söyledi. Bu parti, Adalet Partisıi mi? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Kastettiğim parti, 
Adalet Partisidir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O zaman Adalet 
Partisi adına sataşmadan söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, ben de Sayın Tüzün'den böyle 
bir şeye imkân vermemesini rica ettim; ama zımnen 
de olsa bu imkânı verdi Sayın Tüziin, buyurunuz 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara)' — Muhterem arkadaş
lar im...' 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Millete sorsunlar 
bunu. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, oturur musunuz lüt
fen? Lütfen efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, biz burada bazı gerçekleri sergileyip bun
dan bir netice çıkarmaya ve dolayısıyla Türkiye'nin 
içinde bulunduğu felaketlerden bir tanesi olan anar
şiye karşı milli bir vahdet temin etmeye gayret eder
ken ve bundan dolayı da âdeta Cumhuriyet Halk 
Partisi mensubu arkadaşlarımızın, Adalet Partisinin 
oluşturmuş olduğu iktidarın bu sıkıntı içerisinde bu
lunmasından dolayı, bu ıstıraptan dolayı zevk duy
duğunu ifade eden tıbbi bir tabiri burada kullandı
ğımız sırada, arkadaşımız kalktı söz istedi, söyleye
ceği sadece şundan ibaretti : «Biz sadist değiliz, bun
dan zevk almıyoruz» demekten ibaretti, o bunu ifade 
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ederken çok çirkin bir ithamda ve beyanda bulundu. 
Onun için huzurlarınıza çıktım. 

Şimdi arkadaşıma söylüyorum. Anarşiden tiksini
yorsunuz, anarşiden tiksiniyor ve anarşi içinde bu
lunduğunu iddia ettiğiniz bir partiye beraber olmak 
teklifinde bulunduğunuzu beyan ediyorsunuz. 

Evvela, Adalet Partisi anarşinin içinde değildir. 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum değerli arkadaşlarım, 
rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Adalet Partisi 
anarşinin içinde değildir ve Adalet Partisinin... (AP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sayın Acar, 
rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Adalet Partisi 
için her şeyi söyleyebilirsiniz; ama Adalet Partisi için 
söyleyemeyeceğiniz tek itham anarşidir. Kaldı ki, 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım... (AP sırala
rından, «MSP'yi söylüyor» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum değerli arkadaşlarım. 
Bırakınız arkadaşımız ifade etsin, müdahale etmeyin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Adalet Partisiyle 
siz, ortak olmaya çalışıyor musunuz, çalışmıyor mu
sunuz onu bilemem; ama Adalet Partisinin sizinle 
ortak olmaya niyeti de yoktur, kararı da yoktur... 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın AP'li arkadaşlarım, lütfen 
kendi arkadaşınızı dinleyin hiç olmazsa. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Adalet Partisi
nin sizinle hükümet edemeyeceğini işte şu tablonuz 
bir kere daha tespit ve tescil etmektedir. Kaldı ki, 
Sayın Metin Tüzün, zatıâliniz bir tarihlerde İstan
bul'da, «Kızıl Bayrak» asılan bir meydanda, eliniz
de Mao'nun, Lenin'in, Che Guavera'nın resimleriyle 
milyonların basındaydınız... 

METÎN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, bu
nu da tespit ediniz. Şimdi yakaladım. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ediyorum. Sayın 
Aygün, Sayın Aygün, rica ediyorum efendim. Siz de 
aynı şeye meydan veriyorsunuz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hakikatleri gör-
memezlikten gelmeyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ne zamandan 

beri aklandınız, paklandınız da şimdi anarşinin kar
şısında yer aldınız? 

BAŞKAN — Sayın Aygün rica ediyorum, sataş
maya meydan vermeyiniz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Eğer bunda sami
mi iseniz ve eğer bundan, hakikaten eski kötü ihtiyat
larınızı terk ederek vazgeçti iseniz memnunluk duya
rız. Ama, hâlâ o kafayı taşıyorsanız ve o kafanın sahi
bi olarak bu kürsüde Adalet Partisine dil uzatıyorsa
nız, size sadece teessüflerimi bildiriyorum. (CHP sı
ralarından gürültüler) îyi biliniz, sizinle ortak ol
maya çalışan siyasi parti biz değiliz, adres başkasıdır. 
Başka adresle bizi karıştırmayınız ve yanılgıya düş
meyiniz. 

Adalet Partisi Hükümetin başındadır, Adalet Par
tisi şu anda Hükümet etmektedir ve kendisine.bu im
kân verildiği müddetçe de millete hizmet yolunda de
vam edecektir ve anarşinin de amansız bir düşmanı 
olarak bir gayretin içinde bulunmaktadır. Ama açık
lıkla söylüyorum, Türkiye'nin talihsizliği, hepimizin 
talihsizliği... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, size ben sataşılan ko
nu üzerinde söz verdim. Yeni bir izahat için söz ver
medim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — .. Anarşiyi sizin 
gibi değerlendirmiş olan arkadaşlarımız ve o yolun 
yolcusu olmak yolunda devam edenlerin bulunması
dır. 

BAŞKAN — Lütfen. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Bu duygularla 

ve düşüncelerle... 
BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum, buyurun. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Sayın Başkana 
bana söz verdiği için teşekkür ediyorum. Adalet Par
tisini tanımadan, Adalet Partisine bu şekilde teca
vüz eden arkadaşlar buna devam ettiği müddetçe, 
Adalet Partisinden size en ufak bir muhabbet gel
meyeceğini de öğrenmenizi istiyorum. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

M-BTİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa^ 
yın konuşmacı konuşmasında benim elimde Mao'nun 
resmi, Lenin'in resmi olduğu halde... (AP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, ben arkadaşımı dinliyorum... 
(Gürültüler) Lütfen efendim, rica ediyorum. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Elimde Mao'nun, 
Lenin'in resimleri olduğu halde «kızıl bayrakların» 
asıldığı bir meydanda olduğumu kastederek bir sataş
mada bulundu. Siz söz verirsiniz veya vermezsiniz... 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen lütfen... Ben dinliyorum, bu
yurun. 
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METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ben Türkiye'de 
Türk Bayrağının arkasından yürüyen her Türk va
tandaşı gibi bir insanım, bir parlamenterim. (AP sı
ralarından «Allah, Allah» sesleri, gürültüler) Hiçbir 
Parlamento üyesinin bu Mecliste... (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, arkadaşı
mın sözünü kesmeyin. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — ... Her şeyiyle 
açıklanmayan böyle bir hükümle mahkûm edilmesi
ne nerede olursa olsun gönlüm razı olmaz, bir. 

İkincisi, Sayın İçişleri Bakanının elinde 1 Mayıs
la ilgili dosyalar vardır. Eğer benim elimde veya 
herhangi bir Cumhuriyet Halk Partilinin elinde böyle 
bir resim varsa, görüyorlarsa buraya getirmezlerse 
namerttirler. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Tüzün, şimdi 
böyle bir şeyi kullanmanız doğru mu, şu izahınızdan 
sonra? (CHP sıralarından «Doğru» sesleri, gürül
tüler) 

Hayır efendim. Bu Parlamentoyu böyle bir mü
zakereye sahne etmeyelim. Rica ederim... Bir yanlışı 
düzeltelim derken yeni bir yanlışlığa girmenin hiçbir 
şeyi halletmeyeceğini siz de iyi ^bilirsiniz Sayın [Tü
zün. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Biliyorum. Diyo
rum ki, ben veya herhangi bir Cumhuriyet Halk 
Partili milletvekili elinde Lenin'in, Mao'nun res
miyle... 

BAŞKAN — Bunu kullanmamıştır demeniz kâ
fidir ve açıklanmasını istemeniz hakkınızdır. Bu kâ
fidir tabii. Yalnız üslup hoş değil. 

H. SEMİH BRYILDIZ (Ankara) t— Yalan söyle
yen müfteridir. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Kürsüden söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Zaten gereken izahı yaptınız, anla
şıldı, zabıtlara da geçti Sayın Tüzün. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Olur mu efendim. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bunu siz öyle kalkıp söy
leyecektiniz, gruptan başka biri kalkıp söyleyecek. 
Bunun önünü almak imkânı yoktur ve mesele anla
şılmıştır. Sizin konuya getirdiğiniz kısa izah da kâ
fidir, açıklayıcı mahiyettedir. Sizin böyle bir şeyde 
yürümediğiniz, hiçbir parlamenter arkadaşın da (AP 
sıralarından «yürüdü» sesleri) yürümediğini, böyle 
bir şeyin olmadığını beyan ettiniz. Bu kâfi değil mi 
efendim? (AP ve CHP sıralarından gürültüler) 
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METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkanım... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Söylenen şudur,Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim yürümediğini izah ediyor 

tabii. (AP sıralarından «yürüdü» sesleri) 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, başında 

yürüdü. Elinde taşıması şart değil. (AP ve CHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, anlaşılmasına 
imkân vermiyorsunuz değerli arkadaşlarım. Bu tür, 
bu tarz hiçbir yerde yoktur ve böyle anlaşmak im
kânı da yoktur... (AP sıralarından gürültüler) 

Siz haksızlığı önlemek için Başkanlığa bir imkân 
verin. Hatalar yapılabilir belki böyle yapmanızla. 
(AP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Lütfen. Sayın Aygün... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Söylenen şudur Sa

yın Başkan; arkadaşımın elinde resim vardı deme
dim. Resim taşıyanların başında yürüdü dedim. Elin
de resim vardı demedim. (AP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşım onlarla beraber yürüdü mü yürüme
di mi? 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, her halde anlaşılmış
tır değil mi? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ne anlaşıldı efen
dim? (CHP ve AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın izahından sonra, böy
le resimler taşıyanların arkasından zatıâlinizin de yü
rüyüp yürümediği konusunda izahınız... 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hayır efendim. 
(CHP ve AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ne anlatmak istiyorsunuz siz Sayın 
Tüzün o zaman? Ben anlayamadım o halde. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim müsaade 
ederseniz?.. 

BAŞKAN — Yalnız bu konuya münhasır ola
cak. Çok kısa lütfen. (AP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar, gürültüler) 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bana önce usul hakkında söz verir misiniz, 
Sayın Tüzün'den önce? (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi ben arkadaşıma söz hakkı ver
dim. Ondan sonra siz işaret ettiniz. Daha önce iste
seydiniz gayet tabii mümkündü. (AP sıralarından gü
rültüler) 

Efendim arkadaşım yürüyüp yürümediğini ve 
arkadaşımızın sataştığı konuya cevabını verecek. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Biz bu adamdan 
tiksiniyoruz. Bu adamdan tiksiniyoruz biz. (AP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen. Bir arkadaş 
kürsüye gelmiş. Lütfen yerinize oturun... (AP sırala
rından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tiksiniyoruz bu 
adamdan. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz. (AP sıra
larından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin... (AP sıralarından «yürüdün mü yürüme
din mi?» sesleri) 

BAŞKAN — Böyle Parlamento müzakeresi olmaz 
arkadaşlarım, yazık ediyoruz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, elinde tespih konuşuyor, dikkatinizi çekerim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız sataşılan hu
susa cevap yerecek, onun için söz verdim. 

Buyurun. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri... 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Ben de 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tabii size de söz veririm efendim. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Ben, Adalet Par

tisinin iktidarda olduğu dönemde de Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidarda olduğu dönemde de 1 Ma
yıs kutlamalarına katılmış bir insanım. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Bayraklar?.. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — İzinli, yasal, dev
letin güvenliği altındaki toplantılara katılırım, hiçbir 
kompleks duymam. Kendine inanan insanlar yasal 
toplantılara katılırlar, bundan kompleks duymazlar, 
bu uygarlığın bir örneğidir. 

Ben, 1 Mayıs toplantılarında yürüdüm; doğru. 
Türk Bayrağının arkasında yürüdüm, Türk Bayrağı
nın arkasında yürüdüm. 

Dosyalar İçişleri Bakanının elindedir. (AP sıra
larından «Yuh!..» sesleri) 

SELÂHATTİN ACAR (Aydın) — Ahlaksız. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Türk Bayrağını 
mı yuhalıyorsunuz? Ben Türk Bayrağının arkasında 
yürüdüm, neyi yuhalıyorsunuz, neyi yuhalıyorsunuz, 
neyi yuhalıyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Tüzün, Sayın 
Tüzün, sizden ben sadece arkadaşımızın sataşma ola
rak kabul ettiğiniz ifadesine cevabınızı rica ettim. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
konuşarak anlatacağım, başka nasıl anlatırım efen
dim? 

BAŞKAN — Fazla teferruatlı konuya girip yeni 
bir sataşmaya meydan vermeyiniz, rica ediyorum. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Hayır efettdim. 
En önde Türk Bayrağı yürüyordu, en önde, en 

önde... (AP sıralarından «Kızıl Bayrak» sesleri) 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Türk Bay

rağı mı?.. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Demek siz de 

oradaydınız, nereden biliyorsunuz? 

Ben, Adalet Partili arkadaşlarımın çok hassas ol
madıkları bir konuda kendimi eleştirerek bir şeyi dü
zeltmek istiyorum, onların hassasiyeti olmadan bir 
konuyu düzeltmek istiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tiksiniyoruz sen
den, tiksiniyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — «Anarşiden nef

ret ettiğimiz kadar» derken, Adalet Partisinden anar
şi kadar nefret ediyoruz anlamını aktarmak isteme
dim. 

Siz bu kadar hassas davranmadınız; ama ben bir 
özeleştiri olarak bunu eleştiriyorum ve bunu da dü
zeltiyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayin Hasan Aksay, «Adalet Partisi Sözcüsü Sa

yın Aygün'ün Grubumuza yaptığı sataşmalara Kon
ya Milletvekili Şener Battal cevap verecektir» diyor
sunuz. Nedir efendim? Sataşma nedir? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Allahsız Erbakan... 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Dinleyin, mü,-
saade ediniz. Rica ederim efendim. 

Buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) '<— «Allahsız Erba

kan», «tüberküloz yapsın» dan tutunuz da, 240 mil
yar lira kredi vermek meselesi, «kredi dağılımındaki 
dengesizliği söylemeyi müfteri ilan ediyorum», «Er-
bakan'ın Müslümanlığı» gibi cümleler var. Bu husus
lardaki sataşmalara cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Tabii, tabii bu Mecliste herkes öy
le cevap vermeye çalışıyor Sayın Battal da, yalnız 
"krediler konusundaki tenkidi gayet normaldir. Normal 
olan bir tenkittir. Fakat herhangi bir sataşmaya se
bep olacak bir kelimeyi, kelime olarak tespit etme-
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dim. Söylediğiniz ifadeyi, o kelimeyi tekrarlar mı
sınız? 

ŞENER BATTAL (Konya) — «Allah muhtaç et
mesin.» 

BAŞKAN — «Muhtaç etmesin» normaldir. " 
ŞENER BATTAL (Konya) — «Tüberküloz ol

sun» derse, «Allah korusun diyemiyorsa» bu sataş
ma değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Battal, bunları sataşma ka
bul edemeyiz. Açık bir sataşma örneği göstermedi
niz. Ben yine zabıtları getirtip baktırtacağım Sayın 
Battal.Eğer sataşma varsa... 

ŞENER BATTAL (Konya) — «Allah verem 
etsin» diyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen... (AP sıralarından gürül
tüler) 

Efendim dinliyorum; ama siz meramınızı anlata
madınız zannederim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Beni dinler misi
niz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben 

size zabıtlardaki cümleleri bir kere okuyayım. Po
lemiğe sebep olmam ve sataşma olmayan şeyde de 
sataşma var diye söylemem. Bakın okuyayım isterse
niz, zabıtlar elimde duruyor. 

BAŞKAN — Efendim, bana açıkça şu konuda 
sataşma vardır diyemediniz Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — «Sayın Erbakan 
dinden, diyanetten bahseder. Müslüman adam, ama 
hak yerse burada, 5 dakika fazla konuşursa böyle 
Müslüman olmaz» diyor. (AP sıralarından «Doğru, 
doğru; yalan mı?» sesleri) 

BAŞKAN — «Böyle Müslüman olmaz» deyimi 
kullanılmadı Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Kendisi 10 dakika 
fazla konuştu. O deyim kullanıldı efendim. 

BAŞKAN — Kullanılmadı efendim. Ancak si
zinle ilgili olan o zaptı getirip bakayım. Hangi hu
susta sataşma varsa bana lütfen yazılı olarak siz de 
yazın. Sataşma olduğunu iddia ettiğiniz hangi hu
suslar varsa, bana müracaatta bulununuz lütfen. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Erbakan çık
sın cevap versin. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben 
elimdeki zabıtları size gönderiyorum. 

Ayrıca «Donkişot» dedi Sayın Başkanım. (Gülüş
meler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gruplar adı
na yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi kişisel görüşlere geçiyoruz. Sayın Tarhan 
Erdem, buyurunuz. 

Sayın Erdem' konuşma süreniz 10 dakikadır. 
TARHAN ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 

gerçekte demokrasinin ve Parlamentomuzun bütün 
özelliklerini ve zaaflarını gösteren biraz evvelki din
lediğimiz görüşmeden sonra, Sayın Adalet Partisi 
Grup Başkanvekilinin yüksek düzeydeki konuşmasın
dan sonra, sizlere nasıl hitap edebileceğimi bilemiyo
rum. 

Görüştüğümüz Gensoru önergesine muhatap Hü
kümet 7 ay önce bir azınlık hükümetinin bütün zaaf
ları ile birlikte kurulmuştu. 1979 yılında ise ülkemiz 
hızlı değişmenin sancılarını yaşıyordu. 1979 Kasımı 
ile bugün içinde bulunduğumuz durumun karakteri 
aynıdır. Maalesef, esefle, üzülerek gözlemekteyim ki, 
en çok bu durumu gözlemesi gereken Adalet Partisi 
Grubu, içinde bulunduğu ortamın farkında değildir. 

Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı ve vatan
daşların özgürlüğü herkes tarafından görülebilir teh
like içindedir. Cumhuriyeti ve özgürlükleri devamlı 
kılmak için eskiyen ve yozlaşan kurumları değiştir
mek ve yenilerini kurmak gerekmektedir. Temel sorun
lar bazı çevreleri kırarak ve bazı kökleri sökerek çö
zülebilir. 

Sayın Demirel'in azınlık hükümeti modeli temel 
sorunumuzu çözecek nitelikte ve özellikte değildir. 
Gerçekte programıyla da böyle bir amacı olmadığını 
ortaya koymuştu. 

Her ulus zaman zaman bunalımlara karşı kar
şıya gelebilir. Ülkemiz ve ulusumuz da bu asrın başla
rında böyle bir bunalım dönemine girmişti. Bu buna
lımdan ulusumuz sadece kendine güvenerek ve bilime 
dayanarak çıkmıştır. Hiçbir yanıltmaca ve dogmaya 
kendini kaptırmadan, temel nedenlere inerek kendini 
yeniledi, bağımsız ve uygar bir devlet olarak bütün 
dünyaya kendini kabul ettirdi. O zamanlarda da, kur
tuluş ve yeniden kurulma sürecinde de taklitçiler, 
bağımsızlıktan ödün vermekte mahzur görmeyenler, 
dış ilişkiler içinde olanlar vardı. Ulusun büyük ço
ğunluğu toplum gereklerini doğru gören önderlerini 
izledi ve başarıya ulaştı. Taklitçiler, mandacılar ve 
hainlerin etkisi olmadı. 

Bugün durum, kurtuluş günlerinden, tehlikelerin 
büyüklüğü, dış dünyanın niyetleri, içimizin karışık
lığı bakımından farksızdır. Türkiye'nin bünyesi aslın
da çeşitlenme yönünde gelişmektedir. Tarımsal üretim 
ve sanayi çeşitlenmektedir, çalışma hayatı her alanda 
uzmanlaşmaktadır, üretim türleri çoğalmaktadır, gi-
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rişimler karmaşık olma özelliğini genişletmektedir. Bu 
toplumsal gelişme daha çok partiyi, daha çok fikir 
akımını gerektirirken, siyasi hayatımız hızla kutup
laşmaya gitmektedir. Gerçekte kutuplaşma toplumun 
çeşitlenmesiyle çelişmektedir. Bu nedenle yapaydır, 
sunidir. Toplum bu kutuplaşmaya tepkilidir. Bu 
tepki ve bilinç çoğulcu demokrasimizi bütün olum
suzluklara karşın korumakta ve yaşatmaktadır. 

Devletin ve siyaset adamlarının zaafları sonucu 
bu kutuplaşma ortamında güvensizlik ve can endişe
sinde olanlar kendilerini taraf sayıyorlar. Çeşitlenme 
süreci kesiliyor, duruyor ve kutuplaşma hızını artıra
rak herkesi içine alıyor ve genişliyor. 

Anarşi, hükümetin etkisizliği, yasa dışı hal ve 
siyasi kargaşadır. Bugün ülkemizde birçok yerde ada
let dağıtılamıyor, birçok yere girilemiyor, birçok 
yerde eğitim yapılamıyor. 

Kurtarılmış bölge maskaralığı 100 günde sona ere
cekti. Sona ermedi. Zannedildi ki, kurtarılmış bölge 
ve birçok kötülükler siyaset adamının günlük terci
hi ve memurların ihmali sonucudur. 

Program görüşmelerinde Sayın Demirel, «Hükü
met başarılı olmaya mecbur değil, mahkûmdur. Bu 
Hükümetin başarısı demek aslında milletin bu kan
dan kurtulması, bu sıkıntılardan kurtulması demek
tir» demişti. 

Başbakanın bu tanımına göre Hükümet başarısız
dır; zira kan devam etmektedir, anarşi devam etmek
tedir. 

Sayın üyeler, en büyük mesele olarak görülen 
ekonomik bunalım alanında ne yapılabildi?.. Bazı 
yokluklar var edilmiş, günlük bazı sıkıntılar ertelen
miştir. 

Enflasyonun yapısal nedenleri vardır. Alınan ted
birler ise, bu nedenlere el atmamıştır. 24 Ocak ve 
sonrasındaki kararların maliyeti güçsüzlere yüklen
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, bu ülke bize böyle teslim 
edilmedi. Hepimiz toplumun huzur ve refahını ger
çekleştirmeye ve sürekli kılmaya talip olduk. Türki
ye'de bugün yaşayanların 15 yıl öncesine göre da
ha huzur içinde ve müreffeh olduklarını iddia ede
bilir miyiz? Halbuki biz parlamenterler ne yapıyo
ruz? Çaresini mi bulacağız, suçlu mu arayacağız? 
Nedenlerine imi ineceğiz, gözlemlerimizi mi tartışa
cağız?.. Henüz buna bile 'karar veremedik. Eğer, 
Devlet bağımsızlığını ve ulusumuz özgürlüğünü kay
betme tehlikesiyle karşı karşıya ise, biz parlamen
terler ne yapmalıyız? 

I Başbakan Sayın Demıirel'in yine Hükümet Prog
ramı görüşmelerinde söylediği; fakat uygulamadığı 
bir görüşü Vardı: «Yeni bir yaklaşım denemeye mec
buruz. Yeni bir yaklaşım deniyelim; yani işbirliği, 
işbirliği... Çok zor bir .iştir aslında.»; 

Yine aynı noktadayız. Neydi bu yeni yaklaşım? 
içinde bulunduğumuz durumda siyasi partiler ve si
yaset adamları etkisizleşmektedir. Bütün partiler, 
özellikle 2 büyük siyasi parti kendileri dışında meş
ru olmayan güçlerce Anayasanın temel ilkeleri dışı
na çekilmektedir. O halde yeni yaklaşım, ancak ye
ni bir model, demokratik siyasi hayatı yok olmak
tan kurtarabilir, sürekli kılabilir. Yeni yaklaşım her
halde bir azınlık hükümeti değildir. Yeni yaklaşım, 
sadece sayıya dayanan klasik koalisyon örneklerin
den biri de değildir. Herhalde aradığımız model ve 
yaklaşım soyut ve tanımlanamayan deyimlerle de 
belirlenemez. Yeni hükümet çelişki ve düşmanlıkları 
artırmayan, düşmanlıklarda taraf olmayan bir hü
kümet olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, 2 dakikanız var. 
TARHAN ERDEM (Devamla) — Yeni hükü

met, toplumun bütün kesimlerine güven vermelidir; 
oy olarak, ilişki olarak, görüş olarak toplumun bü
yük çoğunluğunu temsil etmelidir; kuruluş dönemin
de ortak görüşl'jer, ilkeler ve yöntemler üzerinde an
laşma yapılmalıdır. Böyle bir anlaşma ve yaklaşım 
gerekli ise bu dönemde görüşmeyi ve güveni zorlaş
tıran beyanlardan, haklı da olsak kaçınmamız ge
reklidir. Ancak, böyle bir hükümet toplumu bu sis
ten çıkarıp nefes aldırabilir, böylece gerçekler ay
dınlanabilir ve doğru yollar bulunabilir. 

Gerçekleşme ortamı ve imkânı maalesef giderek 
azalan böyle bir yaklaşıma fırsat vermek, güvensiz
lik önergesine kabul oyu vermenin başlıca gerekçe
sidir. 

Hepimize başarılar diliyorum, saygılar sunuyo
rum. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Battal... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMÎREL (İspar

ta) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, Zatı âlinizden bir dakika ri

ca edeyim Sayın Başbakan. 
Sayın Battal, iddia ettiğiniz diğer hususlar tama-

I men normal müzakere içerisinde cereyan eden 4ıu-
I suslardır. Yalnız size «jDortkişotvari» deyimi için ve 

bir de «Ahlak kurallarını çiğneme»; deyimi için söz 
I veriyorum. Yalnız bu çerçeve içerisinde kalmanız 
I şartı ile. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Diğer 2 husus da 
var, bu hususlarda da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bu 

hususlarda gerekirse söz hakkımı kullanacağım. 
BAŞKAN — Efendim, normal müzakeredir. Siz 

bu iki husus içerisinde söz işitiyor musunuz, istemi
yor musunuz? 

ŞENER BATTAL (Konya) — O hususlarda hak
kımı kuianaciağım ama, «Verem olunuz», sözü bir 
sataşma değil mli Başkan? (AP sıralarından «Otur» 
sesleri; CHP sıralarından «"Haklı Başkan»' sesleri, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, «Verem ol diyemem» di
yor, «Verem oli»( demiyor. 

ŞENER, BATTAL (Konya) — Hayır! «Allah 
korusun diyemiyorum»! diyor, cümleyi okuyun. Ge
lir sözünü geri alır, «sürçü lisandır»1 diiye söyler ise, 
mesele biter. Biz burada demagoji yapmıyoruz, kür
sü hürriyeti diye her şey söylenmez ki. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir hürriyet gayet 
ta'blli yok; hiç kimse de 'kullanamaz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — «Allah korusun 
diyemiyorumi»( diyor, balkın Başkan (Elindeki tuta
nağı göstererek) ben okudum. 

BAŞKAN — Siz buyurun 'benim söylediğim bu 
iki husus için; oraya da bakıyorum. 

«Tüberküloz olursanız öğrenirsiniz; Allah koru
sun, diyemiyorum tabii»/ diyor. (*) Bunu bir serzeniş 
ifadesi olarak kullanmıştır. Siz de ona o şekilde ce
vap veriniz; buyurun. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Cümleyi okur mu
sunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aynen okudum Sayın Aygün, tek
rar okuyayım, yalnız o kısmı aydınlatırsanız, söz 
hakkı vermeyeceğim: «Tüberküloz olursanız öğre
nirsiniz»! diyorsunuz, ilave ediyorsunuz; «Allah ıko
rusun, diyemiyorum tabii...»' 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hayır, hayır.;. Ni
ye demeyeyim efendim? 

BAŞKAN — Ben ifade edeyim Sayın Aygün : 
«Tüberküloz olursanız öğrenirsiniz»: diyorsunuz, 

Not: (*) Sataşmaya konu olan konuşmada, Söz
cünün kullandığı «dilemiyorum» sözcüğündeki «l» 
harfi, tuş hatası sonucu ham tutanaklara «y» olarak 
geçtiğinden sözcük «diyemiyorum» a dönüşmüş ve 
tartışmalara sebep olmuştur. 

«Allah korusun»! diyorsunuz, Yani, «Tüberküloz ol
sun»! demiyorsunuz, Allah korusun» diyorsunuz. Ben 
o hususta söz vermedim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Tamam, tamam 
efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
söz verme yetkinizi Sayın Aygün ile niye tartışıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın Battal, bir dakika... Sayın 
Aygiin'le anlaşalım da... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
Sayın Aygün ile sataşma... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Battal, size söz 
vermedim, arkadaşunla anlaşayım, o hususu belirti
yorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, be
nim söyledikiterLimin Şener Beyle ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Grup Başkanvekili Sayın Hasan 
Aksay, arkadaşımızı Grup sözcüsü tayin ettiler. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, ben Mil
li Selamet Partisinden bahsetmiyoruta !ki. Ben, tü
berküloz ilaçlarının Devlet tarafından verildiğini 
söyleyeceğim sırada bir arkadaş oradan, «Hani ne
rede?»! dedi... 

»BAŞKAN — Efendim, bir partinin başkanı ola
rak gayet tabii gruba aynı şeyi yansıtıyor. 

Buyurun siz Sayın Şener; dediğim gibi, «Doniki-
şotvari olan» deyimine ve... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne hususunda ve
riyorsunuz Sayın Başkan? Vermeye hakkınız yok. 

BAŞKAN — Oğuz Aygün, otur, yeter Allah aş
kına. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Teilevizyonda 
hadise çıkarırsın, burada hadise çıkarırsın... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bir genel başkana 
söylenen hususa elbette ki, bir grup sahip çıkar. Lüt
fen efendim... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Benim söylediğim, 
Milli Selamet Partisini ilzam eden bir konu değil 
İki. 

. ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım... (AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
wŞENER BATTAL {Devamla) — ... Parlamento 

müzakerelerinin centilmenlik kurallarına göre elbet
te yürümesi lazımdır. Biz, şimdiye kadar Grup ola
rak buna daima dikkat etmişizdir; tartışmaların fik
ri seviyesini daima koruduk. 

ŞÎNASİ OSMA (îzmir) — Erbakan'a söyle. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Ancak, dünyanın 
her tarafında muhalefet biraz hırçın olur, iktidar 
ağırbaşlı olur; ama Sayın Adalet Partisi iktidarı ve 
sözcüleri, hatta şu anda müzakereleri takip eden de
ğerli arkadaşlarım dahi bu Parlamento teamülünü 
dikkate almaz durumdadırlar. Şimdi, bir doktor olan 
arkadaşım, kürsüden 'konuşurken, sonra kendileri 
bunu tashih ettiklerini kabul ediyorum; bir tüberkü
loz ilacı misali verirken... 

BAŞKAN — Tashih değil, tutanaklara da öy
le geçmiş Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Esasen bir dok
tor arkadaş, insanları yaşaitma yemini etmiş bir ar
kadaş, kürtaj kanununa imza atsa bile kimsenin tü
berküloz olmasını isteyemez, isteyeceğine inanmıyo
rum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ne 
alakası var şimdi bunun, o ne biçim konuşma öy
le!.. 

BAŞKAN — Sayın Battal, Sayın Battal, sizin 
böyle bir iddiayı ortaya koymanıza da gerek yok; 
cevap teşkil etmez bu; lütfen siz de sözünüzü geri 
alınız ve tavzih ediniz, lütfen. 

. ŞENER BATTAL (Devamla) — Oğuz Aygün 
arkadaşımızın sözü bu... 

BAŞKAN — Yani, en ağır şekilde cevap vere
ceğinizi söylüyorsunuz, sataşma ile başlıyorsunuz; 
herhalde başka şey bulamıyorsunuz cevap vermek 
için. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — (Kürsü
nün önüne gelerek) Komünistlerin affına sen imza 
attın mı atmadın mı? Sen de söylesene. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen o sözünüzü tavzih 
ediniz Sayın Battal; yeni bir sataşmaya hakkınız 
yok, sadece cevap vermeniz için söz verdim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Keşke komü
nistleri yetiştirmeyen zihniyet siz olsanız. Televiz
yonda o programlarla komünizmi siz hazırlıyorsu
nuz. Kes sesini. (AP sıralarından gürültüler). (Baş
kan mikrofonu kapattı). 

BAŞKAN — Sayın Battal, Sayın Battal, sözü
nüzü kestim efendim-.. Sayın Battal boşa bağırıyor
sunuz, sözünüzü kestim efendim,.. Sayın Battal sö
zünüzü kestim. Eğer böyle devam ederseniz söz ver
meyeceğim. Ben, sizden ağırbaşlı ve sataşmaya mey
dan vermeyecek cevap bekliyorum. Bunun için, tek
rar söz veriyorum. Lütfen sataşmada bulunmayın. 
(AP sıralarından gürültüler). 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sataşmaları ön
leyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, siz tekrar imkân veriyor
sunuz. Yani kürsüye çıkan imkân veriyor, ondan 
sonra, «önleyin...» Lütfen, kendimizi buna ayarla
yın, biraz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ben imkân ver
mem Sayın Başkan, lütfediniz... 

Şimdi, iktidarlar daima tahammülilü olur. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Hatibe konuşma 

imkânı vermiyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Cebe, her üye sizin gibi olur

sa burada hiçbir Başkan dayanmaz. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sinirleniyorsunuz. 
BAŞKAN — Nasıl sinirlenmeyeceksin burada? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
zatı âliniz imkân verirseniz ben devam edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, tabii tabii buyurun, ku
sura bakmayın. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — İktidarlar dai
ma ağırbaşlı olur, tahammüllü olur. Bunu... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Af müdürü, 
üfürükçü... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Bayraktar, 
bırakın dıa şunu tamamlasın, rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
bana sataşanlara öyle bir haddini bildiririm ki... Ma
ni olun. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki arkadaşlarımı-
zm hepsi birbirine aynı şeyi yapıyor. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Onun için, AP 
Grup yöneticilerinden rica ediyorum, terbiyesizce 
laf atmaları önlesinier. 

BAŞKAN — Sayın Battal, lütfen... Cevap ver
mek yerine, siz izah edip inecek misiniz, yoksa ben 
sözünüzü keseyim mi Allah aşkına? (Gürültüler). 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
durmadan laf atıyorlar. 

Şimdi, bir Gensoru verilir... (AP sıralarından gü
rültüler). Bakın, bu tartışmayı kâfi derecede çığırın
dan çıkardınız. Sataşmayın, sataşmayın... Transfer 
ettiğiniz milletvekillerinin taa partiniz hakkında 
söylediklerine kadar anlatırım. (AP sıralarından 
«Ne alakası var?»: sesleri). 

ıBAŞKAN — Sayın Battal, Sayın Battal... 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Cümlemi ta

mamlatmıyorsunuz, siz sataşıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Şener Battal, siz sataşıyor

sunuz, yeni sataşmalara, yeniden itaarruzlara imkân 
veriyorsunuz; ben ne yapayım? 
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ŞENER BATTAL (Devamla) — İktidar taham-
müllü olur dedim, Bu tahammülü arkadaşlarımız 
elbette göstenmek zorundadırlar. Gensoru önergesi o 
kadar önemli değildir; bu Parlamentoda yıllar yılı 
Gensoru verilmiştir. Hükümetler demokratik kural
lar içinde... 

BAŞKAN — Sayın Battal, ben size o konuda 
da söz vermedim. Şimdi böyle izah ederseniz... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Şimdi, ben ne 
diyeyiım? 

BAŞKAN — Ne söyleyecekseniz tasarlayın öy
le çıkın Allah aşkına. 

ŞENER iBATTAL (Devamla) — Ben cümlenin 
başını söylüyorum. Başkan, bir dinleyin. Nedir? Ha
vayı yumuşatıyorum, Gensoruda bazı heyecanlı şey
ler olur diye. Cümleyi bağlayacağım; ama fırsat 
vermediniz ki. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Battal, sataşmaya ce
vap verin, lüzum yok başka şeye. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Cümlemin de
vamını bir dinleyin, vereceğim cevabı; tahammülü 
olun. Nedir? Bir 240 milyar liralık misal verildi, 
onu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir şey için 
zaten söz hakkı vermedim size. Ben sadece «Don-
krşot»j deyimi için söz hakkı verdim; öteki sataşma 
değildir. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Şimdi 240 mil
yar lira, Don'kiştluk değil de... 

BAŞKAN — Anlatamıyorum size. 
ŞENER BATTAL (DevarMıa) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen, size söz hakkı verdiğim 

konuya değinin ve bitsin Sayın Battal bu iş. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
cümleyi nasıl kuracağımı şaşırtanız; tebrik ederini. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Battal; siz, şa
şırmaya yatkın bir arkadaşsınız. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Gelin bu işi 
tatlıya bağlayalım. 

Müslümanlık konusunda beş dakika fazlla (konuş
tu diye, arkadaşım, «bu iddiayı muallakta bırakırız», 
dedii; kendileri daha fazla müddet tecavüzüyle ko
nuştu. 

Müslümanlıkta birbirimizi az bulmayacağız, çok 
bulacağız; daha ilerisini isteyeceğiz ve ben hepinize 
hidayet istiyorum, iyilik istiyorum; milletimiz için 
istiyoırum, her birinize iyilik istiyorum. Değilse, te
levizyon ekranında kavga çıkartmak, Parlamento
da, «Donkişet» demek bir şeyi çözmez. 

240 milyar liralık, 650 milyar liralık, Türkiye' 
deki... 

BAŞKAN — Tamam Sayın Battal... 
ŞENER BATTAL (Devamla) — ..; Kredi dağı

tımında, 240 milyar liralık kredi dağıtımı beş aileye 
veriliyor sözünü arkadaşım sanki, AP iktidarı am
casına, halasına, teyzesine, yeğenine veriyonmıuş gibi 
telakki ederek cevaplandırmak istedi. Bu 240 mil
yar da, 650 milyar liralık Türkiye'deki kredi dağı
tımının sadece beş aileye verilen bölümüdür. Pro
fesör Er bakan da bu kredi dağıtımında dengeyi ifa
de ettiler. 

BAŞKAN — Sayın Battal, ben sözünüzü kes
tim. Siz çünkü ilgili olmayan, söz vermediğim ko
nulara da girdiniz. Tamam, teşekkür ederim efen
dim, buyurun. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu Parlamentoyu... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun, teşek
kür ederim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bu Parlamen
toyu selamlamadan, sözümü selam cümlesiyle ta
mamlamadan beni buradan indiremezsiniz. Ben sa
bırlı insanım. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Battal,- siz isterseniz, Parla-
' mentoyu sabaha 'kadar devam ettirelim, öyle bekle

yiniz. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başka

nım, ben Parlamentoyu saygıyla selamlayacağım; 
beni bu nezaketten alıkoyamazsınız. 

BAŞKAN —' Sadece selamlama konusunda el
bette ben de isterim bu Meclisin Başkanı olarak; bu, 
üyelerin birbirine saygısının gereğidir. Bunun için, 
sadece bu cümle için söz veriyorum, buyurun. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bütün insanlı
ğı, bütün arkadaşlarımı, bütün Parlamentoyu, Don-
kişot'lar hariç, selamlıyorum. 

Saygılar sunarım. (CHP ve MSP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Değerli arkaidaşilarım, Başkanınız 
olarak bu Parlamentodaki müzakerelerden gerçekten 
ben de üzgünüm; ama arkadaşlarımız ne konuşa
caklarını tasarlamadan çıkıp, böyle rasgele cevap 
vermeye kalkarsa, netice bu olur. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Böyle Gen
soruya, böyle müzakere. 

BAŞKAN — Efendim, müzakereler hep böyle. 
Hangi arkadaşımızın haklı veya haksız bir isteğini 
haksızlığa çevirebilirim? 
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Söz, Sayın Başbakanın; buyurun efendim: (AP 
sıralarından «Bravo»* sesleri, sürekli alkışlar). 

Sayın Başbakan, süreniz 45 dakika efendim. 
BAŞBAKJ»h SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

1961 Anayasası yürürlüğe girdiğinden bu yana, 
sanıyorum ki, üçüncü defa Gensoru müzakeresi ya
pılıyor. 1961 Anayasası yürürlğe girdiğinden bu ya
na yüzlerce Gensoru verilmiştir; bu Gensorular açıl
sın ma açılmasın mı müzakereleri esnasında, açılma
sın diye kararlaştırmak suretiyle Meclisin zabıtlarına 
intikal etmiştir. Bu üçüncü Gensoru müzakereleri ya
pıldığı şu anda da parti sözcüleri düşüncelerini orta
ya koydular, bir sayın üye düşüncelerini ortaya koy
du. Ben, huzurunuzda, bu ortaya konan düşüncelerin 
bir kısmına cevap vermeye çalışacağım, zamanın ki
fayeti nispetinde. 

Bu Gensoru verildiği zaman Haziranın 18'iydi. 
Geçen sene, 1979 senesinin 16 Haziranında bizim 
vermiş bulunduğumuz Gensoruyu Meclis dinlemişti; 
fakat gündeme alınsın mı alınmasın mı görüşmesi 
yapmasına, günün Hükümeti, Hükümet partisi fırsat 
vermedi, Meclislerden toplandılar gittiler; ama biz 
öyle bir şeye tenezzül etmedik. Yalnız Gensoru veren 
partinin bir sayın sözcüsünün, bizi, Meclisleri çalıştır
mamakla itham etmesini esefle karşıladım; çünkü biz 
geldik. Buyurun, okundu Gensoru ve dinlendi; açıl
masına biz de oy verdik, açıldı; konuşulması için 
geldik, bugün konuşuldu ve gayet tabii ki, biz bu 
zeminin daima fair - play kaidesine uygun olarak, 
oyunu kaidesine göre yürütme, kuralına göre yürüt
me kaidesine uygun olarak çalışmasını istemişizdir. 

Gensoru müessesesi fevkalade önemli bir mües
sesedir; hükümetlerin kansız kavgasız el değiştirme
sinin en başlıca müessesesidir. Bu itibarla, Gensoru 
müessesesinin işlemesini daima saygıyla karşılamışız
dır. Şimdi, «Gensoru dolayısıyla neler söylendi?» bu 
husustaki düşüncelerimi serd etmeye geçiyorum. 

Evvela, ifade edeyim ki, Adalet Partisinin gözet
tiği nokta, ne yapıp yapıp güvenoyu almak değildir. 
Çarşamba günü, yani bundan bir tam gün geçtikten 
sonra oylama yapılacaktır. Yüce Meclisiniz Adalet 
Partisinin Hükümetine güvenoyu verirse göreve de
vam ederiz, vermezse, görevi bırakırız; zorla güzel
lik olmaz. Biz zaten oturduğumuz yeri işgal ediyor 
değiliz, zorla da oturuyor değiliz. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şunu açıkça ifade edeyim ki, «Adalet Partisinin 
gözettiği nokta, ne yapıp yapıp güvenoyu almak, 

sonra 4 Haziran 198IVkadar Meclisi çalıştırmamak» 
şeklindeki bir beyanı üzüntüyle karşıladım. Bunu, 
bu beyanı yaparı değerli sözcüye de yakıştıramadım; 
bunun gerçekle uzaktan yakından bir bağlantısı ola
maz ve bir sene geçecek, yani bir sene geçecek Ada
let Partisi Hükümeti, böyle, arkasında çoğunluk ol
mayan, Meclisin güveninden mahrum bir hükümet 
olarak icraat yapmaya devam edecek; öyle mi? Bu 
düşünülemez, bizim zihnimizde- böyle bir şey yer al
maz. Bu, zan değildir, şüphe değildir bana göre, ve
him değildir; vesvesedir, yani böyle bir şey vesvese
dir. 

Şimdi, huzurunuzda konuşmaya başlarken şunu 
ifade edeyim: 1961 Anayasasının 89 ncu maddesine 
göre, bu Gensoru müzakereleri sonunda, Gensoru ve
renlerin gerekçeli güvensizlik oyu istemesi lazım ve
ya Hükümetin güvenoyu istemesi lazımdır. Ben, celse 
açılır açılmaz güvenoyu istedim, açılır açılmaz. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) ve Başkanın 
önünde güvensizlik önergesi yoksa, okunacak ilk 
önerge benim verdiğim önergedir. Benden evvel kim
senin önerge verdiğini sanmıyorum. (AP sıralarından 
alkışlar) . 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hazır bizimki de 
efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır... Hayır... Ben size niye vermediniz fa
lan demiyorum; ilk önergeyi ben verdim, sizinki da
ha elinizde. 

BAŞKAN — Şu anda Başkanlığa olan intikali 
öyledir efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Benim önergemdir. 

BAŞKAN — Evet. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Ben de bunu tescil ettirmek istiyorum zaten, 
yapmak istediğim odur. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hükümetler gelir, hükü
metler gider; bu işleri zorlamaya da uzun boylu ta
hammülü yoktur. Binaenaleyh; gelmeyi, gitmeyi her
kes kendi içine bir sindirebilmelidir. Bu Meclisin 
muhalefetiyle, iktidarıyla, bütün üyelerinin çoğun
luğunun güvenine sahip olmadıkça, Türkiye'de hükü
met yapmanın da bir anlamı yoktur, zaten mümkün 
de değildir. Binaenaleyh, biz kendimizin Hükümet 
olmamızdan evvel, bu kaidelerin yaşamasını savunu
yoruz; bu düşüncelerle huzurunuzda bulunuyorum. 
Konuşmama başlamadan önce, bir diğer üzüntümü 
ifade edeceğim. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili, tik
sindiği partiye ortaklık teklif ettiklerini söyledi; son
radan ayağa kalkıp tiksindikten partinin Adalet Par
tisi olduğunu ifade etti. 

Sanıyorum ki, bu düşünce, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun düşüncesi değildir; sanıyorum ki, bu 
düşünce kendi düşüncesidir. Yani burada ileri konu
şulur, geri konuşulur... Harp mi edelim yani? Bu ka
dar derunumuzu açığa vurmakta acaba millet için, 
memleket için ne fayda var? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Düzelttim zaten, 
haklısınız Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ne fayda var yani? Aslında tabii ki, bizim, 
hiçbir değerli üyenin bizi sevmesini, bize derin mu
habbet beslemesini istememiz gibi bir durum olmaz. 
Bu söz şık olmamıştır, yakışıklı değildir ve bu çeşit 
sözlerin Gensoru müzakeresiyle de bir alıp verecek 
tarafı da yoktur Onun içindir ki, biz burada İlişle
rimizle değil, aklımızla bir görevi götürmeye çalışı
yoruz. «Seviyorum, sevmiyorum; tiksiniyorum, say
gım var, saygım yok; muhabbetim var, yok» gibi 
ölçülere keşke girilmeseydi. Bununla beraber, biz 
böyle bir sözün söylenmiş olmasını da, hele bugünkü 
ortamda, bir taraftan «Barış Hükümeti» Halk Par
tisi teklif ederken, öbür taraftan, «gelin bakalım 
tiksindiklerim» gibi bir manzara içerisine durumu 
sokmanın, kendi teklifleriyle samimiyetsiz bir biçim 
içine girdiğini ifade etmek istiyorum. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin önünde pek 
çok mesele mevcuttur, bu kimsenin meçhulü değil
dir. Her zaman için ülkelerin önünde meseleler var
dır, her memleketin meselesi vardır, hatta meselelerini 
bitirmiş gibi görünen ülkelerin önünde dahi mesele
ler vardır; Türkiye'nin önünde bulunan meselelerin 
içerisinde çok önemlilerinin bulunduğu da bir ger
çektir. 

Biz Hükümet olduk diye, Türkiye'nin önünde, 
Kasım 1979'da bulunan çok önemli meselelerin kay
bolup gideceğini, ortadan buzun ağustos sıcağında 
eridiği gibi eriyip gideceğini kimse sanmamalı idi 
veya biz hükümeti bıraktığımız takdirde bu mese
lelerin bizimle beraber gideceğini de kimse sanma
malıdır. Sanıyorum ki, meseleleri sayıp dökmek ça
re değildir; iyi teşhis etmek lazımdır, tedbir söyle
mek lazımdır; tedbir söylemek de kâfi değil, tedbir
lerin çare olacağından emin olmak lazımdır. Bina
enaleyh, bu yapılmadığı sürece, yapılan müzakere
lerin bizi bir yere götüreceğine kani değilim. 

Evet, Gensoru müzakereleri, Türkiye'nin mesele
lerini çözmeye yönelmiş müzakereler değildir; bu 
Gensoru müzakereleri daha çok, «Sen git, ben gele
yim» müzakereleridir, hükümet düşürme bunun arka
sında vardır; yoksa, memleketin meseleleri falan 
laftan ibarettir, yani, zaten aşağı yukarı dört saati 
aşan süredir yapılan müzakereler de bunu göstermiş
tir; yani, burada Türkiye'nin meselelerine eğilme, 
bunları çözme falan aranmıyor, burada hükümet de
virme asıldır. 

Buna da bir şey demiyoruz, çünkü demokratik 
bu. Yalnız üzüntüm, bu vesile ile bile olsa, Türki
ye'nin meselelerinin konuşulamadığıdır. Türkiye'nin 
gündeminde anarşi, terör, bölücülük ve yıkıcılıkla 
mücadele gibi çok önemli bir konu var. Bunun nesi 
konuşuldu burada? Keza, Türkiye'nin gündeminde 
birçok meselesinin içerisinde bununla atbaşı gelen, 
yer yer bununla iltisakı ve irtibatı bulunan veya çö
zemediğimiz takdirde önümüzdeki günleerde, aylar
da, yıllarda çok daha fazla irtibat ve iltisakı olacak 
olan, âdeta birisinin diğerine hayatiyet vereceği eko
nomik zorluklukla mücadele var. 

Böyle iki tane büyük meselenin dışında, Türki
ye'nin birçok daha meseleleri var. Devleti işletmek 
meselesi var, savunmasının gereklerini gözden kaçır
mamak meselesi var, milli hayatın bütün müessese
lerini dejenere olmaktan kurtarmak meselesi var, 
bunların millilik vasıflarının kaybolmaması için itina 
gösterilmesi meselesi var, dış meseleleri var, birçok 
meselesi var. 

Çeşitli husumetlere maruzdur Türkiye; yerinin ve 
tarihinin gereğidir bu. Dünyanın bugünkü konjonk
türünde ve Türkiye'nin bugünkü iktisadi seviyesinde 
1 000 dolar, adam başına gelir seviyesinde, take - off 
seviyesinde, kabaran arzular seviyesinde, yani, her
kesin her şey istediği, herkesin her şeye talip olduğu, 
bulamadığı zaman münkesir olduğu bir seviyede, sa
nıyorum ki, esasen ülkenin idaresi rahat, hiçbir şe
kilde rahat olmaz. Ülkenin idaresinde tarihi sebep
lerden, dünya konjonktüründen, ülkenin iktisadi, sos
yal seviyesinden gelen zorluklar vardır. 

Her şeye rağmen, Türkiye, meselelerine doğru 
teşhis koyabilirse, bunların doğruluk çarelerini ara-
yabilirse, sanıyorum ki, çıkış yolunu bulur. 

24 Haziran 1980 günü ve bugün yapılan görüş
melerin, Türkiye'nin meselelerine doğru çare aran
dığı ve doğru çare, doğru teşhis konulduğu görüşme
ler olduğunu söylemek imkânsızdır. Yapılan tartış-
mailar daha çok, ülke meselelerine çare arama me-
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selesi değil, Hükümeti devirme, küçük gösterme, ele 
geçirmeye matuftur. Bu tartışmaların hedefinde, 
Türkiye'nin meselelerine çare aramak yoktur; bu 
tartışmaların hedefinde, iktidarı uzaklaştırma, Hükü
meti uzaklaştırma ve hükümet olma vardır. Böyle 
olunca, ekonomik meselelerin, ekonomiyle hiç alaka
sı olmayan sloganlarla, iddialarla tartışılarak, yanıl
tıcı, aldatıcı bir demagoji saptırması şeklinde cere
yan etmesi tabiidir, öyle de olmuştur. Şurada tartı
şılan ekonomik meselelerin, ekonomi ilmiyle hiçbir 
alakası yoktur. «Efendim, 400 milyar lirayı almı
şız...» Nereye koymuşuz 400 milyar lirayı? Vatan
daşın cebindeki paranın yarısını almışız, nereye koy
muşuz?» Efendim, devalüasyon yapmışız, zam yap
mışız..,» Keyfimizden mi yapmışız, millete eziyet 
olsun diye mi yapmışız? (CHP sıralarından, «Biz 
niye yapmışız?» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... Müzakereler gayet 
güzel devam ediyor, lütfen... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, dedim ki, yapılan mü
zakerelerin ekonomi ilmiyle, ekonomiyle hiçbir ala
kası yoktur. «Efertdim, vaktiyle sen şöyle dediydin, 
ben böyle dediydim...» falan; onları yine söyleyin, 
ben onlara da itiraz etmiyorum, zaten onlara falan en 
ufak bir alınganlığım yoktur. Benim söylemeye çalış
tığım şey, nereye koymuşuz 400 milyar lirayı milletin 
cebinden almışız da? 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Tekellerin 
celbine, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Kimsenin cdbine koymadık. 

Libya'dan 38 dolara aldığımız akaryakıttan, Tür
kiye'de benzin çıkarıp 23 liraya satılması imkânı 
yoiktur. Eğer böyle yaparsanız, o hesap 200 milyar 
lira zarar eder. O hesap 200 milyar lira zarar ederse, 
o 200 milyarı kimden alıp, kime vereceksiniz? Soru
yorum : Kimden alacaksınız 200 milyarı? Bu basit 
bir hesap meselesidir. 

Efendim, «Buraya geldiniz, şeker 16 liraydı, 60 
lira oldu.» Ben de döndüm size sordum size : Hükü
met olacak mısınız? Henüz daha Cumhuriyet Halk 
Partisinden sarih bir ifade gelmedi, «biz Hükümet 
olacağız» diye. Cumhuriyet Halk Partisinin ortaya 
koyduğu şey, biz bu Hükümeti yıkacağız» şeklinde
dir. Pekâlâ, buyurun yıkın, vebali sizin omuzunuzda 
olur; Türkiye'nin bundan sonra sürükleneceği fela
ketlerin, sıkıntıların vebalı omuzunuzda olur ve biz 
size yalvaracak değiliz ki, aman yıkmayın diye, öyle 

bir şeye tenezzül etmeyiz; biz vakar ve haysiyet sa
hibiyiz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi ben size sordum, dedim ki, pancar 3 lira 
olursa, şeker kaç para olur? Şeker, pancardan çıkmı
yor mu? Evet.. (AP sıralarından «Onlar bilmez» ses
leri) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, 
bakınız, söylenen şeylerin ekonomiyle bir ilgisi yok
tur derken; gelin, hesabı kitabı olmayan, evet bu he
sap şu kadar açar, şu açığı da şuradan kapatırız biçi
minde konuşmaları bir yere getirmeye mecburuz. 
Aynı lisanı konuşuyoruz, birbirimizi anlamıyoruz. 
Gayet kolaydır zamma itiraz etmek. Hadi bakalım, 
Hükümet olmaya talip olanlar, gelin bu zamları kal
dırın, madem itiraz ediyorsunuz. 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Zam yapmaya
cağız diye geldiniz. 
. BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Çünkü bu zamlar vergi olarak alınmamıştır. 
Yani fakirin fukaranın ekmeğinin üstünden, vergi 
toplayarmyoruz diye, onun ihtiyaç maddelerine birta
kım şeyler koymamıştır. Buğdayı bu memleketin köy
lüsü ekmiyor mu? Ekiyor. Buğday 10 lira olunca 
ekmek kaç para olur? Ekmek 5 lira mı olur buğday 
10 lira olunca? Pancar 3 lira olunca, şeker 25 lira 
mı olur? 9 kilo pancardan 1 kilo şeker çıktığına göre, 
27 lira oradan gelir, 23 lira fabrikasyon masrafı iş
çilik gelir, 50 lira olur; bunu eğer 30 liraya satma
ya devam ederseniz, şeker hesabı 25 milyar lira açar. 
Bu 25 milyar lirayı nereden alıp, nereye vereceksiniz? 
Veremezsiniz, veremeyince pancar parası ödenmez. 
Buraya gelirsiniz, «pancar paralarını ödemediniz ama, 
Fransa'dan şeker aldınız...» Fransa şekeri bedava ver
miyor ki? Kaldı ki, pancar paralarının tümü öden
miştir arkadaşlar, onu bilesiniz; ama binbir sıkıntı
nın içerisinde, bin bir sıkıntının içersinde ödenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, buraya gelirsiniz, derseniz 
ki, «fiyatlar şu olsun.» Tamam, onun gerisine doğru 
gitmeniz, mesela, «ekmek 5 lira olsun» derseniz, buğ
dayın 3 lira olması lazım; «yarım kilo ekmek 5 lira 
olsun» derseniz, buğdayın 3 lira olması lazım. Buğ
dayı yetiştiren adam bu memleketin adamı değil mi? 
Ekmez, ekmez... Pancarı ekmedi, Türkiye şekersiz 
kaldı, Fransa'ya onun için gittik şeker almaya. Onu 
düşünmeyecek misiniz? O milyonların sesi çıkmıyor 
diye, sessiz milyonları tüketim ekonomisinin çarkla
rının içersinde mahkûm etmeye devam mı edeceksi
niz? (AP sıralarından alkışlar) 

Burada konuşulanlar ekonomik değildir dedim, 
devam ediyorum söylemeye. 
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Efendim «devalüasyon yaptınız...» 
Bir memleketin parası şayet kararnamelerle tespit 

ediliyor olsa, gelin Hükümet olun, bir kararname çı
karın 25 liraya indirin. Siz de yaptınız, biz de yap
tık hikâyesi değil. Bu enflasyon belası devam ettiği 
sürece parayı bu değerde tutamazsınız beyler; bu 
ekonomiyi falan işletemezsiniz. 

Binaenaleyh, hangi hükümet olsa öyle yapacak; 
yapmazsa memleketi idare edemez, edemezse tepe 
takla gelir. Hangi Hükümet olsa, «böyle yapılacak 
olan birtakım işleri neden yaptınız?» diye burada 
muaheze ederseniz, Türkiye gayri kabili idare hale 
gelir. 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Muhale
fette siz de söylediniz onu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEM İRE Y (Devam
la) — Biz muhalefette iken ne söylediğimizi biliyo
ruz, geriye almıyoruz, aynen söylemeye de devam 
ederiz, zamanında ne söylediysek. 

Ben size diyorum ki, şurada yaptığımız tartışma
lar ekonomik değildir. «Efendim, siz muhalefette 
'bunları söylediniz, ekonomik olsun veya olmasın, 
biz de böyle söylemeye devam edeceğiz...» Sizin bi
leceğiniz şey; küçük düşersiniz. 

HASAN CERlT (Adana) — Siz niye, söylediniz 
muhalefette? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Küçük düşersiniz, benim söyleyeceğim o. 

Enflasyon bir siyasi olay değildir; enflasyon bir 
'büyük beladır. Dünyanın hangi ülkesinde olsa; en
flasyondan korkmak lazımdır. Dünyanın dev ülkele
ri, enflasyonu, kendi tabirleriyle Anglosaksonlar 
<«Pu)blic enemy number one» « 1 numaralı halk düş
manı» ilan. etmişlerdir. Onun- içindir ki, Türkiye'nin 
enflasyon belasından kurtulması için bir seri tedbir
ler alınmıştır. Dünyanın hangi memleketinde enflas
yon olsa, alınacak tedbirler bunlardır. 

Geliniz, enflasyon politikası takip edemeyecekse-
niz, enflasyona karşı hangi çeşit politika takip edece
ğinizi söyleyin burada, hangi çeşit? 

Türkiye'nin istikrar içinde büyümesi lazımdır. 
Enflasyon bir memleketi çökertmenin en kestirme 
yoludur, enflasyon en büyük beladır. 

Ben bunları söyledim; ne zaman? 15 senedir bu 
kürsüde konuşuyorum, hep böyle söyledim; 7 ay ev
vel konuştum yine böyle söyledim, şimdi yine böyle 
söylüyorum; benim çizgimde kırıklık yoktur. Ben, bir 
gün bir şeyi, bir gün bir şeyi söylemem; neye inanı
yorsam onu söylerim. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) I 
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Enflasyon mücadelesinin iki türlü tedbiri yoktur, 
enflasyon mücadelesinin bir seri tedbiri vardır. Enf
lasyonun sebeplerini ortadan kaldırmak lazımdır. 
Enflasyonun baş sebepleri, açık bütçedir; kaynakla
rınızdan daha çok harcamadır; açık Merkez Banka
sı hesabıdır; açık ziraat Bankası hesabıdır; velhasıl, 
sağlıklı olmayan kaynaklardan devleti ve devletle iliş
kili organları finanse etmeye devam etmektir, yani 
karşılığı olmadan sarf yapmaktır. Olmadan vermek 
yalnız Allah'a mahsustur, olmadan kimse daha bir 
şey vermedi. Enflasyon, hesapsız, kitapsızlığın tabii 
neticesidir, 

Biz, Türkiye'yi hesabın kitabın içerisine çekmek 
istedik. Bunun neresinin, nesinin yanlış olduğunu 
söyleselerdi çok memnun olurdum ve Hükümet ol
maya talip olanlar, acaba siz şayet bir gün Hükümet 
olursanız - hangi çeşit olacaksınız bilmiyoruz ya onu, 
meçhul o - nasıl olacaksınız?... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Onarım Hükümeti.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — ... «Barış Hükümeti» mi olacaksınız, «Onarım 
Hükümeti» mi olacaksınız; nasıl, neyi onaracaksınız; 
hangi deliğe hangi yamayı koyacaksınız?» bunları 
gelip buradan söyleseniz inandırıcı olurdu ve bunun 
sadece bir bunalım yaratma hevesi değil, hakikaten 
memleketin sıkıntılarına çare arama hevesi olduğu 
meydana çıkardı. 

Bu tedbirler alınmış; bu tedbirlerin üzerinden he
nüz 5 ay geçmiş değerli milletvekilleri. Gayet açık 
söylüyorum, eğer şablonunuz bu olursa, «5 ayın içe
risinde, üç sıfırlı rakamlara erişmiş enflasyonu niye 
durdüramadın? 5 ayın içerisinde, kan denizine dön
müş bir Türkiye'yi, arkasında husumetler, kinler 
meydana gelmiş, binlerce ölü meydana gelmiş, bin
lerce hapishane firarisi meydana gelmiş, binlerce soy
gun meydana gelmiş bir Türkiye'yi niçin bunlardan 
arındıramadın?» diye eğer siz hükümetleri ölçmeye 
kalkarsanız, bugün Hükümete kim talipse, 5 ay son
ra onu da alaşağı edersiniz. Gayet açık söylüyorum -
ve tabii hayırlı ve uğurlu olur, ne isterseniz onu ya
pın - ben sadece memleket, millet için düşündükle
rimi söyledim. 

Biz 1979 Kasımında devraldığımız Türkiye'yi bu 
iş;n içinden çık arat» ileceğimizi söyledik; ama şöyle 
dedik. Sihir vaat etmiyoruz. Her şeyin içinden ma
kul bir süre içinde çıkabileceğimizi umuyoruz. 

HASAN CERlT (Adana) — 100 gün... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — 100 gün falan demtdik canım; mugalataya lü-

— 534 — 
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zum yok. (CHP sıralarından «AaaaL.» sesleri, alkış
lar, «Bravo» sesleri) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bravo! «Dün 
'dündür, bugün bugündür!» 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 100 günde ne yapacağımızı tadat ettik: 1 bu, 
2 bu, 3 bu, 4 bu, 5 bu, 6 bu diye. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BÜLENT ECEVtT (Zonguldak) — Hangisini 
yaptınız, hangisini? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bırakın demagojiyi... Bir Hükümet programı
nı 100 günde çıkaracağımızı söylemedik. Bizim dedi
ğimiz... (CHP -sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — «100 gün 
sonra bana sorun, kurtarılmış bölge kalmayacaktır» 
demiştiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Aman canım, siz de öyle bilin işte, öyle bilin 
birader yani; ne yapalım; yani? (Gülüşmeler) 

Sihir vaat etmiyoruz, her şeyin içinden makul bir 
süre içinde çıkılabileceğini umuyoruz. Ne deseydik 
yani? Sizin gibi, «Türkiye hastadır...» Hem kendiniz 
diyeceksiniz koro halinde, hem dış memleketlerdeki 
Türkiye'nin dostuna, düşmanına dedirteceksiniz. Böy
le mi deseydik?.. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
CHP sıralarından gürültüler) «Türkiye hasta» diyen 
'de, «basta» dedirten de sizsiniz. 

BÜLENT ECEVtT (Zonguldak) — «Felç» diyen 
kim?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, Türkiye ekonomisini biz felç olarak dev
raldık; ama Türkiye sağlamdır dedik, Türkiye sağ
lamdır dedik; Türkiye'nin meselesi vardır dedik; 
ama bunun içinden çıkar dedik. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Felç diyen kim
se, felce çare bulur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Türkiye'nin düşmanlarının kullandığı tabirleri 
kullanmadık. «Türkiye hastadır» tabiri, Türkiye'nin 
düşmanlarının ağzına yakışırdı. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Felç ta
birini kullandınız mı, kullanmadınız mı? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tarlaları ekilmeyen, fabrikaları çalışmayan, 
'işsizler ordusu her sene 150 bin kişi büyüyen bir Tür

kiye'nin ekonomisine «düzgün» demek fevkalade ya
nıltıcı olur. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — «Felç» de
mek vatan hainliğidir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam* 
la) — Yok, yök; öyle falan değil. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — «Hasta 
demek vatan hainliğidir» dediniz; «felç» demek de 
aynı değil midir? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Tekin... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Yök Canım, o da değil canım. Hiç anlamamış
sınız. 

BAŞKAN — Sayın Vamık Tekin, rica ediyorum... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Değerli milletvekilleri, gerek anarşi, gerekse 
ekonomide hangi şartlar içerisinde görev yaptığı ma
lum olan bir Hükümetin, 7 aylık icraatı ile her şeyi 
bağlı saymak ve Hükümeti sanki bunların sebebi ha
line getirerek bütün faturayı Hükümete çıkarmak, on
dan kurtulmaya çalışmak, bu meselelerin çaresini ara
maktan uzaklaşmaktır. 

Siz şimdi hükümet mi olacaksınız?.. 
HASAN CERİT (Adana) — Bütün işleri 22 aylık 

Halk Partisi Hükümetine mal ettiniz değil mi?.. (AP 
sıralarından gürül'tüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Cerit?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Ben size, bize m'al etmeyin derniyorum. İstedi
ğinizi yapın da; ne yapılırsa ne olur, ben onu söyle
meye memurum, benim görevim bu. Bunu kendi Hü
kümetlim için söylüyorum, yani bugünkü Hükümet 
için söylüyorum. Hükümet gider, yalnız meseleler ka
lır, hatta meşaleler sahipsiz kalır... 

HASAN CERİT (Adana) — 30 senedir idare ede
ceksiniz, bütün bozuklukları Halk Partisi Hükümeti
ne mal edeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, rica ediyorum son de
fa... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — ...Böylelikle çok daha kötüye gider, dertler sa
hipsiz kalırsa, ülke çOk daha kötüye gider. 

HASAN CERİT (Adana) — Hükümet gider, dert
ler biter. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Unutmamalı ki, enflasyon ve bugünkü haliyle 
anarşi, terör, bölücülük, yıkıcılıkla mücadele, bir har
bi idare etmekten daha zordur. Bunun bu kürsüden 
söylenmöslinde fayda var. Şikâyetçisi olduğunuz hu
suslar var. Bu hususlar aslında, bugün şikâyetçisi ol-



M. Meclisi B : 102 30 . $ . 1980 O : 1 

duğunuz hususlar 1979 Kasımı tablosundan geliyor. 
(CHP sıralarından gülüşmeler) 

Ah, talbü, tabii, tabii, balkınız ben size bir şey söy
leyeyim : 1979 Kasım... 

H. SEMİH ER YILDIZ (Ankara) — 10 yıldır Baş
bakansınız. (AıP sıralarından gürültüler) 

iBAŞKAN — Sayın Eryıldız rica ediyorum, rica 
©diyorum efendim... 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — 10 yıldır Baş
bakansınız. 

'BAŞKAN — Sayın Eryıldız, tekrarlayıp durma
nıza gerek yoik efendim, çok rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi, tabii ki, bir 1979 Kasım şikâyetnamesi 
olacaktır. Kasım şikâyetnamesi olmasa, bizim hükü
met olmamıza hacet yok. Biz, o şikâyetnameyi, şikâ
yet edilir durumdan çıkarmak için işin içine girmi
şizdir. Bugün Türkiye'de anarşi mi var; biz Türkye'yi 
bu sâthımailüe bulmuşuzdur. Cumhuriyet tarihinde 
olmamış hadiseler olmuştur Türkiye'de 1978 - 1979 
yıllarında. Biz hükümet olduk diye her şey birden b.'re 
duracak değildi ki, durması da mümkün değildi. 
Cumhuriyet tarihinde olmamış vakalar olmuştur; 
Cumhuriyetin polisi, askeri, subayı kurşunlanmış, ya
zarlar kurşunlanmış, teravilh'ten çıkan vatandaşlar 
kürşunlanmuş, sokaklar kurşunlanmış, caddelerde oto
büs bekleyen insanlar kurşunlanmış ve (CHP sırala
rından «sayende» sesleri) 1976, 1977'de bunların hiç
birisi yoktu; cinayetler falan vardı da, böyle şeyler 
yoktu. (CHP sıralarından gürültüler) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Cenazeler kur
şunlanıyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, karşılıklı 
konuşmayın, rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi bunların hepfsini konuşmaya hazırız, za
ten her şeyi söyleyeceğiz. 

Binaenaleyh, 1979 Kasımında, 1977 senesi sonun
daki bir top, 1979 Kasımında bir evelanj, (avalandıe) 
bir çığ halini almış. Binaenaleyh, bu çığ yuvarlanma
ya devam ediyor ve çığı, «Efendim 6 - 7 ay zarfında 
durduramadınız, diye bizim üstümüze gelmekte has
sasiyetinizi takdirle karşılıyorum, her hükümetin üs
tlüne gidilmeli; ama bu bir devlet meselesidir diyoruz 
ve siz de olsanız, başkası da olsa, bu işi Cumhuriyetin 
polisi ile, Cumlhuriye'tfn istihbarat servisi ile Cum
huriyetin silahlı kuvvetleriyle, Cumhuriyetin mahke
meleriyle halledecekteniz; başka bir yolu yök ki onun. 
Onun için, devlet meselesidir diyoruz. 

Şimdi, beyler gayet açık söylüyorum; Devletin 
büyük sıkıntıları vardır. İster inanın, ister inanmayın, 
Devlet, ceza veremeyen devlet durumundadır. He
men bununila alınganlığa gitmeyin; vaka var orta yer
de... 18 aylık sıkıyönetim, Türkiye'nin % 60'ını kap
sayan - nüfus bakımından - sıkıyönetim mahkeme
lerinden henüz Meclislerimize gelmiş - binlerce kişi
nin öldürülmüş olmasına rağmen, Meclislerimize 
gelmiş - ciddi bir karar yoktur; yani, derecatından 
geçip gelmiş diyorum. Asker- öldürülmüştür, şehit 
edilmiştir, polis şehit edilmiştir, subay şehit edilmiş
tir; bunlara dair 5 kişiyi, 8 kişiyi hatta 45 kişiyi 
öldürmeye karışmış bulunan örgütler vardır. Bun
ların hiçbir tanesi ki, aşağı yukarı bunların 10 bin 
tanesi bugün içeridedir, 10 bin tanesinin yakasına 
yapışılmıştır ve bizim hükümeti devraldığımız zaman-
sadece 1 000 kişi tutuklu idi, biz buna 9 00 kişi ila
ve etmişizdir. Bizim hükümeti devraldığımız nok
tada bir tane örgüt meydana çıkarılmış değildi; bu
gün kırka yakın örgütün yakasına yapışılmıştır ve 
Devlet fevkalade ciddi bir mücadelenin içerisindedir. 
(AP sıralarıadan «Bravo» sesleri, alkışlar) Azimle, 
şevkle bu mücadeleyi yapıyor. Bu mücadeleyi hayat
larını ortaya atarak yapan, Türk Devletinin Silahlı 
Kuvvetlerinin değerli mensuplarına ve Türk Devle
tinin polisine huzurunuzda şükranlarımı sunmayı, 
yerine getirilmesi gereken bir görev sayıyorum. Eğer 
Cumhuriyet Halk Partisinin 22 aylık hükümeti ol
masaydı, Türkiye bu duruma gelmezdi. (CHP sıra
larından gürültüler) Gayet açık söylüyorum; şimdi 
bunları daha ariz amik söyleyeceğiz, yüzlerce misali 
vardır. 

Şimdi buraya geliyorsunuz ve diyorsunuz ki, 
«1979 senesinin Kasımı, 1980 senesinin Haziranından 
daha iyidir.» 

MEHMET DEDEOĞLÜ (Kırklareli) — Doğru. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — «Doğru» diyorsunuz; şimdi bakın bakalım, 
doğru mu, eğri mi?.. 

1980 Haziranını beğenmiyorsunuz, bizim de be
ğenmediğimiz birçok noktalar var; bu başka, 1980 
Haziranının 1979 Kasımından daha mı iyi, daha mı 
kötü olduğu da başka. 1979 Kasımı mı daha iyi, 
yoksa Haziranı mı daha iyi, kısa bir mukayese yap
mak istiyorum. Bu mukayese, bizim savunma hak
kımızın kökünde yatar. 

Bir avuç mazotu olmayan, 400 bin traktörü atıl, 
100 binlerce kamyonu atıl bir Türkiye mi daha iyi; 
yoksa depolan mazot dolu, traktörleri, kamyonları 
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hareket halinde bir Türkiye mi daha iyi, hangisi da
ha iyi? Birincisi 1979 Türkiyesi, ikincisi 1980 Tür-
kiyesi; hangisi daha iyi? 

Benzin kuyrukları gökten bile görülen bir Türkiye 
mi daha iyi, yoksa ayda 30 milyon dolarlık benzin 
satabilecek duruma gelmiş bir Türkiye mi daha iyi? 
Hangisi daha iyi? Birisi 1979 Türkiye'sidir, birisi 
1980 Türkiye'sidir. 

Köylüleri benzin istasyonlarında 5 gün, 6 gün ma
zot bekleyen bir Türkiye mi daha iyi; yoksa kazanı, 
tavası dahil her tarafı mazotla doldurulmuş bir Tür
kiye mi daha iyi? Hangisi daha iyi? 

H. SEMÎH ERYILDIZ (Ankara) — Üretim mi 
artmış? 

ıBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Hangisi daha iyi? 

Fabrikaları durmuş bir Türkiye mi daha iyi; yok
sa fabrikaları işleyen bir Türkiye mi daha iyi? 

(Buraya geliyorsunuz, diyorsunuz ki, «Efendim, 
üretim istenilen seviyeye ulaşmamış.» Nasıl ulaşa
cak üretim istenilen seviyeye? 1979 Kasımında istop 
etmiş fabrikalarını teker teker artırmaya çalışıyoruz. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Düştü, düş
tü üretim. Anlamazlıktan gelmeyin, düştü. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Kendine bak, ken
dine. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam-
la) — 1979 Kasımında Türkiye'nin 46 çimento değir
meninden 30'u çalışmamakta idi, bugün 46'sı da ça
lışmaktadır; ama, böylesine felç olmuş bir ekonomiyi 
ayağa kaldırmanın şaka olduğunu zannediyorlar. Zor 
iştir zor, zor şio... Zaten yeniden bir bunalıma gi
dilmesi halinde - hele kazara, siz de istemiyorsunuz 
ya; çaresiz kalırsak hükümet oluruz falan diye, on
dan sonra, yani kendinize güvenemiyorsunuz - hale 
kazara Türkiye sizin elinize geçerse, o zaman bu fab
rikalar yine durur. 

Bir avuç gübreye muhtaç bir Türkiye mi daha 
iyi, yoksa tarlalarına istediği kadar gübre atabilmiş, 
depoları gübre dolu Türkiye mi daha iyi? (CHP sı
ralarından «Gübre atamadınız» sesleri, gürültüler) 

Tarlaları nadas bekleyen, ekemeyen, dikemeyen, 
biçemeyen bir Türkiyemi daha iyi; yoksa, her tarafı 
ekilmiş, her tarafı nadas edilmiş bir Türkiye mi da
ha iyi; hangisi daha iyi? Birisi 1979 Kasım'ı, birisi 
1980 Haziran'ı,.. 

* Ambarları boş bir Türkiye mi daha iyi, yoksa 
ambarları dolu bir Türkiye mi daha iyi? Ambarları 
boş bir Türkiye 1979 Kasım Türkiye'sidir; Allah be

reket verdi, aşağı yukarı her gün 1 milyar liralık 
buğday almak lazım, inşallah 4 milyon ton buğday 
alacaktır Ofis, diğerleri de alacaktır. 

Toprağı tırnağı ile kazarak yetiştirdiği sebzeyi, 
onu tüketim merkezlerine nakledemeyerek, satama
yan, denize döken bir Türkiye mi daha iyi; işte bu 
1979 Türkiye'si; yoksa her yetiştirdiğini paraya çevi
rebilen bir Türkiye mi daha iyi, hangisi daha iyi? 

Aspirin, röntgen filmi, kalp ilacı, şeker ilacı bu
lunmayan, ancak 10 milyon dolar para verilebilen, 
100 milyona karşı bir Türkiye mi iyi; şu ana kadar 
50 milyon dolar verilmiş, 50 milyon dolar da sene 
sonuna kadar verilecek olan, 100 milyon dolar veri
lecek olan bir Türkiye mi daha iyi; hangisi daha iyi? 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Hangi has
tanede ilaç var? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Aspirin dahi 
yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Her şeyi vesikaya ve tevzie bağlı bir Türkiye 
mi iyi, yoksa herkesin her şeyi her yerde istediği ka
dar bulabildiği bir Türkiye mi daha iyi? Hangisi 
daha iyi?.. 

Resmi fiyatı 22 lira olan sacı 120 liradan, resmi 
fiyatı 16 lira olan demiri 50 liradan alıp satan bir 
Türkiye mi daha iyi, yoksa her şeyi resmi fiyatından 
alıp satan bir Türkiye mi daha iyi; hangisi daha 
iyi?.. 

H. SEMÎH ERYILDIZ (Ankara) — Şeker 100 
lira, sigara 70 lira. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Benzini 100 liradan, mazotu 40 liradan kaçak 
alıp satan Türkiye mi iyi; yoksa benzini 42 liradan, 
mazotu 25 liradan alıp satan Türkiye mi daha iyi; 
hangisi daha iyi? 

H. SEMÎH ERYILDIZ (Ankara) — Şekerden 
bahsedin, şekerden. 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, size bir uyarı cezası 
veriyorum, mütemadiyen müdahale ediyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Karaborsa, kara para ve kara servetin hâkim 
olduğu bir Türkiye mi iyi, yoksa herkesin alınterinin 
karşılığını aldığı bir Türkiye mi daha iyi; hangisi 
daha iyi? 

Tütünün en iyi olduğu, tütün üreticisinin eline 8 
milyar para geçtiği, 15 ton tütün sattığı zaman bir 
traktör alınabilen bir Türkiye mi daha iyi; yoksa 
tütünün 108 lira olduğu, üreticisinin eline 22 milyar 
lira geçtiği, 15 ton tütün sattığı zaman bir otomobille 
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bir traktör alınabilen Türkiye mi daha iyi; hangisi 
daha iyi?.. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

.BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Rakamları 
tahrif ediyorsun, kaç kere söyledim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Pancarın 140 kuruş olduğu, pancar üreticisinin 
eline 13 milyar lira geçtiği bir Türkiye mi daha iyi; 
yoksa pancarın 3 lira olduğu, üreticisinin eline 33 mil
yar lira geçtiği bir Türkiye mi iyi? Biri 13 milyar, 
diğeri 33 milyar; hangisi daha iyi, soruyorum?., 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Hepsi 
yalan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Unu, yağı, şekeri olmayan bir Türkiye mi iyi; 

. yoksa bunların hepsine sahip olan bir Türkiye mi 
iyi? 

Hesabını kitabını yitirmiş, adı hastaya çıkarılmış 
bir Türkiye mi daha iyi; yoksa hesabını kitabını bilen 
bir Türkiye mi daha iyi; hangisi daha iyi? 

Merkez Bankası kilitli, Hazinesi kurumuş, Ziraat 
Bankası fonksiyonunu yitirmiş bir Türkiye mi iyi; 
yoksa bu müesseselerin tümü işleyen bir Türkiye-mi 
daha iyi; hangisi daha iyi? Birisi 1979'dur, birisi 
1980 Haziran'ıdır. 

Yatırımları durmuş, üretimi durmuş, işsizler or
dusu artmakta olan bir Türkiye mi; yoksa yatırım
ları yürüyen, yeniden üretime geçmiş bir Türkiye mi 
daha iyi, hangisi daha iyi? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Üretim ne
rede?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Enflasyonun başıboş olduğu bir Türkiye mi 
iyi; yoksa kontrol altına alınan bir Türkiye mi daha 
iyi? Hangisi daha iyi? 

Bunların hangisinin daha iyi olduğunu, yüce vic
danlarınıza ve kadirşinas milletimin yüce vicdanına 
tevdi ediyorum hangisinin daha iyi olduğunu. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi... 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Yahya'h Tür

kiye mi iyi, Yahya'sız Türkiye mi iyi? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Yahya kadar taş düşsün başına; oldu mu? 
(Gülüşmeler) O kadar taş düşsün, tamam mı? (Gü
lüşmeler) Biz burada ne konuşuyoruz, sen orada ne 
boşboğazlığı yapıyorsun?.. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim... 
ıBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın üye

lerine sesleniyorum, yönetici kadrosuna sesleniyorum; 
bunları her halde sormak bizim hakkımız; sanıyorum 
ki, bunlara cevap da vereceklerdir, 

ıBAŞKAN — Sayın Başbakan, 5 dakikanız var 
efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 5 dakika da tolerans tanıyacaksınız, herkese 
tanıdığınız gibi... 

BAŞKAN — Tabii efendim, buyurun siz izah 
edin efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Anarşiyi nasıl önleyeceksiniz? Şimdi, nasıl 
önleyeceksiniz anarşiyi, nasıl tesirsiz hale getirecek
siniz? Yani, siz tabii hükümet olursanız, ona göre 
soruyorum. 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Manisa) — Siz gelirken 
cevabını vermiş miydiniz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yok, yok, tartışmanın böyle yapılması gerek
tiğine inandığım için söylüyorum bunları. 

Nasıl önleyeceksiniz anarşiyi? Ve nasıl tesirsiz 
hale getireceksiniz? Bir tek kelime yok. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Eko
nomik, ekonomik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Acaba, devlet büyüklerinin, okul duvarlarına 
yeniden astırdığımız resimlerini indirerek mi? (CHP 
sıralarından gürültüler) İçişlerini POL - DER'e, 
Milli Eğitimi TÖB - DER'e teslim ederek mi? Nasıl 
önleyeceksiniz.. Anarşislere arka çıkarak mı? Anar
şisti masum, görev yapanları faşist sayarak mı?.. 
Anarşistleri ziyaret ederek, polis ve bekçileri öldüren
leri öperek mi?.. Nasıl yapacaksınız onu?.. (AP sıra
larından «B^avo» sesleri, alkışlar; CHP sıralarından 
gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Çiçek gön
dererek, çiçek göndererek. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Polisi hapishanelerde şişleterek mi? İstihbarat 
Teşkilatını ajan provakatörlükle ve kont - gerilla ile 
itham ederek mi?.. Nasıl önleyeceksiniz? Bunlarla 
mı önleyeceksiniz? (AP sıralarından «Bravo»* sesleri; 
CHP sıralarından gürültüler) 

Polise, askere kurşun sıkanların isimlerini sokak
lara vererek mi? Çanakkale, şehitler diyarı, 282 bin 
şehidin kemiklerini sızlattı. «Tamer Tabak» sokağı 
ismini verdiniz Çanakkale'de. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bizimle ilgisi 
ne? 
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(BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sizin oradaki mahalli teşkilatınız verdi, Bele
diye Reisiniz verdi. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Konya) — Durdur
duk Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Durdurdunuz, durdu dunuz; ama verdiniz de
ğil mi, verdiniz... Böyle mi önleyeceksiniz anarşiyi, 
diyorum ben? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı görüşme
yelim. . 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 141, 142'yi kaldırarak mı önleyeceksiniz, anar
şiyi? Komünist partisine «Evet» diyerek mi anar
şiyi önleyeceksiniz? Devlet Güvenlik Mahke
melerine itiraz ederek mi anarşiyi önleyecek
siniz? Sıkıyönetim Kanununa itiraz ederek mi 
anarşiyi önleyeceksiniz Haber verildiği halde, 
çıkacak olayların önceden üstüne gitmeyerek 
mi önleyeceksiniz? Sivas'ta Alibaba mahallesin
de, Kahramanmaraş'ta Yörükselim mahallesinde; 
İstanbul'da Ümraniye'de, Mısır Sefaretinde, bu hadi
selerin çıkacağını biliyordunuz, Mısır Sefaretinin ba
sılacağını biliyordunuz ve Kahramanmaraş'ta bu ha
diselerin olacağını biliyordunuz; günün yöneticileri 
size bunları' söyledi. 

"ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Yalan, 
yalan. (AP sıralarından «Sus, sus» sesleri, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum de
ğerli arkadaşlarım... Ben müdahale ediyorum, rica 

. edioyrum... 
İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, 

bu adamı susturun. 
BAŞKAN — Sayın Ezgü, oturunuz yerinize, ben 

müdahale ediyorum. Rica ediyorum, rica ediyorum 
arkadaşlarım, müzakereyi alevlendirmeyelim lütfen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Nasıl önleyeceksiniz? Ekonomik meseleleri 
nasıl çözeceksiniz? Bolluk mu getireceksiniz? Nere
den, ne bulup getireceksiniz Türkiye'ye? Soruyoruz: 
Mal nereden bulacaksınız? Ucuzluk mu getirecek
siniz; nasıl? Hangi malı kaç paraya indireceksiniz? 
Aradaki farkı nereden vereceksiniz? Bir ay sonra 
bütün devlet stop eder arkadaşlar. (AP ve CHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen arkadaşlarım, rica 
ederim.., 

I BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Herkese iş mi bulacaksınız; nerede nasıl? Me
mura, işçiye, köylüye ne vereceksiniz; nereden ve-
vereceksiniz? Pahalılaşmayı, yani enflasyonu nasıl 
durduracaksınız? Türk Lirasını, dövizi nereden bu
lacaksınız? Unutmayın... , 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
burada bir senatör nasıl müdahale edebiliyor? 

BAŞKAN — Rica ederim... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Nasıl müdahale 

edebilir? 
BAŞKAN — Sayın Hun, zatı âlinizinki de hoş 

olmuyor; ama sayın senatör arkadaşımın müdahalesi 
her halde doğru olmaz gayet tabii. Öyle bir duru
mun içerisine girdiyse, arkadaşımdan rica ediyorum, 
rica ediyorum... 

.BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Türk Lirasını ve dövizi nereden bulacaksınız? 
Ülkenin ihtiyacı bulunan hayati maddeleri neyle it
hal edeceksiniz? Hammaddeyi neyle ithal edeceksi
niz? İstikrar politikası mı, enflasyon politikası mı 
takip edeceksiniz? Yoksa umurunuzda değil mi? 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Sizin himaye 
ettiğiniz zengilerden vergi almak suretiyle. 

I BAŞKAN — Sayın Ceyhan, rica ediyorum... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Siz hükümete mi talipsiniz, yoksa illüzyona mı 
talipsiniz, neye talipsiniz? (AP sıralarından alkışlar) 
Yani teröristleri iyi vatandaş yapacaksınız; nasıl? 
İpnotize etmek suretiyle mi? 

Doları ve Türk Lirasını, illüzyonistlerin yaptığı 
gibi gazete kâğıdından çıkarıp da mı milletin önüne 
koyacaksınız? Nasıl yapacaksınız? 

Gelin, gelin; bu çeşit şeylerin umut balonundan, 
onarım hayaline, geldiniz ve neyi onaracaksınız, nasıl 
onaracaksınız, kiminle onaracaksınız; soruyorum... 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Neyle?.. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Halk
la; patronlarla değil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Halkla mı onaracaksınız? Gelin, halka gidelim, 
gelin gidelim işte oraya. (AP sıralarından sürekli 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi
nin hükümete talip olup olmadığını bilmiyorum; yal
nız, Hükümeti düşürmeye, bunalım yaratmaya talip 
olduğunu biliyorum. Türkiye'nin başında bir buna
lım zaten var; Cumhurbaşkanı seçilemiyor; bir de 

I hükümet bunalımı meydana çıkaracaksınız. Çıkara-
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bilirsiniz bunalımı. «Ondan sonra ne olacak?» Me
selesi de herkesin bileceği iştir de, eğer siz hükümet 
olacaksanız, söyleyecek bir çift sözüm var, yazın bir 
yere: Sizin Türkiye'ye vereceğiniz sadece çiledir, 
ıstıraptır, yokluktur, kıtlıktır; işte budur vereceğiniz 
Türkiye'ye. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Sen ne 
verdin? Başka iyi yapan bulunmaz mı yani? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sizin Türkiye'ye vereceğiniz haksızlıktır, sizin 
kırıp döktüğünüzü biz dişimizi sıkarak, hiç şikâyet 
etmeden derlemeye, toparlamaya çalıştık. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — 30 yıl yaktınız, yık
tınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sizin kazara hükümet olmanız ihtimali belirir 
belirmez veya hükümet düşürme emelleriniz ortaya 
çıkar çıkmaz, vatandaş büyük bir tedirginliğin içeri
sine girmiştir ve şimdiden vatandaş bidonlarını, ko
valarını hazırlamıştır; «Aman, Halk Partisi gelirse 
kıtlık gelir, şu bidonları Adalet Partisi Hükümettey
ken dolduralım» diye. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Düş
meden yıkıcılığa başladınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kararınız millet için, memleket için hayırlı 
uğurlu olsun. Türkiye zor günlerdedir. Cenabı Allah 
Türkiye'nin yardımcısıdır. Cenabı Allah, onun hiz
metinde olanların yardımcısıdır. Cenabı Allah'tan ni
yaz ediyoruz; milletin hizmetinde olanların yardım
cısı olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sağ olun. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Sayın Eryıldız, tezkerenizi aldım. İhtar, bir itirazı 

gerektiren; uyarı, bir itirazı gerektiren bir husus de
ğildir; Başkanlığın o andaki üyenin davranışına göre 
takdiridir. Ben zatıâlinizi defalarca uyardım; devam 
ettiniz ve uyarı cezasını verdim. Bu bakımdan, bir 
şey yok, efendim. Tabii, özür dilediniz. Ben de kal
dırıyorum, teşekkür ederim eğer öyle bir şey varsa. 

Son söz mill'etvekilinindir. 
Sayın Çağlayan Ege buyurunuz. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Parlamenter demokrasimizde, Parlamento, de

mokrasimizin vazgeçilmez bir müessesesidir. Bu kut-

30 . 6 . 1980 O : 1 

i sal müessesede bütün parlamenterlerin görevi, göre
ve geldiklerinde ettikleri yemine uygun hizmet yap
malarıdır. Bu kürsüde her göreve gelen milletvekili 
şu sözlerle Türk ulusunun önünde and içer; şimdi 
izin verirseniz, Millet Meclisinde, milletvekillerinin 
andını bir kez daha burada anımsatmak istiyorum. 
Her parlamenter şu sözlerle Türk Ulusuna seslenir
ler : «Devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin 
bütünlüğünü koruyacağıma, milletin kayıtsız şartsız 
egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkele
rine bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu için çalı
şacağıma namusum üzerine söz veririm» derler. 

Sayın üyeler, şöyle bir göz atalım lütfen, 1977 
2 Haziranından bu yana, bu kürsüde 13'ünde yemin 
eden tüm parlamenterler, bu yemin ettikleri görevi 
yerine getirdiler mi? Türk Ulusunun mutluluğu için, 
Türk halkının mutluluğu için, Türk insanının refahı 
için, yemin ettikleri gibi görev yaptılar mı? Yapma
dılar sevgili ^arkadaşlarım. O gün ülkemiz büyük bir 
ekonomik sıkıntının içinde, büyük bir problemin için
de idi. Bu nedenle, zamanın Cumhuriyet Halk Par
tisi, iktidara yardımcı olarak, erken seçime «evet» 
demişti. Erken seç'm yapıldı, Parlamentoya gelindi; 
ama sonuç hiç değişmedi. 1965'lerde başlayan Demi-
rel iktidarı 1977 yılına kadar 12 yıl görevde kaldı; 
görevde kaldığı süre içerisinde Türkiye'de her geçen 
gün ekonomik olaylar halkı biraz daha ezecek şekil
de boyutlara ulaştı, Türk halkının sıkıntısı biraz da
ha büyüdü; Türk parasının satın alma gücü biraz 
daha değer kaybederek düştü ve her geçen gün ülke
miz çok uluslu şirketlerin eziyeti ve çilesiyle sıkıntı 
içinde kaldı durdu. 

Bu üzüntü ve sıkıntılar içerisinde Parlamento ça
tısında 1979 yılı başında bir olanak yaratıldı: Ada
let Partisinde görev yapan değerli bazı arkadaşları
mız, Türk Ulusunun çektiği sıkıntı için «dur» diye
rek bir iktidar yolunu açtılar; göreve geldik. Göreve 
geldiğimiz günler içerisinde, 1977 yılında Sayın Baş
bakan Demirel'in sözcüğü ile ülkemizde 70 sent yok
tu; ulusumuz, Amerika Birleşik Devletlerinin ambar
gosu altında inim inim inliyordu; büyük bir para sı
kıntısı her gün hüküm sürüyor ve evlatlarımız sokak
larda birbirlerini katlediyorlardı; ama Sayın Demire! 
mantığı ile söz söylemek istiyorum, «sağcılar suç iş
lemez» sözcükleri devam edip geliyordu. O günden 
bugüne kadar olaylar çok daha büyük ölçülerde iler
ledi ve biz iktidardayken - biraz evvel Sayın Ertm-
kan Hoca da söyledi, kesin katılıyorum sözlerine, 
günde 3 - 4 insan kaybediyorduk; ama bugün bu 
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insan kaybımız, ister sağcı olsun ister solcu olsun, 
evlatlarımızın kaybı günde 15'in üzerine geçmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Gensoru olayı ile ilgili bu 
kürsüde söz almak istemiyordum; ama neden söz 
aldığıtm kısaca burada söyleyip, kürsüden öyle ine
ceğim. 

Geçende Sayın içişleri Bakanımız sıkıyönetim gö
rüşmeleriyle ilgili burada o günkü olayları anlatırlar
ken ve ölüm olaylarının iktidarları içerisindeki ölüm 
ve yaralama olaylarını anlatırlarken, Sayın Demirel 
- aynen tekrarlıyorum sevgili arkadaşlarım - elinin 
birisiyle yüzünü böylece çerçevelemek suretiyle, ku
lağını gülerek kaşıyordu. O üzüntü ve sıkıntı içeri
sinde bugün bu sıkıyönetim görüşmelerinde mutlaka 
iki çocuk annesi olarak söz almam gerektiğini ve bu 
memleketi seven Cumhuriyet Halk Partililerin dışın
da başka parlamenterlerle birlikte, Adalet Partili say
gı değer arkadaşlarıma da; «Artık yeter, yeter artık 
biz gidelim ve bu memlekette ciddi yaklaşımlar içe
risinde, evlatlarımızın ölülerinin üstüne basa basa 
devam etmeyen bir iktidar gelsin» diye düşünen ar
kadaşlarımın bulunmasını istedim sayın üyeler. Ra
hat rahat, gülerek, şimdi bir arkadaşım şuradan laf 
atıyor; bazı parlamenter arkadaşlarım tebessüm ede
rek dinliyorlar. Acımıyor musunuz ölenlere? İçiniz 
sızlamıyor mu? Hiç bir üzüntü çekmiyor musunuz? 
Bunlar bizim evlatlarımız değil mi? Sizin evlatları
nız değil mi sayın üyeler? 

Bu ölçüler içerisinde Gensorunun mutlaka başa-
riya ulaşmasını diliyorum, diliyorum ve diyorum ki, 
Sayın Demirel lütfen bu şekilde biraz evvel arz et
tiğiniz ölçüler içerisinde demagoji yapmadan, lütfen 
gidiniz; gidiniz ve Türk annelerinin acısı artık din
sin. Bu Parlamento çatısı içerisinde yine Sayın De
mirel sizin sözünüzle, «Hükümet gider, dertler biter» 
demiyorum, bu Parlamento çare bulur diyorum. 

Biraz evvel bir Sayın Adalet Partisi Grup Başkan-
vekili arkadaşımın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili 
bazı sözlerine de değinerek sözlerimi bağlayacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun içerisinde 
kendi Grubumuzun daha demokratik işlerlik kazan
ması, Cumhuriyet Halk Partisinin Türk halkına, Türk 
insanına çok daha iyi hizmetler vermesi, Atatürk'ün 
kurduğu parti yolunda çok daha iyi ilerlemesi ile il
gili eleştiri yapan, öz eleştiri yapan bir parlamenter 
arkadaşınızım. Yalnız bu eleştiriler Cumhuriyet Halk 
Partisinin kendi bünyesi içerisinde Cumhuriyet Halk 
Partisine işlerlik kazandırır, sağlık kazandırır, iyi bir 
yapı kazandırır. Bizim iç meselelerimizden kendinize 
lütfen pay çıkarmayınız Sayın Adalet Partililer. Bi- | 
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zim iç meselelerimiz, bizim öz eleştirilerimiz, sadece, 
Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'de sağlıklı hiz
met yapmasına yöneliktir. 

Bu ölçüler içerisinde, Gensorunun bir an evvel 
bu Yüce Mecliste kabulünü diliyor ve Yüce Allah'ın 
Adalet Partisinden bu memleketi kurtarmasını niyaz 
ediyorum, yakarıyorum sayın üyeler. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP sıra
larından alkışlar, AP sıralarından gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Keh, keh, keh.. 
ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — Annelerin... 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ege, kapat

tınız. 
ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — İzin verin Sa

yın Başkan. 
Sözlerimi kapatırken, arkadaşımın, bir sayın üye

nin konuştuğunu... 
BAŞKAN — Sayın Ege, kapatıyorum efendim. 

Lütfen Sayın Ege... 
ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — ... «ciyak, ci

yak» sözlerini kendi anasına yapsın sayın üyeler. 

BAŞKAN — Sayın Ege, siz Parlamentoda arka
daşlarımızın daha rahat, daha doğru hareket etmele
rini sağlayacak bir hanım parlamentersiniz; öyle gör
mek ve sizden Öyle örnek almak isteriz. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Adama adam 
gibi konuşulur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Niye ikaz et
miyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Onları da, bütün arkadaşlarımızı da 
ikaz ediyorum Sayın Ege. Zatıâliniz de buna fırsat 
vermeyecek şekilde bize imkân veriniz ki, ikaz ede
lim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Benim anam da 
var, babam da; benim anam da belli, babam da Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Eryıldız, zatıâlinizin özür di-
leyişini kabul ederek uyarı cezasını kaldırdım. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Gensoru üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Görüşmeler sırasında Hükümetin güven isteği 
hakkında bir önergesi ile, bir güvensizlik önergesi ve
rilmiştir. . 

Bu önergeleri okutup bilgilerinize sunacağım. 
Önce Hükümetin verdiği önergeyi okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketin içinden geçmekte olduğu zor şartla

rın her gün üzerinde tartışma yapılan bir Hükü
metle... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yüksek sesle, adam 
gibi oku. 

BAŞKAN — Efendim, mikrofonlarımızın gücü 
bu kadar, biraz daha sesli okumaya çalışır arkada
şım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şöyle adam gibi... 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, çok ayıp 

*yani, bu türlü şeyleri lütfen birbirimize kullanmaya
lım. 

Buyurun. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Memleketin içinden geçmekte olduğu zor şartla
rın, her gün üzerinde tartışı... (AP sıralarından «Duy
muyoruz, doğru dürüst okusun» sesleri) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir önerge 
okumak da mesele haline getiriliyor; lütfen... 

Millet Meclisi Başkanlığına 
30 . 6 . 1980 

Memleketin içinden geçmekte olduğu zort şart
ların, her gün üzerinde tartışma yapılan bir hükü
metle aşılması mümkün olmadığından, görüşülmekte 
olan Gensoru sonucunda, Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca, Başkanı bulunduğum Hükümetin, Yü
ce Meclisin güvenoyuna sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
(AP sıralarından sürekli alkışlar) 
BAŞKAN — ikinci bir önerge Anamuhalefet Par

tisi tarafından verilmiş, güvensizlik isteği ile ilgilidir, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 89 ncu ve Millet Meclisi İçtüzüğü

nün 107 nci maddeleri uyarınca verilen Gensoru gö
rüşmelerinde Bakanlar Kurulu adına Başbakan Sü
leyman Demirel konuşmasını yapmıştır. 

Yurtta can güvenliğini ve iç güvenliği sağlayama
dığı, 

Hükümet Programındaki sözlerini tutmadığı, 
Şiddete, bölücülüğe, bozgunculuğa karşı devlet 

etkinliğini kullanamadığı, 
Enflasyon hızını kesmek bir yana, artırdığı, 
iktidar koruyuculuğunıdan yararlanan ve iktidarı 

tutsak alan zorbalar eliyle bireysel terörün kitle te
rörüne dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştır. 

. Gensoruda ortaya konulan iddialar çürütüleme-
rmşifcir. Gensoru görüşmelerinde; 

1. Bu Hükümetin can güvenliğini sağlayamadı
ğı, iç güvenliğin giderek yok olduğu, 

2. Mezhep ayırımcılığının ve her türlü bölücü
lüğün bu iktidarın tutumuyla yaygınlaşıp derindeş-
tiği, 

3. Ekonomideki ve yönetimdeki anarşinin so
kaktaki anarşiyi de körüklediği, 

4. Enflasyon hızının görülmemiş ölçülere, ya
şam pahalılığının halkın sağlığını tehlikeye .düşüre
cek boyutlara ulaştığı ve giderek arttığı, 

5. Üretim ve yatırımların gerilemekte olduğu, 
kredi maliyetlerinin 'küçük ve orta sanayicilerin gü
cünü aştığı ve giderek ağırlaştığı, 

6. Halkın satın alma gücü azaldığından esna
fın da iş alanının daralmakta ve geçiminin zorlaş
makta olduğu, 

7. Toplumun büyük kesimi hızla yoiksuUaşırtken, 
işsizlik artarken, sermayenin sınırlı ellerde yoğun
laştı rıldığı, sömürünün yaygınlaştığı ve 'böylece önce 
fiyatlar, ardından faizler serbest bırakılarak ekono
mideki anarşinin toplumu patlama noktasına getir
diği görülmektedir. 

Tüm bu nedenlerle bu Hükümetin : 
İç ve dış sorunları çözebilmesi olanaksızdır. 

Bu Hükümet döneminde ekonomi ve devlet bir 
yandan yerli ve yabancı büyük sermaye çevreleriy
le, bir yandan da şiddet eylemcilerinin bir kesimiy
le el ele yönetildiğinden saygınlığı ve etkinliği kal
mamıştır. 

Türk toplumunun gerçekleriyle, Türk Halkının 
özlemıleriyle, demokrasinin ve Anayasamızın ilkele
riyle bağdaşmayan bir ekonomik modeli ülkemize 
zorla yerleştirmek içlin Hükümet bir yandan kimi 
dış güçlerle, bir yandan da iç sömürü çevreleriyle 
ve bir kısım zorbalarla işbirliği yapmaktadır. Bu 
modeli kökleştirmek üzere bazı yabancı mali, siya
sal güçlerle 'birlikte Türkiye'nin geleceği ipotek al
tına sokulmakta, Türkiye bağırnlılaştırılmaktadır. 

Bu Hükümet kaldıkça, devletin temelleri, demok-
rasiniin özü, toplumun değer ölçüleri tahrip edilmek
te, ahlak bunalımı körüklenmekte, Türkiye'nin ba
rış içinde ve sağlıklı olarak gelişmesi engellenmek
te, bağımsızlığımız zedelenmektedir. 

Devletin yerini başka güçler almakta, can gü
venliği tümüyle kalkmaktadır. 

Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Ba
kanlar Kurulunun işbaşında kalmasının ulusal çı-
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karlarımıza aykırı olduğu açıkça görüldüğünden gü
vensizlik oyu verilmesini; arz ve talep ederiz. 

Zonguldak Konya 
Bülent Ecevit Mustafa Üstündağ 

İzmir İstanbul 
Coşkun Karagözoğlu Metlin Tüzün 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan güven isteği ve 
güvensizlik önergelerinin oylanması, Anayasamızın 
89 ncu maddesinin 6 ncı fıkrası gereğince, 1 tam 

gün geçtikten sonra, yani, 2.7.1980 Çarşamba günü 
saat 15.00'teki Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısından sonra yapılacaktır. 

1.7.1980 Salı günü saat 15.00'te yapılacak Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısından 
sonra toplanmak ve gündemdeki 'konuları görüşmek 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.35 

i >• £"- < fSC**- ~" • -t ' 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Akkuş' 
un, 1980 - 1981 yılları için Afyonkarahisar, Burdur 
ve İsparta illerine ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ahmet Karay i-
ğit'in yazılı cevabı. (7/789) (*) 

MilletMeclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy işleri ve Kooperatif

ler Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını dilerim. 

Saygîllarımla. 29 . 4 . 1980 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Hasan Akkuş 
1. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca 

198CJ ve 1981 yıllarında Afyon, İsparta ve Burdur 
illerine kaç milyon liralık yatırım yapılacaktır? Her 
il için bu miktar kaç milyon liradır? 

2. Yapılacak işler nelerdir? Her yılın, her il için 
ayrılmış ödenek miktarı nedir? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 24 . 6 . 1980 
Tetkik - Planlama ve ' 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı: 06 - 04/475 

5929 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 Mayıs 1980 gün ve Genel Sekreterlik Ka. 

Md. 7/789-4786/29094 sayılı yazınız. 

(*) NO t : Soru cevabı çok uzun ve cetvelleri içer
mesi nedeniyle basılamamış olup Kanunlar Müdür
lüğündeki esas dosyasında bulunmaktadır. (7/789) 

Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Akkuş'un 
1980 - 1981 yılları için Afyonkarahisar, Burdur ve 
İsparta illerine ayrılan ödeneğe ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karayiğit 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

2. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akmanın, Sos
yal Sigortalar Kurumu Fonları ile prim alacaklarına 
ilişkin sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sümer 
O rai'in yazılı cevabı. (7/796) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla, Kocaeli Milletvekili 
Kenan Akman 

1. Sosyal Sigorta Kurumu fonlarının miktarı ne
dir? Bu fonlar hangi bankalara ve % kaç faizle ya
tırılmıştır? 

2. Sosyal Sigortalar Kurumunun kamu ve özel 
kesimden ne kadar prim alacağı vardır? 

Bunların birikme nedenleri nedir? Prim ödeme
yenler için ne gibi idari ve yasal işlem yapılmıştır? 

TC 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25 . 6 . 1980 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4.5.9/6105 

Konu : Soru Önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 5 . 1980 tarih ve 7/796 - 4799/29152 sa
yılı yazınız. 
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Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın soru öner
gesi incelenmiş, cevabımız aşağıda maddeler halinde 
takdim edilmiştir : 

.1, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun değişik 20 nci maddesi, Sosyal Sigortalar Ku
rumu her sigorta kolu için ayıracağı yedek akçeleri; 

a) Milli Bankalara yatırmak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvil

lere yatırmak, 
c) Gayrimenkullere yatırmak, 
d) Sigortalılar ile Kurumdan malûllük, ve yaşlı

lık aylığı veya sürekli tam iş görmezlik geliri almakta 
olanlara konut yapımı için ve bu konutların birinci 
derecede ipoteği karşısında gayrimenkul değerinin 

% 90 miktarında, ilgili yönetmeliğinde belirtilecek 
esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda bu
lunmak, 

e) 1. Kuruluşları, çalışma konuları, organları, 
görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmelikle
rinde belirtilecek, kendisine bağlı tüzel kişiliği haiz 
müesseseler kurmak, 

2. Devlet Yatırım Bankası ve Devlet Planlama 
Teşkilâtınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen, önce
likle ara ve yatırım malları üzerine yönelik, serma
yesinin yarısından fazlası kamu kesimine ait olacak 
şekilde kuruluşlara katılmak, 

Suretiyle işletir, hükmünü ihtiva etmektedir. 

Buna göre, kurum fonlarının 1979 sonu itibariyle yatırım sahaları ve faiz oranları şöyledir 

Yaltırım sahaları 

Milli banikalltar (Vadesiz) 
Milli bartkallar (Vadeli) 
Taihvıi'ller 
İşçi mesken kredileri 
Tahlkim ve teail olunan alacaklar (İller Bankası) 
Tasarruf bonosu ve hisse senetleri 
Sanayi sektörü kreıdıisi 
Gayrıiımenfcıuill er 
Nakil vasıtaları 
Demirbaşlar 

Toplam 
1979 yılı fon gelirleri ortalaması % 9,13'tür. 

Yatırım tutarı 
(Küsuratsız) 

11 750 
2 734 
49 138 
16 750 

91 

16 
8 831 

86 
2 139 

91 538 

100 000 
200 000 
400 000 
500 000 
300 000 
600 000 
400 000 
800 000 
100 000 
000 000 

500 000 

Faiz oranı 

ı% 
% 
% 
% 
% 
% 
>% 

3 
12 - 18 
6 - 18 
4 - 5 
6,5 
6 - 12 
6 

49 138 400 000 TL. tutarındaki tahvillerin faiz oranlarına göre tutarı şöyledir : 

Tahvil tutarı 

1 333 400 000 
2 150 000 000 
5 203 000 000 
21 598 000 000 
3 368 000 000 
15 486 000 000 

Faiz 

• % 

•% 
% 
'% 
'% 
'% 

oranı 

6 
6,5 
9 
11 
14 
18 
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2. 3 1 , 1 2 . 1979 tarihi itibariyle işverenlerin Sos yal Sigortalar Kurumuna olan borçları (Ocak 1980 ayı 
tahsilatı düşülerek) 15 846 000 000 TL. dır. 

Bu miktarın; 
8 419 000 000 TL. sı kamu sektörüne, 
7 427 000 000 TL. sı özel sektöre aittir. 
Sosyal Sigortalar Kurumunca, mezikûr alacağın takibi hususunda yapılan idari işlemler itibariyle dökü

mü şöyledir : 
Kanuni takibe verilmiş olan miktar 7 254 9C0 000 
Prim tt. Kom. intikal etmiş olan miktar 501 700 000 
SSK. Gn. Md. taksite bağlanan miktar 195 000 000 
Adresleri tespit edilen işveren borçları 97 300 000 
Kanuni işlemler nedeniyle henüz icraya intikal et

memiş olacaklar 7 797 100 000 

Toplam 15 846 000 000 

Sosyal Sigortalar Kurumunun alacaklarının tahsı-
lindeki gecikmelerde Kurumun zararının önlenmesi 
bakımından, 506 sayılı Kanunun 80 nci maddesinde 
2167 sayılı Kanunla yapılan değişik ile, kanuni öde
me süresinin bitimi tarihinden başlayarak ilk ay için 
!% 10, bundan sonra her ay için c/c 2 olmak üzere 
gecikme zammı uygulanmakta, bu suretle bir yıl için 
uygulanması: gereken gecikme zammı oranı % 32'ye 
ulaşmaktadır. 

Diğer taraftan, tahsilatı azami ölçüde artırmak 
için bilhassa işveren servislerinde çalışan personelin 
-eğitilmesi amacıyla «Kurum içi eğitim seminerlerine» 
önem verilmektedir. 

Kamu kuruluşlarından, olan prim borçlarının 
tahsilatında en önemli güçlük, kamu kuruluşlarının 
içinde bulunduğu nakit sıkıntısından kaynaklanmak
tadır. Bu konuların çözümü için kamu kuruluşları-
mn bağlı bulundukları bakanlıklar ve Maliye Ba
kanlığı nezdinddki temaslara devam edilmekte olup, 
büyük miktarlara varan prim borçlarının tahsili için 
gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

1979 yılı itibariyle tahsil edilemeyen prim ala
caklarının 867 412 249,31 liralık bölümü belediyelere 
43 228 394,79 liralık bölümü köy hükmü şahsiyetle
rine aittir. 

1980 yılı Bütçe Kanununun 70 nci maddesine 
müsteniden 1.1.1980 tarihi itibariyle belediyelerin, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları Maliye 
Bakanlığına devredilmiş bulunmaktadır. Belirtilen 
borç miktarının tahsili için Bakanlığımız ile Maliye 
Bakanlığı arasında çalışmalara devam edilmektedir. 

Köy hükmü şahsiyetlerinin içinde bulundukları 
mali güçlükler ve kamu hizmetine tahsisli malların 

haczinin mümkün olmaması belirtilen meblağın tah
sili engellemektedir. Bununla birlikte Sosyal Sigorta
lar Kurumunun prim alacağının biran önce tasfiyesi 
için Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı arasında te
maslar sürdürülmektedir. 

Takip konusu prim alacaklarının 16 036 637 lira
lık kısmı derneklere, 8 963 000,85 liralık kısmı ise 
sendikalara aittir. Dernek ve sendikaların genellikle, 
haczi ve satışı mümkün mallarının bulunmaması, 
haklarında yürütülen icrai takibatın sonuçlandırılma
sını engellemektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacakların
dan bir kısmını da îflaslı dosyalar teşkil etmektedir. 
Bilindiği üzere iflası karara bağlanan borçlu aleyhi
ne cebri icra işlemleri yüriitülememe'ktedir. Prim ala
cağı iflas masasına intikal ettirilmekte ve iflas masa
sının ödemesine intizar edilmektedir. 

Tahsili çok güç olan prim alacaklarının bir kıs
mını da spor kulüpleri teşkil etmektedir. Spor kulüp
lerinin gayrimenkuüeri genellikle kulüpler üzerine 
değil, şahıslara ait bulunmaktadır. Prim alacakları 
ancak Spor Toto hissesi ve müsabaka hâsılatlarından 
tahsil edilebilmektedir. Ancak, çoğu kere bu gelirler 
de muvazaalı şekilde başkalarına temlik edilmiş ol
duğundan spor kulüplerinin prim borçlarının tahsilatı 
güçleşmektedir. 

Bütün belirtilen nedenler dışında, takipli alacak
larda, icrai tahsilatın yeterince yüksek olamamasının 
en önemli nedenlerinden biri ise icra memurlukları
nın çalışmalarında görülen aksaklıklardır. Takibatın 
istenilen seviyeye çıkarılması için Bakanlığımızca 
Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş
tur. 
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Büyük bir kitleye sosyal güvence sağlayan Sosyal 
Sigortalar Kurumunun, kanunL yükümlülüklerini 
muntazaman sağlaması hiç Ş^SHfc mali gücü ile 
doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle Sosyal Sigortalar 
Kurumunun fonlarının en verimli şekilde değerlendi
rilmesi ve takipteki alacakların tahsilinde en yüksek 

orana erişilmesi hususunda Bakanlığımızda ciddi ça
lışmalar sürdürülmekte ve bu konu üzerinde önemle 
durulmaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

31.12.1979 Tarihi îtirabiyle Bankalardaki Paraların Durumunu Gösterir Tablo 
Vadesiz tevdiat 

Bankalar TL. 

TC Ziraat Bankası 
T. İş Bankası 
T. Ticaret Bankası 
Sümerbatfk 
T. Emlak Kredi Bankası 
Yapı ve Kredi Bankası 
Etibank 
İstanbul Bankası 
Eskişehir Bankası 
T. Vakıflar Bankası 
Anadolu Bankası 
Kayseri tşçi Bankası 
T. Halk Bankası 
Şekerbank 
Pamukbank 
Akbank 
T. Garanti Bankası 
Denizcilik Bankası 

6 952 355 496,46 
2 191 738 129,51 

13 677 375,29 
87 308 823,16 
116 10(9 970,29 
75 789 959,55 
80 348 940,38 
49 582 895,14 
1 691 994,01 

2 181 517 303,06 

Toplam 11 750 120 886,85 

Vadeli tevdiat 
TL. 

612 334 000 
369 995 000 
1 

467 
601 

305 

• i' 

1 

185 000 
— . 

128 000 
250 000 

— 
250 000 
165 000 
250 000 
255 000 
940 000 

262 520 000 
100 000 000 

700 000 
250 000 

10 000 000 

2 734 222 000 

Toplam 
TL. 

7 564 689 496,46 
2 561 733 129,51 

14 862 375,29 
87 308 823,16 
583 237 970,29 
677 039 959,55 
80 348 940,38 
49 582 895,14 
1 941 994,01 

2 486 682 303,06 
250 000 — 

1 255 000,— 
1 940 000,— 

262 520 000,— 
100 000 000 — 

700 000 — 
250 00Q,— 

10 000 000,— 

14 484 342 886,85 

3. •— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Denizli 
Şeker Fabrikasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Nuri Bayar'ın yazılı cevabı. (7/806) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması için aracılığını
zı saygılarımla arz ederim. 8.5.1980 

Denizli Milletvekili 
Adnan Keskin 

Var olan kaynaklarımızı gereğince değerlendire
mediğimiz, siyasal tercihlerle yaklaşımda bulunul
duğu için ülke gündemine ciddi bir sorun olarak 
yanşayan şeker sıkıntısına çözüm getirecek etkenler
den birisi de yeni fabrikaların devreye sokulmasıdır. 
1 ve 2 nci MC Hükümetleri dönemlerinin oy kazan
ma istemlerinden kaynaklanan sorumsuzluk kokan 

yaklaşımlarından şeker sanayi de kurtulamamıştır^ 
Denizli Şeker Fabrikası bunun tipik bir örneğidir. 
MC ortağı siyasi partilerin olaya damga vurabilme 
uğraşları fabrika yerinin saptanmasına engel olduğu 
için sorun uzunca bir süre askıda bırakılmıştır. 1979 
yılında Ecevit Hükümeti sözkonusu fabrikanın Çivril 
ilçesinde yapılmasını kararlaştırıp, fizibilite çalışma
larını da tamamlatarak 1979 yılı yatırım programına 
almıştır. Demirel Hükümetinin kuruluşu ile birlikte, 
fabrikanın yapımı için seçilen yerin değiştirilerek bir 
ibaşka yerleşim bölgesine kaydırılacağı yolunda geniş 
söylentiler dolaşmaya başlamıştır. Sözkonusu iddiala
rın ve fabrikanın gelecek günlerdeki konumunun açık
lık kazanması için : 

a) Ecevit Hükümeti tarafından Çivril ilçesinde 
yapılması kararlaştırılıp fizibilite çalışmaları bitirile-
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rek 1979 yatırım programına alınıp ödenek ayrılan 
Denizli Şeker Fabrikasının bir başka yerleşme biri 
mine kaydırılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmekte 
midir? 

b) 1980 yılında fabrika için yatırım yapılacak 
mıdır? Yatırım sözkonusu ise yatırımın niteliği ne
dir? 

c) Yatırım yapılması sözkonusu ise ayrılan öde
nek miktarı ne kadardır? 

d) 1980 yılında istimlak işlemleri gerçekleştirile
bilecek midir? Fabrikanın temeli atılabilecek midir? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 26.6.1980 

Basın - Yayın ve Haikla 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 23-01/MF-2-411 
Konu : Sayın Adnan Kes
kin'in yazık soru önerge
sine cevap Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in «De-

2. Proje İle İlgili Çalışmalar : 
Denizli'de bir şeker fabrikası kurulması konusun

da Bakanlar Kurulunca alman kararı ve projenin Ka
sım 1976 ayında 1976 programına alınarak 5 milyon 
lira ödenek ayrılmasını müteakip derhal kuruluş ça
lışmalarına başlanmıştır. Öncelikle kuruluş yeri tes
piti çalışmalarına ağırlık verilmiş ve yapılan tetkik
ler neticesinde-fabrikanın Çivril'de kurulması uygun 
görülerek seçilen arazinin istimlaki Bakanlığımızca 
onaylanarak 20.12.1976 - 14/Şeker - İstimlak/1740 
sayılı yazı ile Şeker Şirketine tebliğ edilmiştir. 

Resmi Gazetenin 10.4.1977 tarih 15908 sayılı nüs
hasında yayınlanan «1977 yılı programı yatırımları» 

nizli Şeker Fabrikası» hakkında tarafıma yönelttiği 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Nuri Bayar 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in Yazılı 
Soru Önergesine Verilecek Cevaba Esas Olmak Üze
re Çivril (Denizli) Şeker Fabrikası île İlgili Çalışma

lar Hakkında Not. 

Bakanlar Kurulunun 5.8.1976 tarih 7/12349 sayılı 
kararı ile yeniden kurulması kararlaştırılan 10 şeker 
fabrikasından biri olan Denizli Şeker Fabrikası, Res
mi Gazetenin 19.11.1976 tarih 15768 sayılı nüshasın
da yayınlanan Bakanlar Kurulunun 17.11.1976 tarih 
7/12723 sayılı kararı ile 1976 yatırım programına alın
mıştır. Projenin anakarakteristikleri ve bugüne kadar 
yapılan çalışmalar aşağıda kısaca Özetlenmiştir. 

1. Projenin anakarakteristikleri : 

arasında 25 milyon lirası dış olmak üzere toplam 95 
milyon lira ödenekle yer alan bu projemizin kuruluş 
yeri Çivril olarak gösterilmiştir. Kuruluş çalışmaları 
devam ederken Bakanlığımızca Acıpayam'da şeker 
fabrikası kurulması için araştırma yapılması isten
miş ve bu konudaki şeker şirketinin mütalaası 
24.8.1977 tarih 8-1/25207 sayılı yazı ile Bakanlığımı
za intikal etmiştir. 

Yapılan araştırma sebebiyle seçilen arazinin istim
lakine geçilememiş ve çalışmalar sahaya intikal etti
rilememiştir. 

1978 yılı yatırım programının eki olarak 8.5.1978 
tarih 16281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan «1978 

— Proje no. 
— Proje adı 
— Yeri 
— Karakteristik 

Başlama - Bitiş tarihi 
Proje tutarı (x1000 TL.) 
1979 yık sonuna kadar harcama (xlOOO TL.) 
1980 yılı ödeneği (x1000 TL.) 
1980 yılı 4 aylık nakdi harcama (xl000 TL.) 

760010200 
Şeker fabrikası 
Denizli - Çivril 
Pancar işleme kap. 
Toplam şeker 
Küp şeker 
Melask kürü küspe 
1976 - 1985 
Dış — 280 000 
Dış — Yok 
Dış — Yok 
Dış — Yok 

3 000 ton/gün 
56160 ton/yıl 

14 000 ton/yıl 
31 200 ton/yıl 

Toplam — 3 000 000» 
Toplam — 8 410 
Toplam — 1 000 
Toplam — Yok. 
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programı yatırımları;» rtda fabrikanın kuruluş yeri 
yine Çivril olarak gösterilmiş, ancak «bu fabrikaların 
yeni koşullara göre düzenlenecek projelerin DPT'ca 
yeniden incelenip onaylanmadan önce her hangi bir 
harcama veya harcama bağlantısı yapılamaz» dip 
notu konmuş ve sadece 500 bin lira ödenek ayrıl
mıştır. Konulan not sebebiyle Şeker Şirketince ye-. 
niden hazırlanan proje formu 10.7.1978 tarih 
1 C/20853 sayılı yazıyla DPT Müsteşarlığına gönde
rilmiş ancak bu yazıya bir cevap alınamadığından 
1978 yılında da önemli bir çalışma yapılamamıştır. 

«1979 programı yatırımlarında 1978 yılında ko
nulan dip not k'aJdırılmışsa da program yılı için 5 
milyon lira. gibi cüz'i bir ödenek konulması sebebiy
le çalışmaların hızlandırılması mümkün olamamıştır. 

26.3.1980 tarih 16941 sayılı Resmi Gazetede ya
yınlanan «1980 yılı programı yatırım projelerinde 
Denizli - Çivril projesi yer almıştır. Ancak fazla bir 
tahsis ayrılamamıştır. Zira yarım kalmış ve süratle 
tamamlanarak hizmete açılabilecek yatırımlara önce
lik verilmiştir. 

a) Denizli - Çivril Şeker Fabrikasının kuruluş 
yerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak halen Bakanlığı
mızca yapılmakta olan bir çalışma yoktur. 

'b) 1980 yılında Denizli - Çivril projesi için bu 
yıl büyük bir çalışma yapılması mümkün değildir. 

c) 1980 yılı için ayrılan ödenek 1 milyon lira
dır. 

d) Bugünkü şartlarda istimlak işlemlerine başla
nılması ve temel atılması uygun mütalaa edilmemek
tedir. Ancak program revizyonu yapılmak suretiyle 
istimlak işlerine başlanması mümkün olabilecektir. 

4. >— \Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Giresun - Şebinkarahisar ilçesinde süt fabrikası açıl
masına ilişkin sorusu ve Gıda •- Tarım ve Hayvancı
lık Bakanı Cemal Külahlı'nın yazılı cevabı. (7/820) 

2.6.1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Giresun ilinin Şebinkarahisar ilçesinde süt fabri

kası açıhp açılmayacağına ilişkin aşağıda sıralanan 
soruların Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 
Şükrü Abbasoğlu 

1. Giresun ilinin Şebinkarahisar ilçesinde süt 
fabrikası kurulması konusunda bugüne kadar her 
hangi bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi 
tarihlerde yapılmıştır? 

2. Bu konuda Şebinkarahisar ilçesi ve yöresin
de etüt yapılmışsa bu etütlerden ne gibi sonuçlar 
alınmıştır? Alınan sonuçlar yörede süt fabrikasını 
kurabilecek nitelikte midir? 

3. Şebinkarahisar yöresinde yapılmakta olan 
(hayvancılık ve elde edilen çok miktardaki süt bura
da bir süt fabrikası açılmasını zorunlu kılmakta mı
dır? 

4. Geçmiş dönemlerde Şebinkarahisar yöresinde 
süt fabrikası açılmasına karar verilmiş midir? Verilen 
böyle bir karar varsa neden uygulanmamıştır? Bu ka
rarın uygulanmaması hangi döneme rastlamakta ve 
gerekçesi nedir? 

5. Bakanlığınızca bugüne kadar yapılan incele
me ve araştırmalarda dikkate alındığında ve Şebinka
rahisar yöresinin kalkınmasında hayvancılık ön plan
da yer aldığına göre burada bir süt fabrikası açılma
sı düşünülmek'te midir? Düşünülmekte ise, bu karar 
ne zaman gerçekleşecek ve uygulama alanına kona
caktır? 

TC 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı . 24 . 6 . 1980 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 2-998 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11.6.1980 tarih ve 7/820-4906/29842 sayılı 

yazınız : 

İlgi yazınız ekindeki, Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoğlu'nun yazılı soru önergesine cevabımız ek
tedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Külahlı 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı 

1. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Mü
dürlüğünün 11.5.1979 tarih ve 79/1152 sayılı onayı 
ile teşekkül ettirilen heyet mahaldeki hayvan varlığı, 
süt üretimi, ulaşım imkânları, hayvancılığın gelecek
teki gelişme durumu ve pazarlama hususlarını ince
leyerek genel müdürlüğe 30.5.1979 tarih ve 15/563 
sayılı raporunu sunmuştur. 

2. Raporda yer alan, ilçede günde 50 ton süt 
işleyecek kapasitede bir fabrika kurulması halinde, 
bu fabrikayı her mevsim besleyebilecek çiğ süt üre
timinin kâfi olmadığı, ancak 1981 *de Şebinkarahisar -
Giresun yolu tamamlandığı takdirde bu ilçeye bir süt 
toplama merkezi kurularak, toplanan sütlerin henüz 
kurulu kapasitesine ulaşamamış olan Giresun Fabri-
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kası tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı 
görüşü, 31.5.1979 tarih ve 79/1334 sayılı Genel Mü
dürlük onayı ile de uygun görülmüştür. 

3. DÎE'nin 1979 kayıtlarına göre, Şebinkarahi
sar'ın senelik süt üretimi 9 671 tondur. 

Şebinkarahisar'da kurulması düşünülen 15 000 
ton/yıl süt kapasiteli peynir ve tereyağı fabrikası için 
mevcut süt miktarı kâfi olmadığı gibi, aynı zaman
da iklim şartları ve altyapı kifayetsizliği kazanın 
köyleri ve komşu kazalar' ile olan ulaşımına yılın 
7 - 8 ayında menfi yönde tesir etmektedir. 

Bu yüzden, Şebinkarahisar'da kurulacak olan 
15 000 ton/yıl kapasiteli bir fabrikanın rantabl olma
yacağı görülmektedir. 

4. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 1977 yatırım 
programında; Şebinkarahisar'da bir fabrika kurul
ması hususunda her hangi bir teklif olmadığı halde 
burada bir peynir ve tereyağı fabrikasının kurulması, 
DPT "tarafından, 1977 yatırım-' programına konul
muştur. 

Bunun üzerine, 11.5.1979 tarih ve 79/1152 sayılı 
onay ile teknik elemanlardan teşekkül ettirilen heye
tin mahallinde yaptığı etüt neticesi hazırladığı rapor

la, 2 nci maddede izah edildiği gibi, fabrika kurul
masının uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. 

Ayrıca, DPT'nın yeni yatırımlar konusundaki gö
rüşüne ve Yüksek Denetleme Kurulu raporlarındaki 
«Kurulacak olan yeni yatırımların her yönden elve
rişli şartları taşıyan yerlere kaydırılması» görüşüne 
titizlikle uyulmaktadır. 

Yukarıda izah edilen durumlar gözönüne alına
rak, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun Eylül 1979' 
da hazırlanan 1980 yatırım programında, bu kazada 
bir peynir ve tereyağı fabrikası kurulması yer alma
mıştır. 

5. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 227 sayılı 
Kanunla, istihsal edilen çiğ sütlerin değerlendirilmesi 
ile görevlendirilmiştir. Kültür ırkı süt inekçiliğini ge
liştirme çalışmaları Bakanlığıma bağİı ayrı birimler-
ce yürütülmektedir. 

Türkiye ziraatında hayvancılığın mühim bir yeri
nin bulunduğu bilinmektedir. Şebinkarahisar çevresin
de de kültür ırkı süt hayvancılığının gelişmesi ile bir
likte, burada kalkınma planları muvacehesinde bir 
tesis kurulması düşünülecektir. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

102 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 6 . 1980 Pazartesi 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 111' 
arkadaşının; Hükümetin anarşi konusunda gerekli 
önlemleri almayarak can güvenliğini sağlayamadığı, 
toplumda ve Meclislerde her türlü uzlaşma yollarını 
tıkayarak Parlamento çalışmalarını engellediği, yan
lış ekonomik uygulamalarla geçim sıkıntısını halkın 
sağlığını tehlikeye düşürecek boyutlara ulaştırdığı ve 
Anayasa ve demokrasiye aykırı bir ekonomik sistem 
değişikliği için çaba gösterdiği iddiasıyla Başbakan 
Süleyman Demire! Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtü
züğünün 107 nci maddeleri uyarınca verdikleri ve 

Saat : TBMM Birleşik Toplantısından Somla 

Genel Kurulun 24 . 6 . 1980 tarihli 99 ncu Birleşi
minde gündeme alınması kabul edilen gensorunun 
görüşülmesi. (11/64) 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-
RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7. 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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