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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/208) (S. 

Sayısı : 322) görüşülmesine devam olunarak : 
İşletmeler Bakanlığı, 
Yerel Yönetim Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
Gelir Bütçesi ile; 
Bütçe Kanunu Tasarısının maddeleri kabul edil

di. 
Açık oyna sunulan : 

1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı (1/209) (S. Sayısı : 292) 

1979 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (1/210) (S. 
Sayısı : 293) 

1979 Yılı Anadolu Üniversitesi (1/211) (S. Sa
yısı : 294) 

1979 Yılı Ankara Üniversitesi (1/212) (S. Sayısı : 
295) 

1979 Yılı Atatürk Üniversitesi (1/21.3) (S. Sayısı 
296) 

1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi (1/214) (S. Sayısı 
297) 

1979 Yılı Bursa Üniversitesi (1/215) (S. Sayısı : 
298) 

1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi (1/216) (S. Sa
yısı : 299) 

1979 Yılı Çukurova Üniversitesi (1/217) (S. Sa
yısı : 300) 

1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi (1/218) (S. Sa
yısı : 301) 

1979 Yılı Ege Üniversitesi (1/219) (S. Sayısı : 
302) 

1979 Yıh Fırat Ünivrsitesi (1/220) (S. Sayısı : 
303) 

1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi (1/221) (S. Sa
yısı : 304) 

1979 Yılı İnönü Üniversitesi (1/222) (S. Sayısı : 
305) 

1979 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi (1/223) 
(S. Sayısı : 306) 

1979 Yıh İstanbul Üniversitesi (1/224) (S. Sayısı : 
307) 

1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
(1/225) (S. Sayısı : 321) 

1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi (1/226) 
(S. Sayısı : 308) 

1979 Yıh Kayseri Üniversitesi (1/227) (S. Sayı
sı : 309) 

1979 Yıh 19 Mayıs Üniversitesi (1/228) (S. Sa
yısı : 310) 

1979 Yıh Selçuk Üniversitesi (1/229) (S. Sayısı : 
311) 

1979 Yıh Karayolları Genel Müdürlüğü (1/230) 
(S. Sayısı : 312) 

1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
(1/231) (S. Sayısı : 313) 

1979 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü (1/232) (S. Sayısı : 314) 

1979 Yıh Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü (1/233) (S. Sayısı : 315) 

1979 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (1/234) 
(S. Sayısı : 316) 

1979 Yıh Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/235) 
(S. Sayısı : 317) 

!979 Yıh Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü (1/236) (S. Sayısı : 318) 

1979 Yıh Tekel Genel Müdürlüğü (1/237) (S. 
Sayısı : 319) ve 

1979 Yıh Orman Genel Müdürlüğü (1/238) S. Sa
yısı : 320) bütçe kanunu tasanslarının, oyların ayrımı 
sonucunda kabul edildikleri ve kesinleştikleri açık
landı. 

27 Şubat 1979 Salı günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime 27 . 2 . 1979) saat 02,45'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 

M. Şevket Doğan 
Divan Üyesi 
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BİRtNCt OTURUM 

Açılına Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DlVAN ÜYELERİ : Nizamettin Ço;>an (Kütahya), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinim 65 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe * 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Ka- i 
nunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senato- \ 
su Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 
844) (1) 

BAŞKAN — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
nın tümü üzerindeki son konuşmalara geçiyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeler... 
Sayın Kıratlıoğlu, Adalet Partisi Grubu adına 

kim konuşacak efendim? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Er-
geneikom, 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Yılmaz Ergenekon, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Alton Öymen, Milli Selamet Partisi Gru
bu adına henüz bildirilmemiş, Milliyetçii Haröket 
Partisi Grubu adına... 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Agâh 
Oktay Güner Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adıma Sayın Agâh Oktay Güner. 

Şahısları adına söz ailan sayın üyeleri sunuyorum: 
Lehinde; Sayın Zeki Eroğlu, Sayın Hasan Ali Dağlı, 
Sayın Sami Gökmen, Sayın Altan Tuna, Sayın Çağ
layan Ege. 

Aleyhinde: Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Meh
met Çatalbaş, Sayın Mustafa Rona, Sayın İlhan Ay-
tekiin, Sayın Adem Ali Sarıoğlu, Sayın Şener Battal, 
Sayın îbrahim Vecdi Aksakal. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerini almış 
bulunuyor. 

(1) 322 S. Sayılı basmayâzı 16 . 2 . 1979 tarihli 
54 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Yılmaz Erge

nekon, buyurun efendim. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Sayın Ergenekon, süreniz 1 saattir efendim. 

AP GRUBU ADİNA YILMAZ ERGENEKON 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1979 Mali Yılı Bütçe Kanun tasarılarının 2,5 ayı 
aşan bir süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
karma komisyonlarında, Cumhuriyet Senatosunda, 
Millet Meclisinde tetkikleri ve sayın parti sözcüleri
nin değerli senatör ve milletvekillerinin üzerinde ıs
lah edici telkinleri bugüne kadar yapılageldi. 

Bugün 1979 Mali Yılı Bütçesi vesilesiyle, 14 ay
dır iktidarda bulunan bu Hükümetin, bu bütçenin 
nihai konuşmaları çerçevesi içinde bir değerlendiril
mesini yapmaya ihtiyaç vardır. 

14 ay evvel teşkil edilmiş olan Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti, fevkalade acele, ülkenin bekleme
si imkânsız birtakım meselelerine derhal çözüm ge
tirmek iddiasıyla işbaşına gelmek için, Meclislerin 
teamüllerini, İçtüzük kaidelerinli zorlamadan çekin
memiştir. O kadar çekinıilmemıişti ki, bir hükümetin 
düşürülmesine müncer olacak bir Gensoru için, or
taya atılan 35 iddianın cevaplandırılmasına 20 daki
ka verilerek. O 'kadar acele edilmişti ki, bir tam gü
nün nasıl hesaplanacağı üzerindeki ihtilaflar ilk de
fa Mecliste çözüme bağlanmadan, kararı ekseriyete 
verdirerek. Çünkü, o zaman hükümete talip olanla
rın iddiası: «Ülke fevkalade kötü bir anarşik ortam 
içindedir. Bu akşam kimin kapısının çalınacağı, ki
min çocuğunun öldürüleceği belli değildir. Bir gün 
dahi beklemek, hatta bir saat dahi beMemek, ülke
nin güvenliği, kişinin güvenliği için fevkalade mah
zurludur. Ülke enflasyon girdabına girmiştir. Hayat 
pahalılığı görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. 1977 yılı 
için iddia edilen ve bu hayat pahalılığının ihraz et
miş olduğu boyutlar, ülkenin ekonomisini çökeltici, 
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gelir dağılımındaki adaleti bozucu; fakiri daha fakir, 
zengini daha zengin yapan birtakım neticelere ulaş-
tırıcı; fakat her halükârda memleketi sıkıntı ve yok
luğa götürücü birtakım sonuçlar vardır iki, bu so
nuçlara Türkiye'nin daha bir gün tahammül etmeme
si icap eder. Bu itibarla acelemiz var» denmiştir bu
rada. 

«Bunun için acelemiz var. Mektebe giden tale
benin hayatını kurtarmak için acelemiz var. Sokak
ta pahalılıktan şikâyet eden - şikâyet etse dahi ma
lını bulabilen, ilacını bulabilen - kişinin bu şikâyeti
ni dindirmek içim acelemiz var. Ülkenin dış itibarı
nı zedeleyecek boyutlara ulaşan ödemder dengesi 
darboğazını, ülkenin itibariyle ahenkli ve Türkiye' 
nin saygınlığını yeniden, idare eder tarzda ihya et
mek için acelemiz var.» 

Evet, bu acele sonuç almıştır 14 ay evvel. Bu so
nuç birtakım iddialarla beraber getirilmiştir, Hükü
met olunmuştur; biraz sonra onun da tahlilini yap
maya gayret edeceğim. 

Hem hükümet olunmadan evvelki (iddialar, hem 
de hükümet olunduktan sonra bir taahhüt var: Hü
kümet Programı. Bu program, bu hükümetin Tür
kiye Büyük Millet Meclisine taahhütüdür, Yüce 
Türk Milletine taahhütüdür. Bu programda mesele
leri nasıl gördüklerini, bunlara nasıl çare bulmaya 
düşündüklerini ifade etmektedirler. Teşhisleri vardır, 
tedbirleri vardır, bu programın içinde. Bu itibarla, 
bu programa bakarak icratın bu programa uygun 
olup olmadığı noktasından da bir defa daha eleştir
mek lazımdır. 

Ne idi 1978 yılının başında ülkenin şikâyet ettiği 
konular? Anarşi; evet anarşi var. Enflasyon; o da 
var. Dış ödemeler sıkıntısı; o da var. Bu üçü kendi
lerinden önceki Hükümet tarafından çok kötü yapıl
dığı iddiasıyla ve kendileri tarafından çok daha iyi 
götürüleceği iddiasıyla hükümet olunmuştur. Peki ne 
yapılmıştır? Bu 3 beklemesiz mesele hakkında ne ya
pılmıştır 14 aydan beri? 

Öncelikle anarşiye bakalım: Burada çeşitli ba
kanlıkların 'bütçe konuşması vesilesiyle meseleler de
taylı bir şekilde, misaller verülerek ifade edilmiştir. 
Ben bu kadar detaya girmeyeceğim. Yalnız bir so
nuç tespitine ihtiyaç var. 1979 - 1978 arasında Tür
kiye'de anarşik olaylar var, devam ediyor. Her sene 
kurban alıyor anarşi Türkiye'den, her sene kurban 
alıyor çeşitli sayılarda. Bir kurbanı dahi anarşiye ve
remeyiz, bir kurbanı dahi vermeye razı olamayız 
anarşiye, rakamı azaltmak, büyütmek değil, anarşik 

olaylar yüzünden verilebilecek bir kurbana dahi Tür
kiye Cumhuriyetinin bütün müesseseleri karşı çıkma
lıdır. Devletin birinci vazifesini ifa bakımından da 
bu bir mecburiyettir devlet organları için. 1968 yılın
da anarşik olaylarda hayatını kaybeden 2 kişi. 1969 -
1970 - 1975 - 1976 - 1977'ye kadar geliyoruz; bura
larda 10 kişi, 19 kişi şeklinde gidiyor, yıllık kayıpla-
rımiz. 1968 - 1977 arası, geçen 10 senede anarşik ha
diselerde Türkiye, maalesef 526 vatandaşını kaybe
diyor. 1978 yılında, sadece bir yıl içinde - demin arz 
etmiş olduğum rakam 10 yılın rakamıdır, 10 yılın 
toplam rakamıdır - 1 171 vatandaşımız anarşlük ha
diselerde hayatını kaybediyor. 

Hani, bir saat daha beklersek kimin kapısının ça
lınacağı, kimin çocuğunun okuldan nasıl döneceği 
belli olmadığı için, vatandaşın bilinmeyen şahıslar
ca kapısının çalınmasını önlemek için, vatandaşın ço
cuklarının mekteplerinden huzur ve güvenlik İçinde 
evlerine dönmesini sağlamak için Hükümet oldukla
rını, olmak istediklerini ifade edenler, nerdesiniz, ne
redesiniz? 1 171 kişi bu iddiayı teyit mi ediyor, tek
zip mi ediyor, bunu anlamak lazım. 

İRFAN BİNAY (Çanakkale) — Yansız ve etkin 
önlem alıyorlar. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Peki, 
1 171 kişinin kaybı karşısında, üzülerek ifade ede
lim, hassasiyetinizi de az görüyoruz. Sizin tabiriniz
le, duyarlılığınız az. 1 171 vatandaşını kaybeden bir 
ülkede, Hükümetin telaş içinde olması normaldir, 
Hükümetin uyumaması normaldir, Hükümetin ted
biri araması, bulması, getirmesi, bunun için hiç za
man kaybetmemesi gerekir. Bu, hükümet olmanın 
şartıdır. Efendim, tedbirler paketi hazır, tedbirler pa
keti konuşuldu, tedbirler paketi komisyona gitti, ted
birler paketi komisyondan çekildi.»! Ne olacak? Bir 
daha gidecek tedbirler paketi. Eğer Türkiye'de anar
şinin nasıl önleneceğini bundan 14 ay evvel bilmiyor
sanız, anarşinin nasıl önleneceği hakkında bir fikri
niz yok ise, 1 171 vatandaşın ölümü üzerine mi öğ
renecektiniz bunu? Fevkalade pahalı bir öğrenme bu. 
(AP Sina'larından. «Bravo», sesleri, alkışlar). Fevkala
de pahalı. 

Hâlâ getirilebilen müessir bir tedbir yok, hâlâ 
yok. Yasal önlem, yansız önlem, etkin önlem... Peki 
bunilar nerede? Anarşi hakkında bu kadar iddialı 
olan bir Hükümetin, 5 Ocak 1978'de iktidarı devral
dığının ertesi günü anarşi hakkındaki tedbirlerini 
kamuoyuna asgari duyurması gerekir, Parlamentoya 
sunacaklarını, Parlamentoya en kısa sürede sunması 
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gerekirdi. Türkiye'nin bir numaralı meselesiydi anar
şi. 

Tabiatıyla yalnız anarşide olmadığı gibi, bu Hü
kümetin ülkenin diğer temel meseleleri üzerinde de 
hassasiyetinin eksik olduğunu görüyoruz. Yok deme
ye kıyamadığım için bunu ifade ediyorum, hassasi
yetini eksik diye ifade ediyorum. Türkiye'de çekil
miş olan sıkıntılar, sadece 3 - 5 maceraperestin Tür
kiye'nin havasını karıştırmak için yapmış olduğu te
şebbüsler midir? Türkiye'nin üzerinde oynanan oyun
lar yok mudur? Türkıiye'nin komşularının üzerinde 
oynanan oyunlar, Türkiye'de de hangi nevi oyunla-
rm oynanabileceği hakkında bir fikir vermemekte 
midir? Türkiye'ye neyin musallat olduğunu, Türki
ye'de hadise çıkaranlar kendi ağızlarıyla itiraf etme
mişler midir? Neyi yapmak istediklerini hâkim hu
zurunda söylememişler midir? Türkiye'de açık açık, 
Türkiye'yi bölmek istediklerini, rejimi değiştlirmek 
istediklerini, Anayasanın hiçbir zaman kabul etme
diği, etmeyeceği, Türk Milletimin ne yapısına, ne ge
leneklerine, ne de hukuk nizamına hiçbir şekilde uy
mayacak olan bir rejimi getirmek çabalarının Türki
ye'de organize bir şekilde sürdürüldüğü, devletin res
mi makamlarınca tespit edilmedi mi? 

Bunlar biline biline, bir hükümetin ilk görevinin, 
birinci görevinin, devletin en mühim organı olarak, 
birinci görevlinin, devletin devamlılığını, bekasını sağ
lamak, bütünlüğünü sağlamak ve vatandaşın can gü
venliğini sağlamak oluşu, nedense 14 aydan beri bi
rinci planda Türkiye'de görülmüyor. Bundan fevka
lade üzgünüz. 

Tabiatıyla Türkiye'deki anarşi üzerinde çeşitli be
yanlar var, bunları zikretmek istemiyorum; ama Tür
kiye'deki olayların normal hukuk nizamının kaidele
ri içinde çözülebileceği iddiasını söyleyen Hükümet 
ve hükümet yetkilileri, zaman içinde bu iddiadan 
vazgeçtiler. Peki olayların boyutlarını mı öğrendiler 
yeniden? Eskiden bilmiyorlar mı idi, muhalefettey
ken bilmiyorlar mı idi, iktidar oldukları zaman bil
miyorlar mi İdi, 10 aylı'k iktidarlarında dahi bilmili-
yorlar mı idi? 

Bir hükümet 10 ay iktidarda 'kalır, devleti hangi 
boyutta bir tehdidin veya ülkeyi neyin tehdit ettiği
ni öğrenemez, anlayamaz da 10 aylık iktidarından 
sonra herhangi bir şekilde bir şüphe ile devletin teh
dit altında olduğunu söyler, o da tam olarak değil, 
yarım ağızla ve ondan sonra «Sıkıyönetim gerekir 
Türkiye'de.» Niye? Sıkıyönetimi, Hükümetin getiri

şindeki maksadı başka, sıkıyönetimin gelişinin sebebi 
başka kanaatimce. 

Sıkıyönetim, Anayasanın 124 ncü maddesinde sa
yılan unsurlar neler ise, bunları bertaraf etmek için 
getirilir. Sıkıyönetim idareslinin mutlak olarak bun
ları bertaraf etmesi lazımdır. Ülkenin bölünmez bü
tünlüğüne yönelmiş bir tecavüz varsa, sıkıyönetim 
idaresi, «bu benimle ilgili değildir» diyemez. Reji
me yönelmliş bir tecavüz varsa, «bu benimle ilgili de
ğildir»! diyemez. Bunu demek veya düşünmek Ana
yasaya da aykırıdır, Sıkıyönetim Kanununa da. Şa
yet sıkıyönetim idaresinin şu veya bu şekilde, her
hangi bir koordinasyon tertipleri içinde görevinin 
mahdut sahalara sıkıştırılması gayretinde bulunulur
sa, herhalde bu gayretlerinde hukukun ve sıkıyöne
timi mevzuatının ihlali demek olduğunu bilmek la
zımdır. 

Sıkıyönetimi ilan edeceksiniz ve 2 ay sonra 97 ki
şi öldü diyeceksiniz; sıkıyönetim bölgesi içinde 97 
kişiyi burada, Sayın Başbakan övünmek için söyle
di. Çünkü, ondan önceki 2 ayda çok daha insan öl
müştü de ondan. Ee, 97 kişinin ölmesi ile övünülür 
mü? Sıkıyönetim bölgesinde 97 kişi. (AP sıralarından 
«iBravo» sesleri, alkışlar). Bu 97 kişi Türk vatandaşı 
değil mi? Bir tanesinin dahi ölmemesini sağlamanız 
vazifemizdir Sayın Başbakan. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri). 

Şimdi, peki nasıl yapacağız bu sıkıyönetimi? Bun
dan sonra, belki de - hiç temenni etmiyorum, Allah 
esirgesin 2 ay sonra 86 kişi öldü diye övüneceğiz bu
rada. Günah değil mi, günah değil mıi? Ölen bizim 
evladımız, sizin kardeşiniz değil mi? 

Efendim, tedbirimizi ona göre getireceksiniz, Tür
kiye'nin sıkıntılarını giderebilmek için, güvenlik sı
kıntılarını giderebilmek için, milli birliğine, bütünlü
ğüne, devletin bağımsızlığıma yönelmliş büyük tehli
keleri giderebilmek için başvurabileceğiniz en mües-
slir çareye başvurmuşsunuz. Bu çareyi iyi kullanmaya 
mecbursunuz, bu çareyi hafifletemezsiniz, bu çareyi 
kendiniz yorumlayamazsınız ayrıca, bu çareyi Ana
yasa yorumlamıştır, 1402 sayılı Kanun yorumlamış
tır ne olduğunu ve ondan sonra birinci Sıkıyönetim 
ilanında bakıyoruz Milli Güvenlik Kurulu devrede 
yok. Niye yok? Milli Güvenlik Kurulunun yapaca
ğı en muhlim işlerden biri bu. Böyle bir konuyu otu
racak, müzakere edecek Milli Güvenlik Kurulunun 
asker ve sivil kanadı, gerekli görüyorsa Hükümete 
tavsiyede bulunacak. 
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Birinci sıkıyönetim idaresinde Milli Güvenlik Ku
rulu devrede yok. Milli Güvenlik Kurulunun elinde 
istihbarat var. Sıkıyönetimin şümulünü de, bölgele
rinin hududunu da herhalde Milli Güvenlik Kuru
lunda bir defa »konuşmak, bilahara Hükümette karar 
haline getirmekte isabet vardı. Milli Güvenliik Kuru
lunda ortaya konmalıydı tehdidin ne olduğu; başka
ları da ortaya (koymak fırsatına sahip olabilmeliydi
ler orada tehdidin ne olduğunu. Niye çekinildi birin
ci sıkıyönetimde Milli Güvenlik Kuruluna gitmek
ten? 

ikinci sıkıyönetimin uzatılma muamelesinde Milli 
Güvenliik Kurulu bu defa devrede var. Devrede var 
ama, Milli Güvenlik Kurulunu bu şekilde devreye 
almak, onu politikacıların önceden vermiş oldukları, 
düşünmüş oldukları kararlarını açıklama mercii ha
line getirmek ve Milli Güvenlik Kurulu adına o gün 
yayınlaman tebliğde, başarılı bir şekilde sıkıyönetimin 
devam ettiğini, olayların azaldığını ifade etmek, bu
nu ederken Milli Güvenlik Kurulu (toplantı halindey
ken Ankara'da bankanın soyulması, İstanbul'da ban
kanın soyulması ve Türkiye'de o gün 5 kişinin ölme
si... Başarılı sıkıyönetim diye bunu tavsif etmek ve
ya ettirmek; böyle bir sıkıyönetim eğer başarılıysa 
niye Milli Güvenlik Kurulunun toplantı salonunun 
burnunun dibinde banka soyuluyor? 

Herhalde başarılı dememek lazımdı buna. Hiç ol
mazsa yine bir Hükümet beyanı oliaraik bu ifade edil
seydi, Milli Güvenlik Kurulu bu beyana iştirak etti-
rilmeseydi, zannederim daha iyi olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, bu anarşi meselesi Meclis
lerimizin yıl boyu önemli derecede vaktini almıştır. 
Bu Hükümet hâlâ anarşi meselesinde bir arpa boyu 
yol gitmiş değildir. Çünkü, herkesin bildiğini Hükümet 
bilmemezlükten gelmektedir, ondan; herkesin bildiği
ni; yerli, yabancı. 

Türkiye'de anarşistlerin gayesi nedir? Bunu her
kes biliyor. Türkiye'de bölücülük cereyanları var mı
dır, yok mudur? Gayesi nedir, şümulü nedir? Bun
lar da biliniyor. Hükümet de biliyor; faıkat Hükü
met bunu cesaretle ortaya koyamıyor. Sadece büyük 
tezahürlerle anarşiyi önlemek için tedbir getirmek 
gibi ve maalesef mutlak tarafsız olması icap eden 
Hükümet, tarafsızlığını da yitirerek bu meselenin 
üzerine gidiyor. Türkiye için kanaatimce en büyük 
tehlike budur. 

Tarafsızlığını yitirerek böyle bir meselenin üzeri
ne gidildiği zaman, bu Hükümetin Türkiye bütünlü
ğünü temsil ettiği ve herkesin haklarını aynı derece

de savunduğu iddiası havada kalır. Bu, Hükümet için, 
ülke için, ülkenin geleceği için sayılmayacak derece
de büyük tehlikeleri peşinden getirebilir; buna önem
li ölçüde dikkat çekiyorum. 

14 ay evvel ele alınmış olan ikinci büyük konu 
enflasyondu. Enflasyon büyük şikâyet mevzuu idi; 
en gayri adil vergi olan enflasyon diye tavsif edil
mişti, her yerde de edilir aynı şökilde ve ondan önceki 
hükümetlerin almış olduğu yanlış ekonomik tedbir
ler, yanlış ekonomik kararlar yüzünden enflasyonun 
hızla arttığı, dayanılmaz hale geldiği söylenildi. Da-. 
yanılmaz ve görülmemiş boyutlara ulaştı diye ifade 
ediliyor; neymiş görülmemiş boyutlar? 1977'de 
_<%, 24,1, ortalama fiyat artışı; aynı rakamı kullanıyo
rum, umuyorum ki cevaplarda da aynı rakam kul
lanılacaktır. 1976 yılında % 15,6; 1975 yılında 
% 10,1; 1974 yılında % 29,9'dur. 

1974 yılını bir tarafa bırakalım; çünkü Sayın 
Müezzinoğlu'nun bu sene bütçe takdim konuşmasın
da katıldığım bir ibareleri var; «Her idare kendi zih
niyetini sahiplenmek durumundadır» diyorlar. «1978 
yılının bir sahibi vardır» diyorlar; 1978 yılının sahibi, 
1978 yılınnı iyiliğini kötülüğünü sahiplenmek duru-
irnundadır. 1978 yılınnı sahibi, idaredeki sahibi bu 
Hükümettir. Bu itibarla, 1974 yılının da sahibi buna 
'benzer bir hükümettir. 

Bu 2 yıl Cumhuriyet Halk Partisinin patentinde 
geçen yıllar; onun idaresinde, onun fevkalade mahir 
idaresinde geçen yıllar. 1974 yılında % 29,9; 1978 
yılında da kendi rekorunu kendi kıracak; muhakkak 
kendi rekorunu kendi kıracak, c/c 50,8 toptan eşya 
fiyatlarında ortalama fiyat artışı. 

Bunu geçirilme endeksleri olarak düşünürsek, İs
tanbul geçinme endeksi % 65'in üstündedir. Ankara 
geçinme endeksinde c/c 55 civarında bir fiyat artışı 
görüyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, size sorarım: 10,1, 
15,6, 24,1; üçünü toplamak, 3 senelik fiyat artışını 
toplamak 1978 fiyat artışını buluruz. Şimdi «Bu ta
hammül edilmez enflasyon» dediniz, bu şikâyetle 
aldınız bu işi; peki ne oldu? Geçen senenin 2 mislinin 
üstünde bir fiyat artışı sağladınız. Bunu mu yapmak 
için gelmek istiyordunuz? Bunu vatandaş soracak, 
ben de biraz sonra soracağım. 

Anarşide hadiseleri bu şekilde artırmak mıydı 
göreviniz? Fiyatları bu şekilde artırmak mıydı göre
viniz? Bunu mu yapmak içlin geliyordunuz, taahhü
dünüz bu muydu? Bunu vatandaş da size soracak, 
onun adına burada biz sormaya mecburuz. 
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% 50,8'i buldunuz. «Efendim, son aylarda fiyat 
artışlarının hızı oldukça yavaşlıyor» gibi 3 ayı alıp 
bir başka 3 ayla mukayese, 2 ayı alıp bir başka 2 ayla, 
mukayese; ben sadece şunu söyleyelim: Yine toptan 
eşya fiyatlarında 1979 Ocak'ınıda bir aylık fiyat ar
tışı % 4,7. Kümülatif mi düşüneceğiz, ortalama mı 
düşüneceğiz filan değil; verdiğimiz rakamlar standart, 
aynı rakamlardır. 

Bir ayda % 4,7 fiyat artışı nerede görülmüş? 

Böyle gitse, işte 1978 aranır. Yani Ocak tempo
suyla 1979 eğer devam edecekse, hiç endişemiz ol
masın ki biz «1978 yılı ne güzel yılmış, ne rahat yıl
mış» diyeceğiz. 

Bu kısım üzerine biraz sonra yeniden avdet ede
ceğim. Çünkü mesele sadece pahalılık değil, Türkiye' 
de pahalılığın yanında bir de yokluk var. Fevkalade 
büyük 'bir sıkıntı halindedir bugün yokluk Türkiye' 
de. Hayati mahiyetteki ilaçları bulmak mümkün de
ğil, evinizin tavanına alsacağınız ampulü bulmak müm
kün değil, tütün memleketinde bir paket sigarayı 
bulmak mümkün değil, bir paket margarin için özel 
iltimaslar sağlamak lazım. 

Ankara'ya bakınız, fevkalade acayip kuyruklar 
türemeye başladı son zamanda. Tabii rekor sigara 
kuyruğu, et kuyruğu şeklindeki kuyruklarda, bunları 
herhalde kilometreyle ölçüyorlar, fevkalade uzun kuy
ruklar oluyor. Efendim ampul kuyruğu, kahve kuy
ruğu... 

ADÎL DEMİR (İzmir) — Mazot, mazot... 
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Kahve 

yok, kuyruğu da kalktı, olmayınca kalktı. 2-3 gün 
evvel bir başka acayip kuyruk daha var; Kızılay'ın 
önünde kuyruk. Ben sordum, bu sadaka kuyruğu mu, 
acaba ne kuyruğu diye; oyun kâğıdı kuyruğu. (AP 
sıralarından gülüşmeler) 

Buyurun benzincilere, bakın benzincilere; araba 
kuyruğu. 

Fakat kuyruiktan kurtulmanın fevkalade radikal 
bir çaresini bulmuştur bu Hükümet. «Kesin yok». 
Benzincinin önüne «yok» levhasını astınız mı kuy
ruk yok. Sigara satan yere «yok» levhasını astınız mı 
kuyruk da yok. Kuyrukları bitirmenin yolu bu, sizin 
bulabileceğimiz yolu. O malı tümden yok etmek, 
kahve için yaptığınız gibi, benzin için yapmakta ol
duğunuz gibi. 

Evet dağbaşlarında 4 gün bekliyor Türk kamyon 
şoförü deposunu doldurup hareket edebilsin, malını 
taşıyabilsin diye; mazot yok. 

«Efendim biz az olanalk devraldık». 
Dünyanın hangi ülkesinde ferah fahurdur hazine? 

Dövizler emrinize amade, buyurun istediniğiniz kadar 
harcayın, harcadıkça gelecektir arkasından... 

Dövizi bulacaksınız, yetecek kadar bulacaksınız ve 
zamanında bulacaksınız. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yerini göster, bu
lalım. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Bula
caksınız. 

Sizden önce bulanlar var, sizden onca bulundu 
bunlar, bulundu; ama siz gelince kurudu. Bunu dü
şünün. (AP sıralarından alkışlar) 

Şimdi değerli arkadaşlarım fevkalade şikâyet et
tikleri 3 ncü büyük meseleleri, ödemeler dengesi sı
kıntısıdır. 

Türkiye'de ödemeler dengesi sıkıntısı uzunca bir 
süredenberi vardır, daha da olmaya devam edecektir; 
bundan bu kadar ürkmeye de hacet yok. Gelişmekte 
olan ülkelerin hemen hemen hepsinin ödemeler den
gesi sıkıntısı var. Bu bize has bir iş değil. Mademki 
yerli kaynağınız, hedef almış olduğunuz kalkınma 
için gerekli imkânları size veremiyor; o hailde yabancı 
kaynağa müracaat edeceksin. Bu sizin ödemeler den
genizin, ancak bir yabancı kaynakla ahenikleştirileibi-
leceği manasına gelir. Türkiye'de ödemeler dengesi 
darboğazı hükümetlere de mal edilemez. Ama ben 
biraz sonra size mal edeceğim. Şundan mal edemez
siniz hükümetlere: Şimdi planlar yapıyorsunuz ül
kede, 5 yıllıik planlar yapıyorsunuz, bununla kalkın
ma hedefleri veriyorsunuz hükümetlere. Bu kalkınma 
hedeflerinin yıllık yatırım gerökleri var, yıllık üre
tim gerekleri var. Bu yatırım ve bu üretim gerekle
rinin de döviz ihtiyacı var. E, bu planı uygula diye 
de talimat veriyorsunuz hükümete; ondan sonra, 
«Ne diye ödemeler dengesi açık verdi» diye hükü
mete sual sormak yok. O hükümete sorabileceğimiz 
bir bir sual var: Bu planı biliyordun, kemdi progra
mını yaparken de bu plana dayalı olarak yaptın, yıl
lık bütçeni yaparken bu plana dayalı olarak yaptın, 
şu kadar döviz tedariki taahhüdü altındasın, senin 
vazifen bunu bulmak. Vatandaşı ilgilendiren, Türki
ye'yi ilgilendiren bu. Senin vazifen bunu bulmak. 
Bulamadığın zaman plana da aykırı hareket edliyor-
'sun, kendi programına da, bütçeye de aykırı hare
ket ediyorsun, Türkiye'nin gerçeklerine aykırı haıre-
klet ediyorsun demektir. Efendim, mademıki ödemeler 
dengesinde bir darboğaz var; ne yapalım, ithalatı 
kısalım. Ne hakkınız var kendi başınıza ithalatı kıs-
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ma karan vermeye? Ne hakkınız var? İthalatı kendi 
başınıza kısma kararı veremezsiniz... Belirli yatırım 
hedeflerinden vazgeçme kararını aldınız mı? Mü
saadesini aldınız mı? Almanız lazım. 

Türkiye'de ortalama yüzde şu kadar kalkınma hızı 
sağlanacaktır deyip, % 3, c/c 2,7 kalkınma hızı neti
cesini verebilecek; bunu demiyorum. Zaman zaman, 
seneler itibariyle denkleşt'iriilecek iniş çıkışlar olabilir 
'kalkınma hızlarında; fakat bunu bilerek, razı olarak 
bir hükümetlin ithalatı kısaralk, yatırımdan vazgeçe
rek, üretimden vazgeçerek, kapasitesini düşürerek 
(sanayi kapasitelerini), işsizliği göze alarak, mal dar
lığını, mal yokluğunu göze alarak yapmasının man
tığını anlamak mümikün değil. 

Döviz darlığına eğer böyle çare bulunuyorsa kaldı
rın ithalatı, fazla verirsiniz. Deminki gibi yoklara, kuy
ruklara çare; hiç ithal etmemek, malı hiç bulundur-
mama'k. Döviz darlığına çare ithalatı kısmak, yani 
kallkınmalktan vazgeçmek. Eğer böyle bir 'kararınızı 
kamuoyu önünde açıkiayabiliy orsanız ve kamuoyun
dan da tasvip görüyorsanız, hükümete devamınız için 
müsaade de alabiliyorsanız yapın o işi. Yapın o işi, 
o zaman kısın ithalatı. 

Şimdi, tabiatıyla ödemeler dengesi darboğazı, bi
zim zamanımızda olduğu gibi şimdi de var, bundan 
sonraki hükümetler zamanında da olacaktır. Nitökıim 
sizin hazırlamış olduğunuz Dördüncü Planda da 15 
milyarlık döviz ihtiyacı var, yabancı kaynalk ihtiyacı 
var, 15' milyar dolar. E, niye borçlanmak fena idi 
filan; nasıl yapacaksınız o işli? 15 milyar dolar da 
siz borçlanacaksınız. Şimdi ondan sonra dönüyoruz, 
diyoruz ki; sağlıksız, sıhhatsiz borçlanma. Yani ya
bancı kaynalk ihtiyacı ve zarureti eğer inkâr edile
mezse, bumun alternatifi kalkınmadan vazgeçmek, 
üretimden vazgeçmek, ülkeyi bir uzunca süre sosyal 
hedeflerinden vazgeçirmek olduğuna göre, bu göze 
alınamazsa, yabancı kaynalk kimia tarafından olursa 
olsun aranacaktır. Sizler de arayacaksınız. Nitekim 
aramaktasınız. Şimdi bu noktaya geldik. Sizler de ya
bancı kaynak: aramaktasınız; ama yabancı kaynak her 
arandığı yerde bulunmaz. Evvela yabancı kaynağın 
nerede bulunduğunu bilmdk lazım. Her yerde bulun
maz yabancı kaynalk. Herkesten de istenmez yabancı 
'kaynak. Yani önünüze gelen şahsa, bizim dövize ihti
yacımız var; sende ne kadar varsa bir parçasını verir 
misin şeklinde yabancı kayna'k tedarikine gidilmez. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdii dış borç meselesi bir ciddi iştir; finansman 
işidir, bir mali İştir. O halde bunum kaideleri de ma-
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lidiir, bunun kaideleri de ekonomİıktir. Bunun kai
delerini! poltilka içerMndie, siyaset içerisinde, kendli 
özel itibarımız içerisinde aramamak lazımdır. Yani, 
«ben o kadar saygınım ki, ben gelirsem kasaları 
açar millet,» Hayır beyefendiler, siz gelirseniz kasa
ları açmazlar, Sizin saygınlığınız ve itibarınız tem
sil etmiş olduğunuz devletin itibarı ve saygınlığıdır, 
Onun sayesinde siz hürmet görmektesiniz, kendiniz 
olduğunuz içim değil. Bu Devletin Hükümetinin 
mümessil olduğunuz için veya başı olduğunuz için 
liitiibar görmektesin/iz. 

Bu yanlış anlaşılmıştır; daha Hükümet olmadan 
da yanlış anlaşılmıştır, Hükümet ofldiulktan sonra da 
yanlış anlaşılmıştır, Zannedilmiştir ki, bizim zamıa-
nnmızdia bulunan krediler, eğer bizim itibarlımız bo
zulursa, bozdurulursa o takdirde gelmeyecek bize, Ya
ni bunun için ne yapılmıştır? Bunun için bir hayli dedi
kodu yapılmıştır; «bunlara kredi verilmez, bunlara para 
göndermeyin; ey işçi sen bunlara para göndeırirsen 
geri vermez bunlar» Kim bunlar? O zamanım hükü
metleri, o zamanın hükümet üyeleri, Devletin yetki
lileri. Sonra ne olmuştur? Dışarıya karşı, «bunlar ba
tiktir, enikazdı'r, çöküktür!» filan gibi... Kim batıik 
olan? Biziim şahsen batmamız veya batmamaîmız dı
şarıyı ne kadar alakadar eder? Hangi yabancı me
rak içıerisindiedıir Yılmaz Erigenakfon'u'n kaç parası 
var ne kadar borcu var? Ama onun merak ettiği 
Türk Devletinim ekonomik gücüdür, Türk Devletinin 
ödeme kabiliyetidir, gelişme potansiyeldir. Bunların 
hepsini büyük bir zarf içerisinde gösterirseniz, ki ni
tekim gösterdiniz; Niye? O zamanki siyasi muarız
larınızın başarısız olması için. Dedliniz ki: «biz geıldik 
mi, bizim kendi itibarımız bütün kapıları açmaya ye
ter.» Geldiniz, hiçbir şeye yetmedi, çünikü kullana
cağınız itibarı evvela kendiniz hıorladınız, başkasına 
jurnal ettiniz; Türlkiye'yi başkasına jurnal ettiniz, 
Yalnız bir müesseseyi jurnal etmeniz mesele değil, 
Türkiye bu 'kadar borcum altımda eğilecek, yıkılacak 
bir ülke değil. Türkiye bu kadar borcun altında eko
nomik kaideler içerisinde ve imlkânlar içerisinde kial-
kabilecek bir ülke. Türkiye'nin bu kadar potansiyeli 
olduğu yerli yabancı herkes tarafından kabul edilir
ken, siz bunu kabul edemediniz, E, size nasıl kredi 
verirler? Sen kendi imkânını gerçek manasıyla de-
ğerlendiremiıyorsun da, kendi imkânını, kendi po
tansiyelini bilmiyorsun bu ne verir, bu ne alır bil
miyorsun, nasıl kredi verirler? O nasıl yanlış kapı 
çalmış? Evet, yanlış kapı çalındı. Devletlerden kredi 
alma yolunla gidilmiştir, devletlerden. Devletlerden 
kredi alma yolu tabiatıyla devletler arasındaık'i bir-
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talkım siyasi münasebetlerle bu kredi tedarikinden 
istifade etmek gayesiyle yapılmıştır, anlıyorum; ül
kenin jeopoitÜk durumu içerisinde bulunmuş olduğu 
ittifaklar, vesaire, siyasi etkli olarak, alınacak kredi
nin şartları ve miktarı üzerimde teslis hlasıl edenidir. 
Ama bizatihi kredli verilmesi veya verilmemesini bu 
şdklillde sadece siyasi mülahazalarla sağlayabileceği
nizi zannettiniz. Devletten kredli istediğiniz zaman, 
eğer fazlaca isit&yorsan, şartları size uygunsa, öteki 
devletin de şartı var ve bunu yardım diye telaffuz 
ediyorsunuz; niye yardım? Türkiye niye yardıma 
muıbJfcaç? Yardım dediğMz nesneyi zaten kredi diye 
venecekler, zaten onun da faizi var, yani bedava ver
meyecekler size. Ama siz ianeye muhtaç halde görüp 
kendinizli bunun aidini «yardım» koyuyorsunuz. 
Hayır beyler, bu yardım değil kredi. Türkiye'nin 
krediye ihtiyacı var, ekonomiilk manada krediye ihti
yacı var; bu şakide yaklaşılan, bu şekilde aranan 
şartları ekonomik kaidelere göre tespit edilien kre
diye ihtiyaç var. Ama ne oluyor böyle yaptığımız 
zaman? IMF ile müınalsclbet 'kuruyoruz; IMF ile 
kurmuş olduğumuz münasebetler IMF'nlin bir üyesi 
olmamız sebebiyle normal münasebetler. Ancak, 
kendilerine vermiş olduğumuz niyet mektubu, ne 
dersek diyelim, bu mektupların nasıl hazırlandığı 
Sayın Müezzinoğlu tarafından gayet iyi bilinir, bir
takım telkinler gelir, o telkinlere göre bu mektuplar 
hazırlanır. Yani, IMF, şöyle bir mektup gönderin, 
sizinle bir Stand - by anlaşması yapalım demıiştlir; 
mektup gönderilmiştir, Stand-iby anlaşması yapılmış
tır. Yapılmıştır da üçüncü dilimini hâlâ alamamışız
dır; çünkü, İMF'e yapmış olduğumuz taahhütleri 
de icra edemedik. Niye? İMF'e vermiş olduğunuz 
taahhütler Türkiye'nin şartlarına uygun olsaydı, bir; 
bir de, sizin ekonomik politikalarınız doğru olsaydı, 
yani onlara vermiş olduğunuz taahhütler gerçekten 
Türkiye ekonomisinin zaman içinde yapması icap 
eden birtakım muameleler ve tedbirler olsaydı, el
bette ki yerine getirebilecekti. Bu taahhütleri yerine 
getiremedimz, üçüncü dilimi alamadınız, İMF an
laşması askıya girdi, ilkindi yıl uygulaması askıya 
girdi, diğer büitün kredi muameleleriniz, «IMF, yeşil 
ışık» tabirleri içinde gazete havadisi olmaya devam 
ediyor. 

Bunun yanında, bir acayip 'iş daha oldu, Türkiye 
kendi İhtiyacını kendisi bilir, kenidi kredisini kendi 
arar; Türkiye, kendi kredisıkıfi kendi arar olmaktan 
çıkarıldı. Guadelüp'da 4 Batılı zengin ülkenin patro
nu oturduliar, «Türkiye'ye yardım edelim, yardıma 
(ihtiyacı «var», diye Mr prensip kararına vardılar. Bu-
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nu Almanlara havale ettiler, «Bu işi bizim adımıza 
sen yap» Almanlar ne yaptı? Kendisi bir şey yaptı, 
bir başka şeyleri de başkaları yapsın istedi. OBCD 
Genel Sekreteri Van Leneple havale edildi iş, «Yeni 
bir konsorsiyum (kuralım, bu muameleyi, bu mesele
yi bu konsorsiyum içinde yürütelim» diye; ama, Al
man Başvekili de kendisine verilen bir vazifeyi ifa
da kusur etmedi, o da bir şeyler yaptı, Japon Başlba-
kanına müracatta bulundu, «Türkiye'ye kredi verin» 
diye. Alman Başbakanı Japon Başbakanından, han
gi akla, hangi sıfatla, kimden vekâlet alarak Türki
ye için kredli isteyebiliyor? (AP sıralarından «Bra
vo;» sesleri, alkışlar) Nerede saygın politika? Neresi 
saygın bunun? Benim ekonomik meselelerim Gua
delüp'da zirvede 4 kişi tarafından konuşulacak, ben 
orada yokum, fikrimi alan yoik; ondan sonra Benn' 
da konuşulacak, ben yine orada yokum, yine fikrimi 
alan yok; Ondan sonra, yok Japon Hariciye Vekili-
ne, Japonlarla beraber 7 ülkeye bu şekilde Alman 
Başbakanı müracaat edecek, «Türkiye'ye bir şey
ler yapıverin» diye; kimisi yan çizecek, kimisi «dü
şünelim» diyecek, ne münasebet? Türkiye'nin Ja
ponya ile münasebeti yok mu? Japonya'dan kredli is
teyecek olan Türkiye kendi imkânlarıyla, kenidi ağ
zıyla pekala ister bunu, kendi ağzıyla, Alman Baş
bakanının ağzıyla değil. Dış politlikamızın belirli uiy-
ıgulamalannı yalbancı devlet adamları aracılığıyla yü
rütmek Türkiye'nin saygınlığına ne kazandırır, Rica 
ediyorum? 

Yanlış kapıyı çalarsanız, ancak nasihat alınır. 
Burada nasihat da veriyorlar; bir de dünya âlem si
zinle meşgul oluyor; ama neticede bir şey çıkmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabi dış borç fazlaydı, ek
sikti, münakaşası çok yapılmıştır. Türkiye'nin dış 
ticaretinin devamlı açık verdiği, bu açıkları kapama 
mecburiyetleri gibi, Türkiye'nin dış ticareti 1923 yı
lından beri açık veriyor. Burada 1923'ten itibaren dış 
ticaret açıklarımızın listesi var, harp seneleriyle il
gili birkaç yıl müstesna, devamlı açık verdiğimizi 
görüyoruz. Hele Türkiye kalkınma dönemine girdiği 
tarihten itibaren dış ticaret dengesini sağlayabilmiş 
değil, asgari 29 senedir; asgari, 5Q*yi diyorum, 1950 
öncesi bir kısıtlama devri var; ama, 1946'dan sonra, 
yani İkindi Cihan Harbi bittikten sonra Türkiye it
halat yapma imkânım buluyor, iyi veya kötü 1946-
1950 arasında da Türküye'de bir şeyler yapılııyor ve 
1946'dan sonra Türkiye devamlı olarak diş ticaret 
açığı veriyor. Şu veya bu şekillerde bunu karşılıyo
ruz, hiçbir zaman bu kadar büyük bir problem ha
linde ifade edilmedi. Çünkü, o zamanım sorumluları 
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Türkliye'nıin bu dış ticaret açığının kenldi boylarını ı 
aştığını kiaıbul etmediler. Biziiım hükümetlerimizin, 
kanaatimce bir dksıiği, Türkiye'nin ödemeler dengesi 
darboğazını, dış ticaret açıklarını kendi boylarından 
büyük görmeleridir. 

Beyefendiler Türkiye büyük bir ülke olma yolun
dadır. Büyük ülke çok satacaktır, çok alacaktır. 
Zaman zaman büyük açıklar verecektir, bunu kapa
mak için büyük muameleler yapacaktır. Alıştırınız 
kendinizi büyük rakamlara, alıştırınız kendinizi. 
Türkiye'nin ortalama % 8 kalkınmasını istiyorsunuz 
bir plan döneminde, ondan sonra filan rakamı ken
diniz için korkutucu buluyorsunuz. Bu rakamlardan 
korkmayanlar var, bu rakamlardan korkmayanlar 
idare ettiği zaman sizin gibi şikâyet etmeyecektir ve 
çaresini bulacaklardır, şimdiye kadar yaptıkları gibi. 
(AP sıralarından «Bravoi» sesleri, alkışlar) 

Efendim ne yapmışız? Çok lüks mal ithal edil
miş. Türkiye'de neyin ithal edildiği, neyin ithal edile
ceği belli; geniş geniş istatistikleri var bunun. Hiç bir 
sene ithalat hacmimizin % 5'in üzerine çıkmamıştır 
tüketim malı ithalatı. Bu tüketim malı içinde, buğ
dayınız eksik geldiği zaman, yemeklik buğday ithalatı 
da var, tüketim malı diye bunu kastediyorum. Yağ 
da var. Hiç bir zaman bu % 5'in üzerine çıkmamış, 
i% 3 olmuş, ı%" 2,5 olmuş, bu arada oynamış tüketim 
malr ithalatı. 

Diğer ithalat ne? Diğer ithalat hammadde, ara 
malı ve yatırım malı. Vazgeçiniz yatırımdan, müm
kün; yatırımdan vazgeçiniz, takriben senede 2 milyar 
dolarlık bir tasarrufunuz olur; yolun biri bu. Yatı
rım malı getirmezsiniz, dış ticaret açığınız 2 milyar 
dolar eksik olur. Fabrikaları çalıştırmaktan vazgeçi
niz, yine 2 milyar dolar civarında bir tasarrufunuz 
olur. 

Şimdi, Türkiye'de çok fazla lüks araba olduğuna 
göre, bunları çalıştırmayınca da benzin tasarrufu sağ- I 
layacaksınız... I 

Elbette ki, Türkiye'de üretilmeyen birtakım mal
ların, döviz ödeyerek sağladığımız birtakım malların 
gelişi güzel harcanmasına mani olucu tedbirleri al- I 
malıyız. Ama Türk Milletine bir asgari hayat çiz- I 
gisini çok görmemeliyiz. Tüketimi kısacağız diye 
hangi hayat şartına Türk Milletini mahkûm etmek is- I 
tiyorsunuz, razı etmek istiyorsunuz; hangi hayat şar- I 
tına? Bunu ortaya koymanız lazım. I 

Otomobile binmeyiniz. E, şehirlerarası otobüs de 
savurganlık; ona da binmeyiniz, trene bininiz. Za
manında biniliyordu, 1930 - 1940 tarihlerinde, üçün- I 
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cü mevki trenlere balık istifi gibi millet biniyordu, 
balık istifi gibi, sayenizde. Millete bunu reva görme
yiniz. 

Türk vatandaşı telefona da layıktır, arabaya da 
layıktır. Onu idare edenlerin marifeti bunu sağla
maktır kendisine, bundan mahrum etmek değil. 
(AP sıralarından «Bravoi» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir rakam vermek istiyorum 
burada: «Kısa ve orta vadeli borçlanma, fevkalade 
büyük borçlanma.» Bunu Devletin resmi rakamla
rından alıyorum. 1975 yılında 666 milyon dolar, bu
nun yanında 382 milyon dolarlık proje kredisi kulla
nılıyor, 417 milyon dolarlık da rezerv eksilişi var 
1975'te. 

1976'da 1 580 000 000 dolar kısa ve orta vadeli 
borçlanma, 485 milyon dolar proje kredisi kullanımı, 
112 milyon dolar rezerv eksilişi var. 

1977'de 2 284 000 000 dolar kısa ve orta vadeli 
kredi kullanımı, 499 milyon, yani 500 milyon dolar 
proje kredisi kullanımı, 566 milyon dolar da rezerv 
eksilişi var. İşte son 3 sene böyle finanse edildi. 
Nerede edildi, nasıl edildi? Bütün kısa ve orta va
deli kredi kullanımı, proje kredileri hariç, fiilen kul
lanma 4 530 000 000 dolardır; bu kadar büyütülen. 
Bunun 1 960 000 000 doları DÇM'dir, dövize çevrilir 
mevduat hesabı/ 

Türkiye için fevkalade kötü olduğu için, zararlı 
olduğu iddia edilen bu hesap, 1976 yılında Tür
kiye'ye % 6'ya mal olmuştur, % 6,2, ı976 Tür
kiye'ye maliyeti. Bulunuz bugün % 6,2'ye, % 10'a 
dövizi, getiriniz ve Türk ekonomisi kullansın. 

«Dövize Çevrilir Mevduat hesabında, efendim, 
Türkiye'nin 98 bin bankaya borcu varmış, 98 bin fir
maya borcu varmış.» 

Buna 98 bin firmayla muamele yapıyor derler, 
borcu varmış da değil, muamele yapıyor denir ve Tür
kiye 98 bin firmadan daha fazlasıyla muamele yapa
bilir hâle gelmelidir. 9'8 bin firma az, Türkiye için 
az. Firmalar kendi aralarında muamele yapıyor. Dün
yaya açılmış bir ekonomi, elbette ki alacak, satacak, 
verecek, vadeli alacak, zamanında ödeyecek, temdit 
ettirecek, bir kısmını ödeyecek. Bu gibi muameleleri 
yapmayan hangi ülke ekonomisini geliştirebilir? 

Efendim nasıl olmuş da 98 bin firmaya Türkiye 
borçlanmış? tyi ya o 98 bin firmanın imkânları Türk 
ekonomisine kullandırılmasaydı ne olacaktı? Bunun 
cevabını bulmak lazım. 98 bin firma Türkiye'ye ken
di imkânlarından bir miktarını aktardı diye, bunu ak
tarma marifetini gösterenleri takdir etmek lazım, kö-
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tülemek değil. Çünkü, Türk ekonomisinin o zamanki 
ihtiyaçları ancak bu saye'de karşılanabilmiştir. Türk 
ekonomisinde bir gerileme olmamıştır, kalkınma hız
ları plan döneminin öngörmüş olduğu ortalamalara 
fevkalade yakın gerçekleşmiştir. 

Tabii üzerinde daha fazla durmak istemediğim ko
nular var; bu senek i ihracat meselesi; % 30,5 ırtış 
büyük başarı olarak söyleniyor. Nasıl olduğu, nasıl 
meydana geldiği arkadaşlarımız tarafından ifade edil
di; ama eğer hu parlak başarı ise, 1976 yılının ihra
catı bir önceki yıla nazaran ne kadar artmıştır? Bunu 
da ortaya koymak lazım. Biz rakamları verirken son 
5 yılın rakamını veriyoruz. 1976 yılının ihracatı, bir 
önceki yılının 1 401 000 000 dolarına karşılık, 
1 960 000 000 dolardır. Artış % 40 var, sizin % 30' 
nuzu da aşan. Kaldıki, o zaman 1974'den kalma da 
herhangi stok falan yoktu. Kendi ürettiğimiz malı 
kendimiz satmıştık. 

Değerli arkadaşlarım, kısa kısa 1-2 noktaya temas 
edeceğim. Yatırımlar son yıl fevkalade düşük sevi
yede kalmıştır. Kamu yatırımlarının nakdi harcama
ları, Devlet Planlama Teşkilâtı, % 70 gerçekleşti di
ye ifade ediyor. 

Eğer nakdi harcama % 70 gerçekleşti ise, fiyat ar
tışlarıyla bunu deflate ettiğiniz zaman % 45 civarın
da, 1977 fiyatlarıyla % 45 civarında bir harcamayı 
bulursunuz. Bu ise yatırımların % 50'nin altında bir 
düşüşle gerçekleştiğidir. Ben burada bir şeyi hatırla
tacağım, kalkınma hızları bakımından: 

Sayın Müezzinoğlu geçen sene bütçe takdim konuş
malarında; 1977 yılında, o tarihlerde % 5 olarak gö
rülüyor 1977'nin kalkınma hızı, «1977 yılında % 5 
kalkınma hızı var, ama Türkiye'deki' nüfus artışını da 
dikkate alınız, bu % 5'i hesaplarken» diye kendileri 
bu kürsüden ifade etmişlerdir; ama bu sene nedense 
1978'in % 3'iük kalkınma hızırida nüfusun hesap
lanmasından fevkalade tedirgin oldular. 

Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla işaret edeyim ki, 
1978 yılı Türkiye plan yapalı beri, planda acemi ol
duğu, plan yapmada da, uygulamada da tecrübesiz 
olduğu devreler dahil, plan yapalı beri en düşük kal
kınma hızını 1978'de elde etmiştir. 

1978 rekorlar yılıdır. En pahalı yıl, en yüksek fi
yat artışı 1978'dedir. En düşük kalkınma hızı 1978'de-
dir, en düşük üretim 1978'de. Bunun kısa 1-2 örneği
ni de vereceğim. Yine Sayın Maliye Bakanı burada
ki ifadelerinde birtakım linyit gibi, demir cevheri, 
elektrikte % 4 artışı övünerek söylüyorlar,. % 4 ar
tış sağlanmış. Peki bir önceki yıl yüzde kaç artış sağ

lanmış elektrikte? Ondan bir önceki yıl yüzde kaç artış 
sağlanmıştır elektrikte? % 4'lük bir elektrik enerjisi 
üretimindeki artış, herhalde zikrederken fevkalade çe
kinerek zikretmesidir ve bu, çok büyük kabahat ol
duğunu da peşinan itiraf ederek zikredilmesi icabe-
den bir rakamdır. (AP sıralarından alkışlar) İşte Tür
kiye böyle karanlığa gitti. % 4 elektriği artıracaksı
nız, ondan sonra Türkiye niye karanlıkta?.. 

Ampulü buldurmuyorsunuz, ampul yok, elektrik 
tasarrufu, ki onun da gerçekleştirme yolunu, zanne
diyorum buluyorsunuz. 

Bakın taşkömüründe % 2,5'luk bir eksiliş. Geli
şen ülkede bu rakamların kesinlikle eksilmemesi la
zımdır. Konsantre bakırda % 23'lük bir eksiliş; çin
ko - kurşunda % 21 bir eksiliş; kükürtte % 5'lik ek
siliş, ham demirde % 21'lik eksiliş; pikte % 48'lik 
eksiliş; ham alüminyum ve bilister bakırda % 13'er-
lik eksilişler var. Külçe çinkoda % 30'luk bir artış 
var. Fuel-oil'de eksiliş var; benzinde % 16; motorin
de % 18 eksiliş var. fç ve dış lastiklerde % 77,5'luk 
'bir eksiliş; bu da 8 aylık, verdiğim rakam. Türkiye ne 
oluyor; büyüyor değil mi? Her şey eksilirken Türki
ye nasıl büyür? Her şeyi eksiliyor bu ülkenin, yal
nız bakan adedi artıyor. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin 14 aylık de
ğerlendirmesi sonucunda şu görülüyor: Bu Hüküme
tin iktisadi ve mali politikaları fevkalade yanlıştır. 
Doğru politika tespit edememişlerdir, doğru politika 
uygulayamamışlardır. Enflasyonla mücadele bunların 
gayeleri idi, Hükümet programlarında taahhütleri idi, 
IMF'e karşı % 20 olarak taahhütleri idi; yıl sonunda, 
% 20'de tutulacaktı fiyat artışları; başaramamışlar
dır. 

Yine yatırımları arttırmak, üretimi arttırmak, ken
dilerinin hükümet Programlarındaki taahhütleri idi. 
Bir Hükümetin tabii vazifesiydi; üretimi azaltmışlar
dır. Paraya olan güveni sarsmışlar, istikrarı ülkede yok 
etmişlerdir. Bakınız bir sene içinde yalnız altın fiyat-
larıda % 300 bir artış var, yalnız altın fiyatlarında 
Türkiye hiçbir devrede bu kadar yüksek fiyat artı
şına şahit olmadı, iktisadi Devlet Teşekküllerinin ve 
Devletin zararını önlemek için bulabildikleri yegane 
çare zam yapmak olmuştur. Ama, zam yaptıkça, tü
ketim eğilimini azaltmak şöyle dursun, ayrıca kam
çılamışlardır, çünkü, «Yarın gene zam yapacaklar» en
dişesi, «Bögünkü mal her halükârda daha ucuzdur», 
intibaını vermiştir. (AP sıralarından alkışlar). 

Bu Hükümet geldiğinden beri, hergün, artan bir 
şiddet ve uzunlukta kuyruklara Türkiye sahne olmuş-
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tur. Her yerde yok, neyi sorarsanız, yok. Bu ülkenin I 
kendi ürettiği ürünlerin birçoğu dahi yoklar listesine 
girmiştir; niye? Her yerde kuyruk, ete kuyruğa giri
yorsunuz, peynire kuyruğa, oyun kağıdına kuyruğa, 
sigaraya kuyruğa.. Yok. """ 

Ödemeler dengesinde takip etmiş oldukları politi
kalarla kredi bulamamışlardır, yanlış kapı çalmışlar
dır. gereksiz kişilerden talepte bulunmuşlardır. Gerek
siz kişilerden talepte bulunmak Türkiyeyi itibarlı yap
mamıştır. Biz anlatamayız ki; «Bunlar dış politika
da, dış ekonomik ilişkileri idare etmede dünyanın ge
nel şartlarından habersizdirler» diye. Anlatmak müm
kün değil. Fakat Türkiye'nin birtakım siyasi mese
lelerini, iktisadi sıkıntılarıyla beraber konuşulabile
ceği intibaını vermişlerdir. Kanaatimizce bu doğru 
hir intiba değildir, dışa karşı. 

Bu arada saygınlığımızı arttırmaya yardımcı olur 
diye, Merkez Bankasını basmışlardır. Merkez Banka
sını bastığınız zaman döviziniz artacaksa, paranız is-
tikarara kavuşacaksa, bir daha yapın bu işi; ama ol
maz. (AP sıralarından alkışlar). 

Görüldüğü gibi geçen seneye nazaran, ödemeler 
dengesi darboğazı artmıştır, fiyatlar artmıştır. Ne ol
muştur bu olunca? Türkiye ithalatını kıstı, Kıstı da bu 
ithalatın tümü yapılmıyor mu? Yapılıyor; kaçak ola
rak yapılıyor. Kaçak ithalat yapıldığı zaman ne olur? | 
Gayrı meşru kazanç olur, vergi kaçakçılığı olur. Si
zin yanlış ithalat politikanız, yanlış dış ödemeler po
litikanız, Türkiye'yi bu duruma getirmiş, koymuştur. 
Ne yapmıştır? Çok şikâyet ettiğiniz vurguncu, boz- j 
guncu, kaçakçı ve vergi kaçakçısı, herşey dahil, bun
lara gün doğmuştur zamanınızda, gün doğmuştur. I 

Şimdi bu tablo karşısında başlangıçta anarşiyi, 
yokluğu, fiyatları, kalkınmayı, üretim düşüklüğünü an
lattık. Geçen sene mi daha iyi idi, bu sene mi? 1977 I 
sonu mu daha rahattı ülkeriin vatandaşı? Bu ülkenin 
vatandaşı 1977'yi ve ondan önceki yılları da yaşadt, 
1978'i de yaşadı; hangisinde daha rahattı? Hangisin
de pahalılıktan daha az şikâyet ediyordu? Hangisin
de kuyrukta beklemekten daha az bunal ıyordu veya 
beklemiyordu? Hangisinde ilaç bulamadım, hastam 
bu yüzden ölüme terk edildi diye şikâyet ediyordu I 
veya etmiyordu? I 

BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Ergenekon: 
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. I 
1977 sonuna göre, vicdan sahibi bütün vatandaşlar j 

ve öyle zannediyorum ki hadiseleri beraber yaşadığı- I 
mız Cumhuriyet Halk Partisinin değerli Grubunun J 
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mensupları da bilirlerki 1977 sonuna nazaran 1978 
sonunda hiçbir şey Türkiye'de daha iyi değildir. Her 
şey geçen seneye nazaran daha kötüdür, her şey ge
çen seneye nazaran daha kötüdür. Şimdi bunu yap
tıktan sonra biz Türkiye'yi idare ettik diye ortaya 
çıkmak. Neyi idare ettiniz? Türkiye'yi nasıl idare et
tiniz? Buna idare mi denir? Yani siz olmasaydınız da 
başkası olsaydı başka ne yapardı? 

VELİ YILDIZ (İçel) — Batardı memleket. 
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Şimdiye 

kadar batmadı, bu ülke şimdiye kadar batmadı yal
nız şunu.. 

BEKİR ADIBELLİ (Ankara) — Konuşmanla uy
gulaman bir olsa bari, bir şey denemez. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sayın 
arkadaşlar. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — .. Ve Yü
ce Türk Milleti tabiatıyla batmama kararını verecek, 
vermiştir onu ve bunun çok çabuk zamanda da tezahü
rünü gösterecektir. Bunun tezahürü sizi iktidardan 
uzaklaştırmaktır. Tezahürü bu. (AP sıralarından al
kışlar). 

Şimdi şunu ifade ediyorum size. 
BEKİR ADIBELLİ (Ankara) — Demirellere yar

dımdan başka ne yaptınız? 

BAŞKAN — Sayın Adnbelli, rica ediyorum. 
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — ...Tür

kiye'yi parasız bıraktınız; marifetse bunu yaptınız. Si
zin gününüze kadar Türkiye parasızdır denmiyordu, 
parası bulunuyordu. Bir kıtlık idaresi getirdiniz Tür
kiye'ye. Kıtlık idaresi savunulur, övünülür bir idare 
midir? Eğer seçim meydanlarında deseydiniz; «Ben 
sizin iki eşyanızdan bir tanesini geri alacağım, aldıra
cağım; traktörünüze benzin vermeyeceğim; hastanıza 
ilaç buldurmayacağım ey vatandaş. Ey vatandaş sizi 
bu kadar mesut edeceğim» ne alırdınız? (AP sırala
rından «Hava, hava» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi son olarak bir şey 
sormak istiyorum: Bir hükümetin zorunlu birtakım 
görevleri vardır. Bunların başında can güvenliği sağ
lamak gelir. Sağlanamadığı aşikârdır. Çünkü tetik 
atmıştır. 

Ülkenin bütünlüğünü korumak gelir. Ülkenin bü
tünlüğüne yönelmiş tehditler bir yıl öncekine naza
ran çok daha ağırlik kesbetmiştir. 

Rejimi ve Anayasa düzenini korumak gelir. Hükü
metin kaçınılmaz görevleridir. Hükümet bunun için 
olunur. Bir başka iş için hükümet olunmaz. 
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Hukuk düzenini üstün kılmak gerekir. Türkiye'de 
zorbalar almış yürümüş, bir kısmı kurtarılmış bölge 
demiş, kendi hâkimiyetini orada ilan etmiş; dernek
ler bir baş çekmiş; «Biz hükümetten daha güçlüyüz, 
hükümeti dahi biz yönlendiriyoruz» iddiasında. 

Şimdi devletin üstün ve mutlak otorite olduğunu 
şüpheye düşürücü davranışlar hergün görülmekte ül
kenin içinde. Nerede devletin üstünlüğü, nerede dev
letin üstün otorite oluşu? Bunlar da sağlanamamış. 

Ülkenin dış menfaatleri, dış ilişkilerinin hiçbirisi 
çözülememiş. Bir çözülüp çözülmediği üzerinde derin 
münakaşa yapılması icap eden ambargo var. Yoksa 
büsbütün Türkiye'nin üzerine bir yük diye, bir ağır
lık diye ayrıca getirildi mi? Haziranı bekleyelim o 
zaman görürüz. Münakaşayı o zaman yapmak lazım. 

Devlet kendi vazifesi olan tarafsızlığı, yani parti
zanlık yapmamayı kesinlikle sağlayamamış. Burada 
sıra sıra örnekler verildi. Hiçbirine cevap dahi verile
medi? Bir suskunluk içinde kalındı. Ülke ekonomisi 
facia haline getirilmiş, Hükümet enflasyona mağ
lup olmuş mağlup olmuş. Dövize mağlup olmuş bu 
Hükümet. 

İRFAN BİNAY (Çanakkale) — Anarşiye teslim 
olmuş. 

YILMAZ ERGENBKON (Devamla) — İşsizliği 
artırmış, fakiri, fukarayı, orta halliyi ezmiş, Türkiye' 
yi yoklar ülkesi, kuyruklar ülkesi haline getirmiş. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, soruyorum: Bunları 
yapmak için mi hükümet oldunuz, bunları yapmak için 
mi hükümet oldunuz? Bir hükümet herhalde bunları 
yaparak hükümet olmaya devam edemez. Bunlar ba
şarısızlıktır, eğer bunlara başarı deniyorsa, başarısız
lık neye denir, onu aramak lazım'dır?(AP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar). 

'Kaldı ki, kaldı ki, artık ümit vermiyorsunuz; ge
çen sene ümit veriyordunuz, şimdi ümit de vermiyor
sunuz. Bir bakan çıkıyor buraya diyor ki. «Anarşi 
öyle kolay kolay bitmez, bu sene de devam eder». 
Diğer ekonomik işlerle ilgili bakanlar da çıkıyorlar, 
«Enflasyon da devam eder, o da bitmez» diyorlar. Bı
rakın, bunu yapacaklar, «biter azalır» diyenler gelsin 
buraya. Yani anarşiyi devam ettireceğiz, enflasyonu 
devam ettireceğiz, kıtlığı devam ettireceğiz, hükümeti 
devam ettireceğiz. 

Rica ederim, biraz insaf sahibi olmak gerek, biraz 
insaf sahibi olmak gerekir. 

Şimdi şu anlaşılıyor ki, sizin maksadınız ülkenin 
refahına hizmet etmek, Türk vatandaşının yararını 
dününden daha iyi yapmak değildir. Sizin maksadınız 
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bir hükümete sahip olmaktı. Bir hükümet arıyordu
nuz, şu veya bu şekliyle; kimsenin tasvip etmediği ve 
Türk siyası hayatında bir defa daha tekrarlanması, ör
neği mutlak olmaması gereken bir modelle bir hükü
meti ele geçirdiniz. Belliydi ki sizin maksadınız, bir hü
kümetin yaptığı işleri yapmak değil, bir hükümetin 
yapmayacağı, yapamayacağı işleri yapmaktı. Yani yan-
danşlarınızı yerleştirecektiniz, onlara menfaat sağla
yacaktınız. Şimdiye kadar kayıtsız olduğunuz, tahrik 
ettiğiniz birtakım unsurları sizin iktidarınızda rahat
ça hareket edebilir hale getirecektiniz, Türkiye'yi se
faletten, bunlatacaktınız. Niye? Böyle mi düzeni de
ğiştirecektiniz? Düzen değiştirmenin unsurları mıy
dı bunlar? 

Öyle anlaşılıyor ki, siz ne çareye sahiptiniz, ne ça
reyi biliyordunuz, ne de bunu uygulamaya niyetliy
diniz. Bir misal ile sözlerimi bitirmek istiyorum: Dev
letin 1 200 000 memuru var. Bu memurlar elbette ki 
artan hayat pahalılığı karşısında kendilerini yeni şart
lara uydurmakta en fazla güçlük çeken gruptur, en 
fazla güçlük çeken zümredir. Bir gün tutuyorsunuz 
bir derece verelim, katsayıyı biraz artıralım, dipteki 
dereceyi kaldıralım; hayır onları kaldırmayalım, öte
kini koyalım. Şimdi kimin ne aldığı, nereden aldığı, 
kaç kuruş aldığı, umum müdür ne alıyor, umum .mü
dürün yanıridaki odacı kaç para alıyor; bir hercümerç 
haline getirilmiştir devlet personel nizamı. 

BEKİR ADIBELLİ (Ankara) — Mirasınız, mira
sınız. 

YILMAZ ERGENBKON (Devamla) — Bir her
cümerç haline getirilmiştir ve bir sürü şey yapıyorum 
diye gösterilmiştir. Ama haddi-zatında yapılan hiç
bir şey yoktur. % 60'ın üzerinde bir fiyat artışı ola
cak bu ülkede, buna karşı devlet memurları maaşında 
2 katsayıyla % 15 ve bir derece artışıyla da alt kade
melerde % 5'lik; ceman % 20'lik bir imkân artışı sağ
layacaksınız. c/c 60 fiyatlar, % 20 ücretler. 

İşte Türk Milletine verebileceğinizin azamisi bu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, 14 ayın sonunda bu Hükü
metin kendisinin de bir defa oturup değerlendirmesi 
lazımdır. Bu ülkeden bir defa daba rey isteyebilmesi 
için kendisini değerlendirmesi lazımdır. 

Yapamadığını itiraf etmenin büyüklüğünü hâlâ 
gösterebileceğini umuyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AP_ve MHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergenekon. 
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İkinci söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Altan Öymen de, buyurun efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALTAN ÖYMEN 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bütçe görüşmelerinin 11 nci gününe gelmiş bulu
nuyoruz. Biraz sonra bu görüşmeler bitecek, oylama
ya geçilecek. Bu bütçe görüşmeleri sırasında muha
lefet sözcülerinin, özellikle Adalet Partisi sözcüleri
nin ve özellikle Adalet Partisi Sayın Genel Başkanı
nın burada söyledikleri, bir noktada özetlenmekte
dir: «'Bu Hükümet gitmelidir, bu Hükümet gitsin» 
Bu, tabii bir temennidir, kendilerinin bir temerınisi-
sidir. Bu temeninin gerçekleşmesi için iki yol vardır. 
Birincisi, Hükümetin bu Meclisteki güvenoyunu, gü
venini yitirmesi, İkincisi de, kendiliğinden istifa etme
sidir. 

Aslında, Adalet Partisi Genel Başkanının kendisi 
iktidarda olduğu zamanlardaki mantığına göre, sade
ce birinci yol vardır. Kendisinin iktidarda olduğu za
manlarda Adalet Partisi Genel Başkanı, hükümetin 
kendiliğinden istifa etmesi yolunu hiç düşünmemiş, 
hükümetin ancak, Mecliste düşürülürse yerinden gi
debileceği noktasından hareket etmiştir. Hatta 1977 
yılının son sıralarında hatırlarsınız, artık hükümetin 
gideceği matematik olarak kesinleştiği halde, son ana 
kadar burada hükümetin başında kalıp düşürülmesi 
kesinleştiği, bunu Başkan ilan ettiği zaman da bu kür
süden bunalım ilan ettiğini hep beraber hatırlıyoruz. 

Şimdi, arkadaşlar, bu mantığı ifade eden şu sözler 
yine kendisine aittir: «Hükümeteler Mecliste düşer, 
bulun 226'yı düşürün hükümeti» Ben Başbakanlığa 
muhalefet mi getirdi? Muhalefet arzu etmediği za
man iktidardan vazgeçecek değiliz. 7 ay içinde üç 
defa güvenoyu almış bulunuyoruz. Niçin gidecek 
misiz?» 

Sayın Demirel'in bütün başarısızlıklarına rağmen, 
hükümetlerinin ilk Başbakanı olduğu 1965 yılından be
ri her zaman tekrarladığı bu kural esas alınırsa ve 7 
ayda üç defa güvenoyu almak hükümette kalmak için 
yeterli neden sayılıyorsa, bu Hükümet geçtiğimiz 14 
ay içinde 82 defa güvenoyu almıştır. (CHP sıraların
dan alkışlar) Bu 82'nin 19'u şimdiye kadar muhalefet 
tarafından Meclise verilen 51 Gensorudan görüşüle-
lebilmiş olanlarının sonucunda alınmış güvenoyudur. 
Ötekiler ise kendileri tarafından her biri birer güven
oyu haline getirilen Meclis birleşimlerini açtırma yok
lamalardır, oylama sırasında yaptırılan yoklamalar
dır, engelleme amacıyla istenilen açık oylamalardır. 
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Bunların her biri muhalefet yönetimi tarafından bi
rer güvenoyu denemesi haline getirilmiş, her sefe
rinde iktidarın ayağının sürçmesi büyük bir ümitle 
beklenmiş, bu Hükümet gitti, gidiyor avunmalarının 
konusu yapılmıştır; ama her seferinde bu 82 dene
menin her biri, muhalefet yönetiminin bu yoldaki 
her denemesi, ümitlerinin balon gibi sönmesiyle mu
halefet yönetiminin her seferinde kafasını duvara 
çarpmasıyla sonuçlanmıştır. 

Aslında, muhalefetin iktidar grubunu özellikle 
Meclis birleşimini açtırmak için 226'yı bulmak zorun
da bırakması, iktidarın bunu hatta daha da fazlasıy
la sağlaması normal bir güvenoyundan çok daha 
önemlidir. Şunu hatırlamak gerekli ki, Anayasamıza 
göre, bir hükümet kurulurken alacağı güvenoyu için 
de, kurulduğundan sonra güvenoyuna tabi tutulma
sı hallerindeki güvenoyu için de basit çoğunluk ye
terlidir. Nitekim Birinci Cephe Hükümeti burada 
218'e karşı 222 oyla kurulmuştur ve başlangıçta 226' 
lık değil, bu 222'lik tabana dayanarak ülkemizin ka
derini maalesef iki yıldan fazla bir süreyle etkilemiş
tir. 

Hükümet kurmak ve hükümet olarak kalmak için 
(Anayasamıza göre) basit çoğunluğun yeterli olması 
demek, bugünkü durumda muhalefetin her milletve
kili her zaman Meclise gelse bile 216-217 oyun yeter
li olması demektir; ama muhalefet yönetiminin Mec
lis birleşimlerine katılmama sorumsuzluğunun ve bu
na karşılık iktidar grubunun halk yararına kanunları 
çıkarma azminin sonucu olarak iktidar grubu Anaya
sanın gerektirdiği sayının çok üstünde olan bu sayıyı 
da âdeta bir süper güvenoyu alır gibi her zaman sağ
lamıştır. O bakımdan sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
bu hükümet, Gensorusu, 'birleşimi açtırma sayısı, yok
laması, açık oylamasıyla Cumhuriyet tarihimizin Mec
lislerden hem nitelik, hem de nicelik bakımından en 
fazla güvenoyu almış, Meclisimizin güvenine en fazla 
mazhar olmuş ve Meclisimizin güvenine mazhar ol
duğunu ortalama beş günde bi'r ispat etmiş bir hükü
mettir. 7 aylık süre içinde üç defa güvenoyu almakla 
iftihar eden ve bunu hükümette kalmanın en tabii 
sebebi ilan eden Sayın Adalet Partisi Başkanının hü
kümetlerinden, 7 aylık süre hesabıyla yani 14 ayı 
7'ye indirgersek, 14 defa daha fazla güvenoyu almış 
bir hükümettir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Demirel'in iktidardayken ki mantığıyla bu 
hükümet niye gitsin? Sayın Demirel 3 Aralık 1977'de 
şunları söylemiştir: «Hükümeti her gün gidiyor diye 
göstermekte fayda yok. Bunu böyle gösterenler küçük 
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düşüyor. Hükümet için bir zemin vardır, o zemin Mil
let Meclisidir. Her gün Hükümete ömür biçmekten-
se, güçleri varsa gelirler Meclise, orada görüşelim.» 

Yani şimdi siz de Sayın Demirel'in deyimiyle, gü
cünüz varsa gelin Meclise, düşürün Hükümeti; gü
cünüz yoksa, düşüremiyorsanız, yine Sayın Demirel' 
in tavsiyesine uyun, onun sözleriyle; hükümetin her 
gün gideceğinden bahsederek kendinizi küçük düşür
meyin; ama tabii sayın arkadaşlar.. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Dün dündü, bugün bu-
gün'dür. 

ALTAN ÖVMEN (Devamla) — Sayın arkadaş
lar, «Dün dündü, bugün bugündür.» Ama, bu, sayın 
Adalet Partisi Genel Başkanının mantığıdır. Bizim 
görüşümüze göre, hükümetin görevden ayrılması için 
illa Mecliste güvensizlik oyu alması gerekmez. Hükü
metler kendiliğinden istifa edebilirler. 

Örneğin, koalisyon ortaklarıyla aralarında ciddi 
anlaşmazlıklar olur, işler yürümez hale gelir. Örneğin, 
Hükümetin Dışişleri Bakanı resmi bir ziyaret için Ka-
hire'ye gittiği zaman Başbakan Yardımcılarından biri 
bu geziye açıktan karşı çıkar, «Bu bir sorumsuzluk
tur» der. Bir öteki «Bu resmi gezi değildir, turistik 
gezidir, Dışişleri Bakanı oraya ehramları görmeye git
miştir» der. Aynı Hükümetin Enerji Bakanı «Böyle 
gezi olmaz» diye bayrak açarsa; örneğin, hükümetin 
ortaklan bir dış gezi için bile birbirinin neredeyse sa
çını başını yolacak hale gelirse, hükümetin kendiliğin
den istifa etmesi gerekir. 

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanının 
yanında müzakerelerde bulunurken, Hükümetin öte
ki ortağı burada «O bizim Başbakan orada müzake
re yapamaz, sadece takla atar» derse, o hükümetler 
istifa edebilir, istifa etmelidir. 

Ya da bir hükümetin Maliye Bakanı devalüasyon 
ilan ederken Başbakan Yardımcısı «Ben karışmam 
ona, o ilan etmiş, haberim yok» derse, yine istifa ede
bilirler. Ya da artık birşey yapabileceklerine, faydalı 
bir şey yapabileceklerine inançlarını tamamen yitir
mişler ve bunu itiraf etmeye başlamışlarsa, yine ken
diliğinden istifa edebilirler. 

Sayın Demirel'in böyle şeyler çok başına gelmiş; 
ama kendisi istifa etemeyi hiç düşünmemiştir. O ayrı. 
Ama bizim fikrimize göre, dediğim gibi istifa edebi
lirler. Yalnız bunun için ortada böyle ciddi nedenler 
olması gereklidir. Böyle, biraz önce konuşan Adalet 
Partisi sözcüsünün belirttiği gibi, yahut daha önce 
konuşan bazı muhalefet sözcülerinin; bu arada sayın 
Adalet Partisi Başkanının belirttiği gibi kerameti ken

dinden menkul rivayetler hükümeti düşürmek için 
yetmez, bunun inandırıcı olması gereklidir. 

Nt'HAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Kaç bin kişinin 
daha ölmesi lazım? 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi inandırı
cı mıdır burada söylenenler? Adalet Partisi sözcüleri, 
(biraz önce konuşan sözcü arkadaşımız da dahil) ama 
asıl Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı burada 
yaptığı konuşmada diyor ki: «1977 Türkiyesi şöyle 
iyiydi, böyle iyiydi, sonra kötü oldu». Şimdi hükümet 
1977 yılı sonundaki, 1978 yılı başındaki Türkiye'yi 

i nasıl devir almıştır, diye soruyor. Şöyle cevap veriyor 
sonra: «Karnı tok, sırtı pek bir Türkiye'yi devir al
mıştır. Bacaları tüten, fabrikaları çalışan bir Türkiye' 
yi, hiçbir malın yokluğunun hissedilmediği bir Türki
ye'yi devir almıştır. Borularından petrol akan bir 
Türkiye'yi devir almıştır. Depoları malla dolu bir Tür
kiye'yi devir almıştır.» 

Yani neredeyse güllük gülistanlık bir Türkiye'yi 
devir almıştır. Şimdi, «Türkiye öyle değil, öyleyse bu 
hükümet gitmelidir» diyor. Bunlar tabii ilginç iddia
lardır; ama son derece orijinal iddialardır. Benzerleri 
1977 yılında, Türkiye'nin güllük gülistanlık bir Türki
ye olduğu iddiası kendisinden ve diğer Adalet Partisi 
sözcülerinden başka kimse tarafından işitilmemiştir; 
sadece Adalet Partisi Genel Başkanının kendi paten
tinde iddialardır. 

Şimdi Türkiye'de tarafsız gözlemciler tabii var. 
Sadece iktidarın bakanlarının ve sözcülerinin söyle
diği ile yetinmemek lazım elbette; bütün basın var, 
iç basın var, dış basın var... 

AHMET SAYİN (Burdur) — TRT var. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — İşçi teşekkülleri, 

iş adamları çevreleri var. Bunlar 1977 yılında Tür
kiye'nin ne halde olduğunu, daha o zamandan iti
baren pekçok defa yazmışlar, açıklamışlardır. Bun
ları burada Grubumuzun sözcüleri, Hükümetin Ba
kanları açıkladırla'r. Benim tekrar tekrar rakam 
söyleyerek aynı şeyleri tekrarlamama gerek yok, bunu 
yeniden ispatlamaya da gerek yok. Bu mikrofonun 
siyah olduğu kadar belli Türkiye'nin 1977 yılında 
ne olduğu. Yalnız, Adalet Partisi Genel Başkanı 
buna beyaz diyor; ama bir özet olsun diye o dönem
de çıkan, 1977 Kasım ayında çıkan bir yazıdan bir
kaç satır akuyayım (Tercüman Gazetesinden okuyo
rum): 

«Durum acıdır, görmezlikten gelinemeyecek bir 
gerçek döviz sıkıntısının tamamen hafiflemediği, git
tikçe ağırlaşmakta olduğudur. Türkiye ekonomisi 
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Şubat sonlarından bu yana, tek kuruşluk döviz 
transferleri yapamamıştır. Dış yardımlar, DÇM diye 
anılanları dahil, hemen bütün krediler, kısaca Tür
kiye'ye döviz girişi olan kanallar aylarca tıkanmış
tır.» 

Şimdi de bir başka yazıyı okuyorum: 
EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Hangi 

tarihte? 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — 20 Kasım 1977 

tarihli. 
«Türkiye iktisaden sıkıntılı günler yaşamaktadır. 

Besim Üstünel'e göre ülkemiz iflasın eşiğinde...» 
EMİN ATİF ŞOHOĞLU (Denizli) — Bugünü 

soruyoruz, 1979 yılını soruyoruz, 1977 yılını değil. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Efendim, Sa
yın Demirel burada 4 saatlik konuşmasının 3,5 saati
ni 1977'nin ne kadar güllük gülistanlık olduğunu an
latmakla geçirdi. Müsaade ederseniz, biz de bu 
mukayeseyi kendi açımızdan burada belirtelim. 

Demirel'in sözleriyle «70 cent bulmak için müş
külat çekiyor Türkiye» bu ikinci yazara göre bu. 
«Yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen 1 milyar 192 mil
yon dolarlık ihracat, 1976 yılına göre büyük bir ge
rileme göstermektedir. İhracattaki bu gerileme, bil
hassa pamuk, tütün gibi tarım mallarımızı dışarıya 
satamamaktan ileriye gelmektedir.» Hani Sayın 
Demirel, «Size depo dolusu mal bıraktık, onları ih
raç ediyorsunuz;» falan diyor ya, satamamaktan ile
riye gelmektedir. Zaten olsa her halde, imkânı ol
saydı, buna yetecek organizasyon bulunsa, satmak 
gerektiği mantığın gerektirdiği bir sonuçtur. 

Makale devam ediyor: «Bütün kredi musluklarını 
açacağımız söyleniyor. IMF'den alacağımız 45 mil
yon dolar, gazete sütunlarında kalmıştır.^ 45 milyon 
dolar almak için uğraşılmıştı hatırlarsınız, Maliye 
Bakanınız Amerika'lara gitti ve «45 milyon dolar 
almıyor,» diye bazı haberler çıktı ve bu alındığı 
takdirde, ne derece büyük bir başarı olduğu uzun 
uzun anlatıldı; ama 45 milyon dolar da o zaman 
gelmemiştir. 

«Anarşinin kol gezdiği, elektrik sıkıntılarının ka
ranlığa boğduğu bir Türkiye; yapılamayan trans
ferler yüzünden fabrikalar kapanma tehlikesi ile karşı 
karşıya. Velhasıl güvensizlik duygusunu yaygınlaş
tıran bir iktisadi ve siyasi buhran yaşıyoruz.|» 

Şimdi bu makaleyi de, nerede diye merak ederse
niz, bu da Tercüman Gazetesinde ve Sayın Nazlı 
İlıcak yazmış. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Kendi 
hesabınızı verin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kelleci. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi arkadaş

lar, bunlar... 
EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Sizler de 

Amerika'ya gönderdiniz. (AP sıralarından gürültü
ler) 

BEKİR AD4BELLİ (Ankara) — Susmasını bilin 
be. 

BAŞKAN —• Rica edioyrum, ben gerektiği zaman 
müdahale ediyorum sayın üyeler, lütfen. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi bunlar 
makaleler. Haber istiyorsanız o da var. 

Demirel'in bacaları tütüyor dediği fabrikalar... 
Manşet yine Tercümen Gazetesinden. Burada Ör
nekleri de var. «Alarm zilleri çalıyor, eğer dışarıdan 
yedek parça gelmezse, otomotiv sanayii duracak. 
«6 sütun manşet. Bunlar o devrin hadiseleri. Şimdi 
yani, 14 ay geçti de bunlar unutulur sanılıyorsa, en 
azmdan gazete koleksiyonlarında var. Kaldı ki, ha
fızayı beşer öyle zannedildiği kadar nisyan ile çok 
fazla malul değildir, 14 15 ay öncesi hatırlanır. Za
ten 1977 Türkiye'sinin ne halde olduğunu ' unutmak 
da kolay kolay mümkün değildir. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — 1978 yı
lından bahset. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Solcu gazete
ler mi yazıyor? 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Efendim, Ter
cüman Gazetesi yazıyor. 

Ayrıca, burada yine Sayın Yılmaz Ergenekon da 
dedi ki, «efendim mallar, ilaçlar, her şey bulunu
yordu, o zamanın insanı daha memnundup falan... 
Yine burada var, zaten bir kere daha burada gösteril
di bu. «134 çeşit ilaç bulunamıyor, hammadde yok
luğundan. Döviz transferlerinin yapılamaması, ham
madde ithalinin durmasına sebep oldu.ç» 

Sayın arkadaşlarım, bu hatırlatmaları da yapınca, 
her halde Sayın Demirel ve sayın arkadaşları, 1977 
Türkiye'sinin, kendi anlattıkları manzarayı taşıdığına 
dair iddianın sadece kendilerine ait olduğunu kabul 
ederler. Yalnız, bu kendilerine ait iddiayı, demin be
lirttiğim gibi burada söylemenin faydası yoktur, buna 
inanmaya imkân yoktur. Kendilerine moral vermek 
istiyorlarsa; 1977'de biz şöyle yaptık böyle yaptık 
diye, bunu bu kürsüden söylemeye zahmet etmesinler; 
evlerinde, yahut başka bir yerde aynaya bakarak ken
di kendilerine tekrarlasınlar; kendilerini ikna ederler, 
morallerini yükseltirler. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Aynı şeyi 
size tavsiye ediyoruz. 
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ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar, hepimizin hafızasında taptaze duran hatıraları o 
14 ay öncesinin şartlarını devralan hükümet; o 11 mil
yar dolar borçlu, 6 milyar dolar vadesi çoktan geç
miş ya da geçmek üzere olan borçlarla borçlu; 10 ay
dan beri transfer yapamayan, üretimi duraklamış, 
ihracatı gerilemiş; Demirel'in itirafıyla, sadece 15 gün
lük petrol stoku kalmış, dağıtacak yeterli gübresi 
kalmamış, sanayii son çırpınışlarını sürdüren - Ter
cüman Gazetesine göre- Türkiye'yi devralan hükü
met, o görülmemiş derecede menfi mirastan, o enkaz
dan, - bir arkadaşımızın burada söylediği deyimle -
yangın yerinden ne çıkarmış? 

Burada Bakanlar ve grubumuz sözcüleri tek tek 
anlattılar, ben sadece birkaç noktaya temas edeyim. 
0 borçlar; OECD çerçevesi içinde, 15 ülkeye olan 
1 milyar 100 küsur milyon dolarlık borç anlaşmalar 
yapılarak ertelenirken, ayrıca 237 bankaya olan 3 mil
yar 100 milyon dolayındaki gene vadesi gelmiş bor
cun ertelenmesi yoluna gidilmiştir ki, bu, gene o za
manki AP'li basının da belirttiği gibi, Türk ekonomi
sinin kuruyan kaynaklarının bir önemli ölçüde yeni
den harekete geçirilmesi demektir. O günkü hal için
de bunun yapılmasının da kolay olmadığı ortadadır. 

Program kredisi olarak bu Hükümet, geçen dö
nemde bu alanda doğru dürüst bir kaynak akımı 
sağlamamışken, 688 milyon dolarlık taze parayı 
Türk ekonomisine getirmiştir, bütün o menfi şartlara 
rağmen. Buna, yatırımlarda kullanılacak proje kre
dileri ve eski kredilerin peşinat ödemesiyle ilgili 
krediler de katılınca, 1978 yılında Türk ekonomisine 
kredi olarak katılan kaynak 2 milyar dolara çıkmak
tadır. Sayın Yılmaz Ergenekon burada bu kredileri -
az buluyor ama, bu kredilerin az olması, eğer hangi 
şartlar içinde işe başlandığı düşünülürse, biraz insaf
sız bir iddiadır. Sayın Demirel de buradan diyor ki: 
«400 milyar dolar para dolaşıyor dünyada; bu 400 
milyar dolardan Türkiye'ye iki üç milyar dolar düş
mez mi?|» 

sında, «Niye daha fazla kredi almadı?f> diyorsunuz. 
Buna burada söylenecek kelimeyi biraz düşünerek 
söylemek durumundayım, belki yoklama isterseniz 
ama; buna «fazla güçlülük)» derler. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — O da mı ra
hatsız etti sizi? 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Oraya da gelece
ğim efendim, bu yoklama meselesine. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, Maliye Bakanı 
burada rakamlarını verdi; bütün bu olumsuz şartlara 
rağmen sadece kredi alanında elde edilen neticeler 
yok ortada. İhracat artışlarını, üretim artışlarını an
lattı Her şeye rağmen tarımdaki üretim artışının ge
çen yıldan üç misli daha fazla olduğu bir vakıa ve 
yine her şeye rağmen sanayide ı% 2,7'lik, enerjide 
ı% 7,8Tik bir artış hızı olduğu da bir vakıa. Bu ara
da, ihracat rakamlarını da verdi : İhracatımız 1977 
yılında 1 milyar 788 milyon dolarmış; 1978'de % 30' 
dan fazla artışla, 2 milyar 288 milyon dolar olmuş. 

Sayın Adalet Partisi Genel Başkanı, bu yıl bu ih
racat rakamlarına bakarak, bu kürsüye ilk defa bir 
İsviçre Frangı hesabı getirdi. 1977 yılında kendisinin 
iktidarda olduğu dönemde 1 milyar 753 milyon do
lar ihracat yapılmış, 1978 yılında 2 milyar 288 milyon 
dolar ihracat yapılmış. Yani ihracat, bu yıl geçen yıla 
göre 935 milyon dolar fazla olmuş. Tabii bu rakam 
kendisini rahatsız ediyor. Ne yapsın; bir hesap biri
mi bulup bunu küçültecek ve arıyor tarıyor İsviçre 
Frangını buluyor. 

Dünya ekonomisine en başta etkisi olan 16 para 
biriminden sadece biri İsviçre Frangı. Son sıralarda 
İsviçre Frangının değeri büyük ölçüde, anormal öl
çüde yükselmeler göstermiştir. Bu biliyorsunuz İsviç
re ekonomisini bile rahatsız etmekte, ihracat imkân
larını daraltmaktadır. Bu anormal derecede yükselen 
(öteki paralara göre) bu parayı buluyor. Geçen yıl 
içinde İsviçre Frangının dolara göre daha düşük ol
masına dayanarak, şimdi yükselmesine dayanarak, 
doları o kur üzerinden İsviçre Frangına çeviriyor; so
nunda da öyle bir şey çıkıyor ki, hakikaten 1977'nin 
ihracat rakamlarıyla 1978'in ihracat rakamları aynı. 

Şimdi, niye İsviçre Frangı? Yer yüzünün ticareti
ni etkileyen 16 çeşit para var ve bunlar arasında pa
raların parite değişmelerinden mütevellit bir değiş
mez birim bulunmak için uğraşılmış, bazı birimler de 
bulunmuş; bunların bir tanesi «SDR» dedikleri özel 
çekme hakkı. Bunu kullansaydı Sayın Demirel, biraz 
daha bilimsel bir şey yapmış olurdu. Eğer bu değiş
meyen para birimine, SDR'a, özel çekme hakkına uy« 

Arkadaşlar, bu dış borçlarla ilgili burada ileri 
sürülen iddialar, tıpkı dahilde, Türkiye'de bir firma
nın bankalara olan borçlarından protestoya uğraması 
haline benzer. Siz geçen bir dönemde, ne kadar 
banka varsa borçlanmışsınız; vadesi var, vadesi yok, 
vadesi ne zaman gelir, vadesi ne zaman gelmez, dü
şünmeyerek ve bütün bunlardan protestoyu yemişsiniz, 
sonra da sizin yerinize gelenlerin, o halde bıraktığı
nız firmayı, kredilerini erteleyerek, yeni ödeme plan
larına bağlayarak yeniden harekete geçirmesi karşı -
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gularsak, hesap yapılırsa şöyle bir sonuç çıkıyor: 1977' 
deki ihracatımız 1 milyar 753 milyon dolar, 1978'de-
ki ihracatımız 2 milyar 288 milyon dolar, SDR'a uy
gulanırsa 1977'deki ihracatımız 1 milyar 487 milyon 
SDR'a iniyor, 1978'deki ihracatımız 1 milyar 801 
milyon SDR'a, özel çekme hakkına iniyor. Aradaki 
fark dolara göre 535 milyon dolardır; özel çekme 
hakkına göre ise 314 milyon özel çekme hakkıdır. 
Yani ihracatımız dolara göre 1978 senesinde 1977'ye 
göre j % 30,5 artmıştır, SDR'a göre ise % 21,1 art
mıştır, yani yine artmıştır, önemli ölçüde. Ama 16 
para biriminin bir nevi ortalama değişmez birimine 
göre daha az artmıştır. Hiç olmazsa Sayın Demirel 
bunu kullanabilirdi. Aslında tabii bu da yanlıştır, 
şimdiye kadar 1976, 1977 arası, 1975, 1976 arasında 
hiç bir zaman İsviçre Frangı akla gelmezken, eko
nominin bütün verileri dolar üzerinden hesaplanır
ken, bu dolardan ayrılmak yine yanlıştır ama, İsviç
re Frangına gitmenin, ne mantıkla, ne bilimsellikle, 
ne ekonomi bilmekle, ne maliye bilmekle alâkası yok
tur. 

Sayın arkadaşlarım, bu aradaki farkları işte, aza 
indirmek, ihracat artışını aza indirmek merakı Sayın 
Adalet Partisi sözcülerinin sadece burada değildir. 
Kalkınma hızı, yani gayri safi milli hâsıla artışı ko
nusunda da gene bir sıfıra indirgeme metodu tatbik 
ediliyor. 

1978'de gayri safi milli hâsıla artışı % 3 olarak 
hesaplanıyor ve buna dayanarak Sayın Dem'irel bu
rada diyor ki; «Bu !% 3 değildir, >% O'dır. Niye? Çün
kü, nüfus artış hızı var, onu bundan düşmek lazım.» 

Bir anlamda böyle bir hesap da yapılabilir. Nüfus 
artış hızı ne? \% 3. % 3'ten 3 çıkarsa sıfır kalır, öy
leyse hiç kalkınmamıştır Türkiye, sıfır kalkınmıştır 
diyor. Bir kere, nüfus artış hızı % 3 değil, ı% 2,6'dır; 
ama geride yine \% 040 kadar bir şey kalır, ama bunu 
bir kenara bırakalım, eğer illa ki, nüfus artış hızını 
da düşeceksek; ama bir başka şey var : 1977 yılında 
da kalkınma hızı % 4 olmuş, o !% 4'ten bu nüfus ar
tış hızını düşürmek hiç aklına gelmiyor. Yani bu se
ne 1% 0, geçen sene % 4. Geçen sene Türkiye'de hiç 
çocuk doğmamış gibi bir şekilde mukayese yapıyor. 
Şimdi buna tabii rakam bilmek, hesap bilmekten çok, 
rakamlara istenildiği gibi cambazlık yaptırmak der
ler. 

Aynı şekilde gene, burada bazı rakamların bir
biriyle mukayesesinde buna benzer cambazlıklar da 
görmüş bulunuyoruz. Ki, bunları Maliye Bakanı bu
rada anlattı. 

Sayın arkadaşlarım, geçmiş iktidarın şimdiye ka
dar, 1977 senesinde alman miras üzerine 1977 yılın
daki büyük ekonomik tahribatı tamir edebilmek için, 
Türkiye'ye kaybolan ekonomik itibarını yeniden 
kazandırabilmek ve ekonominin tersine işleyen çark
larını yeniden doğru işletebilmek için gösterdiği çaba 
ve aldığı başarılı sonuçlar ortadadır. Bugün bu alan
da elde edilen sonuçlar, Türk ekonomisine bütün 
'işlerliğini kazandırmak, kalkınmamızı istediğimiz 
hıza eriştirmek için elbette yeterli değildir. Ama bu
gün elde edilen sonuçlar, bize bırakılan enkazın ve 
bu enkazın yarattığı tehlikelerin büyüklüğü karşı
sında elde edilebilecek en iyi sonuçlardır. 

Türkiye'nin yeni ekonomik ve sosyal kalkınma 
düzeni, bu lilk sonuçlar üzerinde bir iktisadi kurtu
luş savaşı azmi ve inancıyla inşa edilecektir. Bunun 
öncülüğünü bugünkü Hükümet yapacaktır ve Mec
lisimizin sarsılmaz güvenine sahip olduğunu, hiç bir 
Cumhuriyet Hükümetine nasip olmamış ölçüde tek
rar tekrar kanıtlayan bu Hükümet, sırf Sayın Adalet 
Partisi Başkanı ve arkadaşları istedi diye de yerinden 
gitmeyecektir, görevine sonuna kadar devam edecek
tir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye, kendi ekonomik gelişmesinin kurallarını 
koyarken, son yıllarda kendi içindeki ekonomik şart
larda hiç bir şey olmamış gibi ve dünyadaki ekono
mik şartlarda hiç bir şey olmamış gibi davranamaz. 
Kendisini bu şartlara uydurmak ve yeni bir kalkınma 
hareketinin atılımını yapmak zorundadır. Bunun için, 
gerekli öteki önlemlerle birlikte alınması gereken bir 
temel önlem, vergi yasalarımızın gerek sosyal adalete 
daha fazla yaklaşmasını sağlamak, gerekse devletin 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; geçmiş iktidarın 
ülkemize bıraktığı ağır mirasın üzerine" dünya kon
jonktürünün şartları ve özellikle petrol fiyatındaki ge-

I üşmeler, ülkemizin kalkınma çabalarının başarıya 
ulaşması için kendi kaynaklarını, tabii sosyal adaleti 
de gittikçe daha fazla gerçekleştirecek bir şekilde se
ferber etmesine bağlıdır. 

Bugün bu Hükümetin çabalarıyla 2 milyar doları 
! aşmış, 2,5 milyar dolara doğru yükselen ihracatımız 

ve 1 milyar dolara yaklaşan işçi dövizlerimiz ve ilk 
defa bu yıl fazla vermeye başlamış turizm gelirleri
miz, bu yıldan itibaren 2 milyar dolarlık bölümü sa
dece petrole gidecek olan ithalat ihtiyacımızı karşıla
maya elbette yetmeyecektir. Dış kredi kaynaklarına 
gitmenin yanında ve hatta onlardan daha önce kendi 
kaynaklarımızı sonuna kadar harekete geçirmek zo
rundayız. 
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vergi gelirlerini artırmak yönünde değiştirilmesidir. 
Bu gerçekleri gözönünde tutan Hükümet, vergi ada
letini ve düzenini sağlama ve devlet gelirlerini sağ
lamlaştırma yolunda önemli bir adım atmış, kurulu
şundan hemen sonra bu amaca dönük bir tasarı ha
zırlamaya başlamıştır. Tasarı geçen yıl içinde Meclise 
sevk edilmiş, Plan Komisyonunda yapılan çalışmalar
dan sonra daha da geliştirilmiş ve Meclisimizin Ge
nel Kurul gündemine girmiştir. O zamandan bu za
mana bu tasarıyla ilgili gelişmeler hatırlarınızdadır. 
Muhalefet partileri bu tasarıyı da engelleme konula
rından biri haline getirmişler ve Meclisten geçmemesi 
için her çareye başvuracaklarını ilan etmişlerdir. Hü
kümet ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, engelle
nen öteki tasarılarla Savurganlıkla Mücadele ve Ma
denleri Devletleştirme Yasa Tasarılarıyla birlikte bu 
tasarıyı da muhalefet partilerinin tartışmasına açmış
tır. «Niçin, neresine karşısınz?» demiş ve Hükümetin 
Maliye Bakanı ve Plan Komisyonu temsilcileri geçen 
Temmuz ayında muhalefet partileri temsilcilerini da
vet ederek bu tasarılar üzerinde onlarla görüşmüşler, 
tasarıları izah etmişlerdir. Görüşmeler o zaman ce
vapsız ve sonuçsuz kalmıştır. Bu yasama yılı başında 
ise iktidar grubu muhalefet partilerini yeniden davet 
ederek tasarıların hangi bölümlerine,, neresine, niçin 
karşı olduklarını öğrenmek istemiş, somut öneriler 
istemiş, bunlara karşılık sadece «Biz bu tasarıların 
tümüne karşıyız» cevabını almıştır. 

Şimdi bu tasarılar yeni bir biçimde, bir kanun 
teklifi halinde ayrıca önümüzdedir; ama, Hükümetin 
öteki tasarısı da gündemdedir. Temennimiz, bundan 
sonraki dönem içinde, bundan sonraki günlerde mu
halefet partilerinin bu tasanlar üzerinde bir kere da
ha görüşlerini bildirmesidir. Bunun olmaması ihtima
lini biliyoruz. Çünkü şimdiye kadar da çok umutlan-
mıştık; ama bir sonuç alamadık. Umudumuz, Mec
liste kanunların normal şartlar içinde görüşülmesin
den ibarettir. Engelleme yoluyla, başlangıçta birleşi
me girmeyerek, ondan sonra girip 10 kişi ayağa kal
karak, ondan sonra dışarı çıkarak, sonra tekrar gelip 
açık oylama isteyerek kanunların görüşülmesi iyi ol
muyor. Muhalefet partileri açısından da iyi olmuyor. 
Sonra bu metot, başlangıçtan beri defalarca tekrar
lanan bu metot fazla iktisadi de değil. Muhalefet 
grupları içinde de değerli arkadaşlarımız, Temyiz 
Mahkemesi azalarımız, profesörlerimiz, teknik üni
versite mezunlarımız var. Bu arkadaşların görevleri
nin sadece, kapıların dışında durup içeride ekseriyet 
olup olmadığına bakmaktan ibaret olması, ekseriyet 
olunca içeriye koşarak girmesi, sonra bir süre sonra 

10 kişinin ayağa kalkması, ayağa kalkan 10 kişinin 
burada kalması, ötekilerin birdenbire koşarak dışarı 
çıkması... Bunlar, bu değerli arkadaşların meslek ola
rak bir nevi edinecekleri işler değil. Bunun yerine 
173 kişilik buradan, işte bir o kadar da oradan, 8-9 
yaşında çocuk bulunsa, onları tevkil etseniz, onlar da
ha çabuk içeriye girip, daha çabuk dışarıya koşacak
ları için, o işi belki sizden daha iyi yaparlar. (AP sı
ralarından gürültüler) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Espri. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Espri değil de 

bir vakıa. Şimdi gerçekten İsmail Hakkı Köylüoğlu, 
buradan içeri gir, 10 kişi ayağa kalk, birden dışarı 
çık. Tekrar içeri gir, tekrar dışarı çık, kapıları tut. 
Bunun sonucu ne oluyor? 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hepsini siz öğretti
niz bunların. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Bunu sayın ar
kadaşlar, bu Meclis açıldığından beri, 1977'nin Hazi
ranından beri devamlı olarak yaşamaktayız. 

Önce Meclis Başkanının seçimi meselesinde, bu 
Meclis 5 ay süre ile çalıştırılmadı. Hadi o zaman, şim
di muhalefette bulunan partiler iktidardaydı, muha
lefetin denetiminden kaçmak istiyorlardı diyelim, ni
tekim buraya hiç geliniyorlardı; ama sonradan iktidar 
değiştiği zaman, kendileri muhalefette oldukları za
man aynı engellemeleri çeşitli konular üzerinde devam 
ettirdiler. Engellemeler, bazen Meclislerde önemli 
meseleler olduğu zaman yapılabilecek hareketlerdir; 
ama bu meselelerin gerçekten önemli olması lazım
dır. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu da geçen 
dönemde, Anayasa açısından önemli bulduğu bir ko
nuda engelleme yapmıştır; ama bir konuda engelle
me yapmıştır. Milli Selâmet Partisi Grubu bir engel
leme hareketini yürütmüştür; ama kendisi bakımın
dan çok önemli bulduğu için yürütmüştür, seçimlerin 
öne alınması hadisesi karşısında engelleme yapmıştır. 
Ama böyle sadece, partiler için çok önemli konular 
dışında engellemenin bir nevi âdet hale getirilmesi, 
bir nevi meslek haline getirilmesi yanlıştır. 

Meclis Başkanı seçimi engellemesinden sonra, ar
kadan komisyon seçimlerinin engellemesi, Meclis 
Başkanvekilleri seçiminin engellemesi, bütün bunları 
hatırlayınız. Arkadan, uyguladığınız engelleme konu
larını hatırlayınız. 

Savurganlıkla Mücadele Yasası; engelleme ilan et
tiniz, engelleme yaptınız. Yetki Kanunu Tasarısı, ay
nı şekilde Savurganlıkla Mücadele Yetki Kanunu Ta-
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sarısı, Madenlerin Devletleştirilmesi Yasası, Vergi 
Kanunu Tasarısı, Belediye Gelirleri Tasarısı, arkadan 
Plan. Planda plan mefhumu ortaya çıktığından beri 
ilk defa engelleme burada plan görüşmeleri sırasında 
yapıldı. Son bütçede iki defa engelleme yapıldı. So
nuç olarak, bizim fazla da şikâyetimiz yok; çünkü 
her seferinde, biraz önce belirttiğim gibi, 226'yı bul
duk ve yine biraz önce belirttiğim gibi 82'ye çıktı 
böylelikle, bizim 82 defa güvenoyu dememize hak 
verdirecek yoklamalar, oylamalar ve diğer engelle
meler. Ama bu yoldan Meclisin faaliyetinin daha ve
rimli hale getirildiği elbette öne sürülemez. Burada 
kanunlar konuşulmuyor, kanunlar üzerinde işitilme
miş, başka parlamentolarda akla gelmeyen önerge
ler veriliyor. Örneğin, kanunun yürürlük maddesi. 
«Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer» di
ye klasik bir madde var. Buraya önerge veriliyor, 
«Bu kanun yayınlandığından 2 gün sonra yürürlüğe 
girer» diyor. Sonra aynı imzayı taşıyan bir başka ar
kadaş çıkıyor, onun önergesi okunuyor; «Bu kanun 
yayınlandığından 4 gün sonra yürürlüğe girer» diyor. 
«Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» diye mad
de, klasik madde her kanunda var. «Bu kanunu yü
rütme kurulu yürütür» diye yeni bir icat oradan çı
karılıyor. 

Biraz önce belirttiğim gibi, yani daha böyle bu 
kadar seçkin insanın bir araya gelmesine gerek yok; 
daha başka seviyede de yapılabilecek oyunlar bun
lar, Meclis çalışması değil. 

Temennimiz o ki, bundan artık kurtulalım. Bu
rada kanunların görüşülmesinde karşılıklı fikirler çar
pışsın ve bazen sizden gelen bir olumlu teklife bizim 
evet demememiz için sebep yok, eğer bizim de prog
ramımıza, fikrimize uyuyorsa; ama buna da imkân 
olmuyor. Bu karşılıklı itişme arasında, kanunların 
çıkması yolunda daha iyi sonuçlar elde edilenıiyor. 

Bu bütçenin son konuşması sırasında, bu noktayı 
da sayın muhalefetin takdirlerine sunmak istedim. 

Şimdi bu engellenen vergi meselesinde sayın ar
kadaşlar, şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani «tü
müne karşıyız» diyordunuz ya, geçen 1977 yılının Ey
lül ayında, bu vergilere benzer vergilerin, o zamanki 
hükümet tarafından çıkarılmak istenildiği gazetelerde 
ilan ediliyor. «14 vergi yeniden düzenleniyor.» Adalet 
Partisinin yönettiği Hükümet tarafından. Bir daha 
ilan edildi ve bu sefer zamanın Maliye Bakanının de
meciyle ilan edildi... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Hayvan 
vergisi var mı orada? 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Yok, senden ver
gi almayacağız. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — O var galiba. 
Çok teferruatlı vergiler bunlar, ola ki bazısı bizim ge
tirdiğimiz vergi tasarılarıyla uyuşabilir, bazısı uyuş
mayabilir; ama o zamanın Maliye Bakanı, o zama
nın Hükümeti bu vergilerin Türk ekonomisi için çok 
gerekli olduğunu belirtiyordu; Türk vergi sisteminin, 
sosyal adalet bakımından da müdafaa edilir tarafı 
olmadığını belirtiyordu, Devletin gelire olan ihtiyacı
nı da vur.guîuyordu. 

İsterseniz bakın okuyayım, yine o zamanki Sayın 
Maliye Bakanının, yine Tercüman Gazetesine verdi
ği bir demeçten, diyor ki : «500 bin liralık düğün ya
pan, 1 milyonluk mücevher takan bunun vergisini 
vermelidir.» Bu başlıkla yayınlanan bir demeci var. 
Bu vergileri ne zaman getireceksiniz diyor: «Efendim, 
Meclisin açılmasından hemen sonra getireceğiz» di
yor; «Gelir Vergisinde yapacağız, 14 ayrı vergide ya
pacağız.» 

Arkadaşlar, bunlar o zamanın Hükümeti tarafın
dan da düşünülmüş, zaruri görülmüş şeyler. Öyle ya
pılır, böyle yapılır; ama eğer o zamanın hükümetini 
teşkil eden partiler bunun zaruretine inanıyorlarsa, 
Türkiye'de bir vergi değişikliği yapılmasının zarure
tine inanıyorlarsa, o zaman, «Şimdi biz verginin tü
müne karşıyız, bu memlekete vergi zararlıdır, vergi 
hiç bir şekilde getirmemek lazımdır» diyemezler. Bu
nu diyorlar. Buna da samimiyetsizlik denir, en hafif 
tabiriyle. 

Sadece gazetelerdeki manşetler, Maliye Bakan
larının demeçleri değil, bu vergilerin getirilmesi için, 
o zamanki Maliye Bakanının 8 Aralık 1977 tarihin
de Başbakanlığa yazdığı yazı var : «Finansman Ka
nunun Taşıt Alım Vergisine ilişkin maddeleriyle, 
18 . 2 . 1963 gün ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıt
ları Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkın
da hazırlanan-kanun tasarısı ve gerekçesi eklice su
nulmuştur. Mezkûr tasarının süratle kanunlaşması 
için gerekli işlemin yapılmasına müsaadeleri arz 
olunur.» 

Başka? 5 Aralık 1977'de «1 . 7 . 1964 gün ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanunuyla - Başbakanlığa ya
zılmış yazı - 2 . 7 . 1964 gün ve 492 sayılı Harçlar 
Kanunu ve 21 . 2 . 1963 gün ve 210 sayılı Değerli 
Kâğıtlar Kanununda değişiklik yapılması hakkında 
hazırlanan kanun tasarısı ve gerekçesi ilişikte sunul
muştur. Adı geçen tasarının süratle kanunlaşması 
için gerekli işlemin yapılması müsaadeelrine arz olu
nur.» 
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Başka? «Bakanlığımızca hazırlanan 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bazı maddeelrinin değişmesi
ne ait kanun tasarısı ve gerekçesinin 2 örneği ilişik
tedir. Arz olunur. 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon» 

Arkadaşlarım, iktidarda iken, bu vergi kanunla
rı lazımdır demek, muhalefetteyken hiçbir vergi ge
tirilemez demek, bir samimiyetsizliktir. Bir yandan, 
«Bu Bütçede enflasyon etkisi vardır, bu enflasyonist 
bütçedir, gelirler şişirilmiştir» demek onun arkasın
dan «katsayı 20'ye çıksın, 22'ye çıksın»' demek, ya
ni enflasyonu körükleyici bir öneri getirmek, o da 
samimiyetsizliktir. 

Bu bütçe müzakereleri bunun gibi pek çok sa
mimiyetsizliğin tekrarıyla geçmiştir. 

Sayın arkadaşlar, burada partizanlık, anarşi id
diaları da öne sürüldü. Adalet Partisi Sayın Genel 
Başkanı burada yaptığı konuşmada, bir kısım me
murların ismini saydı. Bunların nakledildiğini söyle
di, bir kısım atamaları saydı, bu atananların CHP'li 
ya da CHP'ye sempatizan olduklarını söyledi. Ken
di MC Hükümetleri döneminde, 3 yıl süreyle yapı
lan nakilleri tabii saymadı. Karakıştan eşlerinden de 
ayrılarak oraya buraya sürülen öğretmenlerin, başka 
memurların isimlerini saymadı. Bir şey tabii ki doğ
ru. Üçlü Hükümet döneminde, bir kimsenin devle
tin kilit noktasına getirilmesi bazen zaman alıyordu. 
Bakın, o zamanki haberlerden yine bir başlık, «Milli 
Selamet Partisi Adalet Partisi Meclis Başkanına kar
şılık, TRT Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı veya İstanbul Valiliğine Milli Se
lamet Partili bir adayın tayinini istiyor.» 

Gazete bu haberi eleştirmek için falan vermemiş, 
tabii bir olay olarak vermiş. O zaman tabii bunlar, 
tabii. Devletin mevkileri pazarlık usulüyle parsellere 
ayrılıyordu, gayet normal sayılıyordu bu hadise. 

Nitekim 5 Kasım günkü gazeteye göre, yine Ter-
cüman'a göre, adaylar da belli oluyor, anlaşıyorlar 
partilerin Genel Başkanları, gazetenin başlığı şöyle: 
«Demirel ve Erbakan Makine ve Kimya Endüstri
si Genel Müdürlüğüne Reşat Aksay, Karabük De
mir - Çelik Genel Müdürlüğüne İsmail Müftüoğlu, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına Profesör 
Talip Alp'in tayini için anlaştılar.» 

Şimdi, bir hükümetin, devletin kilit mevkilerinde 
kendisinin anlaşabileceği, kendi programının felse
fesinde anlaşabileceği kimselerle çalışmasına elbette 
bir diyeceğimiz yok. Elbette bir bakan müsteşarı ile, 
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genel müdürü ile anlaşarak çalışabilmelidir. Ama 
burada, bu demin verdiğim misallerde -ki, bu mi
saller çok sayıdadır- o yok; devleti, orası benim, 
burası senin diye pazarlık usulü ile taksim etme ha
disesi var. Taksim edilecek ki, üç başlı federasyo
nun her federe devleti orada başkalarına kapısını ka
patıp kendi borusunu öttürecektir. 

Şimdi, bir partiye mensup olması, olmaması; bir 
yere getirilen bir kimse... Bu önemli değildir, bir 
partinin sempatizanı olup olmaması. Orada partizan
lık yapılıyor mu yapılmıyor mu önemlidir. Yerel 
Yönetim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeleri 
dinlediniz, galiba bazı muhalefet partilerinin bele
diyelerinin başkanları diğer iktidar partilerinden da
ha fazla kaynak almış bulunuyor. 

Şimdi arkadaşlar, geçtiğimiz hükümet-döneminde, 
bir partinin sempatizanı olmak bir yana, bazı baş
ka tipte insanlara devlet yönetiminde yer verildi
ğini görüyoruz. Sadece bir partiye mensup olan 
insanlar olsa, bu geçtiğimiz, daha önceki 1978 başına 
kadar olan 3 yıl içinde devlete sokulan hastalık sa
dece partizanlık olsa, o zaman gene bir derecedir. 
Ama, bu 3 yıl içinde devletin içine suçlular, katiller 
sokulmuştur. 

Şimdi, Sayın Demirel'in yaptığı gibi ben de bu
rada bazı isimler okuyacağım; bunlar da gene me
mur isimleridir.; 

Etem Kıskıs; istatistik Genel Müdürlüğü Eko
nomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı memuru, daha 
sonra Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü me
muru. 

İsa Armağan; Devlet İstatistik Genel Müdürlüğün
de görevli, daha sonra Acil Yardım Hastanesinde gö
revli. 

Kadir Temur; Sağlık Bakanlığı Anakara Numu
ne Hastanesinde memur. 

Abidin Şahiner; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Ankara Bölgesinde memur.-

Fehmi Kandemir; Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Pamuk İşleri Genel Müdürlüğünde memur. 

Fuat İstanbullu; Ticaret Bakanlığında memur. 
Kadri Berberoğlu; Nüfus Planlama Genel Müdür

lüğünde memur. 
Yavuz Özbekçi; Gümrük ve Tekel Bakanlığında 

memur. 
Ümit Cahit Çoşkuntuna; Gümrük ve Tekel Ba

kanlığında memur. 
Aslan Ali Çelebi; Köy İşleri Bakanlığı Yol su 

Elektrik Genel Müdürlüğünde memur. 
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Mustafa Debeoğlu; Gümrük ve Tekel Bakanlığın
da memur.; 

Nuran Demirkıran; Ticaret Bakanlığında memur. 
Mustafa Verkaya; İstanbul Bölge Ticaret Müdür

lüğünde memur. 
Orhan Uzun; Ticaret Bakanlığında memur. 
Ali Halil Dirveci; Milli Eğitim Bakanlığında me

mur. 
Mevlüt Yılmaz; Milli Eğitim Bakanlığında öğret

men. 
Cengiz Güner; Türkiye Kömür İşletmeleri Sa

vunma Sekreterliğinde memur. 

Celâl Haktanır; Milli Eğitim Bakanlığında mü
dür yardımcısı. 

Kâmuran Köker; Milli Eğitim Bakanlığında öğ
retmen. 

Salih Doğan; Milli Eğitim Bakanlığında Halk 
Eğitim Müdürü. 

Ali Halaman; TRT Genel Müdürlüğü Esenboğa 
Bürosu memuru, 

Böyle gidiyor bunlar sayın arkadaşlar. Bu memur
lar, son zamanlarda yakalanan, ya da yakalanama
yan şiddet olayları sanıklarıdır. Bazıları Balgat'ta 5 
kişinin kahvehanede taranması ve öldürülmesi olayı
nın sanığıdır, bazısı Bahçelievler katliamı sanığıdır, 
bazısı da makineli tüfek taşıyarak bir örgüte götü
rülmesi sanığıdır. 

Bunlar vardı devletin içinde. Tabii bunlar sa
nıktır, haklarında kesin hüküm haline gelmiş, ka-
ziye-i muhkem haline gelmiş hüküm olmadıkça biz 
de kesin konuşmuyoruz ama, içlerinden bazıları, ör
neğin şu suçlu meşhur Etem Kıskıs kaçaktır ve ka
çıyor olması, herhalde hakkındaki iddiaların doğru 
olduğuna dair hukuk diliyle kuvvetli bir belirti teş
kil eder. Onun için ötekilerden değil ama, kısaca 
ondan bahsedeyim. 

Şimdi Etem Kıskıs hakkındaki İsa Armağan'ın 
ifadesinden : «Etem Kıskıs, Balgat'ta sağ görüşlü 
gizli bir hücre kurmak istiyordu. Ben de bu örgü
tün içindeydim. Olay gecesi Etem'den çantayı aldım; 
ağırlığından içinde silah veya benzeri maddeler ol
duğunu anladım. Diğer Beratta marka tabancasını 
çıkarıp verince, orada kendi belime koydum. Çan
tayı açtım, makineli tabancayla 7.65 çapındaki Vizr 
marka tabancayı, iki elbombasını gördüm. Bu silah
ları, tahminen 9-10 ay kadar önce, kesinlikle bilme
diğim bir günde, Etem Kıskıs'ın birlikte çalıştığı
mız İstatistik Enstitüsüne alıp gelmesi üzerine gör
müştür.» 

Yani, silahlar, Beratta marka tabancalar, maikine-
li tabancalar Devlet İstatistik Enstitüsünde alınıp ve
riliyor. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Çok mu önemli? 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Çok önemli. 

Devletin içinde veriliyor yani Halil Bey. Çok önem
li. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sizin za
manınızda olmuş o işler, bizim zamanımızda değil. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — İşte mesele za
ten bu. Şiddet eylemlerine karışırsa, biz komünistler
den de bahsediyoruz, ama siz, bunlardan tek keli
meyle bahsetmiyorsunuz. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) İki şiddet olayı karşısında vaziyet 
alış, bugün Türkiye'nin başına gelen felaketlerin, 
dün başına gelmiş olan ve devam eden felaketlerin 
sebebidir. İnsan, iki şiddet eyleminden bir tanesini 
kınarsa sadece, ötekini zımnen tasvip etmiş demek 
olur. Bir tanesi için, bu kötüdür, bunun üzerine 
yürümek lazımdır, komünistler falan derse; ötekiler 
için hiç sesini çıkaramazsa, bu, ötekileri tasvip et
mek, ötekileri teşvik etmek anlamına gelir. Bazıları 
bunu yapıyorlar; Türkiye'de şiddet eylemlerinin ön-
lenememesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. En 
birincisi budur. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Onu hü
kümet yapıyor. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi, bu Etem 
Kıskıs meselesi üzerinde söylediklerim, sayın arka
daşlarım bir misaldir, Bu benim saydığım isimler de 
bir misaldir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Mahkemeleri de
vam ediyor mu bu suçluların? 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Bir tek misal 
verdim, ötekileri sanık olarak söyledim. Ama sa
nık olmak da, hele kaçıyor olursa sanık, bu onun o 
suçu işlediğine dair bir karine teşkil eder. Aksini is
pat etmekle kendisi mükelleftir. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — İşkenceden kaçı
yor onlar, sanık olduklarından değil.; 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — İşkenceden 
kaçıyor onlar, işkenceden. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — İsa Armağan, 
kendi karısının gözleri önünde soyularak ifadesi alın
dı. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi sayın ar
kadaşlar, Sayın Sadi Somuncuoğlu, bu meseleyi bi
tireyim. 
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Efendim, benim kadar dikkatli konuşsaydınız, 
öteki sanıklar hakkında şimdiye kadarki yıllar içinde 
o kadar dikkatle konuşsaydınız, hiçbir suçu olma
yan insanların yok Boğaz'da köprüyü uçurmak iste
mişlerdi, yok Marmara vapurunu batırmak istemiş
lerdi, diye senelerce itham altında kalmasını önle
miş olurdunuz. Adamlar girdiler içeriye, çıktılar be
raat ettiler, burada hâlâ Marmara vapurunu batıran
lar, yok bilmem köprüyü uçurmak isteyenler diye nu
tuklar atanlar sizlerin arasındaydı. 

Dikkatle söylüyorum, kaçan bir insan için söy
lüyorum; hatta şunu da söyleyeceğim Sayın Somun-
cuoğlu; istatistik Genel Müdürlüğünde çalışan bu 
kimse için Sayın Sadi Somuncuoğlu, evvelki gün sa
nıyorum kürsüye çıktı dedi ki: «Ne bileyim ben, 
müneccim miyim adamın bir gün Balgat'da kahveha
ne tarayacağını.» 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — «Tarayaca
ğını» demedim.; 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Yahut, «Ne bi
leyim ben suç işleyeceğini» dedi. Doğrudur; onun da
ha sonra suç işleyeceğini, işte kahvehane mi taraya
cak, ne yapacağını; İsa Armağan'ın ona yardım ede
ceğini falan, başkasının bomba atacağını bir bakan 
bilmeyebilir. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdğ) — İlhan Selçuk da 
aynı vaziyetteydi. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Ama bütün bun
ların, bu sanıkların oraya memuriyet yapmak için 
gelmeyip, memuriyetten başka şeyler yapmak için gel
dikleri elbette önceden bilinebilirdi. Mensuplarına 
kin aşılatılan, nefret aşılatılan bir topluluğun mili
tanları oldukları bunların, müsaade ederseniz bel
liydi. Hatta içlerinden bazısı, örneğin bu Etem Kıs-
kıs, bu militanlığından ve silah taşımasından ötürü 
daha önce emniyete götürülüp sonradan nasıl olduy
sa serbest bırakılmıştı. 

BAŞKAN — Sayın Öymen, 5 dakikanız var efen
dim. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Yani, insanları memuriyete alırken bazı tahki
kattan geçiriyorlar; bu tahkikatın 1/10'i yapılsa bü
tün bunlar anlaşılırdı. 

Bu bakımdan, devleti yönetenlerin, memuriyete 
alacakları kimsenin ilerde hangi cinayeti işleyeceği
ni, yahut cinayet işleyeceğini bilmemeleri tabiidir 
ama, onların bazı başka işler yapabilecek, suç ilye-
yebilecek yapıda olduğunu, suçu bir yana bırakalım, 

0 memuriyetin gereklerinden başka faaliyetler için
de oldukları öğrenilebilir. Memuriyetlere memur alı
nır çünkü. Hangi partiye sempatisi olursa olsun, me
muriyet yapmaya niyetli insan alınır, memuriyet kis
vesi altında silahlı militanlık yapmaya kararlı adam 
alınmaz. 

Nitekim, 1 nci Cephe Hükümeti döneminde, 2 
nci Cephe Hükümeti döneminde bazı devlet daire
lerinin, bu arada İstatistik Genel Müdürlüğünün bu 
militanların elinde ne hale geldiğinin, kapısının için
den girilemez hale geldiğinin şahidi, o zaman orada 
geçen olayları yazmaktan neredeyse usanmış gazete
lerdir. 

Sayın muhalefet sözcüleri, bu arada sayın Adalet 
Partisi Genel Başkanı partizanlıktan bahsederlerken, 
1 nci ve 2 nci Cephe Hükümetleri dönemindeki par
tizanlıktan vazgeçtik; devletin parsel parsel silahlı 
militanlara teslim edildiğini hatırlamalıdırlar. 

Sayın arkadaşlar, burada şimdi de yapıldı, 1977 
yılı sonundaki Gensoru önergesi burada görüşülür
ken, benim «acelemiz var» dediğime sık sık işaret 
edilir. Aradan geçen zamanda bu sanıklar, bu memur 
sanıklar devletin içine girmiş sanıklar yakalandıkça 
anlaşılıyor ki sayın arkadaşlar, çok iyi ki acele et
mişiz; bir de acele etmeseydik ne olacaktı? 

O geçen Hükümet, o devleti parsel parsel mi
litanlara teslim etmiş olan ve militanlara teslim et
meyi son ana kadar, bu Mecliste düşürüldüğü son 
ana kadar devam eden o Hükümetin yönetiminde, 
herhalde silahlar artık karanlıktaki köşebaşlarına pu
su kurularak değil, Kızılay'daki devlet dairelerinin 
pencerelerinden de ateşlenmeye başlayacaktı. İyi ki 
acele etmişiz ve iyi ki bu gidişe «dur» demişiz. (CHP 
sıralarından alkışlar.) Ve iyi ki bugün anarşi ve şid
det eylemlerinin her 2 taraftan da gelenlerine aynı 
şekilde karşı çıkarak önleme çabası içindeyiz,; (AP ve 
MHP sırlarından gürültüler.) 

Sayın arkadaşlarım, bütçe görüşmeleri sırasında 
ve sıkıyönetim görüşmeleri yapılırken burada söyle
nen bazı sözler, sıkıyönetim uygulamasıyla ilgili söz
ler, hepimizi düşündürmelidir. 

Sayın Yılmaz Ergenekon da biraz önce burada 
bahsetti ve sıkıyönetimin sulandırılmış olduğu yo
lundaki Adalet Partisi iddiasını tekrarladı. Bu iddia
lar arkadaşlar, «sıkıyönetime Başbakan karışmasın, 
sıkıyönetim komutanları ile Başbakan arasında sorum
luluk bağı bulunmasın», böyle iddialar, böyle iddiala
ra dayanan kafalarda hayal edilen şekil, Anayasanın 
ve yasaların öngördüğü sıkıyönetim değildir, Burada 
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ifade edilen, daha önce de ifade edilen yönetimin, 
kafalarda hayal edilen yönetimin adı Anayasa dışı 
ve yasa dışı bir askeri yönetimdir ki, biz böyle bir 
şeyi, Adalet Partisi gibi sorumluluk taşımış bir par
tinin aklından geçirebileceğini gene düşünmüyoruz. 

Burada sıkıyönetim müzakereleri sırasında arka
daşlarımız belirttiler; mevcut uygulama Sıkıyönetim 
Kanununun ve Anayasamızın gereğidir. Esasen arka
daşlarımıza şunu hatırlatmak istiyorum : Eğer kendi
lerinin öne sürdükleri şekilde başka türlü bir yönetim 
olsa, yani Sıkıyönetim Kanununun emrettiği koor
dinasyonu Başbakan sağlamasa, sıkıyönetim komu
tanlarının Başbakana sorumluluğu işlemese, Yüce 
Meclisin huzurunda sıkıyönetimin sorumluluğu ki
min üstünde olacak? Demokrasinin, anayasal düze
nin temel ilkesi olan denetim mekanizması nasıl iş
leyecek? Görevi denetim olan muhalefet bu göre
vini nasıl yürütecek karşısında Başbakanı bulmazsa, 
ya da Başbakanı bulsa bile Başbakanın uygulama
dan haberi olmazsa? 

BAŞKAN.— Sayın Öymen, süreniz doldu efen
dim; bağlayınız. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

«Efendim, biz böyle bir denetim görevinden vaz
geçiyoruz» diyebilirsiniz, ama bir kere Anayasaya 
karşı böyle bir hakkınız yok. Bunu bir yana bı
rakalım; ama böyle bir anlayışın bir muhalefet par
tisinin kendi kendisine saygısıyla bağdaşır hali de 
yoktur. Muhalefet grupları Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bir parçasıdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ise, Türk Milleti adına görev yapıyor. Meclisi
mizin bu anayasal hakkından ve anayasal görevinden 
vazgeçmesi anlamına ve sonucuna gelecek fikirlerin 
burada söylenmesi talihsizliktir. Bunların da son bul
masını ve muhalefetin de hem kendi kendisini, hem 
de Türk Ordusunu, Silahlı Kuvvetlerimizi her türlü 
siyasi tartışmanın dışına çıkaracak sorumluluğu gös
termesi dileğimizdir. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; konuşma sü
remin bitiminde, son olarak biraz önce belirttiğim 
bir dileği tekrarlayacağım. Şimdi bugün bütçe gö
rüşmeleri bitiyor. Kısa bir tatil döneminden sonra 
yeniden bir araya geleceğiz. Geçmiş dönemde özel
likle hiçbir yarar sağlamadığı anlaşılmış bulunan bu 
engellemelerden inşallah artık vazgeçilir. «Hiçbir ya
rar sağlamadığı anlaşılmış bulunan» diyorum, ama 
biraz önce belirttiğim gibi, biz bundan hayli yarar 
sağladık; 82 defa ispat ettik ki, biz buradayız. Bu 
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Hükümet Meclisin güvenine müstemirren sahiptir; 
ama Meclisimizin daha iyi çalışması bakımından bu
nu diliyorum. Muhalefet partileriyle aradaki diyalo
gun gelişmesini, burada bazı arkadaşlarımızın da kür
süden belirttiği gibi, muhalefetteki arkadaşlarımızın-
da kürsüden belirttiği gibi, ben de Cumhuriyet Halk 
Partisi adına diliyorum ve hepinizi saygılarla selam
lıyorum arkadaşlarım, (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Söz sırası Milli Selamet Partisi Grubu adına Sa

yın Recai Kutan'mdır. (MSP sıralarından alkışlar.) 
Buyurun Sayın Kutan. 

MSP GRUBU ADİNA MEHMET RECAİ KU
TAN (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem miiliet-
vekilleri; 1979 Mali Yılı Bütçesinin bütünü üzerin
de, M'lli Selamet Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. Konuşmamın başın
da muhterem heyetinizi hürmetle selamlıyorum. 

Takriben iki haftadan beri 1979 yılı bütçesi üze
rimde görüşler belirtildi. Bu bütçe vesilesiyle ülkemi
zin içinde bulunduğu hayati önemi haiz şartların bir 
muhasebesini yapmak; tenkit, temenni ve ikazlarımı
zı belirtmek imkân ve vesi'lesini bulduk. Bizim bu 
tenkit ve (ikazlarımıza mukabil ümit ettik ki, 14 ay
dan beri •iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Parti
si Hükümeti Meclisin huzuruna gelecek; «1978 mali 
yılının hedefleri nelerdi, seçilmiş olan bu hedefler 
isabetli miydi, 1978 yılında devlet çarkı kanun ve 
nizamlara göre mü, yoiksa keyfi düşüncelere ve par
tizan mülahazalara göre mi işletildi, seçilen hedefle
re ne ölçüde yaklaşıldı, 1979 Mali Yılının hedefleri 
ne'lerdir, bu bütçeyle hangi hayırlı hizmetler yapıla
caktır?» suallerinin cevabını verecek. Ama üzülerek 
gördük ki, 25 yıllık muhalefet alışkanlığı Cumhuri
yet Halik Partili arkadaşlarımızın hücrelerine, irilikle
rine kadar işlemiştir. Bir türlü iktidar olmayı benim-
seyerniyorlar, iktidar olmiayı içlerine sdndiremiyor-
lar. M edilsin huzuruna çıkıp 1978 yılının hesabını 
vereceklerine, dünyada eşi emsali görülmemiş bir 
mantıkla, muhalefetten 1976 ve 1977 yıllarının hesa
bını sordular. Her ne kadar biz, Mi'll-i Selamet Par
tisi olarak çeşitli vesilelerle zaman zaman «aman şa
şırmayın, lıaspelkader de olsa iktidar sizsiniz, bura
ya çıkıp hesabı siz vereceksıinliz» dedik ama, onlar 
müzmin •muhalefet alışkanlığı ile muhalefetteki par
tilerden hesap sormaya devam ettiler. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemiz bir süreden be
ri zor tehlikeli ve çok dikkatli bir şekilde ele alınma-
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sı icap eden meselelerle karşı karşıyadır. 14 aydan 
berii iktidarda bulunan bu Hükümet yüzünden dert
ler azalacağına artmış, çözüleceğine 'kördüğüm hali
ne gelmiş, Türkiye bir darboğazın içerisine itilmiş
tir. Durum hayatidir, durum ciddidir ve tehlikelidir. 
Bu meselelerin inançla, cesaretle bilgi ile, tecrübe 
ile, iyi niyetle ve sabırla ele alınması, icap eder. Ama 
nerede bu iktidardaki zihniyette inanç, cesaret, bil
gi, tecrübe ve iyi niyet. Bu Hükümet didinme, yo
rulma ve terleme yerine, ucuz sloganları ve günübir
lik tedbirleri, «biz geçen Hükümetten bir enkaz dev
raldık») gibi, dert ve sıkıntılarımızı geçmiş hükümet
lerin üzerine atmak gibi ucuzcu ve beleşçi bir yolu 
tercih etmiştir. Bu kürsüden tekrar Hükümete sesle
niyoruz : Siz iktidarsınız, lütfedip iktidar olduğunu
zu öğreniniz, benimseyiniz. Efendim, «ne yapalım, 
biz geçmiş iktidarlardan bir enkaz devraldık, şartlar 
o kadar kötü idi ki, kimse düzeltemezdi»; diyerek be
ceriksizliğinizi başkasının sırtına yüklemekle hiçbir 
şeyi halledemezsiniz, iktidara siz talip oldunuz, ik
tidara gelebilmek için duyulmadık, işitilmedik metot
lar icat ettiniz. Türkiye'nin bütün sıkıntıları ortada 
idi. Bu şartları bilıiyordunuzsa, şikâyete hakkınız yok. 
«Böyle olduğunu bilmiyorduk» diyorsanız, demek ki 
şimdi nasıl iktidar olarak vazifenizi yapamıyorsanız, 
vaktiyle siz muhalefet olarak da vazifenizi yapama
mışsınız. Neye talip olduğunu, neyi yüklendiğini, ne
yi devraldığını bilmeyenlerden ne muhalefet olur, ne 
de iktidar. Her ne kadar vaktiyle, «hafızayı beşer 
nisyan ile maluldür» demişler ama, hafızalar her za
man da söylenenleri unutmuyor. Siz değil miydiniz 
vaktiyle, «aman beklemeye tahammülümüz yok, bir 
an önce iktidara gelmeliyiz, bu felaketleri önlemeli
yiz»! diyen? Siz değil miydiniz, «Bizim adımız, gö
rüntümüz bile anarşinin kökünü kazımaya yeter, 
anarşiyi birkaç günde önleriz, anaların gözyaşlarını 
dindiririz, iktisadi sıkıntıları ise birkaç ay içerisinde 
ortadan kaldırırız» diyen? Siz unutuysanız biz unut
madık; millet ise hiç unutmadı. Adama sormazlar 
mı, «enkaz devraldık diyorsunuz ama, devraldığınız 
mirası nereye götürdünüz? iyiye mi, felakete mi?», 
«Şartlar bu Hükümetin derhal iktidardan uzaklaştı
rılmasını icap ettiriyor» demiştiniz. 1979'un başında 
Türkiye'yi içerisine düşürdüğünüz felaketler sizin kaç 
kere iktidardan uzaklaşmanız için yeterli sebeptir? 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetinin 1978 yılı faaliyetlerinii, 1978 yılın
da kırdığı 4 rekorla özetlemek mümkündür. Görü
şümüz ve temennimiz odur ki, inşallah bundan sonra 
hiçbir hükümet bu rekorları kıramayacaktır. 

J Bu rekorlar şunlardır : Anarşi rekoru, memur ve 
I işçi kıyımı rekoru, pahalılık, yokluk, kuyruk ve enf-
I lasyon rekoru, ne vaat ettiyse, ne dediyse onların 

>% 100 tersini yapma rekoru. 
I 1978 yılında cereyan eden anarşi, terör ve tedhişi 

görüp de nasıl anarşi rekorundan bahsetmeyiz. Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin 14 aylık iktidar 
döneminde bilanço maalesef şöyle: 6 350 anarşik 
olay, 1 295 ölü, 7 150 yaralı, 525 soygun, 12 cezaevi 
isyanı, 23 cezaevinden kaçırılan siyasi tutuklu, bir 
vapur kaçırma olayı ve Cumhuriyet Halk Partıisi Hü-

I kametinin sözcülerinin resmen beyan ettiklerine gö
re bankalardan soyulan para yekûnu ise takriben 25 
milyon lira. Bu karanlık tablo bir kenarda duruver-
sin; acaba Cumhuriyet Halk Partisinin bu olaylar
dan sadece bir teki olsa hükümetin derhal istifa et-

I mesi gerekir dediği 1977 yılında neler olmuş, ona bir 
I bakalım. 

1977'de anarşik olaylarda ölenlerin sayısı 295, 
1968 ile 1977 yılları arasındaki 10 yıllık devrede anar
şik olaylardan ölenlerin sayısı ise 508. Yani, 14 ay-

I lık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ölenlerin sa
yısı, 10 yılda ölenlerin sayısının iki katından daha 
fazladır. Bu korkunç bilanço bir hükümet için ne 
kara bir sicildir. Hele Ümraniye, Elazığ, Malatya, 
Gaziantep, Sivas, Kars, Ardahan, Batman, Mardin, 
istanbul, izmir, Ankara anarşik olaylarını ve Kah-

I ramanmaraş faciasını eklersek ne hazin, ne korkunç 
I bir tablodur. 

I Yukarıdaki rakamların manası, bu güzel yurtta 
I her saiat başı anarşik olayın olduğu, herkesin birbi-
I rini gırtlaklaıdığı, her saat başı ya bir kişinin öldüğü 

veya yaralandığıdır. Bütün 1978 yılı nasıl geçirildi? 
I Ve Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde nereye gelin-
J di? işbaşına geldikleri gün anarşinin derhal kesilece-
I ğini, ortalığın güllük gülistanlık olacağını ilan eden 
I bu Hükümet, anarşinin bir ay sonra, üç ay sonra du-
I racağını, üç ay sonra anarşinin durması için bütün 
I partilerin bir araya gelmesi lazımdır ifadelerini ib-
I retle, dehşetle takip etmemek mümkün müdür? Iş-
I başına geldiği gün memlekette huzurun tesisi için 
I mevcut kanunların ve güvenlik kuvvetlerinin yeterdi 
I olduğunu söyleyen bu hükümet, kısa bir zaman son-
I ra kanunlar değişmeden, güvenlik kuvvetleri artırıl-
I madan, yeni silah ve vasıtalar alınmadan önleneme-
I yeceğini söylemesi ne hazinidir. «Anarşiyle mücadele 
I için sıkıyönetime ihtiyaç yoktur, sivil sıkıyönetim 
I şartlarını inceliyoruz» gibi hayalci sözler ne kadar 
I düşündürücüdür. Bütün bir yıl boyunca sik sık «anar-: 
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şi bitti, anarşi köşeye sıkıştı, bu anarşinin son çırpı
nışlarıdır» beyanlarını verdikçe, anarşinin ertesi gün 
korkunç btir şekilde artması, felaket zincirlerimin bir
birini kovalaması, bu Hükümetin her meseledeki te
zadını açıklayan ne hazin bir vesikadır. 

Bu kadar hayati önemi haiz bir meseleye Cum
huriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümet nasıl yaklaş
mıştır? Partizan mülahazaların dışında, Devlete sa
hip çıkacak bir anlayışla hadiselerin üzenine eğilme
si icap ederken, bu Hükümet Cumhuriyet tarihinde 
eşi görülmeyen bir valiler kararnamesi hazırlamış, 
67 vilayetten 66'sının valisini değiştirmiştik. Aynı şe-
şilde, 67 ilimizin emniyet müdürlerinden 66'sını de
ğiştirmiştir ve binlerce, onbinlerce polisimizi değişik 
yerlere, hem de kış kıyamette bütün şefkat, merha
met duygularının dışında tayin edebilmiştir, sürebil-
mıiştir. 

İçişleri Bakanlığı bütün neşriyatı, dergileri ve dü
zenledikleri toplantı ve gecelerle hangi zihniyetin, 
hangi kötü zihniyetin emrinde olduğu anlaşılan POL -
DER'e terk edilmiştir. Önemli mevkilere POL - DER 
mensupları getirilmiştir. Bizim anlayışımıza göre, bü
yük illerimizin dışında orta büyüklükteki vilayetle-. 
rimizin anarşiyle ilgili meselelerin çözümünde muk
tedir, tarafsız, devlete sahip, gözüpek blir vali, bir 
emniyet müdürü, bir jandarma kumandanı pek çok 
başarılı hizmetler yapabilmektedir. Bu takım iyi ise, 
anarşi tatbikatıyla görülmüştür ki, azalmaktadır, 
ama bu Hükümetin niyeti muktedir, devlete sahip, 
gözü pek valiler, emniyet müdürleri, jandarma ku
mandanları değildir. 

Seçim bölgem olan Malatya'nın bir komşu vila
yeti Elazığ'da yaptığı yanlış, kasıtlı tutumlarıyla Ela
zığ'ı âdeta bir kan deryası haline getiren bir vali bu 
iktidar tarafından mükafatlandırılmış ve Antalya'ya 
gönderilmiştir. Antalya'da da Eliazığ'dakine benzer 
hadiseleri yavaş yavaş duymaya başladık. 

Muhterem milletvekilleri, netice olarak zaman ve 
hadiseler göstermiştir ki, bu Hükümet anarşiyi önle-
yemez. Önleyemez; çünkü, anarşi ilk önce iktidarda-
kileriin kafalarında ve gönüllerindedir. Çünkü, Cum
huriyet Halik Partisi şemsiyesi altında toplanmış olan 
yandaş kuruluşlar, örgütler sokaktaki kavganın ta
raflarından birisidir. Sokak eşkiyaları, anarşistler, 
camiden çıkan masum gençleri bile kurşunlayacak 
kadar canavarlaşmış militanlar karşısında eli kolu 
bağlı, acz içerisinde ve beceriksizce bekleyen bir Hü
kümet, uzun yıllarını devlet hizmetine vakfetmiş, tec
rübeli, değerli, vatanperver memur ve işçilerimiz kar-
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şssında bir aslan kesilmiş, tamamen partizian müla
hazalarla bugüne kadar bir eşi ve benzeri bulunma
yan ağır zulümleri yapmaktan çekinmemiştir. 

Bu kıyım ve zulümler durmuş da değildir. Me
mur ve işçilerimizin pek çoğu adaba yarın hangi ye
ni kıyıma, zulme uğrayacağım, çoluk çocuğumla pe
rişan edileceğim korkusu ve tedirginliği içerisinde
dir. Pek çok memurumuz bir ay gibi kısa bir süre 
içerisinde 2 - 3 değişik yere tayin ediieblilmiştir. Şu 
kıyım listesine bakınız; böylesine bir liste bir iktidar 
için ne kara sicildir, bir ülke için de ne talihsizlik
tir. 

14 aylık Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti dö
neminde 30 müsteşar, 52 müsteşar muavini, 222 ge
nel müdür, 254 genel müdür muavini, 66 vali, 387 
kaymakam, 67 ilden 66'smın milli eğitim müdürü, 
575 milli eğitim müdür muavini, 300 halk eğitimi 
başkanı, 67 ilin emniyet müdür, 572 ilçeden 537'si-

. nin emniyet amiri, zulme ve kıyıma uğrayan onbin
lerce memur ve işçi. 

Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine göre bir sür
gün yeri telâkki edilen Tunceli'ye yapılan nakil ve 
sürgünler neredeyse Tunceli'nin nüfusundan fazla. 
Memur ve İşçilerin değerlendirilmelerinde aslolan; 
fazilet, ehliyet, tecrübe ve çalışkanlık değildir.. Ta
yinler, eskiden beri aşırı sol faaliyetleriyle tanınmış, 
dernek ve meslek kuruluşlarına, Cumhuriyet Halk 
Partisi örgütüne bırakılmıştır. Bu sebeple kıyıma uğ
rayan faziletli, ehliyetli ve tecrübeli memur ve işçi
lerin yerine ehliyetsiz, tecrübesiz, boykot neslinden 
pek çok kimse devletin çok önemli mevkilerine sırf 
solculukları sebebiyle tayin edilmişlerdir. Bu zulüm 
ve kıyımlardan birçoğu için açılmış olan davalardan 
bazıları Hükümetin aleyhine sonuçlanmış; ama işe 
başlarken Danıştay kararlarını eksiksiz uygulayaca
ğını ilan eden bu Hükümet, Danıştay kararlarını uy-
gulamamıştır. 

Bu ağır zulüm ve kıyımlar karşısında diyecek, 
söyleyecek, söz bulamıyoruz. O halde bırakalım bir 
halk sözü hislerimize tercüman olsun: «Zulüm ile 
âbâd olanın ahiri berbat olur» 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin iktisadi du
rumu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sayesinde 
yukarıda tespit ettiğimiz kapkaranlık tablodan farklı 
bir durumda değildir. 

Grubumuza ayrılan bir saatlik süre içerisinde bir 
sürü rakamları yeniden dile getirecek değilim. Çe
şitli vesilelerle grubumuz detaylı bir şekilde ülke eko
nomisinin içinde bulunduğu feci durumu gözler önü
ne sermiştir. Biz sadece bazı misallerle yetineceğiz. 
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Ekonomik meseleleri 3 - 4 ayda hallederiz diyen 
siz, beğenmediğiniz 1977 yılındaki % 24'lük enflas
yon hızını % 70'e çıkarttınız; yani devraldığınızı üç 
misli büyüttünüz, 

Biz size 1977 yılı sonuna 156 ülke arasında dı
şarıdan gıda maddesi satın almayan 7 ülkeden bir 
tanesini, % 7 kalkınma hızıyla OECD ülkeleri için
de Japonya'dan sonra ikinci sırada kalkınma hızına 
sahip bir ülke teslim ettik, ya siz ne yaptınız? Cum
huriyet tarihinde ilk defa devri iktidarınızda kalkın
ma hızı sıfıra indi, lCCı liranın değeri 30 liraya düş
tü, pahalılık, yokluk, kıtlık ve kuyruklar oldu. Bir 
meraklı çıksa da Türkiye'de aynı anda mevcut olan 
kuyrukları ölçse ve boylarını toplasa korkarız ki, 
bu kuyruklar dünyayı birkaç kere dolaşır. 

Geçenlerde bir bakkal, «20 senelik iş hayatımda 
ilk defa şimdi hangi marka olursa olsun filtresizler 
de dahil sigara yok diyorum» diye anlatıyordu, dert 
yanıyordu. Birinci sigara bile yok, yarıdan fazlası 
çürük ve küflü çıkan Kıbrıs sigarası bile yok. Bu ne 
kuyruğu, sigara; bu ne kuyruğu, benzin; bu ne kuy
ruğu mazot 

Türkiye ekonomisini mahvettiniz, mazot, Fuel - Oil 
yok diye fabrikalar çalışamıyor, çalışanların ise üre
timlerini sevk etmek ve pazarlamak için mazotsuzluk-
tan kamyonları çalışamıyor. 

Muhterem kardeşlerim, geçende benzin kuyru
ğunda sabahın köründen itibaren 3 - 4 saat bekleyen 
bir dostum, o kırgınlık içerisinde bendenize «İlerisi 
için belki partinize faydalı olur» diye bir tavsiyede bu
lundu, dedi ki: «Önümüzdeki Ekim ayında Senato 
seçimleri var. Bu becerikli hükümet sayesinde seçim 
çalışmalarını yapmak için vasıta bulmanız, otomobil, 
jip bulmanız mümkün değil. Bu itibarla şimdiden 
teşkilatınıza bir tamim yapınız, derhal ahırlar kur
sunlar, ne kadar merkep ve katır varsa şimdiden 
toplasınlar. Yoksa o zaman katırın, merkebin kira 
bedeli 5 - 1 0 katına çıkacak ve siz merkep, katır 
bulup da onların üzerine binip seçim mücadelesine 
gidemeyeceksiniz.!» 

Muhterem arkadaşlarım, yokluklar, kuyruklar o 
hale gelmiştir ki, fakir fukaranın misafirlerine, dost
larına ikram edeceği ve kırk yıllık hatırlarım böylece 
sağlayacakları kahve bile 3 aydan beri yoktur. 60'lık, 
70'lik kahve tiryakisi dedelerin ve ninelerin beddua
sına kalsa siz ayakta duramayacaksınız. 

Bir uçtan diğer uca kalkınma hamlesiyle, hakiki 
sanayi hamlesiyle devrettiğimiz bu güzel ülkeyi ne 
hale getirdiniz. Mo(or sanayii, elektronik, elektrome-

kanik, takım tezgâhları, aktarma organları, tekstil 
makineleri sanayii hamleleriyle ;% ICO kapasiteyle 
çalışan fabrikalarıyla her yıl ortalama '% 16 artan 
elektrik üretimiyle, 10 binlerce çalışan şantiyeleriyle 
devraldığınız bu güzel ülkeyi tanınmaz hale getirdi
niz. 

Bilmem dikkatinizi çekti mi, senelerdir yatırım 
bolluğundan dolayı temininde büyük müşkülât çeki
len çimento için ilk defa devri iktidarınızda çimento 
fabrikaları ilan verir hale geldi, ilk defa akaryakıtın 
karaborsası başladı; 120 kuruşluk kepek 5 - 6 lira, 
11 liralık basma 19 lira, 10,5 liralık kaput bezi 25 
lira oldu. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetinin yanlış, sakat iktisadi politikası; bil
gisiz, tecrübesiz ve beceriksiz icraatıyla heba edilmiş 
olan 1978 yılının, menfi sonuçlarını şöylece özetle
yebiliriz : 

1. Kaynaklar bakımından istenilen hedeflere 
ulaşılamamıştır. Gayrı safi milli hâsıla artış oranı 
hedefin çok gerisinde kalmıştır. Nitekim, Üçüncü 
Plan döneminde gayri safi milli hâsılanın ortalama 
büyüme hızı % 7,4 seçilmişken, 1978'de bu büyüme 
hızı ancak % 3 olabilmiştir. Hatırlanacağı veçhile 
gayri safi milli hâsıla için 1978 yılı program hedefi 
% 6,1 idi. 

Gayri safi yurt içi hâsılanın yapısında bir deği
şiklik yapılmamış, üretimin düşüklüğü sebebiyle gay
ri safi yurt içi hâsılada sanayi sektörünün payı artı-
rüamamıştır. Üçüncü Plan döneminde sanayi sektö
ründeki katma değerlerin ortalama büyüme hızı ola
rak % 11,4 seçilmişken, 1978 yılında bu büyüme hızı 
ancak ı% 4,8 olarak gerçekleştirile'bilrniştir. 

Esasen, mahdut olan mevcut kaynakların büyük 
bir bölümü tüketime yöneltilmiştir. Hem kamu kesi
mi, hem de özel kesimde tüketim temayülü son de
rece hızlanmıştır. 1978 yılı üretim açısından olumsuz 
bir yıldır. Gerek tarım ve gerekse sanayi sektörlerin
de üretim hedeflerine ulaşılamamıştır. Sanayi sektö
ründe, özellikle imalat sanayiindeki üretimde büyük 
düşmeler olmuştur. Nitekim, 1978 yılında sanayi sek
töründe % 8,8'1'ik bir hedef seçilmiş iken, bu gerçek
leşme ancak % 2,7 olabilmiştir. 

Tasarruflar konusunda hedefler gerçekleştirileme
miştir. Kamu tasarrufu sağlanamamıştır. Kamu kesi
minde bilhassa KİT'lerde büyük tasarruf açığı mey
dana çıkmıştır. 

Özel kesimde de tasarruf temayülü azalmış; 1978 
yılında tasarruf, ilk defa eksi değer almıştır. Yatı-
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rımlar gerçekleştirilememiştir. Hem kamu, hem özel 
kesim yatırımlarının gerçekleşme nispeti çok düşük 
olmuştur. Fiyatlar korkunç bir hızla artmıştır. Döviz 
darboğazı sebebiyle arz ve talep dengesinin kurula
maması, tüketimi teşvik eden yanlış politikalar neti
cesinde maliyet enflasyonunun ve talep enflasyonu
nun doğması gibi sebeplerle fiyatlar anormal bir şe
kilde artmış, 1978 yılı içerisinde fiyat artış nispeti as
gari % 60i'ı bulmuştur. 

Dış ödemeler dengesi, kötü durumunu muhafaza 
etmiş, hatta birkaç misliyle daha da kötüleşmiştir. 
Dışa bağımlı bir ekonomi anlayışı aynıyla devam et
miştir. 

İşsizlik, çok büyük bir hızla artmıştır. 
Muhterem milletvekilleri, bütün bu yürekler acısı 

durumu görünce insanın aklına gayri ihtiyari şu sual
ler geliyor : 

Acaba bu iktidar nasıl oluyor da bu kadar ba
şarısız olabiliyor? 

Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin her iktidara 
gelişinde Türkiye niçin darlığın, yokluğun, fukaralı
ğın, kuyruğun, anarşinin ve huzursuzluğun içerisine 
düşüyor? 

Nerede o omuzlardan uçurulan ak güvercinler, 
umut edebiyatçılarının ak günleri? Bu kapkara tab
loyu çizen fırçalar ak güvercinleri de ak günleri de 
siyaha boyadılar. Nerede o Taksim Meydanında «gel 
kardeşim» türkülerini söyletenler? Bu türküleri, bir 
gün Taksim Meydanında enternasyonal marşı çalın
sın, solcu militanlar Kari Mark'ın, Lenin'in, Mao'nun 
resimlerinin gölgesinde ve 26 Cumhuriyet Halk Par
tili milletvekilinin refakatıyla yürüyebilsinler diye mi 
söylettiniz? Ne söylediyseniz tersini yaptınız. Ne ezi
len ne ezen, hakça bir düzen dediniz, yaptığınız zu
lümlerle yandaşlarınız hariç herkesi ezdiniz, inim inim 
inlettiniz. Hakça bir düzenmiş. Adaletli bir düzen ne
rede, siz nerede? Hakka bağlı olmayanlar, hak nedir 
bilmeyenler hakça düzenin sadece edebiyatını yapar
lar. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Söyle
mek kolay, vaat etmek bedava, yapmak zor, terle
mek zor, gerçekleştirmek zor. 14 aylık tatbikat sıra
sında hayati memleket meselelerini çözebilmek için 
yorulma, didinme, alın teri ve göz nuru dökme ye
rine hayal kurmayı, edebiyat ve propaganda yapma
yı, ucuz sloganların peşinde koşmayı tercih eden ha
yalci arkadaşlarımızın kafaları en nihayet hakikatin 
sert kayalarına çarpmıştır. Şimdi ayakları suya erdi, 
acı acı gördüler ki lafla peynir gemisi yürümüyor. 
Ucuz sloganlarla devlet idare edilemiyor. Ne güzel 

söylemiş şair Orhan Veli : «Neler yapmadık bu va
tan için; kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik.» 
Artık nutuklarla işlerin yürüyemediğini inşallah öğ-
renmişsinizdir. Azıcık da ölünüz, yorulunuz, terleyi
niz. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, bü
tün bu acı gerçekleri üzülerek Yüce Meclisin önün
de dile getirmek mecburiyetinde kaldık. Bu zengin 
ülkede, bu Hükümet yüzünden, bu çalışkan milletin, 
ülkenin nasıl bir noktaya geldiğini izah etmek sure
tiyle bu tarihi günde üzerimize düşen bir milli va
zifeyi ifa etmeye çalıştık. 

Yukarıdan beri izah edilenleri kısaca hülasa ede
cek olursak, bu Hükümetin zihniyeti, Yüce Meclise 
sunulmuş olan bütçe ve programlarıyla 1979 yılı için
de de durum bugünküden farklı olmayacak, maalesef 
daha da kötüye gidecektir. Fiyat artışları aynı hızla 
devam edecektir. 1979 yılı programında derpiş edi
len enflasyon nispetleri aşırı derecede iyimserdir ve 
çok düşük tutulmuştur. Bu sebeple program hedefleri 
gerçekleştirilemeyecektir. Tatbikatta enflasyonun da
ha büyük bir nispette gerçekleşmesi, giderlerin küçük, 
gelirlerin ise aşırı iyimser tahminlerle tespit edilmiş 
olması 1979 yılı Bütçesinin daha baştan büyük açık 
vereceğini ortaya koymaktadır. 

Döviz darboğazı, 1979 yılında da aynen devam 
edecektir. 1979 yılı programında belirtilen döviz ge
lirleri mübalağalıdır. Döviz darboğazı bir yandan ya
tırımları, diğer yandan da üretimi olumsuz yönde et
kileyecektir. Üretim azlığı, arz - talep dengesini bo
zacak, bu yüzden enflasyon hızı daha da artacaktır. 
Program hedefleri gerçekçi değildir ve çok iyimser 
bir görüşle tahmin edilmiştir. Bu sebeple program 
hedeflerine ulaşılması mümkün değildir. 1979 yılı 
bütçeli tüketim temayülünü hızlandıracak bir yapı 
içerisindedir. Nitekim bütçenin en önemli bölümü, 
taikriben % 40'ı cari masraflara ayrilmıştır. Bu se
beple tüketimin kısılması ihtimali zayıftır. Tüketim 
eğilimi tasarruf hedeflerinin gerç ekleşmesine imkân 
vermeyecektir.! 

KİT'lerin işletme açıkları ve Türkiye efconomisÜ-
ne olan yükleri daha da artacaktır. Bu durumda Cum
huriyet Halk Partisi iktidarının KİT'lere partizan mü
dahalesi ve tasallutunu da 'eklersek 1979 yılında 
da KİT'lerin Devlötin bütün kaynaklarını kurutacağı 
sonucunu çıkarabiliriz. Nitekim 1978 yılında KİT'le
rin toplam işletme zararları 32 milyar lira, görev za
rarları 42 milyar lira, toplam net zararı 74 milyar 
Iraya baliğ olmuştur. Kamu kesimi finansmanı için 
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düşünülen imkânlar çok mübalağalı tahminlere da
yanmaktadır. Bu sebeple tatbikatta meydana çıkacak 
açığın finansmanı için Merkez Bankasına başvurula
cak, bu da enflasyonu daha da hızlandıracaktır. 1978 
yılında yapılmış ve 1979 yılında yapılacak olan toplu 
Sözleşmelerin 1979 bütçesine getireceği ilave yük
ler, sihhatli bir şekilde tahmin edilememiştir. Bu yüz-
lden bütçe,açığı umulandan daha büyük olacaktır. 

1979 bütçe gelirleri Meclislere sunulmuş bulu
nan yeni vergi tasarılarının kanunlaşacağı ve vergi 
gelirlerinde büyük artışların olacağı kabulüne göre 
ih'esaplanmıştır. Her iki kabul de realist değildir. Bu 
sebeple kamu kesiminin finansmanında büyük sıkın
tılarla karşılaşılacak, bütçe açığı daha da artacaktır. 
Gerek döviz darboğazı, gerekse aşırı enflasyon sebe
biyle yatırımlarda büyük azalma olacaktır. Nakit har
camalar yüksek bile olsa fiziki gerçekleşmeler prog
ram hedeflerinin çok gerisinde kalacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, iktidarda olan bu Hü
kümet, konuşmamın başında da bir sualle ortaya 
k'oydüğum gibi acaba, niçin başarısızdır? Bu başarı
sızlığın sebebini anlayabilmek için, «İktidarda olan 
bu Hükümetin, acaba felsefesi nedir?», bunu dikkat
lice incelememizde, tetkik etmemizde fayda vardır. 

Hakikatte bu iktidarın tebellür etmiş bir fikri ve 
dünya görüşü yoktur. Dikkatli bir gözle Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarının görüşlerini incelersek görürüz 
ki, bu görüşler tıpkı muz gibi ne niyetine yerseniz, 
o meyvenin tadını veriyor. (AP ve MSP sıralarından 
«iBravo» sesleri.) 

Lafa, söze değil de tatbikatına bakarsak, Cumhu
riyet Halk Partisi İktidarının görüşünü şöylece tespit 
ederiz : Bu görüş, materylisttir. Bu görüş, sömürü
cüdür, faizcidir, kapitalisttir, büyük sermaye ve ya
bancı sermayeden yanadır; Batıcıdır ve taklitçidir, sol
cudur, sosyalisttir. Bir yönüyle solcu - sosyalist, di
ğer bir yanıyla kapitalist olan bir sistem veya sistem-
sizllik ucubesi. Batıdan hastalık olarak içimize girmiş 
bulunan maddeci görüşlerin hepsi var. Olmayan, ol
maması için de çok büyük gayret gösterilen tek şey 
ise maneViyatçilık. Yani bu Hükümetin temsil ettiği 
zihniyetin temeli batıl; bu yüzdendir ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarı her devrede beceriksizdir, başa
rısızdır ve bereketsizdir. 

Şu anda iktidarda olan Hükümet değil, bazı aşırı 
solcu dernekler, meslek kuruluşları ve Cumhuriyet 
Halik Partisi örgütüdür. 

Biraz önce Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Söz
cüsü arkadaşımız, bundan evvelki Hükümetin üç or

tağının Devlet kadrolarını parsellediğini ifade ettiler. 
Bir an için bu İddiaları doğru bile kabul etsek, hiç ol
mazsa üç tane parti arasında bölüşülmüş; ya sîz ne 
yaptınız? Devleti hangi demeklerle, POL - DER'i ile, 
TÖB - DER'i ile aşırı solcu dernek ve meslek kurulu
şu varsa, onlar arasında parsellediniz. Devlete salhip 
çıkmadınız, Devlete de her devrede muhalefet olaırak 
biz sahip çıktık. Bir iki istisnaısıyla bakanların ta
mamı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterinin 
emrindedir. Tayin listeleri bu aşırı solcu Marksist, 
Mao'cu dernek ve meslek kuruluşları ve Cumhuriyet 
Halk Partisi örgütlerince hazırlanmaktadır. 

Uzun muhalefet yıllarında Cumhuriyet Halk Par
tisi, boyuna vaadetmiş, bol bol karşılıksız çek vermiş. 
Ştfmdi de borçlular Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
metinin yakasına yapışmıştır. Bu iktidarın şaşkınlı
ğının, beceriksizliğinin, iki de bir «kimseye diyet bor
cumuz yoktur» diye telaşlı beyanlarının bir sebebi de 
buduı, 

Muhterem milletvekilleri, plan olsun, bütçe olsun 
yaptığımız bütün bu çalışmaların hedefi insandır. 
Eşrefi mahrukat olan insanın mutluluğu, huzuru ve 
refahıdır. Bütçeler bu anahedefi gözettikleri nispette 
değerlidirler. Gayri safi milli hâsıla, fert başına mili 
gelirdeki artışlar yalnız başına ne ifade ederler Bir 
cemiyetin ve fertlerinin saadet ve selametini temine 
yeter mi? Elbetteki bu artışlar, bu maddi artışlar yet
mez. Eğer insanımızın manevi ihtiyaçları kayıtsız ve 
şartsız karşılanıyor ise, komşu komşudan emin ise, 
Ağrı'da ayağına diken batan kardeşinin sızısını Edir
ne'deki kardeşi hissedebiliyor ise, herkesin karnı tok, 
sırtı pdk, başını sokabileceği mütevazi bir yuvaya sa
hipse; anne, baba ile çocukları, karı ile koca, akraba
lar ve komşular, hoca ile talebe, amir ile memur, işçi 
ile patron arasında karşılıklı saygı ve sevgi hakka da
yalı bir ilişki var ise,, ailede de, mahallede de, cemi
yette de huzur olur, saadet olur, selamet olur. «Kom
şusu aç iken tok olarak yatan bizden değildir» haki
kati tecelli dder. 

Cumhuriyet Halik Partisi Hükümeti tarafından 
hazırlanıp önümüze getirilen bu bütçe, yukarda arz 
ettiğimiz hususların Mtibirini gerçekleştiremeyecektir. 
Çünkü, iktidarda olan materyalist bir zihniyettir. BütT 

çede bu materyalist zihniyet tarafından hazırlanmış
tır ve uygulanacaktır. Bu bütçe huzur ve mutluluğun 
temel şartı olan manevi kalkınmaya önem vermemek
tedir. Vatandaşlarıimızın hayat yükünü ve geçim sı-
knıltısmı daha da artıracak, çekilmez hale getirecek
tir. Esasen adı ne olursa olsun, Batıdan İçimize birer 
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hastalık olarak giren materyalist zihniyetlerin hangi-
sü iktidarda ise, ülkemizin meseleleri azalacağına ar-
tacalk, çözüleceğine kördüğüm olacaktır. Telk çözüm 
milletçe bu taklitçi batıl zihniyetlerin hepsini redde
dip, doğru yola, haklı yola, mi l i görüşe dönmemfe-
dir. Şu anda iktidarda olan zihniyet Türkiye'de başlı 
Ibaşına bir mekteptir, bir ekoldür. Adı ne olursa ol
sun, bu mdktepten yetişmiş olan insanların kurdukları 
partiler de temelde aynı materyalist görüşü temsil 
dderler, 

(Bu sebepledir ki, yıllardır Türkiye'nin meseleleri 
azalacağıma artmıştır. Şu anlda Türkiye tarihi bir dö
nüm noktasında, bir yol ayırımındadır. Bu tarihi gün
de ve tarihi dönüm noktasında bu kürsüden aziiz mil
letimize sesleniyorum: Gölüniz el birliği, gönü! birliği 
ite batıl yolların, materyal'lst görüşlerin tamtamını terk 
edelim, bölünmeyelim, dağılmayalım; doğru yolda, 
hakli yolda, iyide, güzelde, kardeşlikte birleşerİm, top-
îanalüm. 

Muhterem milletvekilleri, netice olarak, iktidarın 
bu batıl ve yanlış zihniyeti ile hazırlanan bu inançsız, 
heyecanisız, bilgisiz, tecrübesiz ve beceriksiz iktidar 
tarafından icra edilecek olan bütçenin Türkiye'nin 
hiçbir meselesini halledeceğine samimi olarak inanı-
mıyoruz. Bu sebeple bütçeye ret oyu kullanacağız. 

'Konuşmamın sonunda Cenabı Haklan 1979 yılın
da ülkemize birlik, beraberlik, kardeşlik, refah, saa
det ve selamet niyaz ediyor, muhterem heyetinize say
gılar sunuyorum. (MSP ve MHP sıralarından alkış-
larl 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan, 
'Sayın Somuncuoğlu, isteğinizde «Cumhuriyet Halk 

Partisi Sözcüsünün sizin Devlet Bakanlığı yaptığınız 
zamanda bir kişinün himaye edildiği yolundaki iddia
sına cevap vermek istediğinizi» belirtiyorsunuz. Adı
nız geçerek bu konu geçmiştir. Buyurun, size söz hak
kı veriyorum. 

'ALTAN ÖVMiEN (Ankara) — Zabıtları tetfeik 
ettiniz mi Sayın Başkan? Zabıtları tetkik düşeydiniz, 
•orada ne olduğunu anlayacaktınız, 

BAŞKAN — î'smiinden bahsettiniz Sayın Öymen. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi söz

cüsü dalha önce de kürsüden tartışmasını yaptığımız 
>bir konudan medet umma ihtiyacını duyarak bahset
memiş olsa idi huzurunuza çıkmayacaktım. 

O konu, daha önce de açıkladığım gibi, benim 
Devlet Bakanlığım sırasında, ben Devlet Bakanı ol-
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madan, ikinci milliyetçi partililer hükümeti kurulma
dan önce bir devlet kurumunda çalışmakta olan ve 
bakan olduktan sonra da bakanlık özel kaleminde ya-

) pılması gereken bir yoğun çalışma dolayısıyla özel 
kalem müdürümüz tarafından geçici bir dönem için 
o işlere yardımcı olması maksadıyla ilgili kurumdan 
istenmiş ve 15 günlük bir çalışmadan sonra da ait 
olduğu kuruma dönmüş bir kişidir. 

Bu kişi, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün ifa
de ettiği gibi benim tarafımdan devlet memuru ola
rak alınmamıştır; bu 'bir. 

İki : Bu kişi lise mezunudur. Öteki bahsettiği kişi 
de lise mezunudur. İki tane lise mezunu memuru ve 
sanık durumunda olan memuru ısrarla bu kürsüye 
getirerek, başka hiçbir malzeme bulamadığını teşhir 
ve tescil ederek siyasi rakiplerini mahkûm ettiğini 
sanan bir hükümet partisinin ne duruma düştüğünü 
yüksek takdirlerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine o açıklamamda ben
den önceki zamanlarda devlet memuriyetine alınmış 
iki tane lise mezunu vatandaşın, ben bakanlıktan ay
rıldıktan bir sene kadar zaman sonra ikisinin bir ola
ya adı karışmış ve sanık durumuna düşmüş olmasın
dan dolayı da; benim temsil ettiğim düşüncenin ve 
mensubu olduğum siyasi partinin mahkûm edileme
yeceğini, böyle bir mahkûmiyet kararı peşinde ko
şarsanız önce kendinizin mahkûmiyet hükmünü ver
miş olacağınızı söyledim ve arkasından da dedim 
ki; üçüncü defa bu kürsüye getirildi, bundan sonra 
ümit ederim ki bir Hükümet, bir Hükümet partisi 
Türkiye^e başka bir şey bulamamış gibi biz hükü
metten ayrıldıktan bir sene kadar sonra adı bir olaya 
karışmış ve henüz suçlu olup olmadığı belli olmayan 
iki kişiyi buraya getirerek, sakız gi'bi çiğneyerek si
yasi rakipleri aleyhinde bu kadar ölçüsüz ve hukuk 
tanımaz bir ihtiyacı duymaz demiştim. Ama ümidi
miz boşa çıktı, yine Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
sü bu kürsüye çıkarak bu şahsın adını verdiler. 

Bu tartışma nereden açıldı? Biz demiştik ki İçiş
leri Bakanlığı Bütçesinde o zaman Devlet kadroları
nı siz militanlarla doldurursanız elbette devlet bölü
cülük yapar. O zaman da olayların önüne geçemez
siniz» demiştim. 

Değerli arkadaşlarım, bizim buradaki kastımız şu
dur : Devlet memuriyetinde çalışan insanlar çeşitli 
zamanlarda, dünya kurulduğundan beri ve kıyamete 
kadar da elbette aralarında suç işleyenleri çıkacaktır 
ve suç işleyenler kanunun kendileri hakkında verdiği 
hükme de elbette rıza göstereceklerdir. Bizim üzerin-
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de durduğumuz devlet düşmanlığından, rejim düşman
lığından, vatan bölücülüğünden ağır hüküm almış ve 
bu hüküm kesinleşmiş olduğu halde bazı kimseleri 
getirip eğitim enstitülerine müdür, devletin önemli 
(bakanlıklarında genel müdür, müsteşar yardımcısı, 
müşavir gibi görevlerde bulundurulmasının büyük 
mahzurudur üzerinde durduğumuz. Yoksa çeşitli kim
seler çıkar suç işleyebilir. Nitekim geçenlerde iki 
TÖB - DER'li öğretmenle, bir POL - DER'li polis el 
ele vermişler, Aydın'da 'bir banka soydular. Şimdi si
zin yakanıza mı sarılacağız? Değerli arkadaşlarım, 
memuriyete alınırken suç işlememiş olan insanlar, me
muriyete alınırken hiçbir kabahati ve mahzurlu du
rumu olmayan insanlar sonradan suç işlediklerinde 
onu memuriyete alanların zihniyetiyle bağlantı kura
rak, o siyasi teşekkülle bağlantısını kurarak mahkûm 
etmeye kalkmak, son derece akıl dışı ve izan dışıdır; 
ama... 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Somuncuoğlu, 
'bağlayınız. 

SADİ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — Biz o ka
dar çok misal veririz ki, Ankara Eğitim Enstitüsü 
Müdürü, încirîik Lisesi Müdürü, şimdi terfi etmiş 
Bakan Müşaviri olmuş; Buca Eğitim Enstitüsü Mü
dürü, Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürü, Bilecik Eğitim 
Enstitüsü Müdürü, Bilecik Milli Eğitim Müdürü, Ada
pazarı Milli Eğitim Müdürü, hepsinin isimleri ve bir
çoğunun mahkemeden, bölücülükten ve komünizm
den ağır hüküm giymiş olduğu ve bu hüküm de ke
sinleşmiş olduğu halde, bu görevlere getirildiğinden 
şikâyetçiyiz. 

Değerli arkadaşlarım, müsamahanızla sözlerimi 
tamamlıyorum. Öğrencisinin ırzına geçmekten, öğret
menlikten uzaklaştırılmış bir kişinin şimdi Milli Eği-
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timde müdür olduğunu; devletin parasını zimmetine 
geçirmekten mahkeme kararıyla mahkûm olmuş ki
şinin simidi yine bir yerde Milli, Eğitim Müdürü oldu
ğunu ele alır, bir dosya dolusu sicili, mahkûm, dev
let düşmanı, rejim düşmanı insanları bulunduğu yer
den çıkartarak, devletin idaresine ortak ettiğinizi tes
cil edebiliriz. 

Bizim şikâyetimiz budur. Eğer gerçekten rejime 
ve devlet varlığına saygılıysanız, devlete ve rejime 
düşman olduğu mahkeme kararı ile sabit olmuş in
sanları yetki sahibi yapmayın. 

Memur olmasın mı, ne yapalım af çıktı memur 
yaptık diye bir bahane ileri sürebilirsiniz. Bu bahane 
belki gen'iş bir tolerans içerisinde makul da görülebi-
ler; ama değerli arkadaşlarım umum müdür yapa
mazsınız, eğitim enstitüsü müdürü yapamazsınız, mü
şavir yapamazsınız, müsteşar yardımcısı yapamazsınız. 
Devletin karar alma kademelerinde, Devletin idare
sine ortak koşamazsınız. 

BAŞKAN — Bağlayınız. 
SADİ SOMUNCUÖĞLU (Devamla) — Eğer bun

da ısrar ederseniz, o zaman değerli arkadaşlarım, si
zinle gerçekten rejim konusunda da vatan ve devle
tin bütünlüğü konusunda da ciddi ve uzlaşmaz bir 
ihtilaf içinde olduğumuz ortaya çıkar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu

öğlu. 
Sayın üyeler, çalışma saatimiz dolmuştur. Prog

ramımızdaki konuları görüşmek ve kaldığımız yerden 
devam etmek için, saat 14.00'te toplanılmak üzere 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanıma saati : 13.03 

• • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,€ı0 

BAŞKAN : Cahit Karabaş 

DÎVAN ÜYELERİ : Nizaractüa Çoban (KütaSıya), Haîil KaraaMı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. '— Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Mec
lisi Başkanının daveti üzerine Millet Meclisi Başka
nının Başkanlığında Macaristan'ı ziyaret edecek he
yete katılacak milletvekillerine ait siyasi parti grup
larınca gösterilen adaylar listesi. (5/31) 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce Baş
kanlığın iki sunuşu vardır, okutuyorum: 

Millet (Meclisli Genel Kuruluna 
İlgi: Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi 

Başkanının, Millet Meclisi Başkanının riyasetinde, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinden 
oluşacak bir Parlamento heyetinin Macaı'Jsitan'ı zi
yaret maksadıyla vaki davetlerin'e icabet olunmasının 
uygun görüldüğü yolundaki Millet Meclisi Genel Ku
rulunun 20.4.1978 tarihli 135 nci Birleşimindeki tas
vibe uygun olarak siyasi parti gruplarınca,: 

Sayın Mehmet Emekli Bursa Milletvekili, 

Sayın. Alâettin Şahin Sinop Milletvekili, 
Sayın Faik Türün Manisa Milletvekili, 

Sayın Emin Engin Tannverdı Balıkesir Milletve
kili, 

Sayın Hasan Seyiiıthanoğlu Kahramanmaraş Mil
letvekili, 

Sayın Mehmet Yûsuf Özbaş Karhamanmaraş Mil
letvekili, aday gösterilmişlerdir. 

Yasama Mecli'slerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sa
yılı Yasa ile değiştirilen 1 nci ve sözü edilen yasanın 
uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 9 nou maddeleri 
hükümleri uyarınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) TEZKELER VE ÖNERGELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/542) 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvek'illerıiniin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 25 . 2 . 1979 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 
Ankara Milletvekili Sebaıtj Atman, 20 gün hasta

lığı nedeniyle. 31.1.1979 tarihinden itibaren. 

Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut, 21 gün 
hastalığı nedeniyle. 1.2.1979 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza suna
cağım. 

«Ankara Milletvekili Sabafii Ataman, 20 gün has
talığı nedeniyle. 30.1.1979 tarihimden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir-

«Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut, 21 gün 
hastalığı nedenliyle. 1.2.1979 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edeny-
ter... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
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Raporu (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) 
(M. Meclisi S. Sayısı 322; C. Senaısou S. Sayısı : 844) 
(Devam) 

BAŞKAN — Bütçe üzerindeki son konuşmalara 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümiet yerinde. Söz sırası Milli-
yeitçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Agâh Ok
tay Güner'de, buyurunuz efendim. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Güner, görüşme süreniz bir saattir, buyu
runuz. 

MHP GRUBU ADİNA AGÂH OKTAY GÜ
NER (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
bütçenin tümü hakkında grubumuzun görüşlerini ifa
de etmeden önce Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
ve şahsım adına muhterem heyetinizi saygılarımla 
selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Milli Mücadelenin başarısı, 
o zor günleri omuzlayan, vatan sevgiiısıi ve vatanın 
faydasından gayri hiçbir ölçüyce ağırlık vermeyen 
değerli millet temsilcilerinin, milletvekillerinin gayret
leriyle, cesaretleriyle ve büyük samimiyetleriyle sağ
lanmıştır. Yurdumuzun içerisinde bulunduğu bu büt
çe görüşmelerinde bütün gerçekleriyle ortaya çıkan 
çetin şartları, Milli Mücadele şartları olarak kabul 
etmek ve o günün faziletli politikacılarının karşılıklı 
anlayışları, saygısıyla, sevgisiyle meselelere yaklaşmak 
ve bu meseleleri çözüme kavuşturmak mümkün oldu
ğu inancındayız. Muhterem Meclisin bütün üyelerinin 
yegân yegân, bu anlayış ve görev şuuruna sahip ol
duğuna yürekten inanıyorum. Bugüne kadar eksik 
kalan tek unsur diyalog unsurudur, karşılıklı anlayış 
unsurudur. Temennimiz, iktisadi durum, anarşi, va
tanın bütünlüğü gibi ciddiyet, himmet ve cesaret is
teyen konularda, birbirimizi yaralamadan, karşılıklı 
hoşgörü ve sabır ile Meclisin çatısı altında bu me
seleleri ele almak ve kürsüde ettiğimiz yemine eylem 
ve hizmet olarak sahip çıkmaktır. Bu konuda Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü değerli parlamemtarlerün 
bütçe vesilesiyle bu kürsüde yaptıkları bazı konuş
maları olumlu bir başlangıç olarak görüyor, şükran
larımı sunuyorum, ancak yine Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü arkadaşlarımızın bu kürsüye getirdik
leri bazı meseleleri, ithamları ve iftiraları öncelikle 
onların hesabına üzüntü ile cevaplandırılması gerekli 
beyanlar olarak tespit ediyofum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim inancımız bu sözlerin 
sahibi olan arkadaşlarımızın bize yönelttikleri itham -
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larında konuları çok yönlü olarak incelemeden, pe
şin hükümle konuşmuş olmalarıdır. Türkiye'nin içeri
sinde bulunduğu anarşiyi, Milliyetçi Hareket Parti
sinin varlığına bağlayan bir sözcü eğer kendisini al
datmıyorsa, lütfen Milliyetçi Hareket Partisini gerçeği
ni isabetle ve ciddiyetle değerlendirsin. Milliyetçi Hare
ket Partisi Anayasa sınırları içerisinde kurulmuş, Ana
yasaya bağlı. Anayasaya saygılı bir partidir. Anarşi
nin her türlüsüne karşıdır. Anarşimin bütünüyle Dev
letimizi, vatanın bütünlüğünü ve Devletimizin temel 
'krymet hükümlerimi ve biz'im bu Parlamentoda varlık 
sebebimiz olan demıokrasiyi yıkmak 'istediğini çok iyi 
bilmektedir. Milliyetçi Hareket Partisinin anarşiden 
bekleyeceği hiçbir şey yoktur. Demokrasi ne kadar 
güçlenir ve kuvvetlenirse biz o kadar güçlenir ve o 
kadar kuvvetleniriz. 1973 genel seçimlerimde toplam 
oyların % 3,4'ünü alan partimiz 1977'de 6,42'sini 
almıştır. 1977 seçimlerimde Cumhuriyet Halk Partisi
ne vatandaştan aldığı 28 808 oy, 1 milletvekilliği ka
zandırmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bunun 2 
'katına yakın, 59 471 oyla 1 milletvekili çıikarabilmiş-
tir. Bu çatının altına seçimlerden sonra gelen 16 mil
letvekilinin her birisi 59 471 oyu temsil etmektedir. 
Biz rakamların ortaya koyduğu bu demokratik değer
lendirmeyi dikkatlerinize sunarike ı, sayın sözcünün va
tandaş oyuma saygılı olmasını temenni ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım,. yine bu sözcü Meclis zabıt
larına geçen konuşmasında aynen şöyle söylüyor: 
«Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü bütçenin bütü
nünde konuşurken, gece radyonun haber bültenlerinde 
2 ülkücü gencin Gültepe lokaline arkadaşlarını ka
çırarak onlara 2 yıl önce işkence etmelerinden do
layı mahkûm edildikleri yolunda radyo haberi ya
yınlanmıştır» diyor. 

Aziz arkadaşlarım, 2 yıl önce cereyan, etmiş, ad
liyenin hükme bağlamış olduğu bu olayı Meclis kür
süsüne getirip bizim karşımıza çıkaran sayın sözcü 
neden bu haberin ardından, Milliyetçi Hareket Part'isii 
Kartal İkinci Başkanının öldürüldüğünü, hanımının 
yanında kurşunlandığını ve komünistler tarafından 
aynı şekilde Bakırköy İkinci Başkanının öldürüldü
ğünü görmüyor ve söylemiyor? 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin bu kürsüye gel
diğimden beri Miffiyetçi Hareket Partisinin, yurdun 
çeşilti yerlerinde ve çeşitli kademelerinde görevli ida
recilerinden tam 9 arkadaşımız komünist çeteler tara-
fından^ehit edilmiştir. İnsanlara düşüncelerinden dola
yı işkence yapmanın zülüm yapmanın tamamen karşı-
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sıridayız. Hiçbir siyasi kuruluşun ve bir siyasi kuruluşa 
mensubum demenin insanlara işkence yapmaya, onları 
öldürmeye hak vermediğirii, buna kesinlikle karşı ol
duğumuzu bir kere daha tekrarda fayda görüyoruz. 
Ancak partiler ve partililer bu konuda belli örneklerle 
topyekün itham edilir ve birkaç olaya dayanarak bü
tünüyle bir parti için bu Meclis kürsüsünde mahkû
miyet ilamı çıkarılmak istenirse, o zaman bizim de 
söyleyeceğimiz sözler vardır. Ancak biz Cumhuriyet 
Halk Partisinin çeşitli kademelerinde bulunup çeşitli 
suçlar " işleyen, anarşiye karışan Cumhuriyet Halk 
Partililerin, bütünüyle Cumhuriyet Halk Partisini tem
sil etmediğini ve Cumhuriyet Halk Partisini bu yolla 
bütünüyle itham etmenin akla ve insafa uyan bir ha
reket olmadığını ifade ediyoruz. 

Bu objektiflik ve fikir dürüstlüğünün bize karşı gös-
terilmelsinii de insan haysiye'üi adına arkadaşlarımızldan 
bökl'iyoruz. Adalete ve gerçek tespitlere başka türlü 
ulaşanlayız. 

Hep beraber yaşadığımız birkaç olayı, hafızanızı 
tekrarlamak için huzurunuzda tekrar ifade edeceğim: 

13 Mart 1978, Kayseri'nin Develi ilçesi lokalinde 
tabanca ve mermilerle, ilçe lokalini işleten Hacı Ali 
Köylüoğlu'nun evimde 5 otomatik silah, 1 tabanca, 
1 200 civarında mermi bulunmuş. CHP ilçe binası 
mühürlenmi^tlir. 

2 Eylül 1978, Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partili 
Avukat Murat Genç, 4 Filistinli gerilla ile arkadaş-
lan 3 otomobil dolusu silah ve mermiyle yakalanmış
lardır. 

24 Haziran 1978, Erzincan'da yakalanan KTP-ML 
hücresindekli N. Can, bir CHP milletvekilinin yeğe
nidir. 

Bunun ardından bir sayın senatörün kızı, polislere 
kurşun atmaktan yakalanmıştır, anarşi sebebiyle mu-
halkeme edilmektedir. 

12 Ağustos 1978, CHP Ağrı İl Başkanı Celâl Tay-
sun, İkinci Başkan Kerim Yıldız, 4 vatandaşımızı si
lahla yaralamaktan tutuklanmıştır. 

,4 Ağustos 1978, Malatya'da, CHP İl Merkezin
den kalabalık bir vatandaş topluluğunun, kabristan
dan dönen kalabalık bir vatandaş topluluğunun üze
rine ateş açılmıştır. 

8 Ekim 1978, İğdır CHP eski İlçe Başkanı ve 
Kars milletvekili aday adayının evinde 3 tabanca bu
lunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda yalnızca adliye
nin basın bültenlerine dayanarak tespit edilmiş 4 say
falık bir doküman mevcut. 

Ama ben huzurunuza gelip bütünüyle» bu olanlar
dan Cumhuriyet Halk Partisini, anarşinin merkezi 
ilan etmeyi hukuk mantığımda bağdaştıramıyorum. 

Olayların yüzünde kalanlar, olayları kolayından 
alanlar, düşünme dentilen beyin çilesinden mahrum 
olanlar, ithameılığı kolay yol olarak seçerler. Bu mil
letin zamanı ve ümidini Parlamento çatısı altında it
ham israfçılığına bırakmamayı, öncelikle kendimiz
den emin olmanın, davamızdan emin olmanın ve güç
lü olmanın verdiği huzurla acizlik sayıyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerini bu sayın 
konuşmacı, uzun konuşmasında, anarşi kaynağında 
yer almakla itham ediyor. Bu mantık, eğer bir akıl 
hastalığı ile malul değilse, derhal elindeki bilgileri, 
delilleri Devletin savcılığına teslim etmelidir. Bizim, 
Devlet kuvvetlerine vatandaşın yardımcı olması yo
lundaki hizmet anlayışımız budur. Bildiği suçu söyle
memek, suçluyu söylememek kanun nazarında suç iş
lemektir. Ömrümüzün hiç bir devrinde kanunsuz ve 
haksız hiç bir eylemin ve işin içerisinde olmadık, ol
mayız. Bu sebeple bize iftira gömleği diken, dikmeye 
çalışan zavallılar, lütfen sözlerini akıl ve mantık süz
gecinden geçirsinler ve bu kürsüye öyle getirsinler. 
Aksi halde düzeyleri, Lût Gölünden daha aşağı ol
mak olacaktır. 

Parlamenter rejimin, ülkeyi özlenen huzur orta
mına kavuşturması, hırsı, kini aklımızdan ve gönlü
müzden sökmekle mümkündür. Başkalarına bu an
layışı göstermeyenlerin, kendilerinde üstün değerler 
vehmedenlerin, öncelikle bu tavrı terk etmeleri icap 
eder. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının tıpkı 
diğer siyasi parti kadroları gibi meleklerden değil, 
insanlardan meydana geldiğini ifade ediyor ve bili
yoruz İkinci iyi bildiğimiz Ve ifade etmekten haz duy
duğumuz husus ise, MHP'li olmanın, tıpkı bir başka 
siyasi partiye mensup olmak gibi kişilere suç işleme 
özgürlüğü kazandırmadığıdır. 

Suçlu kimse, suçunun karşılığını kanunlarda gö
rür. Ölçümüz, mutlak ve kesin kanun hakimiyetidir. 
Ancak, Türkiye'de anarşi öylesine girift ve çok ulus
lu bir yapı içerisindedir- ki, Milliyetçi Hareket Par
tisini, maalesef, çoğu kere düşünmeden, insafsızca it
ham edenlerin, 17 Mayıs 1976 günü Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Zeki 
Alçı'nın, il başkanları toplantısında okuduğu raporu 
dikkatle okumalarını ve bugünkü olayları biraz da 
bu raporun ışığında değerlendirmelerini temenni ede
rim. Bu raporda Türkiye'deki sol grupların değerlen
dirilmesi yapılıyor ve 1976 yılında Cumhuriyet Halk 
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Partisi demokratik sol çizgisinin dışında kalan sol ku
ruluş ve gruplar, yurt içi ve yurt dışı 9 temel kuruluş
ta toplanıyor. Bunlarla ilgili değerlendirmeler dikkate 
şayandır. Özellikle Türkiye Komünist Partisi (TKP) 
ile ilgili olarak bu raporda yer alan ifadeyi aynen 
okuyorum : «TKP birinci sekreter Zeki Baştımar'ın 
ölümünden sonra İsmail Bilen'in genel sekreterliğe 
seçilmesiyle faaliyetlerini hızlandırmıştır. Yurt dışın
da işçi ve öğrenci dernekleri arasında etkindir. Yurt 
içinde özellikle DİSK içinde etkin olmaya çalışmakta
dır. TKP, TSİP (Türkiye Sosyalist işçi Partisi) Mao-
cu akımlar, Troçkistler ve anarşistlere kesinlikle karşı 
bir tavır izlemekte olup, yayınlarında Cumhuriyet 
Halk Partisine en ufak bir saldırı veya eleştiri yok
tur.» Yine bu rapor aynen şöyle diyor : «Türkiye 
Komünist Partisinin Yürüyüş Dergisinde izlediği po
litikayla TKP'nin izlediği politika arasında bir para
lellik olduğu söylenebilir.» Bu tespitleri biz yapmıyo
ruz, ben yapmıyorum, CHP Gençlik Kolları Başkanı 
yapıyor. Raporun Türkiye ihtilalci Işçf Köylü Or
dusu, Devrimci Gençlik Birlikleri, Türkiye Halk Kur
tuluş Cephesi bölümünden bir paragrafı sunacağım : 
«Bu 4 fraksiyon aynı Maocu kliğin kendi içinde şu 
ya da bu kişisel ve kuramsal nedenle ayrı düşen 
gruplarıdır. Temelde halk savaşının verileceğine ina
nırlar. Az ama örgütlü çalışma yaparlar. Aralarında 
kızların sayısı diğer gruplara göre çok daha fazla
dır. Bir kısmı, Cumhuriyet Halk Partisini kesinlikle 
karşıya alma taraftarı iken, bir kısmı da kesinlikle 
saldırıda bulunmama taraftarıdır. Aralarındaki ayrı
lığın temel nedenleri ve noktalan konusunda fazla 
bilgi sahibi değiliz.» 

Rapor devam ediyor : «Çeşitli yollarla Güneydo
ğudaki ağaların, birtakım zenginlerin yardımlarıyla 
bugün 10 milyona yaklaşan mali güçleri olduğu söy
lenmektedir. Bölücülük davası güden işbirlikçilerden 
doğrudan doğruya yardım almaktadırlar.» 

içi eğitimde bize düşen görevleri karşılamamız gere
kiyor. Partimize her gün yüzlerce kişi kayıt oluyor; 
ama, parti içinde militan oîarak çalışanlar kayıt olan
ların çok az bir yüzdesidir. Kalanların bir kısmı yük
selme arzusundan, bir kısmı ihtiraslı olduklarından, 
çok az bir kısmı da inançları nedeniyle kalıyor. Oy
sa bu kişilere kayıt olduklarından itibaren sürekli 
parti içi eğitim verilse, militan olanların, militan ola
rak kalanların .yüzdesi kuşkusuz çoğalırdı. Bu inanç
la Gençlik Kolları olarak sürekli eğitim konusunda 
yaptığımız ve tüm örgütün de katıldığı eğitim iste
mi anakademece de benimsenmiş durumdadır. Eylül
de başlatılacak ve 50 bin kişiyi hedefleyen bir yazılı 
ve sürekli eğitim programının planlaması yapılmış
tır.»! 

Bu satırları, Milliyetçi Hareket Partisine «kamp 
kurdunuz»] diye ithamda bulunanların dikkatle oku
masında fayda vardır. Bu kamp dosyası Ankara Sav
cılığına gitmiş, takibata mahal olmadığına karar ve
rilmiştir - MHP ile ilgili olarak karar verilmiştir ta
bii - Raporun bir bölümündeki şu satırları dikkatle
rinize arz ediyorum : «iskenderun Mitinginde Genel 
Başkanın konuşmasını engelleyen Maocuların bizzat 
CHP milletvekillerince örgütlendiğini biliyoruz»! de
nilmekte ve devamla «tüm bunlara karşın gençlik 
kolları, belirli bir örgütlenme modelinin altyapısını 
kurmuştur; yeni kadroların oluşması için kamplar 
kurmaktadır; yan örgütler efe geçirilmektedir») deni
yor. 

Bu rapor, Cumhuriyet Halk Partisinin yalnızca 
kendi iç meselelerinin değerlendiriilmesi değil, 1976' 
dan bu yana Türkiye'de ağırlaşan anarşiyi belli bir 
yönüyle açıkça gözler önüne serdiği için değer taşı
maktadır. Çok uluslu ve çok kaynaklı emperyaliz
min, Türkiye'ye huzursuzluk, güvensizlik ve itçen gö-
çertme modeli olarak uygulamakta olduğu anarşi 
merkezleri, Cumhuriyet Halk Partisini, kendi mak
sat ve gayeleri için bir paravan olarak kullanmak is
temişlerdir ve istemektedirler. Raporda yer alan ifa
desiyle, TKP, belli bir çizgiye kadar Cumhuriyet 
Halk Partisine cepheden saldırmayacak ve mümkün 
olduğu ölçüde kilit noktalan ele geçirecektir. 

Biz burada bazı politikacılara ve bazı politika he
veslilerine ve politikanın içinde olanlara, yalkın tari
hin olaylarına dikkatle eğilmelerini ve Kerenski ol
mamaya özen göstermelerini, yurdumuzun faydası 
için tavsiye etmek işitiyoruz. 

Anarşi şu anda Türkiye'de çok sistemli bir yayın 
faaliyeti içindedir. Bunu kendi yayınlarıyla bu kür
süye getirmeyi, anarşiyi başından beri noksan değer-

Yine bu gizli rapor kamplar ve sürekli eğitim bö
lümünde aynen şöyle diyor, CHP sözcülerinin dille
rinden bir türlü bırakmadıkları kamplar konusu CHP 
açısından bu raporda şöyle yer alıyor : «CHP Genç
lik Kollan ilk kez 1975 yazında Mersin'de kamp kur
du. Bir aylık kampta 60 kişi eğitildi. Kuşkusuz ilk 
olmanın hataları da oldu. O kampta edindiğimiz de
neylerle bu yaz 3 kamp yapmayı düşünüyoruz. Mer
sin, istanbul, Çorum'da kamplar yapacağız. Kamplar 
15'er günlük olacak. Bu sene kamplara her ilden 2-3 
klîşi yerine 10 civarında arkadaş çağrılacak ve kamp
lar 2 dönem olacaktır. Gençlik Kolları olarak parti 
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lendiren ve kendi gerçeği içerisinde görmeyen Hükü
meti bir kere daha ikaz etmek için görev biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Gençlik Kollarının 1978 yılında yapmış olduğu bir 
araştırmaya göre, ülkemizde 80 kadar sol gazete ve 
dergi yayınlanmaktadır. Ancak, bu araştırmanın ya
yınlanmasından bugüne bu sayının daha çok arttığı 
bir gerçektir. Meclis okuma odasında bir bölüme 
gelen bu yayınların incelenmesi ve «beyne1]mliTel ide
oloji»: sözcüklerinin taranması, öncelikle bizi «faşiz
min saldırması, faşizmin direnmesi, faşist diktatör
lük»: terimlerini aydınlığa götürmeye zorluyor. Ko
münist terminolojide, faşizmin saldırması, antikomü
nistlerin kendilerini koruması; faşizmin direnmesi, 

antikomünistlerin teslim olmaması; faşizmin tırman
ması, antikomünistlerin teşkilatlanması ve devletin 
komünizmle mücadele için tedbir alması ve faşist 
diktatörlük ise, komünizm dışındaki bütün rejimlere 
verilen isim olmaktadır; dünyaca meşhur sözlükler bu 
terimler Öyle değerlendiriyor. 

Yıllardan beri Türkiye'mizde cereyan eden olay
ları takip eden pek çok yetkili kimselerin, bu elem 
verici hadiseleri sadece sağ ve sol mihrakların çatış
ması olarak görmeleri maalesef acı bir tavırdır, acı 
bir gerçektir. Kendilerini münevver saymamız gere
ken pek çok kişi, gayet samimi olarak bu fikre ken
dilerini kaptırmışlardır. Sokaklarda, sağ ile solun ça
tıştığı, birçok kimsenin kafasına bir idefiks halinde 
girmiştir. Bu meseleyi kendi çapında ve ciddiyetinde 
ele almamak, çok noksan değerlendirmektir. Hatta, 
bu konuda fazla hümanist olanlarımız, solun nefis 
müdafaası içinde bulunduğunu ortaya atmaktadır. Bu 
tezle, bilhassa mevki ve mesuliyet sahibi birçok kişi
yi de yanlış hüküm ve davranışlara götürebilmekte
dirler. 

Bazıları demokratik sol çizgiye ilerlemiş Cumhu
riyet Halk Partisi iktidarında, her nevi sol grupların, 
her nevi eyleme son vererek ellerini kollarını bağ
layarak oturacaklarını sanıyor ve hatta buna inanı
yorlardı; belki de bu Hükümeti kuranlar bile «Ana
ların göz yaşlarını bir günde dindireceklerini» söyler
ken, bu inançla konuşuyorlardı. Hâla bir kısım mü
nevverlerimiz, sola açık bu Hükümet döneminde ce
reyan eden bicümle olayları, sırf bu kanaatleri yüzün
den başka yerlerde aramaktadırlar; ama bunun böyle 
olmadığı «Devrimci Yol » dergisinin 20 Mart 1978 
tarihli, 16 ncı sayısının 3 ncü sayfasında şöyle yer alı
yor : «Günümüz koşullarında CHP dışı sol için ey
lemsizliği savunmak intihar anlamına gelir. Aklı ba

şında bir CHP li bile bunun saçmalığını fark edebi
lir...» 

Değerli arkadaşlarım, aynı derginin 1 Mayıs 1978 
tarihli 17 nci sayısının 3 ncü sayfasında şu satırları 
okuyoruz : «Faşist güçlerin de büyük ölçüde Hükü
mete karşı bir mücadele içinde oldukları bir ortam 
içerisinde ve emekçi halkın kendi bağımsız iktidar 
alternatifinin bulunmadığı bugünkü durumda - yani 
sizi emekçi halkın iktidarı görmüyorlar - öncelikle 
devrimcilerin, bu Hükümeti savunma durumunda ol
madığı bilinmelidir. Bu, elbette ki, faşist güçlerle 
bu Hükümet arasındaki bizim, tarafsız olmamız de
ğildir.» dergi devam ediyor; «Devrimciler, her du
rumda olduğu gibi, bu konuda da faşist güçlere karşı 
en kararlı bir şekilde ve sonuna kadar mücadele ede
ceklerdir. Bunun yanında, mevcut krizin derinleştiril
mesi doğrultusundaki devrimci mücadelelerini sürdü
receklerdir.» Devrimci Yol böyle yazıyor. 

Görüldüğü gibi, DEV - GENÇ'in yayın organın
da, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümette olduğu için, 
devrimci mücadeleden vazgeçme diye bir fikir dolaş
mıyor; aksine, mevcut krizi derinleştirmeyi hedef al
dıklarını saklamaya lüzum bile hissetmiyorlar. Hatta, 
«Cumhuriyet Halk Partisi Hükümettedir diye eylem
sizliği savunmanın» kendileri için intihar anlamına 

v geldiğini de açıkça ifa'de ediyorlar. Soldaki militan 
teşkilatların sadece sağ kesime karşı değil, kendi için
deki bütün gruplara karşı da, «dediğim dedik» zihni
yetiyle kıyasıya mücadele verdiğini müşahede ediyo
ruz. 

TİP yanlısı yayın organlarının Yürüyüş Dergisi, 
5 Eylül 1978 tarihli 178 nci sayısında 7 nci sayfada, 
«Militanlık mı, fedailik mi?» başlığı altında konuyu 
inceliyor ve kendilerinin, devrimci eylem uğruna mi 
litanlık yaptıklarını söylüyor. 

Devrimci Yol Dergisi, 1 Mayıs 1978 tarihli 17 nci 
sayısının orta sayfasında; «Halkın Kurtuluşu bir bi
reysel terörcülük tutturmuştur; ama onun ne anlama 
geldiğini hiç anlamıyor - dikkat buyurunuz - yürü
tülen savaşın niteliğine bağlı olarak ortaya konulan 
askeri eylem biçimleri son derece farklı olabilir. 
Marksizm ilke olarak bunların hiçbirini reddetmez» 
diyor. 

Bugün yurdumuzda İlerici Gençler Derneği - Kur
tuluş çatışması vardır; aşırı sol gruplardan DEV -
GENÇ - Kurtuluş arasındaki çatışmalar, her iki gru
bun yayın organlarında yer almaktadır. 10 Mayıs 
1978 tarihli, Kurtuluş için İleri Dergisinin 2 nci say
fasında «Bir Olay, Bir Uyarı» başlıklı yazıda, DEV -
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GENÇ'in mütecaviz tutumundan şikâyet edilmekte 
ve şöyle denilmektedir : «Adana'da bir devrimci yol
daşımız daha öldü. Mustafa Ertan Yoldaş, devrimci-
lerarası mücadeleyi yanlış kavramış; şiddeti, devrim-
cilerarası mücadelede sık sik kullanan bir devrimci 
siyasi akım tarafından öldürüldü. Aynı siyasi akım, 
Çorum'da, Elazığ'da, Kars'ta buna benzer olaylar ya
rattı ve onarılamaz hatalar işledi.» 

Şimdi Hükümete soruyoruz : Her halde, bu ona
rılamaz hataları sizler biliyorsunuz ve bilmeniz gere
kiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu çatışma İGD ile Sosya
list Gençler Birliği çatışması olarak görülür; bu çatış
ma, aşırı sol fraksiyonların İGD ile Mao'cular ara
sındaki çatışması olarak görülür ve bunlardan «Mao' 
cular» diyor bu dergi, «Ege Üniversitesi Fen Fakül
tesinde sürdürdükleri işgal ile, ilerici yurtsever dev
rimci öğrencilere karşı baskı uygulamaktadırlar.» 
aynı derginin, İlerici Yurtsever Gençlik Dergisinin 
56 ncı sayısında ise, «Mao'cu faşistler, İskenderun'da 
bildiri dağıtan ilerici yurtsever gençlere kahpece kur
şun sıkarak iki yurtseverin ölümüne yol açtılar.» 

Adana'da, Batman'da, Düzee'de, Edirne'de, Or
du'da, İzmir Konak ve Yeşilyurt'ta cereya eden öl
dürme ve yaralamalar dile getiriliyor, İGD - Mao'cu 
çatışması bütün ayrıntılarıyla gözler önüne konuyor. 

Değerli arkadaşlarım, 26 Mayıs 1978 tarihli İlerici 
Yurtsever Dergisinin 57 nci sayısında ise, Kars'tan 
neden 8 000 vatandaşımızın göç ettiği; basında ve 
TRT'de «iki grup arasında çatışma çıktı» şeklinde ve
rilen haberlerin içyüzünü, Marksist grupların nasıl 
insan öldürdüklerini bütün acı örnekleriyle görüyo
ruz, 

Değerli arkadaşlarım, bu çatışma bütün şiddetiyle 
devam ediyor. Hükümetin gönüllü kölesi olan TRT, 
bu konuda, maalesef, «2 grup çatıştı» deyip geçiyor 
ve o gün TRT'nin bültenlerinde saatlerce, «Ülkü 
ocaklarından falan veya filanın Milattan önce ve 
Milattan sonra dünya üzerinde işlenmiş bütün suçları 
ikrar ettiğine» dair bültenler yayınlanıyor; ama Mark
sist kuruluşlar bu gidişten memnun değiller. 7 Ağus
tos 1978 tarihli Halkın Kurtuluşu Grubunun yayın 
organı olan Halkın Kuruluşu Gazetesinde şöyle di
yor : «TKP'li Aydınlıkçılar, Oktay ve Faysal'ı şah 
damarlarından usturayla vurarak katlettiler. 30 Tem
muz günü, Aydınlık, TKP çetesinden katiller gazeteye 
geldiler; sarılı olan bıçak ve usturalarını çıkardılar, 
4 proleter devrimciyi boyunlarından vurdular.» 

Niye acaba Hükümet ve TRT bu haberleri kendi 
gerçeği içerisinde vermiyor? Solun çatışmalarını, 
«Türkiye'yi, özellikle bu Hükümet döneminde oldur
duk, bitirdik; komünizmin yutacağı olmuş bir meyve 
haline getirdik» gafleti ve hıyaneti içinde bulunan bu 

Marksistler in, «İktidarı ben alacağım, sene alacaksın» 
kavgasının su yüzüne çıkan delillerini neden TRT'de 
yayınlatmıyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, vaktin darlığı sebebiyle 
Razgari taraftarlarının, diğer sol gruplarla kavgala
rına detaylı bir biçimde girmeyeceğim; ancak, bütün 
bu gruplar ve bunların yayın organlarında dile geti
rilen silahlı, bombalı tedhiş, özellikle politika adam
larının çok dikkatli, bir biçimde, meseleleri saptırma
dan, üzerinde ciddiyetle durmaları gereken çizgiye 
ulaşmıştır. 

Genç Sosyalist Dergisi, 26 ncı sayısında şöyle ya
zıyor : «Ülkemizde sınıf mücadelesi giderek keskin
leşiyor. Keskinleşen sınıflar mücadelesi, orta dere
celi okullara, lise ve meslek liselerine de yansıyor. 
Liseli gençler demokrasi, barış ye özgürlük mücadele
sine artan bir hızla katılıyor. Geçtiğimiz öğrenim 
yılında liseler böylesi yoğun bir mücadeleye tanık 
oldu. (Bu dergi söylüyor.) Bu durumu, gerici ve faşist 
basında sık sık koparılan, (anarşi liselere de bulaştı) 
feryadı figanından anlamak mümkün.» 

Bu satırlar, temenni ederiz Milli Eğitim Bakanının 
dikkatini çeker, seveçenli bir biçimde gençlerin oku
madığını belki oradan fark eder. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Kurtuluş İçin İleri 
Dergisinin 15 nci sayısında bu düşmanlığın "en vahim 
noktasına, sol gruplar arasında, 1 Mayıs 1977'de 
ulaşıldığı yazılıyor. 

1 Mayıs olaylarını kontrgerillaya yıkmak isteyen
ler bu neşriyatı özellikle okumalı, değerlendirmeli ve 
beyinlerini sloganların emrine vermekten kurtulma
lıdırlar. 

Bu açıklamaları, Türkiye'de anarşiyi kendi boyut
ları içinde değerlendirmesi temennisi ile huzurunuza 
getirdim. Bu Hükümet kurulduğundan beri söyledik
lerimiz Meclis zabıtlarındadır. Biz, birliği, dirliği, 
halkın faydasına olan işlerde bütünleşmeyi savunuyo
ruz. Gençliği silip süpürmek isteyen, vatanı silip 
süpürmek isteyen Marksist ideolojinin karşısına, mil
liyetçilik ideolojisi ile çıkıyoruz. 

Milliyetçilik ideolojisi, İslam - Türk sentezi ile, 
insan sevgisini, tarih şuurunu ve ilim anlayışını bir 
araya getiriyor. Biz bu ölçü ve anlayışa sahip oldu
ğumuz için, bütün yıkıcı, bölücü kadrolar, Milliyetçi 
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Hareket Partisi düşmanlığında birleşiyorlar. Çünkü ı 
onlar çok iyi biliyorlar ki, dünya üzerindeki emper
yalizme, çok uluslu ve çok yönlü emperyalizme yal
nız milli kültüre, milli imana ve milli değerlere daya
nan bir kalkınma anlayışını benimsemiş milliyetçi 
ideoloji karşı çıkabilir. 

Değerli arkadaşlarım, biz Türkiye'nin meselele
rine, bazı politikacıların olduğu gibi, günübirlik ba
şarı sağlayan, günübirlik başarı sağlamak ölçüsü ile 
değil, topyekûn millet olarak, geçmişimizin verdiği 
tecrübeler ve geleceğe açılan yeni ufuklarla bakıyo
ruz. Davasından emin olmanın huzur ve güveni içe
risinde, tamamen hukuk içerisinde verdiğimiz müca
dele ile, muhalefette veya iktidarda olalım, milleti
mize faydalı olacağımıza eminiz. Bizim israf eko
nomisi tezimizi, savurganlık edebiyatı yapanların, 
fikirlerimiz belli araştırmalarla kamuoyu önünde 
iken, piyasanın düzenlenmesine karşı olduğumuzu bu 
kürsüden ifade edecek kadar yanlış anlama ve anlat
ma gayreti içerisine girmelerine ancak tebessüm edi
lecek bir kasıt örneğidir. Müsteşarlık ve Bakanlık 
dönemimizi değerlendiren bu sayın sözcüye, zannedi
yorum insaflarından ve vicdanlarından emin oldu
ğum Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, onun bi
lemediği ve aklının eremediği gerçekleri söylerler. 

Biz, uyguladığımız ithalat ve ihracat politikası ile, 
hükümette bulunduğumuz dönemde de, yalnızca va
tanımızın faydasını düşündük. Bu arkadaşımız çok 
merak ediyorsa, bu konudaki iddialarının gerçeğini 
ve en namuslu dokümanları, selefim Sayın Ticaret 
Bakanından alabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu küsüye bazı CHP'li söz
cüler geliyorlar; CHP'yi, «Devleti kuran; Devlete 
sahip olanj» diye takdim ediyorlar. 

Evet aziz arkadaşlarım, evet; Devletin kuruluşun
da CHP'nin rolü var; ama yalnız CHP'nin değil, 
bütünüyle Türk Milleti var. 

Devleti kuranlardan, Devlete sahip olmalarını bek
liyoruz. «Devleti kurduk» diyenler, Hükümetin ya
kasına yapışmalıdırlar. Nasıl oluyor da, bizim milli 
sınırlarımızdan yabancı ordular giriyor ve aylarca 
savaş yapabiliyor? Nasıl oluyor da, deminden beri 
saydığım bölücü, yıkıcı faaliyetler Türkiye'de at oy
natıyor ve Hükümetin Sayın İçişleri Bakanı, «Ben bu 
dokümanları okuyamadımj» diyebiliyor? Nasıl olu

yor da, bu kürsüye defalarca getirdiğimiz, Meclis 
Araştırması yapalım dediğimiz, parlamenter bir sis
tem ve parlamenter bir sisteme dayanan her hükümet 
için utanç vesilesi olan işkenceye sessiz kalabiliyorsu- | 

i nuz? İşkence, devlet terörüdür; işkence, devleti yıp
ratmaktır; işkence, devleti yıkmaktır. (MHP sırala
rından «Bravq» sesleri, alkışlar) 

Ben, «işkence» derken, esneyen Sayın Bakan, 
sizin göreviniz yüksek sesle esnemek değil; cesaretle 
işkencenin üstüne yürümektir; bakanlık haysiyeti bu
nu gerektirir. (MHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Meclis Araştırması yapalım 
diyoruz; işkenceyi inceleyelim diyoruz; oy vermiyor
sunuz. 544 işkence olayını Başbakana intikal ettiri
yoruz.... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — 12 Mart işkence
leri.... 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — 12 Mar
tın üzerine de gidin cesaretiniz varsa, ona da gidin; 
orada da işkence gören varsa, eğilin. Devlet bir 
bütündür. 

Düşününüz arkadaşlarım, diyor ki, burada biraz 
önce CHP sözcüsü «falan memuru aldınız; o memur 
kaçıyorj» 

İnsanların kaçmaları, yalnız suçluluğundan değil
dir, işkence korkusundandır. Dünyanın en yetişmiş 
bilginleri, aydınları ve filozofları, Marksist ülkeler
den, suçlu oldukları için mi kaçıyor? Meseleleri bi
raz geniş düşününüz. 

Bir genç adamı tutuyorsunuz, karakola görütü-
yorsunuz, anasına, babasına, 16 yaşındaki karısına 
- Hürriyet Gazetesi resimleri verdi, çırılçıplak soyu
yor - emrinizdeki birtakım polisler işkence yapıyor. 
Bu, Cumhuriyet Halk Partisine; bu, iktidara; bu, 
parlamenter rejime şeref kazandırmaz, her birimizin 
haysiyeti için bir leke teşkil eder arkadaşlarım. 

Özellikle Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım
dan defalarca rica ettim; aranızdan bir komisyon ku
run, karakollara gidin, emniyete gidin, bu işkenceyi 
önleyin dedim. Dünya üzerinde tırnakları sökülerek 
fikrinden dönmüş adam var mı? Dünya üzerinde, 
dövülerek, devlet terörizmiyle iffeti, haysiyeti, na
musu perişan edilerek fikrinden caymış adam var mı? 
Gazeteler yazdı; bir eğitim enstitüsü öğrencisi oto
büsten indiriliyor; 48 saat sonra, «suçsuzdu^» diye 

I serbest bırakılıyor; fare zehiri içerek intihar eden bu 
genç, «şu karakolda, şu polisin bana yaptıkları yaşa
mamı anlamsız hale getirmiştirı» diyor. 

Aziz arkadaşlarım, bu çileyi niye duymuyoruz? 
Hangi fikirden olursa olsun, hangi düşünceden olur
sa olsun vatan çocuklarına, memleketin gençlerine 
devlet eliyle ve devlet gücüyle işkence yapmak, ikti
darların temelini insanlıktan, adaletten ve hukuktan 

I uzaklaştırır. 
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Bu, sizi, bu kürsüden son ikazımızdır. Eğer Cum
huriyet Halk Partisi Grubu olarak işkencecilerin üs
tüne yürümez, bunları hükümete, bunları kamuoyuna 
açıklamazsanız; biz bu konudaki bütün delilleri, 
dünyanın konuşulan dillerine tercüme ederek, bütün 
dünya parlamentolarına anlatacağız. Bunun utancı, 
işkenceciye, «durp» demeyenlerin olacaktır. (MHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün işkence yeni bir yön
tem değiştirdi; Ceza Kanununda maddemiz var; 
suçluyu bilen adam bildiğini saklarsa, o adam kanun 
nazarında sorumlu olur, hakkında dava açılır. Şim
di karakollara gençler götürülüyor ve deniyor ki, 
«bu fiili bize falan MHP yöneticisi yaptırdı de, im
zanı at, seni bağışlayalım.» 

Arkadaşlar, bu, âcizlerin yoludur; bu, haktan, hu
kuktan ve Allah korkusundan nasibi olmayanların 
yoludur. Allahtan korkan bizlerin, veremeyeceği
miz hiç bir hesabımız, çok şükür, yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde denildi ki, 
«Birtakım kişileri tayin ettiniz; bu adamlar suç 
işlediler.» 

Bizim, koalisyonda ortak olduğumuz dönemde bi
ze bağlı çeşitli kuruluşlara bazı adamlar tayin edilmiş; 
biz hükümetten çekilmişiz; 14 aylık zaman içerisinde, 
bunların suçları olmuş. 

Peki; aziz arkadaşlarım, bunu söyleyenler, acaba 
hukukun nazarında, hukuk düzeni ve sistemimizde, 
gizli olması gereken ilk tahkikat zabıtlarını ve dosya
larını Meclis kürsüsüne getirmenin suç işlemek oldu
ğunu bilmiyorlar mı? 

Yalnız, bugün bir tek şeye memnun oldum, çok 
şükür, «sanık, kelimesini kullanabildiniz; bu da ileri 
bir aşamadır sizin için. 

Aziz arkadaşlarım, bizim tayin ettiğimiz adamlar, 
sonradan suç işliyorlar, mesul tutuluyoruz. Ya siz? 
Mahkûm olmuş adamı bakan yapıyorsunuz; mah
kûm olmuş adamları, devlet memuru tayin ediyorsu
nuz; bu, suç olmuyor mu? 

Aziz arkadaşlarım, isim vereyim ben de sizin gibi: 
İsmail Erdemir, Ankara Eğitim Enstitüsü Müdürü 
oluyor; Kurtuluş Ortaokulu öğretmeni iken, 2 anar
şisti sınıfta sakladığı için emekliye ayrılmış, sonra 
şimdiki görevine getirilmiş. 

Emin Tunçbilek; Ankara İncirlik Lisesi Müdürü; 
Sıkıyönetim mahkemesince 8 yıl hapis cezası almış. 

Mustafa Terzi, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ma
tematik öğretmeni; amirine tecavüzden 2,5 ay ceza 
almış; kaymakamın evini yakmaktan, Kayseri Ağır 
Ceza Mahkemesince yargılanmış. 

Aydemir Kuru, İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Mü
dürü; Kayseri Ağır Ceza Mahkemesinde, komünizm 
propogandası ve bölücülük yapmaktan hüküm giy
miş; en az 30 dosyası var. 

Fuat Güner, Fevzi İstanbullu... Bu isimleri daha 
çoğaltmak mümkün. Siz, mahkemelerde kesin mah
kûmiyet ilamı almış 5 000 civarında mahkûma dev
let dairelerinde görev vermenin mesuliyetinden kendi
nizi nasıl kurtaracağınızı, öncelikle, düşünürseniz, 
karşınızdakileri haksız bir biçimde itham etmekten 
vazgeçersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu olarak, bazı Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larımızın, büyük bir nezaketle bize gelip ifade etmek 
medeni davranışını gösterdikleri biçimde, bütün Grup 
olarak fikir tartışmasını ve belli seviyede memleket 
meselelerini bu kürsüye getirdik. Yüreğimiz yana
rak, siz, bizi bu meselelerin ciddiyetinden, bazıları
nızın içine düştüğü kendini aldatma iklimine götürü
yor ve ülkenin zamanını böylesine harcatıyorsunuz. 

Aziz arkadaşlarım, bir CHP'li sözcü buraya çıkı
yor ve diyor ki: «Fikir özgürlüğünden bahsedenler, 
ölüm kusan makinelere vur emri verenler, demokra
siyi hazmedememişlerdir.» 

Politikada, kelimeleri çok dikkatli seçerek konu
şulması icap eden bir sorumluluk sanatını yerine 
getirmek görevinde bulunduğumuza inmiyorum; ama 
bu sayın arkadaşımın kullanmış olduğu kelimelerin 
Meclis kürsüsüne gelmiş olması, maalesef öncelikle 
onun ve sonra bütünüyle CHP'nin şansızlığıdır. 

Aziz arkadaşlarım, konuşmanın bütününü, vakti
nizi almamak ve insan olarak insan haysiyetine duy
duğum saygı sebebiyle bu haysiyeti yaralamamak için 
tekrar etmiyorum; ama bu sözcü bu konuşmasıyla 
kendi ruh ve sefaletini ve zavallılığını bu kürsüye ge
tirmiştir. Tekrar ediyorum, bir kere daha söyledim, 
Hükümet programı müzakere edilirken söyledim; 
namuslu ve şerefli insanlar, başkalarının namus ve 
şerefini en az kendi şerefleri kadar kutsal bilirler. 

Aziz arkadaşlarım, hangi MHP'li yönetici, nerede, 
ne zaman, kime ne şekilde «vur» emri vermiş? Eğer 
bu sözcü şeref ve haysiyet katili değilse, bu kürsüye 
gelir, bunun delillerini burada söyler; aksi halde, bu 
sözü, ifade ettiği bütün boyutların sefaleti ve ahlak 
yokluğu ile, huzurunuzda kendisine iade ediyorum. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — İlla açıktan ve
rilmesi şart değil. Yazdınız her yerde. 
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AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, bütçenin bütününde yapılan bir ko
nuşmada, Partimizin lideri Sayın Alparslan Türkeş'in, 
Kıbrıs çıkarmasından sonra, «Amerika'ya sordunuz 
mu?|» dediği söyleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Türkeş'in «Dış Poli
tikamız ve Kıbrıs» adlı bu kitabında bütün bu konu
nun cevabı, detaylarıyla vardır. Kağnı gölgesini 
kendi gölgesi sananlar, başlarına güneş vurunca 
ayılırlar. (MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Genel Başkanımız, «Ecevit bugün bizim politika
mızı uyguluyor» diyerek, Kıbrıs konusunda 16 Ara
lık 1965'te Başbakan Sayın Süleyman Demire!'e, 
27 Kasrm 1967'de Başbakan Sayın Süleyman Demi-
rel'e verilen mektuplarda, muhtıralarda ve Büyük 
Millet Meclisinde 29 Aralık 1965 tarihli konuşma
larında, 23 Ocak 1969, 23 Temmuz 1974 tarihli ko
nuşmalarında ve en nihayet (şimdi bir paragraf oku
yacağım) 19 Ağustos 1974 tarihli Meclis konuşma
larında, aynen şöyle diyorlar. 

«Kıbrıs konusu, Türkiye'nin güvenliği konusu
dur. Girişilmiş olan harekâtın bundan sonra da mil
letimiz ve memleketimiz için hayırlı sonuçlar verme
sini temenni edeceğim. Büyük Meclisimizin birkaç 
gün önce gösterdiği gibi, bundan sonra da aynı bir
liği göstererek, milli davamızın çözülmesinde Cum
huriyet Hükümetinin arkasında aynı birlik ve bera
berlik içerisinde desteğini göstererek, milli hedefleri
mize beraberce varmamızın mümkün olmasını Ce
nabı Haktan niyaz ediyorum.» 

Bunu söyleyen Sayın Türkeş'e siz, «Amerika'ya 
danışalım dediniz, danşmayalım» dediniz; tıpkı IMF 
meselesinde olduğu gibi, IMF'i Türkiye'ye davet et
tik diye bizi tenkit edenler, 15 günlük tatillerini Ame
rika'da geçirmeye başladılar. Biz bunları da biliyo
ruz. 

AHMET BULDANLT (Muğla) — Ne demek o 
öyle yahu? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Değer
li ankadaşlaom, bir diğer önemdi kpnu, beynelmilel 
emperyalizmin çeşitli radyolarla ve yayınlarla, Mil
liyetçi Hareket Paritilsine devamlı bir Mçimde aşağı
lık iftiralarda bulunmasıdır. Bu iftira metineleriniı 
Türkiye içerisinde kullanan İkim olunsa olsun, bu 
onu yüceltmez, alçaltır. 

Aziz arkadaşlarım, biz milat olanak, Türkiye' 
nin hîç kimseye güvenmeden, kendi gücüyle ayak
ta durmasının çarelerini bir an önce bulmasını is

tiyoruz; politikamız da budur; bunun mücadelesini 
yapıyoruz. Ancak, millet olanak bu güce kaıvuşun-
cayıa kadar, ilimle, hesapla, aMa bir ve bütün ol
mamızı şart görüyoruz. 1979 yılı bütçesi, ülkemiz 
dertlerinin açık ve seçtik, saatlerce söylendiği, gün
lerce konuşulduğu bir müzakere ortamından geçe
rek çıkıyor. Hükümete tavsiyemiz, muhalefetin za
bıtlara geçintıtıiği meseleleri dikkatle okumak zatime -
tine kapanmalarıdır, Burada söylenen her söz, acı 
da olsa, vartan sevgisiyle, mesuliyet duygusuyla söy
lenmiş, gerçekçi beyanlardır. Hatalarınızdan dönme
nizi temenni ediyoruz, 1979 yılının 1978'i anaıtmama-
sı, iktisadi ve sosyal göstergelerin iyiye dönmesi, 
iktidarın başarısızlığını kendisinde arayan muhase-
besliyie başlayabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin bütününde, Sa
nayi Bakanlığı Bütçesinde, sanayimizi demir bir 
kıskaç haline almış olan vergiden; Maliye Bakanlığı 
Bütçesinde, getirilmek istenen vergi tedbirlerinin ne 
ölçüde sakat olduğundan bahsettik. Şimdi, bizi, bu
gün bundan önce CHP adına konuşan sayın sözcü, 
«halkın yararına yatırımları önlemek için, siz verigi 
kanunlarını çıkarmıyorsunuz» diyor. 

Değeri ^arkadaşlarım, ekonomi, çok talihsiz bir 
teknik; ekonomik konuları çok dikkatli konuşmak 
gerekiyor. Şimdi bu arkadaşımız, «50 milyar verigi 
gelirinin 5 milyarını Hazineye alacağım» diyen Hü
kümetin, verigi ile yatırım poltilkası arasında nasıl bir 
denge kurabildiğini zannediyor? Bu vergiler, bütü
nüyle sanayileşmeyi, bütünüyle iktisadi gelişmeyi, bü
tünüyle Türkiye'nin ekonomik büyümesini felakete 
götüreceği için karşı çıkıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bütçe müzakerelerinin bütü
nünde, Hükümet adına bu kürsüye gelen sesler, 
Hükümetin başarısızlığını, ancak geçmişi kötülemek 
yoluyla izah edilebildiğini bir kere daha perçinlemiş-
tir. Hükümet öylesine talihsiz bir siavunma gayreti 
içerisine gtinmişıtir ki, bu gayretle, devamlı, hata üze
rine hata yapmakta ve özelikle, bütçe gitbi, kendisi
nin gelecek bir yıl ne yapacağını belgeleyen dokü
manda, bize, inandırıcı hiçbir kurtarıcı çareyi ve 
teklifi getirememektedir. Hükümet maalesef, ll'leri 
balkan yapma uğruna, Cumhuriyet Halk Partisinin 
perişan edildiği bir hükümet olmuştur; bu Hükü
metten en büyük zararı Halk Pantisli görmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet maalesef, 
devlet adamında bulunmaması gereken kamburla
rın, iktidar olma uğruna sırtta taşındığı bir hükümet 
olmuştur. Bu kamburların ne olduğunu, zabıtları açar 
sabırla okursanız, siz de teker teker görürsünüz. 
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Aziz arkadaşlarım, Hükümet öylesine partizanlık 
gayreti içerisindedir ki, Cumhuriyet Halik Partisinin, 
muhalefet yıllarımda ısrarla üzerinde durduğu Dev
let Planlama Teşkilatını, kendi politikasını destek
letmek uğruma, yakalayabilmektedir. Televizyonda, 
radyoda, Devlet Planlama Teşjfcilatının revize prog
ram yatırımları açıiklamıyor ve Hükümetin yatırım 
konusunda başarılı olduğu kamuoyuna duyuruluyor. 

E, değerli arkadaşlarım, lüzum yok bu kendisini 
aldatmiacalara; lüzum, yo!k bu gayretlere. Diğer taraf
tan, bu teşkilatın 1979 Programının girişli, bu Hükü
metin methiyesine aymlnıış; lüzumsuz bir gayret. 
«Öylesiine tutarlı, başarılı politikalar uygulandı kli...», 
dış açık büyüdü.» ÇevMyorsunıuız 90 ncı sayfayı, 56 
numaralı bir tablo var; dış açığın, bu Hükümet 
döneminde % 15,6 arttığını gösteriyor. 

Aziz arkadaşlarım, dün söyledim, tekrar edi
yorum, Sayın Maliye Balkanı çıkıyor Komisyona, 
Efendim, 78'dle mıahvolduîk, perişan olduk; hep, ge
çen dönem bizi bu hale getirdi...;»; hemen altında, 
teknisyen damarları kabarıyor ve Sayın Müezzin-
oğlu şöyle ısiöylüyor.» 19>7V<âb % 30 oranında, dev
let geMerİnde artış vardı; 78'dle devlet gelirlerinde 
% 53 artış oldu.» 

Sayım Müezzinoğlu, bu gelir artışında bir damla 
ter dökmediğimizi, hakkaniyet namına herhalde ka
bul buyurursanız. Bu, geçen dönemin tutarlı, şuur
lu ve ölçülü istikrar tedbirlerinin bugüne uzanan 
olumlu geliridir; amıa bakalım, eğer Hükümetliniz 
'kalırsa, 79'da bunları görebilecek miyiz? 

Aziz arkadaşlarım, bu bütçe de, «bütçe - prog
ram» tekniğinden kopmuştur. Bütçe açıktır, bütçe 
samimi değildir; bütçe, içerisinde bulunduğumuz 
iktisadi sıkıntıları daha da ağırlaştırıcı nitelikitedir. 

Değerli arkadaşlarım, fiyat yüksekliğini önleye
ceği, enflasyoncu glidişte «dur» diyeceği yolunda, bu 
bütçe hiçbir ümit getirmemektedir. % 70 fiyat yük
selişi ile ne ihracat artar, ne ithalat terdin edik ve 
ne de memlekette huzur bulunabilir. Bu enflasyon, 
bütün değerlerimizi, bütün beşeri münasebetlerimizi, 
alile yuvalarını yıkmakta ve topluma onulmaz yara
lar aldırmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri konusunda Hükümet, 
% 3'le burada da personelli sınırlandıracağını söy
lüyor; böylece, yeniden, kamu kesimline geçen yıl 
verilmiş olan 85 bin kadroya 24 hin ilave; KİT'lere 
de, geçen yılı aratmayacak bir 40 bin civarında ar
tış... 

Aziz arkadaşlarım, Avrupa İktisadi İşbirliği Teş
kilatı fiyat yükselişleri konusunda neşrettiği raporda, 

10 ülkedeki, İtalya, Danıilmarka, Fransa, İngiltere, 
İrlanda, Hollanda, Almanya, Amerika, Japonya'da-
ki fiyat yükselişinin toplam % 62,9 olduğunu, Tür
kiye'nin % 70'ıi tek başına aştığını belgeliyor. Hükü
metin bu büyük başarısını, halktan yana olmanın 
icabı olarak tebrik edüyorum! 

Aziz arkadaşlarım, bu satırları özellikle OHP 
Grubunun değerli dilkkatlerine arz ediyorum: Bu 
Hükümet döneminde, DevleHin, ekonomiye müda
halesi hızla artıyor; her yeni devlet müdahalesi, te
kelci devlet kapitalizmini ve bunun israfını yeni kam
burlarla vatandaşın sırtına yüklüyor. 

Lütfen, ideolojik nutukları bir tarafa bırakınız; 
ekonomiye her yeni devlet müdahalesiyle yaratılan 
rantın, hangi amaçlarla, hangi kesimlere aktarıldı
ğını düşününüz. Bu karanlık gidiş, sağlanan rant
larım, bilinçli bir değerlendirme ile ülke ekonomisi
ne kaydırılmasıyla ancak önlenebilir. Aksi halde, 
bazı araştırmalara göre, milli gelirin en az % 25'Sme 
varan ve devlet eliyle yaratılan, rantın israfı, Tür
kiye ekonomisini devamlı bir biçimde dışarıdan kay
nak aramaya ve dış tasarruf açığına bağımlı kalma
ya mecbur kılar. 

Hükümete soruyorum: Devlet rantlarını tespit 
ettiniz mi? Devlet rantlarını, milli ekonominin fay
dasına hangi yolla, hangi metotla getireceksiniz? 

Değerli arkadaşlarım, bugün bu Hükümetin dış 
politikada önemle üzerinde durduğu konu, dış ti
caret açığım azalttığıdır. 

Aziz arkadaşlarım, bizim hükümet dönemleri
miz, siz, «Elinizde döviz oknadan çok ithalat yap
tınız» diye tenkit edenler, yeni ithalat rejimiyle 5 
milyar dolar ithalatı öngörüyorlar. O hata idi; 
siz niye bu hatayı işiyorsunuz? Ayrıca, yeni geti
rilen ithalat rejimi antidemokiraitilktir; Devlete olan 
güveni; piyasada, Devlete güvenerek çalışmayı yok 
edici niteliktedir. Nitekim, bu rejim, ilanından 
birkaç gün sonra, bir bakanlık onayıyla, Kıbrıs, 
İzmir ithalat kotaları yeniden tanınmıştır, öylesi
ne yüksek oranda ithalat teminatı 'alınıyor ki, za
ten likidite sıkıntısı 'içerisinde bulunan kuruluşlar, is
ter kamuda olsum, ister özel kesimde olsun, ithalat 
yapamaz halle getirilmek isteniyor. 

Bunum sonucu, bu rejimi düzeltmezseniz, bu 
rejime devam ederseniz daha pek çok sanayi tesisi
min kapısına kilit takılmasının sürpriz olmayacağı
dır, 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet vatandaşa itha
lat belgesi verip, arkadan, «Merkez Bankasına ben 
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bu belgeyi verdim, yarın hükümsüz saıyacağum,» di
yemez. Bu, hükümet anlayışlıyla bağdaşmaz, dev
let ciddiyetine gölge düş/ürür., 

(Biziım ihracattan memnun olmadığımız ifade 
edildi. 

Hayır; ihracattan son denece memnunuz. Hü
kümetlin kurulduğu gün bu kürsüye geldik ve dedik 
ki 750 milyon dolar tanımı ürünü satış bağlantısı 
vardır; Sayın Bakana bunu anlattık. Bunu gerçek
leştirirse, tebrik edeniz. 535 milyon dolarını gerçek
leştirdiniz; ama programa göre ihracat hangi onan
da kaldı? Bunu niye söyletmiyorsunuz. 

Aziz arkadaşlarıım, ayrıca, kendinizli aldatmia-
ytnız; Türkiye'de bütünüyle üretimi antırmadrkça, va
tandaşın yapıcı ve yaratıcı gücünü elkoruorniilde sefer
ber etmedikçe, Türkiye'nin dış pazara açılması 
mümkün değildir. 

Bugün Türkiye'nin dış ticareti bütünüyle kara-
bonsıayı ve yokları artırıcı bir istikamette gelişiyor. 
Dış ticareti doğu blofcu üDköletnine kaydırıyorsunuz. 
Bu çok tehlikeli bir gelişmedir; çünkü, sizi döviz 
gelirinden mahram eder; ülkeyi, refcalbete dayalı 
dış ticaret stratejilerinden malhrum kılar. 

Aziz arkadaşlarını, 14 Şubat tarihli gazeteler, 
bu Hükümetin kuruluşuna, yüzdükleri havuzların 
içinden başarı mesajları veren birtakım sanayicilerin, 
Fransa dönüşü raporlarını aksettiriyordu. Bu sana
yiciler, Fransa dönüşü raporlarında çok acı değer
lendirmeler yapıyorlar; bakınız, diyorlar ki, «Batı
ya yakın görünüp, jeopolitik durumumuz ve demok
raside kalmak için yaptığımız fedakârlıkları fatura; 
ederek, milyarlar tutarında kredi buiimıak umudunu 
güden poliltik düşünce hazin şekilde yıkılmıştır.» 

Hükümet Başkanımız, Türkiye'ye yardımın geri 
kalmış ülkelerin demokratik rejimde kalkınmalarına 
örnek olacağını iddlüa edecek kadar Batı dünyasın
dan ve ekonomik gerçeklerden uzaklaşmıştır; zaman 
zaman da, duvarın ötesine geçerek. Batıdan kopma 
tehditlerinde bulunmuştur. 

Hükümet ve Hükümetin iktisadi politikalarının 
savunucuları, inanılmaz bir sorumsuzluk ve bilgisiz
lik içinde Türk toplumunu bir yıl süreyle sıcak ve 
pembe ümit üzerinde tutmaya çalışmışlardır; ama 
maalesef aziz arkadaşlarım, «umut, fukaranın ekme
ğidir» derler; artık fukara, umudu da ekmek olarak 
bulamıyor. 

Bunlara göre, sanki, bu Hükümet, AET'den 8 
milyar doları cebe indirmiş, Amerika'dan 500 milyon 
dolar yardım elde etmiş, IMF dünya bankalarının 

kredi mekanizmalarını işletmiş, Kasım sonunda mil
yarlarca borç ertelenmiş ve çok defa taze para aşa
masına gelinmiştir. Dahası var, bazı fanatikler, 
«Guadelop toplantısı, Türkiye'ye yardım yapmak 
için toplandı» diyebilmişlerdir ve bu hava içerisinde 
Bonn, İran'ın yerini Türkiye'nin alması gerektiğini 
bildirmiş; Japonya, OPEC'ci'ler dahil, Türkiye'ye mil
yarlarca dolar tutarında taze para bulma yarışına 
girmişlerdir. 

Aziz arkadaşiarım, Libya hampetrol ve Arap dün
yasının milyarlarını aktarmada aracı olmaya söz ver
miştir; Sovyetler petrol vermiştir, nerede ise Lib
ya'yla Türkiye arasında bir iktisadi cihat ilan edil
miştir; ama maalesef bunların hepsi başarısızdır. 

Batı dünyasının karşısında piyasa ekonomisini 
kontrol etmek ayrıdır, piyasa ekonomisinden ayrıl
mak ayrıdır. Siz piyasa ekonomisini demokratik ül
kelerde olan anayasa düzeni içerisindeki düzenleyi
ci tedbirlerle kontrol etmiyorsunuz, bütünüyle hür 
teşebbüsü yok ediyorsunuz, esnaf ve sanatkâr kan 
ağlıyor, Anadolu sanayicisi yıkılmak üzeredir; bü
yük sanayici, çok uluslu şirketlerle, az da olsa, müna
sebeti içerisinde kapısını açık tutabiliyor; ama Ana
dolu sanayicisi kredi, iptidai madde ve pazar yönle
rinden tam bir perişanlık içerisindedir. 

Siz bu politikalarda devam edeceksiniz, kamu ke
siminin 120 milyar zarar ettiğini bilerek, ekonomide 
kamu kesiminin payını artıracaksınız; TANSA diye 
yeni, kaynak israf edici ve yeni adamlara iş sağlayı
cı projelerle, esnafın nzkıyîa oynayacaksınız; sonra 
da, özü insana saygı, teşebbüs hürriyetine namuslu 
bir biçimde saygı olan Batı dünyasından yardım is
teyeceksiniz! Olmaz beyefendin er, olmaz; bu politi
kanın iflas ettiğini bugünden görün, açık ve seçik 
bir biçimde hatalarınızdan dönme faziletini göste
rin. 

BAŞKAN — Sayın Güner, beş dakikanız kaldı 
efendim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, bir de devamlı bir biçim
de bu kürsüde ifade edilen bir beyan var. «Bu Hü
kümet 1981 'e kadar devam edecektir»! diye; mübarek 
olsun, devam etsin. 

Hükümetin devam etmesi ayrı, hükümetin başa
rılı olması ayrı, hükümetin güvenilir olması ayrı; hü
kümetin zikzak çizmekten kurtulup, özelikle dış po
litikada, «Türkiye nereye gidiyor?», sorusunu dünya 
ülkelerine sordurmaması önemli. 
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«Hükümet 1981'e kadar devam edecektir.» Hükü
met 1981'e kadar bu politikayla devam ederse, baş
ta, o Hükümetin içinde bulunanlar bile herhalde bir 
daha Büyük Millet Mecisini misafir olarak görebile
ceklerdir; bunu bilmenizde büyük fayda var. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefettin tavrı açık ve 
belli olarak ortadadır. Biz muhalefet olarak, ekono
mide devleti, Anayasa düzeni içinde, hukukun üstün
lüğüne inanan, hukuka saygıyı temel kabul eden bir 
görüş içerisindeyiz. 

Bu kürsüye bakanlarınız geliyor, «Biz, tüccarın 
karşısındayız^ diyor. 

Aziz arkadaşlarım, «tüccarın yanlış işini düzen
lerim» demek ayrıdır, Anayasanın çalışma özgürlü
ğü içerisinde ticaret yapan adamın, «karşısındayım» 
demek ayrıdır. Bu, hukukla bağdaşmaz; bu, Devle
tin temel yapısıyla bağdaşmaz. 

Anayasanın tespit etmiş olduğu kooperatifçilik 
projelerinize muhalefet karşı çıktı mı? Hayır. Ama 
siz, plana, kooperatife ortak olmakla ancak kalkın
manın nimetlerinden faydalanılabileceğini koyarsanız, 
bu, Anayasanın ve temel kooperatifçilik felsefesinin 
yıkılması olur ve buna karşı çıkılır. 

Değerli arkadaşlarım, 14 aylık hükümet dönemin
de, maalesef, «Ne ezen, ne ezilen»ı diyenler, «hakça 
düzen»j diyenler, bütün bunları unutmuşlar; fakirin 
fukaranın ezildiği, işsizin açlığa, ümlitsizliğe terk 
edildiği bir çalışmanın içerisine girmişlerdir. 

«Düzen değişikliği» dediniz, «halkın yararına hak
ça düzen»! dediniz; getirdiğiniz, getirmeye çalıştığınız 
düzen ortada: Ülkeyi 14 ayda yoklar ve karanlıklar 
ülkesi yaptınız. 

«Ne ezen, ne ezilenler»; diyenler, kendinizi kendi 
çevrenizde kurduğunuz aldatıcı alkış ikliminin biraz 
dışına çıkarın. Bir politikacı için en büyük tehlike, 
alkışların gölgesinde emniyette olduğunu hissetmesi
dir. Politika hayatı ise, alkışlayan ellerin, günü gel
diğinde taşladığını çok acı bir biçimde politikacıla
ra gösterir. 

TRT'yi köleleştirdiniz; muhalefetin sesinden bile 
TRT artık yayın yapamıyor. Hükümet çok kuvvetli, 
o kadar emniyet içersinde ki, muhalefetin sesinden 
verirse, yıkılacak. Böylesine emniyet içerisinde ol
mayı size bağışlıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, TRT Meclis müzakerelerini 
14.30'da veriyor, gece .̂OO^de veriyor. Neden kor
kuyorsunuz? Muhalefetin sesini vatandaşa olduğu gi
bi duyurun, sonra da kendi sesinizi, muhalefetü çürü
ten gerekçelerle duyurun. Özgürlükçü demokrasi bu-
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dur, buna «özgürlükçü demokrasi» derler. Öbürüne, 
«despotçu demokrasi» derler; «demokrasi adı altın
da despotçuluk yapmak derler. 

Sonra ne yaptınız Hükümet olarak? Anadolu ba
sınının 'belkemiğini kırdınız, 1 milyar lirayı - on ke
re söyledim bu kürsüde, Başbakan çıkıp «yalanıdır» 
diyemiyor - beş büyük gazetenin emrine verdiniz, 
ucuz kâğıt olarak. Fakir, fukara Anadolu basını, fi
kir gazetesi öldü. Naylon gazeteye biz dıe karşıyız. 
O konuda rahatsız olması icap edenler, Hükümetten 
başlayarak, iktidar partisi salları içerisindedir. Bi-
zum aramızda naylon hiçlbir gazeteden sarı basın kar
tı taşıyan yoktur; ama sizin aranızda taşıyan var; 
isterseniz açıklarım. 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Açıkla açık
la, 

•AGÂH OKTAY GÜNBR (Devamla) — Bir şey 
kazandırmaz. 

Mesele şu : Anadolu basınını düşünimüyorsunuz, 
Anadolu sanayiini düşünmüyorsunuz; Anadolu gaze
teleri birer birer kapamıyor. Bu müdür halktan yana 
olmak, halkın sesini duymak? Halk bugün korku için-
'dadir; arama kararı olmadan evler, işyerleri, dernek
ler basılıyor; insanlar, Devleti temsil eden polis gü
cünden dehşet duyuyorlar. Bugün halk acı içimdedir. 
Karakollardaki dayak ve işkenceyi duymamayı, Hü
kümet etme sanatı yapıtınız. Halkı insafsız baskılarla 
eziyorsunuz, mali politikayla ediyorsunuz, para poli
tikasıyla eziyorsunuz, pahalılıkla eziyorsunuz, polis 
copuyla, janldarma dipçiğiyle eziyorsunuz. Yeniden 
Senirkent olaylarının her yerde yaişanldığı günler ha
line göldi ülke; vurgunlar, soygunlar, karaborsa, ezi
yor ve süz hâlâ «1981'e kadar Hükümette kalacağız» 
diyorsunuz. Belki Hükümette kalırsınız; ama bütün 
bu acılar ve bu çileler pahasına. 

Değerli arkadaşlarum, Türkiye'nin içinde bulun
duğu bütün bu meseleler, ancak milli birlik, karşılık
lı sevgi, karşılıklı anlayışla çözüme kavuşturulur. Biz 
neler düşündüğümüzü, çok ciddi bir biçimde bu zabıt
lara geçirdik, bundan Sonrası artık Hükümetin kendi 
bileceği iştir. Hükümet, ya yine aziz dostluk grup
larıyla birlikte bu hatalı rotada gidişine devam eder 
ve kenidi kaderini kendi çizer yahut da «benim bu ka
dar yanlış yaptığımı söyleyen irtsanları bir kere du
yayım şu zulümlerin, şu işkencelerin üzerine eğile
yim ve Türkiye'yi, insanların geleceğinden emin ol
duğu bir ülke halinle getireyim», der; o zaman, Hü
kümeti ilk tebrik eden yine biz oluruz. Hepimiz aynı 
Vatan coğrafyasında aynı kaderi, hangi düşüncede 
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olursa olsun, birlikte yaşayan insanlarız. Al'lah va
tanımızı açlıktan, düşmandan ve yalandan korusun. 

Bu inanç ve ölçüyle Muhterem M'eelsi saygıyla 
selamlıyor, 1979 Bütçesinin aziz vatanımıza ve Yüce 
Milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. (MHP 
s ı r al a r ınd an alk ıslar) 

IBAŞjKAN — Teşekkür edenim Sayın Güner. 
Hükümet adına Sayın Maliye Bakanı, buyurun 

elflenld'im. 
Sayın Balkan, görüşme süreriz 1 saalttir. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜZEEZlNOĞDU 
(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletVekiller'i; on günlden beri süren bir maratonun 
sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu süre içerisinde Yüce 
Meclis yoğun bir çalışmaya sahne oldu ve grupları 
adına ve şahısları aidına söz alan sayın sözcüler, 1979 
Mali Yılı Bütçestiriin tümünü veya bakanlıklarla ilgi
li bölümlerini ayrı ayrı eleştiri konusu yaptılar. Her 
şeyden önce, bu arkaJdaşlarıimıza ve gruplara, Hükü
metimiz adına, gösterdikleri ilgi için şükranlarımızı 
sunanım, 

Değerli arkadaşlarımı, Bütçenin tümü üzerinde 
yapılan görüşmelerde olduğu gibi, bugünkü görüşme
lerde de hemen hemen aynı konular üzerinde du
rulduğunu gördük. Ülkemizde ekonomimizin genel 
durumu, büyüme hızı, üretim, yatırımlar, dış ticaret 
çeşitli yönleriyle tekrar eleştiri konusu yapıldı ve çok 
kez, bundan önce söylenen konular burada bir kez 
daha dile getirildi. Bunlar üzerinde ayrı ayrı durmak 
suretiyle Yüce Heyetinizin sabrını taşırmak istemi
yorum; fakat öyle sanıyorum ki, bazı ortak nokta
ların burada bir kez daha açıklanmasında yarar var
dır. 

Değerli arkadaşlarım, birçok kez rakamların, bu 
konuları eleştirirken, biz belli bir amaçla ve sorum
suzca kullanılabildiğine tanık olduk. 1978 yılında 
herşeyin güzel gittiğini söylemek elbette bize yakış
maz; doğruları söylemek zorundayız; ama bu zo
runluluk bizim için vardır, muhalefet için yoktur; 
işte bu söylenemez. Muhalefet sözcüleri, «Milli gelir 
artışı sıfır olmuştur» diye ilan ettiler buradan. Bir 
kez değil, birkaç kez, vurgulaya vurgulaya, sesini 
yükselte, yükselte bunu ileri sürdüler. Gerçek öyle 
midir? Hayır. Milli gelir artışı 1978'de sıfır değil 
1% 3 olmuştur; 1977 yılında da ancak >% 4 idi. Hem 
de neye karşı değerli arkadaşlarım? Dört milyarlık 
dış ticaret açığı, 4,5 milyara çıkan kısa vadeli ve va
desiz dış borç; eğer iktidarda kalsalardı, işte o za
man milli gelir artışı kuşkusuz sıfıra düşmüş olacak-
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ti. Muhalefetin rakam ilminin kuralları içinde yaptığı 
açıklamalarda dikkatimizi çeken başka bilgiler de 
var. 1978 yılında hampetrol üretimini ı% 7,9 noksa-
nıyla 1 070 000 tondan 991 000 tona inmiş olduğu
nu ileri sürdüler ve eklediler. Üretim gidiyor, aşa
ğıya doğru gidiyor. Buradaki bu rakamları nereden 
bulduklarını sormak hakkımızdır. Gerçekte 1978 yı
lında hampetrol üretimi 2 735 000 tondur ve 1977 
üretiminin altında değil, üstündedir. 

Elektrikten söz ederken, «1977'de j % 12 daha 
fazla, 1978 yılında ancak % 5 artış sağlanmıştır» de
nildi. Gerçekte 1977'de elektrik enerjisi artışı % 12 
değil - Sayın Ergenekon'un bilgisine sunuyorum -
i% 9'dur. 1978'de ise artış i% 5 değil, j % 8'dir. Üs
telik akaryakıtla işleyen santrallerin tüketimi azaltı
larak, su gücüyle ve kömürle işleyen sanarallerin gü
cü artırılarak sağlanmıştır bu artış. 

Muhalefet, «Taş kömür üretimini 4 400, 000ı ton
dan 4 200 000 tona düşürdünüz» diye bizi eleştir
mek yoluna gitmiştir. Yıllar boyu hükümette kalıp, 
taşkömürü havzasına yatırım yapmayan hükümetle
re elbette sorulacak sorular vardır; aman neden lin
yitte 300 000 ton üretim artışı sağlandığını; kok kö
mürünün 1977 yılında !% 4 düştüğü halde 1978'in 
çetin koşulları içinde % 4,6 artırıldığını söyleyemiyor
lar? Neden, hamdemir üretiminin 1977'de j % 11,5 
azaldığı halde, 1978'de % 25 artırıldığını; çelik üre
timinin 1977'de |% 4 azalırken, 1978 yılında % 16 
artırıldığı söylenmiyor? Neden, pamuklu ya da yün
lü, ya da iplik üretiminde ı% 20ı'yi aşan artışlardan 
bu yıl içinde söz edilmiyor? 

Yatırım konusunda da, değerli arkadaşlarım, mu
halefetin tümüyle tutum ve görüşünün aynı olduğuna 
bir kez daha tanık olduk. 

«Afşin - Elbistan projesinin 1 seneye yakın bir 
zamandır montaj işleri ilerletilmemiştir» denilmişti, 
bundan önceki konuşmada. 

Bunu kim söylüyor? Bu santral tesislerine 1975 -
1977 arası 3 yılda 6 018 000 000 liralık programa 
karşılık, 5 137 000 000 lira yatırım yapan bir ikti
dar. Kime söylüyor? 1978'de 1 yılda 5 496 000 000 
liralık programa karşılık 5 871 000 000 liralık yatı
rım yapan, yani öngörülen yatırımı % 107 oranın
da gerçekleştiren bir Hükümete. 

1975 - 1977 arasında Çayırhan Termik Santraline 
280 milyon lira harcanmış; bir yılda 422 milyon li
ra harcadık. Geçen 3 yılda, Sayın Demirel'in başın
da bulunduğu hükümetler, Kangal Termik Santrali 
için 111 milyon lira harcamışlardır; biz 1 yılda 245 
milyar lira harcadık, aynı proje için. 
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Soma Termik Santrali için MC hükümetleri 3 yıl
da 657 milyon lira harcamışlardı. Biz, 1978'de tek 
bir yılda 1 355 OOO 000 lira harcadık. 

Çatalağzı Termik Santrali öyle, Yatağan Termik 
Santrali öyle ve bugünkü petrol sıkıntısı içinde bu
nalımın ortaya çıkardığı gerçeklere değinmiyor mu
halefet. 

Biliyoruz ki, geçmiş yıllarda Türkiye'nin kendi 
kaynaklarını kullanma yerine, Fuel - Oile dayalı 
santraller kurulması, bugün içinde bulunduğumuz 
darboğazın başlıca nedenlerinden biri olmuştur. 

Muhalefet sözcüleri, «1977 sonunda 9 bin yatı
rım projesini uyguladık» dediler. 

Kaynağını, finansmanını, dövizini sağlayamadık
tan sonra, 9 bin ya da 19 bin projeyi uygulasanız 
ne olur? Bu, proje uygulamak değil, başlatıp bırak
mak demektir. Bir bakıma, muhalefetin, yatırım yap
mak lügatinin, aslında yatırımları başlatıp bırakmak 
olduğu, bunların gecikme sürelerinden kolaylıkla gö
rülmektedir. 

Gecikme süreleri, İzmir Alaybey Tersanesinde 
4 yıl, Pendik Tersanesinde 5 yıl, Etibank alüminyum 
projesinde 6 yıl, Kırka bor türevlerinde 6, Seyitömer -
Muğla Yatağan projelerinde 4 yıl, Sekanın beyazlan
mış sabun selülozu sanayiinde 4 yıl, Türkiye Elektrik 
Kurumunun Soma ve Çayırhan Termik Santrallerin
de 4 yıl, Seyitömerde 5 yıl, Türkiye Demir - Çelik 
Fabrikaları Karabük yüksek fırınında 4 yıl, çelikha-
nede 6 yıl. 

Muhalefet bizi eleştiriyor. «Sivas; el sürülmeden 
bekliyor» diyor. Biz de soruyoruz; Sivas'ı bırakın, 
yıllardır hükümette kaldınız. Karabük çelikhanesinin 
bu 6 yıllık gecikmesi neden? Aynı şekilde, Sümer-
bank Gaziantep tekstilde 5 yıl, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığında - IPRAŞ darboğaz giderilme
sinde 4 yıl, Makine Kimya Kurumunda, Ağır Sana
yi Teçhizat Fabrikasında 4 yıl, Çimento Sanayii Siirt 
Fabrikasında 4 yıl, Azot Sanayi Gemlik Gübre Fab
rikasında 6 yıl, Petro Kimya kompleksinde 5 yıl, Bit
lis Sigara Fabrikasında 5 yıl, Yeşilköy Havaalanında 
8 yıl, Antalya Havaalanında 5 yıl, Divriği Sivas yo
lunda 5 yıl, Arifiye - Sincan yolunda 5 yıl, Bandır
ma Limanında 12 yıl, Haydarpaşa - İzmit Karayolu 
projesinde 7 yıl, Devlet Su İşleri Doğukent Hidro 
Elektrik Santralinde 10 yıl, Karakoyun Projesinde 
8 yıl, Arslantaş Barajında 7 yıl ve İğdır projesinde 
11 yıl gecikme söz konusudur. 

Bu örnekler daha çok çoğaltılabilir. Karşı karşı
ya bulunduğumuz çıplak gerçek şudur değerli arka
daşlarım: Türkiye, şimdi içinde bulunduğu darboğaz

da, öteki hükümetlerin sorumsuzluklarının kefaretini 
ödemektedir. Lafla yatırım yapmak teknolojisinin, 
Türkiye'yi başlanmış ve bırakılmış birçok yatırım
lar ve sonsuz sorunlarla karşı karşıya bırakmış olma
sı ülke olarak en büyük talihsizliğimizdir. 

Sayın milletvekilleri, muhalefetin fiyatlar ve dış 
ticaret konularındaki iddiaları da aynı nitelik taşı
maktadır. 

Biz, bundan önceki konuşmalarımızda, Türkiye'
nin bugün bir enflasyon içinde bulunduğunu; fakat 

* 
bu enflasyonun 1977 yılında oluşarak, giderek hız
landığını ve 1978 yılında da etkilerini sürdürdüğü
nü rakamlarla açıkça ortaya koymuştuk. Bugün Ada
let Partisi adına konuşan Sayın Ergenekon, 1975 
yılında konuya yaklaştığının aksine olarak, bu kez 
bir başka açıdan bunu ele alarak, enflasyon oranını, 
olduğundan başka biçimde göstermek gayreti içine 
gitti. 1975 yılında Adalet Partisi Hükümeti oldu
ğu zaman, bir önceki yılın kontrol altına alınmış 
fiyatlarının o yıl içinde etkisi söz konusu idi ve 
bu nedenle o zaman ortalama fiyatlar yerine, yığılım-
lı fiyatlardan söz etmekte yarar görülmüştü. 

Bu kez Sayın Ergenekon, bu yaklaşımı bir tara
fa bırakarak, ortalama fiyatlardan söz etti ve enf
lasyonun 1978 yılında büyük boyutlara ulaştığını ile
ri sürdü; bu arada bana bir soru da yöneltti : «1979 
Ocak ayında fiyat artışları, toptan eşya fiyat artış
ları % 4,7 olmuştur. Böyle bir artış nerede görül
müştür?» diye sordu. 

Hemen kendisine cevap arz ediyorum. Bunun 
bir örneğini görmek için asla uzaklara gitmeye ge
rek yoktur. Hükümetleri zamanında 1977 yılında 
Ekim ayında toptan eşya fiyatları artışı % 4,7 idi. 
Dahası var; 1977 Eylül ayında fiyat artışı onun da 
bir kat fazlası ve % 8,7 idi. 

Sanıyorum ki, bu gerçeği bir tarafa bırakarak, 
rakamları şu ya da bu biçimde alıp yorumlamak su
retiyle bunları kendi doğrultusundan saptırmak, her
halde en iyi yaklaşım olmasa gerektir. 

Değerli arkadaşlarım, ithalat konusunda da du
rum aynıdır. Sayın Ergenekon, 1978 yılında ithala
tın kısılmış olmasını eleştirdikten sonra bize bir so
ru daha yöneltti : «Ne hakla ithalatı kısıyorsunuz?» 
dedi. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bizden önceki hü
kümete, neye dayanarak 1977 yılında 6 milyarı bu
lan bir ithalatı programladıklarını ve gerçekleştirmek 
yoluna gittiklerini sormak gerekir. O ithalatın nasıl 
finanse edildiği o gün bilinmese bile, bugün belli ol--
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muştur; baştan sona borçlanmak suretiyle finanse 
edilmiştir; hem de öyle bir borçlanma ki, ithalat 
yapılmış, ithalatı nereden yaparsan yap; fakat bede
lini ödeme anlayışı içinde gerçekleştirilmiştir. Bunun 
sonuçta Türkiye'yi hangi noktaya getirdiğini hepimiz 
biliyoruz. Yalnız bir yılda, 1977 yılında 4 milyar do
ları aşan bir dış ticaret açığı ve yine 1978 yılında, 
kısa vadeli' ve vadesiz, ödenmesi gelen 4,5 milyar 
liralık bir dış borç yükü. 

Burada ilginç bir olayı da bilginize sunmak iste
rim. Sayın Ergenekon, kuyruklardan söz ederken, 
Kızılay'da bir başka kuyruğun da -oluştuğunu ve bu
nun oyun kâğıdı kuyruğu olduğunu söyledi. 

Gerçekten ilginç bir gözlem; fakat Sayın Erge-
nekon'un merakını tatmin için burada bir gerçeği 
daha dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, geçmiş yıllarda 
nereden bulursa bulsun, bedelini ödemeyi düşünüp 
düşünmeden ithalat yapmak yoluna gitmiştir ve bu 
ithalat arasında Sayın Ergenekon'un dediği gibi, yal
nız yatırım malları ya da ara malları yoktur. Türkiye 
o sırada, eline ne geçerse onu da ithal etmek talihsiz
liğini yapmıştır; bunlar arasında, işte oyun kâğıdı it
halatı da vardır, 1977 yılında İngiltere'den 200 bin 
sterlinlik oyun kâğıdı ithal edilmiştir. Ne yazık ki, 
şimdi kuyrukların bulunduğu bir ülkede hükümet 
eden bu Hükümet, o zaman yapılan ithalatın bedeli
ni de borç olarak kabul etmek ve 7 yıllık bir prog
rama bağlamak suretiyle ödemek talihsizliğine uğra
mıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yoklarla kuyrukla
rı kaldırıyorsunuz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De
vamla) — Onların arasında daha başkaları da var 
değerli arkadaşlarım. O dönemde parfüm ithal edil
miştir, yarış atı ithal edilmiştir. Bunların hepsi dev
letin arşivlerinde mevcuttur. 

.Bizi 1978 yılında yeteri kadar ithalat yapmamak
la eleştiren arkadaşlarımıza şunu da bildirmek is
terim : 1978'den önceki yıllarda 1975'den başlayan 
yıllarda ithalat için gerekli olanaklar mevcuttu. Mer
kez Bankası, o zamanki hükümet, 1 800 000 000 do
larlık bir döviz rezervi ile teslim almıştı; oysa, 1978 
yılında Merkez Bankasının döviz rezervi tümüyle tü
kenmiş bulunuyordu. 

Yalnız o mu arkadaşlarım? Hayır. Merkez Ban
kası ve tümüyle Türk ekonomisi o ölçüde borçlan
mıştı ki, artık dışarıdan kredi almak olanağı kal
mamıştı. Dünya Bankası bu nedenle, daha 1977 yı-
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hnda Türkiye'ye, kredisini kesmiş bulunuyordu. Yi
ne bu nedenledir ki, o günün Hükümeti, Uluslarara
sı Para Fonundan 45 milyon dolarlık bir anlaşmayı 
gerçekleştirebilmek için uzun çabalar harcamış ve fa
kat bundan bir türlü başarıya ulaşamamıştır. 

Özel bankalar, DÇM şeklinde Türkiye büyük borç
lanmanın altına girdikten ve ülke bunların taksitleri
ni ödeyemez duruma düştükten sonra, tüm kredile
rini kesmişti ve artık Merkez Bankası, geçmişte ban
kalar arasında gelenek haline gelmiş bulunan, nor
mal kredi limitlerini dahi kullanamıyordu. Çünkü, 
Türkiye, büyükelçiliklerinin ödeneklerini ödeyemez; 
çünkü, Türkiye, Merkez Bankasının çeklerinin kar
şılığını sağlayamaz duruma gelmişti. 

Bu nedenle değerli arkadaşlarım, şunu açıklamak 
isterim ki, aslında 1977 yılı sonunda Türkiye'de, 
Türkiye açısından deniz tükenmiş bulunuyordu. Bu 
nedenle, eğer geçmişteki hükümet 1978 yılında da 
işbaşında olsa, yapacağı hiçbir şey kalmamıştı. Bü
tün imkânlar kullanılmış ve artık gerçeğin çok çıp
lak ve acı gücüyle, yüzüyle karşı karşıya gelinmiş
tir. 

Bütün bu koşullar altında bize düşen görev, Hü
kümet olarak, bir taraftan birikmiş borçlarımıza çö
züm bulmak, öte yandan da yeni kredi kaynakları 
oluşturmaya çalışmak olarak kendisini göstermiştir. 

Biz bu anlayış içerisinde çalışmalarımıza başla
dık ve bunda da, sanıyorum ki, Yüce Heyetinizin kü-
çümsemeyeceği ölçüde olumlu sonuçlara vardık. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktayı bazı yönleriyle 
biraz daha açıklığa kavuşturmak istiyorum : 

Bir ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını, ya da 
dışa bağımsızlığını sağlayan araçların başında kuşku
suz, dış ödemeler dengesi gelir. Bu konuda muhalif
lerimizin politikalarıyla bizim politikamızın dayan
dığı anlayışlar arasında, aslında temelde büyük fark
lar vardır. Türkiye'yi 1950'deki büyük altın rezervin
den (ki bugünkü paramızla 70 milyar lirayı bulu
yordu), 1974'deki 1 800 000 000 dolarlık rezervden 
(ki bugünkü para ile 45 milyar lira tutar) kısa zaman
da sıfır rezerve indiren politika, şimdiki muhalefetin, 
o zamanki iktidarın anlayışıdır. 1977 sonunda 12 mil
yar dolarlık borç bırakan (Türk parası ile bu 250 
milyar lira yapar) 3 yıl içinde 4,5 milyar dolarlık bir 
kısa vadeli borçlanmayı (Türk parasıyla 100 milyar 
lira söz konusudur) başarı ve marifet sayan anlayış 
doğru olabilir mi? 

«Borç yiğidin kamçısıdır» demişlerdi. Sayın Er
genekon'un burada sözünü ettiği oyun kâğıdı hikâ-

688 — 



M. Meclisi B : 65 27 . 2 . 1979 O : 2 

yesini bir kez daha hatırlatmak isterim: O borçlar 
işte bu koşullar altında, bu nedenlerle olmuştur. 

Bizim hükümetimizin ödemeler dengesi politikası, 
ödemeler dengesinin kurtarılmasını amaçlamaktadır 
değerli arkadaşlarım, Bizim politikamız tümüyle bir 
onarım politikasıdır. Gerçeği ve temeli olmayan gös
terişler yerine, ciddi, hesaplı ödemeler dengesi politi
kalarıyla yaraları kapatarak, geçmişin borçlarını öde
yerek, dışa bağımlılığı azaltma politikası, bizim po
litikamızdır. 

Biz, ödemeler dengesi konusunda, öteden beri ol
duğu gibi, 3 ay, 6 ay sonra vadesi gelecek kötü ko
şullu borçlar yapmıyoruz. Kısa vadeli borç yükünü 
uzun yıllara dağıtmaya çalışıyoruz. Biz yüzlerce ban
kaya, hesabı tutulamayacak kadar çok alacaklıya, 
Endonezya'dan Kanada'ya, Lüksenburg'tan Güney 
Amerika ülkelerindeki on'binlerce alacaklıya borç ta
karak, ülkenin itibarını 70 centlik düzeylere .indiril
mesine karşıyız. 1977 başında olduğu gibi, ithalat 
tahsislerini durdururken, gelişme birden yarıya düşer
ken, alacaklılar kapıya dayanıp limanlardaki gemile
rimize haciz koyarîceh, yalan yanlış rakamlarla eko
nomiyi büyütüyoruz türünden, gerçek dışı açıklama
lar da yapmıyoruz. Gerçek durum ne ise, onu söylü
yoruz ve söyleyeceğiz; ama herhalde dışa bağımlılık 
açısından MC Hükümetlerinin gösterdiği duyarsızlığı 
göstermeyeceğiz. Ödemeler dengemizi belin, bir süre 
içinde toparlamaya, tutarlı ve akılcı yoldan düzelt
meye çalışıyoruz. 

Bu tür borçlanma olanakları 1977'de - biraz önce 
de arz ettiğim gibi - zaten tükenmiştir. Sayın Demir-
el'in deyimiyle, kendileri böyle bir zimmeti Türk eko
nomisinin muhasebesine kaydedip, öyle ayrılmışlar
dır. Biz bu zimmeti silmek ve yerine tekrar bu tür 
borçlar yazmamak azmindeyiz. Bunun uygulaması, 
sonuçlarıyla ortadadır. (A'P sıralarından «'Bravo»1 ses
leri, alkışlar) 

1 200 000 000 dolarlık kısa vadelıi borcu ertele
dik, 3 100 000 000 dolarlık kısa vadeli borcun erte
leme çalışmalarını sürdürüyoruz. 1977 yılı içinde bu
nun yanında, 680 milyon doları nakit veya program 
kredisi, 1 300 000 000 doları da proje finansmanı 
olmak üzere 2 milyar dolara yakın bir olanağı eko
nomimizin hizmetine arz ettik. 

Sayın milletvekilleri, size iki ayrı ekonomi poli
tikası görüşünü açıklamaya çalışıyorum. Bize göre 
ödemeler dengesi politikası, Türkiye'nin en başta 
gelen politikasıdır. Muhaliflerimize göre öyle değil
dir. Bize göre ekonomi politikası, ödemeler dengesi 

politikası sergüzeşt değildir. Çok ciddi sorunları olan, 
kötü yönetildiği zaman çok vahim tehlikeler yarat
maya aday bir mekanizmadır. Bu nedenledir ki, yeni 
kalkınma planında bunu ülkenin bir numaralı soru
nu olarak ele aldık. 

Ödemeler dengesi sorunu, aslında bütün dünya
nın sorunudur. Bu gerçeği saptamak ve tanımlamayı 
yapmak elbette yetmez. Eğer bu sorun dünyanın so
runu ise, bu kadar büyük sorun ise, ciddi önlem al
mak gerekir. Önlem almak yerine, geçmişte yapıl
dığı gibi, bu sorunu daha keskin, daha ağır ve tehli
ke!': hale getirmek, çağdaş ve akılcı politika değildir. 

1977 sonuna kadar uygulanan politikaların sonu
cu ortadadır. Türkiye dövizsizdir, petrolsüzdür, ham-
maddesizdir. Biz akılcı yoldan dış kredi sağlamaya, 
petrol bulmaya, Türk sanayiini ve tarımını işlet
meye çalışıyoruz. Üretim böyle artar, ihtiyaçlar böy
le karşılanabilir. Eğer uzun vadeli kredi sağlamak, 
öte'ki dış gelirlerde ihracatı artırmak, dış harcamalar
da tasarrufa gitmek, tümüyle tasarrufları geliştirmek 
ve gereksiz iç harcamaları kısmak, sizce yanlış poli
tika değilse ve biz de bunları sağlamaya çalışıyorsak, 
yanlış mı yapıyoruz? Eğer bu temel ilkelerde birlik 
beraberlik halindeysek, ayrıntılar üzerinde anlaşma
mız, Türkiye'yi karşı karşıya bulunduğu ciddi tehli
kelerden sıyırıp kurtarmaya birlikte çalışmamız ge
rekmez mi? 

İktidar ve muhalefet olarak bunun getireceği vic
dan huzurunda ve övünçte beraber olmak, herhalde 
onur veren bir davranış olmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bütçeyi, onun bir parçası 
olan ekonomiden ayırmak mümkün olmadığı gibi, 
bir ülkenin ekonomisini de o ülkenin iç ve dış yönün
den ayırmak, şüphesiz doğru bir yaklaşım olmaz. Bu 
nedenle sanıyorum ki, 1979 yılı bütçesini değerlendi
rirken, bu bütçenin dış ekonomik ilişkiler açısından 
nasıl bir ortam içinde hazırlandığını ve ne tür bir or
tam içinde uygulanacağını da gözönünde tutmak ge
rekir. 

1979 mali yılı Bütçe Tasarını görüştüğümüz şu sı
rada, dünyada uluslar ve toplumlararası ilişkilerde 
olağanüstü bir hareketlilik görülüyor. Bu hareketlilik 
çoğu yerlerde bunalımlar, anlaşmazlıklar ve daha va
him olarak silahlı çatışmalar biçiminde oluşmaktadır. 
Doğuda Kıta Çin ile bir başka sosyalist ülke Viet
nam arasında 15 gündür sürüp giden ve yoğunlaşan 
bir savaşa tanık oluyor dünya. Bir başka sosyalist 
ülke SSCB bu çatışmada Kıta Çin'ini eleştiriyor, Vi
etnam'ı destekliyor; bazı Avrupalı sosyalist ülkeler bu 
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çatışma karşısında seslerini duyurmuyorlar, bazıları 
ise eleştiriyorlar. Kıta Çin'in bir başka komşusu Hin
distan, yakınındaki tehlikeli olaydan tedirgindir. Ya
kın Doğu'da komşu ve kardeş İran'da iki aylık bir 
çalkantıdan sonra yeni bir oluşumun temelleri atılı
yor. Fakat ülkede, beklenen esenlik ve düzenin sağ
lanmasının zaman isteyeceği anlaşılmaktadır. Daha 
Güneyde Arap Yarımadasının en ucundaki Kuzey ve 
Güney Yemen devletleri arasında bir yeni çatışma
nın başladığı haberlerini alıyoruz, İsjail - Mısır ara
sında iki yıldır sürdürülen anlaşma çabası henüz so- ' 
nuç vermiş değildir. Bu çaba, bir başka ters tepkiyle 
Arap ülkeleriyle iMısır arasındaki ilişkilerin değişme
sine neden oluyor. Filistin kurtuluş harekâtı sürmek
tedir. Lübnan'da da bunalım sona ermiş görünmüyor. 
Akdeniz ülkeleri içinde italya'da belli bir siyasal bu
nalım sürüp gitmektedir. İspanya'da da terörist hare
ketler, bu ülkenin içinde belli tedirginliklerin kayna
ğı olmakta devam ediyor. İngiltere'de Hükümetin kabul 
ettiği % 5'lik ücret artırımını reddeden işçi sendikaları
nın sürdürdüğü grevler, bu eski sanayi devinin ekono
mik yapısını felce uğratırken; Kuzey İrlanda'da siyasal 
eylemci mücadele durmuyor, dinmiyor. Fransa'da 
demir - çelik grevi, ülkenin bir kısmındaki ekonomik 
faaliyetleri durduruyor. Afrika'da ırkçılık; uzak Ame
rika ülkelerinde faşist ve ilerici kavgalar dünya ka
muoyunu uzaktan yakından ilgilendiriyor. 

Gelişmiş Batı ülkelerinin aralarındaki klasik çıkar 
kavgası nitelik ve biçim değiştirirken, sosyalist ülke
lerin kendi aralarında ağır iktidar mücadelelerine sü
rüklendikleri bu dönemde, Üçüncü Dünyanın kimi 
çok fakir, kimi zengin, kimi gelişme halindeki toplum
ları arasında da yeni ve değişik arayışlar belirmekte
dir. Dost ve kardeş Libya'nın lideri Kaddafi'nin 
Üçüncü Evren Teorisi gibi yaklaşımları bu ülkelerde 
yankılar doğuruyor. 

Biz böyle bir dünyada yaşıyoruz şu sıralarda de
ğerli arkadaşlarım. Böyle bir dünyanın hızla oluşan 
görüntüsü içinde 1977 - 1978 yılında silah ambargo
sunun kaldırılması; komşu ve dost İslam ülkeleriyle, 
Libya ve Irak'la siyasi ve ekonomik yaklaşımları bir
likte içeren ilişkiler geliştirmek; Kuzey komşumuzla 
kıta sahanlığı konusunda anlaşmaya varmak; komşu
muz Yunanistan'la yıllardır sağlanamayan bir diya
logu başlatmak gibi olumlu sonuçlar veren girişimler 
yaptık. Bu girişimleri sürdürüyoruz ve bunlardan ge
lecekte daha önemli ve yararlı sonuçlar alacağımızı 
umut ediyoruz. 

Fakat dünyayı alıp götüren bu olayların ardından 
daha başka ve çok gerçek bir faktörü, her şeye biçim 

veren, her şeye egemen etkisini görmemezliğe geleme
yiz değerli arkadaşlarım; bu ekonomik faktördür. 
Batılı sanayileşmiş ülkeler bu faktörün gerektirdiği 
davranışlara yönelirken, kendi aralarındaki birleşme
yi de hızlandırmış bulunuyorlar. Avrupa Ekonomik 
Topluluğundaki bu değişme özellikle dikkati çekici
dir. Gelecekte Batılı sanayileşmiş ülkelerle, sanayileş
miş sosyalist ülkeler arasında bu konuda yakınlaş
malar ve etkili işbirliği de beklenmelidir. Bunlar ken
di büyük doğal ve teknolojik kaynaklarını en yararlı 
ve en az kayıp verecek ölçüler içinde kullanırlarken, 
1970'ten bu yana dünyayı saran petrol bunalımına da 
kendi açılarından çareler buluyor ve uyguluyorlar. 
Buna karşın petrol bunalımının bütün yükü gelişme
miş, ya da gelişme yolundaki ülkelere yükleniyor. 
Petrol fiyatlarındaki sürekli artışlar, bu ülkelerde ka
çınılmaz ve çelişkili biçimde enflasyon,-döviz darbo
ğazı, işsizlik ve kıtlıklar yaratıyor. Sanayileşmiş ülke
lerin güçlü ekonomileri ile karşı koyabildikleri bu fır
tına Türkiye'yi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bı
rakmış bulunuyor. Böylesine ciddi bir durumda siya
sal ve sosyal düzenin de istikrarı, ekonomide en tu
tarlı ve ciddi önlemlerin alınmasına bağlıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, işte 1979 ma
li yılı Bütçesi böyle bir anlayış içinde hazırlanarak 
Yüce Meclisimizin örtüne gdtlirilmiş bulunuyor. Bu 
bütçeye her açıdan egemen olan anlayış, gerçekçi bir 
yaklaşım olmuştur. 'Bütçemin boyult'larıtan saptainima-
sırida olduğu gibi, bu bütçeyle birlik'te uygulanması 
öngörülen politikalarda da temel anlayış, ülkemin 
'sorunlarının olduğu gibi kabul edilmesi ve bunlara 
gerçdkçi çözümler aranması olmuştur. 

iBütçe, bu yılbaşında yürürlüğe giren Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk bütçesi olmak ba
kımından, ayrı bir özellik taşımaktadır. Bu bütçeyle 
birlikte Anayasamızda yer alan, plan ve programa 
dayalı bütçe anlayışına tekrar geçerlilik kazandırılmış
tır. Bütçede, elimizdeki kaynakların en tutumlu bir 
biçimde kullanılması ve bunların öncelikle üretken 
alanlara yöneltii'lmefsii görüşü benimsenmiştir. 

Bütçeyle birlikte uygulanmaya konulan politika
larda da aynı a'maç yer almaktadır Ve bu nedenledir 
ki, personel kadrolarırtdaki artışı sınırlamak üzere 
bu yıl, bu artışı % 3 dolayımda tutanak esası kabul 
edildiği gibi, bu ilke ayrıca Kamu İktisadi Teşebbüs
leri içlin dıe bemmisenmiş'tlir. . Bu bütçeyle getirilen bir 
yenilik de, kamu iktisadi kuruluşlarının kendi ya
salarına göre kendi kişiliklerine kavuşturulması sure
tiyle bunların gittikçe artan yüklerinin azaltılması ve 
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böylece bu kuruluşların fon üreten, kaynak üreten 
kuruluşlar yerine, kaynak tüketen kuruluşlara dönüş
mesinin önlenmesi olmuştur. 

Bütün bu nedenledir ki, biiz bu bütçenin ve bu büt
çeyle birlikte uygulamaya konulan politikaların dik
katle ve azimle uygulanmajsı ve izlenmesi sonucun
da, ekonominizin bugün karşı karşıya bulunduğu iki 
'büyük sorunu, yani enflasyonla, döviz darboğazını, 
ödemeler dengesi sorununu çözüme kavuşturmak yo
lunda önemli melsafe alınabileceğine inamıyoruz. 

'Değerli arkadaşlarım, konuşmamı, izin verirseniz;, 
şimdi bir yorumla ve bir değerlendirmeyle tamamla
mak istiyorum : 

1973 yılında patlayan petrol krizinden bu yana, 
değişik bir dünyanın, değişik nitelikte sorunlarıyla 
Ikarşı karşıya kalmış bulunuyoruz. 1973 petrol krizi, 
balki de yeni sorunlar çıkarmış değildir, derindeki 
büyük sorunu su üstüne çıkarmıştır. Yıllarıdır Türki
ye'de tartışması yapılan sorun, ekonominin petrole 
dayanimasındalki tehlike sorunuydu. Şimdiki muhalif
lerimiz o zaJmanın iktidarıydı ve bu sorunu hafife 
almışlardı. 

Sayın. Ergenekon'un diliyle bugün burada bir kez 
daha ifade ©d'ild'iği gibi; «Elektrik üret de, ne ile üre
tirsen üret» deniliyordu. Gereksindiği petrolün an
cak küçük bir bölümünü üreten Türkiye'de elektrik 
enerjisi üretimi, yük ve yolcu taşımacılığı, fabrika
ların çalıştırılması, büyük ölçüde dışarıdan ithal edi
len akaryakıtla karşılandığı zaman, hükümetlerin so
rumluları, çok kez uyarmalar yapıldığı halde, kendi 
kaynaklarıimızın, iç kaynaklarımızın değerlendirilme
si ileri sürüldüğü halde, bunları duymamazlıktan gel
mişti. İlgililer, şimdiki muhaliflerimiz buna aldırış 
etmiyorlardı; «Elektrik üret de, nalsıl üretirsen üret» 
diye direnip duruyorlardı. Bu sıralarda bir komşu
muz Ege kıta sahanlığına sahip çıkıyordu, Ege'nin 
göklerine sahip çıkıyordu; ona da aldırış etmediler. 
Komşularımız, milyonlarca tonluk deniz ticaret filo
ları kuruyorlardı; Türkiye'ye yeni gemiler almayı, 
yaptırmayı düşünmediler .Başladıkları tersanelerde 
yıllar boyu gecikmeler oldu, önemsemediler. Kara
yollarını, kendileri de, parçaları da, lastiği de, akar
yakıtı da dışarıdan gelen araçlar doldururken, demir
yollarını ihmal ettiler. Muhalefet yıllarımızda bu tu
tumun yanlışlığını her zaman sergiledik; hükümetle
ri uyardık, geleceğin tehlikelerimi-belirttik; dinleteme
dik 

(İktidarlar, plan ve program aleytarîığı içinde, 
«Neyi üretirsen üret, neyle üretirsen üret, neyi ne ile 
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taşırsan taşı» felsefesinin 'sorumsuzluğu dağınıklığı 
içinde Türk ekonomisini 1978'lere doğru sürüklediler. 

Kömürlerimiz toprak altında yatar, sularımız boş 
yere akıp giderken; yer yer fuel - oil santra'Harı, gaz 
türbinleri cılktı ortaya. Milyarlarca liraya döşenmiş 
demiryolu raylarının üstünden tren katarları gittikçe 
daha az geçmeye başladı. Minyatür otomobil fabri
kaları ve büyüklü küçüklü kentler etrafında gecekon
du tarriir atölyeleri kuruldu ve bunun, ekonominin 
sağlıklı büyümıesi diye vasıflandırdığına tanık olduk. 
Değerli arkadaşlarım, sonunda Türkiye, bugün için
de bulunduğu noktaya ulaştı. 

Tüm ihracattan sağladığı gelirlerin toplamı, petrol 
harcamaları için gerekli dövizi bile karşılamayan bir 
ülki... 

Bu gerçeği görm'emezliikten 'gelmek mümkün mü? 
Bunu, tüm acısıyla yaşadık ve yaşıyoruz. 

Gelişmiş ülkeler, petrol bunalımına karşı önlem
lerini almışlardır; hem petfOl tüketenlerini disiplin 
altına alarak, hem de kendi mamullerinim fiyatlarını 
artırarak. Petrol bunalımından zarar görenler, geliş
me yolundaki petrol üretmeyen ülkeler olmuştur. 
1973'ten sonra iktidara gelen hükümetlerin bu durum 
karşısında ne yapmaları beklenirdi? 

1973 öncesi gelecek tehlikeyi bilmiyorlardı, uyar
maları anlamamışlardı; bunlar özür sayılmaz; ama 
söylenebilecek, düşünülebilecek şeyleridir, fakat 1974 
sonrasında artık bilmemek, tahrniin etmemek diye bir 
şey yoktur. Tehlike kapımızı çalmış değil, evimizin 
içine girmiştir. Artık tehlikeyi uzaktan görüp önlem 
almak değil, tehlikeyle pençe pençe boğuşmak zo
runlu olmuştur. 

1974 sonrası iktidarları ne yapmıştır bu durumda? 
Kömür üretimi mi artırmışlar? Ham petrol üretimi 
mi artırmıştır? Akaryakıt tüketiminde tasarruf yap
mak yoluna mı gitmiştir? Ham petrol fiyatları dün
yada katlana katlana artıp giderken ve üretici ülkeler 
açıkça ne kadar para verirseniz veriniz, hangi fiyatı 
önerirseniz öneriniz petrol bulunamayacak diye ilan. 
ederken, MC Hükümetleri, ptırol tüketimlini teşvik 
edip durmuşlardır. 

Enerji üretiminde kömür ve hidrolik güç kaynak
lan yerinde sayaırken, petrolün tüketimi her yıl % 10 
artarak büyümüştür. 

Akaryakıt ithalatı 1975'te % 38, 1977'de % 37 
artmıştır.. Her artışta olduğu gibi, dünkü iktidar bun
da da sadece övünmekle yetinmiştir. Nasıl yapılmış
tır bu artış? Borçlanarak; kısa vadeli, vadesiz borç-
narak; yakın dostlarımızı da kuşkuya düşürerek; Irak 
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petrol boru hattının 'kurutulmasına göz yumarak; 3 
aylık vadeyle tefeciden borç alıp petrol satıh ala
rak ve o petrolü yakıp bitirerek; Irak'a 340 milyon, 
Uilbya'ya 47 milyon ve bugün ülkemizde büyük bir 
üne kavuşmuş olan VVels Fargo'ya 150 milyon do
lar petrol borcu yaparak. Neden böyle yapılmıştır 
MC HükÜmeüinün yöneticilerinin petrol, krizinin fır
tına gibi geliştiğini ve ekonomimizi etkisi atına aldı
ğını görmemiş olmaları düşünülemez. Petrol krizi 
yüzünden, petrol fiyatları yüzünden kamu kuruluşla-
rttvun ne hale geldiği gözlerinin önünde ölüp bitmiş
tir. Akaryakıt tükeltİmiriin Türk ekonomisine nasıl diz 
çicüdtlürdüğürtü gözden kaçırmış olmalarını kabul et
meye olanak yoktur. Bütün dünyada petrol krizinin 
yoğunlaştığını görüyorlardı. Türkiye'de özelikle 
1977'ye girerken üretimin hızla ağırlaştığını, üretim 
kapasitesinin yarısının kullanılmadığını görüyorlardı. 
Her gün ismen yeni yatırımlara giriştiklerini ilan 
'öderlerken değil bu yenileri uygulamak, eskiden baş
lamış yatırımları sürdüremediklerini de biliyorlardı. 
iMilli güvenliğimiz için gereflcli silah ve db'n&tılmı ala
bilmek olanakları kalmamıştı. 'Kamu iktisadi ku
ruluşları büylük açıklar, zararlar içindeydi. Merkez 
ıBankaisı gittikçe hızlanarak emisyon hacmini artırı
yordu. ithalata döviz tahsis edilemiyordu. Büyükel
çiliklerin ödenekleri gönderilemiyordu. Borç taksit
leri Ödenemiyordu. Bunları biliyorlardı, görüyorlar
dı; ama, önlem almıyorlardı. 

Değerli arkadaşlarım biz bunları bile bile Hükü
met kurduk. Buralda M(SP adına konuşan Sayın Ku-
'tan'ın bana yönelttiği, bize yönelttiği bir ısioruyu da 
cevaplamak isterim; evet, biz bunu bile ble Hükü
met kurduk. Türkiye'de demökraslinin yaşaması, uy
gar ve çağdaş Türk Devletinin yararlarının kuruma
sı için Devletin yöndtiminli devraldık. Alacağımız 
önlemlerin özveri gerektireceğini, yer yer hoş karşı
lanmayacağını, muhalefetin bunu istismar edeceğini 
bilerek Hükümet kurduk. Alacağımız önlemlerin bel
li bir zaman süresi içinde sonuç vereceğini, o süre 
içinde şikâyetleri de beraberinde getireceğini billiyor-
dulk. Bir yandan kaynaklan tükenilmiş, öte yandan 
rasgele bir tüketime alıştıntmış bir ekbnbrniinlin ona
rımı, düzlüğe çıkarılması, hem özveri, hem de za
man İster. Bunu anlatmanın güçlüğü açıktır, ortada
dır. Bunları da bilerek Hükümet kurduk. 'Bizden ön
ceki iktidarın sorumsuzca Devlete yüklediği kısa va
deli, vadesiz borçlan bizim ödeyeceğimizi bilie bile 
Hükümet kurduk. Hükümet kurduğumuz güm, 15 
günlülk petrolümüz varidi; ama, 6 aylık borcu birik-
mişiti. Hükümeti devraldiğımız zaman Merkez Ban-

I kası kasalarında, ya da bankaların provizyonlarında 
belki bir haftalık rezerv vardı; ama, Türkiye'nin 
yıllık ihracatının 6 kaitı borcu vardı. Yıllık ihracatı-

I mızdan sağlanabilen dövizlin 3 katı kısa vadeli, vade
si gelmiş, vadesiz döviz borcu vardı. Alacaklılar ka
pımızda bekliyorlardı. «Ambarlarımız doluydu» di
yorlar. 1974 yılı Kasım ayına dönüp bakın, döviz re
zervlerine bakın, kisa vadeli borçlara bakın. 1977 so
nundaki duruimun tümüyle tiersline bir durum söz ko
nusudur. 19741te milyarlarca dolar döviz ve yok de
necek kadar kisa vadeli borç; 1977 sonunda ise mil
yarlarca kısa vadeli, vadesiz, vadesi geçmiş borç ve 
'döviz rezervi olmayan bir Merkez Bankası. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büitfün bun
ları muhalefet bakımından salt bir eleştiri, kendi ba
kımımızdan da salt bir savunma diye arz etmiyorum. 
Politikacıların Devlete, millete karşı yükümlülükleri, 
sorumlulukları vardır. Bu yükümlülüğü ve sorumlu
luğu bu kürsülerden andîçerek kanıtlamışlardır. Par
tiler arası mücadeleyi milletin çıkarlarını, varlığını, 
mutluluğunu tahrip ederek yapamayız. İktidar mu
halefet mücadelesinde her söz, her fiil, milletin, Dev
letin çıkarlarını sağlamak, korumak, yüceltmek için 
olmalıdır. Politikacılar ister iktidarda olsun, isterse 
muhalefette, bu mantığın içinden dışına çıkamazlar, 
çıkmamalıdırlar. Çünkü sorumluluğumuzda bir yer
de ortağız. Türkiye'nin, Türk ekonomisinin çök dar 

I bir boğazda olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz. Böy
le bir darboğaz ne bugünün, ne birkaç yılın değil, 
uzun bir sürecin, Türkiye'nin yapısındaki koşulların 
ve değişen dünya koşullarının sonucudur. Bu sonucu 
en az zararla, en az tahribatla aşabilmek içlin biz po-
iMkacıiarın da iktidarda, muhalefette birbirlerine 
yardımcı olmaları zorunluluğu vardır. Birbirimizi 
değil, sorunları, tehlikeleri karşımıza alalım. Türkiye' 
riîn içinde bulunduğu darboğazdan çıkabilmesi için, 
sorunları çözmede iktidar ve muhalefet olarak bir
leşmeye çalışalım. Demokrasinin gereği budur. De-

I mokrasinin gücü de buradadır. 

Sayın arkadaşlar, 1979 yılı başında Türkiye büyük 
sorunlarla karşı karşıyadır. Döviz olanakları sınırlıdır; 
büyük vade«iiz, kusa vadeli borçlar ödemek ziorunlu-
ğu'nldayız. Petrol ithalatı zorunluğu bütün dış geliri
mizi alıp götürmektedir. Bu zorluklan aşmak, bu 
darboğazlardan geçebilmek milletçe özveri istiyor; 
özveride eşitlik, özveride beraberlik, özveride anlayış 

I iisibiyor. Sanayiciden, kentliden, köylüden, memurdan, 
işadamından ve işçiden herkesten anlayış, herkesten 

I özveri. Millet büyük umutlarla Parlamentoya gönder-
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diğjj bizlerden de görev bekliyor. Duygusallıkları bı
rakarak etele, gönül gönüle hizmet vereceğimiz gün, 
bulgun olmalııdıi'. 

1979 Mali Yılı Bütçesi böyle bir ortamın, bir si
yasal barış ortamımın oluşmasına katkıda bulunursa, 
bu ülkeye en büyülk hizmetli yapmış olacaktır. 

ıBu anlayış ve umutla Yüce Heyetinize Hüküme
timiz adıma saygılarımızı sunuyor, 1979 Mali Yılı 
ifiütçesinim ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. (CHP 
Şuralarından «*BraVo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Balkan. 
Simidi bütçenin tümü üzerinde bir lehte, bir aleyh

te olmak üzere, oyunun rengini belli etmek üzere iki 
«ayın milletvekiline söz vereceğim. 

Lehte Sayın Zdkli Eroğlu. 
Sayım Eroğlu, konuşmanız kusa ve açık olsun, 'bu

yurunuz. 
ZEKt EROĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; konuşmama başlarken Yüce Mec
lisin değerli üyelerimi saygı ile selamlarım. 

Bütçenin tümü ve maddeleri üzerimde söz alan si
yasi partilerimizin grup sözcülerini ve kişisel konuşan 
arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Zaman zaman bu 
(kürsüye yakışmayan talihsiz konuşmalar olmuş ise de, 
çoğunlukla yapıcı eleştirilerde bulunulmuş ve parti
ler arası diyalogdan s'öz ddilimı̂ tir. 

Gerçekten, Türkliye'mlin en önemli siyasal sorunu, 
ülkemizde çoğulcu demokrasinin tam olarak gerçek-
leştirilememasi ve siyasal, sosyal görüşler arasında 
'diyalog kurulamamasıdır. Tüm partilerimiz tarafın
dan istenen ve beklenen diyalogun kurulabilmesi içim, 
önce Anayasamızın 2 nci maddesinde yer alan «sos
yal hukuk devleti» kavramının tanımında birleşmek 
zorundayız. Sosyal devlet, ekonomik adaleti gerçek
leştiren devlettir. Sosyal hulkük devleti ise, bu ger-
çekleştirimeriim zorla, dikta ile değil, özgürlük ortamın
da ve hukuk garantisi altında olacağımı kabul eden 
devlettir. Sosyal devletle ilgili Anayasal kurullarda 
birteşmeliiyiz; birleşmek zorundayız. Örneğin, Ana
yasamızın 36 ncı maddesinin, «Mülkiyet hakkının kur-
'lanilması toplum yararına aykırı olamaz» diyen 3 ncü 
fıkrasında birleşmeliyiz. 

«İktisadi ve sosyal hayat, adalete, ta/m çalışma 
esasına ve herkes için 'insanlık haysiyetime yaraşır bir 
yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenle
nir» diyen 41 nci maddenin 1 nci fırkasında birleşme-
ıliyiz, 

«Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve 'çalışma 
mayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, ikti

sadi ve mali tedbirlerle çalışanları korur ve çalışma
yı destekler; işsizliği önleyici tedbirleri alır» diyen 
42 nci maddenin 2 nci fıkrasında birleşmeliyiz. 

«Kimse, yaşına, gücüne ve cinsiyetine uygun ol
mayan bir işte çalıştırılamaz. 

Çocuklar, gençler ve kadınlar çalışma şartlan ba
kımından öZel olarak korunur.» diyen 43 ncü mad
desinde birleşmeliyiz. 

«Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir.» diyen 
44 ncü maddesinim 1 nci fıkrasında birleşmeliyiz. 

(«Devlet, çalışanlarım, yaptıkları işe uygun ve in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesini sağla
malarına elverişli, adaletli bir ücret elde ötmeleri 
için gerekli tedbirleri alır» diyen 45 nci maddesin
de birleşmeliyiz. 

«Herkes slosyal güvenlik hakkıma sahiptir» diyen 
48 nci maddesinin 1 nci dümlöslimde birleşmeliyiz. 

«Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık 
şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbir
leri alır» diyen 49 ncu maddenin 2 nci fılkrasınlda bir
leşmeliyiz. 

(«Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı 
olanları, topluma yararlı kılacak tedbirleri alır» di
yen 50 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında birleşmeli-
yfe< 

«İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plana bağ
lanır. Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir^ diyen 
129 ncu maddenin 1 nci fıkrasında birleşmeliyiz. 

Ve son olarak, Anayasamızın 2 nci maddesinin 
gereikçesini anlamakla ve yorumlamada birleşmeliyiz. 

Sayım milletvekilleri, her birimiz yasama görevi
mize başlarken yaptığımız yemine sadık kalmalıyız. 

«Demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine bağlı 
kalacağıma ve halkın mutluluğu için çalışacağıma na
musum üzerime söz veririm.» diyerek and içtik, içti
ğimiz bu and doğrultusunda yasama gbrevimizi ya
parsak, beklenen ve istenen diyalog sağlanmış olur. 

Her geçen gün dünya değişüyor ve değişecektir. 
Bugün Batı ülkelerinde, örneğin Federal Almanya'da, 
(ingiltere'de, Fransa'da ve italya'da iktidar partileriyle 
muhalefet partileri arasında ülke yararı söz konusu 
olduğu zamanlarda uygar bir diyalog kurulabiliyor. 
Hatta ve hatta komünist partilerle kapitalist partiler 
arasında diyalog kurulalbiliyor. Ne yazık ki, ülke
mizde bu böyle olmuyor. Geçen gün Dışişleri Bakan
lığı Bütçesi görüşülürken Anamuhalefet Partisinin 
Sayın Grup Sözcüsü bu kürsüden çok ama pek çok 
talimsliz sözler söyledi. Sayın Seyfi Özltürk'ü dinlerken 
Jl''2 Mayıs 1977 gününü anımsadım. 12 Mayıs 1977 gü-
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riü Sayın Erbakan, Sayın Defmirel için şöyle diyordu : 
«O maisayı vura vura parçalaisam kimi aldatacaksın. 
Sen kim, Carter kim, yumruk vurmak kim. Sadece 
Oarter'e yaranmak için o yusyuvarlak gövdenle sadece 
lidır fıldır takla atmaya, ne olursun beni Türkiye'de 
ikbru diye gffin. Seçimi kazanmak için Amerika' 
dan desltek istemeye gittin» diyordu. 

Sayın milletvekilleri, bir Cumhuriyet Ha'lk Partili 
parlamenter olarak, gerek Sayın Seyfi Özltürk'ün, Dış
işleri Bakanlığı bütçesi üzerinde söylediği sözleri ve 
gerekse Sayın Erbakan'ın sözlerimi, ciddiyetten yok
sun, yakışıksız sözler, talihsiz sözler olarak değerlen
di riyorum. 

Dünyanın her geçen gün küçüldüğünü söylemiş
tim. Bugün kapitalist dünya ile, sosyalist dünya ül-. 
keleri arasımda bir alışveriş olduğunu gözden uzak 
tutamlayız. Kapitalist ülkelerin, söfcyalslt ülkelerden, 
sosyalist ülkelerin de kapiitalisit ülkelerden öğrenecek
leri çok şey vardır. Dış politikamıza bu açıdan bak
mak zorundayız. 

îç politikaya gelince : 
Artık Türk halkının bizden öğreneceği hiçbir şey 

kalmamıştır. Bizıim Türfk halkından öğreneceğimiz 
çok şey vardır. Artık «Ortanın solu' nun Moskova 
yolu olmadığını, artılk sosyalist enternasyonalin komü-. 
nlîst olmayan pantilenden kurulduğunu, halikımız çok 
iyi biliyor. Bu tür karalamalardan vazgeçelim ve 
'Büyük Atatürk'ün, «Yurtta sulh, dibanda suîh» il
kesinde birleşelim. Eğer demokra'siye-inanan siyasal 
partiler, Ataitürk'ün gerçekleştirdiği devrimleri koru
mada birleşirlerse, Atatürk düşrnanlarına karşı çıkar
larsa bilinliz ki, özlenen uygar diyalog sağlanmış ola
caktır. 

'Bu inanç içinde 1979 Mali Yılı Bütçesine «evet» 
diyeceğimi yüksek bilgilerimize sunakken, Yüce Mec
lisi saygı ile selamlarım. (CHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Eröğlu. 
Aleyhte, Sayın Müfit Bayraktar. (AP sıralarımdan 

alkışlar) 
iSayın Bayraktar, kısa ve açık olmak şartı ile bu-

yurunuz< 
(MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Mümkün ola

nı yapacağımı, Sayın Başkanım. 
iSajym Başkan, değerli arkadaşlarımı; 

SaJbalhleyim fbu kürsüde Ikjoruu'şfmuş bulunan Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, tarih şaşırmasına 
luğraimılş olacak ki, 1979 Mali Yılı Bütçesini! fclir ta
rafa iltlmiiış, 1977 Bütçesi üziarimde görüşlerini arz 
etmiştir, ve bu arada '1977 yılında çıkan bazı gazete

lerini kupürlerimi okumialk suretiyle haklılık kazana
cağını sanlmışıtır. 

ıŞimldıi ben de sizlere, bu kürsüde, 1979 yılında 
VQ Cumhuriyet Halk Partisini tutan gazeteciler tara
flımdan yazılmış olan bazı yazıları okuyacağım.. Ba
kalım bu yazılar ne demiektedir ve hu sözcü bu 
yazıları okunmuş m;uıdur? 

4 Şufbaıt 1979 Günaydın : «Anıarşıinıim kökünü ka
zıyacağım söyleyerek işjbaşına ıge'len Eceviıt Hüküjmıe-
ti, iktidarımı sürdürdüğü Ibir yıl içinde bu konuda biti 
üstünlük sağlamak değil, bilakis anarşiye tamamen 
yenlik; düşmüşttün. Ülke daha çok kana Ibulanıniıiş, 
katliaimlar olim,uış ve her gün siiyalsa! cinayetler işle-
neduılmıuışlbuır. Yapacakları şey, anarşi lile eltkıjn 'bi
çimde m|ü|câld|elieyıi kolaylaştıracak ömieımlerle ilgili 
yasaları süratle Meclisten geçirmekti. Bumu, mulha-
lafetim kendilerimi destekleyeceklerimle dair teminat 
vermjaslinıa nağjmıen yapmadılar. Ndden yapmıyorlar? 
Çünkü bir, ktelz, kendi partilerliınıin içimde anarşi halin
deler, ibeflkıi de anıarşinıin bazı kollan içleriimlde. Kök
lü önllemjler geitürirlerlse anarşi özgürlüğümü kısıtla
mış olacaklar, alsını, solun desteğimi kaybedecekler; 
bunun hesabı içindeler. Anarşimin mıerlfcelzi olan bazı 
ilierdia sıkıyönetimim ilan edilmemijasi ibıile, siyasi çı
kara mje kadar önlern, verildiğini kanitlııyor. Böyiia-
ısıin/a ucuz hesaplar; y|ü!zjü|njden ülkeyi uçurumun kena
rına itiyorlar. Bana göre hükümetin uyapmıalsı 
mıüımlküm değildin. Uyanmamiak lbel|k)i de işine ge-
'Uyar,. Çünkü böyle bir mücadele vermıeye nie yüreği, 
ne jfizılk yapısı, ne karaJk.:d, ne de kafası elverişli
dir. Billrnıelm, amlaıtalbiliyor muyum?» 

İmza : Necati Zincirlkıran., 
işte Cumhuriyet Halk PanliÜiler, bunu biz demi

yoruz; sizlere glöniül vermiş olan ve sizleri bu, rnev-
•k\iy^e getiriebillmjek içim; metîıü senalar yapmış olan bu 
yazıarlar söylüyor ve gerçeği dile getirûyor. 

(Hâlâ daha toizlpeimjbe gözlükle hakarak hadiseleri 
î örmTjem'eızliklben geliyor ve hadiseleri işiıtrneımleziik-
terç gejiyjortsunıuiz, 

IBakımız, ibin tane daha : Cumhuriyet Gazetesi 3 
Şulbıalt ıglüınıü ne yazlrrijişıtır; «Eiy Hükiüjmet, karınca ez-
mei2! Hükümet, uyan, artık.. Bu uyanmazhlktam uyan 
artık. Istamlbul'da kan kusan çetelerin hakkından 
gelerniîyorsam, onurunla çekil git. Neden gitmiyor
sun? 'Senim iktidarımda insanlar kurbanlık koyunlar 
gibi birer birer öldürülüyor ve istibbıarait örgütleri 
tak 'satır rapor bile vermiyorsa, bu olaylardan so
rumlu olan senisin. Ya çekil git, ya da göreivini 
yap. Ve ey Cumhuriyet Halk Par'tisi milletvekili 
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ve senatörleri; slize verilen oylar haram olsun; ve
rilen toylar da, aldığınız aylıklar ve ödenekler de ha-
ıralm olsum sizlere.» 

llmizia : Çök sevgili dostunuz, solcu dostunuz 
Uğuır Muimjcu. 

îşjte Ouımlhurüyeit Halk, Partisi buldur. Omun içini 
Cum)huriyeıt Halik Partisi daima yolsuzluğu isitıilsımar 
ötmliştir,, aımja bu klürsKilene getirememiştir. Getir-
senizıe, neden duruyorsunuz? Kamun, gdbirıim çıkara
lım!. Içinüzide mal bildirimi yapmamış olan bakam
larınız varıdır. Millatvelkii olduğumuz gün mal bildi
rimi yapmış o'lmanuza rağmen, hâlâ dalha hırsızlık:-
larım meydana çıfkacağı enidlişelsiyle mal blildinimi 
lyaipmayan balkiamlarjnız; varıdır Ve Baişlba'kam buna 
igjöz yuımlmalk̂ taidır. İşte getirin, gölün; meselelerin 
ü'sfesindlen gelelim arlkadaışlanm. 

Buyurum, Mıilliyelt Gazetdsi 15 Şubat'ta ne yaz
mıştın: '«Türlkıiıye bir belgeyle, tahsisle, bir imza ile 
ayaJk Üstü milyonlar vuranların cemneltli malime geldik 
(Sacda öiyle, -dıetmıirfdıe öyle, çelikte öylle, fcömüirdei 
öyle, fuel - oil'dıe öyle. Har gün yemi ayar, yeni ye
ni Ifcuır; hayıdii ibleyler dövizle uçikur. Millet de kıoTto 
balindıe tıeımlpo ıtultuıyor. 

Yar yar alman, yarıldım laman. 
Şu alkglümler -yar ne zaman, ne zaman.» 
IBu da seMglUfi. doîslbuınuız Orsan Öymem'in sOzıe 

olan taVsıiıy eslidir. (AP s ırala omdan gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı mü
hendis olmadığı içindir ki, burada arz ettiği rakam
ları affedilir bir görüşle kabulleneceğiz. Şu var ki, bu
rada sunduğu rakamlar, belgelerdeki rakamlara uy
mamaktadır. Burada arz ettiği zaman çelişki teşkil 
etmekte, bahsedilen zamanla bağdaşmamaktadır ve 
buradaki sunulan döviz rezervleri kasıtlı olarak yan
lış verilmiştir. 

1975 yılı başında rezerv 1 800 000 000 değil, 
1 300 000 000 dolardır. Bunun 127 tonu altındır. Bu 
altının tutarını çıktığımız takdirde, bize teslim edilen 
para 800 milyon dolardır. Biz 260 milyon dolarlık ya
tırımı yaptık; 5 milyon ton buğdayı ambarlarınıza 
koyduk; 2 milyar dolarlık tahılı teslim ettik; 127 ton 
altını aynen iade ettik. Buna rağmen bunun yanında 
560 milyon dolar parayı da Merkez Bankasına tes
lim ettik. Böylesine sıhhatli bir hazineyi almış olma
nıza rağmen burada, istismar yapıyor, başarısızlığı
nızı örtebilmek için fatura olarak sunuyorsunuz. 

Bunun yanında Afş'in - Elbistan Termik Santralı
nın gerçekleşme oranı % 107 değildir; bu parasal 
değeridir. Fiziksel gerçekleşme oranı 1/3'dir, yani 
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'% 39'dur. Afşin - Elbistan projesi zamanımızda iha
le edilmiştir. Afşin - Elbistan Santralının temeli za
manımızda atılmıştır. 27 Temmuz 1975 günü Sayın Sü
leyman Demirel, uğurlu elleriyle o harcı Afşin'de te
meline koymuştur. (AP sıralarından alkışlar, CHP sı
ralarından «Yağ çekme» sesleri) Afşin için lüzumlu 
olan 577 milyon dolarlık kredi Sayın Demirel tara
fından temin edilmiş ve teslim edilmiştir. Afşin'de 
kullanılmak üzere 90 bin ton malzeme Afşin'e getiril
miştir. Bugün bu 90 bin ton malzemeyi kullanama
dınız ve açık sahada çürümeye terk ettiniz. 

Elinizde olan imkânları kullanamadığınız gibi 
yapabildiğiniz bir eser de, bir icraat da yoktur. 

Bunun yanında sayın sözcü, enflasyon hızının 
1974'de % 29,9 olmak suretiyle kontrol altına alındı
ğını ifade etmiştir. Bunun yanında Adalet Partisi 
1975'te enflasyon hızını 10,6'ya düşürmüştür. Bu ger
çeği dahi söyleme cesaretini göstermemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada Sayın Ecevit Hükü
meti tam bir çıkmazın içinde bulunmaktadır. Bütün 
bu sorunların bu bütçe ile halli mümkün değildir. Sa
yın Ecevit Hükümeti bıçağın sırtında yaşamaktadır. 
Hatta günde 3 defa düşmektedir; tavizle ayakta du
rabilmektedir. O nedenle oyumun rengi kırmızıdır. 

Ecevit Hükümeti karşılıksız para bastığı içindir 
ki, para makinesini dahi bozmuştur. Ecevit yüzlükle
ri 30 liraya düşmüştür. Bu bütçe ile bu yüzlüğün bir 
sıfırı gidecektir, 10 liraya düşecektir. (AP sıralarından 
«ıBraVo» sesleri, alkışlar) 

Böylesine gaflet içindesiniz. Öylesine beyinsiz ha
reket etmektesiniz. Ecevit parasının değeri Türk va
tanı dışında dahi yoktur. Sayın Ecevit Hükümeti 
memleketi yokluğun içine itmiştir. Bundan önceki hü
kümetlere Harun'un hazineleri kalmış değildir. Güç 
şartlar altında olmasına rağmen geçmiş yıllarda hiç 
bir malın yokluğu görülmemiş ve karaborsa söz konu
su olmamıştır. 

Jiklet sanayiine 11 milyon dolar para ayıran Ece
vit Hükümeti, akü sanayiine 1,5 milyon dolar döviz 
ayırabilmiştir. O nedenle karaborsa hortalmıştır, 
1 000 liralık akü sizin devrinizde 5 000 liraya çıkmış
tır, o dahi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, bağlayınız lütfen^ 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkanım. 
Bu arada memlekette mazot yokluğundan dolayı 

ameliye haneler durmuştur; toplu taşımacılık yapan 
gemiler seferlerini aksatmıştır; Devlet Demiryolları 
tren kaldıramaz hale gelmiştir. Güney'deki vatandaş 
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mazot yokluğundan mütevellit ilaçlamasını yafiama-
maktadır, sulama yapılamamaktadır. Birim sahadan 
randıman düşmüştür. Böylesine vatandaşı ezmiş ol
masına rağmen, öylesine üreticiyi güç şartlar altmf. 
düşürmüş olmasına rağmen, üreticinin kullanmış 61-
duğu suya dahi zam yaptınız. Zamanımızda tonu 20 
lira olan suya % 400 zam vurmak suretiyle tarım gir
dilerini arttırdınız ve tonunu 80 liraya çıkardınız. 

İşte sizler böylesine köylünün yanındasınız. İstis
mardan başka bir şey yapmadığınız gibi, Devleti acz 
içine soktunuz, acz içinde kıvranmaktasınız. 

O nedenle oyumun rengi kırmızıdır. Bütçeye ret 
oyu veriyorum. Her şeye rağmen, Bütçenin hayırlı ol
masını diliyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Sayın milletvekilleri, 1979 Mali Yılı Bütçe Kanun 

Tasarısının üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Milliyetçi 

Hareket Partisi Grup sözcüsü tarafından, «Cumhuri* 
yet Halk Partili bazı üyelerin anarşik olaylara karış
tığı» hakkında beyanda bulunulduğunu, bunun aslı 
olmadığını ifadeyle söz talebinde bulunmuştur. 

Açıklama sadedinde buyurunuz Sayın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın arkadaşla
rım, bu sabahki birleşim başlarken Sayın Agâh Ok
tay Güner arkadaşım bana takıldı, «Çoktan beri kür
süye çıkmıyorsun» dedi. Bir sataşması vesilesiyle ba
na bu olanağı tanıdığı için kendisine teşekkür ediyo
rum. 

Milliyetçi Hareket Partisinin sayın sözcüsü bura
da yaptığı konuşmada «bazı suçlar işleyen, anarşiye 
karışan Cumhuriyet Halk Partililerin bütünüyle 
Cumhuriyet Halk Partisini temsil etmediğini ve 
Cumhuriyet Halk Partisini bütünüyle bu yolla it
ham etmenin akla ve insafa uyan bir hareket olma
dığını ifade ediyorum» dedi; ondan sonra, Kayse
rimde, Sivas'ta, Ağrı'da ve Malatya'da Cumhuriyet 
Halk Partisiyle ilgili bazı olayları buraya getirdi. 

Değerli arkadaşlarım, yarım milyon kayıtlı üyesi 
bulunan bir siyasi partide, Sayın Konya Milletveki
linin söylediği gibi şu ya da bu şekilde suç işleyebi-
lenler olabilir. Yalnız bunlardan dolayı elbette par
timizi tümüyle itham etmek doğru değildir. Yalnız 
arkadaşımın buraya getirttiği olaylar tamamıyla ga
zete haberlerinden ibarettir ve asılsızdır. 

Şimdi bunları kısa kısa açıklayacağım : 
13 Mart'ta Kayserinin Develi ilçe lokalinde ta

banca ve mermilerle ilçe lokalini işleten Hacı Ali 
Köylüoğlu'nun evinde 3 otomatik silah, 1 tabanca, 

J 1 200 civarında mermi bulunmuş. CHP ilçe binası 
} mühürlenmiş. Haber 14 Mart'ta Hergün Gazetesin

de yayınlanmış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reterliği, gazetede yayınlanan bu haber üzerine aynı 
gün titizlikle Kayseri İl Başkanlığına yazı yazmış 
9/3194 sayıyla ve demiş k'i : «Hergün Gazetesinin 
1 nci sayfasında böyle bir haber yayınlanmıştır. Bu 
haberde yer alan olayın mahiyeti hakkında etraflı ve 
acele bilgi vermenizi, olaya karıştığı anlaşılan Hacı 
Ali Gazi Köylüoğlu adındaki kişiyle, evvelce yaka
lanan ve hapse mahkûm oldukları bildirilen 2 kişi 
Partimize kayıtlı iseler Tüzüğün 81/B maddesi uya
rınca ve kesin çıkarma istemiyle haklarında disiplin 
kovuşturması yapılarak sonuçtan bilgi verilmesini, 
Parti lokallerinin il ve ilçe yönetimlerince çok sıkı 
bir biçimde denetlenmesini.» 

'Kayseri îl Başkanlığımız 27 Mart'ta cevabı ver
miş demiş ki : 

«Şu tarihli yazınıza karşılıktır : 
Develi ilçe binamızda silah ve mermi yakalan

dığına ilişkin gazete haberleri gerçeği yansıtmamak
tadır. Şöyle ki, Parti binamızın bitiştiğinde bulunan 
özel bir şahsın işlettiği çay ocağında mermi yakalan
mış, aynı kişinin evinde yapılan aramada da silah 
ve mermi ele geçirilmiştir. Olayın Partimizle ilişkisi 
yoktur. Olaya adı karışan kişilerin de Partimizle iliş
kileri yoktur. Kayıtlı üyelerimiz olmadıkları gibi, 
bugüne dek kendilerine herhangi bir parti görevi de 
verilmemiştir, vesaire.» Bu bir 

2. Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü, Sivas'ta 
bir Halk Partisi üyesi avukatın 4 Filistinli gerilla ile 
yakalandığını söylemiştir. Olayın duyulması üzerine 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, Genel 
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ilyas Kılıç'ı derhal olay 
yerine göndermiştir. Adı geçen şahis Partinin asıl 
üyesi değildir. Henüz aday üye olmak için başvuru 
durumundadır. (AP sıralarından gülüşmeler) Tüzü
ğün bize verdiği yetki... Partiye girmek için başvur
muştur. Tüzüğün bize verdiği yetki ile ve titizlikle 
her olayın üzerine bu şekilde g'iderek, adı geçen ar
kadaşın Partiye girmesi önlenmiş ve kaydı silinmiş
tir. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Kaydı ya
pılmamıştır. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kaydı yapılma
mıştır. Aday üyelikte kalmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, değerli arkadaşlarım, 
kapısını bir yol geçen hanı gibi açmaz. Tüzüğümü
ze göre, Partimize başvuranların 6 ay adaylığı askı-
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da tutulur. Bu adam nenin nesidir araştırılır. Bu olay 
sırasında rastlanmıştır. Üye de olabilirdi. Üye oldu
ğu takdirde kendisi hakkında, demin Kayseri'de 
söyledim gibi aynı şekilde günü gününe önlem alı
nırdı. Bizim demokrasiye bağlılığımız, Siyasi Parti 
Yasasına bağlılığımız bu uyarlılığımızı göstermeivte-
dir. 

3, Ağrı Olayı : 
Celal değildir İl Başkanımızın adı, Hasan Tay-

sunMur. Hasan Taysun, o gün Ağrımda Milliyetçi Ha
reket Partili bazı kimselerin çıkarttığı bir olay so
nunda önce bir benzin istasyonunun, sonra bir he
kim muayenehanesinin, ondan sonra da kendi otur
duğu kendi çalıştırdığı lastik dükkanının taarruza uğ
raması ile zincirlenen bir olay sonunda, dükânında 
önce dükkanın arica tarafına kaçmıştır, kurşun mer
miler dükkanın duvarlarındadır ve yanında bulunan 
il yönetim kurulu üyemiz Kerim Yıldız da kolun
dan yaralanmıştır, silahla meşru müdafaa sadedinde 
ateş etiği mahkeme tutanaklarıyla.. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Sabit gö
rülmüş. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — ...Sabit görül
müştür. 

Evet, sizin de yargıçlığınızla ve mahkeme size sor
madan, arkadaşımızı meşru müdafaa sadedinde ateş 
ettiği için serbest bırakmıştır. (AP sıralarından gürül
tüler) 

Değerli arkadaşlarım, olayları bu şekilde sıralı
yorum. Malatya olayında da, Cumhuriyet Halk Par
tisi binasına yine bazı kimseler hücum etmiştir, par
ti binasının damında bulunan tabancanın bitişikteki 
PTT binasının penceresinden atıldığı mahkemce sa
bit görülerek göz altına alınan gençlik kolu başkanı 
da serbest bırakılmıştır. (AP sıralarından «vay, vay» 
sesleri, gürültüler) 

Milliyetçi Hareket Partili arkadaşımın her halde ga
zete haberlerine göre okuyarak, ileri sürdüğü bu olay
ların gerçek yüzünü anlatırken, Adalet Partili arkadaş
larımın da bu konuda gösterdiği duyarlılığın tutanak
larda anlanmlı bir şekilde yer alacağını tahmin 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu da, değerli 
Konya Milletvekili arkadaşımın, Mersin'de gençlik 
kollarımızın eğitim kampı düzenlemes'iden doğan 
yorumlardır. 
FEVZİ ARICI (İçel) — Kamp denizde olur. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — «Eğitim ve' 
kamp», sözcükleri yanyana geldiğinde, bunlarda 

mutlaka silahlı eğitim yapılır zannederek Cumhuri
yet Halk Partisi gençlik kollarının tertiplediği kamp
ları da ,«işte siz de kamp yapıyorsunuz, biz de ya
pıyoruz» şeklinde, yorumlüyorlarsa, yanlış hareket 
ediyorlar. Bizim eğitim seminerlerimiz ve kampla
rımız, tüzüğün Cumhuriyet Halk Partisine verdiği 
bir görevle düzenlemektedir. Bu kamplar kapalı de
ğildir, bu seminerler herkese açıktır. Dilerse Parla
mentoda bulunan bütün arkadaşlarımızı bu seminer
de dinleyici olarak görmekten ancak kıvanç ve mut
luluk duyarız. 

Size süregelen eğitim programlarımızın sonuncu 
haftasını burada kısaca ve Sayın Başkanımın müsa
mahasına sığınarak arz etmek istiyorum. 9 Şubat 
Cuma günü, en son seminerimiz; Halkla ilişkiler, 
demokratik solun siyasal yapısını... (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit... 

ORHAN BİAGİT (Devamla) — ...Sosyal dev
let, demokratik sol... (AP sıralarından sıra kapakla
rına devamlı vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın 'Birgit, Sayın Birgit.. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — ...Totaliter re

jimler.. 
BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit bir da

kikanızı rica edeyim. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim, si

lahlı eğitim olmadığını ortaya koymak istiyorum. 
Parti dışı kuruluşlarla ilgili ilişkiler... 

- BAŞKAN — Bu, esasında size vermiş olduğum 
söz kapsamının dışındadır, lütfen. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Arkadaşlarım, 
bu eğitimden geçen arkadaşlarımız Anayasayı oku
yorlar, demokratik solla ilgili kitapları okuyorlar ve 
birgün Parlamentoya gelmek için hazırlanıyorlar, 
geldikleri takdirde de avuçları patlarcasına bu sıra
lara vurmamayı öğreniyorlar. Saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Sayın Milletvekilleri, 1979 Mali Yılı Bütçe Ka

nun Tasarısının tümünü açık oylarınıza sunacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın üyenin yerinden 
kalkarak yüksek sesle, «kabul, ret, çekinser» diye 
söylemek suretiyle oyunu kullanmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oy verme işlemine başlıyoruz. 
(Oylama yapıldı) 
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BAŞKAN — Oylaimaiya kaitılmayam sayın üye?.. 
Yok. 

Oylaimla işlemi biıtnuişıtür. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — 1979 Mali Yılı Bütçe oylamasına 
441 sayıin milletvekili işirafc etmiş, 228 kabul, 213 
net Oyu kullanılmıştır. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri1,, süneklü alkışlar) Böylece Bütçe MeclMmdz-
ce fcalbu! edillmlişıtir; Devletimiz ve milletimiz için 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

Teşekkür için Sayın Başbakan, buyurunuz efen^ 
difm. (CHP sırlarından «Bravo» sesleri, sürekli al
kışlar) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Sayın Başkam, Millet Mecliislintita sayın üyeleri; 

Bütçe üzerinde vandığı olumlu karar için Yüce 
Meclise Hükümet adına şükranlarımı sunarım. Ge
celi gündüzlü yasama çalışmalarını izleyen bütçe gö
rüşmeleri sırasında Millet Meclislinin değeri üyeleri. 
olağanüstü bir çalışimlayla ve çabayla Bütçeyi günlün
de yasalaştırma olanağını sağlamışlardır, sayın üye
leri bunun için kutlarım. 

1979 Bütçesi, yurtta ve dünyada zor bir yılın büt-
çesidür., 1979 yılına yer yer sıcak savaşlarla ve dün
yayı sarsıcı olaylarla girilimiişitAr. Bu savaşlar ve 
olaylar dünya barışını tehdit edlioi nitelikte olduğu 
giıbi, uluslararası ekonomik bunalımı da şimdiden 
büyük ölçüde yoğunlaştırmıştır. Dünya petrol fi
yatlarındaki resmi ve fiüli artışlar hızlanmış, fiyat 
artışlarının da ötesinde dünyada ciddi bir petrol dar--
lığı başlamıştır. Üretimdeki darboğazlara ve başka 
engellere kansın, geçen yıl dışsatım geiderimfede 
ibüyük çabalarla sağlanan önemli artışı, petrol bu-
nalımındaki yeni aşjamia bülyülk' ölÇüde alıp götüre
cektir. En varlıklı ve gelişmiş ülkeler bile petnol 
tüketiminde ve başka alanlarda yeni sıkıntılara ve 

özverililere hazırlanmaktadırlar. Bazıları şimdiden bu 
yönde önlemler almışitMv 

Türkiye, elbette dünyadaki bu gelişmelerden ve 
'koşullardan soyutlanamaz. Türkiye kendi ekonomik 
sorumlarım dünya dkomomisindeiki bunalıma karşın 
çözmeye çalışacaktır ve inanıyorum ki çözebilecekltliir. 
Hükümetimiz bu inançla ve ulusumuzun .üsıtün yete
neklerine olan güveniyle 1979 yılını bir ekonomik 
güçlenme yılı olarak değerlendirme kanarındlaıdır. Bu 
yöndeki hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlamıştır. 
Çaresizlikten değil, faıkaıt çare alarak bazı sıkınitia-
ra bir süre katlanmak zorundayız. Çareyi ulusumu
zun gücünde, ülkemizin olanaklarında, ulusal eko
nomimizin kendine özgü dinamiğimde anıyoruz ve 
bulacağız, 

İçinde bulunduğurnuz dönemde pek çoık ülke 
gibi, bizim de katlanmak zorunda kalabileceğimiz 
özverilerin toplumda hakça dağılmasına, taşıniaibffir 
olmasına ve tüm ulusumuz için esenlik ve refah yo
lunu açmasına özen göstereceğiz. 1979 Bütçesini 
bu anlayış ve kararlılık içinde uygulayacağız. Yıl 
boyunca ulusumuzun öz gücünü, ülkemizin öz kay-
nakflamnı gereğince değerlendirerek, Türkiye'nin sı-
naileşme ve gelişme yolumda hızlı ve sağlıklı atılım
lar yapabileceği bir düzlüğe erişmesini sağlamak için 
var gücümüzle çalışacağız. Bu çabalarımızda Yüce 
Meclislerimizin desteği bize güç katacak, uyanları 
ışıık tutacaktır. Dünya ökonomisinlim bunalım döne
minde oluşu, ulusal ekonomimizi güçlendirme ka-
irarlilığımızı artıracaktır. Dünyanın bir savaşlar ve 
kargaşalıklar ortamıma sürüklesnlmiesi, yurtta ve dün
yada barış için uğraş verme aiznıirnliızi pekiştirecek
tir. 

1979 Malî Yılı Bütçesinin Türık Ulusuna hayırlı 
olması dileğiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başba
kan. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Millet Meclisinin 6 Mart 1979 Salı günün
den başlamak ve 21 Mart 1979 Çarşamba günü saat 
15,00'te toplanmak üzere çalışmalarına ara verilme
sine ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir Danışma 
Kurulu önerisiyle, Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Başkanlarının birer önerileri vardır, ayrı ayrı 
okutup onayınızı alacağım. 
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Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 41 

Millet Meclisinin 6 Mart 1979 Salı gününıdlen 
başlamak üzere, 21 Mart 1979 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanlmaık üzere çalışMalarına ara verİme-
sü önıedtaröştir. 

Cahit Karalkaş 
Millet Meclisli Başkanı 

CHP Gruıbu Başkanveikili AP Grubu BasjkianveikliM 
Hayrettik* Uysal Esat Kırathoğlu 

MSP Gruıbu Görevlisi MHP Gruıbu Baışkaınıveildlli 
Şener Battal İhsan Kabaidıaıyı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
ter... Eîtaiıeyeınlfir... Kalbul edilmliştk. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Anayasa Komisyonunun ara verme sırasın
da da çatışmalarını sürdürmesine dair Anayasa Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/543) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçim kanunlarını görüşen Partilerarası Komis

yonun hazırladığı ve kanun teklifi olarak Komisyo
numuza sevk edilecek olan, yalnız bu tekliflerin gö
rüşülebilmesi için komisyonumuzun ARAVERME 
sırasında çalışmasının, İçtüzüğün 26 ncı maddesi uya
rınca, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Muammer Aksoy 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Adalet Komisyonunun ara verme sırasında i 
da çalışmalarını sürdürmesine dair Adalet Komis- i 
yonu Başkanlığı tezkeresi. (3/544) j 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçim Kanunlarını görüşen Partilerarası Komis

yonun hazırladığı ve Kanun Teklifi olarak komis
yonumuza sevkedilecek olan, yalnız bu tekliflerin gö
rüşülebilmesi için komisyonumuzun ARAVERME sı
rasında çalışmasının, İçtüzüğün 26 ncı maddesi uya
rınca, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ve tek
lif ederini. 

Saygılarımla. 
1. Hakkı Köylüoğlu 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekili 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde yer alan gensoru önergeleriyle diğer 
denetim konularını görüşmek üzere 28 . 2 1979 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.12 

- * * — —MM 
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1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Veriîen Oyların Sanucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pmar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt '* ' 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan, Alp 
Alışan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 

- Üye sayısı : 45Q 
Oy verenler : 441 

Kaİ>ui edenler : 228 
Reddedenler : 2 
Çefcinserler : 

Geçersiiz oylar : 
Oya katılmayanlar : 

Açıfk üyelikler : 

-13 
— 
— 
5 
4 

(Kabul Edenler) 

Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

— 7 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskıin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Haliil Akgül 
Mehmet İskân Az/izoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahatüin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Salbni Öznal 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
AH Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz; Ölkçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 

00 — 

Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü ^Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
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KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Metanet "Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloglu 
Doğan Onur 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım özeke 
Cengiz özyalçın 
Aİ Topuz 
Metin Tüzün 
Needjet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdî llhata 
Sabri Tığlı 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Faruk Süıkan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamıettiıı Çaban 

MALATYA 
Lültöî Doğlan 
Turan Fırat 
Ahmet Kaıraaslan, 
Ali KiTca 
Muisitatfa Şenitürik 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zekif Karagözlü 
Eıfcün Topfcaya 
Hasan Zeingticı 

MARDİN 
Şera&fetttlin Elçi 
Metih Muısaoğhı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 

Ahmet Türtk 
Nurettin Yılmaz 

- MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavh 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüiklsefkli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan • Ecelmiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Memiduh Ekşi 
Ertuğrul Gümay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
llyas Kılıç 
1. Etem Kıhçoğlu 
Muzaffer önder 

SİİRT 
M. Nöbil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akovaı 

Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 

Azimet Köylüoğlu 
Mataııu* Özdıemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil AK Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Sen^r 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Saibri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet SaMh Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K.: Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan KaraçeMk 

Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

(Reddedenler) 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
îsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin tnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmıaîd 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

©URDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Alıl Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım önadım 
özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Bİnay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bi'beroğlu 
Ahmet Çimtoek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Musitafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdı Saracar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
M^hmuıt Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep özel 
Osman,; özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Mehrnet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 

ı M. Kulhilaiy İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Aydün Men/diereB 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abtaı 
Hüıseyfin Cavıilt Erdemir 
İlhan Ersoıy 
A l irfan Haznddar 

MALATYA 
Mehmıelt Recai Kuttan 

MANİSA 
Sümer Oral 
Öruot Sakar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Halil Yurfeevetn 

MARDİN 
AbdüllSkadk Timurağaoğlu 

MUĞLA 
Ahimtelt BuManılı 
Zeyyat Marndaılıinpi 

MUŞ 
Kasum Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlııoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik' 
H. Avni Kavurtaacıoğlu 
Sadi Somtuncuiopu 

ORDU 
HaJmıdJi Mağdetn; 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
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SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
t. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeka Çelker 
AbdiUkadir Kaya 

SİVAS 

Ali Güfbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgün 

TOKAT 

Faruk Demirtola 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 

İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galûp Çetin 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

(Oya Katılmayanlar) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

MARDİN 
Fehim Adak 

VAN 
Muslıih İGörenitaş 
Kinyas* Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyüboğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

ZONGULDAK 

Cahit Karakaş (Başkan) 

(Açık Üyelikler) 

Aydın 
Edirne 
/Manisa 
Muğla 

Yekûn 
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70İ -



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

65 NCL BİRLEŞİM 

27 . 2 . 1979 Sah 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Se
natosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 
1/583) (M. Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. 
Sayısı : 844,) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1979) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 

( X ) Açık oylamaya tabi işler. 

• lff lWMİl—D— 


