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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/315) (S. 

Sayısı : 400) maddeleri kabul edildi. 
Danışma Kurulunun : 
368'e 1 nci ek S. Sayılı Kanun Tasarısının 48 sa

at beklemeden Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak 
görüşülmesine dair önerisi onaylanarak ; 

21 . 6 . 1927 günlü ve 1111 sayılı Askerlik Kanu
nuna Kimi Ek Maddeler ve 1 Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Yasa Tasarısının (1'273) (S. Sayısı : 
368'e 1 nci ek) maddeleri kabul edildi, tümü açık 

oya sunuldu; oyların ayrımı sonunda çoğunluğun 
bulunmadığı, oylamanın gelecek birleşimlerde tekrar
lanacağı açıklandı. 

29 Şubat 1980 Cuma günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime saat 16.29'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Denizli 

Memduh Ekşi Mustafa Gazalcı 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

istanbul Rize 
Recep Özel Yılmaz Balta 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) (1) 

BAŞKAN — 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısının tümü üzerindeki son görüşmelere başlıyo
ruz, 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Söz alan sayın milletvekillerini sırasıyla okuyo
rum 

Grupları adına; Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Cihat Bilgehan, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın ihsan Kabadayı, Cumhuriyet Halk Par-

(1) . 400 S. Sayılı basmayazı 16 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

2 . 1980 tarihli 

tisi Grubu adına Sayın Bülent Ecevit, Milli Selâmet 
Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Erbakan. 

Şahısları adına; lehinde Sayın Halil Karaatlı. Sa
yın Mehmet Çatalbaş, Sayın İrfan Binay, Sayın 
Ahmet Sayın; 

Aleyhinde Sayın Zeki Eroğlu, Sayın Muammer 
Aksoy, Sayın Şükrü Bütün, Sayın Mevlüt Güngör 
Erdinç, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Bülent Ecevit'te. Buyurunuz. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar) 

Sayın Ecevit, görüşme süreniz 1 saattir efendim, 
buyurunuz. 

CHP GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT (Zon
guldak) — Evet efendim. 

Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
Bütçe görüşmelerinin başlangıcında da söylemiş 

olduğum gibi; ülkemizin içine sürüklendiği ağır eko
nomik bunalım ve toplumsal bunalım karşısında, 
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1980 Malı Yılı Bütçesi gerçekliğini ve önemini büyük 
ölçüde yitirmiştir. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımı, demok
rasiye bağlı olanların, demokrasiye bağlı siyasal ku
ruluşların, partilerin birlikte göğüslemeleri gerekirdi. 
Oysa geride bıraktığımız bütçe görüşmeleri de gös
terdi ki, bunalımın nedenlerini belirlemede, teşhi
sinde bile birleşmemiz zordur; nerede kalmış teda
vide, çözümde birleşebilmek. 

Teşhiste birleşmeyi güçleştiren bir etken, Adalet 
Partisinin geçmiş hükümet dönemlerindeki yanlışlık
ları, kendi kendine bile itiraf etmekten çekinmesidir. 
Tersine, o yanlışlıkları çok daha ileri götürerek âdeta 
bile bile yinelemektedir bu Hükümet. 

Geçen ay sonlarında resmen uygulanmaya konu
lan yeni ekonomik model, yanlışlıklarda direnişin 
açık ve ileri bir kanıtıdır. Hükümetin kuruluşundan 
bu yana 100'üncü gün çoktan dolmuştur, güven oyla
masından bu yana da 100'üncü gün dolmak üzeredir. 
Yeni ekonomik politikalar 1 ayı aşkın süredir uygu
lanmaktadır; fakat ona rağmen, ortada iyiye doğru 
giden hiçbir şey yoktur ve Demirel Hükümeti ile 
birlikte her alanda başlayan kötüleşme sürecinin ya
vaşladığı bir tek alan da yoktur henüz. Ona karşın, 
yanlışlığı böylesine ortaya çıkmış davranışlarda, tu
tumlarda direnilmekte ve daha da ileri gidilmektedir. 
Daha da ileri gidildiğinin en yeni 3 kanıtını verece
ğim. 

Birincisi; geçen gün dışsatımdan tescilin, tescil 
mecburiyetinin kaldırıldığı Resmi Gazetede açıklan
mıştır, kamu fonlarının özel bankalara yatırılabil-
mesine olanak sağlanmıştır ve yeni bir vergi tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Bunların ne açıdan şimdiye kadar işlenen hata
ları daha da ileri götürecek nitelikte olduğunu biraz
dan açıklayacağım. 

Herhangi bir alanda iyileşme başlamadığına, kö
tüleşmenin hızlanarak sürdüğüne de birkaç belirgin 
örnek vermek istiyorum : 

Örneğin, bu Hükümetin geçen ay sonlarında yap
tığı devalüasyon, hep bilindiği gibi, gerekenin çok 
üstünde bir devalüasyon oldu. Türk parasının ser
best piyasadaki değeri 1 dolar karşılığı yaklaşık 55 
lira iken, 70 liraya düşürüldü. Bunun mantığı da, 
birkaç ay sonra yeni bir devalüasyon yapmaya mec
bur kalmayalım diye, gerekenin üstünde devalüas
yon yapıldığı yolunda idi. Oysa, bu mantığın ken
disi, Türk parasına karşı daha çok güvensizlik uyan
dırdı, yeni beklentiler uyandı Türk parasının daha 

çok değer yitirmesiyle ilgili olarak ve dışarda ser
best piyasada Alman Markının Türk parası karşılığı 
değeri ortalama 5 lira yükseldi; şimdi 1 Alman 
Markı, Almanya'da 40,90 lira yerine yaklaşık 45 li
radan alınıyor ve Türkiye'de bu farkın daha büyük 
olduğunu duyuyoruz. 

Görülüyor ki, yeni ekonomik politikalar işçi dö
vizleri bakımından bekleneni vermemiştir ve verme
yecektir. Çünkü işçi dövizlerinde de umulan artış 
olmamıştır. 

Belli ki Hükümet, gerek devalüasyon kararını, 
gerek başka ekonomik kararlarını, sonuçlarının ne 
olacağını iyice hesaplamadan, bilimsel biçimde he
saplamadan, kamuoyu önünde, hatta belki de kendi 
içinde ciddi olarak tartışmadan, «hele bir deneyelim, 
belki de tutaq» mantığı içinde almıştır. Oysa, bu 
gibi konularda Nasrettin Hoca'nın «belki tutar» di
ye göle maya çalması gibi, «belki tutar» diye mil
letin hayatıyla oynayacak tehlikeli önlemler, tehlikeli 
çözümler getirilemez. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Kaldı ki, Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması 
öyküsü de aslında insanlara karşı, hükümetlere karşı 
bir uyarıdır, 

Buna karşılık 1979 ilkbaharında, yazında Cum
huriyet Halk Partisi ne yaptı? Bir devalüasyon yap
madan önce zemini iyice yokladı, aylarca bir katlı 
kur sistemi, primli kur sistemi uyguladı, Türk pa
rasının gerçek değerinin nerede tutturulabileceğini 
kesinlikle saptadı, ondan sonra bir devalüasyon yap
tı ve o devalüasyon sonucunda, o kur ayarlamaları 
sonucunda işçilerimizin, yurt dışındaki işçilerimizin 
Türkiye'ye gönderdiği döviz bir yıl öncesine göre 
yaklaşık 2 kat arttı. Oysa şimdi Hükümet, böyle 
bir artışı, buna yakın bir artışı bile müjdeleyebilecek 
durumda maalesef değildir. 

Bu ölçüde büyük bir enflasyonun, gereksiz; ölçü
de büyük bir enflasyonun bir başka gerekçesi de, 
dışsatımı hızlandırmaktı. Oysa, Türkiye'de üretim 
o kadar düşüktür ki ve görünür gelecekte de o kadar 
düşük kalacaktır ki; maliyetler, hele son zamlarla o 
kadar yükselmiştir ki, böylesine büyük bir devalüas
yonla bile dışsatımda beklenen artış maalesef sağ
lanamayacaktır, Dışsatımda bir ölçüde artış sağla
nabileceğini bir an için kabul etsek bile, dışsatımdan 
elde edilen dövizleri yurt dışında bırakmak üzere 
öylesine geniş kapılar açılmıştır ki, Hükümette, dış
satımda artış sağlansa, ondan da Türkiye'nin bir dö
viz yararı olmayacaktır. 
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Demek ki, Türk parasının değerindeki düşüşü 
durduramadığına, hızlandırdığına göre; işçi dövizleri 
gelişine beklenen hızı katamadığına göre, dışsatımı 
hızlandıramadığına göre, böylesine bir büyük deva
lüasyon boşu boşuna yapılmış olmaktadır. Sanırım 
ki, Uluslararası Para Fonu bile, IMF bile böylesine 
akıl dışı, mantık dışı bir devalüasyona şaşırmıştır. 

Hükümetçe uygulamaya konulan yenii politikalar, 
enflasyon konusunda da, enflasyonu önleme bakı
mından da işe yaramamıştır; enflasyonun hızını ke
secek yerde ona büsbütün hız katmıştır. Sayın Baş
bakan ikide bir; 1979 yılında enflasyon hızının % 
lOCİ'e vardığını söyleyerek vatandaşları, kamuoyunu 
üç haneli enflasyon hızına hazırlamaya çalışıyor. Oy
sa gerçekte, 1979 yılında enflasyon hızı % 100 de
ğil, % 63,9 olmuştur. <f0 63,9 oranında bir enflasyo
nu sevinilecek bir şey diye söylemiyorum elbette; 
ama gerçek, resmi rakam olarak söylüyorum. Falkat 
bu yıl, 1980 yılında, Hükümetin güya enflasyon hı
zını kesmek üzere aldığı tedbirler, önlemler sayesin
de enflasyon hızının % 1Q0'Ü bulacağı, belki de aşa
cağı şimdiden belli olmuştur. Nitekim, Ocak ayında 
henüz yeni büyük zamlar yapılmadan, bunların üze-

.rindeki etkisi görülmeden önce Türkiye'de enflasyon 
hızı rekor düzeye çılkmıştır. Bir ayda % 9,2 oranına 
yükselmiştir. Yeni fiyat zamlarının, büyük fiyat zam
larının genel fiyatlar üzerindeki etkisi de asıl. Şubat 
ayında görüleceğine göre, Şubat ayının enflasyon hı
zı, hiç kuşkusuz Ocak ayında kınlan rekoru da aşa
caktır. 

Darlık döneminde fiyatları serbest, piyasayı dene
timsiz:, dağıtımı da başıboş bırakmanın doğal sonur 
cu olarak, geçen ayla olağanüstü zamlardan sonra 
da zincirleme fiyat artışları sürmektedir. Hele temel 
gıda maddelerindeki fiyat artışları, yurttaşlarımızın 
sağlığı bakımından Ikaygı verici boyutlara varmıştır. 
Üç ay içinde - bilindiği gibi - zeytinyağı fiyatları % 
400 artmıştır. Üç ay içinde zeytinyağı dışındaki likit 
yağ fiyatları ile margarin fiyatlarına üst üste getiri
len birkaç zamla toplam % 300 fiyat yükselişi ger
çekleşmiştir. Ona nağmen, yağ 'bulmakta yurttaşları
mız büyük 'silkinti çekmektedirler. Tuz fiyatı % 500 
artırılmıştır. Gazdan, bezden, şekerden mazota ka
dar, bildiğiniz gibi, her alanda yapılan zamlar daya
nılmaz ölçülere varmıştır. 

Yokların kısa sürede kalkabileceğini, ancak yurt
taşların, alım gücünün piyasada var olacak malları 
almaya yetmeyeceğini ileri sürmüştüm. Bütçe görüşe 
meleriniin 'başlangıcında; fakat bu konudaki iyimser-

j ligimin de aşırı olduğunu, şimdi arada geçen 2 hafta 
içinde görmüş bulunuyorum. Çünkü ölçüsüz fiyat 
zamlarıyla ve karaborsa yasaliaştırılmakla yokların 
var edilemeyeceği, 'bu 2 haftalık sürede görülmüştür. 
Piyasada hâlâ büyük yağ kıtlığı vardır, çay kıtlığı 
vardır, sigara kıtlığı, ilaç 'kıtlığı, kâğıt kıtlığı, şeker 
kıtlığı vardır. 

i Özellikle fiyatlar konusunda serbest piyasanın de
netimsiz bırakılması suretiyle vatandaşlarda yaratı
lan güvensizlik, yokluğu büsbütün artırmaktadır. 

I Çünkü vatandaş, eline geçen parayı gücünün yettiği 
oranda, «nasıl olsa fiyatı günden güne yükselecek» 
diye olabildiğince mala yatırmaktadır; vatandaşın dı-

I şında asıl varlıklılar bu yoldan ve bu düşünceyle is-
I tifçiliğe yönelmektedirler. 

Fiyatların serbest bırakılmasına karşın, demirde 
ve çimentoda hâlâ karaborsa vardır, çift fiyat var
dır ve bütün bunlar Sayın Başbakan tarafından, halk
la alay edercesine «şifa belirtisi» gibi gösterilmekte
dir. 

I Çok daha küçük zamlar, fiyat ayarlamaları için 
I 21 Mart 1979 günü, «zamla öldürdükten sonra dirilt

meye imkân yoktur» diyen Sayın Demirci-, şirndi 
zamların şifa olduğunu, derde çare olduğunu söyle
yebilmektedir. 2 Nisan 1979'da bizim için, «Vatan
daştan fedakârlık istemeleri iflastan başka bir şey 
değildir», derken; şimdi 26 Ocak 1980'de ve başka 
tarihlerde söylediği gibi Sayın Demirci, «Milletimiz 
fedakârdır, fedakârlık istiyoruz») diyebilmektedir. 

Oysa halktan fedakârlık bekleyebilmek için, ilkin 
bir ülkede sosyal adalet sağlamaik gerekir. Halktan 
kimin için fedakârlık isteniyor? Yeni vergi tasarısı
na geldiğin vakit, bu Hükümetin halktan kimler için 
fedekârlık istediği çok iyi anlaşılacaktır. (CHP sıra
larından «Bravo»ı sesleri, alkışlar). 

İddiaların, yeni ekonomik politika uygulanırken, 
uygulamaya konulurken ileri sürülen iddiaların ak
sine, yokluklar devam etmektedir, enflasyon hızlana
rak sürmektedir, karaborsa da karararak sürmekte
dir. Yapılan büyük devalüasyondan sonra da - de
min belirttiğim gibi - paramızın değeri hızla düşme
ye devam etmektedir. 

Saiym Defniifel çelişkide kendi kenfdi'ni yalanlamak -
J İta, muhalefetteyken başka, İktidardayken başka türlü 
j konuşmada artık kendi rekorlarını da kırıyor. Eskiden 

genetikle, «Dün dündü, bulgun bug'ünldür» diyerek 
i eskiden 'söylediklerini tevile çalışırdı. Şimdi, eskiden 
I 'kendi söylediklerini düpedüz yalanlıyor. Onun için, 
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ıboı (yalanlamalarının asılsızlığını m azından Ibir kanıtla 
Meclis kürsüsünden sergilemek zorundayım. 

IBdunıdıam 1114 igiiiın önce, (bütçe görüşmeleri Ibaşlar-
ken, Adalet Par'Ciisi Genel idare Kurulunun 1978 son
larında yayınladığı kışkırtıcı bir bildiriden, bütün 
toplum kesimlerini ayaklanmaya, direnişe kışkırtan 
bildiriden parçalar okumuştum. Buna karşılık Sayın 
Başbakan Demire! «Adalet Partisi muhalefetteyken 
kimseyi kışkırtmadı, kimseye kepenk ve kon'tak ka
patmayı telkin ötmedi» dedi. Bundan olsa ollsa şu 
anlam çıkabilirdik Sayin Demirel belki de Adalet 
Partisi Genel İdare Kurulunun 1978 sonundaki bil
dirisinden haberi olmadığını veya o bildiriyi tasvip 
etmediğini gösterecek anlamda bunu söylemiş olaibi-
lirdi. (CHP sıralarından «Bra'vo» sesleri, alkışlar) 
Oysa şimdi, 21 Mart 1979'da bizzat Sayın Demıirerin 
söylediği sözleri yineliyorum, Sayın Demirci konu
şuyor bundan 1 yıl önce, «Kadınlar Şili'deki gibi ten
cere tava çalarak durumu prateslto ederlerse şaşma
mak gerekir» ve işte 31 Mart 1979'da Sayın Demire!' 
in söylediği sözler, «Kontak kapama, kepenk indir
me olaylarının üstüne bu hükümetin varış tarzı zor-
bacadır.» Yani, kontak kapamayı, kepenk kapatmayı 
tasvip etmekle, kışkurltmalkla kalmıyor, bir de o yasa 
dışı eylemlerin üsltüne o zamanki hükümetin yasal 
kurallar içinde çok 'yumuşakça yürütmesini 'bile, zor
baca telakki ediyor. Bu sözler de gösteriyor ki, Tür
kiye'de baş kışkırtıcı Sayın Süleyman Demirci'dir. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi biz muhalefetteyiz ve hiç kimseyi kışkırt-
mııyîoruz. Tam tersine, kışkırtılanları yatıştırmaya ça
lışıyoruz. Alma hükümetin izlediği ekonomik poMÜka-
lar, başlıbaşına kışkırtmadır. Ona karşın, halkın sa
bırlı davranışı, eylemcilerin işini kolaylaştırmama kay
gısından ileri gelmektedir. Fafcait halkımızın bu sorum
luluğu istismar edilemez, halkın saforıyla oynanamaz. 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu kadar 
ılımlı, davranışlarında ölçülü 'bir (büyük işçi kuruluşu! 
da artık uyarılarına yoğunlaştırmakta, tehlike çanlarını 
çalmakladır. TÜRK - ÎŞ'in 24 Şübalt günlü Yönetim 
Kurulu bildirisinde şöyle denilmektedir: «Yalnızca 
zamlarla ve denetimsiz, gerekçesiz fiyat artışlarıyla 
tüketimin caydırılması yolu, ülkemizin sosyal denge
sini olumisuiz biçimde etkileyecektir. Ekonomide anar
şinin kesin bir denetim altına alınmaması halinde de
mokratik rejimin yara alacağından, TÜ'RK - ÎŞ Yö
netim Kurulunun açık endişeleri vardır,» 

Sayın milletvekilleri, yalnız çalışan halk topluluk
ları değil, yalnız işsizler veya emekliler, dullar veya 

yetimler değil, özel sıekltlörün asıl milli ve dinamik ke
simini oluşturan küçük ve orta boy sanayiciler, Ana
dolu sanayicileri de feryat halinde; ama hükümet on
lara da kulaklarını tıkıyor. Bari iburada duysunlar di
ye, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulunun 13 
Şubat 1980 günlü bülteninde açıklanan görüşlerinden 
bazı parçaları yüksek huzurunuzda okuyacağım; Es
kişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulunun açıklama
sından: 

«işletme sermayeleri tamamen yetersiz bir düze
ye düşmüştür, yeni ekonomik politikalardan sonra. 
Son yılların üretimi tıkayan nedenleri ortadan kalksa 
dahi, yani yeterli hammadde ve yakıt sağlanışa dahi, 
birçok kuruluş üretimlerini sürdürecek sermaye ola
naklarından yoksun oldukları için, gene de tam ka
pasite ile çalışamayacaktır. Ya bu dar sermayeli ku
ruluşlar tesislerini büyük sermayelere devredecekler
dir, ya da ellerinde bulunan sermaye kadar üretim 
yapma yolunu seçeceklerdir.» Devam ediyor açık
lama; «Yatırımlarımı sürdürmekte olan ve yeni ta-
mamlanmıış olan sanayiciler zlor duruma düşmüşler
dir. Bundan, girişimcilerin yatırımlarını durdurma
ları veya daha büyük finans kuruluşlarına devret
meleri gibi sonuçlar doğacaktır. 

Yeni Asır Gazetesinin 11 Şubat 1980 günlü sa
yısında bir Egeli sanayicinin feryadını Meclis kürsü
sünden dile getiriyö'ruım. Şöyle diyor sanayici: «Ne 
yapacağımızı bilemez haldeyiz. Şurası kesin ki, bu 
şartların devamı halinde yeni yatırımlar başlatmak çok 
zor olacaktır. Ülke sanayiine canlılık getirilmek ilste-

, riiyorsa, bu kararların derhal değiştirilmesi şarttır. 
ı«Özel sektörün ezilmeye mahkûm bale getirilen kesin 
mi söylüyor bunları. 

'Eskişehir Sanayi Odası, yalbamcı sermayeye veri
len aşırı ödünler konu'surida daha da kaygılı. Aynı 
bildirisinde, açıklamasında bu konuda şunları söylü
yor: «Özel olarak yabancı sermaye çerçeve kararna
mesinin aşırı liberal hükümlerini endişeyle karşıladı
ğımızı belirtmek isteriz. Kararname ile hemen her iş 
sahasında herhangi bir sermaye ve pay sınırı tanıma
dan yatırım yapma hakkı dış sermayeye tanınmakta
dır. Yeni kararnamede ayrıcalıklar Arap sermayesi 
ve uluslararası finanls kuruluşlarına taranmıştır ama, 
'dünya sermaye piyasasının iç içeriğini ıbilenler için 
'bunun çok büyük bir değeri olmadığı açıktır. Ayrıca 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yapılan anlaşma 
uyarınca, bu tavizlerin Topluluk üyelerine de tanın-
maısı gerektiği kuşkusunu taşımaktayız. Bu durumda 
sanayimiz, hiçbir korunması olmaksızın dünya sanayii 
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lile açık rekabet ortamına bırakılmaktadır.» diyor Es
kişehir Sanayi Odası ye şunları ekliyor: «Bundan böy
le yeril yatırımcılar bu tür giriş'iımlerden kaçınacak
lardır.» 

iBütçenin tümü üzerindeki ilik görüşmeler sırasında 
yaptığıim konuşmada, yabancı sermayeye yeni Hükü
metçe verilen ödünlerden söz ötaMşittilm. O arada ya
bancı sermayenin Türkiye'ye % 100 payla gelebile
ceğini, belli kuruluşları % 100 yalbancı sermaye ile 
kurabileceğimi, haltta yerli sermaye ve teknolojiyle ku
rulmuş kendi fabrikalarımızın bile % 100' üne sahip 
olaibileceğinli, onları »altın alabileceğini söylediğim Va
kit, Adalet Parltisli sıralarından bazı değeri milletve-
Ikileri itiraz etmişlerdi. Belli 'ki, Hüküımıet yabancı 
isermayeye verdiği ödünlerin bu yönlünden kendi gru-
ibunu bile habersiz bırakmıştı. 

Onun üzerine ben bu kürsüden, hatırlarsanız, bir 
'şey söylem'iştim: «Eğer söylediklerim yanlışsa Hükü
met çıksın (kürsüden, yanlıştır, yabancı sermayeye bu 
ödünleri vermedik dösin, biz de kenldilerinii kuitlaya-
lum» demişltim. Şimdi hatırlatırım Adalet Partisi Gru
buna, benden sonra Sayın D emir el kürsüye çıktı ve 
Ibu konuya değinımödi bite, bu konuıdan kaçtı, cevap 
veremedi. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Böylece ikrardan gelen bir sükût içine girmiş 
oldu. Haydi muhalefetin bu konudaki uyarılarına ku
lak vermiyorlar, hiç değilse özel sektördeki Türk sa
nayicilerine, îzmlir'in sanayicilerine, Kayseri'nin sa
nayicilerine 'kulak versinler, onların olsun 
uyarılarına bir ölçüde değer versinler; fakat belli ki, 
Sayın Deım'kel ve Hükümeti için önemli olan, tümüy
le özel sektör de değildir; özel sektörün büyük ser
maye çevreleri, tekelci unlsiurları ve çok uluslu ser
maye ile bütünleşen kesimleriıdir. Sayın Deımirel ve 
Hükümeti için önemli olan; onların da ötesinde vur
gunculardır, karaborsacılardur, döviz kaçakçılarıdır. 
Dışsatım rejimiyle ilglili yeni kararlar da omlara yara
yacaktır. Daha önce de belıirttiğim gibi, dışisaltımcıllara 
dışsatımdan elde ettikleri hemen bütün dövizi yurt 
dışında bırakma olanağım bu Hükümet tanı'mıştur. 
IBu konuda silk silk söylediğim bir sözü yinelyorurn: 
Bu kararı çıkaranlardan ve bu kararı uygulayanlar
dan, döviz kaçakçılığını yasal hale getirmeye kalkı
şanlardan günün birimde mutlaka hesap sorulacaktır. 
(CHP sıralarından «Bravo» 'sesleri, alkışlar) 

Dış'saltırnda tescilin kaldırıldığı, birkaç gün önce 
Resmi Gazetede açıklandı. Bundan sonra herhangi bir 
Türk ürününün dünya piyalsa'larındalkü değeri düşecek 
olursa, Hükümetin yakasına yapışacağız. Hamburg pi-
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'yasasındaki fındık fiyatlarını günü gününe izlayeoeğliz 
Sayın Demirel Ve düşerse sizden bunun hesabını so
kacağız, Hükümetinizden hesabını soracağız. Tescili 
kaldırmakla özel sektörün kendi kendini denetlimini 
bile kaldırdınız ve dış ticareti dürüst tüccarların elin
den vurgunculara, üçkâğıtçılara bıraktınız. Bunun he
sabı mutlaka bir gün sorulacaktır. (CHP sıralarından 
«'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yanlış yolda direnildiğinin ve daha ileri güdiMiği-
riin örneklerinden biri bu. Öbür ikisi de, demin sîöy-
llediğiım gibi, bankalar sistemine geltirilen değişiklik ve 
Hükümetçe hazırlanan yeni vergi ta'sarıısı, Bunlar da 
Hükümetin büyük çıkar çevrelerini, tekeldi sermayeyi 
kayırdığının açık kanıtlarıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi döneminde çıkarılan bir 
kararnarneyle, devlet kuruluşlarının ellerindeki para
ları sadece devlet bankalarına yatırmalları istenmli'şlti. 
Devletin kendi parasını kendi bankasına yatırmasından 
daha doğal bir şey yoktu. Fakat hükümet şimdi bu 
kararı kaldırdı ve devlet kuruluşlarının bankalardaki 
paraları hemen banka değiştirmeye başladı, bir ainda, 
bir günde; Devlet bankalarından alınıp özel banlkaıla-
ra, büyük aile bankalarına devredilmeye başladı. Bu, 
'ülkemizde, hiçbir ciddi kapitalist düzende gönülmıedik 
ölçülere varan aile bankacılığına, devlet ve halik sır
tından yeni bir destek sağlanmasıdır; o yoldan te
kelci sermayeye güç katılmasıdır. 

Acaba bu karar alınır alınmaz paralarını devlet 
bankalarından çıkarıp, özel aile bankalarıma yatırma
ya başlayan devlet kuruluşlarının devlet bankaların
dan ne' şikâyetleri vardı? Devlet bankaları özel sielk-
ifcör bankalarına göre daha mı düşük faiz veriyorlardı? 
Şimdi bir uyarıda bulunmak istiyorum- Devlet bamka-
flamndakıi parlaölarını çeklip başka bankalara yatııraın ku-̂  
ruluş yetkilileri, kendilerine kuşkuyla baküacağını, bül-
melidirler. Onun için Meclis kürsüsünden tavsiye edi
yorum': Devlet bankasındaki paralarını oradan çekip 
özel bankalara yatırma yolluna, ıbu konuda ilgili ba
kandan yazılı talknajt almaksızın girmemelidirler. 
(CHP sırlarından «'Bravo» sesleri) 

'Bunun, bu kararın başka bir sonucu da olacaktır. 
Hükümet, sosyal hizmet gören kamu kuruluşlarının 
bile devletçe desteklenmesine son vermiştir. Bu kuru
luşlara, «Başlarının çaresine baksınlar, fiyatlarım di
ledikleri gibi yükseltsinler» demiştir. Bu kuruluşlar 
artık (Merkez Bankasına başvuramayalcaklardır. Dev
let 'bankaları zayıflayacağı için, devlet bankalarınca 
desteklenme 'olanakları da çok azalacaktır. Özel ban
kalar, hele aile bankaları da tabii daha çok özel sek-
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törü ve tekelci sermayeyi destekleyeceği için; devlet 
»öktörii, finansman kaynaklarından, kredi kaynakla
rından 'büyük 'öllçüde yoksun kalacaktır. IBU durumda 
Kamu İktisâdi Teşebbüslerine, Devlet işletmelerine, 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, halkın sırtına sık 
sık yeni zamlar bindirmekten ibaşka yapacak bir şey, 
tbir çare kalmamaktadır. Aslında amaç, halkı devlet 
sektöründen soğutmak ve devlet kuruluşlarını veya 
onların faaliyet alanını, «İşe yaramıyorlar, açıklarını 
kapatamıyorlar, grev yapıyorlar» gibi bahanelerle özel 
sektörün büyük sermaye çevrelerine, o arada ya'bancı 
sermayeye 'bölüştürmektir. Sigarada 'bu oyun oynan
maya başlamıştır. Bu, sadece bir başlangıçtır. Türk 
Hava yollarında bu oyun oynanmaya İbaşlamıştır. 
TÜRK - İŞ Yönetim Kurulu da 'bu tehlikeye, 'bu be
lirtiye son 'bildirisinde değinmektedjir. 

'Ülkemizde ekonomik ve sosyal adaletsizliği ola
ğanüstü boyutlara vardıran yeni modelden sonra tek 
umut, 'bunun gelir dağıtımında yaratacağı yeni ve aşı
rı dengesizliklerin bir ölçüde olsun hakça bir vergi 
reformuyla giderilmesi ydi. Şimdi bu umut da boşa 
çikmak'tadır. Hükümetin 'Meclise sunduğu yeni ver
gi tasarısı 'öyle hazırlanmıştır ki, devlet 'bir eliyle hal
ka verir gi'bi göründüğünü öbür eliyle alacaktır, faz
lasıyla alacaktır. Sermaye gelirlerine, şirketlerine ve 
belki bazı Güney Amerika ülkelerinden başka hiçbir 
ülkede görülmemiş bağışıklıklar, ayrıcalıklar tanın
maktadır bu vergi tasarısıyla. Tanıdığı 'bazı bağışık
lıklar, sanırım belki birÇok Güney Amerika ülkele
rinde bile yoktur. 

Şimdi birkaç örnek veriyorum bu tasarıdan. Üc
retlilerde yılda 75 600 lira vergi dışı bırakılırken, iş
adamları için ve yüksek gelir grupları için 1 milyon 
liralık gelirler, hatta daha çoğu vergi dışı bırakılmak
tandır. Bizim 1978'de getirdiğimiz tasanda, aşırı tüke
tim eğilimleri, lüks yaşam eğilimleri vergi yolu ile cay
dır ılmak isteniyordu; Adalet Partisi Hükümeti ise, 
lüks tüketimi vergi sistemiyle özendirmek istiyor. Bu
nu birkaç inanılması zor örnekle göstermek isterim. 

Yeni tasarıya 'göre, yılda 1 milyon lira kazanan 
ıbir kişli, bunun 200 bin lirasını vergi dışı bırakabile
cek, hem de nasıl? İşyerindeki değil, özel evindeki hiz -
metçisine, aşçısına, bahçıvanına şoförüne, tedavi gider
lerine, ev kirasına, özel borçlarının faizlerine ödediği 
paraları, her türlü sigorta primlerini, özel davaları 
için ödediği her türlü vekâlet ücretini vergisinden dü
şebilecek zengin vatandaş. Bu gibi özel giderler için 
ve başka giderler için vergi dışı »bırakılacak miktar, 
yılda 4 milyon lira kazananlarda 700 bin liraya yük

seliyor. Yılda 7 milyon lira kazananlarda 1 milyon 
liraya yükseliyor. Yani daha çok kazandıkça, daha 
az vergi ödeyecek. Bunun anlamı şudur: Yüksek 
kazançlı kimselerin evlerinde çalıştırdıkları, çalıştıra
cakları aşçıların, hizmetçilerin, bahçıvanların güderi
ni, ev kirasını, şoför aylığını ve saydığım tüm öteki 
'giderlerini büyük ölçüde devlet ödeyecektir, büyük 
ölçüde fakir vatandaş ödeyecektir. (CHP Sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

lBu, Sayın 'Demirel'in bazı Kamu iktisadi Kuruluş
ları açığını zamlar yolu ile kapatma konusunda ileri 
sürdüğü felsefeye de terstir. O konuya gelince, «Kim 
yararlanıyorsa bu hizmetlerden, mallardan, açığını 
onlar kapatsın, açığını onlar ödesin» diyordu. Ama 
şimdi zengin vatandaş, aşçı çalıştıracak, bahçıvan 
çalıştıracak şoför tutacak; özel olarak hizmetinde 
orada kullanan vergisini ödesin değil, kullanan para
sını ödesin değil, onları kullanamayan kimseler, dar 
gelirli yurttaşlar parasını Ödesin diyen bir tasarı 
hazırlanmıştır bu Hükümetçe. ;(CHP sıralarından al
kışlar) 

'Böylelikle, giderek yoksullaşan halkımızın sırtın
dan bir avuç varlıklı kişi lortlar gibi yaşayacaktır; 
o da, zamane lortları gibi değil, eski çağların lorttan1 

gibi yaşayacaktır. Demirel Hükümetinin halktan iste
diği fedakârlığı kimler uğruna istediği ve halktan fe
dakârlık beklerken bir avuç varlıklıyı halkın sırtın
dan, halkın celbinden, devletin kasasından nasıl sa
vurganlığa özendirdiği bu vergi tasarısıyla açık se
çik görülüyor. 

Vergicilikte, bilindiği gibi temel kural, az kazanan
dan az, çok kazanandan çok alınmasıdır, Anayasa
mızda da bu kural yer almıştır. Ama Türkiye'de za
ten çok yetersiz bir biçimde uygulanan bu kural, 
şimdi tümüyle tersine çevrilmektedir; az kazanandan 
çok, çok kazanandan ise inadına az vergi alınma
sı yoluna gidilmektedir. Şöyle ki, şimdiye kadar az 
kazananlar, düşük gelir 'grupları % 10 oranında, çok 
kazananlar yani yüksek gelir grupları da % 65'e 
kadar varan oranlarda Vergi öderlerdi; çağdaş kapita
list ülkeler ölçüleriyle aslında bu |% 65'lik tavan bile 
takdir ederseniz çok yetersizdi. Sjimdi, yeni tasarı ile 
ne olacak? Düşük ve orta gelirliler |% 10 yerine bun
dan sonra 1% 45 vergi ödeyecekler, yüksek gelir 
gruplarının ödeyeceği verginin tavanı ise yine ;% 65' 
de , kalacak. Fakat varlıklılardan birçoğu o tava
nın da bir hayli altında kalabilecekler, en az 
geçim indirimi indirildikten sonra, yılda 10 bin 
lira kazanan bir kimse 10 bin lira üzerinden % 45 
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ıvergi ödeyecek, yılda 1 milyon kazanan da en az ge
çim indirimi düşürüldükten sonra gelirinden !% 45 
vergi ödeyecek. Yani (getirilen tasarı yılda 10 bıin lira 
kazanan vatandaşla yılda 1 milyon kazanan vatanda
şı bir tutan 'bir vergi tasarısıdır; bu kadar adaletsiz 
bir vergi sistemi, sanırım dünyanın hiçbir ülkesinde 
görülmemiştir. 

Böylece, şimdiye kadar düşük gelir gruplarından 
alınan % 10, % 15, % 20 gibi müterakki vergi basa
makları kaldırılıp, birdenbire en düşük vergi oranı sey
yanen % 45'e çıkarılıyor. En yüksek gelir gruplarının 
vergi tavanı ise, eskisi gibi % 65 olarak kalıyor. Böy
lece, vergide müterakkilik kuralı da fiilen işlemini yi
tirmiş oluyor. 

Bu arada Hükümet, dar gelirli halkla.alay ederce
sine tasarıda şöyle diyor; «Şimdiye kadar % 10, % 15, 
% 20 vergi ödeyen dar ve orta gelirli yurttaşlar, bun
dan böyle % 45 oranında vergi ödeyecekler» «Alma, 
merak etmesinler» diyor tasarı, «,1991'e kadar bu oran 
% 45'den % 35"e inecek» Yani, vatandaşın elinden 
eşeğini alacaksınız, sonra da, merak etme 11 yıl son
ra eşeğinin semerini sana geri vereceğiz diyeceksüdiz. 
(CHP sıralarından, «Bravo». sesleri, alkışlar) Böyle
ce, lıl yıl sonra da vatandaş yaya kalmış olacak. 

Yeni vergi tasarısının adaletsizliği bu kadarla da 
kalmıyor. Tasarı ile maktu vergilerin büyük bölümü 
10 kat artırılıyor. Örneğin, benzinden litre başına alı
nan vergi 109 kuruştan, 1 090 kuruşa çıkarılıyor, 78 
kuruşluk motorin vergisi 780 kuruşa çıkarılıyor. Bu 
durumda, yeni tasarı yürürlüğe girince, akaryakıt fi
yatlarına daha geçen ay yapılan % 100'lük zammın 
üzerine bir büyük zam daha gefyor demektir. Yeni 
tasarıdaki adaletsizlikler inanılmaz şey ama, bu kadar
la da kalmıyor. 

Halk böylesine ezilirken, varlıklıların yükü bu ta
sarı ile bakın nasıl hafifletiliyor; Evini kiraya veren 
bir emekli veya dul yurttaşımız, aldığı kiranın % 45' 
lini Devlete vergi olarak ödeyecektir bu tasarı ile; fa
kat işhanını kiraya veren bir zengin vatandaş, bir ser
mayedar, işhanının getirdiği kiralardan % 45 oranında 
değil, ancak % 25 oranında vergi ödeyecektir. Yani, 
Demirci Hükümeti, açıkça ilan ediyor; ben, küçük ko
nut sahiplerinlin değil, han, hamam sahiplerinin hükü
metiyim diyor. (CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Dahası var. Bu söylediğim, taşınmaz mallarla il
giliydi. Taşınır sermaye, menkul sermaye geliri sahip
leri de, yani şirketlerden yılda milyonlar, yüizmilyon-
larca lira gelir sağlayan hfese senedi sahipleri de, an

cak % 25 vergi ödeyecekler. Yılda 10 bin veya 100 
bin lira kazanan bir ücretli, emek karşılığı olan geliri
nin % 45lini vergi olarak öderken, yılda yüzmilyon-
lar kazananların, üstelik emek karşılığı da olmayan ge
lirlerinden, oturdukları yerde yalnızca % 25 Gelir 
Vergtei ödedikleri dünyanın hangi ülkesinde görül
müştür? Bütün bunların dışında, tasarıda, büyük ser
mayeye büyük kolaylıklar, bağışıklıklar getiren daha 
birçok hüküm vardır, Tasarı huzurunuza geldiğinde 
Grupumuz onlar üzerinde ayrıca duracaktır. 

•Bizim 1978 başında getirdiğimiz vergi reformu ta
sarlısını, o zaman muhalefette bulunan Adalet Parti
sinin niçin engellediği, niçin o tasarıda bütün çağrı
larımıza karşın bizimle bir diyalog kurmaktan bile 
kaçındığı, şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Belli ki ni
yetleri başkaymış. 

Yeni getirilen tasan yasalaşırsa, Türkiye zenginler 
için bir vergi cenneti, dar ve orta gelirliler için de bir 
vergi cehennemii olacaktır. Bu tasarıyı hazırlayan hü
kümete vergicilikle ilgili olarak ünlü öyküyü hatırlat
mak isterim. 

Halk, bu tasarı yasalaştığı takdirde, sızlanmayı bı
rakıp gülmeye başlayacaktor; asıl tehlike o zaman do
ğacaktır. Ama, korkarım Sayın Demİrel o zaman da, 
«ıBakınıız halk memnun ki halinden, gülüyor» diyelbi-
lecek'tir. Simidi yerinde güldüğü gibÜ.. (CHP sıraların
dan! «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Bu tasarı, vicdan sahibi insanlara, vicdan sahibi 
parlamenterlere, «Beni sakın yasalaştırmayın, yazık 
olur bu millete» diye haykıran bir tasarıdır. (CHP sıra-
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Umarım ki Hükü
met de, bu kadar adaletsiz, bu kadar çirkin bir tasa
rının bu Meclisten kolay kolay çıkimayacağını bilmek
tedir; fakat pek umurunda olmasa gerek. Çünkü o za
man da en az ücretin vergi dışı bırakılması gerçekleş
memiş olacak, oradan bir kazanç sağlamış olacak Hü
kümet. 

Cumhuriyet Halk Partisi bunun içindir ki, en az 
ücretin vergi dışı bırakılmasını, bu acayip tasarıdan 
ayrı olarak yasalaştırmak üzere Son günlerde girişim
lerde bulundu; fakat aynı kaygıyı paylaştıklarını söy-
leyenlerce bile, maalesef sön dakikada yalnız bırakıldı. 
(CHP sıralarından alkışlar) ama bu vergi tasarısının bu 
haliyle çıkmasını önlemeye çalışırken, en az ücretin 
vergi dışı bırakılmasını başka yollardan sağlama yo
lundaki girişiimlerimazi sürdüreceğiz. Umarız ki, ker
hen destekledikleri Hükümeti düşürmekten korkanlar, 
hiç değilse Bütçeden sonra bu konuda bize yardımcı 
olsunlar. (CHP sıralarından gülüşmeler) 
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Sonuç olarak şunları söylemek isterim değerli mil
letvekilleri; yeni hazırlanan ucube vergi tasarısını 
aniahatlarıyla huzurunuzda belirttim. Sonuç olarak 
şunu söylemek isterini: Böyle bir ekonomik modele 
böyle bir vergi tasarısı yaraşır. Çünkü bu model - da
ha önce de söylediğim gibi - «Ezen ezsin, ezilen ezil
sin» diyen bir ekonomik modeldir. «Kapan kapsın, 
batan batsın» diyen bir ekonomik modelidir. Sömüren
leri semirten; çalışanları, dar ve orta gelirlileri ilse sö
mürüp soyan bir modeldir. 

(Bu modelde, devlet büyük sermaye ile, büyük ser
mayenin yerisiyle yabancıyla el ele vermektedir, Eko
nomiyi ve devleti onlarla birlikte yönetmektedir. Ezi
lenlerin, sömürülenlerin sesi çıkmasın diye de hakları, 
özgürlükleri alabildiğine kusmaya yönelen, buna ister 
istemez mecbur olan bir modelidir. 

Değerli milletvekilleri, bundan önceki konuşmam
da bu modele Güney Amerika modeli dışında başka 
bir adın da verildiğini söylemiş'tİm, bir Amerikalı aşı
rı sağcı iktisatçının adımın verildiğini söylemiştim, ve
ya o iktisatçıyla arkadaşlarının oluşturduğu gruba iza
feten «Şikago Modeli» denilir bu ekonomik modele. 
Bazı vesilelerle de Şikago modeli dendiğini söylemiş
tim. Fakat bu arada bu modelin daha Meri örneklerine 
dünyada yeni bir ad bulunmuş olduğunu öğrendim. 
©u yeni ad da, bu tür ekonomik modeller için Nean
derthal Okulu; yani «Mağara Devri İnsanları Okulu» 
(CHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) Fakat mağara 
devrinde bile, orman kanunları işlese de, bu kadar ada
letsizlik yoktu, olamazdı. 

Şimdi model'in Türkiye'deki boyutları görüldük
ten sonra belki buna «Neanderthal Okulu» adı da az 
gelecektir ve doğrudan doğruya «Demirel Okulu» de
necektir. (CHP sıralarından «IBravö» sesleri, alkışlar). 

iBu model bir kez seçildikten sonra, bu yola bir 
kez girildikten sonra, demokrasiye de, işçilerin, çalı
şanların haklarına da tahammül edilmez olur. Çün
kü demokratik haklara sahip olan işçiler, köylüler, es
naf, bu tür bir modelin uygulanmasına izin vermez
ler. Onun için o haklar göze ba'tmaya başlar ve ikti
darda bulunanlarca o haklar giderek kısılmaya baş
lar, 

Nitekim bu haklara, özgürlüklere tahammülsüz
lüğün acı belirtileri şimdiden ortaya çıkmaya başla
mıştır. Fabrikalardan, devlet dairelerine, haber ajansla
rına k'adar her alanda çalışanlarla uğraşmaya, onların 
haklarını çiğnemeye başlamıştır. Hükümet. Devlet 
dairelerindeki kıyım, eşi görülmedik ölçülere var
mıştır. Öyle ki, bırakınız Cumhuriyet Halk Partisi Hü

kümetinin getirdiği memurları, Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetinin 21 ay içinde dokunmadığı Adalet 
Partisi eğilimli nice memur bile, Halk Partisi Hükü-
möti sana dokunmadığına göre herhalde sende bir iş 
var deyip, onlar dahi bu Hükümetçe sürülmeye başlan
dılar. (CHP sıralarından alkışlar) Müdürüne kadar, 
şoförüne kadar, odacısına kadar, bizim dokunmadığı
mız, Adalet Partisi Hükümetlerinden devraldığımız 
kimseler, cezalandırılmaya başlandı arkadaşlarım ve ne 
acı ki, bunu Sayın Bakanlar gülerek dinliyorlar. (AP 
sıralarından «Yalan, yalan!..» sesleri Yalan olmadı
ğını bilerek, doğru olduğunu bilerek ve vicdanları sız
lamadan gülerek dinleyebiliyorlar. 

Devfet Planlama TeşkiıMtının sözleşmeleri feshedil
miş uzmanları Danıştay'dan karar aldıkları halde, bor
dro dışında bırakılmışlardır. 

ıBaşbakanın, b'ir devlet adamına yaraşmayan inti
kamcı duygularının başlıca hedeflerinden biri olan 
Anadolu Ajansındaki en küçük rütbeli görevliler bile, 
hiçbir hakları ödenmeksizin, zorbaca yöntemlerle ka
pı dışına bırakılmışlarıdır. 

Öğretmen kıyımı görülmedik ölçülere varmıştır. 

Kamu kesirninin fabrikalarında ise, oribinlerce iş
çi yasa dışı davranışlara bilinçli biçimde itilerek, o 
yönde kışkırtılarak, tazminatsız tasfiyeye çalışılmakta
dır. 

Demirel Hükümetin'in bu tutumunun ne kadar teh
likeli ve kaygı verici boyutlara vardığını, bundan ne 
gi'b'i sonuçlar çıkabileceğini benim söylememe gerek 
yok. Herhalde kimsenin ılımlı tutumundan kuşku duy
madığı TÜRK - İŞ, 24 Şubat 1980 günlü Yönetim Ku
rulu bildirisinde bu konu ile ilgili olarak bakınız ne
ler söylüyor: «Yaşamını sürdürmek için işgücünü or
taya koyarak çalışan bir insanın, siyasi kanaat, inanç, 
mezhep ayrılığı gibi nedenlerle işine son verilmesi, 
sürgün ve nakillerle ailesinden ve yöresinden koparıl
ması, bir ölçüde yaşam hakkının elinden alınması de
mektir. Bu işlemler sosyal açıdan âdeta soyut bir ci
nayettir» diyor TÜRK - İŞ ve devam ediyor: «Anar
şi ve terörün somut olarak cana kıyması ve insanları
mızın yaşam hakkını ortadan kaldırmasıyla, yaşamını 
sürdürmek için işgücünü ortaya koyarak çalışan bir 
insanın işine son verilmesi eşdeğerli görülmelidir. 
TÜRK - ÎŞ Yönetim Kurulu, işten çıkarmaları ve 
nakilleri bu ölçüde bir tutum olarak değerlendirmekte
dir.» devam ediyor TÜRK - İŞ Yönetim Kurulu: 
«Esasen yaygın .işsizliğin, sosyal sıkıntıların kuvveti 
bir biçimde yaşandığı ülkemizde, gerçekten üretime 
katılarak, iş disiplini ve hizmet anlayışı içinde kendi-
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slinün ve ailesinin yaşamını sürdürebilmek için bir iş 
bulabilmiş çalışanı işlinden ederek, bunalıma, açlığa ve 
sefalete itmek, Sosyal hayatımızı en olümisuz biçimde 
etkileyecek davranışlara gitmek demektir» diyor. Yine 
devam ediyor TÜRIK - İŞ Yönetim Kurulu: «Çalışan
ların anarşinin kucağına İtilmesi ve sosyal patlamala
ra neden olaıca'k olayların gelişmesi sonucunu doğura
caktır bu tutum» diyor. Şöyle sonuçlandırıyor bildi
risini: «TÜRK - İŞ Yönötim Kurulu bu konuda ge
rekirse etkin gücünü tümüyle kullanmakta kararlı ol
duğunu ilgililere ve kamuoyuna duyurmaya ittifakla' 
karar vermiştir» diyor. 

Şimdi, düşünce, inanç, parti ayrımı, mezhep ve 
bölge ayrımı gözetilerek yapılan bu kıyımlar, bu iş
çi ve memur kıyımları, yakında hiç kuşkusuz, hak 
arayan işçilere karşı da uygulanacaktı1"- Nitekim bu
nun da belirtileri şimdiden görülmeye başlamıştır. 
Türk - tş'in bu baskı altında kaçınılmaz saydığı pat
lamalar olursa, onlar da, hiç kuşku duyulmasın ki, de
mokratik işçi haklarını kısmak veya temelinden kal
dırmak için bahane olarak kullanılacaktır. 

Türkiye'de işçi hakları bir hayli geniştir; ama fii
len bu işçi hakları işlemez hale getirilmektedir. İşin
den atılan, fabrikası kapanan bir işçi en ileri demok
ratik işçi haklarını nasıl değerlendirebilecektir? Top
lusözleşmelerle haklarını bir ölçüde aldıklarını sanan
lar da, toplumdaki genel sömürü düzeninin çarkları
na o aldıklarını kaptırmaktadırlar , 

Bağımsız yargı organlarının işçi haklarıyla ilgili1 

olarak, iş güvenliği ile ilgili olarak sağladığı güvence 
de giderek etkisiz kalmaktadır. Yer yer iş davalarına, 
iş uyuşmazlıklarına bakan hâkimlere korkunç baskı
lar yönelmektedir. Seydişehir'de bir hâkim, kendi
sine getirilen bir yetki uyuşmazlığı davasıyla ilgili 
olarak ağır baskılarla karşılaştığını söylemiş ve da
vaya bakmaktan istinkâf etmiştir. Onun yerine gelen 
bakim de aynı gerekçeyle istifa etmiştir. Acaba Hükü
metin aklına gelmiş midir, bu hâkimin derdi nedir? 
Bu hâkime kimler baskı yaptı, diye sormak acaba 
Hükümetin aklına gelmiş midir? 

Sr̂ yın milletvekilleri, Bütçe görüşmelerinin başın
da yaptığım konuşmada, Demirel Hükümetinin uygu
lamaya başladığı ekonomik modelin, çağdaş anlamda 
kapitalizmden çok daha gerilerde olduğunu Söylemiş
tim. Zaten Türkiye'nin ekonomik düzeni çağdaş kapi
talizmin bir hayli gerisindeydi, şimdi ondan da daha 
gerilere gitmektedir. Elbette kapitalist ülkelerde, hat
ta karma ekonomiyi benimseyen ülkelerde özel sek
tör vardır, ama özel sektörün üstünde Devlet var

dır. O ülkelerde özel girişim özgürlüğü korunur, ama 
ondan önce halkın yaşama hakkı ve siyasal hakları ve 
özgürlükleri korunur. 

'Biz, ilk konuşmamda söylediğim gibi, Adalet Par
tisinden elbette sosyalist olmasını da, sosyal demok
rat olmasını da isteyemeyiz; ama en azından, çağdaş 
anlamda kapitalist olmalarını istiyoruz. Adalet Partili 
çoğunluğunun da eğiliminin, özleminin başka türlü ol
duğunu sanmıyoruz. 

Yeni modelle çağdaş kapitalizm çizgisinlin çok 
daha gerilerine gidecek olan bozuk ve adaletsiz dü
zende yalnız işçilerle memurlar değil, yalnız köylüler 
değil, esnaf ve sanatkâr da ezilmektedir. Çünkü, hal
kın satmalına gücü kısıldıkça, esnafın mal satabilme 
olanağı da kısılmaktadır. Gerçi lüks tüketim malla
rını alanlara satıcılık yapan esnafın kazancı yine es
kisi gibi sürebilir, hatta belki de yükselebilir; ama dar 
ve orta gelirli vatandaşlara satış yapan esnaf, yani 
mahalle bakkalı, mahalle kasabı, mahalle manavı, ka
saba tuhafiyecisi, manifaturacısı, onların müşterile
rinin satın alma gücü artık alabildiğine düşmekte ve 
bu yüzden esnafın da sıkıntısı günden güne büyümek
tedir 

Köylülerin, çiftçilerin birçoğu ise, gereken düzey
de üretim yapamayacak duruma düşmüşlerdir. Bul
sa bile gübreye, bulsa bile mazota, lastiğe para yetiş-
tirebilme gücü kalmamıştır pek çok köylümüzün. 

Tütün örneğinde görüldüğü gibi, aslında devalü
asyon oranını bile karşılayamayacak ölçüde kalan ta
ban fiyatlarla, ortalama fiyatlarla köylümüz ayakta dur
makta, üretimini sürdürmekte büyük zorluk çekecek
tir. Gübreyi, mazotu bir yana bırakınız; devalüasyo
nu bir yana bırakınız; tütün ortalama alım fiyatında
ki artış oranı, o tütünden yapılan sigaranın fiyatında
ki artış oranını bile karşılayamamaktadır. 

HALİL YURTSEVEN (Manisa) — Tütünü ağ
zına alma., 

«BÜLENT ECEVTT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; Sayın Demirel geçen gün verdiği demeçte 
bu konuda yanlış rakamlar söyledi. Geçen yıl, Ege 
tütün ekicisine 4,5 milyar lira ödendiğini söyledi. Oy
sa geçen yıl Ege tütün üreticisine Tekelden 8,3, ban
kalardan 3,6 milyar olmak üzere toplam 10 - 11 mil
yar lira para ödenmiştir. Şimdi «12,5 milyar ödene
ceğini» söylediğine göre, Sayın Demirel, bu yıl tütü
ne verilen, tütün ekicisine verilen para devalüasyonu 
karşılamaktan çok çok uzaktır. 

Sayın Demirel'in aynı demecinde yaptığı traktör 
hesabı da, yanlıştır. «Geçen yıl 12 ton tütün satarak 
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bir traktör alınırken, bu yıl 8 ton tütünle bir traktör 
alınabildiğini» söyledi Sayın Demirel. Bu yıl için söy
lediği rakam belki doğru olabilir; ama geçen yıl için 
söylediği rakam kesinlikle yanlıştır. 1979 Nisanın
dan önce 220 000 lira olan traktör, şimdi 800 000 
liranın üzerindedir bu Hükümetin sayesinde. 

Tarımda ortaya çıkan zorlukların bir belirtisi, pan
car ülkesi Türkiye'nin bu yıl dışarıdan dövizle şeker 
almak zorunda kalmasıyla görülmektedir. 

MAIJfYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
Sayenizde. 

BÜLENT EÇEVtT (Devamla) — Buna mecbur 
kalacağımızı Sayın Demirel de açıklamıştır. Oysa 
Türkiye'de pancar üretimi boldur; ama mazotsuzluk-
tan pancar fabrikalara bile zamanında taşınamamış-

Yeni ekonomik politika, tarım kesiminde üretim 
gücünü böylesine kısınca, kentlere akın hızlanacak, 
kentlerdeki işsizlik ve gerileme de büsbütün artacak-

'Bir yandan ekonomik bunalımın yoğunlaşmasın
dan, Öbür yandan da toplumsal dengesizliklerden ve 
iktidarın Türk - İş bildirisinde de değinilen kışkırtıcı 
davranışlarından kaynaklanan toplumsal gerilim ve 
sürtüşmeler artık yalnız iç güvenliği değil, rejimimizi 
de tehdit edici boyutlara ulaşmaya başlamıştır. As
keriyle, polisiyle güvenlik görevlileri için bile can gü
venliğinin kalmadığı bir ortama sürüklenmiştir Tür
kiye. Bu durum karşısında sorunların kökenine ini
lecek yerde, gerçekçi teşhisler konulup, geçerli ve sağ
lıklı çözümler aranacak yerde, baskılar artırma eği
limine, asıp kesme eğilimine kapılanlar çoğalmakta
dır. Şahların Şahına bile yaramamış köhne önlemle
re heveslenenler maalesef artmaktadır. Bu ortamda 
yeni yetişen kuşağın nasıl bir çırpınış ve bunalım içi
ne sürüklendiğini görmezlikten gelemeyiz. 

Böylesine olumsuz koşullar altında yetişen ve 
gencecik kafaları, yürekleri (eğer kendilerini sıkı tut
mazlarsa) her türlü kışkırtmaya açılan gençleri, 2 000 
yıllarına ait hayallerle kimse avutamaz, kimse oyala-
yamaz, 

Artık yurt dışındaki işçilerimiz de yurdumuzun 
'haline dertleniyorlar. Tatilleri için yurda gelmekten 
bile çekinir oldu bazıları. Son kez uçakla dönerken, 
2 kadın işçinin Ankara üzerine geldiğimizde birer 
cümlelik konuşmasına kulak misafiri oldum. Pencere 
yanında oturan kadın işçi dışarıya bakıp «Ankara 
karlı» dedi; öbürü dışarıya bakmadan «Ankara üzün
tülü» dedi. Bazı yanlışlıklarımızı, eksikliklerimizi 
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yurt dışından bakarak daha iyi gören işçilerimizden 
birçoğu, «Neden 2 büyük parti el ele verip de bir 
şeyler yapmıyorsunuz, .halkımızı, ülkemizi kurtarmak 
için?» diye soruyorlar her gittiğim yerde. 2 büyük 
parti veya demokrasiye bağlı 3 parti el ele versek, 
mucizeler yaratamazdık; ama bunalımdan çıkışın, çık
mazdan kurtuluşun asgari bazı gereklerini olsun yeri
ne getirebilirdik. Bu asgari gereklerden bazısı, Tür
kiye'de iktidardan iktidara, bir kaptan öbür kaba ak-
tarılmayacak, iktidar değişiklikleri sürecinde de hal
kın, tüm halkın güvenini üzerinde toplayabilecek, ko
ruyabilecek bir kamu yönetimi oluşturabilmektir. Bi
rimiz gelip birimiz giderek, kamu yönetiminde bu 
türlü bir reformu gerçekleştiremeyiz. Oysa demokra
siye bağlı partiler, bir süre için bu bunalım dönemin
de el ele verseydik, en azından Türkiye'de devleti aya
ğa kaldıracak bir kamu yönetimi sistemlini birlikte 
oluşturabilirdik. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, 5 dakikanız var. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Kamu İktisadi 
Kuruluşlarına, kooperatif birliklerine çekidüzen ve
rebilirdik. Geçen gün burada Sayın İçişleri Bakanı, 
Jandarma Genel Komutanlığının raporunu okuldu. 
Nasıl her iktidar değişikliğinde, bir kuruluşun binler
ce işçisi değişiyor?.. Buna hiçbir toplum, hiçbir dev
let, hiçbir kuruluş dayanamaz; ama hiçbir parti de bu 
acı gerçekleri tek başına kolay kolay değiştiremez. 
Böylesine bir bunalım döneminde el ele verseydi 
demokrasiye bağlı sorumlu partiler, kooperatif birlik
lerine demokratik bir yapı verebilirdi; Kamu İktisa
di Kuruluşlarını ve tümüyle kamu yönetimini iktidar
lardan bu ölçüde etkilenmeyecek hale getirebilir, dev
let sektörünü bir partizanlık ve baskı aracı olmaktan 
kurtarabilirdi. 

El ele verseydik, gitgide bozulmaya başlayan, hız
la bozulmaya başlayan çalışma barışını ülkemizde 
yeniden kurabilirdik. Hakça bir dağıtım ve destekle
me düzenlemesiyle köylümüze tarlasını tam verimle 
işleyebilecek, verimini artırabilecek gücü kazandırabi
lirdik. Doğal kaynaklarımıza kadar, tarımımıza, hay
vancılığımıza kadar ülkemizin kapılarını dış sömürü
ye açmaksızın, küçük ve orta boy sanayicilerimizi ya
bancılara ezdirmeksizin de ekonomiyi çıkmazdan kur
tarmanın ve yabancı sermayeden yararlanmanın yo
lunu, yordamını bulabilirdik. 

Değerli milletvekilleri, dış ödemeler açığımız ve 
borç yükümüz gitgide büyüyor. Bu açığımızı, bu bor
cu el yaması ile kapatamayız; elbette dış yardım da 
gereklidir, daha çoğu gereklidir; ama bir ulus ancak 
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kendi kendine yardım etmelidir. Durduğu yerde çığ 
gibi büyüyen bir dış borç yükünün ve petrol fatura
sının altında eziliyor Türk ulusu. Durmadan büyü
yen bu açığı el yaması ile kapatamayız. 

Oysa, bir yandan dış yardım sağlanmaya çalışılır
ken, bir yandan da Türkiye'yi demokratik rejim 
içinde kurtarmaya çalışan partiler el ele verselerdi; 
dışsatım gelirlerimizde, bizim 1978 - 1979 yılların
da tek başımıza başarabildiğimiz gibi bir atılım yapa
bilirler, hatta belki onun ötesinde de bir atılım ger
çekleşti re'bilirlerdi ve bir yandan borç yükümüz ar
tarken, bir yandan da o borcu ödeme gücümüzü artı
rabilirler, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayabilir
lerdi. 

Yine, el ele verseydik, dış yardımları da, ulusal 
haklarımızdan, sorunlarımızdan ödün vermeksizin 
sağlayabilirdik. 

El ele verebilseydik, yurttaşlarımız arasına «Sün
ni - Alevi» diye, «Türk soylu - başka soylu» diye ay
rılıklar, sürtüşmeler sokulmasını önleyerek ulusal ba
rışı sağlayabilir, ulusal birliği pekiştirebilirdik. Şid
det eylemcilerin yararlandığı küskünlükleri, kırgınlık
ları, kuşkuları elbirliği ile giderebilirdik. 

Bu şekilde (bir el ele verişle, bizim istediğimiz de
mokratik sol düzen gerçekleşemezdi, bunu biliyorum; 
Adalet Partisi Hükümetinin getirmeye çalıştığı sö
mürü modeli de elbette gerçekleşemezdi; Milli Sela
met Partisinin kendine özgü amaçları, hayalleri de ger
çekleşemezdi. Ama, toplumun bunalımdan, ekonomi
nin darboğazlardan kurtulacağı ve bütün bu ayrılık
larımızın daha rahat tartışılabileceği bir yola, elbirli
ği ile sokabilirdik ülkemizi. Ülkemiz o yolda belli 
bir esenlik noktasına ulaştıktan sonra da, yine her 
birim'iz istersek kendi yolumuzda gidebilirdik. Fakat 
böyle bir uzlaşma Demirel zihniyetine uymuyor, «he
pimiz ayrı partileriz» diyor, her partinin böyle bir 
bunalım döneminde inatla ve münhasıran kendi çiz
gisini izlemesi gerektiğini öne sürüyor, başka türlüsü-, 
nü âdeta demokratik siyasetten uzaklaşmaymış gibi 
göstermek istiyor. Oysa, bir yandan da bir çelişkiye 
düşüyor, sorunların devlet sorunu boyutlarına, millet 
sorunu boyutlarına ulaştığını söylüyor ve aldığımız 
kararların, getirdiğimiz çözümlerin siyasetle ilgisi 
yoktur, siyasi yönü yoktur, diyor. Nasıl olmaz bun
ların siyasetle ilgisi? Hepsi, aldıkları kararların hep
si, demokrasiyi yıkasıya siyasetle ilgilidir; vatandaşın 
boğazını sıkasıya siyasetle ilgilidir; uluslararası alan
da Türkiye'yi birtakım çıkmazlara sökasıya siyasetle 
ilgilidir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bir Başbakan, bir büyük siyasal partinin lideri, 
ikide bir bu akıl ve mantık dışı sözü yineleyecek olur
sa, kendisini uyarırım; bazıları da çıkar, «Mademki 
yaptıklarınızın siyasetle ilgisi yokmuş, siyasi yönü 
yokmuş; öyleyse ülkeyi yönetmek, bunalımdan çı
kartmak için siyasal partilere, siyaset adamlarına da 
gerek yok, demeye başlarlar. Hele Hükümetin, dış 
siyasal ilişkileri ilgilendiren en önemli, en hayati so
runları bile, sanki siyasal mekanizma dışında çözüle
bilir teknik sorunlar gibi göstermez, bu akıl ve man
tık dışı zihniyetin çok sakıncalı bir örneğidir. 

Ege sorunlarına, «teknik sorunlar bunlar» dedi Hü
kümet. Sonra bu mantığın, bu acayip mantığın bir 
doğal uzantısı olarak Ege'ye ilişkin çok önemli bir 
siyasal sorunu, sanki siyasal mekanizma dışında çö-
zülürmüş gibi, çözülebilirmiş gibi gösterecek kadar 
da ileri gittik. 

Oysa sayın milletvekilleri; yapılması gereken, si
yasal karar konularını siyaset dışına çıkarmak ve 
siyaset dışı gibi göstermek değildir. Yapılması gere
ken, siyasal mekanizma içinde, siyasetin demokratik 
kuralları içinde, hiç değilse böylesine bir bunalım dö
neminde, demokrasiyi benimseyenler arasında bir sü
re için siyasal uzlaşmayı başarabilmektir. Siyasetin 
ve partilerin saygınlığı, bu yapılabildiği ölçüde artar, 
bu yapılabildiği oranda demokrasimiz sağlarnlaşır. 
Ama, Demirel Hükümetinin tutumuyla, Demirel zih
niyetiyle maalesef bu yola gidilemeyeceği anlaşılmış
tır. Ekonomide uygulanmak istenen Demirel mode
liyle ve bu modelin kaçınılmaz toplumsal ve siyasal 
sonuçlarıyla ülkenin ne hale geleceği, demokrasimi
zin nasıl tehlikelere sürükleneceği ve sürüklenmekte 
olduğu artık belli olmuştur. Bu durumda, bunlar bel
li olduktan sonra, «hele biraz daha yıksın, biraz daha 
yaksın, biraz daha acıtsın da ne olduğu iyice anlaşıl
sın» zihniyetiyle zaman yitirmenin ve tehlikeleri gün
den güne büyütmenin sorumluluğuna biz Cumhuriyet 
Halk Partililer katılamayız. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bu tutumu izleyenler, kendiler1! 
de ister istemez bu Hükümetin sorumluluğunu paylaş-
mi] olurlar. 

Değerli milletvekilleri, sözlümü bitirirken, bu vesi
le ile kısa bir öykü anlatmak isterim, bir eski Çin 
öyküsü : 

IBir ara bir köyde yangın çıkmış; bütün kulübe
ler yanmış; bir kulübenin içinde de bir kuzu bağlıy-
mış, kuzu da yanmış. Yanan kulübeden güzü bir ko
ku gelmeye başlamış; köylüler gitmişler bakmışlar, 
yanık kuzuyu görmüşler, lezzetine bakmışlar çok be-

674 



M, Meclisi B : 57 29 . 2 . 198G O : 1 

ğenmişler ve o şekilde dünyada «fırında kuzu» deni
len yemek icat olunmuş; fakat birkaç asır, fırında ku
zu pişirmek için o köylüler bir kulübeye kuzu bağla
yıp, o kulübeyi yakmışlar. Uygarlığın, ilerlemenin 
gereği, kulübeyi yakmadan fırında kuzu yemenin hü
nerini gösterebilmektir. (OHP sıralarından alkışlar) 

Tabii, kulübenin yanmasında da yarar görmeyen
ler için geçerlidir bu öykü. Herkesin kıssadan kendi
ne göre hisse çıkaracağını umarım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım, değerli arkadaşla
rım. (OHP sıralarından «iBravo» sesleri, sürekli alkış
lar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Cihat Bilgehan. 

(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Sayın Bil'gehan, süreniz bir saattir. 
AP GRUBU ADINA CİHAT BİLGEHAN (Ba

lıkesir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Çok muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi 
Grubu adına 1980 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı 
üzerinde son konuşmayı yapmak üzere huzurunuzda
yım. Değerli milletvekili arkadaşlarımı Adalet Par
tisi Grubu adına saygıyla selâmlıyorum. 

©endeniz daha önce yazılı bir metin hazırlamıştım; 
bu metin biraz dışına çıkacak olursam, beni mazur 
göreceğinizi ümit etmek istiyorum. Zira Sayın Ecevit, 
benden önceki bir saatlik konuşması sırasında, maa
lesef memleketin içinde bulunduğu fevkalade ciddi 
meselelerin hiçbirisine temas etmeden... 

İSMET ATALAY (Kars) — Elinsaf. 

CÎHAT BÎLGEHAN (Devamla) — ... sadece ten
kit hudutları içinde kalmak suretiyle bir konuşma 
irat buyurdular. Bu arada benim aklımda kaldığına 
göre, anlatmış oldukları kuzu hikâyesi, aslında In-
gilizcede domuz hikâyesidir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Size göre 
domuz olsun; ne olur yani? 

CÎHAT BÎLGEHAN (Devamla) — Bütçe müza
kereleri, üzüntülü ve sıkıntılı günleriyle beraber, sa
yın hatiplerin değerli tenkit ve temenniieriyle faydalı 
bir çalışmanın bütün semerelerini vermiştir. Hükü
metimizin bu müzakerelerdeki düşüncelerden kendi 
program ve felsefesi dahilinde yararlanacağından 
şüphe yoktur. 

Esasen, demokratik parlamenter rejimin hasenatı 
da budur. Böyle bir rejimde hiç kimse, «Ben her
kesten daha akıllıyım» diyemez. Yahut, «Ben olma
sam, bu ülke perişan olur» diye bir düşünceye ka-

pılamaz. Hele politikanın kendisine ortak yapmadı
ğı tek şey, hayaldir. Bu gök kubbenin altında yaşa
yan herkes, hayalât içinde pûyan olanların nereden 
gelip nereye gittiğini, sayısız misalleriyle görmüşler
dir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı mümkün oldu
ğu kadar gerçekçi bir perspektif içinde devam etti
receğim. 

Sayın Ecevit biraz evvel bu kürsüye gelerek, baş-
kışkırtıcının Sayın Demirel olduğunu ifade buyurdu
lar. Anlaşılıyor ki, Türkiye'de birtakım kışkırtıcılar 
var ama, başkışkırtıcının hangisi olduğu konusu muh
telif bir vaziyette. 

Şimdi Sayın Demirel'in ve Adalet Partisinin, ku
rulduğu günden bugüne kadar kışkırtıcılık yolunda 
en ufak bir gayreti, en uf ak hareketi olmamış, bi
lâkis, meşruiyet yollarından sureti kafiyede ayrılma
yan bir siyasi parti olarak, hatta bazı ma'bfillerce 
Dev - Kur Partisi, yani «Devleti Kurtaran Parti» 
diye bizim hakkımızda yazılar yazılmıştır. 

Şimdi Sayın Ecevit, kışkırtıcılıktan bahsediyor. 
Bakın, ben 1969 bütçesi sırasında Sayın Ecevit'in yap
mış olduğu bir konuşmayı size aktaracağım. Bu ko
nuşma, 12 Şubat 1969 tarihinde yapılmıştır ve 49 
ncu Birleşimin 4 ncü oturumunda yapılmıştır. O ta
rihlerde Güllüce'de, Atalan'da, ve Elmalı'da birta
kım toprak işgalleri oluyordu. Bu işgaller sırasında 
Sayın Ecevit şöyle buyuruyorlar: «Devletten, hükü
metten ümidini kesen halk, Anayasanın emrettiği 
toprak reformunu yer yer kendisi gerçekleştirmeye 
başlamıştır. Bu hareketi ne jandarmayla, ne tekno
lojik buluşlarla, ne de yasalarla önlenebilir. Bütün 
yasaların üstünde Anayasa, onun da ötesinde doğa 
yasaları, tabiat kanunları vardır. İnsanca yaşama hak
kının bilincine varan bir halk, o hakkı elde etmesi
ni bilir. Topraklarını işgale girişen köylüleri,, toprak 
reformu yapmaktan ve insanca bir toplum düzeni 
kurmaktan başka hiçbir güç durduramaz.» 

Bu tehlikeli konuşma üzerine, o tarihte merhum 
İnönü Söz almak ihtiyacını hissetti ve bir konuşma 
yaparak, mülkiyet hakkına ve toprak reformunun 
safahatına işaret etti. Zannediyorum ki, aradan bir 
müddet geçtikten ve Sayın Ecevit Genel Başkan ol
duktan sonra; Sayın Ecevit hakkındaiki beyanlarında 
o günkü konuşmaların hâtıraları da, intibaları da var
dı, Bu, o zamanki görüşmeler. Kışkırtıcının kim ol
duğu yolunda; bir de kendilerinin son bir konuş
maları oldu: «Güney Amerika'dan esinlenmiş modele 
göre seçilmiş bir giysinin Türk toplumu yapısına ve 
Türk siyasal yapısına uymayacağı ve son derece bü-
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yük sorunlara, gerilimlerle yol açacağı açıktır. Artık 
kartlar açıktır, tehlike gözler önündedir. Umarım ki, 
işçi kuruluşları da bu tehlikenin farkına, bilincine 
zamanında varsınlar ve ona göre demokratik hukuk 
devleti ikuralları içinde tavırlarını alsınlar; yoksa 
'bu gibi tertiplerin tezgâhlanması 'belli bir aşamaya 
vardılktan sonra alınacak: tavırlar yetersiz olabilir, 
iş işten geçmiş olabilir.» Bu beyanının hemen arka
sından, bildiğiniz gibi, İzmir'de, istanbul'da fevka
lade elim, fevkalade feci hadiseler olmuştur. Bina
enaleyh, Türkiye'de kışkırtıcılığı kimin yaptığım şu 
i'ki belge gayet güzel bir şekilde ifade etmektedir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Aynı, o kulübede 
domuz eti yeme hikâyesi; sorumlusu kim oluyor? 

CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Sayın Ece-
vitffin bu sefer Avrupa dönüşünde bir başka deği
şikliğe, başka bir fikre kapıldığını bir manada mem
nuniyetle gördük; o da, tamamen özel teşebbüsçü ol
muşlar ve burada geldiler özel teşebbüsün savunma
cını yaptılar. 

Sayın Ecevit, Devlet dairelerindeki kıyımlardan 
'bahsettiler; zannediyorum ki bu beyanlarıyla kendi 
hükümet icraatını ortaya koydular. Zira kendilerinin 
22 aylık iktidar döneminde öğretmenlerin nasıl, bir 
eşin Erzurum'da, !bir eşin İstanbul'da; ıbir eşin Hak
kâri'de, kocasının Burisa'da olduğu dönemleri gayet 
iyi hatırlıyoruz. Hatta daha ileriye gittiler: Bildiğiniz 
giibi Anlkaralda bakanlıklarca tayin edilecek memur
lar ile mahallinde tayin edilecek memurlar ayrı sta
tüye tabidir; meselâ bir cezaevi gardiyanı veyahut 
bir adliye odacısı... CHP Hükümeti, mahalli idare
nin adliye komisyonunun tayin edeceği cezaevi gar
diyanını Balıkesir'den Mardin'e tayin etmiştir. Bu ka
dar kıyım yapan, Anadolu Ajansına baskın verip, 
Merkez Bankasına baskın yapıp, Türk Standartları 
Enstitüsüne baskın yapıp idareyi değiştiren kişilerin 
bu kürsüye gelip de Adalet Partisi iktidarının kıyım 
yaptığından bahsetmesi gerçekten hazindir. 

Sayın Ecevit, mazotsuzluktan şeker ithal etmek 
•durumunda kaldığımızı ifade buyurdular. E, muhte
rem arkadaşlar, şeker pancarının ne zaman söküldü
ğünü, ne zaman fabrikalara geldiğini, ne zaman şe
ker istihsaline geçildiğini her halde unutur göründü-
Her Sayın Ecevit. Zira biliyorlar kendileri de, seçim 
sıralarında görüyorduk biz de, kendileri de görmüş
lerdir, bunu da ifade buyurmuşlardır, mazotsuzluk
tan kamyonların, traktörlerin yollarda kilometreler
ce uzadığı bir dönemden sonra gelip de şeker itha

linin Cumhuriyet Halk Partisi döneminin hataların
dan olmayıp da Adalet Partisi iktidarının icraatın-
dandır denilmesini de doğrusu ben fevkalade hatalı 
buldum. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Pancar 12 nci ay
da teslim edildi, daha parası verilmedi. 

CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Sizin zama
nınızdan beri verilmemiş paraları hâlâ duruyor. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Seçmen sizi so
payla kovalayacak Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — 
15 milyar borç bıraktınız. 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Ma
liye Bakanını susturun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. 

CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bilindiği gibi, bütçeler cemiyetin ve eko
nominin ihtiyaç ve intizarlarına cevap vermek üzere 
tanzim edilir; ömürleri de bir yıldır. Buna mukabil, 
içtimai ve iktisadi politikaların en müessir vasıtası 
olduğu da şüphesizdir. Bugünkü devlet, aynı zaman
da sosyal devlet, refah devleti vasfında olduğu için 
de, bütçenin düzenleyici, yapıcı ve düzeltici olmak 
gibi bir vasfı da ayrıca vardır. 

1980 Bütçesinin ayrı bir özelliği mevcuttur. Büt
çe hazırlıklarına devletçe ağustos ayından itibaren 
başlanır ve Anayasa hükmüne göre, bildiğiniz gibi 
30 Ikasımda en geç Meclislere takdim edilir. Bizim 
Hükümetimiz, yani Adalet Partisi iktidarı, 24 Kasım 
1979 günü güvenoyu almıştır. Şu suretle, 1980 Yılı 
Bütçesi, belki bir güzel tesadüf olarak Cumhuriyet 
Halk Partisi - Adalet Partisi karma bütçesi olmuştur. 
O halde, gelen tasarı üzerinde en az konuşması gere
ken, yahut müsamaha içinde tenkitler yapması gere
ken bir siyasi parti varsa, o da Cumhuriyet Halk 
Partisidir. 

Sayın Ecevit sanırım ki böyle bir idrakin içinde 
olduğu için, ilk konuşmalarında, «ben bu konuşmam
da yeni mali yıl bütçesinin ayrıntıları üzerinde dur
mayacağım»! demişlerdir. Ancak hemen ilave buyur
muşlardır, «1980 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili Millet 
Meclisi görüşmeleri Türkiye tarihinin en ağır buna
lım dönemlerinden birini yaşamakta olduğu bir sıra
da yapılmaktadır»'. Sayın Ecevit'in bu tarih ve tas
viri ile alakalı olarak hemen ifade etmek zorundayım 
ki, Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman muhalefette 
olursa, kendilerine göre, Türkiye tarihinin en ağır 
bunalım günlerini yaşar ve kendileri ne zaman ikti-
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darda olurlarsa, Türkiye en fazla birlik ve beraberli
ğe muhtaç bir döneme girer. Bunun niçin mi söylü
yorum? Balkınız, 25.10.1977 tarihinde, yani Adalet 
Partisi ortaklarının iktidarda ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin muhalefette olduğu 'bir gün, son hüküme
tin değerli ve başarılı Maliye Bakanı da dahil 14 sa
yın Cumhuriyet Halik Partili senatörün imzasını ta
şıyan ve Cumhuriyet Senatosuna takdim edilen bir 
Genel Görüşme önergesi şöyle başlıyor : «İçeride ve 
dışarıda olağanüstü sorunlarla karşı karşıya bulunan 
ülkemiz, ekonomik alanda bugün Cumhuriyet döne
minin en karanlık günlerini yaşamaktadır^. Önerge
nin sonu da enteresandır. «Yakın geçmişte ülkemiz
de ve başka ülkelerde buna benzer durumlarda sos
yal patlamaların nerelere vardığını gösteren acı ör
nekler vardır. Halkımız bugüne kadar böyle bir tep
ki göstermemişse, bunu, 'bu önlemleri anlayışla kar
şıladığı yolunda anlamalk ve yorumlamak; ileride 
onarılması güç sorunlar doğuracak büyük bir siyasi 
yanılgı olur». 

O tarihlerde bu işareti alan Cumhuriyet Halk 
Partisi yanlısı bazı yazarlar : «Ey Türk halkı, ne du
ruyorsunuz; Mısır halkı kadar da mı olamıyorsunuz?» 
diye fetvalar vermişlerdi. Şimdi, kışkırtıcının Adalet 
Partisi mi, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi mi oldu
ğu Bir defa daha ortaya çıkıyor. 

Görülüyor ki, Türkiye'de Cumhuriyet Haılk Par
tisi iktidarda değilse ülke karanlıktır ve bunalımlar 
içindedir; ama kendisi Hükümetteyse; dışarıdan borç 
almak bir muvaffakiyet, devalüasyon yapmak ve bu
nu 22 ayda 17 defa tekrarlamak sağlık işaretidir. He
le hele zam, şifadır. Türk siyasi hayatında artık bu
na benzer davranışlar itibar görmemektedir. 

Türkiye bugün ekonomik ve mali birtakım ciddi 
tedbirler almak noktasına gelmiştir. Peki Türkiye'yi 
hu hale kim getirdi? Bu, münakaşa edilebilir. Bizim 
kanaatimize göre, Türkiye'nin bu hale getirilmesi 
Cumhuriyet Halk Partisinin 22 aylık iktidar döne
mindeki yanlış, eksik; vakıalara, Türkiye'nin gerçek
lerine uymayan politikalarıdır. 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — 12 se
nede oldu, 22 ayda değil. 

CİHAT BÎLGEHAN (Devamla) — Ama bu mü
nakaşaları yapmanın faydası yok. Hiçbir zaman 12 
senede olmadı. Adalet Partisinin 12 senelik iktidarı 
Türkiye'de bir altın devirdi, kim ne derse desin. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — De
ğerli arkadaşımız 13 sene Başbakandı. 
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CİHAT BÎLGEHAN (Devamla) — Değerli Baş
bakanım ne yapac?v*'' petrol fiyatları 2,5 dolardan 
40 dolara çıkarsa misil kalkınacaktı? 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Pet
rol 2,5 dolarken kalkınsaydınız? (AP sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Sayın Sabri Öznal, lütfen müdaha
le etmeyiniz. 

Devam ediniz Sayın Bilgehan. 

CİHAT BÎLGEHAN (Devamla) — 1980 yılının 
başında Türkiye fevkalade şümullü ekonomik tedbir
ler almak zorunda kalmıştır. Bunlar birdenbire mey
dana çıkmış olan sürpriz hadiseler değildir. Türkiye 
hükümetten de, siyasi partilerden de önce gelir. Ül
kenin bu buhrandan çikması hükümetin devam etme
sinden çok daha önemlidir. Enflasyonun fakir fuka
rayı ezdiği, işsizliği artırdığı, ülkenin yokluklar için
de olduğu, yatırımların durduğu, devlet hazinesinin 
borçları ödeyemez hale geldiği, KİT'lerin borç için
de sürüklendiği hususlarını, Sayın Başbakanım yapmış 
oldukları bir basın toplantısında, daha hükümete gel
meden ifade buyurmuşlardı. Bu gerçeği, müzakerele
rin devamı boyunca, Parlamento içinde bulunan bütün 
üye arkadaşlarım ve Parlamento dışında bulunan bü
tün vatandaşlarım ifade etmişlerdir. 

Bu vaziyette, atıl bir vaziyette durmak lazım mıy
dı? Elbette hayır. O halde, ne yapmak lazımdı? İki 
tercihten başkasını da hiç kimse söylemediğine na
zaran, ya mütevekkillane oturup bekleyecektik, daha 
karanlık günler gelsin diye, veyahut da çare bula
caktık. Hükümetler çare müesseseleridir, şikâyet mü
essesesi değil. Hükümet Başkanı Sayın Demirel 8 
Aralık 1979 tarihli basın toplantısında «Hükümetimiz 
fevkalade halin hükümetidir. Fevkalade meselelerle uğ
raşmak ve bunlara çözüm yolu bulmak, ülkeyi bu fev
kalade halin içinden çekip çikarmak gibi çok zor bir 
görevi üstelenmiştir» demişlerdir. Peki, bu göreve biz 
AP olarak, birtakım entrikalar, Parlamento kulisleri, 
her oya bir bakanlık, pazarlıklarıyla mı geldik? El
bette hayır. Bu Hükümet, Allah'a şükür hiçbir ma'yû-
bâtı olmayan, Türkiye'de sağcısıyla, solcusuyla, yaza
rıyla, çizeriyle bütün milletin «iktidar ol» dediği, mil
lete dayanan, ilhamını, heyecanını, gücünü ve iktida
rını ondan alan bir hükümettir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Lütfen 14 Ekimi takip eden gün
lerdeki basına bir göz atalım. 

Sayın Ecevit ikinci bir defa kendiliğinden 16 Ekim' 
de istifa buyurdular. Biz Gensoru önergesi vermedik, 
Anayasanın tanıdığı süreleri bir yana itip, «Acelemiz 
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var, anaların gözyaşlarını dindireceğiz, elkonıomiyi 4 
ayda esenliğe çıkaracağız» demedik. Aksine hepiniz 
«haydi, neden Hükümeti kurmuyorsunuz» diye sa
bah akşam bize seslenip durdunuz. Hükümet olduk, 
biz hükümetin ne meclûbu, ne hükümetin arzulusu-
yuz; ama biz, Hükümetin mecburu olmuşuzdur. 

Sayın Genel Başkanımız, 3, 4, 5 ve 6 Kasım ta
rihlerinde yaptığı basın toplantılarında, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu şartları ve kurtuluş çarelerini sayın 
basın mensuplarına, TRT'ye ve bütün siyasi partilerle 
aziz milletimize açıklamadı mı? Teslimiyet yerine mü
cadele yolunu seçtiğimizi, TürM'ye'niin ıgayri (kabili 
idare 'bir üllke olmadığını; ama fevkalade ağır şartla
rın bulunduğunu, bunların içinden çıkmanın yolları
nın aranması gerektiğini söylemedi mi? İlaveten, «anar
şi, terör, bölücülük, yıkıcılık ve bozgunculuk mut
laka kontrol altına alınmalıdır» diye ilave etti. 

Sayın Genel Başkanımız bu tedbirlerin alınacağını 
söylerken, Türkiye de «haydi hükümeti kursana» di
ye bizi teşvik ediyordu; tabii herkes kendi niyetine 
göre, herkes kendisince bir şeyler umaralk. Demek olu
yor ki, Adalet Partisi Hükümeti kurmadan önce, ne
ler yapacağını açıkça millete ilan etmiştir. Buna rağ
men herkes Adalet Partisinin Hükümet kurması için 
elbirliği yapmıştır. 

Şimdi, «bu tedbirleri neden aldınız» demenin da
yanağını bulmak fevkalade zordur. Tabii aslında bu 
tedbirler, Sayın Başbakanın da söyledikleri gibi, sevim
li şeyler değildir. Bir defa daha söylemiştim; dünya
da çirkin aşk olmadığı gibi, güzel vergi, güzel hapisha
ne de yoktur. Ama kader nasıl bazı insanları bir kö
şeye sıkıştırırsa, hükümetleri de bazan öyle zor işle
ri yapmaya zorlar, bundan kaçamazsınız. 

Şimdi, bu tedbirlere başvurulmasaydı, üç ay son
ra, yahut dört ay sonra artık bunlar bile bir çare ol
maktan çıkacaktı. Enflasyon, yatırımları süratle azalt
makta, bunun neticesi olarak da istihsal, istihdam ve 
milli gelir düşmektedir. Tekrar fasit daire işlemeye 
•başlar, bundan dolayı enflasyon hızı daha da büyür.. 
Bu KİT'lerin maliyetleri aşırı derecede yükselmiş, za
rarları ise inanılmaz ölçülere varmıştı. Bu zararların 
kapatılması için en sıhhatsiz yola gidilmiş ve Merkez 
Bankasının banknot emisyonu, Sayın Ecevit'in demin 
burada ifade ettikleri gibi enflasyon hızının % 60 ol
masının veya % 100 olmasının esas sebebi işte bu, biz 
1977 senesinde hükümetten ayrıldığımız zaman Türki
ye Cumhuriiyetinin kurulduğu tarihten o tarihe kadar 
geçen dönem içinde tedavülde bulunan banknot mik
tarı 77 milyar lira idi, bugün 22 aylık Cumhuriyet 
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Halk Partisi iktidarında, Sayın Ecevit iktidarında bu 
miktar 180 milyar liraya çıkmıştır, yani bir defa kat
lanmış 1977'de, o da kâfi gelmemiş, bir yarım daha 
katlanmış, yani 22 ayda yapılmış bulunan banknot 
emisyonu, yani Merkez Bankasının basmış olduğu pa
ra, Cumhuriyet tarihinin 55 senede basmış olduğu 
miktarın 1,5 katı olmuştur. 

Şimdi, Sayın Ecevit bunu bildiği halde, gelip de 
bunun kusurunu Sayın Demirel'e veya Adalet Partisi 
iktidarına yüklemesinin manası elbette yoktur ve bu
na kimse de inanmaz. 

Alınmış bulunan tedbirlerimize Sayın Ecevit : 
«Bu bir Güney Amerika modelidir» buyurdular büt
çenin ilk konuşmasında ve Sayın Ecevit şöyle diyor
lar; «Güney Amerika ekonomik modeli, bir ülkeyi 
bağımlılaştırıcı...» kendi tabirleri olduğu için aynı 
sözleri kullanıyorum, «dış politikayla birlikte gelir. 
Sömürülenleri hak arayamaz duruma, ezilenleri ses 
çıkaramaz duruma getiren siyasal rejimle birlikte ge
lir bu model. Bir ülkeye bu ayrılmaz parçalar olma
dan gelse, zaten yürümez.» 

Demek ki, bu Güney Amerika modeli, öyle ken
di kendine gelmiyor, yahut bir hükümet başkanı sa
bahleyin uyandığında, şu Güney Amerika ekonomik 
modelini ülkeme uygulayayım dediği an, o model 
hemen yürürlüğe girmiyor. Ya nasıl oluyor? Efen
dim, önce ibağıirnMaşJtıncı ibir dış politika slürdlürüle-
cdk; isonra, sömürülenleri halk arayamaz duruma, ezi
lenleri ses çılkar'aımaz duruma geıtiren siyasal bir reji
me de ihtiyaç var. 

Şimdi, insaf ile söylemek lazım; Hükümet, han
gi bağımlılaştırıcı dış politikayı uygulamıştır? Türki
ye'de bugüne kadar her kademede, her politikada de
ğişiklik olmuştur ama, dış politikada Atatürk'ün esas
larını koyduğu çizgiden ayrılınmamıştır; özellikle 
Adalet Partisi ve onun hükümetleri. Dış politikada 
eğer NATO gibi, karşılıklı vecibeleri ve taahhütleri 
havi birtakım ittifakları bağımlılıklık diye kabul edi
yorsanız, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı da NA-
TO'ya bağlılığını mülkerreren ispat etöti. Haltta, son 
belgeyi bizzat Sayın Ecevit Türk Başbakanı olarak im
za buyurdular. Onun dışında, bu Hükümetin bir baş
ka devlet ile bağımlılığını gösteren hangi davranış var
dır? Doğrusu bilmek isteriz. 

Demek ki, Güney Amerika ekonomik modelinin 
bağımlılaştırıcı dış politika unsuru yoktur. İkinci nok
ta olan, sömürülenleri hak arayamaz, ezilenleri ise 
ses çıkaramaz duruma getiren siyasal rejim Türkiye' 
de var mı? 
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Yine insaf ile düşünelim. Bugün Türkiye'de bı
rakın adli mercilerde hak aramaya engel olanı bul
mak, bazı sendikaların, bazı derneklerin, bazı odala
rın, hak aramak için neleri ve kimleri kullandığı he
pinizin malumudur. (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri.) Ezilenler varsa eğer, ses çıkaramaz duruma gel
mesi ne kelime, kıyametler kopar Türkiye'de, kıya
metler. Hemen ilave edeyim ki, Adalet Partisi ola
rak biz, insan haklarına ve bütün fertlerini, kaderde, 
kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde 
milli şuur ve ülküler etrafında toplayan ve milletimi-
zli dünya ımlil'letlerii aileisinin eşit halklarına sahip şe
refli bir üyesi olarak milli vahdet ruhu içinde daima 
yüceltmeyi gaye bilen, Türk milliyetçiliğine dayalı, mil
li, demokratik, laik ve sosyal bir devlet ve egemenliği 
kayıtsız ve şartsız Türk Milletine veren demokratik 
parlamenter rejimin müdafii olmuşuz ve öyle olma
ya devam edeceğiz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Demokratik parlamenter rejim Türk Milletinin 
bir hayat tarzı olmuştur. Bu neticeyi istihsal için 
yıllar boyu nice masum canlar vermiş ve kanlar akıt
mış, ıstırap çekmeye ve gözyaşlarına malolmuş bir 
idare tarzının değiştirilmesine hiç kimse razı olamaz. 
Şu hale göre, Sayın Ecevit'in koydukları ikinci şart 
da gerçekleşmediğine nazaran, sonuç; Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanının kendi söyle
dikleri gibi, bu model, bir ülkeye bu ayrılmaz par
çalar olmadan gelse yürüyemez, yürüyemeyecektir. 

Değerli -arkadaşlarım, bu tedbirlerin başarıya 
ulaşması bir emri zaruridir. Bizim Hükümetin mu-
vaffalk olması için değil; aıma. Türk Milletinin, Türk 
Devletinin bekası için başarıya mutlaka ulaşmalıdır. 

Sayın Ecevit, «öyle görülüyor ki, Adalet Partisi 
Hükümeti, ileride gelecek bir Cumhuriyet Halk 
Partisine yeni ve yüklü bir miras bırakmaktadır. 
Bu.da zaten Cumhuriyet Halk Partisinin cumhuri
yetin kuruluşundan beri kaderidir» buyurdular. 

Dediklerini doğru kabul etmemiz halinde, eğer 
herikes gibi Partisi de bu Hükümetin başarısına yar
dımcı olursa, Cumhuriyet Halk Partisine sonunda kö
tü bir miras kalmaz. Adalet Partisi, bu iktisadi ve 
mali operasyonun müspet neticelerini almak azim ve 
gayretinde olduğuna ve böyle bir sonuca ulaşacağına 
göre, yine Cumhuriyet Halk Partisine yüklü ve yeni 
bir miras bırakmayacaktır. Bundan emin olsunlar. 

Son bir ihtimal olarak, dedikleri gibi bir miras 
kendilerine intikal ederse, rahatlıkla reddi miras 
ederler. Kendileri alışkandırlar bildiğiniz gibi; eski 

Cumhuriyet Halk Partisinin bütün mirasını yeni 
Cumhuriyet Halk Partisi reddetmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ekonomi alanında alınmış 
olan kararların ekonomiyi sağlığa kavuşturabilmesi 
için, öncelikle vergi sahasında yeni tanzimler yapıl
ması ve bozulmuş olan makro dengeleri belli bir 
seviyede yeniden düzenlenmesi gerekir. Nitekim Hü-
(kjümetiimiz, bu 'mevzuda 'hazırlığını iikimal ederek, ta
sarıyı Yüce Meclislere takdim etmiştir. 

Sayın Ecevit, bu kanunlarla ilgili olarak da bura
da geldiler, beyanlarda bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar nihayet vergi tasarı
larıdır. Hükümetin sevketmiş bulunduğu tasarının 
aynen kanunlaşacağı diye bir kaide şimdiye kadar 
olmamıştır. Eğer öyle olsaydı, o zaman Yüce Mec
lislere sevketmek lüzum ve zaruretine ihtiyaç kal
mazdı. 

O ıhaldie, eğer bu kanunlarda düzeltilmesi gereken, 
tanzim edilmesi gereken, değiştirilmesi gereken birta-
ikım ndkisanlıJdar varsa, Yüce Parlamento elbette bu
nun gereğimi ifa edecektir. Binaenaleyh, doğmadan ço
cuğa her halde don. biçilmez. 

Şimdi, «Hükümet IMF'ye tesılıim oilıdû » «IBaıtı küllü- ^ 
büniüm emrime girdi» şeklindeki beyaınüıara temas etmek 
istiyorum. Eğer zaruretler birtakım kararların alınma
sını icap ettiriyorsa, Hükümet bu kararları alır. Alın
mış olan kararlara IMF veyahut OBCD gibi kuruluş
lar da .«Evet, bu kararlar ekonominin icaplarına mu
vafıktır» derse, herhalde kararların, onların telkiniyle 
alındığı manasına gelmez. Zira akıl için tarik birdir. 

Kaldı ki, IMF sadece bir «Batı kulübü» de değil
dir. 'Benim bildiğim kadarıyla, başta Müslüman kaırde-
şimfz Suudi Arabistan olmak üzere, Iran, Kuveyt, Pa
kistan, Cezayir, Fas, Tunus ve Mısır gibi diğer Müslü
man memleketler de 'bu teşekkülün üyesidir. IMF'yi 
AP olarak biz icat etmiş de değiliz. Sanıyorum ki, 1946' 
larda Cumıhuriyet Halk Partili Başbakan merhum Re
cep Bekıer'in zamanında IMF'ye üye olmuşuz, IMF'ye 
müracaat edbh ilk ülke de biz değiliz. Koskocaman 
İngiltere İmparatorluğu da, İtalya da, Fransa da IMF 
ye müracaat etmiş ve onunla anlaşma yapmış ve onun 
tavsiyelerine veyahut teHkinlerine uygun gelebilecek bi
çimde elkıonıomıiriin gerektirdiği tedbirleri almıştır. Bu 
noktada Sayın Enbajkan Hocamızın bir sözüne de açık
lık getirmek istiyorum : 

Mili Selâmet Partisıinin muhterem lideri dediler 
Jci, «O zamanın Maliye ©akanı burada, kendisi şahit
tir. O zaman Sayın Cihat Bilgenan, hoca gel bak IMF 
istiyor, bu parayı düşürelim dedikçe hayır, hayır de-
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dik, yaptırmadık.» buyurdular. Sayın Hocamın Baş
bakan Yardımcısı ve Ekonomik Kurul Başkanı oldu
ğu o dönemde kendileriyle sık sık görüşür, toplantılar 
yapandık. O tarihte yine Sayın Hocamla birilikte Hü
kümet bugüne benzer tedbirler almıştı, - sanıyorum ki, 
beni teyit buyuracaktandır - bu tedbirleri alırken bize 
•ne IMF, ne OBCD bir telkinde bulunmamıştı, değil 
mi Hocam? Biz kendiliğimizden, Hükümet olarak eko
nomiyi sıhhata kavuşturmak iğin bir diizSi kararillar sil
miştik, Başlbakan yine Sayın Genel Başkanım idi. Sö
zün burasında bir parantez açacağım!; şimdi Sayın Er-
bakan'la beraber olduğumuz zaman allıınaoak veya ata
mış iktisadi tedbirleri IMF'nin veya OBCD'nin veya 
bir başkasının telkini dışında almış olacağız, ama Sa
yın Eribakan Hoca Hükülmeltte ıbulunmaıdığı takdirde, 
atamış olan tedbirler IMF'nliın tes)iıliyl|e atamış ofllatn 
tedbirler diye ilan edilecek. Böyle 'bir iddiayı kajbul et
mek mümkün değildir. Alınan bu tedbirlerden sonra 
IMF heyeti Türkiye'ye geldi, kendileriyle konuştuk, 
alınmış olan kararların ekonomi gereklerine uygun ol
duğunu belirttiler. Ancak doların ve yabancı paraların 
resmi kuruyla karaborsa kuru arasında fark bulundu
ğunu biz de tespit ettik. İhracatın artınlaibilmesii, işçi 
dövizlerinin ülkeye transferi için, samimi inancım, dö
viz kurunun hakiki rayına oturtulması idi. Ancak Muh
terem Hocamız böyle bir ayarlamanın İktisadi, sosyal 
ve siyasi mahzurlarını hesaplıyorlardı. Ben kendisine 
Merkez Bankasının % 10 ayarlama yetkisi olduğunu 
ve bu yetkinin kullanılacağım, kendilerine koalisyon 
ortağımız olmak ifcibaıriıylte karşıüııklı rnucamelîle kalidledi-1 

ne uyarak, bunu kendisine haber verdiğimi söyledim. 
Arkasından da doların resmi kurunda % 10'luk bir 
operasyon yapıldı. Binaenaleyh, Sayın Hocamın bura
da söylediklerinin benim söylediğim bir vakıa oldu
ğunu ifade eltmek istedim. 

Bunu böylece taspfitt ettikten sonra,, dış borçlanma 
hakkında da düşünceleriımi arza devam edeceğim. 

Türkiye gibi henüz kalkınmasını ikmal etmemiş, 
hatta kalkınmış bazı ülkelerde kronik rahatsızlıklardan 
'birisi de dış ödemeler dengesindeki açıklardır. İkindi 
Cihan Harbinde her türlü ithalat ve ihracata durdu
ğu dönem hariç olmak üzere, Türküye her zaman bu 
darboğazdan sıkıntı çekmiştir. Bu sebepte dış borç al
mak zaruret haline gelimfiıştir. «Nöden diş borç alınmış
tır?» «Her doğan çocuk bilmem kaç bin lıira borçla 
doğuyor,» «Borç yüzünden Türkiye bu hale getirilmiş
tir», «IKendi kendimize kalkmalım» gibi insanın ilk 
anıda hoşuna gidebilecek sözler hep söylenip durmak
tadır; ama 'bunun nasıl olacağını söyleyene rastlamak 
da mümkün değildir. 
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Hemen ilave edeyim, Türkiye dış borç yükü bakı
mından dünyada sanırım ki 25 veya 27 nci sıradadır. 
Demek ki, borç alan tek ülke Türkiye değildir. Bizüta 
üzerimizde daha 24 veya 26 devlet borçlu bulunmalk-
tad«\ Peki Türkiye'de alınan borçlar ne olmuştur? 
Herhalde devlet borçlarından kimseye kâşaneler ya-
pıllmıamıştır. Alınan borçlarla, Türkiye'de kurulmuş bu
lunan yatırımlar, bugün yine Türk Milletinin emrinde 
ve onun hizmetindedir. 

Burada bir noktaya temas etmek istiyorum: Tür
kiye'de kalkınma hamlesi Demokrat Partiyle başlamış
tır. Türkiye'nin o günkü hali belli. Bir manada Türlkiye 
ancak demokratik parlamenter nizamın gelmesiyle be
raber, insanca yaşamanın şartlarıma kavuşma süreci
ne girmiş bulunmaktadır. Burada merhum Adnan Men
deres'i rahmet ve minnetle yadetmek 'isterim, «Fakir
lik, yoksulluk, hastalık Türk MıilMiriin değişmez ka
deri olmamalıidır» diye yola çıkan Demokrat Parti ik-
tidarlajrı, altyapıdan başlamak üzere Türkiye'yi belli 
ıbir noktaya getirmiştir. Ondan sonra Adalet Partisi ik
tidarları, memleketli bir baştan bir başa imar etmenin 
şerefini ve hazzını taşır. Adalet Partisi Grubu olarak 
partimizin ortaya koyduğu bütün hedefler doğrudur. 

Dış kaynak sağlama imkânlarını genişletmek ülke
mizin yararınadır, yeter ki, akıl ve memleket menfaat
leri hâkim olsun. Bunun aksi de ispat edilememiştir. 
Dış kaynakların kökeni mutlaka Batı olsun diye bir 
düşüncemiz de olmamıştır. Petrol ülkesi Müslüman 
kardeşlerimizin yardımlarından hiçbir zaman fariğ de
ğiliz. Hükümetimiz elbette bu mevzuda gerekeni yap
maktadır, yapmaya devam edecektir. Bir misal vermek 
gerekirse; bugün hayırlı hizmetleri olan Arap Türk 
Bankası 'bizini iktidar dönemimizde faaliyete geçmiş
tir. Akdeniz Gübre sanayiinde Kuveyt -bizim ortağı-
mızdır, biziım iktidarımız döneminde yapılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye büyük imkânla
ra, zengin yeraltı, yerüstü kaynaklarına sahiptir. Mev
cut potansiyel ile, sıkıntılı olmakla beralber, mev
cut güçlükleri mutlaka yenecektir. Çalışkan, inançlı, 
sağduyulu, milletini ve memleketini seven vatandaşla-
rımiiz bu iktisadi mücadelede en büyük teminatımız
dır. En zor günlerde aklıselimi hâkim kılarak ve temsil 
ettiği mili iradeden ilham ve cesaret alarak, her mese
leye çözüm getiren Yüce Parlamentomuz mutlaka Tür
kiye'yi huzura ve refaha kavuşturacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetçe gerçekten 
oesurane ve vatantperıverane alınmış olan tedbirlerin 
ibaşarı şartının birisi de vergi kanunlarıdır. Bilhassa 
bozulmuş bulunan gelir dağılımı muvazenesinin yeni-
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den dar gelirliler lehine düzeltilmesi zaruret faalini al
mıştır. Az kazanandan az, çak kazanandan çok vergi 
alınması ve kaçakların önlenmesü en önemli bir mev
zu olarak karşımızda durmaktadır. 

1950 yıllarında yürürlüğe giren beyan esasına da
yalı vergi kanunları ile diğerleri 1960 ve 1970 yılların
da kısmen revize edilmiş, anoaik aşağı yukarı 10 yıl
dan beri bu konuya el atılmamıştır. Para değeninin 
kayıpları karşısında vergiler bir hayli erozyona uğra,-
mıştıır. Buıgün hâlâ 250 kuruş para cezası alınmasını 
önıgıörien hükümlerin de mevcut bulunduğu bir vakıa
dır, Parlamento olarak gelir dağılımında adaleti mut
laka sağlamalıyız. 

Adalet Partisi olarak da, geçmişte olduğu gibi, bu 
davanın en güçlü müdafii biz olacağız. 

Her ne kadar kendi evinde «Ortanın solu mu, sos
yal demokrat mı, yoksa sosyalist mi olalım» münaka
şaları sürüp güden bir partimin sayın genel başkanı, büt
çe konuşmajsınlda bizim için «Size sosyalist olun de
miyoruz, sosyal demokrat olun demiyoruz; ama bir 
şey olacaksanız çağdaş anlamda doğru dürüst kapita
list olunuz diyoruz» diye vesayada bulundular, ilgile
rinle teşekklür ©deriz. Allah'a, şükür bizim evde böyle 
bir şeyler olalım kavgası yak. Sonra da, ithal malı 
olan bütün izmlere geçit yok bizim partide. (AP sıra
larından «iBravo» sesleri, alkışlar) Biz, Adalet Partisi 
olarak, gücünü vatandaştan ve onun ihltiyaçlarından 
alan, işçisi, köylüsü, memuru, esnafı, dulu, yetimi, 
tüccarı, sanayicisi ile bütün m'illetSımiz'i refaha götür
menin heyecanı içindeyiz. Sosyal adaletin gerçekleşti
rilmesi, bütün fertlerin sosyal güvenlik içinde olması 
yolundaki gayretlerimizin sonucu ve eserleri ortada
dır. 65 yaşını doMüran ve bakıma muhtaç ihtiyarlara 
ve çalışamayacak kadar sakatlara maaş bağlanması 
kanunu bunun en parlak örneğidir. Zamanım olmadı
ğı içiin diğerlerini saymıyorum. 

Hükümetçe Meclislere sunulan vergi kanunu ta
sarıları mutlaka çıkarılmalıdır. Parlamentonun kuru
luş nedeni vergi kanunlarıdır. Tasarıda tenkit edile
bilecek hususlar olabilir, düzeltilecek noktalar da var
dır belki. Aslında en iyi kanunları hükümetler değil, 
Parlamentolar yapar. Demokratik parlamenter reji
min fazileti de aslında budur. 

Ekonomi konusundaki sözlerimi burada tamam
ladıktan sonra, biraz da anarşi ve terörle ilgili konu
lara geçmek istiyorum. Bugünkü anarşi, sanıyorum 
ki, 1967'lerde bütün dünyada, bilhassa Fransa'da ağır
lık kazanan öğrenci hareketleriniin Türkiye'ye de sıç-
ramasıyla başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri de 

dahil, oralarda masum öğrenci istekleriyle yürütülen 
harekdtler bizde, maalesef dozunu ve şiddetini artır
dı ve bugüne gelldi. Boykot - işgal hareketleri, o za
manın muhalefeti tarafından yanlış değerlendirme
lerle bazı dernek ve sendikalar himaye altına alınmış, 
Anayasada yazılı hürriyetler açıkça hürriyeti imha 
kastına dönüşmüş olmasına rağmen, «Mademki ikti
darı yıpratıyoruz, devam etsin» denilmiş ve Parla
mento içindeki muhalefete ilaveten bir de Parlamento 
dışı muhalefet kurulmuştur. Tabii Parlamento dışı 
muhalefet olunca o zaman Parlamento içi muhalefe
tin iktidar olmasıyla, Parlamento dışı bir iktidar te
şekkül ve tekevvün etmiş oMu. 

Bu mevzuda Sayın Başbakanımızın da mükerreren 
ifade buyurdukları gibi, «Görev artık sadece Hükü
metin, sadece güvenlik kuvvetlerinindir» demek sure
tiyle bu işlere bakmak çok gerilerde kalmıştır. Her 
vatandaş, her kuruluş bu vahim vaziyet karşısında 
mutlaka kendisine düşeni yapmalıdır. Hedefin, Dev
letin tahribi olduğu hususunda kimsenin şüphesi kal
mamıştır. Bütün"bu acı ve elim vakıalara rağmen, Sa
yın Ecevİt'in 29 Ocak 1980 tarihinde yapmış olduk
ları bir basın toplantısındaki «İşçilerin tavır almaları» 
yolundaki beyanları, fevkalade büyük talihsizlik ol-
'muştur, 

Şimdi Sayın Ecevit diyecekleridir ki, «Efendim, 
ben bu işçi hareketlerinin demokratik kurallar iç idde 
yapılmasını istemiştim,» ama sonuç; hepimizin bildi
ği gibi, «İşsizliği protesto ediyoruz, Güney Amerika 
modelini protesto ediyoruz» diye iki büyük ilimiz gün
lerce ateş, kan ve barut içinde kalmıştır. 

Son zamanlarda, özellikle erlerimize karşı başla
tılan tecavüzlerin devamına Parlamento olarak müsa
ade edemeyiz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Bu 
vahim duruma bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. 

'Sayın Genelkurmay Başkanının, «Bu menfur olay
la vatan hainleri, yurdumuz ve milletimizin bütünlük 
ve bölünmezliğinin esas teminatı olan Silahlı Kuvvet
lerimizi açıkça hedef almıştır.» şeklindeki beyanları 
feVkalade ciddidir. Önce Parlamento, sonra da bütün 
siyasi, gayri siyasi kuruluşların meseleye acilen ve 
ehemmiyetle eğilip çözlüm getirmesi gereklidir. 

Bizce, Anayasa değişikliği, bu şartlar altında mut
laka yapılması lazım gelen bir gündem maddesidir. 
1961 Anayasası, hepimizin bildiği gibi tamamen reak-
siyonel bir anayasa olmuştur; Türkiye'nin gerçekle
rini, Türk halkının çoğunluğunun isteklerini ve ihti
yaçlarını en iyi şekilde biçimlendirdiği hiçbir zaman 
iddia edilemez. 
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Bütün arkadaşlarıma, Anayasanın, Kurucu Meclis 
ve Milli Birlik Komitesindeki müzakere zabıtlarını 
okumalarını teklif ederim. Görülecektir ki, birbirin-
ıden kopuk, her üyenin belirli bir hâdisenin tesiriyle 
ve belirli fikirlerin telkini ile maddeler konulmuş, 
maddeler kaldırılmış, maddeler eklenmiştir. 

Mecelle'de bir kaide vardır; «Ezmanın tegayyürür 
ile ahkâmın tebeddülü inkâr olunamaz»; yani Türk-
çesi, «Zaman değişince hükümler de değişir» Anaya
salar da diğer mevzuatımız gilbi eskiyebilir, ihtiyaca 
cevap veremez hale gelebilir. Çaresi; günün ihtiyaç
larına, milletin arzularına uygun yeni bir kodifikas-
yona gitmektir. 20 yıla yakın bir tatbikat bize Dunun 
lüzumunu göstermiştir. Bizce hemen bütün siyasi par
ti grupları bir araya gelerek, Türkiye'nin şartlarına 
muvafık bir teklif hazırlamaları ilk vazife olmalıdır. 
Bu hazırlıkla birlikte, meri Anayasanın açık emri 
olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu süratle 
ele alınıp yürütülmelidir. Doğrusu, bu kanuna karşı 
olan düşünceleri anlamak kolay değil. Şimdi, Anaya
samızın 136 ncı maddesinin ilgili fıkrasını bir defa 
daha hatırlatayım. Ne diyor 136 ncı madde : «Devle
tlin ülkesi ve milletin bütünlüğü, hür demokratik dü
zen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin1 

aleyhine işlenen ve doğnidan doğruya Devlet güven
liğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kurulur.» Anayasanın amir 
hükmü bu. 

Anayasanın 3 ncü maddesi; «Türkiye Devleti, ül
kesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.» Anayasa
nın 2 ntii maddesi; «Türkiye Cumhuriyeti, demokra
tik bir hukuk devletidir» ve Anayasanın 1 noi mad
desi; «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» der .ve bu 
maddeler Anayasanın birinci kısmında «Genel Esas
lar» olarak yazılıdır. 136 ncı madde, bu «Genel Esas
lar» da yazılı bu temel kaidelere karşı işlenen suç
lara bir ağırlık vermiş ve bunlar için bir mahkeme 
kurulmasını emretmiştir. Böylece Anayasa, kendisini 
korumak üzere bir müessese kurmuştur. Kendisini 
koruyamayan, kendisini savunamayan bir Anayasa, 
ayakta durabilir mi? Kenldiisini muhafaza etmeyen, 
kendisini müdafaa etmeyen devlet, ayakta kalabilir 
mi? Hem Anayasayı her vesile ile savunacaksınız, 
hem de bu Anayasanın ayakta kalmasına mani ola
caksınız; hiç kimsenin yavrusunu seven kediye gıpta 
etmesi tecviz olunamaz. Onun için, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanunu ile Fevkalade Haller Kanunu
nu Parlamentomuz mutlaka çıkarmazdır. O zaman 
belki sıkıyönetime olan ihtiyaç azalabilir ve bugüne 

kadar canla başla vazife yapan, milletimizin ve dev
letimizin iç ve dış düşmanlarına karşı savunmadaki 
tek dayanağı Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
kendi esas görevlerine dönmesi sağlanabilir. 

IBu vesile ile Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne ka
dar gösterdikleri vatanperverane gayretleri ve demok
rasiye olan bağlılıklarından dolayı, kendilerine şük
ran borcumuzu eda ederken, zannediyorum ki bütün 
Parlamento üyelerinin halisane duygularına tercüman 
olmaktayım. 

Muhterem milletvekilleri, çıkarmış bulunduğumuz 
asayişle ilgili kanunlar yürülüğe girmiştir. Hüküme
timiz, bunları en iyi şekilde tatbik etmek niyet ve gay
retindedir. 

Yüne Hükümetimiz, son zamanlarda anarşi mih
raklarına inmek konusunda başarılı çalışmalar yap
mıştır; bunların devam edeceği şüphesizdir. Özellikle 
güvenlik kuvvetlerinin teçhiz ve testini konusunda her 
türlü fedakârlığı yapmakta olması memnuniyet veri-
cidiı'. 

«Polis üniversiteye giremez» Batı sloganıyla baş
layan ve emniyet kuvvetlerini küçültücü, aşağılayıcı 

. beyan ve davranışlar dönemi, Türkiye için büyük bir 
talihsizlik olmuştur. Onların, canlarını feda ederek 
halkın güven içinde yaşamasını sağlama gayretlerini 
hepimiz takdir ediyoruz. Devletin şerefli ve haysi
yetli emniyet görevlileri, hepimizin itibarına layık
tır. Yine, Parlamento olarak bu onurlu insanların 
problemlerine çözüm getirmek bizim görevimizdir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye ve onun na
muslu, çalışkan, faziletli insanları, bu dar geçitten 
geçmesini ve düze çıkmasını bilecektir. Geçmişteki 
mefahir dolusu tarihi, bir İmparatorluğu 600 sene 
idare etmiş bir toplumun vârisi olmaktan doğan ta
rihi şuur ve devlet tecrübesiyle sıkıntılarını bertaraf 
edecek, «Eibed müddet» denilen devletin bağımsızlı
ğını da koruyacaktır. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

ıSayın Başbakanımızın da söylediği gibi, milletimi
zin önünde meşakkatlli yollar bulunduğunu ve feda
kârlığa beraberce katlanmamız icap ettiğini biliyoruz. 
'Bunun kolay olmadığını da biliyoruz. Ne çare ki, her 
şeyi yerli yerine oturtabilmek için gerçekleri olduğu 
gibli kabullenmeye mecburuz. 

Yanlış yollara sapmaya, demagojiye, aldatmaca-
lığa kulak asmak, bizi daha çok batağa götürmekten 
başka bir işe yaramaz. Türkiye için alınması zaruret ha
lini almış bulunan bu ekonomik tedbirlerin hedefle
rinde ve şümullerinde alınacak netice, enflasyon mut-
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laka kontrol altına alınacak ve makul bir seviyeye 
indirilecektir. Merkez Bankası işler hale getirilecek
tir. Türkiye yatırım hamlesini yeniden harekete geçi
recektir. Ekonomik kalkınma için bütün kaynaklar 
harekete geçirilecek ve yeniden iş imkânları açılacak
tır I 

Türkiye gelir dağılımını yeniden az ve dar gelirliler 
lehine düzenleyecektir. Dar gelirli, fakir ve fukara 
ezdirilmeyecektir. Köylü, alınteri ve emeğinin karşı
lığını alacaktır. 

Adalet Partisi Grubu olarak, milletimizin mutlaka 
aydınlığa çıkacağı inancı içinde 1980 Mali Yılı Büt
çe Kanun Tasarısına beyaz oy vereceğimizi ifade eder
ken, Allah'ın hepimize yardımcı olmasını diler, Yüce 
Mecfİsi selamlar ve saygılar sunarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bülgehan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın ih

san Kabadayı. (MHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kabadayı, görüşme süreniz bir saattir. Bu

yurun efendim. 
MHP GRUBU ADİNA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem parlamenterler, 
1980 Mali Yılı Bütçesinin tümü üzerinde Milliyetçi 
Hareket PartMnin görüş ve mütalaalarını arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Üzerindeki çalışmaların bittiği ve Yüce Meclis
lerin oylamasına sunulmak üzere olan 1980 yılı Büt
çesi, iç ve dış içtimai, siyasi, ekonomik vasatın hiç 
de müsait olmadığı şartlar içerisinde hazırlanagelmiş-
tir. Bu bütçe yılı tatbikatına, büyük ekonomik sıkın
tılar ve içtimai bunalımlarla girmiş bulunuyoruz. 

Bu sıkıntılar büyük ölçüde geçmiş yıllarda uygu
lanan yanlış iktisadi ve siyasi davranışlardan, ihmal
lerden doğagelmiştir. Bunun sonucunda da, bugün 
ülkemizde enflasyon hızı yükselmiş, hayat pahalılığı 
da halk kitlelerinin kaldıramayacağı bir seviyeye yük
selmiş bulunmaktadır. 

Bu bütçenin hazırlanışı sırasında geçirdiği talihsiz, 
şanssız safahatlar dolayısıyla da uygulamalarda cid
di tutarsızlıklarla karşılaşarak, geçerli olma vasfını 
kaybedeceği endişesini taşımaktayız. Zira bu bütçeyi 
bir başka bürokrat kadro hazırlamış, bir iktidarın 
görüşüne göre tedvin etmiş, Bütçe Plan Komisyonu
na sevk edileceğine 10 gün kala da bir başka kadro, 
bir başka iktidar işbaşına gelmiş. Bu değişen eller 
ve değişen görüşler nedeniyle bu bütçenin geleceğin
den, bu yönüyle biz Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak endişe duymaktayız. 
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Nasıl ki, geçmişte 1977 bütçesi 1976 bütçesini, 
1978 bütçesi 1977 bütçesini, 1979 bütçesi de 1978 
bütçesini aratmışsa, korkuyoruz ki, bu 1980 yılı büt
çesi de 1979 yılı bütçesini aratmış olmasın; endişe
lerimiz bundan kaynaklanmaktadır. 

Çünkü, 1980 yılının ilk ayı sonlarına doğru mev
cut hükümetçe alınan yeni bir devalüasyon ve fiyat 
operasyonlarıyla birlikte geniş bir önlemler paketinin 
yürürlüğe konmuş olması, bu bütçeyi olumsuz uy
gulamalarla bağlandığı rakamların ötesinde, tutar
sızlıklara sürükleyerek geçerliliğini kaybedeceği ka
naatini taşımaktayız. Hazırlandığı sıradaki paranın 
birimi, ölçüsü, değeri başkaydı, bugün, şu günlerde 
de paranın ölçüsü, birimleri, memleketin piyasa du
rumu bambaşkadır. Bu nedenlerle, bağlandığı rakam
ların ötesinde, çok yüksek seviyelere yükseleceği en
dişesini taşımaktayız. 

Geçmişin kötü icraatının mirası olarak da, bugün 
memleketimiz dış borçların yıllık taksit ve faizlerini 
bile ödeyemez hale gelmiştir. Dış borçlarımızın ye
kûnu 15 milyar dolardan aşağı değildir ve yılda faiz 
tutarı da 400 milyon dolardan aşağı değildir, Her 
türlü üretim memleketimizde düşmüş, arz ve talep 
dengesıi bozularak işsizlik oranı da yıldan yıla yükse-
legelmiştir. Milli gelir artış hızı son 3 yılda azalarak, 
plan hedeflerinin çok gerisinde kalmıştır. 1968 yılın
dan beri iç huzursuzluğumuz giderek bozulmuş, kan
lı cinayetler ve soygunlar tüm memleket sathını kap
lamış ve aziz milletimiz tahammülü güç bunalımlara 
sürüklenmiş bulunmaktadır. 

Anarşinin büyük boyutlara ulaştığı, can ve mal 
güvenliğinin kalmadığı ülkemizde, elbette ki, bunun 
günahı, günahkârı geçmiş iktidarların hadiselere vak
tinde teşhis koyamayışı, vurdumduymaz tutumları, 
ihmalleri, tarih bilmeyişleri, memleket, millet, vatan 
vazifesini bihakkın taşımayışları, gönülden bu aşkla 
yanmayışları, tarih bilmemelerinden ve ayrıca çok 
kere de bazı iktidar ve siyasilerin bunu bilmemezli-
ğinin ötesinde, militanları korumaları ve teşvikleri de 
bunun üzerine caba oldu, tarihin kaydedeceği, tüm 
parlamenterlerin üzerine yükleyeceği bir mahkûmiyet 
fermanı olduğunu, hiç biriniz unutmamalısınız. 

Gençlerimiz ve toplumumuz yanlış sloganlarla 
körüklenmiş, milletimiz etnik ve mezhep ayrılıklarıy-
la bölünmüş, aşırı solun tahrik -ve zehirleri de birbir
lerine düşman kamp ve cepheler doğurmuşlardır. Ta
rihte böylesine milli varlığından, benliğinden, kökün
den, kökeninden, tarihinden kopup da bu kadar ağır 
acı ve sancılar üzerinde yaşayagelmiş millet az görür-
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sünüz. Bu, ancak bu milletin imanından, tarihinin 
gücünden doğan güçlü bir varlıktır. Temenni ederiz 
ki, yaşama gücü çoğalsın, biz siyasilere de Allah id
rak ve izan vererek bu bunalımdan atlatma yolunu 
nasip etsin. 

Yasa ve Anayasa dışı eylemler karşısında daima 
tarafsız olması gereken devlet kuvvetleri de, bir ta
rafı himaye ederek öbür tarafı kırdırma yolunu tu
tarak, bu kuvvetlerin itibarını ve devletin otoritesini 
de zaafa uğrattığı bir vakıadır. Ne hazin tecellidir; 
devlet vardır diyebilir misiniz Yüce Meclis? Devletin 
emrinde olan; kanunları, devleti korumakla mükel
lef olan bir güvenlik kuvvetinin başı; İrfan Özay-
dınlı, gider, Bülent gider, Pol - Der kalır diyebiliyor; 
tüylerim ürperiyor. «Kapatılabilir, ama Pol - Der si
lahını bırakır, eylem yapar» diyor. Dünyada böylesi
ne devletten ve Anayasadan yana olan bir kuvvetin 
Devletine ve hükümetine isyan etmiş şeklini ve tab
losunu hiç bir memlekette gösteremezsiniz ve bul
manız da mümkün değildir. (AP ve MHP sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Bugün demokratik rejimimizden evvel Devlet, 
millet, vatanımızın bekası, içi yanan vatanperverleri
mizin bu yüzdendir ki, en ciddi vazifesi haline gel
miştir. Seçmek, seçilmek, parti, rey endişeleri geride; 
ama hepimizin tümüyle içi yanan vatanperverler ola
rak, Devletin, milletin, vatanın bekasını düşünmek 
bizler için Amentü haline gelmelidir. 

Dış ve iç kaynaklardan beslenen, devleti yıkıcı, 
milleti bölücü, vatanı parçalayıcı örgütlerin her biri, 
yıkanmış beyinleri, Allah'sız vatansız tutumlarıyla, 
hedeflerine varmak için her türlü araç, silah ve usul
leri canavarca kullanmaktan asla çekinmeyişleri, 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim en büyük ıs
tırap ve üzüntü kaynağımızdır. 

Anarşi her geçen gün yurt sathına daha da çok 
yayılmaktadır. Yüksekokullardan ilkokullara kadar; 
bebelere kadar inmiş bulunmaktadır. Ne hazindir ki, 
Tanrı, «eğer ben yeryüzüne inseydim, öğretmen sı
fatında inerdim» dediği en aziz sıfat, maalesef yav
rularımızın beynini yıkayarak kanun dışı, vatan dışı 
en kötü, en şeni hareketlere itilmiş bulunmaktadır. 
Bu sadece Türk nesillerinin geleceği için değil, dün
ya milletlerinin de ibretle, hüzünle seyredeceği bir 
tarih sayfası olarak kalacaktır. 

Halen İzmir, İstanbul, Kars, Ankara gibi illeri
mizde yer yer iç harp, yer yer de isyanlarla birlikte 
talan, soygun, sabotaj, yangınlar, banka soygunları 
alabildiğine sürüp gitmektedir. Maalesef milletimiz 

çeşitli yayın ve telkinlere karşı gösteregelmesi lazım 
gelen hassasiyetteki durgunlukda, Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak bizim üzüntü kaynağımızdır. Devleti, 
milleti, kanunun gücünü, otoriteyi korumak sadece 
devlet güçlerinin değil, tekmil vatandaşların bir cep
hede düşmanla savaşta vazifesi ne kadar kutsalsa, 
aynı inanç, aynı imanla, «can bir tarafa» deyip, dev
let varlığını, otoritesini korumak buna arka çıkmak, 
kendini siper etmek anavazifesidir. Bütün vatandaş
larımı, geçmişi unutarak bundan böyle bu duygu, bu 
görgü, bu cesaret içerisinde görmek Ulu Tanrıma ya
pacağım en içten duam; huşu ve huzur dolu temen-, 
nim olacaktır. 

Devlet idaresinde artık ilim ve tecrübe, ehliyet 
bir kenara itilmiş, her iktidar değişikliğinde yeni kad
rolar açılarak miktarı onbinlerle ifade edilebilen mi
litanlarla partizanlar bu kadrolara memur ve işçi 
olarak doldurularak, ehlinamus memur, yılların tec
rübesine sahip yetişmiş elemanlar, yılda 3 - 5 kere 
tayin edilmek suretiyle diyar diyar, dengi sırtında, 
tıpkı yörüğün yayla yayla gezdiği gibi gezdirilir hale 
gelmiştir. Bunu her kim yapmışsa, hangi iktidar yap
mışsa, tasvip etmediğimizi, daima karşısında olduğu
muzu belirtmeye mecbur bulunuyoruz. Neticede Dev- . 
letin mehabeti, yani itibarı, haşmeti, idarenin icraa
tının tarafsızlığı ve istikrarı kalmamıştır. Devletin 
adı var âdeta icraatta kendisi yok, vatandaş tarafın
dan ona güven yok olmuş noktalarına gelmiştir. Hat
ta anarşi ve bölücülük bizzat idare edenlerden des
tek ve teşvik görmüştür. Ben dahil hepinizin nasıl 
ve kimlerden teşvik gördüğünü anlamak, bilmek için 
vesika okumaya, tarih okumaya lüzum yok. Şu bir 
dönemden bu tarafa, bir evvelki döneme de giderse
niz, bu tahriklerin, teşviklerin kimlerden kaynaklan
dığını, bu zırha bürünerek nasıl devletin, milletin, 
vatanın bü hale getirildiğini şahitsiz, ispatsız, vesika
sız anlayıp kabul edeceksiniz. Ben o devrin içinden 
gelen bir insanım, bağrı yanan bir insanım. Bunun 
nedenlerini bu duygularla bilen insanım, konuşuyo
rum, gönlüm ağlıyor, ıstırapları söylüyorum grubum 
adına. 

Memur, emekli, dul, yetim, küçük çiftçi, sigor
tasız ve sendikasız işçiler ve işsizler korunmalıdır. 
Bunlar Türkiye'de adeta yetim muamelesi, öksüz 
muamelesi görmektedirler. Türkiye'de orta tabaka 
bunlardır, temel bunlardır, çadırın orta direği bun
lardır. Bunlar, her ne pahasına olursa olsun ayakta 
tutulmalıdır, güçlü kılınmalıdır. Bunlar çökerse işte 
o zaman devlet gider, vatan gider, komünizmin va-
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satı doğar, elini kolunu sallaya sallaya gelir, anarşist- / 
lere, komünistlere bayram havası getirmiş olursunuz. 
Mevcut iktidarların... 

VELÎ YILDIZ (İçel) — Faşistlere de. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Nerede faşist 

varsa Allah belasını versin.O faşisti gösterin ben de 
beddua edeyim, 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Aynaya bak, 
aynaya... 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet «faşizm» 
dedi... «Faşizm» dedi... Evet mohoni faşizm dedi. Tür
kiye'de komünistlerin zırh edindiği, kale edindiği ta
bir faşizmdir. Komünistler, hedefine varmak için 
kendisi gibi düşünmeyen herkesi faşist diye ilan et
mektedirler. Mevcut Anayasanın zırhına bürünmüş 
hedefine varıncaya kadar Anayasanın gücünden, kuv
vetinden faydalanmakta; kendi niyetinde ve yolunda 
olmayan herkese faşist demektedirler. «Faşizm» zırhı 
onlar için üremenin, türemenin, güçlenmenin, hedefi
ne varmanın bir kalesi olmuştur. 

Böylece bilesiniz ki, faşizm tabirini kim kullanı
yorsa, o aşırı solun hedefine varmak için faşizmi zırh 
yaptığının farkında olmak değil; ayırmanın taa içine 
varmalısınız. (CHP sıralarından gürültüler) Ben kulü
bede oturuyorum, sırça köşkte oturanlar, taş atma
yın. (Gülüşmeler) 

Maalesef bir kıyasta da olsa kolluk kuvvetleri
miz ideolajik görüşlerin kurbanı olmuş, devletten 
yana olması lazım gelen bu kuvvetlerimizin hizmet
lerine gölge düşürülmüştür. Acilen kolluk kuvvetle
rimizin ele alınarak, bir seleksiyon ve reorganizas-
yondan geçirilmesiniin; silah, araç ve gereçlerinin 
modernize edilmesinin Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak lüzumuna inanmış bulunuyoruz. . 

Geçmiş iktidarlar döneminde olduğu gibi, yürek
ler acısı ve canliyane bir şekilde sürdürülmüş işkence
lere kolluk kuvvetleri vasıta kılınmamalıdır. Toplu
mumuz da bununla tehdit edilip, bu kuvvetler zul
mün ve işkencenin tehdit vasıtası olarak kullanılma
malıdır. Yapanlara ait bu sözlerim, aksi halde bugün 
bunu yapanlar yarın kendilerinin aynı muameleye 
maruz kalacaklarını asla unutmasınlar. Mevcut hü
kümetin geçmişte yapılan bu işkenceler mevzuunda
ki araştırmalarının, tahkikatlarının ne neticeye vardı
ğım, neler olduğunu da öğrenmek istiyoruz. Yoksa 
hep lafta mı kalıyoruz, icraatına girdik mi, tespit et
tik mi, neticesi nedir? Sayın Başbakandan ve Hükü
metten, Milliyetçi Hareket Partisi olarak öğrenmek 
istiyoruz. 

i İstihbarat organlarımız da bir hayli tahribe uğra
mış sağlıklı vazife göremez hale gelmiştir. Bu kuru
luşların da yeniden tensik ve teşkilatlandırılmasına, 
devlet otoritesinin milletimizin emniyeti için lüzum
lu gelişmelere kavuşturulmasına inanmış bulunmak
tayız. 

I Ülkemiz, tarihinin en kritik ve zor günlerini ya
şamaktadır. îç ve dış tehlikeler her geçen gün art
maktadır. içinde bulunduğumuz darboğaz ve buna-

I lımlar, demokratik rejimimizden de öte, devlet ve 
I vatanımızın yok olma hedefine doğru süratle kay-
I maktadır. Bütün bu felaketlerden kurtulmanın ve se

lamete çıkmanın yegâne yolu da kendi içimizde her 
türlü kayıt ve ifratlardan sıyrılarak, milletçe tam bir 
birlik ve bütünlük içinde olmaya mecbur olduğumu
zu mutlak kabul etmeliyiz. 

Ayrıca, kalkınmamızın asıl kaynağının da öz kay-
I naklarımızın titizlikle kullanılmasına ve seferber edil-
I meşine bağlı olduğunu da kabul etmek zorundayız. 
I Ayrıca, kalkınmamızın asıl kaynağının da az kay

naklarımızın titizlikle kullanılmasına ve seferber edil
mesine bağlı olduğunu da kabul etmek zorundayız. 

I Amerika Birleşik Devletlerinin koyduğu ittifakla 
I bağdaşmayan askeri ve ekonomik ambargonun Türk 
I Silahlı Kuvvetlerinin savaşgücü üzerinde olumsuz et-
I kiler yaptığı açıktır. REMO planı gereğince bütçe-
I lerden ayrılan fonlar da dış alımlara yönelik olduğu 
I için, dış finansmana gerekli döviz ayrılmadığından, 
I maalesef bu fon da bu yüzden kullanılamamıştır. 
I Ambargonun sürdürüldüğü yıllarda, tüm yetkililer 
I kendi savaş gücümüzün yaratılması inancı ile, savaş 
I sanayiimizin kurulması yolunda birleşmişler, laf et-
I misler, ilanı aşklar yapmışlardı; fakat bu lüzumlu 
I mevzua da başlandığını görmedik, bu laf olarak 
I kaldı. Silahlı Kuvvetlerimiz kendi takati ve gücü 
I içerisinde bazı girişimlerde bulundu, Allah razı ol-
I sun, bazı ilerlemeler de yaptı; fakat ambargonun 
I kaldırılmasıyla, yerli harp sanayiimizin ve Silahlı 
I Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan bu vasıtaların yurtta 
I yapılması fikri de şu duruma göre ölmüş, kalmış gö-
I rünüyor. 

I isteriz ki, REMO fonları satın alma yerine, yer-
I li proje ve sanayiimizi kurmak amacıyla imalata yö-
I nelik biçimde kullanılsaydı, savaş .sanayiimizin kurul-
I masında ve Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının 
I yurt içinden sağlanmasında şimdiye kadar çok önem-
I li adımlar atardık. Yine lafla gelip geçti, yıllar uçtu 
I gitti; yine de askerin «hazırol, yerinde say» olduğu 
I gibi hazırolduk, yerinde saydık, adım atamadık; as-
I kerin bünyesinde yaptığı ile kaldık. 
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Artan nüfusumuz dolayısıyla silah, altına alınma
sı gereken kuşaklar artmaktadır. Mevcut yasalar 
bunlara çare bulucu yönde süratle değiştirilmelidir. 
Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir bölümü sıkıyöne
tim dolayısıyla asıl görevlerinden alınmış, halen bü
yük bir kısmı kendi eğitim ve disiplininden uzak ka
larak örfi idare ile meşgul olmaktadır. 

Şunu açıkça bilelim ki, Ordu dış felaketlere karşı 
memleketin güven varlığıdır. Milletin öz varlığından 
doğmuş anagücümüzdür; ama bugün Türkiye'nin 
içinde bulunduğu felaket, dıştan gelecek felaketler
den hiç de geri değildir. Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak gördüğümüz, yıllardan beri söyieyegeldiğimiz 
gerçek odur ki, iç tehlike bugün dış tehlikeden daha 
büyük vahamet arz etmektedir. Dıştan gelen düşma
nın dili, rengi, kisvesi, silahı, inancı başkadır; bilir
sin belli bir cephede saldırıyor; ama içten doğan, 
beyni yıkanmış, bu yolda hazırlanmış, Allah'ını, va
tanını, tarihini inkâr eden bu kişiler bizler gibi ko
nuşuyor, bizim çocuklarımız, bizden geldi. Ey Hak!. 
Kötü ellerde, kötü duygularla kötüye alıştırıldığı 
için, cephesi, siperi, mevzii olmadan, nereden çıka
cağı belli olmadan, devleti yıkmak, vatanı bölmek, 
milleti parçalamak için dış düşmandan daha tehli
keli hale gelmiştir. 

Asker şunu bilmelidir ki, içindeki şartların ağırlı
ğını biliyoruz, eğitimden kopmuştur, ziyanlıdır bili
yorum, ama bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu iç 
tehlikenin, dıştan gelmekte olan düşmandan daha 
büyük felaketleri olduğunu bilmeli, bunu temizle
meden, memleketi emniyet ve huzura kavuşturma
dan asli görevine dönmesinin imkânı olmadığım ka
bul etmeli. Dün Adana Örfi îdare Komutanını bir 
asker olarak gözü yaşlı, bağrı, gönlü üzüntülerle do
lu dinledim. Onu tebrik ediyorum. Asker demek, be
nim gibi yanan, felaketleri bu açıdan gören, O'nu 
öyle gerekli tedbirlerin alınması lüzumuna inanmış 
bulmaktayım. Bu anlayışla, geç de olsa Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak müsterihiz, teselli bulduk. 

Zaman kaybetmeden, alınacak tedbirler yanında, 
Ordumuzun anarşinin başını ezmeden dönemeyeceği
ni arz etmiştim. 

Sağlık hizmetleri son yıllarda perişan duruma sü
rüklenmiştir, milyonlarca harcamalara malolmasına 
rağmen, hesapsız, kitapsız, tedbiri alınmadan, çıka
rılan Tamgün Yasası, hiç bir şifa getirmemiştir. Ak
sine dert ve ıstırapları artırmıştır, hastaneleri doktor
suz bırakmıştır, bu çıkmazdan kurtulabilmemiz için 
bu yasanın hemen ele alınarak, ciddi bir sağlık hiz

metinin getirilmesini Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak çok önemli görmekteyiz. 

Yıllar yılı milli kök ve temelden kopuk olarak 
yürütülen milli eğitimimiz son iktidar döneminde 
daha da beter, yürekler acısı bir hale getirilmiştir. 
Millilik vasfı, bu Hükümeti kastetmiyorum, hemen 
hemen silinmiştir. Halen çekmekte olduğumuz kanlı 
felaket ve faciaların temelinde hep bu yetersiz ve mil
li olmayan, hatta kasıtlı ve bölücü eğitimden kay
naklandığını da unutmamak gereklidir, 

Atatürk'ün Türkiye'sinin Başkenti Ankara'da bir 
avuç - af buyurun - nemenesle çıkıyor, «İstiklal Mar
şına sus, otur» diyebiliyor, «Enternasyonal Marşı, 
hürmetle kalk, oku» diyebiliyor; öğretmen buna ba
kıyor. Atı alan Üsküdar'a değil, Ankara önlerine 
geldikten sonra da üniversite mensupları cübbeleri-
ni giyiyorlar, miting yapıyor... Geçmiş olsun hoca, 
o çocuğu ben doğurup ektim; ama profesör, bu ha
le, bir kısmıyla da olsa, siz getirdiniz. Öyle yan yan 
ki, Kerem ve Aslı gibi derdin bitmesin, yanman son 
bulmasın. Ancak, gençliği bu hale getiren profesör
ler için bu acı yankıyı milletin kürsüsünde, millete 
karşı yapmak zorunhığunu Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak hissetmekteyim. 

Ayrıca, kalkınmanın sıkıntılarına sabır ve inançla 
katlanabilmenin asıl gücünün milli heyecan ve ima
na dayalı bir eğitim sistemine bağlı olduğunu da ka
bul etmek zorundayız. Milli olmayan eğitim Devleti 
yaşatmaz, milleti var etmez, plan hedeflerini muvaf
fak etmez. Milli heyecan, dinamizm, dizel güç ile se
ferber ederek asıl hedefe varmanın öz kaynağıdır. 
Bunu böyle bilesiniz. 

Milletler tarihinde sıkıntılı günlere, tehlikeli va
satlara düşmüşlerdir. Bundan kurtulmanın yolunu, 
Allah'ın yanı sıra, milli güçlerinden kaynaklanan 
kuvvetlerde bulmuşlardır. Bizler de bir kere eğitimi
mizde bu kaynağa dönmeye, eğitim sistemimizi bu 
yoldan güçlendirmeye mecburuz, 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz Doğu, Batı ve Or
tadoğu ülkeleri ilişkilerinde, jeopolitik durumu nede
niyle çok önemli bir yer işgal eder. Son günlerde 
İran'daki gelişmeler ve Sovyetlerin Afganistan'a mü
dahalesi, bununla ilgili olarak da Amerika Birleşik 
Devletleri, Çin, Sovyetler Birliği, Hindistan ve Pa
kistan'ın başladıkları siyasi, ekonomik ve askeri gi
rişimler karşısında, ülkemiz, uluslararası siyasi faa
liyetlerin yoğunlaştığı bir merkez haline gelmiştir. 
Batılıların, değeri barışta takdir edilmeyen; fakat sa
vaş ihtimali belirdiği bu günlerde, ülkemizin önemin-
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den bahisle bunalımdan kurtulmamız için acil yar- • 
dunlardan bahsetmelerini memnuniyetle karşılamak- I 
la beraber, çok, geç kaldıklarını, Milliyetçi Hareket I 
Partisi olarak da biraz bunu üzüntüyle karşıladığı- I 
mızı belirtmeye mecburuz, I 

Şöyle ki, bunalımların, sıkıntıların arttığı gün- j 
lerde hatırlayacaksın, «gülüm» diyeceksin; sıkıntıla- I 
rın, bunalımların olmadığı zamanda «külüm» deyip, I 
kaldırıp atacaksın, ambargo koyacaksın... Bu dost- I 
lük vecibesiyle kalbili telif değildir. Temenni ederiz I 
ki, dostlarımız, müttefiklerimiz bu hatalarını anlamış I 
olsunlar, sadece sıkışık günlerinde değil, normal gün- I 
lerde ve şartlarda da Türkiye'nin lüzumuna, ehem- I 
miyetine inanmış bulunsunlar. 

Temenni ederiz ki, bu acı geçmişler, gelecekteki I 
sıkı dostluk ve ittifaklarımız için unutulmayacak ib- I 
ret dersi olarak kalsın. 

Emperyalizme karşı ilk savaşı kazanan Türkiye, I 
Misakı Milli ile ulusal sınırlarını çizmiştir. Yurtta I 
sulh, cihanda sulh istemektedir. Hiç bir kimsenin, 
komşunun toprağında gözü yoktur. Hiç bir komşu- I 
nun da bizim toprağımızda gözü olmasın; gözünü çı- I 
karırız, gözünü... (MHP sıralarından .«Bravo» sesleri, 
alkışlar) /1 

Bu görüşler içerisinde, hükümetlerin, karşılıklı I 
toprak bütünlüğüne ve komşuluk münasebetlerine, I 
menfaatlerine bağlı olarak dış politikayı yürütecekle- I 
ri ümidini Milliyetçi Hareket Partisi olarak taşımak
tayız. I 

Yunanlıların Ege'yi bir iç deniz haline getirme 
gayretleri ve Anadolu'nun bir parçası olan adaların 
Lozan Antlaşmasına aykırı olarak silahlandırmasına I 
artık göz yummamalıyız. 

Batı Trakya'daki soydaşlarımıza Yunanlılar kötü 
muamele yapmaktadırlar. Mevcut Hükümet ve hari
ciye buna el atmalıdır, Birleşmiş Milletlere götürme
lidir. 

Kıbrıs'ta çözüm uzamakta, Yunanlılarla Kıbrıs 
Rumlarının, yalan propagandalarıyla, dünyayı alda-' 
tıp Türkiye'ye baskı ve ambargo uygulamak suretiy
le, kanımız pahasına kurtardığımız soydaşlarımızı ye
niden esaretleri altına alma gayretlerini gösterecek
leri açıktır. ' 

Maraş bölgesi işletmeye, iskâna açılmalıdır. Kıb
rıs'ta vakit kaybedilmeden bir çözüme gidilmelidir. 
Bağımsız ve bağlantısız 2 bölgeli federe devlet tezi 
üzerinde taraflar arasında kısa zamanda bir anlaş
maya varılmazsa, Türk tarafı bağımsızlığını ilan et
melidir. I 

i Uzun yıllardan beri barış içinde yaşadığımız kom-
I sumuz İran'ın, Amerika Birleşik Devletlerine yapmış 
I olduğu hareketi tasvip etmiyorum. Komşumuz Sov-
I yetler Birliğinin kardeş Afganistan'a müdahalesini, 
I içişlerine karışma değil, bundan da öte işgal, hatta 
j istila olarak kabul ediyoruz. Milletçe bunu millet 
I kürsüsünden kınıyoruz, lanetliyoruz. Afgan Milletiy-
I le kökte biriz, kökende biriz, tarihte beraberiz; kalp-
I lefimiz bir, yurtlarımız ayrı olabilir. 
I Kuvayi Milliye yapılırken bağırları yana yana 
I bize ilk yardımı yapanlar onlardı. Kuvayi Milliye-
I den sonra Cumhuriyet Hükümetini ilk tanıyan on-
I lardı. Rahmetli Atatürk de ki, Afgan Büyükelçiliği-
I ne ilk bayrağı çeken odur. 
I Bugün kalplerimiz bir. Bu vesileyle hür milletlere 
I şunu açıklamak istiyorum. 
I Voltaire diyor ki; «Hürriyetlerin boğuluşuna se-
I yirci kalmayınız. Başkasına ait hürriyettir, bana 
I ne demeyiniz. Başkasına ait dediğiniz hürriyet had-
I dizatında sana ait olan hürriyettir. Bugünden mü

dahale eder onu kurtarırsan, yarın başına gelecek 
I felaketi önlemiş, kendi hürriyetini kurtarmış olursun.» 
I Bugün hür geçinen hür milletlere haykırıyorum: 
I Bugün Rusya'nın Afgan istilasına, işgaline hür mil-
I letler lafla seyirci kalmamalıdır. Güçlerinin yettiği 
I yardımı yapmalıdır. Yaparlarsa, yarın komünizm-
I den kendi başlarına gelecek felaketi kurtarmış olur-
I 1ar. Batı Avrupa, Polonya, Romanya, Bulgaristan 
I böyle gitti. Hitler Avusturya'ya böyle girdi, Avru-
I pa'yı böyle kana boğdu. Ey Hak; 17 sol dernek de 

çıkıyor, Afgan devrimini tasvip ediyorlarmış... Rus 
I Orduları Afgan devrimini korumak için girmiş. Rus 
I haklarını korumak için girmiş... Ama hak ha... 
I Bütün Afgan şehirleri direnişe geçmiş, iç harp, istik

lalini - Kuvayi Milliyede olduğu gibi - koruma sa
vaşı başlamış, bizdeki beyinleri yıkanmış, kafası var 
beyni yok, gözü var görmeyen, kulağı var duyma
yan, gerçekleri konuşturmayan bu sözcü dernekler 
de, Rus Ordusunun işgalini tasvip ediyormuş... Gü
leriz bu ağlanacak halimize; başka bir şey demem. 

Amerika ile Türkiye arasında parafe edilen ikili 
} anlaşmayla ilgili olarak, Sayın Dışişleri Bakanının 

Birleşik Toplantıda yaptığı konuşma, bizce tatmin
kâr açıklığa kavuşmamıştır. Bu anlaşma son şeklini 
almadan Parlamentodan mutlaka geçirilmelidir. Bu 
anlaşmayla-Amerika Birleşik Devletlerinden alınacak 
silah ve teçhizat, veriliş maksadı dışında, Türk Dev
letinin politikasını desteklemede, ülkemizin çıkarları 
doğrultusunda da kullanılabilmelidir. Geçmişteki 

| acı ibret bize ders olmalıdır. 3 Temmuz 1969 Anlaş-
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masında bu yasak kaldırılmadığı için Amerika am
bargo koyabilmişti. Bu dersten ibret alınarak böyle 
bir hataya düşülmemesini, mevcut Hükümetten ve 
hariciyesinden Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
istemekteyiz. Ayrıca üsler karşılığında Amerika Bir
leşik Devletlerinin neler verebileceğinin - bundan ön
ceki anlaşmada olduğu gibi - belirtilmeyişi ve Ame
rikan Hükümeti ya da Kongresinin kararlarına bıra
kılmış olması, büyük hata olmuştur. Daha önceki 
acı olaylardan gerekli dersin alınmasını ve uygulama 
anlaşmasının yapılmasının da daha sonraya bırakıl
mamasını temenni ediyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanı Brüksel'e yaptıkları ilk 
seyahatlerinde NATO'nun Türkiye üzerindeki tered
dütlerini gidereceklerini belirtmişlerdi. Son yıllarda 
müttefiklerimizce ülkemize karşı uygulanan ekono
mik ve silah ambargosundan sonra kesin olarak 
müttefiklerimizin de icraatlarıyla Türk halkı ve Türk 
Devleti üzerindeki tereddütleri, şüpheleri yenmek, 
onlara düşen en iyi insani, en büyük dostluk vazi
fesidir. Bunu da onlara hatırlatmış bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmada, milli gelir ar
tış hızlarında görülen yavaşlamanın bir nedeni de, 
bugüne kadar izlenmiş olan yanlış sanayi politikası 
sonucu kurulan ve hammaddesi, ara malı, enerjisi ve 
teknolojisi ile dışa bağımlı ve büyük ölçüde montaja 
dayalı sanayidir. Bu sanayiin bir kısmı döviz yeter
sizliği nedeniyle çalışamaz durumdadır. Bir kısmı da 
ancak % 50'nin altında üretim kapasitesi ile çalıştı
rılmaktadır. 

Son yıllarda ekonomimizde üretim yetersizliği 
artmıştır. Hem kamu hem de özel kesim tam bir 
üretim tıkanıklığı içindedir. Bu şartlarda çalışan bir 
ekonomi ve sanayi ile hiçbir sorun çözülemez. Ne 
gariptir ki, böyle bir ekonomide özel sektör geçen 
yılda yine :% 200'ün üzerinde büyük kârlar sağlamış
tır. Artık yerli sanayicilerin vatanı pazar etme duy
gusundan vazgeçmelerini, dışta pazar aramalarını 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak canı gönülden te
menni etmekteyiz. 

Öte yandan, aşırı fiyat artışları, döviz sağlanma
sında karşılaşılan güçlükler, iç ve dış finansman zor
lukları, yatırımların planlanan hedeflerde gitmesini 
de önlemiş, tesislerin de üretime geçmelerini engel
lemiş bulunmaktadır. 

iBu bütçede yatırım ödenekleri % 52 oranında ar
tırılmış bulunmaktadır; ama >% 80 enflasyon hızı 
devam ederse, bu artırılış olmaz, aksine % 52'den 
% 80'e varan % 28 nispetinde gerileme olur. Hükü

metin bunu dikkat nazara almasını Milliyetçi Ha
reket Partisi olarak hassaten arzu etmekteyiz. 

Yatırım yapmayan ekonomide istihdam yapılamaz; 
dolayısıyla toplumda büyük ıstırap kaynağı olan iş
sizlik sorunu da bir çözüme ulaştırılamaz, ulaştırı
lamamış da. Ülke yatırımlarında ölü yatırımlardan 
kaçınılmalıdır ve üretim artışı yatırımlarına yön ve
rilmeli ve bu esasa göre öncelik sırası tanzim edil
melidir. 

Dünya petrol krizinin başladığı günden bu yana 
Türkiye'nin ekonomik sorunları hep ertelenmiş, ül
kemiz günlük politikalarla idare edilir olmuştur. Uy
gulanan yanlış enerji ve ulaşım politikaları akaryakıt 
tüketimimizi artırmıştır. Dünyada ham petrol fi
yatları hızla yükselmeye başlayınca, bütün ithalatı
mız arasında petrol için gerekli döviz oranı çok 
yükselmiş ve döviz darboğazının sebeplerinden biri 
olmuştur. Halen yıllık petrol ithalatı 3 milyar doları 
aşacağa benziyor. Yükselen petrol fiyatlarına rağ
men içeride yıllarca küçük fiyatla petrol satışlarının 
ve bu zararın bütçeden karşılanışının enflasyonu kö
rükleyen en büyük neden olduğunu da söylemeye 
mecburuz. 

Dünyayı gittikçe saran petrol ve enerji krizi, ya
kın gelecekte ülkemizde daha büyük boyutlarda et
kisini gösterecektir. Bunun için gerekli önlemler ge
ciktirilmeden alınmalıdır. Ulaşımda akaryakıt ta
sarrufunu sağlayacak çarelere gidilmelidir. 

Kara taşımacılığı, karayollarından deniz - yolları
na aktarılmalıdır. Yıllardır ihmal edilen demiryoldarı-
mızı, deniz ticaret filomuzu ve limanlarımızı yeniden 
ıslah ve geliştirmeye tabi tutmalıyız. 

Akaryakıta daıyalı enerji ürefökriini hidroelektriğe, 
katı yakıta, linyite kaydırmalıyiz. A't'om enerjisi ve 
güneş enerjisinin yararlanmak çarelerini geliştirmeliyiz, 
Petrol aramalarına da hız vermeliyiz. 

Sayın milletJvelkillerİ, alınan bütün bu tedbirler ve 
devalüasyon kararlarına rağmen ihracatımızı tatmin
kâr bir düzeye çıfcaramamışızdır. Oysa komşularımız 
arasında ve çevremizde nüfusu ve ülke büyüklüğü bi
zim yarımız kadar olmayan memleketler Son 10 yıl 
içerisinde ihracatlarını bizim bir kaç mislimiz artır
mış bulunmaktadırlar. Bunlardan İbret almalıyız, mev
cut iktidarlar da, gelecekler de ibret almalıdırlar. 

Son yapılan deva'l'üaisyon ve zamlarla hayait pahalı
lığı daha da artacaktır. Devalüasyonla Türk Parası
nın değeri % 50 oranında düşürülmüştür. Türk para
sının, dolar karşılığında değerlinin, dünya paraları kar
şısında çok yüksek bir oranda düşürülmesini, dozunu 
aşmış ve tavizkâr bulmaktayız Sayın Maliye Bakanı. 
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'Bu suretle uzun zamandan beri sürdürülen IMF 
münasebetleri gereği Türk ihraç malları Batı ekono-
milerince daha ucuza kapatılacak endişesini taşımakita-
yız. 

Hükümet son aldığı kararlarla enflasyonu ve fi
yat artışlarını durduracağını beyan etmişti. Enflasyo
nun ve fiyat artışlarının bu türlü kararlarla bir öl
çüde kontrol edilebileceği iddiası doğru olabilir; fakat 
az gelişmiş bir ekonomide bu tedbirlerin diğer bazı 
yan tedbirlerle desteklenmesi ve alınan tüm tedbirle
rin cesaretle uygulanmaya konulması ve sonuçlarının 
siki bir kontrole tabi tutularak değerlendirilmesi lazım
dır. Oysa Hükümet, özel kesime ve yabancı sermaye
ye oldukça geniş haklar ve serbest hareket imkânları
nı vermıiş görünüyor. Ayrıca, tümü ile her türlü kont
rolden arındırılmış serbest fiyat ekonomisini de çok 
cömertçe bulmaktayız. Böylece korkarız ki, Anayasal 
bir kuruluş olan Planlama da etkisiz hale gelmiş ol
masın. Her biri ayrı bir sosyal ve ekonomik amaç taşı
yan kamu iktisadi kurumları da bu politika ile yüksel
miş, ağır maliyeltlerle serbest piyasanın rekabetine 
terk ediliyor demektir. 

Bu kadar yüksek oranda bir devalüasyondan son
ra İthalattan alınan damga resminin de % l'e iridi-
riîme'sirii, muhtemelen ithalatı artıracak, buna karşı
lık da ihracat gelirlerini arzulanan seviyeye çıkarma
yacağı endişesini taşımaktayız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin bu kararlarından 
sonra IMF, Dünya Bankası ve diğer kredi çevreleri 
kredi musluklarını 2 milyar civarında açarsa, bir süre 
ithalat bbllaşacağı için fabrikalar çalışacak, üretim ve 
istihdam artacak, bolluk görülecektir; fakat az geliş
miş ülkemizde serbest piyasanın rekabet mekanizma
sını düzenleyici rolünü yapamayışı sonucu, bir süre 
sonra fiyatların yeniden hızla artacağı, enflasyonun da 
daha çok tırmanacağı, ülkemizi ekonomik, sosyal ve 
siyasal bunalımlara sürükleyeceği korkusundayız. Alı
nan bu ekonomik tedbir ve uygulamalar, ülkemizi ken
di öz kaynaklarından ve karm'a ekonomi içinde denge
li Ve devletçi bir ekonomiden de asla uzaklaştırma-
malıdır, ne iç, ne dış sermayenin insafına terk edil
miş, dışa bağımlı hale getirmemelidir. Eğer bu öl
çülere ciddiyetle riayet edilmezse, çok kısa sürede da
ha çok büyük dengesizlikler yaratarak, toplumsal, 
içtimai gerilimleri artıracaktır. 

Ülkemiz 17 yıldır kalkınmasını 5'er yıllık planlarla 
yapmakladır; fakat plan uygulamalarında zaman za
man büyük hatlar yapılmış, plan, hedeflerinden sap
tırılmıştır. Plan ilkelerinin ve bütünlüğünün korunma

sında yeterince dikkat ve hassasiyet gösterilmemiştir. 
Temenni öderiz ki bundan sonra bu ölçülere riayet 
edilir. 

Hükümetin plan ilkeleri ve uygulamaları karşı
sında ilgisiz ve kayıtsız davranışları her dönemde ol
muştur. Ekonomi, demokratik plan disiplinlinle alın
madığı için, ülkemiz karma ekonomi derken, karma
karışık bir\ekonomiye götürütoüştür. Bu yüzden eko
nomik gelişmenin kararlılık içinde olmasını sağlaya
cak temel değişikliğe de ulaşılamamıştır. Gelir dağı
lımında da adalet maalesef sağlanamamıştır. Diğer ta
raftan, hızlı enflasyonlar nedeniyle yıllık bütçelerin 
kalkınma planları ile irtibatları kopmuştur. Bu yüzden' 
Mali yıl sonlarında bütçenin, yılbaşlarındaki gelir ve 
gider kaynakları ile ilgisi kalmamakta, açıklar büyü
mektedir. Bütçeyi yapıyorsunuz, rakamını bağlıyorsu
nuz, fakat Maliye Bakanına öyle yetkiler vermişsiniz-
dir ki, kendine verilen yetkilerle Yüce Meclisimizin 
yaptığı kadar bir bütçeyi de Maliye Bakanlığı yap
maktadır ve uygulamaya koymaktadır. 

Şöyle ki; 1978 Bütçesi 200 küsur milyar iken, 
% 70 - 60 fazlası ile 400 milyarı geçmiştir, 1979 Büt
çesi de, Eylül sonuna kadar, 6 aylık itibariyle, % 50, 
bağlandığı rakamları aşmıştır. Bu demektir ki, Maliye 
Bakanlığı ve Mâliye Bakanı yapageldiğİniiz bütçenin 
dışında bir yeni bütçeyi, ek bütçeyi, ana bütçeden fark
sız olarak yapıyor demektir. Bundan sonra Parla
mentonun dikkatli olması, bu yapımlara fırsat verme
mesi, gider artırıcı teklifleri, personeli çoğaltıcı, kad
ro şişkinlikleri getirici isteklerine karşı Yüce Meclis 
karşı gelmelidir. 

Son bütçeleri gördüm de ben, rahmetli ilk Bütçeyi 
yapan Tarhuncu Ahmet Paşaty hatırladım. Rahmet
ler olsun, Osmanlı Devletinde ilk bütçeyi yapan Tar
huncu Ahmet Paşa idi. ilk yapmasına rağmen, sanıyo
rum ki yapmış olduğu bütçeye Tarhuncu Ahmet Paşa, 
son maliye bakanlarının göstermiş olduğu titizlikten, 
dikkatten daha büyüğünü gösterm'işti, onun bütçe de
necek hali vardı. Bu bütçelerin bağlandığı rakamlarla 
alakalarının kaİmayışı beni huzurlarınızda Tarhuncu 
Ahmet Paşa'yı rahmetle andırmak durumuna götür
müştür. 

Sayın milletvekilleri, hükümetler senelerden beri 
programlarında enflasyonla mücadele edeceklerini bil
dirmişlerdir, fakat uygulamalda enflasyonu önlememüş, 
aksine körüklemişlerdir. Bu Bütçenin de, hazırlanışı sı-
rasırida yapılagelen mali operasyon, önlemler paketin
den sonra bu yapısı ile geçmiş bütçelerden farklı olma
yacağı endişesini taşımakDayım. Enflasyonun, tasar-
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rufları, yaptırımları, üretim ve gelir dağılımını olum
suz yönlerde etkilediği bilindiğine göre, artık enflas
yona dayanılarak kalkınma modelinden vazgeçilmeli
dir. 

Enflasyonun diğer bir ana nedeni de, dünden bugü
ne kadar iktidarların KİT'ler üzerinde izledikleri 
yanlış ekonomi ve istihdam politikasıdır. KİT'ler, geç
miş iktidarlar için partizanlara, militanlara iş bulma; 
yeri halline getirilmiş, birçok ehliyetsiz ve hiçbir iş gör
meyen tufeyli kişiler buralara yerleştirilmişlerdir. Bun
ların hünerleri sadece iktidar yanlısı oluşu, düzen de
ğiştirici ve beyinlerinin yıkanmış kişiler oluşudur. Asıl 
vazifeleri de üretime hizmet değil, bulundukları iş 
yerlerinde devletti ve rejimi yıkmak için örgüt kurmak, 
silahlı eğitim ve öğretim görmeleridir. 

Evet, burada şu misali arz etmeden geçemeyece
ğim: Geçmiş iktidarın Sayın Başvekili iktidar olur 
olmaz, TARİŞ'te 3 600 işçi vardı. Bu işçilerin 3 bini 
işten çıkarılmış idi ve bunun yerine de 6 bin işçi alın
mıştı. Simidi ise bu TARİŞ'ten 46 işçi çıkarılırken, Sa
yın sa'bık Başvekilin, «O günkü faşist işgalleri kaldırı
yoruz, işi rayına koyuyoruz» dediğini de hatırlarsı
nız; 

ıBugün «İşçi kıyımı» diye vasıflandırdığı bu vasfı 
o gün de yerinde kullanmış olsaydı, kendilerini tebrik 
ve takdirle anacaktık. O işten çıkardan 3 bin işçi, ka
derine sığınmış, mahkemelere başvurmuş, büyük bir 
milliyetçilik duygusu içerisinde Devlete, kanunlara, 
polise karşı gelmemiş, malı mülkü makineyi tahrip et
memiş, iç savaşı andıran yürekler acısı manzaraya 
sığınmamış idi. Ne hazin ki, bugün 46 işçinin çıkarılı
şını Sayın Muhalefet Lideri, «TARİŞ'te işçi kıyımı 
var» diye nitelendiriyor ve sendikalara da, «Türkiye' 
de Güney Amerika modeli uygulanıyor, haklarınıza 
sahip çıkın» diye bağırıyor. Bu mantık, bu kafa yapı
sını öğrenmek, üzerinde durmak gerektir. Bu tutum, 
bu zihniyet Türkiye'yi nereden nereye getirdi, daha da 
nerelere götürecektir? Hepinizin koyabileceği teşhis, 
k'Ümin Devletten yana olduğu, kimlin Devletin karşı
sında olduğu, kimin faşist olduğu, kimin komünistler
den yana ve onları korur olduğu hususunda ortaya 
gerçekleri çıkaracaktır; en açık ve ciddi delil de bu
dur. 

Yine Sayın Muhalefet Lideri, Devletle mücadele 
elden, nizamlara karşı gelen, güvenlik kuvvetleriyle 
çatışıp TARİŞ'i muharebe meydanına döndüren, 90 
bin iği tahrip edip, acımasızca, Silahlı Kuvvetlere, po
lise karşı gelen, s'ilalh atan bu asilere, komünistlere, 
«Acele ettiniz, aceleci devrimciler, sabırsız devrimci

ler» diyor. Demek ki sabret'selerdi, acele etmeselerdi, 
Sa'yın Genel Başkanın dediği yoldan yürüselerdii her
halde hedeflerine varmış olacaklardı. 

Tarih, unutulmayacak, ibret dolu bir derstir. Po
litikacılar, iktisat bileceksiniz, hukuk bileceksiniz; 
ama her şeyden evvel tarihi bileceksiniz. Sık sık tarih 
okumaya, ondan ders almaya, nurlanmaya, ışığından 
faydalanmaya mecbursunuz. 

Yine İsmet Paşayı ben anacağım': Ölümüne 6 ay 
kala teşhisini kesinlikle koymuştu. İsmini sizlerin bu
lacağınız zat için; «O, milliyetçi değildir, ona güve-
riilmez, ona devlet idaresi emanet edilmez; Devletin 
yönetimi bir gün onun idaresine geçerse Ankara bile 
Başkent olma vasfını kaybedebilir» demişti. «Ve bir 
gün Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimi onun eline 
geçerse, onun yönetiminde Cumhuriyet Halk Partisi, 
Marksistlerin hedefine varmak için bir araç olarak kul
lanılacak» demişti. 

Bu, tarihi vakıadır. Ben iftira etmiyorum, bana 
kahredenler, cevap verecekler varsa, İsmet Paşa'nın 
mezarına güderler, hesap sorarlar. Benim diyeceğim bu 
kadardır, bu bahsi burada bağlamış bulunuyorum. 
(MİHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Vergi kaybının etkin bir vergi denetiminin olma
yışından ileri geldiğini söylemeye mecburuz, spekü
lasyona dayalı gelirler denetim altına alınmalıdır. Bo
zulan gelir dağılımının yapnsı düzeltilmelidir. Özellik
le az kazanıp çok vergi veren üreticiler korunmalıdır. 
Türkiye'de vergi kaybının en büyük nedeni Sayın Ma
liye Bakanı arkadaşım, matrah tespitinin ciddi ola
rak yapılmamasıdır. Fatura sistemi Türkiye'de halen 
İşlememektedir. Yeni vergiler ihdası değil, eski vergi
leri sıkı kontrolü, kaynağından çıktığı andan itibaren 
denetlemesi gerekir; Halen vergi mükelleflerinin % 2' 
isi kontrol ediliyor. Bunu en az % 5'e çıkarmak, mev
cut vergi verenleri cezalandırmak olmaz, korumak 
olur. 

Vergi kaçakçıları yalkanlandığı anda yasa yolla
rına başvurmakta, yasa yalları da en az 8 - 1 0 sene 
sürdüğü için hem faiz vermiyor, parayı bedava kul
lanıyor, heim de devalüasyonlarla paranın değeri 
kalmadığı için, niyeti kötü vergi kaçakçıları için kâr
lı olmaktadır. Maalesef mevcut yasanın kifayet et
mediğini, bugünkü şartlara göre değişmesinin lüzu
munu da bu vesileyle arz ederken, bünyemize uygun 
vergi denetimi ve vergi gelirini artırıcı yasaların ele 
alınmasını da önemle rica eCmek'teyiz. 

Memur maaşıları için personel Kanununa göre uy
gulanan gösterge tabloları ve katsayı sistemi aşırı fi-
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yat artışları ve enflasyon yüzünden işlerliğini yitirmiş- I 
tir! Katsayı uygulaması yerine en düşük göstergeyi as
gari ücrete eşit yapan bir eşel - mbbil sisteminin I 
kabulüne dair yasa değişikliğine gidilmelidir. Mevcut I 
iktidardan bunu duymakla memnun olacağız, icraatla
rının başladığını görmek bizlerin sevinç vesilesi olacak
tır. 

ıKamu sektöründe halen 1,5 milyon memur vardır. 
Gelişigüzel alınan memurlar çoktur. Bu gelişigüzel I 
memur alınışı Türk Devletini, memur devleti haine 
getirmiştir. Memurun yükü artmış, bütçenin takati 
'bunları değiştiremez hale gelmiştir. Maalefsef demek- I 
rasîye girdiğimiz günden itibaren memurda, yetenek, 
verimlilik, çalışmadan öte bir siyasi partiye in'tJsab, bir 
iktidar mensubuna intîsab yönü geçer akçe olmuş, 
'bundan evvelki iktidar döneminde de bir doktrine sa- I 
hlip oîmaisı en başta gelen hüner olmuştur. 

Terfi, tefeyyüz, yılların tecrübesine, .ehliyetine de
ğil, demin bahsettiğim, ya doktrine veya siyasi bir il- I 
Kyete dayandırılmıştır. Rahmetli Namık Kemal şöyle 
'buyurmuştur; «Birinin ömrü mülazımlikta geçerken, I 
Öteki Henüz beşikteyken tayyibi terfiyle ferik» demiş
ti. Birinin ömrü, hayatı mülazımlikta geçiyor, öteki I 
bey paşa, haneden çocuğu ise beşikteyken terfi ediyor, I 
yükseliyor, ikbal sahibi oluyordu. 

Son yıllarda maalesef siyası tesir veya doktrin sa
hibi olması bir memurun yükseimösli için kaideme, hız- I 
la uçmak, hedefine varmak için güç kuvvet haline gel- I 
mistir, 

•BAŞKAN — Sayın Kabadayı, 5 dakikanız kaldı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Memur, 
emekli, dul, yetim, küçük çiftçi, sigortasız, ve sendika- I 
sız işçiler korunmalıdır. Bunlar perişandır, bunlara el 
atılmalıdır. I 

Nüfusumuzun % 60'ı köylüdür, bunlara da sürat
le sosyal güvenlik hakları verilmelidir. Çiftçi de afet
lere karşı sigortaya kavuşturulmalı, giderleri de hü
kümetlerce' ucuza temin ediîmel'idir, 

Memur Yardımlaşma Kurumu maalesef ihmal edil- I 
mistir. Memurlardan kesilen % 5'ler yıllar yılı bütçe | 
açıkları için kullanılır olmuştur. Bundan böyle çök sı
kıntılı şartlar altında bulunan memurların korunması 
iç'in «Memur Yardımlaşma Sandığının» kurulmasını 
ve bu memurların böylece korunmalını arzu etmekte
yiz, 

Bu sayageldiğımiz tedbirlerin birçoğunun yanında, 
demokratik rejim açık rejimdir, meşveret rejimidir, 
gizli kapalı h'içbir yönü yoktur, hükümetler alacakları 
tedbirler yanında, alacakları tedbirleri samimiyetle, | 
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bidayette halka açıklarlarsa, onlardan fedakârlıkları 
açıkça isterlerse, bu halkın devleti namına yapmaya
cağı hiçbir fedakârlık yoktur; fakat, son dönemlerde 
bir partinin iktidardayken başka, muhalefetteyken 
başka konuşması, seçim meydanlarında başka, işbaşına 
geldikten sonra başka türlü konuşması, vatandaşların 
hükümetlere olan güvencesini sarsmış, demokrasinin 
faziletine olan güvenci de maalesef azalagelimiştir. 

Şurada Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün si
yasilere hatırlatmak istedİğtoı şudur: Siyasi partiler 
ve hassaten onların liderleri, hasseten dillerine fren 
vurmasını bilmelidirler. Neleri konuşacaklarını değil, 
neleri konuşmayacaklarını bilmelidirler. Neleri vaat 
edeceklerini değil, neleri vaat etmeyeceklerini bilme
lidirler. Demokrasinin' ağrıyan yönü, bu kürsüye, 
meydana çıkan kişi har vurup, harman savuruyor, 
«Miş, miş» dediği yer, sanki keçi oğlak olsa sürüler 
doğacaktır; fakat iktidara geldiği zaman, sürüler de
ğil, bir oğlak bulamıyor. Bundan böyle siyasiler dil
lerine fren vurmasını bilmelidir. «Hıfzı lisan, selame
tin insan» derler, insanların selaîme'tinin, diline hâkim 
olmasında olduğu gibi, demokratik rejimlerde de, re-
jîmlin, milletin, vatanın selameti siyasi baş ve liderlerin 
çenesine hâkim olup, frenini kullanması, meyi nerede 
konuşacağını mutlak bilmesine bağlıdır, işte bundan 
çıkageldiğimiz için, dilimize arşın vurulmadığı için, 
yapüır mı yapılmaz mı diye arşına, endazeye vurmadı
ğımız için, Türkiye bu aşamaya, bu sıkıntılı dönemlere 
gelebilmiştir. 

Şimdi, Türk'iyeVi bu bunalımdan kurtarmak için 
bazı öğütlerimiz var. Bunları kısaca arz etmek istiyo
rum. 

Türk Halkına gerçekler olduğu gibi anJatıHsaydı, 
yoksul ülkemiz, fak'ir milletitaiz Kuvayi Milİiyede 
yapmadık fedakârlık koymadı, bu vatanı öyle kurtar
mıştık, bu millet yine onu yapardı. Bunu yapmadık, 
ıBunun için, cümlemizin, siyasi partiler olarak görevi
miz odur ki, Devletimizi dışa avuç açıcılıktan kurtar
mak, fukaralığı yenmek, kalkınmış Türkiye'yi kurmak 
müşterek mefkuremiz olduğuna göre, bu gayeye ula
şabilmek için de milletçe aşımızdan, giyimimizden, 
birçok zevklerimizden fedakârlık yapmaya; her tür
lü konfordan, lüksten, İhtişamdan ve gösterişten kaç
maya, alayiş, nümayiş, davet gibi her çeşit israftan, 
moda denen afetten uzak kalmaya; daneyi, damlayı, 
santimi, zırnığı, kıymığı hesap ederek çok hesabi ol
maya; tembellikten silkinmeye, istirhat ve uykumuz
dan keserek, çok üreten, az tüketen toplum olmaya 
mecburuz. Ne mevcut hükümetlerin, ne de gelecek 
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(hükümetlerin elinde sihir ve tıli'sım olmayacaktır; da
ğı taşı altın, gölleri ve ırmakları petrol de yapamaya
caklardır, 

«Gelişi gecikiyor, gelse de vaktinde gelmez mii» di
ye endişe ettiğiniz dış yardım gelse dahi bir gün bi
tecektir. Öyleyse, Devletli, milleti yaşatmak, güçlendir
mek biz siyasilerin asli vaziifösi olduğuna göre, her 
'türlü tâvizlerden, seçim endişelerinden sıyrılarak eko
nominin ve kalkınmanın temel kurallarına riayet et
meye mecburuz. Hiçbir zaman siyahi otoriteyi ilmin 
gerçeklerine, ekonominin değişmez kurallarına hâkim 
kıirmamalıyız. Tarihin hiçbir devrinde ve dünyanın 
hiçb'ir yerimde milletlerin canı azız] cennette, bedeni 
azizi de nimette ve lezzette olarak kalkındıkları görül
memiştir. Türk milleti olarak biz de ağzımız balda, 
ejlîmiz yağda, soframız kaymakta ve börekte, sırtımız 
samur kürkte, altımızda son model arabalarla, yazın 
yazlıkta, kışın kışlıtkta oturmakla, kaçak Amerikan 
•mallarıyla kalkınamayacağımızı; k'ösin olarak bilmeli
yiz. Şairin «Sana seriden gelir dâid lazımlsa; üm'idin 
kes Zaferden gayriden imdat lazımlsa» dediği gibi, baş 
imdatı, baş yardımı kendimizden görmeye mecburuz. 

(BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen bağlayınız 
efendim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Aziz ecda
dımızın inanç ve iman dolu itiyatları istikametimde 
haramdan, günahtan her türlü huy ve kötü hallerden 
sılyrılmaya, kanaat ve tasarrufa dönmeye mecburuz. 
«Nimet, hürmet insanları ve milletleri varlığa bollu
ğa götürür. Aksi hareketler de aileler kadar milletleri 
de yokluğa kıtlığa helâka götürür» öğütlerini titizlik
le tatbik etmeye, gönlümüze yerleştirmeye mecburuz. 
Emniyet, huzur ve teminat oıimayan bir ülkede kal
kınmadan söz edilmez. Bugün Türkiye'de emniyet, hu
zur yoktur. 

Maalesef bir sayfam kalıyor daih'a, bırakıyorum. 

Gariptir, yılanla para birbirine benzer. Yılan so
ğuk yüzlü para sıcak yüzlüdür; ama huyları birbirine 
benzer. Soğuk yüzlü yılan dışarıda tehlike gördüğü 
zaman deliğine çekilir, kendini tepede uçan kartallara 
leyleklere karşı emniyete alır. Bir para da bir memle
kette anarşi varsa, terör varsa, sıkıntı varsa, katliam 
varsa deliğine, çıkınına saklanır, yatırım sahasına, iş 
salhaisına atmaz. 

Parayı emniyete atmaya mecbursunuz. Türkiye'de 
bu anarşi, bu terörizm böyle gittikçe hiç kimse kal
kınmadan bahsetmesin. Battal Gazi de olsanız, Seyit 
Gazi de olsanız, Hazreti Ali de olsanız, anarşi ve te
rörizmi kaldııtnadan, paraya emniyet, güven, piyasaya 

açılma, yatırım yapma gücünü ve imkânını veremezsi
niz. Bunu sağlamak hepimize hep beraber düşen borç
tur. Türkiye'de işsizlik aldı yürüdü. İşsizler 5 milyo
nu aştı, sıkıntı taştı. «Açlık sofuluğu bozar; ana ne
deni bu. 

Fakat görüyorum Türkiye'de bir kısım aşırı sol 
kalynakl'ar telaşta; «Türkiye yoksulluk dönemecini dö
nüyor, terörist kaynaklar kurutulup, kökleri kurutulup, 
imevcüt iktidar muvaiffak olur da biz mahvoluruz» di
ye düşünüyorlar. Ne olursa olsun memleket, devlet 
iktidarın değil, hepimizindir. Aşırı sol çatlasa da pat
lama da komünistlerin başı ezilecektir. Anarşinin kö
kü kıran girer gibi kırılacaktır yok edilecektir. Türki
ye arzuladığı emniyete, asayişe, huzura kavuşacak, 
biiyük Türkiye kurtulacak, avuç aç'mışlıktan, perişan
lıktan sıyrrîaca'ktır. Türk Milleti olarak doğusuyla, ba
tısıyla, güneylisiyle, şimallislyie tarihte, kaderde bir, 
'kıvançta bir, tasada bir, işkencede bir, dertte bir olmuş 
milletiz. B'ir Allah'a bir Kitab'a inanmışız. Müşterek 
mihraba dönmüş milletiz. Dertlerimizde beraber ağ-
laştık, felaket günlerinde bera'ber kan döktük, şehit 
olduk; iyi günlerimizde beraber sevindik. Böyle bir 
millet olarak bizi etnik ayrılıklarla, mezhep ayrılıklar
la bölenler dostumuz değil, dış kaynaklardan tezgâh
lanan kötü kişilerin, beynelmilel komünizmin ederi
dir. Bu noktada ayılmaya, irkilmeye mecburuz. Bu 
kötü hal ve harekât alıp giderken, bunun kaynağı bel
li iken mevcut Hükümet buna karşı acaba ne tedbir 
aldı? Hiçbir tedbir göremiyoruz. Sorarsanız, netice 
hiçtir. Bunu da ciddiyetle ve eser olarak görmek isti
yoruz, nutuk olarak değil, tedbirlerini görmek isti
yoruz.. 

ıSayın Başkanım biliyorum titizlik gösteriyor; yet
ti, yetti diyecektir. Ben konuşmalarımı, kalan bir say
fayı arzularınıza, takdirderinize bırakııyorum. Konuş
madan konuşmuş gibi anlayacağınıza inanıyorum, ge
risi daha acıydı, iyi ki vakitlim bitti, bazı dostlarımı 
kırmış olabilirdim. .Kırılmasın diye, başkalarına hür
met olsun diye konuşmalarumı burada keserken, 1980 
Yılı Bütçesinin, memlekete, millete, Devlete hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ederken, bu tenkitlerimiz is
tikametinde Hükümet dileklerimizi nazarı itibara alır 
ümidiyle, müspet oy vereceğimizi bildirir, cümlenizi 
saygıyla selamlarım. 

Hürmetler ederim. flMHP ve AP sıralarından alkış
lar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kabadayı. 
Sayın Milletvekilleri, programımıza göre öğleden 

önceki süremiz tamamlanmıştın 
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Sayın Tüzün, sizin bir müracaatınız var, konuyu 
tetkik etmem lazım, bundan sonrakü oturumda nazarı 
itibara alacağım. 

1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı : 
949) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Mili Selamet Partisi Grubu adına Sayın Necmet
tin Erbakan; buyurunuz. (MSP ve CHP sıralarından 
«Bravo»( sesleri, alkışlar). 

Sayın Erbakan, görüşme süreniz 1 saattir efen
dim. 

MSP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBA
KAN (Konya) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; 

ıBugün 28 Şubat 1980 günü mübarek bir cuma 
gününün mübarek bir saatinde 1980 Yılı Bütçesini 
görüşüyoruz. Bu konuşmalarımızın aziz milletimize 
hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz edüyorum. 
Sözlerime başlarken 1980, Yılı Bütçesinin kapanışı 
münasebetiyle Milli Selamet Partimiz Grubu adına 
görüşlerimizi arz etmek için huzurlarınızda bulundu
ğum şu sırada hepinizi Milli Selamet Partimiz Gru
bu adına 'hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 

Çok aziz ve muhterem arkadaşlarım, bilindiği gi
bi her. millet layık olduğu idareyi bulur. Bir millet 
kendisinÜ düzeltmeden Cenab-ı Hak onu daha iyi 

Saat 14.00'te toplanılmak üzere birleşime ara veri
yorum. 

Kapanıma Saati : 13.07 

yola sevk etmez. Bu sebepten dolayıdır ki milletçe 
çektiğimiz ıstıraplardan kurtulmak için, daha doğru
ya kendimizi yönlendirmek mecburiyetindeyiz, bu
nun içün de daha doğruyu görmemiz lazım. Daha 
doğruyu görmek hususunda da elbette en büyük gö
rev basına ve TRT'ye düşüyor. Biz bu konuşmamız
la işte bu maksada hizmet etmek istiyoruz. Ancak, 
gördüğünüz gibi, TRT'nin hali gözlerinizin önünde
dir. 

Çok aziz ve muhterem arkadaşlarım, tam 12 gün
den beri, ne olacak da 'bu Bütçenin kapanış konuş
ması azüz milletimize duyurulmayacak? Sayın Enerji 
Bakanı «trafolarımız pathyor»ı diyor. Bir ülkede tra
folar, o ülkenin normal 'ihtiyacına göre hazırlanmış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız hadise şudur : 
Daha 'bir buçuk saatlik konuşmada, görüyorsunuz 
ki tuşa gelmişlerdir. (Gülüşmeler) Ondan dolayı bu
gün 2 nci bir manevi yumruğa ihtiyaç yok. Bugünkü 
konuşmamızda hakemin kararını tebliğ edeceğiz, o 
kadar. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar çürük olduk
larını tahmin etmiyordum. Bir defada hemen bu 
hale düşmek hakikaten acıklıdır ve üzücüdür. 

Aziz arkadaşlarım, kim, neden saklanıyor? Bu 
konuşmalar niçin miletimıizden kaçırılıyor? Bu nasıl 
demokrasi anlayışıdır? Bu TRT ki bugünkü satelMer 
vasıtasıyla Eurovision müsabakalarından tutunuz, 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Cahüt Karakaş 

Dİ YAN ÜYELERİ : İrfan Bıinay (Çanakkale), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

• 

BAŞKAN — Millet 'Meclisinin 57 nci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

in . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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dünyanın hangi köşesindeki herhangi 'bir lüzumsuz 
malaya'ni saatlerce göstermeyi kendisine büyük va
zife sayar, şu kadar ıstırap çeken bir milletin aname-
selelerinin konuşulmasına gelince, ne teknik imkân 
bulur, ne zaman bulur. Önce TRT meselesini hallet
meye mecburuz muhterem arkadaşlarım. Bu hadise, 
bakınız bugünkü Hükümet hu TRT'yi eline geçirdi 
'biliyorsunuz; ama kurtaracağız Allah'ın izniyle, bu 
Parlamento hu haksızlığı düzeltecek. Bu hadise, bu 
Hükümetin demokrasi anlayışını göstermek bakımın
dan enteresandır. Her şeyi işte böylece milletten sak
lamak istiyorlar; dış politika dahi, bugün bulama
dıkları borçlar dahil, milletten gizliliğin yeni bir ala
metidir bu TRT tutumu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konunun üzerinde 
kaybedecek vaktimiz yok, aziz milletimiz bütün hu 
'gerçekleri görüyor. Î2~~gün evvel burada bütçenin 
üzerinde görüşlerimizi arz ettik. Görüşlerimizin ar
kasından Sayın İBaşbakan hu kürsüye geldiler, uzun 
bir konuşma yaptılar. Üzülerek ifade edeyim ki, hu 
konuşma hakikaten bizim üzüntümüzü mucip olmuş
tur. Yüce Parlamentonun kıymetli üyelerinin yapmış 
'oldukları faydalı ikazlardan yararlanıp, lonlara teşek
kür edip, «Şu fikirlerinizden istifade etmeye çalışaca
ğım» ıdliyeceği yerde, her zamanki klasik «Siz benden 
daha kötüsünüz, ben sizden daha kötüyüm» adı al
tındaki hoş lafların içerisine girmiştir. îşte bu üzüntü
müzü mucip olmuştur. O senden daha kötü, sen on
dan daha kötü; bu horoz dövüşü ile hangi memle-
İket meselesi hallolur aziz arkadaşlarım? 

Bakınız Sayın Demirel'in geçen seferki konuşma
sını alınız, yukarıdan aşağıya kadar inceleyiniz, orta 
yerde her zamanki bir ana karakter tekrar size kendi
sini gösterecektir. O karakter nedir? IMisalde hata 
olmaz derler; bir satıcı malını satmak istiyor, malı 
'bir işportacı - misal olarak söylüyorum, misalde hata 
olmaz - malı, kullanılmış eski, büyük de bir yırtığı 
var, hir çorap satacak. Çıkıyor halkın önüne, «Arka
daşlar şu çhrabın kenarını görüyor musunuz bak na
sıl yuvarlak, insanın ayağı dört köşe değil ki bu çora
bın kenarları da köşeh olsun» gibi birtakım mantık
larla (belli bir noktada halkı oyalıyor, asıl öbür taraf
taki büyük gerçekleri gözden silmeye çalışıyor. «Aklı
mızı peynir ekmekle yemedik» deyişi, «İnsanın aya
ğı dört köşe değil ki, çorap da dört köşe olsun» man
tığından başka bir şey değil. <Kardeşim senin getir
diğin hu metot, eskimiş, 40 kere kullanılmış, bu dedik
ten hayır gelmiyor, sen niye 'burasını saklıyorsun; da 
hu millete hâlâ kenarını , kıyısını gösterip milleti oya
lamaya kalkıyorsun? 

'Bu mantık içerisinde, hu ana karakter İçerisinde 
yapılmış olan hir konuşmanın üzerinde de uzun hoy-
lu durmayı uygun görmüyorum. Sadece (2) noktasına 
temas edeyim; ama çok mühim hir şeyin üzerine, 
işte bugünkü konuşmamızın ağırlık merkezini bina 
etmek istiyoruz. 

'Üzerinde durmak istediğim (2) noktadan hir ta
nesi şudur: Sayın Başbakan demin söylediğim karak
terin diğer bir tatbikatı olarak buraya çıktılar; «Efen
dim, Yozgat'ta yüzme havuzu yok» dediler. 

'Muhterem arkadaşlarım, biz ne izah ediyoruz; 
«siz şu milletin dişinden tırnağından almış olduğunuz 
parayı israf ediyorsunuz, bunları yüzme havuzuna 
harcıyorsun uz» dedik; değil mi? Şimdi geldi bura
da «Yok» dedi. îşte bak şimdi kendisine tam bir dü
zine yüzme havuzu fotoğrafı hediye ediyorum, bu
yurun. Bak, Yozgat'a giderken Yerköy'e gidin, iş
te Yerköy; Yerköy Yozgat'ın ilçesi değil mi? îşte ha
vuzunuz işte, Yerköy'de, yaptırdığınız diğer turistik 
tesisler Yerköy'de. Adamın yiyeceği ekmeği yok, sen 
orada havuz yapıyorsun, zihniyetin bu. Yozgat'a ka
dar gitmeye ne lüzum var, işte Kırıkkale'de zaten 
bir tane İM akime 'Kimyanın meşhur havuzu varken, 
Orta Anadolu Rafinerisi diye 6 milyar lira harca
dılar, daha tesise ait bir tek çivi çakılmamıştır. îşte 
alın bakın, olimpik tesis yapılıyor, 6 milyar harcan
dı, 6 milyarlık hakiki üretim tesisine ait bir tek çivi 
çakılmamıştır. îşte bunların zihniyetti 'bu fotoğraftır. 
Alınız, bu zihniyetin fotoğraflarını görünüz. 

Ayrıca, işte Denizli'deki yüzme havuzlarınız, ye
ni, inşa halinde. îşte Kütahya'daki yüzme havuzla
rınız, inşa halinde; tam bir düzine, hir düzine fotoğ
raf hediye ediyorum, alın bakın. ı(AP sıralarından, 
«Yozgat'ta yüzme havuzu yok» sesleri) 

«Yozgat'ta yüzme havuzu yok» sözü, vaktiyle 
birisinin, «Ben, 25 milyon kredi almadım, 19 milyon 
kredi aldım» deyişinden farklı bir şey değildir muh
terem arkadaşım. (ÖHP ve MSP sıralarından alkış
lar) 

AHMET BULDAN!,! IÇMuğla) — Sahtekâr. 
ıNEGMlETTÎN ERBAKAN (Devamla) — îkinci 

üzüldüğüm bir makta, Sayın Başbakan buraya geldi
ler, («Türkiye'de 500 tane imam hatip okulu var» 
dediler. 7 seneden beri şu imim hatip okullarının 
dhemmiyeti üzerinde duruyoruz. Sayın Başbakanın 
imam 'hatip okullarının adedini bilmemesine fevka
lade üzüldüm. Türkiye'de halen 335 tane imam hatip 
okulu var. Siz, nasıl oluyor da 450 tanesini yapıyor
sunuz? Başka yerde bizim görmediğimiz gizli birta-
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kim imamlar mı yetiştiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? I 
ı(CHP ve MSP sıralarından gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, 'bu mantık ve bu düşün
ce ile, «siz bizden" daha kötüsünüz, biz sizden daha I 
kötüyüz» adı altındaki bu boş konuşma üzerinde şu I 
kıymetli vakti daha fazla harcayacak değilim. I 

IMulhterem arkadaşlarım, yalnız, Sayın Başbakanın 
Ibir sözü üzerinde durmaya ve bugünkü konuşmayı I 
bunun üzerine bina etmeye mecburum. O da, «Efen- I 
dim, ben, Ibir Allah'ın kulu istemedim. Bu parayı ne
reden bulacağımı gösterecek *bir Allah'ın kulunu is
tedim» diyor. I 

Şimdi biz aslında geçen hafta bu paranın nereden I 
bulunacağını madde, madde, programlar halinde gös- I 
terdik ve 50 milyon aziz milletimiz bunun nereden I 
•bulunacağını gördü. Ara yerde aldığımız binlerce I 
telgraf, binlerce mektup ve 'bütün milletin teveccü- I 
hü, milletin bu konuyu anladığını gösteriyor. Ancak, I 
maalesef, Sayın (Başbakan bunu anlamamış veya an- I 
lamamış gözüküyor. Onun için işte 'bugünkü konuş
mamda, 'bu dövizi nereden bulacağız, bu parayı ne- I 
reden bulacağız, biz işbaşına gelirsek - inşallah - bu I 
işi nasıl halledeceğiz. İşte, boş tenkitler yerine, şu I 
memleketin meselelerinin çözümü nedir; bu konuş- I 
mamın ağırlık merkezini buna istinat ettirmek istiyo- I 
rum. l(Alkışlar) 

'Muhterem arkadaşlarım, önce bir defa görüyor- I 
sunuz ki, maalesef, ülkemizde her aklı selim sahibi 
için yol tek olduğu halde, batı kültür emperyalizmi
nin tesiri dolayısıyla Batı fikriyatına kapılmış birta- I 
kim evlatlarımızın yanlış yollara sapmaları yüzünden, 
bugün bir suni yol orta yere çıkmış, başka da çare I 
yok deniyor. Nedir bu orta yere çıkan «Batı Klüp» I 
zihniyeti? 'Körü körüne Avrupa'ya bağlılık, içeride I 
sömürü ve tahakküm. 'Bu zihniyet anarşi karşısında 
nasıl tavır takınıyor görüyorsunuz. Hiçbir ciddi ted
biri yoktur; ah ah, vah vahla vakit geçirmektedir. 
Geçen sefer dikkatle Sayın 'Başbakanın konuşmasını I 
inceledim. Şu kadar ciddi memleket başmeseiesi hak
kında acaba ne tedbir getiriyor diye, bir tek cümle I 
var ortada : «Biz, devlet kuvvetlerinin meşru saha 
içerisinde kalarak bu işi bastırmasını istiyoruz, var 
mı bir diyeceğiniz?» diyor. Sayın Başbakan, siz 'bunu 
isteyecek değil, siz (bunu yapacaksınız. (Gülüşmeler, 
IMSP sıralarından alkışlar) Siz bunu yapacaksınız. 
Buraya çıkıp da, «meşru zeminde, meşru şekilde bu 
işi halletmek lazımdır» deyişiniz hiçbir şeyi hallet
mez. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ya neyi halleder 
Hoca? I 
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NECMETTİN ERJBAKAN (Devamla) — Ah abla, 
vah vahla olmaz. Geçen sffcr 12 maddelik anarşiyle 
mücadele için takdim «imiş oiduğuıiıuz planı, Sayın 
Başbakanın lütfen bir kere daiha. dikkatle incelemesi
ni rica ediyorum. 

Aynı körü körüne Batıya bağh olan zihniyet, ülke 
kalkınmasında da «başka çare var mıdır?» diye, dö
ne döne, tepine tepine şu zehri bize ilaç diye yuttur
maya kalkıyor. Elbette 'bunun üzerinde ısrarla dur
maya mecburuz. Önce «»Batı Kulüp» zihniyeti adı 
altında ilaçtır diye şu millete takdim edilen nedir? 
1947'den heri tekrar ediyorum, tekrar, tekrar, tekrar 
aynı felaket, yanlış düşünceliler tarafından başımıza 
getirilmiştir. 

Bu, 7 maddelik bir pr^amdır , Zaman zaman 3'ü, 
zaman zaman 5'i tatbik edijmiş ve bugünkü felaket
lerin içine de adım adım böylesi g^irilmişizdir. 

Bunların 1 nci maddesi ne? Bizim milletimizin 
müstakil parası yok, parayı dolara bağlayacak. Dev
let olmanın ilk şartıdır müstakil parası olmak. Sonra 
milletin hakkıyla oynayacaksın, paranın değerini dü
şüreceksin. Birinci madde Ibu. 

2 nci madde, zaten korkunç olan faizleri artıra
caksın. 

3 ncü madde, her şeye vergiler, zam yapacaksın. 
4 ncü madde, milletin taşıyamayacağı kadar vergi 

getireceksin. 
5 nci madde, bütün bunları yaptıktan sonra, ar

tık Batının hoşuna gidecek noktaya geldiğin için, kapı 
kapı, borç dileneceksin. 

Ondan sonra bütün ülkenin büyük cirolu sahala
rını yabancı sermayeye açacaksın. (Piyasayı yabancı 
mallarına açacaksın; 6 nci madde bu. 

7 nci madde de, milletin gözyaşını, ıstırabını lafla 
pansuman etmeye çalışacaksın. 

İşte başka çare yoktur denilen 7 maddelik prog
ram budur. 

Bu program bugüne kadar pek çok defalar tatbik 
edikti. Her seferinde ülkeyi daha büyük bir felaketin 
içerisine getirdli koydu. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız bu program bu 
sefer, tam 33 seneden beri ta^tikine nazaran, çok da
ha hatalı bir şekilde tatbik «üfeneye kaikışıtrnıştır. 3 
tane ayrıca, kendi mantığı iç^ksande tatbikat hatasına 
işaret etmekle yetinmek istiyorum. 

«56 lira yeterdi, parayı 70 liraya düşürdük» diyor, 
aferin iyi ettin,. 
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Büyük nispette tatbik edilmiştir, acımasız tatbik 
edilmiştir.. Madem bunu böyle tatbik edeceksin, neden 
kendin 56 liradan bu parayı toplamadım; bir. 

İMmeM, niye önce Batının emideriınim hepsıinü ye
rime getirdin de şimdi kapı kapı borç dileniyorsun, ni
çin borcu arkadan dilemiyorsun? İnsan hiç değilse bu
nu beraberce yürürlüğe koyar, 

Üçüncüsü, «Gelirleri de artırapağız» diyorsun; ha
ni, nerede? 

Şurada «katsayı 25 oton,» diyoruz, önümüzde ter-
ter tepiniyorsunuz. Öıbür taraftan «Amlan şu Asgari 
Geçim İndirimi Kanunu çıkıncaya kadar tazminat öde
yelim» diyoruz, rnarai oluyorsunuz. (AP sıralapnıdlan 
'«Kaynak nerede, kaymak nerede? sesi) 

Sizin bu tutumunuzla, samimiyetinize naisıl inana
cağız biz? 

Bu sebepten dolayı siz, milletin sırtına vurulan yük
lerin hepsini bir bir vuruyorsunuz, bu yaraya merhem 
olacaik olan hususları 'ise, eşel-mobil dahil, ne kadar 
geriye atafoilirseniz atabiliyorsunuz; çünkü «Gerisi Al
lah kerim, nasıl olsa biz Milli Selâmete bir bahane bu
lur, çeker gideriz. Kim bunu hallederse halletsin» di
yorsunuz 

Muhterem arkadaşlarım, aslında bu kararlar hiç
bir hesabın, kitabın gereği değildir. Bu kararlar IMF' 
nin emridir. «Derhal yapmazsanız anlaşmayı bozarız» 
dediği için yapılmıştır. Bu yapılan konuşmaların hepsi 
sonradan ayıbını örtme, kusurunu kapatma konuşma
larından başka bir şey değildir ve bu feci şekildeki tat
bikatın neticesi ise milyonlarca köylü, işçi, memur, 
esnaf, emekli, dar gelirliyi gözyaşına, açlığa, ıstıraba 
atmaktır, sınıf ayrımını yapıp Türkiye'yi sosyal patla
maya götürmektir. Bir .fasit dairedir, yarayı büyütmek
tir ve Türkiye'de orta sınıfı yok edip komünizme ze
min hazıria(maktan başka bir netice vermeyecek bir fe
ci adımın karşısıındaiyız. 

«Başka çiare yoktur» diye, tekrar tekrar, işte mille
te çareym'iş gibi takdim edilmek istenen felaket ve fa
cia buldur aziz arkadaşlarım, 

Bakınız, geçen sefer söyledim bunun 4 anahususi-
yeti var : Bütçenin hepsini cari masrafa çevirmek; iş
te şimdi önümüzdelki bütçe budur, yatırımları, kalikın-
miayı durdurmaktır. 

Bütçenin açığı mı var; o kadar vergi alacaksınız, 
İşte Verıgi Kanunu nihayet çıktı, geldIL 

Bundan sonra, "KİT'ler zarar mı ediyor; o kadar 
zam koyacaksınız. 

Döviz mi lazım; ne şart istiyorlarsa borcu alacak
sınız., Geçen sefer ne dedim? 

Muhterem arkadaşlar, peki siz ne üreteceksiniz? 
Sadece zam ve zulüm mü? Bunları slizin yerinize ko
nacak bir otomat çok daha mükemmel olarak yapabi
lir. Sizlin işimiz sadece idareyi maslahat mı olacaktır? 

Aziz arkadaşlarım, gerçek şudur; 33 seneden beri 
tekrar tekrar bizi mahveden bu yanlış zihniyet sadece 
yarayı büyültüyor. 33 sene evvel Marshall yardımı gel
diği zamanki hükümetlerin konuşmalarına bakın, «100 
milyon dolarlık bir borç bulsak kendimizi kurtardık» 
diyorlardı. Simidi gele gele 5 milyar dolar dış borç bul
maya ve 300 milyar lira bütçe açığımı kapatmaya iş 
dayanmıştır; sadece yara büyümüştür. 

Geçen sefer ne dedim? Bir defa bu hesabınız yan
lıştır. 5 noktadan bu binanız çökecektir. Siz bu borcu 
bulacağınızı kabul ediyorsunuz, halbuki işte neticeyi 
görüyorsunuz. Ondan sonra, 3 milyar iç borç bulaca
ğınızı kajbul ediyorsunuz. Bu «Vergi Kanunu» çıkar
tacağınızı zannediyorsunuz. Bu haksız «Vergi Kanu
nu» çıkmayacaktır bu Meclisten. Bu çıkmadığı zaman, 
zaten bir haksızlığı bir haksızlıkla gidermeye kalkış
ma metodunuz çökecektir. 

Üretimin kendi kendine harekete geçeceğini zan
nediyorsunuz, Siz çaiışmajdan, terlemeden bu üretim 
kendi kendıime harekete geçmez. 

Bu hesaplarda fiyat artışlarınızı 1980 senesinde % 
35'i aşmayacak diye kabul ettiniz. Halbuki daha şim
di, Ocak ayında, fiyat artışlarının rekorunu kırdınız. 
Başka ülkelerde 1 yıldaki fiyat artışını 1 ayda başardı

nız; maşallah, ne kadar kabiliyetli imişsiniz. (MSP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

Fiyatların ve ücretlerin bu artışları sizin hesapla
rımızda yoktur. Bunları koyduğunuz zaman ne KİT 
dengeniz kalır, ne bütçe dengeniz kalır. Bunu geçen 
sefer, 12 gün önce hlalber verdim. Şimdi hadiseler in
kişaf ediyor, bu binanız bu 5 yerden çökecek dedim. 
İşte size bugün üzülerek bu binadaki, bu yanlış, bu ba
tıl zihniyet binasındalki 7 tane çatlağı gösteriyorum, : 

1 ncisli, dış borç dediriiz, neden Matthofer Anka
ra'ya gelürken önce Atina'ya uğradı? Niçin Mattho-
fer'in uğramasının hemen arkasındajn 714 sayılı No

tamı kaldırmaya başladınız? (MSP sıralarından alkış
lar) 

Bundan başka, 3 ayda 3 tane dış seyahat yaptınız, 
-ikinci çatlağı gösteriyorum- eliniz boş döndünüz. 
25 Martta toplamacaklarmış da, bize borç vermeyi dü
şüneceklerimjiş; miiş, miş... Bunu biz 2 seneden beri 

' dinledik, 24 Ocak 1980'den itibaren, 1 aydan fazla ol
du, ha;nii işçi dövizi gelecekti? Ne var ortada? Bakınız 
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sizden önce bunu yapanların, yaptıkları ayda 600 mil
yon dolar gelmişti; sizde şiimdi bu da gelmedi. Çünkü 
bu metot aşındı. 

Hani ihracattan döviz gelecekti? İşte bakın Ocak 
1980 ayındaki ihracat geçen senenin Ocak ayına naza
ran % 5 artmış ve 216 milyon dolardan 226 milyon 
dolana çıkmış; halbuki hiçbir şey yapmasam iz dahıi za
ten fiyatlar % 5 artıyor. Siz bu kadar büyük yaralar 
açtınız, ne ihracat döviziniz var, ne işçi dövizimiz var. 
Hani transferler başlayacaktı? 3 - 5 tane tüccarın 8-10 
bin dolardan aşağı transferi ile kimi oyalıyorsunuz? 
Şimdiden Frankfurt'ta mark 50 liraya çıkmıştır, sos
yal tedbirlerden hiçbiri yoktur. 

Ayrıca, işte ilkbahar geliyor, ortada ilkbahara ait 
ne gübre var, ne mazot var. Biraz sonra bütün yurdu, 
şimdi Güney Anadolu'da başlamış olan feryat bütün 
yurdu kaplayaüaJkür. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız ilkbahar gübresi 
yok. Bu çok mühim bir hadise. Burnunla, ilgili olarak 
bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum : Sayın De-
mirel 2 sene evvel Sayın Ecevit'e şu sözü söylüyordu: 
«Ocalk ayında (işe başladığı halde biz hazırlıkları yap-
mıştuk, siz transferi yapamadınız, onun için bu ilkba
har gübresinin bulunmamasının mesulü sizsiniz» di
yordu. Halbuki kendileri Kasım 1979 ayında işe baş
lamışlardır. Kasım ayında işe başlayınca bu ilkbahar 
gübresinin bulunmasının mesuliyeti kendisine olmu
yor. Dikkatlinizi çekerim. (CHP ve MSP sıralarından 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, işte «Batı Kulüp» dediği
miz budur. Bu Türkiye'yi bugünkü felaketin içine ge
tirmiştir. Şimdi asıl konuşmamın içine giriyorum. 

Sayın Demirel ne soruyor? Diyor ki; «Parayı ne
reden bulacağız arkadaş? Dövizi nereden bulacağız». 
Haa, şimdi lütfen dinleyin; bulacağımız para ne ka
dar, bulacağımız döviz ne kadar? Geçen sefer bu he
sabı yaptım, teferruatına girmiyorum. Türkiye'nin bu
gün 5 milyar dolar petrol dışı ithalat yapmak mecbu
riyeti vardır. Türkiye'nin bugün 4 milyar dolar en aşa
ğı petrol 'ithalatı yapmak mecburiyeti vatıdır; o bu se
ne içerisinde 5 milyar dolara da çıkabilir. Asıgari 9 
milyar ila 10 milyar dola,ılik bir ithalat yapmaya mec
bursunuz. 5 ayda her şeyi düzeltirim sözünüzün tarif 
etmiş olduğu bir Türkiye'nin meydana gelmesi için, 
% 6 - 7 kalkınma hızının meydana gelmesi için bu mik
tar aslında yetmez bile; ama en asgariden tutuyorum. 

Buna karşılık elde ne var? 2,5 milyarlık ihracat, 1,5 
milyar işçi dövizi, toplam 4 milyar var; 5 milyar do
lar açık, işte buradan geliyor ve Bütçenin de 300 mil
yar TL. açığı var. 
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Şimdi aziz Parlamentonun huzurunda, yüce mille
timizin huzurunda bu dövizin njeredien bulunacak, bu 
para nereden bulunacak; takdim ediyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, önce size 12 maddelik bir 
milli program takdim ediyorum. Bu program şunlar
dan başlıyor : 
İnanç, heyecan ve kadro bu programın temelidir. Bu

nun için 3 tane maddesi oluyor. Milli görüşü hâkim 
kılmak, inanarak işe başlamak birinci maddedir. 

İkinci madde, milli heyecandır, (AP sıralarından 
gürültüler) Bakınız asıl paranın kaynağından hiç anlı
yor musunuz? Bu heyecanı duymazsanız bu parayı bu
lamazsınız... (CHP ve MSP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar, gülüşmeler) 

Siz kim, bu milli heyecanı duymak kim... (CHP ve 
MSP sıralarından alkışlar) 

Para para dediğin için aç kalıyorsun, farkında de
ğilsin. (AP sıralarından gürültüler) İnançlı bir kadro
nun işbaşına gelip, bilgi, oıiganizasyon, disiplin takip 
mekanizmasının kurulması şarttır. 

Size 3 tane temel prensip koyuyorum. Biraz sonra, 
da böyle bir hükümetin nasıl bir modele göre kurula
cağını da açıklayacağım inşallah. 

Böylece milli bir çözüme gitmek mecburiyeti var
dır. Bu hükümet ve işbaşına gelecek olan kadro 7 sa-. 
hada üretimi artırmak 'için üretime başlayacak. Bun
lardan 2 tanesi bugün ele aitnmışitır; tarım ve sanayi. 
Ancak verimli çalışmıyor. 

Diğer 5 tane bölge ise maalesef daha henüz ele 
alınmış sayılarnaz.Bunlaır: orman, maden, turizm ve 
nakliyat, dış nakliyat konularıdır ve işgücünü üretime 
çevirmektir. 

Bundan başka bu üretim sahalarında şu 2 hususun 
gözetilmesi lazımdır. İthafta! ikamesine, dışa bağımı 
azaltma, ihracata dönük olmaya meoburuz. İsrafı kal
dırmaya, dengesizlikleri gidermeye mecburuz. 

Üç tane teşvik lazımdır: Bir tanesi tasarrufu teş
vik, 

İkincisi, yatırımları teşvik, gerek özel sektör, ge
rek kamu yatırımlarını teşviktir. 

Bizim getirdiğimiz Dördüncü Beş Yıllık Plana yaz
dığımız tam teşvik sistemi tatbik edilmelidir, 

Üçüncüsü de, sıhhatli eûconomüıye geçiştir; yani pa
ra sağlam para haline getirilecek, faiz terk edilecek, 
kredi zengine değil, verimli iş yapana verilecek ve ver
giler fakirden alınma sistemtinden vazgeçilecek ve is
raf kaldırılacaktır. 

Bu maddelere ilaveten bir 12 nci madde de, kar
deş Müslüman ülkelerle iyi münasebetlerin geliştiril
mesidir. 
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ıBu 12 maddelik program nasıl paraya dönüşecek 
nasıl dövize ve paraya dönüşecek, arz ediyorum, 

Muhterem arkadaşlarım, önce bir defa bu seneki 
tihracajt: Bu Hükümetin elinde 2,5 milyar dolar olsa ol
sa ancak olur, Çünkü, 1978 ki, kesin rakamlar tespit 
edilmiş olan ihracattır, 1 530 000 000 tarım ihracatı 
vardı, 732 milyon sanayi mamulleri vardı, 25 milyon 
da maden vardı. Bunu bugünkü Hükümet, ki şu çalış
ma şeklimi 3 aydan beri gördük, bu Hükümet, tarım 
ihracatını 1 650 000 000 dolardan ileriye götüremez, 
sanayi mamullerini 800 milyondan ileriye götüremez, 
maden ihracatını da 50 milyondan ileri götüremiez. Si
ze biçilecek ölçü, siz 2,5 milyar dolar yaparsınız. On
dan ıdolayı Muhterem Ticaret Bakanının, 3,5 milyar do
lara çıkacağı ifadesi güzel bir temennidir, isterseniz 
inşallah çıkarsınız; ama sizin ölçünüz budur. 

Şimdi balk, ben size bir plan talkdiim ediyorum; ama 
bu planı size takdim etmekle beraber, sizin 3 aylık gi
dişatınıza bajkarak, bunu sizin gerçekleştireceğinize 
inanamıyorum. 

Şimıdli bak : 
1. Önce bir defa, hazineleri bir bir sayıyorum, si

ze 24 tane ıdöviz ve gelir kaynağı gösteri yoru'm. 
2. Şu buğdayı ele aldığınız zaman, tarım sahasın

da 7 - 8 milyon ton buğday ihraç edersiniz; bu 1 nci 
yılda 1 milyar dolar getirir, birkaç yıl içerisinde 1,5 
milyar dloliarlik bur adla bir kapasite vardır; alma bu Hü
kümet «Hiç» der, söyleyeceğim şimdi. (Gülüşmeler) 

2. Et; bugün Türkiye'nin at ihracı meselesinde 
bu sene 150 milyon diolar getirilebilir, birkaç yıl içeri
sinde 500 milyon dolar getirirsiniz. 

3. Yaş meyve ve sebze çok konuşulmuştur, hemen 
geçiyorum, 100 milyon dolajr bu sene artırılabilir, bir
kaç yılda 250 milyon dolar. 

Diğer tarım ürünleri mercimek, domates, patates, 
soğan, fasulye... Bunları çürüteceğinize, ihraç ederse
niz; 150 miyan dolar bunlardan, birkaç yılın içinde 
200 milyon dolar alırsınız. 

Şu bizim bitirme noktasına getirdiğimiz Bolvadin' 
dski alkaloit fabrikasını bitirirseniz - haber veriyo
rum - bu sene en aşağı 20 milyon dolar alırsınız. 

Şimdi tarımda takriben 1,5 milyar dolar artırmak 
ımümlkündür. Sanayie gelince, bilhassa Müslüman ül
kelerle olan ihalelerde, inşaat malzemeleri, ev eşyası, 
mobilya, halı, idayanıklı tüketim malları, buzdolaibı, ça
maşır makinesi, elektrik süpürgesine varıncaya kadar 
ihraç eddbilirsiniz. Giyim eşyası ve gıda ürünleri ih
raç edebilirsiniz, Şu üzerimizden geçen TIR kamyon-
la^ının yerine bir kısmını bizim ülkeden gönderecek 

hale dönüşiseniz en aşağı 1 milyar dolar elde edersiniz. 
Bunu birkaç yıDdia 2 - 3 mlityar dolara çıkartmak da 
mümkündür. 

Bundan başka, majdenler: Bugün 250 milyon dolar
lık maden ilave ihracat yapmak mümkündür, birkaç 
yılda 500 milyon dolara çıkmaJk mümkün, 

Bugün ormandan 25Q milyon dolar ilave ihracat 
yapmak mümkündür, bifkaç yılda 500 milyona, 1 mil
yara çıkarsınız.; 

Bugün gemi nakliyatında 100 milyon dolar ilave 
koymanız mülmlkündür, birkaç yılda -350'yıe çıkarsınız. 

Bugün turizmde 50, birkaç yılda 100 ilave etmeniz 
mümkündür. 

Müslüman ülkelerdeki taahhüt hizmetlerinize 500 
milyon ila 2 milyara, çıkalbiirsiniz. 

Müslüman ülkelere bugün 100 bin işçi gönderin 
100 milyon dolar alırsınız, 500 bin işçi gürıderin 500 
milyon dolar alırsınız 1 senede. Almanya'daki "işçileri
mize tam teşVik tatbik ederseniz, daha 500 milyon do
lar alırsınız. 

Size, 17 kalem saydım, bu yıl bir yıldaki ilavesi 
4 250 000 000 dolamdır; birkaç yılın içerisindeki ilave
si ise en geç 5 yılda 9 milyar dolar ilavedir. Kaldı ki, 
eğer petrol ve Türkiye'deki gazı kullanmak işini be-
cerirseniz, üretime geçecek olan Konya Motor Fabri
kası, tş Makineleri, TÜMOSAN, TAKSAN, TESTAŞ, 
TEMSAN Sanayi tesislerini bitirirseniz, birkaç senede 
ve bugünlkü süratli enerji tesisine yarayacak olan su 
koçları, gaz türbinleri, çöple çalışan birtakım termik 
santralleri kısa zamanda inşa edecek olursanız, çok bü
yük ikame yaparsınız. Şu anda ufak bir alaka ile üre
time geçecek olan fabrikalara sahip olup, bunları ha
rekete geçirecek olursanız, milyarlar, milyarlar, hem 
döviz olarak, hem de Türk parası olarak kazanırsınız; 
5 milyon işsizi üretime sevk edecek olursanız, milyar
ları kazanırsınız. 

Ayrıca, Türkiye'de bir büyük mühendislik hizmeti 
vardır; ormandan madene kadar bütün sahalarda ça
lışan idealist, heyecanlı bir mühendis kadrosu vardır; 
kendi imkânlarıımızı harekete geçirirseniz, mühendislik 
hizmetlerini artırırsanız, 200 milyon dolarlık Orta Ana
dolu Rafinerisine depo getiriyorsunuz, 31,5 milyon do
lan mühendislik hizmetidir; tekrar elinize geçti işler, 
memleket tekrar müstemleke haline dönmeye başladı 
tekrar. Eskiden kısım kısım Türkiye'de yapılacak olan 
ihaleler, şimdi anahtar teslimi ihaleye dönüşmeye baş
ladı, 

Diğer yandan, ağır sanayi gibi, aynen kimya sana
yiini de programlamak, Türkiye için en büyük gelir 
kaynaklarından birisidir. 
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Size 24 tane gelir kaynağı arz etmiş bulunuyorum 
muhterem arkadaşlarım. 

Bakınız, bunların üzerinde durmaya maalesef vak
timiz müsait değil, sajdece birkaç tanesi ile bir fikir 
vermek için birkaç kesit sunmak istiyorum; asıl, bu 
memlekette konuşmamız lazım gelen budur, biz bura
da 1 saat değil, 1,30 saat değil, 15 saat sadece bunu 
konuşmalıyız; ama asıl konuşacak şeye vakit olmazsa, 
işte memleketin hali buna döner. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 yıllık buğday üretimi
ne bir göz atın, ne görüyorsunuz? 1973'te buğday üre
timi 10 milyon ton, 1978'e çıktığımız zaman 
16 700 000 ton. Nereden geliyor? İşte, gözle görül
mediği halde, bu 4 senelik Milli Selametten geliyor. 
(AP srıalarından alkışlar) 

Çok teşekkür ederim alkışlarınıza. 
«rîmam hatip okulunu nasıl oluyor da Milli Sela

met açıyor, Milli Eğitim Bakanlığı bizdeydi» diyorsu
nuz da, buğday 10 milyon tondan 17 milyon tona çı
kınca, niye Tarım Bakanlığı elinde bulunan Milli Se
lamet Partisinin olmuyor bu başarı? (MSP sıraların
dan alkışlar) Onun arkasından iki sene, üretim yine 
yerinde saymış. 

Muhterem arkadaşlarım, sözü- uzatmayacağım. 
Bizim yaptığımız, ufak bir alaka idi; gübreyi vaktin
de verdik, 1976'da 70 bin traktör dağıttık ve sözleş
meli ekim yaptık, sözleşmeli... Tarımcı arkadaşlarım 
bu sözün altında neler yatıyor, biliyorlar. Ufacık bir 
alaka, 10 milyon tondan 17 milyon tona çıkardı. 

Bugün de açıkça ilan ediyorum: Eğer buğday ta
ban fiyatı şimdi ilan edilirse, köylünün alın terini 
karşılayacak şekilde ilan edilirse, şu faraziyem bun
dan sonra yürümez. Köylünün gübresi ve traktörü 
vaktinde verilecek olursa, şimdi traktör yok, onun 
için teklif ediyorum, 10 bin tane ithal edilmiş trak
tör var, bunu Toprak Mahsulleri Ofisine alınız, 10 
milyar lira verin, alın ve köylünün tarlasını fişle sü
rün, hangi tarla sürülecekse gidin siz sürün, yoksa 
aç kalacağız, aç kalacağız haberiniz olsun, aç kala
cağız, aç!.. 

İBu ufacıcık alaka, Türkiye'de buğday üretimini 17 
milyon tondan 20 milyon tona çıkarır; istihlakimiz 
11 milyon ton civarındadır. Stokları erittiler, 2 mil
yon ton da o stoklara ayırsâk, 7 milyon ton buğday 
ihraç edebiliriz; 7 milyon ton'buğday ise, bugün tak
riben 180 dolar fiyattan '1 260 000 000 dolar eder 
muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi bakınız, «Dövizi nereden bulacağız?» diyor, j 

Dövizi buğdaydan bulacağız, dövizi bulmak için 
terleyeceğiz. Oturduğun yerden dövizi bulamazsın. 
Ben sana 10 tane IMF gösteriyorum; bak, buğdayın 
içinde 10 tane IMF var; ama bu, Hükümet istiyor; 
'bu, köylü ile alakadar olmak istiyor; bu, terlemek is
tiyor. Senin terleme ile alakan yok, oturduğun yerde 
alınmışsın, «başka çare yoktur...» Hayır tarafına bak
mazsan, çalışma tarafına bakmazsan, yalnız şer ta
rafında kalmaya yeminli isen, senin için başka çare 
yoktur, önündeki kuyuya düşmekten de başka çare 
bulamazsın. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Gübre... Şimdi bakınız, memleketin her meselesi
nin durumu fecidir muhterem arkadaşlarım. Bu ko
nu çok geniş, Cumartesi günü bir basın toplantısı yap
tım, bunlara parmak bastım. Sayın Demirel bugünün 
geleceğini biliyor; hemen bir genelge çıkarttı umum 
müdürlüklere; «iBu üretimleri artırın, şu yatırımları 
yapın....» Mektupla olsaydı bu iş, çoktan biz dünya
nın en güçlü Devleti olurduk. Terleyeceksin Muhte
rem Başbakan, terleyeceksin, terleyeceksin, hiç çaresi 
yok', 

Şimdi bakınız, 1979'da 7 600 000 ton gübre... Bu 
gübrenin 4 200 000 tonunu biz ürettik, diğerini dışa
rıdan ithal ettik; yekûn, 7 600 000 ton gübre. Ne ka
dar bunun dolar olarak değeri? 1 216 000 000 do
la.', 

Şimdi, gübre fabrikalarının haline bakınız: Bun
ların hepsi, hammaddesizlikten % 30 nispetinde çalı
şıyor. tşte bakınız, «Doları nereden bulacağız?» di
yor. Şu % 30 çalışan gübre fabrikasını .% 60'a çı
kart; işte sana 500 milyon dolar; ama bunun için ter
lemek lazım. 

Soruyorum huzurlarınızda: O IMF - kredi ile veri
liyor diyor - üç misli fazla fiyattan gübrenin dışarn 
dan alınmasına müsaade ediyor da, neden Türkiye* 
deki gübre fabrikasına bedeli verilip, alınmaya mü
saade etmiyor? Bunu niye IMF'ye sormuyorsunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, zaman çok Ölçülü olduğu 
için, bunların, içerisinde kalmak mümkün değil; ama 
eğer şu konuşmada zaman müsait olsaydı 40 tane pro
je takdim edecektim, 40 tane; bunları yine Sayın Baş
bakana takdim edeceğim: 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kendine sakla. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet, 
bizim milletimiz maalesef, görerek anlıyor, öğreni
yor; onun için geleceğiz, yapacağız, o zaman anlaya
caksınız Allah'ın izniyle. 
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Muhterem arkadaşlarım, bakınız, et meselesi: Bu
gün Türkiye'de 634 bin ton et üretimimiz var, kullan
dığımız 624 bin tondur; 16 kilo fert başına et kullan
dığımız halde . Batı ülkelerinde bu miktar 40 - 120 
kilo civarındadır; dolayısıyla kendi etimizi ancak kar
şılar durumdayız; halbuki, en fazla hayvanı olan bi
ziz. Neden? Başkası sığırdan 240 kilo sağlam et çı
kartıyor, bizdekilerden 90 kilo çıkıyor; başkası, ko
yundan 24 kilo et alıyor, bizdekinden bu et 16 kilo 
civarında kalıyor. Niçin? Besicilik yok. 

Bakınız, vaktiyle biz ufak bir alaka gösterdik, hay
vancılık kredisi verdik faizsiz, sütçülük kredisi ver
dik ve şu et kombinalarını yapmaya başladık. Bunla
rın karşısında, o esnada et üretiminde büyük bir art
ma meydana gelmiştir. Sadece bir mukayese arz edi
yorum; bugünkü Hükümetle bizim aramızdaki fark. 
Bakınız, biz Şeker Şirketinin besiciliği için 300 bin 
büyükbaş hayvan programa koyduk ve bunu büyük 
ölçüde tatbik ettik; bu yılki program, 130 bin büyük
baş hayvandır. Bu aradaki farkı sadece 300 bin başa 
tekrar çıkartsanız, 300 bin baş da koyun besletseniz, 
100 bin başı da Et Balık Kurumu ve Et Üretimini 
Artırma Umum Müdürlüğüne, ilgili umura müdür
lüğüne görev verseniz, tam 150 milyon dolar bu sene 
alırsınız. Çünkü, besicilik altı ayda ürününü veriyor. 
Bunun için 9 milyar lira para vereceksiniz, kredi. 
9 milyar lirayı verdiğiniz zaman, 15 milyar lira elini
ze ilave üretim geçecek ve 150 milyon dolar elde 
edeceksiniz. Kim yapacak bunu? Elinde telefon, 
«ÎM'F, acaiba kulağını mı kaldırdı, başını mı oynattı?» 
diyen hükümetler yapamaz bunu; bakan odaları dele
gelerle dolu olan hükümetler yapamaz bunu. Etle uğ
raşacaksınız, buğdayla uğraşacaksınız, başka çaresi 
yok. İME ile OECD ile halledemezsiniz bunları; işte 
buraya böylece geldik. 

'Muhterem arkadaşlarım, bakınız vaktimiz çok öl
çülü olduğu için hemen ifade ediyorum, 14 tane mo
tor bekleyen gemi var; bunların da makineleri gelmiş; 
kur farkını ödeyemiyor diye D. B. Nakliyat deposun
da duruyor. Şu hale bakın siz; 3 senedir de o gemiler 
motor bekliyor. Neden? Hükümet diye bir şey yok ki. 
Hükümet, elinde telefon, karşısında delege... Hükü
met bu, Hükümet bu... «Başka çare yok» diyor. 

O 16 milyon dolarlık gelmiş olan teçhizatı bugün 
taksanız 100 milyon dolar elde edeceksiniz; ama ben 
çalışma yolunu gösteriyorum; terlemek; milli model 
işte bu. Borç al soluk al; bu metot artık yürümez 
muhterem arkadaşlarım., 

Şimdi, Müslüman ülkeler 200 milyar dolar yatı
rım yapıyor; 60 milyar dolar ihtiyaçlarından fazlası 

var. Ufacık bir alakayla bugünkü 500 milyon dolara 
alınmış olan ihale, birkaç milyar dolara çıkartılabilir 
ve buraya giyim eşyasından ev eşyasına kadar sayısız 
imkânları harekete getirmek mümkündür; ama dedi
ğim gibi, bunların hepsi Hükümet istiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, petrolden tutunuz, ma
denlere kadar bugün Etibankın elinde... 10 seneden 
beri bitmemiş fabrikayı bir senede bitirirseniz, birçak 
yüz milyon dolar üç tane fabrikadan alacaksınız; 
ama maalesef zaman kısa olduğu için bu 40 tane pro
jenin hepsine ayrı ayrı giremiyorum. Yalnız, «para 
nerededir, döviz nerededir?» buna birkaç kesitle işa
ret etmekle yetinmek istiyorum. 

Ormanlarımız böyledir, madenlerimiz böyledir, 
demin size saydıklarımın hepsi böyledir. 

Şimdi, zaman ölçüsü içerisinde birkaç dakika da 
istihdam programına temas etmek istiyorum; milli 
modelin istihdam programı. 

Bakınız muhterem arkadaşlarım, bugün sadece ha
lıcılıktan 100 milyon doları bir senede kazanabilirsi
niz. Hem Batı ülkelerinde halılarınız kapışılmak üze
re, Iran olayları dolayısıyla piyasa rekabetiyle 300 
bin insana işyeri hazırlayabilirsiniz. Bir yıllık prog
ramdan bahsediyorum, uzun vadeli değil; yarınki 
programdan bahsediyorum, yarınki. Bugün sadece 
Urfa ve Mardin'de 50'şer milyon dolar - bu yeni şart
lardan dolayı - para bekleyen iki tane fabrikayı ta-
mamlasanız, bu 300 bin insanı çalıştıracak halı doku
manın yün ipliğini verebilirsiniz; ama nerede Urfa'ya 
eli uzanacak Hükümet, Mardin'e eli uzanacak Hükü
met? Nerede, nerede, nerede?.. (MSP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, demin size saydı
ğım hayvancılığı geliştirme programından, orman 
ürünlerini iki misline çıkartma programına kadar de
mir, kömür, bor üretimini artırma programına kadar 
600 bin maden ruhsatının % 10'unu çalış'tırsanız, her 
birinde 20 tane işçi çalış'tırsanız 120 bin kişi burada 
çalışın 

Şimdi şu DSİ'nün haline bakın, Sayın Süleyman 
Demirel Beyin vaktiyle görev yaptığı DSİ şimdi elin
de ne hale gelmiştir. 

DSİ'nin bu seneki sulama ihtiyacı için 72 milyar 
lazım; ona 32 milyar veriyor. Şimdi DSÎ'nin hali ne? 
Ona 32 milyar veriyor, 72 milyardan, değil mi? Ge
lecek sene DSİ yine 72 milyar işitiyor. Niye? 32 mil
yarla hiçbir şey bitmiyor, % 80 enflasyon, yine 72 
milyar istiyor. Kellim kellim lâ yenfa... İstediğin ka-
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dar ver, her sene aynı parayı yine ödeyeceksin. (MSP 
sıralarından alkışlar) 

İşte, «Başka çare var mı?» denilen bozuk makine 
bu arkadaşlar, bu; bu devridaim makinesi. Versen ver
sen hiçbir şey oynamıyor, yine aynı parayı istiyor. 
Bu meseleyi halletmeye mecburuz. Bu, Cön Ahmet'in 
devridaim makinesini de geçti. 1 milyojn memleket 
evladına bu sene iş bulmak mümkündür, sadece 6 - 7 
proje sahasında atılacak olan adımlarla. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar için enerji lazım. 
O enerjiyi temin edecek imkânlar ortadadır. 

İSMET ATALAY (Kars) — Trafolar patlıyor. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet, 
trafolar patlıyor maalesef. (CHP sıralarından gülüş
meler) 

Balkınız, demin size söylediğim 4 milyar dolarlık 
döviz aynı zamanda iç paradır. Çünkü, 70 liralık bir 
dövizi temin ettiği zaman bu Hükümet, bu yeni ver
gi kanunu kabul edilmese dahi, o katma değer vergi
leriyle 70 dolar 150 liraya çıkıyor, en az 105 liraya 
çı'kimalktadır. Buradan Hükümete, Devlete 150 milyar 
gelir gelir; yalnız 4 milyar doları bulduğunuz için, 
150 milyar geliriniz var; ayrıca da bu getirmiş oldu
ğunuz dolarlarla sanayi çalışacağı için, bir 150 mil
yar da ekonominin harekete geçmesinden temin ede
bileceksiniz. Bundan dolayıdır ki, kaynaklar ortada
dır. 
Muhterem arkadaşlarım, bakınız şu gerçeğe de işa

ret etmek istiyorum : Paraya ihtiyacı olan bir fab
rika, koştunuz, bir ufak ihtiyacını karşıladınız, 10 
milyon verdiniz; o, 100 milyon liralık üretim yaptı. 
Verdiğiniz o 10 milyon liradan enflasyon çıkmaz, 
bunu isterseniz açıktan basın verin. Açıktan basılıyor, 
yüzme havuzuna veriliyor... Hayır! Açıktan bastığın 
zaman üretime vereceksin. İşte aramızdaki fark bu. 

Kaldı ki, IMF bu memleketin ekonomisini geliş
tirmemek için kredi sınırlarını dar tutuyor. Gayri 
safi milli hâsılaya oranladığınız zaman, Amerika'daki 
kremdi % 90'dır; gelişmiş ülkelerin hiçbirinde kredi 
•% 60tan daha aşağı değildir; bizdeki 650 milyar li
ralık kredi bugünkü 3 trilyonluk gayri safi milli hâ
sıla karşısında ancak % 20 kadardır; IMF bunu dar. 
tutuyor, bu ülke gelişmesin diye. Bizimle olan alaka
lanma, size saydığım bu potansiyellerin mevcudiyetin
den dolayıdır; bizim güçlenmemizden, tarihteki yeri
mizi alacağımızdan korktuklarından dolayıdır, 1977 
seçimlerini erkene almak, bundan dolayıdır, «ille 
MSP'siz hükümet» diye çırpınmak bundan dolayıdır, 
haberiniz olsun! (MSP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar bakınız, işte ikisi arasındaki 
fark bu... 

Şimdi, huzurlarınızda soruyorum; ben size, do
ları nereden bulacağımı, parayı nereden bulacağımı 
24 tane anakalem halinde takdim ettim; şimdi Sayın 
Demirel'den soruyorum, buraya gelsin, şu 26 milyar 
doları 30 milyar borca çıkartıyor ya, 30 milyar dolar 
borcu nasıl ödeyeceksin? Gel sen de, bunun hesabını 
ver bakayım. (MSP sıralarından alkışlar) Ama senin 
hesabını ben biliyorum; sen diyorsun ki, «Aa'a, ne 
demek, biz borçları ödeyecek miyiz?» diyorsun ve 
sonra sen ciddi idareci oluyorsun, Milli Selâmet gayri 
ciddi oluyor. Şu farka bak sen, şu farka bak!.. Şu 
30 milyar... Bak, ben sana 4 milyar doları nereden 
getiriyorum, gösteriyorum. Gel buraya sen, 30 mil
yar doları nereden bulacaksın bakayım? Nereden? Ne
reden bulacaksın? 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, geçen sefer muh
terem Adalet Partili sözcü arkadaşım buraya geldi, 
«Milli Selâmet de ortak olduğu hükümetlerin içeri
sinde zam yapılmıştı» dedi. 

Doğru; bu noktaya temas etmeye mecburum. Kör 
ile yatan şaşı kalkar. Maalesef o hükümetler bizim 
hükümetimiz değil. İşte, sizlerin yüzünden... Kendi bu
laşığınızı bize süremezsiniz, bu kürsüden açıkça ilan 
ediyorum. Siz paranın değerini o zaman böyle dü
şürmek istediniz, biz mani olduk, onun için % 10' 
dan fazla yapamadınız. Siz o zaman yine böyle % 500 
zam yapacaktınız, biz % 20'den fazla yaptırtmadık. 
Ondan dolayı o gözükenler, biz orada sizin serleri
nize fren olduk, hayırlara motor olduk. Aramızdaki 
fark budur; bu böylece bilinsin. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bakınız, iki tane 
metot arasındaki mukayesede en önemli nokta şu; 
efendim çok önemli bir noktaya geldim muhterem 
arkadaşlarım; yahu kardeşim, sen, «buğdayı ürete
ceğim» diyorsun, «eti üreteceğiz, fabrikaları...» Bun
ları yapma diyen kim sana? Bak, bak, bak! «Bunla
rı yapma» diyen kim? E, «senin bu söylediklerini 
yapmak için dahi ilk hareket için benzin lazım.» 

Bunların hepsi safsata; 33 sene bu itelemeyle biz 
bu çukura düştük. Muhterem arkadaşlarım bakınız, 
bu söylediklerim bugün yarın üretim meydana geti
riyor. Beyefendiler arabaya binmiş, araiba kendi ken
dine gitsin diye bekliyor, «ilk hareket için benzin la
zım» diyor. Hayır. İlk hareket için arabadan inmek 
ve arabayı* iterek terlemek lazım, terlemek, benzin de
ğil. Esasen, sizin aldığınız benzinden hayır gelmez. 
Çünkü, sizin arabanızın motoru yok; sizin döktüğü-
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nüz benzin yere gidiyor. Ben olsam o Batılıların ye
rine, size borç vermem; ama niye veriyor? «Yarın 
bunlar Ortak Pazara girer, ben bunların en kıymetli 
yerlerini bu borç karşılığında satın alırım» diyor. İş
te, size itimatları sadece buradan ileri geliyor. Yok
sa, siz bu borcu nereden vereceksiniz? Şimdi, neden 
bu muhterem arkadaşlarımızın amblemlerini motor de
ğil de, at aldıklarını anlıyor musunuz aziz arkadaş
larım? (iMiSP ve CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, hani TRT'de vergi için 
açık oturum yapacaktık, hani? TRT'ye müracaat et
tik, cevapları burada : «ıBöyle usulümüz yok» diyor. 
TRT'nin usulü ne? TRT'riin usulü Eurovision yarış
ması yapmaktır... {Gülüşmeler) Millete vergiyi göster
memek. 

İki tane kanun geldi nihayet, elimize geçti. Ney
miş eferidim? 8 - 1 0 maddelik kanunmuş. Allaahh... 
Kanunların, bir defa 10 tane kanun değiştiriyor; son
ra, maddenin bir tanesi 5 sayfa. Niye bu kanunu siz 
Allahaşkına 1 madde diye getirmediniz Sayın Sezgin? 
Bu keskin zekânız bunu daha iyi hallederdi. (Gülüş
meler) Bütün bir kamınım 50 tane maddesini bir sa
tırda değiştirmiş «madde 7' demiş. Eee? «Efendim 
8 - 10 maddeiîk bir kânun hemen görüşüverelim.» 

50 senedir getirdiğiniz kanunların hepsini değiş
tirmeye kalkıyorsunuz. Ne zamana değiştireceksiniz, 
bir. İkincisi, daha 1 nci maddede girişte, önsözde ne 
diyor? Diyor ki, efendim, ahundan önce konmuş olan 
vergiler...» Evet?., «...memleketin şmai kalkınmasına 
mani olur.» Ekonomi harelceti... Kim koydu o ver
gileri? Sayın Demirerin 10 sene evvel koyduğu İşlet
me Vergisini şimdi yeni Mâliye Bakanı gelmiş tenkit 
ediyor, «çok yanhş Itonmuş bunlar» diyor. Bilesiniz 
ki, bugünkü koyduğunuz velf ileri de yarın başkası ay
nı şekilde tenkit edtectftc. İşte, sizin yaptığınızın hepsi, 
özü bu. 

Şimdi, bu yeni kanunun^ teferruatına girecek de
ğilim. Sadece, geçen sefer, Türkiye'de coğrafi den
gesizliklere işaret ettim, bu yeni vergi kanununun ni
çin fakiri ezen bir kanun olduğu hakkında da züm-
revi dengesizliğe ve zümrevi dengesizliğin hangi se
bepten ileri geldiğine işaret etmek için bu kanunun 
birkaç tane hususfyetirrden bahsedeceğim, vaktimiz 
feVkalade ölçülü olduğu için. 

Şimdi muhterem afkadaştafım, bakınız, bu geti
rilmiş olan kanunda '8 tane gizli merdane var, fakir 
fukarayı ezmek için; Mbiörmiz olsun. 

Bunlardan bir tamesi, önce,, bir defa indirimler ba
kımından götürü vergi ödeyen esnafın hududunu az I 
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tutuyor, ücretlilerden 18 000 lira daha az tutmuş. Es
naf ikinci sınıf vatandaş!.. Sonra, büyük tüccar ol
duğu zaman bu büyük tüccar % 4'e kadar, yani 5 
milyon lira kazanan bir tüccardan, kendisi aşağı yu
karı 200 bin lira, 3C0 bin lira, 500 bin lira vergi mua
fiyeti tanıyor, aşçısına, şoförüne kadar; esnaf olduğu 
zaman, «56 000 liradan fazla muafiyet tanıyamam» 
diyor. 

Ondan sonra köylü, esnaf götürü oldu mu, «mut
laka sen kâr etmişsindir, senin zarar ettiğini kabul 
etmem» diyor; ama büyük tüccar milyonlar kazan
mış; bilançosu zarar gösterirse, «Tamam, seninki 
olur» diyor. Bundan başka, şimdi vergi, «Küçükleri 
kaldırıyorum» diyor. Sakın aldanmayın. 

Şimdi bakınız, asgari geçim indirimini getirmiş, 
6 500 lira. Eskiden ufak dilimlerin vergisi % 10'du, 
şimdi en ufak dilimin vergisini % 45'e çıkartmış. 
Bak, bak, bak... Ne çıkıyor buradan? 

Şimdi bakınız, buradan çıkan şudur : Kendisi 15 
bin lira alan bir insanın bugün ödediği vergi çok 
ufak miktarda hafiflemiştir; ancak dünyanın başka 
ülkelerin dekilerine inmesi mümkün değil. Vergi bu
gün % 20 bir yük; ancak bunun kompozisyonu çok 
mühim. Bugün Batı Almanya'da bir işçinin ödediği 
vergi, kazancının % 12'sini aşmıyor arkadaşlar. Ye
ni getirmiş olduğu indirim, mindirimle % 35 vergi alı
yor, yine, yine, 15 bin lira alan bir insandan % 35 
vergi alıyor. İşte, bu haksızlıklarla yürüyemeyiz. 

Burada vaktimiz çok ölçülü olduğu için, sadece 
muhterem arkadaşlarım, şu evvelki gün televizyonda 
söylenmiş üç tane cümleye cevap vermekten kendi
mi alamıyorum ve bununla iktifa edeceğim. 

«Vergisiz devlet olur mu?»; böyle söyleniyor. San
ki biz devlet vergisiz olsun diyormuşuz gibi. Bak ce
vap veriyorum, beş tane cümlem var. 

Hayır olmaz; ama senin vergi diye aldığın faki
rin çocuğunun lokması... Geçinemeyenden vergi alı
nır mı? (MSP ve CHP sıralarından alkışlar) Sen ser
vetten, mali gücü olandan değil; gelirden vergi alıp, 
fakiri eziyorsun. Niye reklamdan, faizden vergi almı
yorsun da, iki kere fakiri eziyorsun, zaten geçineme-
yen bir insana, 300 milyar mevcut vergiye, hatta 400 
miyar vergiye, 300 milyar daha yük vuruyorsun? Sen, 
fakiri «vergisiz devlet olur mu?» diye diye kırbaçla
yan kimsesin. (CHP sıralarından alkışlar) Bunlar, şim
di bak televizyondan sesleniyor, bize telmihen; «bun
lar sadece ver diyorlar; ama nereden vereceksin kar
deşim? Bir yerden alacaksın ki, vereceksin. Almadan 
vermek yalnız Cenabı Allah'a mahsustur» diyor; hiç-
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bir şey vermeden almak da, yalnız size mahsus. (CHP 
sıralarından «tBravo» sesleri, alkışlar) Alıyorsunuz, 
yüzme havuzuna. «Nereden alacaksın?» diyor. Şimdi 
ıbiz emekliler günü yapıyoruz, diyoruz ki, yahu bu 
zulümdür. Şu, şu en çok ezilen gruptur; şu gruba şun
lar şunlar verilsin. Şimdi, aynı günkü yerde, nereden 
alacağımızı da söylüyoruz; yahu bugün sen faizi mas
rafa yazma, işte 50 milyar lira gelir-sana. «Faiz mas
rafa yazılmaz» de şu kanunun altına; 50 milyar lira 
gelir. 

Şimdi, bu TRT yok mu, bu 50 milyar geliri söy
lemiyor, nereden gelir alacağına ait olan kısmı mah
sus söylemiyor. Bu millet «E, birader bu hoca da hep 
ver, ver diyor...» 

Bu hoca, «ver, ver» demiyor, o beni değil, seni gös
teriyor seni ey TRT, ey TRT o seni gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, 5 dakikanız kaldı 
efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sağolun, 
teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sen fakirden alıp zengine veriyorsun, onun için 
haksızlık yapıyorsun; işte vergi sistemin. Bak, gelir
den, servetten alınmıyor; işte senin kredi sistemin. 
Bak, senin kredi sistemin şu : Bugün Antalya'da ya
bancı konuklar misafir edilsin diye evlere 200ı bin lira 
dağıtıyorsun. Van'da hayvanını besleyecek, ahır ya
pacak olan adama 10 bin lira krediyi verirken, 5 bi
nini veriyorsun, 5 binini de vermeden faizini işleti
yorsun. (ıMSP sıralarından alkışlar) tşte, senin vergi 
sistemin bu. 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Çok yalan söylüyorsun. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Biz bun

dan dolayı sizin zihniyetinize karşıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, burada aslında 
milletin ödediği vergiyi bir ihtiyaçtan dolayı değil, 
maalesef bu yanlış zihniyetli hükümetlerin yönetim 
hatasını ödüyoruz biz, partizanlığını ödüyoruz biz, be
ceriksizliğini ödüyoruz biz. Şu Hükümet var ya, bu 
milletin sırtına bu zihniyetiyle 1 trilyonluk yüktür, 
1 trilyon; çünkü bu bütçenin hepsi israftır. 

Muhterem arkadaşlarım, fakir fukarayı ezmek zu
lümdür, 

Cenabı Allah zalimlerden hiç hoşlanmaz. Onun 
için, Cenabı Allah'ın adını kendine perde ederek bu 
zulmün yapılması, hiç uygun olmuyor. Tövbe edin ve 
Allaha dönün. (Gülüşmeler) 

«Biz milletten aldığımızı gene millete veriyoruz.» 
Peki, bu yüzme havuzlarının parası nereden öde

niyor? Peki, bu Orta Anadolunun 6 milyar liralık ra-
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finerisi nereden ödeniyor? Peki, sizin bu partizanlık 
ve beceriksizliğinizin bedelleri nereden ödeniyor? 

Muhterem arkadaşlarım, sözü uzatacak değilim. 
Bugün 50 milyon inim inim inliyor. Köylümüzün, es
nafımızın, işçimizin, memurumuzun,* emeklimizin im
dadına koşmaya mecburuz. Huzurlarınızda hemen tek
lif ediyorum : Geliniz aziz arkadaşlarım, bu milletin 
feryadına kulak tıkamayalım. Hemen derhal şu büt
çenin arkasından, yarından itibaren şurada bir hafta 
oturup çalışsak, emeklilere ait 2 tane halledilmesi la
zım gelen meseleyi hallederiz arkadaşlar. Geliniz, ya
rından itibaren tatile girmeyelim, şu çalışma metodu
nu değiştirelim. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Seçime 
var mısın, seçime? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, şimdi biz sizin gibi seçimin lafını 
yapmayız, kendisini yaparız, dikkatli olun, karışmam 
ha... (Gülüşmeler; MSP ve CHP sıralarından alkış
lar) Üzerinize bir yürürsek, apışıp kalacaksını; o nasıl 
yarısını kaybettiyse, siz de yarısını kaybedeceksiniz. 
Niye televizyona vermiyorsun bakayım, neden? Neden 
televizyona vermiyorsun? Neden?.. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bakınız, sözümü 
topluyorum. Parlamentoyu verimli çalıştırmak istiyo
ruz hepimiz, bir an evvel bunun tedbirini almaya 
mecburuz, bir. 

ikincisi, muhterem arkadaşlarım, bakınız şu ger
çeği size ifade etmek istiyorum : Bugünün Türkiye' 
si artık Sayın Demirel'in oyalama ve idarei masla-
hatlarıyla idare edilebilecek bir Türkiye olmaktan çok
tan çıkmıştır. Bugünün Türkiye'si terlemek istiyor, 
bugünün Türkiye'si artık bizim klasik birtakım bakan
lıklarımızın yapısıyla idare edilmekten çıkmıştır, ha
ber veriyorum. Bu çeşit bir Bakanlar Kurulu ile bu
nu idare edemezsiniz. Bir Tarım Bakanlığı görev ola
rak kendisine sadece araştırma yapmayı kabul edi
yor; Et - Balık gitmiş, içerisinden efendim; Toprak 
Mahsulleri gitmiş... Neyi üreteceksiniz, ne ile? Etin, 
yağın yok... Öbür taraftan bir Sanayi Bakanı ki, sa
nayi teşvik edemez, sanayiin teşviki Başbakanlığa uç
muş gitmiş. Neden? Çünkü bu Hükümet Başbakanlık
ta iki tane büro kurmuş, biri ne? «Yabancı Sermaye»; 
birisi de «Kredileri, Yatırımları Teşvik.» Sizin kur
duğunuz bu iki tane büro, dışarıdan gelen yatırım
lara dönük olduğu için, bakınız haliniz şudur, sami
mi olarak ifade edeyim ; Kapı kapı borç istiyorsu
nuz, Batı kapısına iki tane nöbetçi dikmişsiniz, önüne 
de iki tane mendil koymuşsunuz, mendil. Sizin büro-
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larınız, Batıdan gelenlerin para atması için konul- j 
muş mendile benziyor. Onlar yatırım yapacak da, siz 
döviz temin edeceksiniz. I 

AHMET BUUDANLI (Muğla) — Ayıp, ayıp. 
Edepsiz. I 

NECMiETTİN BRBAKAN (Devamla) — Bak ha
ber veriyorum, biz öyle iki tane büro kuracağımıza, I 
şu 5 milyon işsize işyeri temin etmek için büro aça- I 
cağız, yarım kalmış yatırımları harekete getirmek için I 
büro açacağız, haberiniz olsun. I 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, size gayet açık- I 
£a ifa'de ediyorum : Bu hükümet modelleriyle yürü
memiz mümkün değildir. Millete dönük, milletin me- I 
selelerini halledecek dinamik ve üretici bir hükümet I 
modelini bu Parlamento bir an evvel gerçekleştirme- I 
ye mecburdur. Birtak m klasik devlet hizmetlerini gö
ren bakanlıkların dışında anarşiye dönük beş altı tane I 
bakanlık manevi kalkınma, milli eğitim, adalet vesa
ire, bunun yanında ekonomiye dönük, üretimi artıra- I 
cak sekiz on tane bakanlık; «Dış Ticaret Bakanlığı» I 
demin size söylediğim projelerin sahibi olacak... Yi- I 
ne, sosyal hizmetlere dönük birer bakanlık. Bu kabi- I 
nenin içerisinde milli modelde «Emekli Bakanı» ola- I 
cak, «Köylü Bakanı» olacak, «Esnaf Bakanı» olacak, I 
milyonlarca memleket evladının meselelerini takip ede- I 
cek. Hükümet millete hizmet için vardır, ondan dola- I 
yıdır ki, haber veriyorum. Bu böyle geldi; ama böyle I 
gitmez. Meseleler büyümüştür, mutlaka, Parlamen
toyu daha çok çalıştırmak, milli modele göre, dina
mik, memleket meseleleriyle meşgul olacak, bir milli I 
görüş zihniyetine uygun, milli çözümü gerçekleştire- I 
cek bir hükümet kurmak ve geceli günlüzlü çalışmak- I 
tan başka bir çare yoktur. I 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreniz doldu efen- I 
dim. I 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim muhterem Başkan. I 

Muhterem arkadaşlarım, işte gerçekler budur. Şu I 
anda bulunduğumuz noktayı görüyorsunuz. Sözümü I 
kapatıyorum. Ülke, bu yanlı zihniyetlerde ısrardan I 
dolayı" anarşi boyuna tırmanıyor, inim inim inliyor. I 
Pahalılık artıyor. Vaat edilenlerden hiçbirisinin ema- I 
resi orta yerde yoktur. İşte mazot yok, işte gübre I 
yok, bir vahim noktadayız. Bu noktada bu milletin I 
mesulü Parlamentodur. Parlamentoya sesleniyorum, I 
mutlaka bu gidişata çeki düzen vermeye mecburuz. I 

Muhterem arkadaşlarım, bu gidişatın sonu yok. I 
Borç al, soluk al; bu metot artık yürümez. Mutlaka I 
bu milletin meseleleriyle meşgul olacak bir yöneti- I 
me, bir hükümete dönmek mecburiyetindeyiz. | 
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Şimdi bütün milletimiz bu gerçekleri görmeye baş
ladı. Ancak, geçende de söyledim, bir büyük ülke
dir. Bu büyük ülkede gerçeklerin, ta Hakkâri'den, 
Kars'tan görülmesi için zamana ihtiyaç var. Şimdi şu 
ilkbahar sızıları milletimizi uyaracaktır, buna inanı
yorum. Bir musibet bin nasihatten hayırlıdır, iki mu
sibet iki bin nasihatten hayırlıdır. Bu sebepten dolayı
dır ki, şimdi - sözümü topluyorum - bu bütçeye be
yaz oy veriyoruz. Neden? (AP sıralarından «Aaa...» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bir dakika... 
Neden beyaz oy veriyoruz? Bu kadar yaraya bir 

yara daha ilave etmeyelim. Yarın memur maaşını ala
mazsa, yazık, günah olur, yazık, günah olur. Bu se
bepten dolayıdır ki, bizim beyaz oy verişimiz, ne bu 
gidişatı tasvibimizdir, ne de bu bütçeyi tasvibimiz-
dir. Beyaz oy verişimiz, mevcut yaralara bir yenisini 
daha ilave etmemeye ait bir vatanseverlik gereğidir. 

Yine ifade ediyorum ki, bu beyaz oyu vermekle 
şu anda mesul değiliz. Çünkü, 50 milyon insanın bu 
gerçeği görmesini istiyoruz. Milli Selâmet bir tarihi 
görev yapmıştır, projektörün altında, bu zihniyetten 
hayır gelmeyeceğini millete göstermiştir. Ya biz bunu 
yapmasaydik da, bu zihniyet milleti 4 sene için alda-
tabilseydi?.. O zaman felaket nereye varacaktı, hiç dü
şündünüz mü arkadaşlar? 

Bu sebepten dolayı, yeni bir tarihi hizmeti daha 
yapmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Bu bütçenin 
arkasından aziz milletimiz mutlaka kurtuluş yolunu 
bulacaktır. Vakti geldiği zaman bu Parlamento bunu 
halledecektir. 

Bu inançla hepinizi Milli Selâmet Partimiz Grubu 
adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenabı 
Haktan aziz milletimize en kısa zamanda saadetler, 
selametler Vermesini diliyorum. 

Allaha emanet olun. (MSP ve CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Hükümet adına Sayın Başbakan. (AP sıralarından 

«iBravö» sesleri, sürekli alkışlar) 
Sayın Başbakan, görüşme süreniz 1 saattir efen

dim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 

— Millet Meclisinin Sayın Başkanını ve değerli üye
lerini saygıyla selamlıyorum. 

1980 mali yılının bütçesi, Komisyonda, Cumhuri
yet Senatosunda, Millet Meclisinde 2 aya yakın za
mandır, 30 Kasırridan bu yana görüşülmüş ve bugün 
son konuşmalar da yapılmış bulunuyor,. 
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Parti grupları adına konuşan sayın sözcülerin söy
lediklerini dikkatle dinledim. Gerçekten, bütçenin, bir 
memleketin bir yıllık gelirlerini sarfta ve ekonomisin
de, bilhassa Türkiye şartları içerisindeki ekonomideki 
yeri çok iyi düşünülürse, bu tartışmalar içerisinde 
polemiğe yarayacak çok malzeme bulunmasına rağ
men, bir ekonomik tartışma, bir mali tartışma sevi
yesini bulmakta güçlük çektiğimizi ifade etmek isti
yorum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cevap vereceğiz. Neye cevap vereceğiz? 40 defa 
söylenmiş, 40 defa cevabı verilmiş şeylere bir defa 
daha cevap vereceğiz. Böyle bir duruma düşmek is
temiyorum. Beni anlayışla karşılamanızı rica ediyo
rum; ama yer yer, söyle söyle iz bırakır cinsinden bir
takım yanıltıcı şeyler var ki, bunları karşılayaca
ğım. 

Değerli sözcülerin memleket hayrına, millet hay
rına bize ışık tutan, bize gerçekten hizmetlerimizi 
daha iyileştiren telkinlerini de ayırmakta güçlük çek
meyiz. Çünkü, biz Türkiye için varız. Bizim için 
önemli olan şey hükümet değildir; biz hükümette, sa
dece göreV için varız. Türkiye'nin büyük meseleleri 
var, bu büyük meseleleri çözmek için varız ve kendi
liğimizden gelip oturmuş da değiliz. 14 Ekim seçim
leri sonrasında milletin temayülüne uyarak, Millet 
Meclisi, bizi hükümet yapmıştır. Güveniniz devam 
ettiği sürece bu göreve devam ederiz ve bu göreve 
devam etmek için, sadece görev yapmış olmak için 
göreve devam ederiz. Yoksa, sandalye, koltuk hırsı 
içerisinde değiliz. 

Değerli milletvekilleri, bunları söylerken, müstağ
ni olmadığımızı; sadece, gerçekten hükümet olmaktan 
ne anladığımızın Yüce Milletimiz tarafından bilinmesi 
bakımından söylüyorum. 

Mübarek cuma günü, haklı haksız söylenmiş şey
lerin takdirini Yüce Milletimize bırakıyorum ve eğer 
bir saatin içerisinde her şeye cevap vermek imkânı 
yoksa, birtakım şeylere cevap verilmemiş de sayılma
masını rica ediyorum. Ya önemsemediğimden, yahut 
vaktin kifayetsizliğinden bazı şeylere cevap vermemiş 
olabilirim; yoksa cevabını bilmediğimizden dolayı de
ğildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye büyük sıkıntıların 
içerisindedir; Şubat 1980'de büyük sıkıntıların içeri
sindedir, Ocak 1980'de büyük sıkıntıların içerisinde 
Mi, Aralık 1979'da büyük sıkıntıların içerisinde idi, 
Kasım 1979'da büyük sıkıntıların içerisinde idi, Ekim 
1979'da büyük sıkıntıların içerisinde idi, yani Türki
ye 1980 Şubatında aniden büyük sıkıntıların içine gir
miş değildir. 

29 . 2 . 1980 O : 2 

Biz, bu büyük sıkıntıları aşmak için bu görevi üs
tümüze aldık. Allah şahittir; canla başla, bu görevi 
millet için, memleket için en iyi şekilde ifaya çalışı
yoruz. 

Yaptığımızın beğenilmemesini tabii sayarım. Sade
ce, «peki bunu yapmayalım, ama neyi yapalım?»ın 
da söylenmesini millet isteyecektir. Çok kere biz ten
kit ettiğimiz zaman, «siz olsanız ne yaparsınız?» diye 
bize sualler sorulmuştur. Bugün, «siz ne olsanız ne 
yaparsınız?» diye kimseye sual sormuyorum. Çünkü 
olmuşlardır, millet görmüştür kimin ne yapacağını gör
müştür. Onun için, milletin hizmet beklemediği, mem
leketi bu hale getirip bırakanlara, «sen olsan ne ya
parsın?» diye sual sorma durumunda değilim. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de eğer her şeyi be
dava yapabilecek bir yiğit varsa, bir babayiğit varsa 
'('MSP sıralarından «Var» sesi), Türkiye'deki yokluk
ların tümünü bir günde kaldırabilecek birisi varsa; 
eğer Türkiye'de, 70 liraya çıkardığımız doları 50 li
raya, 20 liraya indirebilecek birisi varsa, biz hemen 
yerimizi terke hazırız, hemen ama, hemen. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Laf söylemesi ko-: 
lay... 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Bir günde hal
ledecektiniz işi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (Devamla) 
— Hayır, hayır. 

Değerli milletvekilleri, biz ne söylüyoruz : Ge
lin, hakkını vererek, Türkiye'nin meselelerini burada 
tartışalım. «Türkiye'nin ne meselesi var ki?» diye
mezsiniz. Türkiye'nin 200 tane meselesi vardır; bunu, 
sıralamada 20 meseleye indirmek mümkündür; hâlâ 
180'ini ihmal etmemek lazımdır. 20 meseleye öncelik 
vermek suretiyle, her şeyden önce yapılması lazım 
gelen, iki meseleye indirmek mümkündür. 

ÇETİN BOZKURT (Erzurum) — Onları da yap
tın zaten. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (Devamla) 
— Biz bunları yapmışızdır. 

Türkiye'nin en önemli iki meselesi; birisi anarşi, 
bölücülük, yıkıcılık, bozgunculuk alevinin, fırtınası
nın tesirsiz hale getirilmesidir; diğeri ise, üreten bir 
ekonomi felç olmuştur; bu ekonomiye yeniden ha
yatiyet kazandırmak lazımdır. Bunların her ikisinin 
de iki tane çözümü yok; gerek felç olmuş ekonomi
yi yeniden hayatiyete kavuşturmanın, gerekse kan de
nizine dönmüş bulunan memleketi bu beladan, bu 

] faciadan, bu felaketten, bu ufunetten kurtarmanın iki 
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tane çözümü yok; her birinin birer tane çözümü var; 
onları da söylemişiz!dir ve yapmaya koyulmuşuz'dur; 
ama hiçbir kredi tanımıyorsunuz. 

Getirmişsiniz, memleketi yoklukların içerisine, kan 
denizinin içine atmışsınız ve bırakıp gitmişsiniz. Sizi 
Parlamento düşürmemiş; bırakıp gitmişsiniz ve mil
let size, «gidin» demiş; yaptığınızı* tasvip etmemiş. 
Bunları unutursanız, bu kürsüde hiçbir şey tartışa
mayız. (AP sıralarından alkışlar)- Sanki, Türkiye'yi kan 
denizine getiren, «Bir günde herşeyi halledeceğiz» de
diği halde kan denizi haline getiren bizden evvelki 
ıhükümet değildir; sanki, fiyatların % 100 artmasına 
söbep olan bizden evvelki hükümet değildir; % 100* 
değilmiş de % 63'müşL 

Hayır efendim; işin gerçeğine indiğiniz zaman, 
Türkiye'deki enflasyon (onlar çeşitli şekilde ifade edi
lir, kümülatifi vardır, yılın yıla nispeti vardır, ayın 
aya nispeti vardır) zaten % 100 olmasa da % 63 ol
sa, % 63 rakamı az mı? % 63 bir enflasyona Tür
kiye dayanamaz. 1978 senesinde % 60-70 civarında, 
1979 senesinde % 60-70-100 civarında enflasyon ya
parsanız, Türkiye'yi iyi idare ettiğinizi söyleyebilir 
misiniz? 

Siz, 25 Kasım günü güvenoyu almış 'bir hükümetin, 
henüz 1 ay 5 gün geçmeden, Ocak ayı içerisinde mey
dana gelen fiyat hareketlerinden dolayı bu Hükü
meti sorumlu tutuyordunuz da, 22 ay idare ettiğiniz 
Türkıtye'lde meydana gelen % 1>85 fiyat artışından 
Idolayı k'eridinizi sorumlu tütmüyorsunuz... (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, bu memleket % 7 kalkınma 
hızım sağlayarak gelmiş, 15 sene sağlayarak gelmiş... 

'EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — 15 senede ba-
tırabildiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — ... Bu kalkınma hızı sıfıra düşmüş, 1978-1979 
yıllarında. 15 sene vasati olaralk, % 7 kaMcınma hı
zını sağlayarak gelmiş bu memleket, iğneden ipliğe 
her şeyi satın alan Türkiye, gemiden motora kadar 
her şeyi yapabilecek duruma gelmiş. Üretim vasıta
larına kavuşmuş, 3 milyon ton buğdayı 1950'lerde 
üreten Türkiye, bugün 18 milyon ton buğday üretir 
hale gelmiş ve bütün bunları yaparken de fiyat dalga
lanmalarını, pahalılaşmayı, enflasyonu, olabileceği 
kadar makul sınırları içerisinde tutmayı da başarmış. 
Nasıl başarmış? En kötü yıl, bizim idaremizde bu
lunan en kötü yıl 1977 yılıdır, 4 hükümet değişmiş
tir ve iki seçim yapılmıştır; buna rağmen fiyat ar
tışları % 24'tür; ama 1976 yılına döndüğünüz za-
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man, % 15'tir, 1975 yılına döndüğünüz zaman % 
10'dur. Toplayın bunları, % 49 eder. Sizin bir sene
de meydana getirdiğiniz fiyat artışı, 1979 senesinde 
meydana getirdiğiniz fiyat artışı, bizim 3 senede mey
dana getirdiğimizden % 50 fazla. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Buna, «Türkiye'yi iyi idare ettik» 
falan diyemezsiniz. 

Binaenaleyh, bir defa daha söylüyorum : Türki
ye'nin sizden beklediği bir şey yoktur; ama bir çıl
gınca süratle giden bir arabayı durduracaksınız... Al-
lahtan korkun da bir fren mesafesi tanıyın. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

MALtK YILMAN (Hatay) — Mesafe 100 gün
dü. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Gaza basıyorsun, 
gaza. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devana* 
la) — Frene basmışız; bir mesafe tanıyın. 

HASAN VAMIK TEKlN (Giresun) — Gaza ba* 
sıyorsun, köşeyi dönemeyeceksin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin meseleleri 
hükümetlerle beraber gelip, hükümetlerle beraber gi
den meseleler olmaktan çıkmıştır; kendi kendimizi 
aldatmayalım; meseleler, Türkiye'nin meseleleridir; 
bu meseleleri berbat etmek mümkündür, düzeltmek 
mümkündür. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sen de öğrendin 
bunu değil mi?... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Biz berbat edilmiş meseleleri ele aldık, dü
zeltmeye çalışıyoruz; siz, ele aldığınız meseleleri ber
bat ettiniz, bize bıraktınız. Hadise budur... (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hesap veriyorum : 1977 senesinin Ocak ayında 
devraldığınız hükümetin elinde, o hükümette 2 mil
yar dolarlık dışarıya satılacak mal vardı. Bugün ne 
var, ne var, ne satacağım dışarıya?... Fabrikaları dur
muş. 

ETEM EKEN (Çorum) — Yoksa niye devalüasyon 
yapıyorsun?... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — O ayrı bir iştir, devalüasyon. Onu bir anla
mak lazımdır. (Gülüşmeler.) O ayrı bir iştir. 

Bakınız değerli milletvekilleri, fabrikaları durmuş, 
traktörleri durmuş, bütün ekonomisi durmuş bir mem
leketi devraldık. 

Devrettiğimiz, memlekette her taraf baştan aşağı 
ekili, her fabrika çalışıyor, 650 bin ton hampetrol ve 
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2 milyar dolarlık ihraca hazır mal ve 700 milyon do
lara yakın Merkez Bankası rezervi vardı. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — 70 cent vardı, 70 
cent. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Böyle devrettik ve o sayededir ki, 1978 sene
si 8-9 ay yokluk olmadan geçebilmiştir. 

A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — 70 cent sa
yesinde. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ekilmiş bir memleket vardı, ilkbahar gübre
sini 1,5 milyon ton devrettik; ama aldığımız Türki
ye'de hiçbir şey yok. 

13 Kasım günü Türkiye'de ne olduğunu tespit 
ettik, kamuoyuna da açıkladık: Aldığımız Türkiye'de 
akaryakıt yok, nasıl olsun akaryakıt, aldığımız Tür
kiye'de? Türkiye'nin 1979 yılında 15 milyon ton 
akaryakıt ithal etmesi lazım. İthal edilebilen akar
yakıt, mamulü ile beraber 10,5 milyon ton civarın
dadır. Binaenaleyh, 4,5 milyon ton akaryakıt nok
san ithal edilmiştir. Yani, Türkiye, ihtiyacı bulunan 
akaryakıtı ithal edememiş ki, Akaryakıt, mazot 
1979 senesinin martında yok; 1979 senesinin Ni
sanın da yok, mayısın da yok, haziranın da yok, 
temmuzun da yok, eylülün de, ekimin de yok. Na
sıl olsun ki? Çünkü, Türkiye'ye ayda 400 bin ton 
civarında mazot lazım; bunun ancak yarısı, dörtte 
biri vatandaşa verilebilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, söylediğim şey şudur, söy
lemek istediğim şey şudur: Türkiye'nin büyük me
selelerinin halli kolay değildir, bundan kimse yılgın
lık anlamı falan çıkarmasın, ben hakkını vermeye 
çalışıyorum; hadiseyi ne kadar ciddiye aldığımızı 
ortaya koymaya çalışıyorum. Bu meselelerle uğraş
mak ve bütün ilgilileri bu meselelerle uğraşmaya az
mettirmek lazımdır. Bizim, güvenoyu aldığımız ta
rih 25 Kasım 1979 dur, henüz 100 günü doldurmuş 
bir hükümet değiliz icraat olarak; 5 Mart günü 100 
gün dolmaktadır. 8 Mart günü, 9 Mart günü, 10 
Mart günü, 100 gün zarfında ne yapmayı vaat ettik; 
ne yaptığımızı Yüce Milletimizin önüne çıkıp söyle
yeceğiz. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Çıkabilirseniz. 
ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Görü

nen dağ kılavuz istemez. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Değerli milletvekilleri, milletimize gerçeği 
söyledik, Milletimizden, bizim için değil, milletimi
zin geleceği için fedakârlık istedik Ve memleketin içi-
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ne düşürüldüğü vaziyetin tedbirini bulmak, almak 
bize düştü. Bu tedbirler çok kere sevimli olmasa bile, 
ki büyük meselelerin tedbirleri çok kere sevimli de
ğildir; ama sevimli sevimsiz bu tedbirleri aldık. Bu 
tedbirler çare olacaktır. Eğer, bu tedbirler sabırsız
lık yüzünden, şu yüzden, bu yüzden icraa edilip de 
çare olmaktan çıkarılırsa, peşinen söylüyorum ki, 
ülkenin bugün ödemek mecburiyetinde bırakıldığı 
faturanın 4 mislini, 5 mislini de ödeseniz, bu gidişi 
durduramazsınız. 

Onun içindir ki, alınan tedbirler grubu, diziler 
manzumesi, Türkiye değil, dünyanın piyasa ekono
misi ile idare edilen diğer başka bir memleketi bu 
duruma düşse, alacağı tedbirlerdir. Yani, mekana 
tabi tedbirler değildir; ne zaman düşse, alacağı ted
birlerdir, yani zamana bağlı tedbirler değildir. 

Onun için diyoruz ki, bunlar, alınmış bulunan 
tedbirler gayri siyasidir. Bunların şu veya bu biçim
de tartışılmasında mana yoktur. «Bunları yapma
yıp, ne yapacaksınız?» söyleyin bakalım diyoruz; 
bir Allanın kulu çıkıp, gerçekten çare vasfında bir 
tedbiri ortaya koyamıyor. 

İSMET ATALAY (Kars) — 24 tane madde 
saydı Hoca. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Onların içinden para çıkmaz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Laf çıkar 
ondan, laf. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Onların içerisinden dolar da çıkmaz. 

Sayın Erbakan, 12 tane milli görüş tedbiri saydı,. 
onu 3'e irca etti daha evvel, onları gayet dikkatle 
dinledim, «terleyeceğiz» dedi; terleyelim; «orman
ları, madenleri açacağız;» dedi; ormanları, madenleri 
açmak için dahi, bugün benim birtakım şeylere ihti
yacım var. Kaldı ki, ne zaman açacağım, ne çıkara
cağım, bunu kime satacağım? Bana bugün mazot 
lazım, bugün ilaç lazım. Binanenaleyh, onlardan 
para çıkarıp bir yere varmak mümkün değil. İşte, 
esas, Con Ahmet'in devridaim makinesi şeklindeki 
tedbirler onlardır. Onlarınkinden bir şey çıkmaz, 
onlar sadece birtakım iyi niyetlerdir, iyi şeylerdir; o 
görüşü benimsemeyenler de mecbur değildir, o gö
rüşü benimsemeye. «İllaki budur, başka bir şey 
yokj» demek de mümkün değil. Biz, ekonomi ilmi
nin gereği ne ise onu yaptık. Onun için, diyoruz, 
bunlar gayri siyasidir diye. Aldığırmz tedbirlerin 
tümü, Türkiye'deki yokluğu ortadan kaldırmak içi'n-
dir̂  
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Değerli milletvekilleri, biliyorum, ekonomik ted
birleri düşünmek zordur, biliyorum ekonomik tedbir
leri almak zordur, biliyorum ekonomik tedbirleri icra 
etmek zordur; yine biliyorum ki, ekonomik tedbirleri 
anlatmak zordur ve bugün hepiniz gördünüz ki, eko
nomik tedbirleri, ekonmoik meseleleri tartışmak 
o kadar kolay değildir, o da zordur. 

Binaenaleyh, bunca zor işin içerisine girmiş olan 
bizim, birtakım yakıştırmalarla yılmamız mümkün 
değildir. Evvela şunu, söyleyeyim; Türkiye'nin bugün
kü sıkıntıları nedir? Buna kısaca bir daha bakalım: 
1979 Kasımında Türkiye'min sıkıntıları ne idi, nereye 
geldik? 1979 Türkiye'sinde 13 Kasım 1979'da Sayın 
EceVit ile görüştüğümüz zaman, Merkez Bankasının 
kilitsiz olduğunu söylemedi bana. «Kilitli mi, kilitsiz 
mi?» dliye sorduğum zaman, «Öyle de sayılır, öyle de 
sayılır» deldi; cevap aynen budur. Merkez Bankası ki
litli idi; Merkez Bankasında para vardı da, biz niye 
Aralık, Ocak ayında bu parayı kullanıp, petrol veya 
başka bir şey alamadık? 19 Kasım 1979 tarihinde Mer
kez Bankası Güvernörünü çağındım, disporiibl, yani 

'kullanıîabflir kaç para olduğunu sordum; «36 milyon 
dolar» dedii, «Bunun da 19 milyon dolarını yarın, fi
lan yere borcumuz var, onun için yatıracağım» dedi; 
yani disponiıbl paran yok. 250 milyon dolarlık petrolü 
ne ile alacağız? Yok para; gübreyi ne ile alacağım? 
Yok para; hammaddeyi ne ile alacağız? Yok para. 
îşte, biz böyle bir Türkiye devraldık. Bu Türkiye'nin 
çıkışının da tek yolu vardı : Para bulmak ve hemen 
bulmak. Hemen bulamadığınız takdirde, her geçen 
gün, ülkeyi tahrip etmekteydi; her geçen gün, yok
lukları, sıkıntıları artırmakta idi. Binaenaleyh, eğer 
bize diyorsanız ki, «Niçin 90 - 95 gün zarfında her 
şeyi çözmediniz?»; biz diyoruz ki, biz sihirbaz değiliz. 
Biz zaten 1 gün zarfında, 3 ay zarfında bunları çö-
zeriz dîye gelmedik; ama Türkiye bu meselelerin için
de ezilmez, bu meselelerin içinden çıkar; biz bunun 
çıkma yolunu biliyoruz, eğer bizi desteklerseniz Tür
kiye'yi bunun içerisinden çıkarırız dedik ve bunu de
meye devam ediyoruz, gayet açıkıtır bu. 

Ne olmuştur 1979 Kasımında? Özeti şudur ! Bir
çok şey yok; ama bunun içerisinde 7 tane yoku seç
meye mecburum : Döviz yok, Türk parası yok. 325 
milyar lira Merkez Bankası para emisyon etmiş, bu
nun 265 milyarı zaten açık finansmanla gitmiş, yok; 
yeniden para basmak mümkün değil. Zaten 54 sene
de 77 milyara gelen emisyon hacmi, 2 senede 177 
milyara varmış; yeniden para basmak, boyuna ateşin 
üstüne benzin dökmekten ibarettir. Para yok, yatı-
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rım yok, üretim yok, petrol yok, iş yok, ilaç yok, 
gübre yok, mal yok... îşte böyle bir Türkiye,. (CHP 
sıralarından «Büyük Türkiye» sesi) Evet, sayenizde... 
Getirdiğiniz yerde bu Türkiye... 

MALÎK YILMAN (Hatay) — 70 Cent'lik Tür
kiye... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi, bu Türkiye'yi, yoklar Türkiye'sini var
lar Türkiye'si yapmaya koyulduk. Gayet tabii, yok
lar Türkiye'si, yoklar Türkiye'si olarak gitmeyecek
tir; varlar Türkiye'si olacaktır. 

'13 Kasım 1979 tarihinde Türkiye'nin 48 ilinde 
margarin yök, 39 ilinde likit yağ yok, 40 ilinde mazot 
yok, 16 (ilinde benzin yok, 15 ilinde gazyağı yok, 22 
ilinde kömür yök, velhasıl yok, yok, yok, aşağıya ka
dar yok... İşjte, böyle bir Türkiye'yi devralmışız; biz 
ıbu Türkiye'yi bunun içinden çıkarmaya çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, birçok şeyler yanlış tartı
şılıyor. Aslında ne yapıyoruz biz? «Milli görüşü be
nimsemeniz kurtulursunuz; sosyalis görüşü benimser
seniz bu işin içinden çıkarsınız; kapitalist görüşü be
nimserseniz bu işin içinden çıkarsınız» diye bir tar
tışmanın hiç anlamı yoktur, hiçbir manası yoktur. 
Türkiye'nin planı yok mu? Yani Türkiye, bir 
rasgele ekonomiyi mü takip ediyor? Yani Türkiye, 
her gün sabahleyin birtakım ilhamlar geliyor Türki
ye'yi idare edenlere de, öyle mi Türkiye yürüyor? 
Hayır. Türkiye, esasen en önmeli mesele olan kalkın
ma meselesini bir esasa raptetmiştir ve Türküye planlı 
kalkınmayı benimsemiştir ve Türkiye'de planlı kal
kınma Anayasanın gereğidir. Binaenaleyh, buraya 
gelip, bir bütçe tenkit ederken planı unutacaksınız, 
programı unutacaksınız, her şeyi unutacaksınız, ken
diliğinizden kaynak fikrini bir kenara bırakacaksı
nız, denge fikrini bir kenara bırakacaksınız, «Hiçbir 
kimseden bir şey alma, lama ver!»: Nereden alalım? 
«•Deryadan al, deryadan...»! Deryadan mı alalım? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Tarih boyunca bunlar tartışılmış, tarih boyunca, 
tarih boyunca tartışılmış bunlar. Olmadan vermek 
mümkün değil ve bir masraf mı yapacaksınız, kay
nak göstereceksiniz. Onun için, Anayasanın 94 ncü 
maddesi, Genel Kurullarda milletvekillerinin masraf 
artırıcı, gider artırıcı 'bir teklifte bulunamayacaklarını 
amirdir, onun için amirdir işte. 

Değerli milletvekilleri, hesabını, kitabını bilme
yen bir memleketin sonu inkırazdır, sonu çöküştür; 
gayet açıktır bu. Hesap kitap ise, bir memleketin 
bütçesini, hazinesini, planını, programını ve merkez 
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bankasını sağlam tutmasıyla başlar. Bunların hepsi- -J 
ni bir kenara atarsanız, o zaman batarsınız. Batma
nız bir şey değil, milleti batırırsınız; günah olur, ya- I 
zık olur. I 

Şimdi bakınız, Dördüncü Beş Yıllık Plan gelmiş, I 
burada konuşulmuş. Bu planın muhtevası hakkında, I 
hedefleri hakkında söyleyeceğimiz çok şey vardır, 
söylemişizdir; yine de vardır, yine de söyleriz; ama I 
bunun bir sistematiği var. Bu sistematiğe göre, birin
ci sene 2 380 0OQ 000 ikinci sene 2 700 000 C|00; 
üçüncü sene yani 1981'de 2 940 000 000; dördüncü 
sene, yani 1982'de 3 550 000 000, 1983'de 3 630 C00 
0Q9; yani ceman yekûn 15 200 000 000 dolar bu pla
nın dış finansman ihtiyacı var. 

Yani, Türkiye'nin parasız kalması sürpriz değil 
!ki; hesap hatası da değil ve Türkiye'nin finansman 
açığının 'bulunması sürpriz değil ki, hesap hatası da 
değil; bu bir hesap... I 

Sayın Erbakan'la beraber hükümet olduğumuz 
zaman sevk ettiğimiz Dördüncü Beş Yıllık Plan var
dı; o plartda da Türkiye'nin 10 milyar dolar dış pa
raya ihtiyacı .olduğunu tespit etmişizdir. O doküma
nın içerisinde de, hiç kimseye, «para ihtiyacımız ol
madan Türkiye'yi götüreceğiz»! diye bir iddiamız ol
mamıştır. 

Olabilir o, o olabilir; o bir çözüm tarzıdır, bir | 
seçimdir o. Nasıl olur? Hem 200|0 yılında. Sayın Eve-
vit gerçi, «2000 yılı», dediğim zaman, biliyorum, bu 
2000 yılından hoşlanmaz, benim 2000 yılını söyle
memden. Çünkü yıllar çok çabuk geçtiği için, 2000 
yılına vardığınız zaman, - Türkiye varacak 2000 yı
lına, daha ileriye de varacak - 1999'a vardığınız za
man, böyle yılların kendiliğinden heba edilip geçti
ğini görürsek, 2000; yılında varmamız lazım gelen ye
re varamazsak, o zaman çok büyük sıkıntıya düşe
riz. 

Milletler camiasının şerefli bir üyesi olarak, Tür
kiye'nin 2000 yılında maddi bakımdan da, manevi 
bakımdan da çok daha güçlü bir Türkiye olması la
zımdır diyorsak, ki öyle diyoruz; öyleyse Türkiye 
her sene neyi başarmaya mecbur? Birinci beş yılda 
neyi başarmaya mecbur, ikinci beş yılda neyi başar
maya mecbur, üçüncü beş yılda neyi başarmaya 
mecbur, bunları alt alta koymuştur Türkiye ve bunu 
nasıl başarmaya mecbur?.. Yani nereden alıp da bun
ları başaracak? Hayır? bunları alt alta koyacaksınız, 
kaynağa geldiği zaman basacaksınız Merkez Bankasın
da parayı, basacaksınız, basacaksınız, basacaksınız; 
bir gün gelecek ki, Merkez Bankasında bastığınız pa-

^ ra artık hiçbir şey satın almıyor; işte o gün - mem-' 
leketi tahrip en kolay yoldur - enflasyon oradadır. 

I Değerli milletvekilleri, Türkiye hasta falan değil-
I dir, sıkıntıları vardır. Ama Türkiye'yi hasta gösterir-
I seniz, o zaman buradaki bu 15 milyar doları hiçbir 
I yerden bulamazsınız. Biz kapı kapı falan dolaşmı-
I yoruz. Söyledim, yine söyleyeyim; biz, siyasi karak-
I terli para istemiyoruz kimseden. 980 milyar dolar 

dünya para piyasalarında para var. Türkiye bundan 
1,5-2 milyar doları ödünç bulabilmeli. «Bulmaya-̂  
lım...» Tamam; akaryakıtı neyle alacaksınız, gübreyi 
neyle alacaksınız? 

Türkiye'nin hedefi viyabilite noktasına gelmektir,. 
yanî kendi ekonomik gücüyle kendi kendisini sürük
leyebilecek noktaya gelmektir, işte tartıştığınız şey 
zaten bu; kalkınmış bir memleketle, kalkınmakta olan 
bir memleketi ayırdedemediğimiz zaman bu hatalara 
düşeriz. 

Türkiye'nin kalkınmamışlığı, Türkiye'nin kusuru 
değil, tarihi gelişim böyle. Milletin kusuru değil, dev
letin kusuru değil, tarihi gelişim bu. Gelmişsiniz bir 
yere, buradan ileriye gitmezsek kusur bizim. Bura
dan ileriye gitmenin yolu da, her kaynaktan fayda
lanmak suretiyle, bu ülkeyi dıştan ödünç para alır 
vaziyetten veya dışa muhtaç vaziyetten kurtarmak
tır. (AP sıralarından alkışlar). 

Bugünkü gerçek şudur : Dıştan ödünç para bul
madığınız takdirde, neyi ayıplıyorsunuz? Neyi ayıp
lıyorsunuz?.. îşte planınız; hem bu planı yapacaksı
nız, hem bunu yok farzedeceksiniz. Eğer bu plan ya
pıldığı zaman «Hayır, Türkiye'nin burada ihracatı da 
var, ithalatı da var, hepsi var, Türkiye buruları yap
madan da bu işlerin içinden çikar»( diyor idiyseniz, 
o ayrı meseledir. 

Şimdi şunu söyleyeyim : Hiç kimse meraklanma
sın, halen 680 bin ton hampetrol alınmıştır, depolar
da. Ocak ve Şubat aylarında petrole 700 milyon do
lar para verilmiştir, 700 milyon dolar. (AP sıraların
dan «Bravo») sesleri, alkışlar). Bitmedi; halen 1 042 
000 ton petrol yoldadır. Yine bitmedi; 120 bin ton 
mazot limanlarımıza, erişmiştir ve 15Q bin ton sipa
riş de bağlanmıştır. Yine bitmedi; 250 bin ton fuel -
oil siparişle bağlanmış, bir kısmı limanlarımıza eriş
miştir. Türkiye'nin 4 tane rafinerisi ful kapasite ça
lışacak hale getirilmiştir. Bakınız, 1979'da Türkiye' 
nin rafinerileri % 62 kapasiteyle çalıştı. Türkiye 5CD 
milyon dolar mamul almak suretiyle para verdi, 500 
milyon dolar. 1979'da bu. 1980'in, - ben vasatisini 

I söylüyorum - Ocak ayında Türkiye'nin rafinerileri 
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•% 85 kapasiteyle çalıştı, 1980'in Şubat ayında Tür
kiye'nin rafineleri % 100 kapasiteyle çalışıyor ve 
bizim hükümet olduğumuz dönemlerde bu rafineri
ler % 92'den aşağı kapasiteyle çalışmadı. Her ton 
petrolü rafine edilmiş olarak dışarıdan alırsanız, her 
tona 100 dolar daha fazla para verirsiniz. Türkiye 
1979 senesinde, hampetrol alıp işlemek yerine, ma
mul petrol aldığı için, dışarıya 500 milyon dolar faz
la para vermiştir ve açık söylüyorum; yaşayan göre
cek, yaşayan görecek... Gübre mi yok, var gübre; 
ilkbahar gübresi son santimine kadar var, Akçaka
le'ye kaç ton sevkedikniş, Devrek'e kaç ton sevkedil-
miş, ben size söylerim hepsini şimdi. 

Biz bunun savaşını veriyoruz. Gayet açık söylü
yorum, bilhassa ilkbaharın bu günlerinde gübrenin 
lazım olduğu Çukurova ve onun etrafındaki illeri
miz, Antalya ve sahillerim izdeki illerimiz, Ege Böl
gesi, Samsun bölgesi ve Trakya, Enez'e kadar, Me
ric'e kadar... Biz hergün bunlarla meşgulüz. Türkiye' 
nin depolarında halen 1,5 milyon ton gübre vardır 
ve 15 Mart'a kadar sipariş edilmiş bulunan gübrele
rin hepsinin parası ödenmiştir. Türkiye'nin 15 Mart'a 
kadar 2,5 milyon ton gübresi vardır, 1980 yılının ilk
bahar gübresidir, ve bu ferah fahur herşeye yete
cektir. 

İşte, mazot yokluğu meseleyi baltalamıştır, tevzi-
de sıkıntılar çıkmıştır... Bu sıkıntılar aşılıyor; heryer-
de, harbeder gibi Türk köylüsüne gübre ulaştırmaya 
çalışıyoruz. Onun için, herkes müsterih olsun, bu sı
kıntıların hepsi aşılacaktır. Esasen, biz eğer verdiği
miz sözleri tutamazsak, hiç merak etmeyin, kendi gö
beğimizi kendimiz kesmeyi biliriz. (AP sıralarından 
«Bravo»! sesleri, sürekli alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ne IMF'nin emrin
dedir, ne şunun, ne bunun... Bir büyük sosyali daya
nışmanın içindesiniz; niye koskoca bir memleket bir 
diğerinin emrinde?.. Yok böyle bir şey. Türkiye, doğ
ru iktisadi politikalar takip edecek, kendi yolunu 
kendisi açarak gidecektir. Vakit olsaydı burada siz
lere 1981 - 1982 - 1983 - 1984 yıllarında Türkiye'nin 
neye ihtiyacı olduğunu, ne kadar petrole ihtiyacı ol
duğunu, bunun nasıl karşılanması gerektiğini de söy
lerdim. Ama kısaca şunu söyleyeyim; 1979 Türkiye' 
sinde şeker yok. Biz 25 Kasım günü güvenoyu aldık; 
13 Kasım günü Sayın Ecevit'e sordum, «şeker vazi
yeti nedir» diye, «yetecektir şeker»| dedi. Nasıl yete
cektir şeker? 980 bin ton şekeri var Türkiye'nin, ya
ni 79'u 80'e bağlayan yeni mevsime kadar, 980 bin 
ton şekeri var.. Türkiye'nin neye ihtiyacı var? 1 mil-

ı yon 20Q bin ton şekere ihtiyacı var. Hiç kimse me
raklanmasın, halen 4GQ bin ton şekerim var; 400 bin 

1 ton şeker. Türkiye 90 bin ton şeker yiyor ayda; 5 
aylık şekeri var Türkiye'nin; ama Türkiye 125 mil
yon dolar para verip dışarıdan 250 bin ton şeker al
maya mecbur, 575 dolar şekerin tonu. Şeker satan 
Türkiye, sayelerinde dışarıdan şeker alan Türkiye 
haline gelmiştir. (AP sıralarından, «Bravo», sesleri, 
alk ışılar). 

Neden sayelerinde? 3 milyon dönüm pancar ekim 
alanını 2 milyon 700 bin dönüme indiren sizsiniz ve 
9,5 milyon, 10 milyon ton pancar üretimi varken, 

I bunu 8 milyon tona indiren sizsiniz. 21 ayda lütfet -
şeydiniz, biraz gayret sarfetseydiniz de, Türkiye'nin 
şeker üretim kapasitesine bir fabrika eklenseydi; Van 
fabrikasını ekleseydiniz, Kars fabrikasını ekleseydi-

I niz, Ağrı fabrikasını ekleseydiniz, Urfa fabrikasını 
ekleseydiniz, bunların birini ekleseydiniz. Hayır, yok, 
ondan sonra... 

t Arkadaşlar, 125 milyon dolar nedir 'biliyor mu-
I sunuz? Halli inşada bulunan 12 fabrikanın, 13 falb-> 

rikanın bültün döviz ihtiyaçları. Yani 125 milyon 
doları, - fabrika (başına 10; milyon dolar dışarıdan 
getireceğiniz döviz, fabrika 'başına 10 milyon do
lar - 112 fabrikanın 13 fabrikanın dövizini, siz bu 
•sene şdker satın almasına veriyorsunuz. 

IBiz, Hükümeti devraldığımız zaman şeker sıö-
I ıkütaüşüi Zaten aralık ayında pancar slökülmezii 
I aralık; aymdıa pancar tarlanın İçinde kalır; girilmezn 

ıfci itarlanin içerisine, kasımın (Sonunda da girilmez. 
I Mazot bulmadınız da omdan bilmem ne öldü.. Ha

yır efendim, böyle bir durum yok. Durum doğru
dan doğruya, 3 milyon dekar ekilmesi lazım gelen. 

I pancar sahasının 2 milyon 70jQ bin dekara indiril-
I misliyle ilgilidir. Hangi akılla olduğunu da bilmi-' 
. yorum., Türiüiyeyi şekersiz bırakmışlardır bu bey

ler. 
Türkiye yağsızdur; evet, 4ÛQ bin ton yağa karşı 

1 330 bin ton yağı Var Türkiye'nin 70 bin ton yağı 
noksan ve yağın tonu da 60jQ dolar, 42 milyonla 
50 milyon dolar arasımda Türkiye yağ almaya mec
burdur, bu yağı da aldık. Mazotu aldık, şekeri al-
dılk, yağı aldıik; haydi gelin artık Türkiye'yi idare-

I ye, koşun gelin!... (AP 'sıralarından «Bravo» ses-
| leri, alkışlar) 
i Değerli milletvekilleri, daha çok söylenecek 
I şey var ama, buradan nereye 'varmak istediğim 
I görülüyor. Yalnız, değerli sözcülerin bazı ifade et-
I tikleri 'hususlara temas etmek 'istiiylorumi; 
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Milliyetçi Hardket Pantii!s(iııin Sayın Sözcüsü, 
ıraemlltifceHim möselelerini büyük bir (heyecanla dile 
(getirdi, birçok yapıcı şeyler söyledi, gayet tabii ki 
onların üzerinde hassasiyetle duracağım. 3 şey üze
ninde durmıalk işitiyorum: 

Türkiye'de, Ibizıilm idare olduğumuz sürece kiım-
seye 'işkence yaptırtmayız. Eğer birisi düşer şaşar 
Iböyle bir haltı illerse, onun 'da burnunu sökeriz; 
açıktır Ibu. 

llkinöi, Ibizden evvelki, dönemde bu çeşit 
işler -iŞlenlmliışse, - İki bize şikâyetler (vaki olmuştur -
bunlarım ürerinde 'bütün ıhassasiyetıimiizlıe dururuz, 
bize lünltiikal etmiş bulunan şikâyetlerin üzerinde bü
yük Ibir balsisasiyetle duruyoruz, büyük bir hassasi
yetle. (Kümıe kadar ıgidletfse oraya kadar gideriz, 
gayet açık söylüyorum^ 

Üçüncüsü, Sayın (Kalbadayı'nın (ifade ettiği hu
sus, Ordunun aisli görevin© dönmesi meselesidir ki, 
askımda Ordunun bulgun yaptığı görev de asli göre
vidir, yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum bunu. 
Çünkü, îçlhizmet Talimatına göre, asli görevi iç ve 
dış tehlikelere karşı ülkeyi korumak ve kollamaktır 
ıgelen tenlikte dıştan tehlike gelmesini beklemeye ha
cet bırakmıyorsa o zaman aisli görev kalmaz ki or
ta yarde. Onuru içindir ıkıi Ordu, Türk Silahlı Kuv
vetleri, kahramanca ıbu mücadelenin içindedir ve 
maalesef bu memleketin çocuklarına, erlerine, su
baylarına, astsubaylarıma kurşun .sıkacak kadar 
alçaklar, halimler vardır bu memlekette; (AiP 
sıralarımdan alkışlar) açık söylüyorum, buna 
hiçbir şekilde razı olmayız,. Aslında dile 
gefcirileeök şeyler bunlar. Hiçbir şekilde razı 
olmayız, bunlarım Iburnunu sürtmek 'boynumuzun 
Ibbroudur. Hükümet Olalım, olmayalım; açık söylü
yorum, 'benlim milletim askerinin düğmesine dokun-
durtmaız; düğmesine, 'değil kurşun sıkmak... (A'P ve 
M'HİP sıralariindan «IBraivb» (sesleri, alkışlar) 

Değerli mıilleiövekilleri, Sayın Kalbaıdayı harp 
sanayii üzerinde durdu. (Bizim de harp sanayii pro-
jıemliz -vardır; 14 fabrikalı (bir projedir. Bunu 1975 -
1978 dönemlinde geliştiırmıişizdir, 8 fabrikası ıbunun-
çalışur haldedir, 6 tanesinin daha kurulması lazım. 
Bunun 'birtakım söyleri var, onları (daha teferruatıyla 
anlatırim, onum üsltüJnde gayet dikkatle duruyoruz. 

Harp sanayiıi de hammadde ister. Hammaddeyi 
ibulamıaldılkıtan sonra neyi yapacağız Türkiye'de? Tür
kiye'yi eliekltriıksiziiklten, demiırsizlikten, çeEksizlikıten, 
birtakım alaşımlardan, alaşımlara muhtaç faalden kur
taramadığımız zaman, neyi yapacağız Türkiye'de? 

29 . 2 . 1980 O : 2 

İBurada bir hususa dokunmak distiyorum. Bir kaç 
defadır dokunuyor Sayın 'Prof. Dr. Necmettin Br-
bakan, yüzme havuzlarımdan bahsediyor. Gerçek-1 

ten, ıtalhfcik ettim, Yozgat'ta yüzme havuzu yok,, 
(MSP şuralarından «Yerköy'de» (sesleri «Yerköy'de 
var» diyor.. Yerköy'de de yok diyor arkadaşım bu
rada. İlgili ©akana 'soruyorum «Yok» diyor. 

'NECMETTİN 'ERJBAKAN '(Konya) — Bakı
nız, resmi var dimide? 

ıBAı$BAKAN SÜLEYMAN DEMİRJEL (De
vamla) — Var diyorsa. Resim çok kolay da, şimdi 
yalnız, ben burada size bir şey okuyacağım, bu ko
nuşmalar 'bundan İbaret değil; bunun evveliyatı var. 

Şimdi bakınız ne diyor? Size, bir değerli sözcünün 
zabıtlara geçmiş, çok uzun zaman önce değil 20fsin-' 
de yani 9 gün önce 2Q Şubat ıgünü Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 'bütçesi dolayısıyla zabıtlara geçmiş bir 
beyanını okuyorum, 

(Diyor 'ki; «Sporun her dalında okullar, hatta 
yüksekokullar açarak,- ilmi bir şekilde çalışılmasına, 
gençlerin böyle yetiştirilmesine inanıyoruz. Yüce 
Peygamberimizin, çocuklarımıza atıcılık, binicilik, 
yüzmeyi öğretiniz, veciz sözlerinin ışığı altında, 
ata sporlarımıza, bilhassa güreş, su sporları atlı 
sporlar, okçuluk, aticilik, cirite ıbüyülk önem verme
liyiz. (Bu 'sporları gençlerimize s'evdkmdıi, yaptırma
lıyız, hatta mecbur tutmalıyız». (Bu sözcü, Milli 
Selamet Partisinin değerli 'sözcüsü Tomba'dır, Genç
lik ve Spor 'Bakanlığı 'Bütçesinde bu sözleri 'söyle
miştir. Şimdi gdiyor Sayın Hoca, burada boyuna 
yüzme havuzlarımı yeriyor. (AP sıralarından «'Bra
vo» sesleri, alkışlar) İşte burada; yüzme havuzu 
falan yaptığımız yok. Zaten b'izim 3 ayda havuz 
falan yapmamız mümkün de değil. Bu kış kıyamet
te, 'bir taraftan mazot bul diye uğraş, bir taraftan 
yağ bul diye uğraş, bir taraftan is'igara fabrikaları 
direnmeye gitmiş, isigara bul diye uğraş, bir taraf
tan kömür bul diye uğraş kışta kıyamette.. Ondan 
sonra, «yüzme havuzu yaiptımız» demenin ciddi
yetle bağdaşır bir tarafı yok. Açık söylüyorum. 

Değerli mıilleüvefcilleri, verileoelk çok cevap var, 
yalnız bunu birieştirmetk mümkün değil 'Biliyorum, 
çok fazla zamanım yok, 

Sayın Ecevit burada gerçekten çok yanıltıcı şey-ı 
ter 'söyledü. O Ikadar yanıltıcı şeyler söyledi ki, bu
nun önünü sonumu bilmeyenlerin tereddütlere düş-
memesi müimkün değiıldir. Yani milleti şaşırtmanın 
gayet güzel örneğimi iverdi burada; ama gerçek ne? 
Acaba gerçek Sayım Ecevit'in dediği ıgibi m'i? Ger
çek öyle değil, gerçekler tamamen başkadır. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayım Ebeviit huraya gel
di, Külün ınıeseleısinıi ortaya ikoydu. Kendisi içlin ibtu-

jıu talihsizlik sayıyıarum. '19179 yılında tütün piya
saları açıldıktan 2 ay isianna devalüasyon yapmış
lardır ve devalüasyon yapacaklarını (bile faile ibir eski 
kura ıgiöre tütüne fiiyat vermişlerdir; 57 liradan, tü
tünün ibaşffiyatımı TÖj liraya çıkarmışlardır. 'Bunum" 
ıda ne kadar (büyük bir para olduğunu ısöylemişiler-
dir. O ızaman bizim dediğimiz şey sudum: «Ege köy
lüsünün eline ibu töiyatlar üzerinden 49 lira vasatii 
fiyat geçer.» Evet, 1979 yılında Ege köylüsünün 
elinıa 49 faa vasati iftöyait geçımiştiM\ 

MUSTAFA ÜSTÜNİDAĞ (Konya)' — '59 lira. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİİREL (De

vamla) — 49 İra, ©enıitm elimde rakamlar var. 49 
lira fiyat geçirmiştir, 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir)' 61 lira 
(Say.n Başbakan. 

'BAŞBAKAN SÜLBYİMAN ıDEMttREL l(De-
vamla) — Simidi, *1İ98)Q piyasasında, ıtütün 130) lira 
ibaşjfilyat verilmiştir yani 70 liraya 6Q lira ilave edil-
mıi'şiijir. 

IMALİK YILMAN (Hatay) — Devalüasyoın 
neıdıir? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN IDEMİRBL (De
vamda) — 70, llıiralyia. 60, lira ve 50( liradan aşağı tü
tün satın alınmamıştır, yani sizjin verdiğiniz ortala
ma fiyattan ıbfa yere yüksek, tütünüm ibrakiyelik, 
suçürüğü yalkmıak için tütünün hepsine, 50 liradan 
aşağı ifiyat ıverilmemiştıir. iBu tütünü «sattığı zaman 
köylü, evet, 8 ton satarsa bir traktör alabilir. Hal
buki 'geçen Benekli ıpara ile 1!5 itfan >sat)tığı zaımıan an-
oak Ibir traktör alırdı... 

ISBLAMİ OÜRGÜÇ (Aydın) — Köylü tbüyor 
Sayın Biaşjbalkan. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (lîzmir) — 3,5 
tonla 'alıyordu. 

sBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEİMİREL (De
vamla) — Traktör 200 'bin lira değil. 1979'da trak-i 
Dönün 20Q bıinı lira olduğunu bilen, göreni var mı? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Var. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bırakın canım, öyle şey olur mu? Traktör 800 
bin liradır, 700 bin liradır, 600 bin liradır ve onu ala
bilmek için 15 toın tütün satmak lazımdır. 

BÜLENT EOEVİT (Zonguldak) — Şimdiki fi
yatla 900 bin lira,, ıbugün'kü fiyatla. -

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Bu sene 8 ton tütün satarsa köylü bir traktörü 

alabilir. Köylünün eline 12 milyar para geçiyor. 108 
lira vasatisi var, 108. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar) 

49 lira vasati fiyatı veren utanmalıdır; bizim ver-
diğiımiz vasalti fiyat 108 liradır. Tüccar ve idarenin 
beraberce verdiği fiyat 108 liradır ve 'köylü kendisini 
kimin koruduğunu, kendisini kimin ezdiğimi bir defa 
daha görmüştür: Binaenaleyh, bundan rahatsız olma
maları mümkün değil. ((AP sıralarından '«Bravo» ses
leri, alkışlar) 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Köylü bilir. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Benzin 5 liradan satıla
caktı?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Seydişehir'de hâkime baskı yapıldığı şeikdindeki 
Ibir iddia fevkalade büyük haksizliktir. Hâkim sade
ce, 'ilki tane sendika arasımda yapılacak bir tıespilt işimi 
görmekten istinıkâf etmiştir, Yalnız Seydişehir'de bir 
başka mesele var. Seydişehir'de 28 . 5 . 1979 gü
nü hadiseler çıkarılmış, ıbu hadiseler sonunda 159 
kişi bir seneden fazla hapishanelere girmiştir, 
hâlâ bunların içerisinde 56 k'işd hapishanelerdedir. 
Bunların mahkemelerine bakmaktan birçok kim
se istinkâf etmiştir, mahkeme Seydişelhir'den Eskişehir'e 
naklolmuştur, Eskişehir'den Ankara'ya naklolmuştur, 
ve bir seneye yakın süre böylece süründük
ten sonra,, bunların içerisinde hiç orada olma
yan, hiç ama o gün hiç olmayan insanlar dahi 7 - 8 ay 
hapis yatmışlardır. Yine sıkıyönetim mah'kemieisline 
gelmiş, mahkeme bunların 'büyük bir kısmını serbest 
'bırakmıştır, hâlâ 56 kişi içeride bulünmaktadur ve hâ
kimin tehdit edildiği falan gibi bir durum yoktur, 
ibunlar doğru şeyler değildir. 

Bir diğer husus üzerinde duracağım, yanli mese
leler nasıl tahrif edilebiliyor?. Sayın Ecevilt, Hava 
Yollarıyla igili olarak ne söylemek istedi bilmilyo-
rum... 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Lo
kavt.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Ha, lokavt... «Grevsiz lokavt olmaz» diyen, da
ha doğrusu «Lokavtsız grev olmaz» diyen kendisi... 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Devlet lokavt 
yapar mı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yapar, yapar tabii, işverertse yapar. 

Şimdi balkınız değerli milletvekiHleri, sendikanın... 
CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Bursa Hava Yol

larına devret Sayın Başbakan. _ 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi söyleyeceğim, şimdi söyleyeceğim. 

Sendikanın istediği para nedir? Sendikanın Hava 
Yolarımdan islfcediği para 8 milyar liradır. Bu suretle, 
yüklem© işçisinin aldığı net para 12 500 liradan 
33 000 liraya çıkacak, memurlarınki 18 bin liradan 
36 bin liraya çıkacak, te'krti'syenleriinki 20 bin liradan 
47 bin liraya çıkacak, idarecllerinlki 20 bin liradan 
4'8 bin liraya çıkacak ve kaptan pilötlarınlki 46 500 
liradan 89 Ibin liraya çıkacaktır, net. 

Şimdi açıklıkla söylüyorum, böyle bir şeyi kabul 
edebilmesi için idarenin, Ankara - İstanbul - Ankara 
yolunu 3 bin liradan 10 bin liraya çıkarması lazım, 
Anikara - Erzurum - Ankara'yı 3 200 liradan 11 500 
'liraya çılkarması lazım, istanbul - Diyarbakır - İstan
bul'u 5 200 liradan 23 bin liraya çıkarması lazım. 

SELÂHATTİN ÖCAL (Anikara) — Giden versin. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Onun içindir ki, gayet tabii ki, memleketin ge
nel santiarı içerisinde her şelyi düşünmek gerekecektir. 

Şimdi balkınız, Sayın Ecevıi't'in lokavt hakkında 
'Söylediği sözıler de burada. 

BÜLENT BCEVİT (Zonguldak) — Lokavttan 
'söz etltim mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Etmiyorsunuz, tamam. Yani, «Eğer grev varsa 
yanında lokavt olmalıdır» diyorsunuz. Tamam mı? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Loikavlt'tan söz 
eden yok. O konuda bir şey söyledik mii burada Sa
yın Demirel? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Söylenmedi ise mesele yak, girmiyorum. Ben, 
'Söylendi zanneöbim. (OHR sıralarından gülüşmeler) 

Değerli milletvekilleri, şimdi Türkiye'nin kalkın
ması lazım. Türkiye'ntin bu durumdan kurtulması la
zım. Bunun tek yolu var, üretim... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Önce sizden kur
tulmak, milletin sayesinde. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Benden kurtulmak senin elinde değil ki, mil
letin elinde o, millettin dinde. (AP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Ben za/tıâliirHizin mâmuru değilim 
ki. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu durumdan kurtulma'sinın yolu var. Tür
kiye, ürettim kapasitesini artırmaldikça; Türkiye, ih
tiyacı kadar malı bulup getirmedikçe ve bunların tev
ziini piyasa ekonomisinin kuralları içerisinde tıkanma-
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dan yapmadıkça yokluklardan kurtulmaz. Mal yok
sa, yokluk onun peşinden .gelir. Binaenaleyh, ilk ya
pılacak iş Türkiye'de üretimdir. Ürettim yapmak İçin 
yatırım yapmak lazımdır. Yatırım kapasite meselesi
dir. Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak şekilde, Tür
kiye'nin menfaatlerinin gereği olan her imkândan fay-' 
dallanmadığımız takdirde, kendi ülkemizde yapmayız, 
ama işte «Kapı kapı dolaşılıyor» denen hale düşeriz. 
Öyle ise gelin, bugün Türkiye'nin 1,5 milyon vatan
daşı dışarıdaki ülkelerde çalışıyor. Çaluştik'ları fabri
kalar bizim değil, ne Türk'lerin, ne Türk Devletinin; 
çalıştığı fabrikalar başkalarının, başka mlilletlerin, baş
ka devletlerin, başka rnernlekeifclerin ülkelerinim, vatan
daşlarının. Halbuki, bu fabrikalar Türkiye'de olsa, o 
vatandaşlarımızın haklarını daha çok korumak, dalha 
iyi korumak ve katma değeri Türkiye'de bırakmak su
retiyle memleket ekonoımisü faydalanırdı. Ekonominin 
şaşmaz kaidesi şudur: Şaydt üretiminiz yoksa, şayet 
yaltırımınız yoksa yerinizde sayarsınız. Lafla bir yere 
varıldığı hiç görülmemiştir dalha, hiç görülmemiştir. 
Lafın, kalkınmanın reçetesi olduğunu Türkiye'den baş
ka hiçbir yerde kimse iddia edemez. 

Değerli mfilletvekilleri, vergi kanunilarıyla ilgili bir
çok şeyler söylendi. Bunların çoğu yanili'şltır. Vergi ka
nunu gelecek, burada konuşulacaktır, koşurnulduğu za
man söylersiniz. Yani biz durup durduğumuz yerde 
fukarayı inciten vergi kanunu niye getirelim? Sebep 
ne yani? Bit katsayıyı 9 artırmak sureltiyîe 90 mil
yar, vergi kanununda, asgari ücret üzerinde, asgari üc
rette yaptığımız operasyonla 98 milyar, ceman yekûn 
1980 senesinde 188 milyar, geçüim sııkınltı'sı bulunan 
dar gelirli vatandaşlara bir refaih imkânını sağlıyoruz. 

Bununla da kalmıyoruz, «1980 Martında refah se
viyen neyse bunu koruyaoağz» diyoruz. Bunları al
dıktan sonra, eşel mobil getiriyoruz. Yani, eğer 1980 
senesi içeri'sinide enflasyon % 50'yi bulursa, binaen
aleyh, ücretlilerin maaşlarınından bu nislböt dahilinde 
tashihini getiriyoruz. 

Sayın Erbakan, «Türkiye'nin 5 milyar dolara ilhltli-
yacı var» dedi. «300 milyar lira da buna ilave la
zım» dedi. «Peki, nereden bulacağız» deldi. Gayet 
açaklıkılıa söylüyorum; buniljarıın bultuınalbillecek yeri yok
sa, çıkmazdayız demektir. Ashında hesaplar yapıflimıştır. 
Hesapları yapan, Türkiye'de devletlin daiirefeıli var; Pîıan-
lama Teşkilatı var, Maliye Teşkilatı var, ekonomiyle 
uğraşan üniteleri var. Bu hesaplar yapılmışltır. Bu he
saplara göre, Türkiye'nin bu sene 7 milyar dolarlık 
ithalat yapması lazım. Yani daha doğrusu, döviz bi
lançosu 7 milyar dolardır. 7 milyar doların içinde ka-
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lınaımayacaktır; çünkü petrol fiyaltları, bu hesap ya
pıldığından bu yana 400 milyon dolar dalha Türküye' 
müm aleyhime faricetmiştfcir. Binaenaleyh, 7,9 milyar do
lar civarında bir para ile Türkiye bu işin içinden çıka
bilir ve Türkiye bu işin içinden çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bir şeyi dalha söyleyeyim. 
(Efendim, Mattöfer buraya gelmiş de, biz omdan sürura 
Notam'ı kaldınmıişız. Hayır, hiçbir allakası yok, hiçbir 
alakalsı yok. Noitam denen şeyin Türkiye'ye bir fay
dası o'lmadığı görülmüş ve 13 Şulbatt günlü, daha bu
raya 'kimse gelmeden, hiç kimse gelmeden, 13 Şubat 
(günü devletin yüksek görevlileri toplanmış ve Türkiye' 
ye ne getirmiş bu Noitam? Hiç. Kaildırdığınız zaman 
ne kaybedersiniz? Hiç. Durduğu zaman ne kazanmayla 
devam edersiniz? Hiç. Bir hiçtin peşinden neye gidi
yoruz? Ne gereği var?.. (CHP sııraüıaıiiınıdaın «hiç» ses
leri) 

Onun içindir ki, bu kalldırıirmıiştır. Biz kaldırınca 
Yunanistan da kaldırmıştır 'koyduğu Notfcam'ı. Bu bir 
çiziğidir, bir hayali çizgidir. Buradan bu 'tarafa geçer
seniz, itibar vermeden geçerseniz, tehlikeye girersiniz 
denmiştir. konduğu günden bu yana da hiçbir şey ol
mamıştır. Ve bu Notam bu suretle bir iyinilyıet gös
terisidir, baişka hiçbir şey değildir. K'imiseye ne veri
len vardır, nıe şu, ne bu. AçMıkla söylüyorum, btiz 
para bulmak için veya başka bir sebeple Türkiye'nin 
gururundan, Türkiye'nin vakarından taviz verecek 
kişiler değiliz. (AP sıralarından «Braivo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, devalüasyon burada tartı
şıldı. Devalüasyon telle başına bir şey değil. Bir ay 
'zarfında devalüasyon niye netice getirmedi diye şikâ
yet ediyorsunuz.. Bir ay zarfında devalüasyon netice 
getirseydi, siz 1-î defa yaptığınız devallüalsiyon, onlar 
netice getirirdi bu zamana kadar. 

Biz Türk lirasının değerini buralda bulduk, Türk 
lirasının 70 lira olma mecburiyetiyle karşı karşıya ol
duğunu biz bulduk. Bunlar ekonomik şeylerdir. Pa-
ıralnıın değerimi inldirin dediğin zaman inmez; çıkar
dım dediğiniz zaman da çıkmaz. Para bir maldır, onun 
bir değeri teşekkül etmiştir. O değere eğer uyrnaîmıaya 
inat ederseniz, ekonominizi kurultursünuz. Yapacak iş 
ondan ibarelütir. 

Biz ne yapmaya çalışıyoruz Ne sosyalist düzen, 
ne milli görüş, ne kapitâlIM düzen, ne Güney Ame
rika modeli. Bir de simidi Şikago modeli cılktı, o ney
se?.. Sikago modeli.. (AP sıralarımdan gülüşmeler) 

BÜLENT ECEVtT (Zonguldak) — Demire! mo
deli. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Demirel 
Modeli de çıktı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ne Şilkago modeli, ondan sonra ne İsveç mo
deli, ne şu, ne bu... (CHP sıralarımdan «Demirel 
modeli da var» sesleri) 

Türkiye'nin yolu açık. Türkiye'nin planı vaır, 
programı var. Büyük Altaltürik'ün gösterdiği istikamet 
var. (AP sıralarından «Bravo» sesleri,) alkışlar «İlleri 
medeniyet seviyesinin üstüne çıkın» diyor. Büyük 
Atatürk model de vermiş. So'syaİilst olmak gerelkti 
dediyse, sosyalizm o zaman Vardı.. Yani o zaman 
ıvardı. 

Büyük Atatürk model vermiş; «Memilekötin mese
lelerime bakın, aklınızı kullanım. Her mesele için en 
doğru çare ne ise onu yapım» diyor. Yapılacak, işte 
bundan ibarettir zaten. Türkiye bunu yapmuş geliyor. 
Türkiye'min hangi sene nesi olması lazım, ne kadar 
altyapısı olmalsı lazım, ne kadar ürettim gücü ollmaisı 
lazılm, ne 'kadar isMbJdam olması lazım?.. Bunlar, söy
lenerek yapılacak işler değil 'ki, plana bağlami'şfsıtıız; 
bu planı icra ettiğiniz sürece bu neticeleri alırsınız. 

Değerli miMetvekilleri, memleketimiz her türlü 
yokluklardan kurtulacaktır. Burada gelip söylenen, 
daha pek çok cevap verilmesi lazılm gelen mesele var, 
fakat burulara değinme imkânımdan malhruımuim. 

Yani ben de sözümü hani kuzu kızarltmalsıyla mı 
bittireyim; ev yanmış da, kuzu kızarmış da, falan gibi 
şeylerin ciddiyeti yok. Ciddiyeti olan şu; Türkiye'ye şu 
kadar milyar dolar lazım, Türkiye'nin ihtiyaçlarımı 
karşılamak için şunları yapmak laizım, Türkiye'nin 
bu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için 
şunları yapmak lazım; neyi yapmak lazım? Türkiye' 
hin ihtiyacı bulunan kaynakları arayıp buîtonaJk lazım; 
biz onu yaptık ve biz bumu yaparken, ya uzatılan el 
veya yardım yapalım diyenler, bana yardım yapıyor 
değil, benim başında bulunduğum Hükümete de yar
dım yapıyor değil, benim partime de yardım yapıyor 
değil; söz konusu olan Türkiye'dir. Türkiye bu sı
kıntıların içlimden çıkarsa hep beraber sevinelim. (AP 
sıralarından «Bravo» 'sesleri, alkışlar) 

İBAŞKAN — Sayın Başbakan, beş dakikamız kal
dı efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, gayet açıklıkla söylüyo
rum, devalüasyon her zaman yapılmaz, durup dur
duğun yerde de yapılmaz. Devalüasyon, paranın de
ğeri artık o sınırda gitmesi mümkün olmadığı zaman
da yapılır. 
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Efendim, karaborsa şu oifonuş, alk borsa şu olmuş 
gibilerden, devlet ihtiyacını karaborsada'kü paradan te
darik etmez ki... Efendim, işçü dövizleri şu olmuş, ih
racat bu olmuş. Durun bakalım ne olacak işçi döviz
leri, durun bakalım ihracat ne olacak?,. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Bir 100 bin daha 
vereMım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır efendim, daha bunun hesabını, kitabını 
yapmaya vakit bulamamış baıikallar. Bunlar ailt alta 
konacak ve eğer bu kadar ağır tedbirlerin, bu kadar 
önemılü tedbirlerin 20 - 30 gün zarfımda her şeyi hal
letmiş olması mümkün olsaydı, 10 defa bunlar ya
pılır, «işin içimden çıkılırdı; ama bu tedbirlerden baş
ka, çare yoktur Türkiye'yi bu işin içimden çıkaracak. 
Türkiye bu işin içinden çıkacaktır. 

Değerli mileevakililier;i, şunu ifade ötmek istiyo
rum; biz TürMyetyi yokluğa göflürmedilk, Türkiye'yi' 
yokluğun .içinde bulduk. Türkiye'yi, bizden evvelki 
htSktümetin getirdiği yokluğun idinde bulduk. Bu yok
luktan çıikarmaya çalışıyoruz, yokluktan da çikara-
cağıız. 

Efertdöîi, biz devalüasyona bir maya çalalım da 
baikalım tultar mı tutmaz mı?... Böyle gayri ciddi iş 
olmaz. Siz böyle yaptığınız içlin işte sizinki tutmadı. 
Onun içtin, 19 liradan 25 liraya, 25 liradan 47 liraya 
getirdiniz, 47 liradan da 70 liraya biz bir ay zarfın
da getirmedik Türkiyeli. Sizin bıraktığınız Türkiye' 
de doların 79 lira civarımda değeri olması lazımdı. Ve 
yine Uluslararası Para Fonuna kasım ayı içerisinde 
Tüdc Lirasının değerini gözden gecikeceğinizi mart 
ayı içerisinde Türk lirasının değerini gözden getirece
ğinizi resmen vaat eden ve Türk İrası üzerinde şüp
heleri uyandıran sizsiniz. Ve eferidim, bunliar düşün
müş taşınmışlar da devalüasyon yapmışlar... Yaptığı
nız devalüasyon davula, zurnayla yapılmış bir deva
lüasyondur ve duymayan kalmamıştır yaptığınız deva
lüasyonu. Devalüasyon zenginleri meydana gelürdıiniz, 
karaborsa zenginleri meydana getirdiniz, (AP sırala-
ri'ndan alkışlar) tevzi zenginleri meydana gdlıirdiniz, 
biz işte burularım tümümü... 

'BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Ne kadar işçi 
dövizi geldi? 

'BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — ... Tümümü oltadan kaldırmaya çalışı veriyoruz. 
Berbat öMğirM düzel'Civermieye çailışıveriyoruız, yap
tığımız iş bundan ibarettir. 

Değerli rnilletvekiilleri, siz maya çalmışsınız, ma
yanız bozuıkmuş, tutmamış, bizllm mayamız tutacak» 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yüce milletimden, huzurunuzda şuna imanma'sını 
niyaz ediyorum, arz ve rica ediyorum: Cenabı Allah 
yardımcımızdır, bu sıkıntılar içeri'siinden Türkiye çı
kacak. Bu sikınltıiların içinden Türkiye çıkarsa, Ada-
ler Partösi popülarite kazamıır, Adalet Partisi puan ka
zanır filan 'diye kimse ürlkmesin... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Batırıyor-
sun. 

'BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — ... Çünkü sıkıntıyı çeken milletiliir. Binaenaleyh, 
tmîlletli bu sıkıntılar içimden çılkarırsak, kim çıkarırsa 
çıkarsın, bumdan ancak m'dm'mun olmak lazımdır. O 
şekilde meseleler yünütülımek'tedir. İnşallah Türkiye 
yen'iden % 7'ler civarında kalkınma hızı meydana ge
tirebilecek, yeniden yaltırımılarını yürütebilecek, felç 
ölmüş üretim Ikapasiltesinli yeniden üretir hale getire
bilecek duruma gelecdkltlir. Türkiye kalkınma yolun
da yeniden aydınlık ufuklara doğru yürüyeceklbir ve 
Türkiye de sulh ve sükûn olacaktır, Türkiye de sulh 
ve sükûnun olması, devletin arkasında bu memleke-
ıtin her ferdinin durmasıyla Mümkündür. Ve bir ta
rafta fabrikalar tahrip edilecek ondan sonra bir tarafa 
'birtakım yerler silah deposu hallime getirilecek, omdan 
hiç bahsetmeyeceksiniz, «Günley Amerika modeli ge
diyor, aman işçiler davranın»- diyece'ksrinliz, tahrilkçi-
liği'n dikâlasını yapacaksınıız, sonra kendinize yakışan 
lakapları başkalarına talkmaya kalkışacaksınız.. Buna 
kim inanır, k'im inanır buna?.. (AP sırlarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Buna gülerler. 

Değerli milletvek'ileri, bu bütçemin bu hale gelm'e-
simde emekle geçen bütün milletvekillerine, sabahlara 
kadar çalışan Komisyon üyelerine, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi üyelerine, hepimize, tenkitlerimi 
esirgemeyen değeri! sözcülere huzurunuzda şükranla
rımı sunmayı bir görev sayıyorum. 

Cenabı Allah, 1980 bütçesinü, yitirilmiş yıl bütçesi 
şeklimde inşallah tahakkuk ettirmeyecek, bundan ev
velki yıllarda kaybedilmiş zamanı telafi etmenin im
kânlarını milletimize verecektir ve 1980 senesi mut
laka kaybedilmemelidir, mutlaka kayfeedfeemelidıir. 

Hepimize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun. 
(AP sıralarından ayakta «(Bravo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başlbakan. 
ISön olarak, oyunun rengini belli etmek üzere bir 

lehte, bir aleyhte olmak üzere iki sayın üyeye söz 
vereceğim. 
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Lehinde Sayın Halil Karaatlı, buyurunuz. (AP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın iKaraatlı, süreniz 10 dakikadır. 
HALİL KARAATLI ı(?Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; dünyanın hızla büyük bir buh
rana sürüklendiği iktisadi sıkıntıların yanında, içtimai 
ve siyasi bunalımların da dünya ufkunu günden gü
ne Ikararttığı Ibir dönemde yaşıyoruz. 

Türkiye, milletler camiasının bir üyesi olduğuna 
göre, dünyada olup 'bitenlerden etkilenmektedir. Tür
kiye'nin ayrıca kendi meseleleri ve problemleri de 
vardır. İçeriden ve dışarıdan gelen problemlerin ke
safeti, Türkiye'nin İktisadi, siyasi ve içtimai mesele
lerinin ağırlaşmasına vesile olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü Hükümet böyle -bir 
zamanda ve zeminde kurulmuştur ve bugünkü Hükü
met, Çok büyük 'dertleri ve sıkıntıları, çok büyük me-
seîeleri ve problemleri, kendinden önceki Hükümet
ten devralmıştır. (Bütün. bu 'bunalımlara ve problem
lere rağmen, 1980ı Mali Yılı Bütçe görüşmelerini, bun
dan önceki yılarda olduğu gibi, mutad zamanda ta
mamlamış bulunuyoruz:. Bunu başardığımız için, Dev
letimizin bütün hizmetlerinin görülmesini sağlayacak 
önemli bir işi başardığımız için, Cenabı Hakka şükre
diyorum. 

Bütçenin Meclislerde geniş müzakerelere tabi tu
tulması, bütçenin her bir bölümü hakkında her bir 
siyasi parti grubunun görüş, tenkit, teklif ve değer
lendirmelerini bildirmek suretiyle bütçenin dalha ger
çekçi ve dalha geçerli hale getirilmesi ve ondan sıonra 
milli idarenin teceHigâhı olan Yüce Meclisin tasvibine 
arz edilmesi, demoikratik mekanizmanın işlemesi ba
kımından çok önemli bir hadisedir. 

Allaha şükürler olsun ki, Türkiye, 'birtakım zor
luklara rağmen, birtakım sıkıntılara rağmen, demok
rasiyi yaşayan ive yaşatan nadir ülkelerden birisidir. 
Gerçi Türkiye'de bu demokrasiyi beğenmeyenler, onu 
küçümseyenler, «Cici demokrasi», «iSandıksal demok
rasi», «Sayısal dem'okrasi» diye alay edenler vardır, 
Türkiye'de komünist partisinin kurulmasını isteyip 
de bugün Parlamentoda temsil edilen partilerin kapa
tılmasını isteyenler vardır. Bu ne biçim demokrasi an
layışıdır? !Bu ne biçim özgürlük anlayışıdır? Bu, de
mokratik bir anlayış değil, düpedüz sahtekârlıktır. 

Sayın mMetvekilleri, Türkiye'de bozuk düzen 
vdhmiyle kafasını bozanlar vardır. Türkiye'de birçok 
irikilabı gerçekleştiren, Türkiye'yi yeni ve zinde bir 
devlet yapan ve Türkiye'yi bugüne getiren, kendisine! 
saldıranlara bile hayat hakkı veren bu düzendir. Bu 
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; düzen Türk Devletinin düzenidir, bu düzen Cumhuri-
; yat düzenidir, bu düzen demokratik düzendir. Bu 
I 

\ memlekette bu düzeni beğenmeyenler olmuştur, ona 
i karşı çıkanlar olmuştur; fakat onların bir kısmı bu 
; düzenin gölgesinde yaşayıp, onun nimetlerinden fay-
| dalanııp, ona karşı çıkmaktansa, ona saldırarak ri-
I yakârlık etmektense, özledikleri düzenin bulunduğu 
i yere gitmeyi tercih etmişlerdir; fakat bugün Türkiye' 
| hin düzenini beğenmeyenler, onu horlayanlar, onu 
I yıkmaik isteyenler ve bu kötülükleri, kotüledikleri, yık-
j mak istedikleri düzenin idaresini ele geçirmeyi, çe-
| şitli entrikalarla ele geçirmeyi kendileri için nimet 
İ 'bilenler vardır. Olmaz böyle şey, olmaz böyle riya-
| karlık. 
i 

i Sayın milletvekilleri, bozuk düzen marazasına tu-
j t ulanlar vesvesecilerdir. Milletimizi ve memleketimizi 
• Allah vesVesecilerin şerrinden korusun. Çünkü vesve-
\ secilerin yapmayacağı kötülük yoktur. Memleketin her 
j tarafına fitneyi, nifakı ve şikakı yayanlar onlardır. 
j VesVese ile ımalul olanların takip ettiği yolu, memle-
i ket için faydalı siyasi bir görüş kabul etmek mümkün 
I değildir. 
i 

'Bugün memleketimizde mevcut olan iktisadi buh-
; ranlar, İçtimai bunalımlar, siyasi istikrarsızlıklar, si-
j yasi cinayetler, terör, şiddet ve dehşet hep bu muan-
! nit siyasetin ve onun takipçilerinün milletin başına mu-
; sallat kıldığı belalardır. 
i 

| Türke ve Türkiye'ye ebedi husimeti olan birtakım 
i rejim ve ideolojilere Türkiye'yi zebun ve teslim et-
| meye kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'yi böyle bir ba-
\ direye sürüklemek için dışarıda uğraşanlarla Türkiye' 
j de bunun için ihanetleri veya ahmaklıkları yüzünden 
i çalışanlar arasında bir fark yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi hükümet ol
maya kendi talip olmamıştır. Adalet Partisinin ikti
dar olmasını, iktidar olması lazımgeldiğini, Adalet 
Partisinin dışındaki partiler ittifak ile istemişler, tek
lif etmişler ve bir kısmı destek vermişlerdir. Adalet 
Partisi hiçbir zaman iktidar meclübu olmamıştır. Ada
let Partisi, Türk milletinin ve Parlamentoda bütün 
siyasi partilerin tasvibi ile ve teklifiyle iktidar olmuş
tur. 

İşte bu Hükümet, bu anlayışla, bu idrak ile işe baş
lamış, memleket için çok önemli kararlar alma cesa
retini göstermiştir. IBu kararların samimiyetle icrası 
neticesinde, çok yakın zamanda ekonomimizde ve 
sosyal hayatımızda büyük ferahlıklar görülecektir. 

Ekonomimizin ayakta durabilmesi için mutlaka 
yeni birtakım ekonomik dengelerin kurulması lazım-
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dır. Türkiye artık kendi ürettiklerini kendisi tüket
mek itiyadından vazgeçmelidir. Türkiye mutlaka da
ha çok üretmeye mecburdur. Bunun için, Devlet ya
tırımlarının yanında, kendi vatandaşlarımızın ve ya
bancı sermayenin memleketimizde yatırım yapmasını 
teşvik etmeye mecburuz, kredi bulmaya mecburuz, 
Türkiye, ödeme dengesini düzeltebilmesi için mutla
ka aldığından çok satmaya, bunun için de daha çok 
üretmeye, dışa açılmaya, dış piyasalarla rekabet et
meye mecburdur. Türkiye'yi artık kapalı bir rejimle, 
kapalı bir ekonomi ile idare etmek 'mümkün değil
dir. Dünyada sosyalist, komünist ülkelerin bile, kapi
talistler, tekelci sermaye, sömürücü sermaye taassu
buna kapılmadan -Batılı ülkelerden ve sermayelerden 
faydalanarak yatırım imkânları ve üretimlerini ar
tırması, aslında 'gerçekçiliğin kalbidir. Bizde hâlâ Ba
tılı birtakım ülkelere «sömürücü kapitalistler», «te
kelci sermaye» gözü ile bakılmasını ve yatırımlarda 
yabancı sermaye ve teknolojiden faydalanmanın, sö
mürücü kapitalizm veya Güney Amerika modeli ola
rak vasıflandirılmasını çağdışı kabul ediyorum. 

MUSTAFA ŞENTÜRIK .(Malatya) — Çağdışı se
nin kalfan. 

ıHALİL KARAATLI •(Devamla) — Sermayenin, 
teknolojinin, kredinin kapitalisti, sosyalisti olmaz. As
lında 'bunlar malum şairin hayaline veya tuluatçının 
kafasına sığmayacak şeylerdir. 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı, 2 dakikanız var efen
dim. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Hükümet, aldığı iktisadi tedbirlerle ekono
miyi işler ihale getirmiştir. Karaborsa fiyatları ile res
mi fiyatlar arasındaki farkı kaldırmış, bu suretle gay-
rimeşru kazanç yollarını tıkamıştır. KİT'lerden Hazi
ne desteğinin kaldırılması ile sübvansiyonların asga
riye indirilmesi ile ekonominin hesap ve kitaba bağ
lanması, daha rantabl çalışması ve kendi kendine 
ayakta durabilmesi, yürüyebilmesi sağlanmış olmak
tadır. 

Çıkarılacak yeni vergi kanunları, ücretlerde yapı
lacak destek ve düzenlemelerle, alınacak sosyal ted
birlerle ekonomimizin mutlaka düze çıkacağına yeni 
ve sağlam bir ekonomik dengenin teşekkül edeceği
ne, devletin yeni yatırımlara girişmesi ile kendi va
tandaşlarımızın yatırıma teşvik edilmesiyle, yabancı 
sermaye ve teknolojinin celbedilmesi ile, üretimin 
artırılması ve yeni iş imkânlarının sağlanması ile mut
laka bir refahın ve huzurun gerçekleşeceğine ve bu 
Hükümetin bunu başaracağına inanıyorum. Bundan 

dolayı bu Hükümetin Bütçesine beyaz oy veriyorum, 
başarılar diliyorum ve Cenab-ı Hakkın yardımcı ol
masını niyaz ediyorum. 

Yüce .Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AP sırala
rından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Aleyhinde Sayın Zeki Eroğlu, buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

ZEKİ EROĞLU i(tfstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; bütçenin tümü üzerinde kişisel 
görüş ve düşüncelerimi sunmak için söz almış bulu
nuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisi saygı 
ile selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, tarihin her döneminde bir 
ulusun başına gelenlerin sorumlusu, o ulusun yöneti
mini elinde bulunduranlar olmuştur. Her toplum, bu
nu böyle bilmiştir ve çoğunlukla yöneticiler de sorum
luluğu başkalarına atamamışlardır. Bir an olsun yö
neticilerin yıkanmış ve arınmış oldukları kabul edilse 
bile, başka etkenlerin ortaya çıkması için gerekli ze
mini hazırlamaları, hiç değilse olayları önleme gü
cünü göster ememeleri, iktidarların sorumlu tutulma
sı için yeter neden sayılmıştır. 

IBaşta 'Sayın Başbakan ve Adalet Partisinin değerli 
sözcüleri, bütçe üzerinde yapmış oldukları konuşma
larda, Türkiye'yi bu duruma getirenin, Cumhuriyet 
Halk Partisinin 22 aylık iktidarı olduğunu ısrarla söy
lediler. 

'Değerli arkadaşlarım, şimdi elinizi vicdanınıza 
koymanızı ve insaf ölçüleri içinde düşünmenizi rica 
ediyorum. Tam 9 yıl Türkiye'de (Başbakanlık koltu
ğunda oturacaksınız, gerekli ekonomik önlemleri al
mayacaksınız, Türkiye'nin geleceğini ağır bir tehli
ke ile karşı karşıya getireceksiniz, kendi deyiminizle 
Hazineyi 70 cente muhtaç duruma bırakacaksınız ve 
sonunda Meclis kürsüsünde, televizyon ekranlarında, 
3 aylık Başbakanmış gibi, zemzemle yıkanmış bir 
şekilde tafra atıp arzı endam edeceksiniz. Şu kürsü
den Sayın Başbakana sormak isterim : 12 Mart 1971' 
günü, yani bundan 9 yıl önce size ve Hükümetinize 
verilen Muhtırada, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği
ni ağır bir tehlike içine düşürdüğünüz Ordu komutan
larınca ihtar edilmiyor mu idi? O Muhtıranın ilgili 
paragrafını aynen okuyorum : 

«Hükümet, süregelen tutum ve davranışı ile yur
dumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik 
huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef 
verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini 
kamuoyunda yitirmiş ve Anayasamızın öngör'düğü 
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reformları tahakkuk eftirememiş olup, Türkiye Cum-
ihuriyetinin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüş
tür. 

'Bu paragrafta sözü edilen hükümet, Adalet Par
tisi Hükümeti değil miydi? Tüm Ibu suçlamalar Ada
let Partisi Hükümetine ve Hükümetin başı olarak Sa
yın 'Demirel'e yönelik değil miydi? Çünkü, öbür par
tilerin hepsi birlik olsaydı 'bile 226'yı bulamadıkları 
için hükümeti düşüremez ve Anayasamızın öngördü
ğü reformları gerçekleştiremezdi. 

Değerli arkadaşlarım, çok iyi anlaşılıyor ki, Sayın 
Demirel, tüm dünya dillerinde var olan w bizim di
limizde de bulunan bir kavramı hiç hatırlamak is
temiyor. 

Hükümetin izlediği politikanın, Anayasamızın 2 nci 
maddesiyle çeliştiğini kısaca vurgulamak isterim. 
Anayasamızın 2 nci maddesinin gerekçesinde, «Dev
let, iktisaden zayıf olan kişileri, bilhasisa işleri bakı
mından başkalarına tabi olan işçi ve müstahdemleri, 
her türlü dar gelirlileri ve yoksul kimseleri himaye 
edecektir.» demesine rağmen; alınan son kararlar, bir 
taraftan yoksul yurttaşlarımızı daha çok yoksulluğa 
sürüklediği 'gibi, milyonerleri milyarder yapmış ve 
Türkiye'yi ekonomik yönden daha çok dışa bağımlı 
Ibir ülke durumuna sokmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, çıkartılmış olan kararna
melerle yabancı sermayeye alabildiğine kapılarımızı 
açacaksınız, eloğlu birkaç dolar, ya da markla gele
cek, Türkiye'nin ekonomik yaşamında kumanda ka
demelerini ele geçirecek, gayri milli (nüfuz ve cuntayı 
ikuracak ve siz milliyetçiyiz diyeceksiniz... Sayın Baş
bakanım, olmaz böyle şey! 

IMadalyonun içe dönük yüzüne gelince; bir sana
yici 'bir seferinde yurt dışına 40 bin dolar 'bırakabi
lecek... İnsafla düşünelim arkadaşlar, Rahmetli Ata
türk'ün kurduğu mili sanayiler dışında gerçek bir 
milli sanayi bugüne değin kurulabilmiş midir? Bugün 
Türkiye'de lastik sanayii milli midir? Oto montaj sa
nayii milli midir? Petrol sanayii milli midir? Yağ sa
nayii milli midir arkadaşlar?.. 

(BAŞKAN — Sayın Eroğlu, 2 dakikanız var efen
dim. 

ZBKİ EROĞLU (Devamla) — Hiçbiri milli de
ğildir. Ama bunları millileştirelim, gerçek bir milli 
sanayi kuralım dediğimiz zaman, «komünist» diye it
ham altında kalırız. 

Değerli arkadaşlarım, 4 aya yakın bir süreden be
ri işbaşında bulunan bu Hükümet, izlediği politikay
la ezilen halk yığınlarının daha çok ezilmesine yol 

29 . 2 . 1980 O : 2 

açmış ve toplumu bir patlama noktasına getirmiştir. 
Artık halk, yapılan - insa'f 'ölçülerini aşan - zamlar 
kadar, Sayın Demirel'in basın toplantılarında ve te
levizyon ekranlarında görülen tafralarından bunal
mış ve «beni, yediğim zam, kurşunlar değil, senin şu 
tafran öldürecek» der duruma düşmüştür. 

Türkiye'de tam 9 yıl Başbakanlık yaptıktan sonra 
iç ve dış politikayı perişan edeceksiniz ve televizyona 
çıkıp, «ben 3 aylık Başbakanım, Türkiye'yi bu duru
ma ben getİrmedim» anlamında sözler söyleyeceksi
niz. Türk siyasal yaşantısının talihsizliği, kimsenin, 
hukuksal alan şöyle dursun, siyasal alanda bile kendi 
eyleminin hesabını vermemesi ve bunun ondan isten
memesidir. Sayın Demirerin bir Anayasa koruyucusu, 
bir demokrasi savunucusu ve bir özgürlük savaşçısı po
zunda ortalarda dolaşması, kötü bir geleneğin ve hoş
görünün sürüp gitmesinden başka bir şey değildir. 

Değerli arkadaşlarım, az önce Sayın Demirel bu
rada konuşurken, bazı gerçek dışı bilgileri Yüce Mec
lise sunmuştur. Oysa, gerçek o değildir. Bunlara kı
saca değinip, sözlerimi toparlayıp, konuşmama son 
vereceğim. ı(AıP sıralarından gürültüler) O, sizin için 
değil, Sayın Başkan yönetiyor siz değil. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sayın Eroğlu. 
ZEK.4 EROĞLU (Devamla) — Toparlıyorum. 
Sayın Demirel 2 gün evvel, «1979 yılında 12 ton 

tütünle bir traktör abnıyordu» demişti. Şimdi, az ön
ce, 13 - 15 ton tütünle alınıyor» dedi. İşin gerçeği şu 
arkadaşım : 1979 yılında 480 - Fiat marka 'bir trak
törün fiyatı 220 liraydı. Ortalama fiyat, tütünde 60 
lira olduğuna göre... (AIP sıralarından gürültüler) îzin 
verin. 3,5 - 4 ton tütünle bir traktör alınıyordu. Şimdi 
aynı traktör 833 bin liradır. Ortalama fiyat 100 lira 
olsa bile, 8 ton tütünle bir traktör alınır. Sayın Ece-
vit döneminde 3,5 - 4 ton tütünle Ibir traktör alan 
köylü, şimdi 8 ton tütün satmakla ancak bri traktör 
alabiliyor. Yine Sayın Demirel 2 gün önce, Ege tütün 
üreticilerine «ıBu sene 8 milyar lira fazla verdik» 
dedi. Sabahleyin Sayın Ecevit, Ege'li tütüncülere 1979 
yılında 11 milyar lira 'ödendiğini belirtti. Bu sene 
Sayın Demirel 12,5 milyar lira ödeyeceğini söylüyor 
ve beyan ediyor burada. Geçen yıla nazaran 8 mil
yar lira fazla ödenmiş olacak. Hesap kitap adamı 
olan Sayın (Baş'bakana soruyorum; bu fazlalık nereden 
çıkacak? 

Yine değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel, ayrıca 
şeker üretimini artırmadığımızı söylediler. Oysa ken
di Hükümet Programından aynen okuyorum. (Say
fa 153, Tablo lÖl'de) : Şeker üretiminin bizim dö-
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nemimizde 1 milyon 8 bin tondan 1 milyon 54 tona 
çıktığı yazılı. Aıyrıca pancar üretimini azalttığımızı 
söylüyor Sayın (Başbakan; yine Hükümet Programın
dan aynen okuyorum, (Sayfa 116, Tablo 71*de) şe
ker üretiminin % 7,5 arttığı yazılı. (AP sıralarından 
gürültüler) Bitiriyorum, lütfedin, siz susun. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, lütfen bağlayın. 
ZEKİ EROĞLU ItfDevamla) — Altında da Sayın 

Başbakanımın imzası var. İnanmazsanız Sayın Başba
kan Iburada. 

ıBAŞKAN — Sayın Eroğlu, süreniz doldu efen
dim, lütfen 'bağlayın. 

IMOSTAFA KEMAL AYKURT ı(Denizli) — Sar
hoş musun sen? 

ZEKÎ EROĞLU ^Devamla) — Ben içmedim si
zin ıgi'bi, siz sarhoşsunuz, Iben biç içmem. 

Sözlerimi bitiriyorum, lütfedin. 
Oeğerlii arkadaşlarım, az önce kişisel konuşma 

yapan Adalet Partisi sözcüsünün inmiş olduğu sevi
yeye bir GHSP'li olarak inmek istemiyorum; ben Sa
yın Başlbakana kötü söylemeyeceğim. İnsani açıdan 
'benim Başlbakana sonsuz saygım var, işgal ettiği ma
kama daiha çok saygım var. Ancak, Sayın Başbakana 
şunu söylemek isterim... 

IV. — OYLAMASI 

1. — 21.6.1927 Günlü ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununa Bazı Ek Maddeler ve 1 Geçici Madde Ek
lenmesine İlişkin Yasa Tasarısı. (1/273) (S. Sayısı : 
368'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde bir açık oy işlemi 
daiha mevcuttur. 

ÜI. — GÖRÜŞÜLI 

1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. l(M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı : 
949) (Devam) 

IBAŞKAN — Bütçe oylamasına Adana tünden 
'başlıyoruz. 

'(Oylama yapıldı.) 

(7) 368'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 28.2.1980 
tarihli 56 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

'BAŞKAN — Sayın Eroğlu, lütfen sözünüzü bağ
layınız. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Bitiriyorum. 

Bizim karşımızda konuşurken bir kavramı hatır-
lamasalar bile, halkın karşısına çıktıkları zaman hiç 
değilse, şu tüm dünya dillerinde var olan ve bizim di
limizde de bulunan bir kavramı, ki o kavramı Sayın 
'Başbakanlığa olan saygımdan dolayı söylemek iste
miyorum, lütfen hatırlasınlar. 

'Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 1980 
iMali Yılı Bütçesine kırmızı oy vereceğimi belirtir, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 

Sayın milletvekilleri, 1980 Mali Yılı Bütçe Kanun 
Tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, tasarının 'tümünü açık oylarınıza sunaca
ğım. Oylamanın ad okunmak suretiyle ve adı okunan 
sayın üyenin, «kabul, ret, çekinser» ifadelerini kul
lanmak suretiyle oyunun rengini belli etmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YAPILACAK İŞLER 

21.6.1927 Günlü ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
Bazı Ek Maddeler ve 1 Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Yasa Tasarısının açık oylaması, geçen birle
şimde alınan karar gereğince, sıralar arasında kupa
lar dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

i İŞLER (Devam) 

'BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
GÜNDÜZ ONAT ı(Kırklareli) — Sayın Başkan, 

sayım devam ediyor efendim. 
'BAŞKAN — Oylama işlemi bitti efendim. Zapta 

geçti efendim. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Genel Kurul 
salonunda bulunuyorum, Anayasal hakkımdır, oyu
mu kullanacağım efendim. Salon içindeydim, ilanı
nızı duymadım. ı(Gürül!tüler) 

BAŞKAN — Anayasal hakkınızı kurallar içinde 
kullanacak'sınız efendim. 
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GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Dışarıdan gel
miş değilim, Genel Kurul salonu içinde idim. 

BAŞKAN — Efendim, iki defa anons ettim, zap
ta .geçti. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Ret oyumu kul
lanmak istiyorum, Anayasal hakikıımdır. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Oylama sonucunu sunuyorum: Büt

çe Kanun Tasarısının oylamasına 439 sayın milletve
kili iştirak etmiş; 228 kabul 211 ret oyu çıkmıştır. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Böylece, 
1980 mali yılı Bütçesi kanunlaşmıştır. Ulusumuza ve 
yurdumuza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Buyurun Sayın Başbakan. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1980 mali yılı Bütçesi kanunlaşmış bulunuyor. 
Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz, Milletimiz için, 
memleketimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. 

Her kuruşunun mahalline masruf olması için her 
türlü gayret ve itinanın gösterileceğinden emin olma
nızı rica ediyorum. Cenabı Allah milletimize, mem
leketimize ve onun hizmetinde olanlara yardımcı ol
sun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP hıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun, 4 Mart 1980 Salı gü
nünden başlamak ve 11 Mart 1980 Salı günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere Millet Meclisi çalışmala
rına ara verilmesine dair önerisi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir Danışma 
Kurulu önerisi vardır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu Önerisi. 
No. : 69 
4 Mart 1980 Salı gününden başlamak ve 11 Mart 

Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere Millet Mec
lisi çalışmalarına ara verilmesi önerilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Millet Meclisi Başkanı 

Cahit Karakaş 
Adalet Partisi 

Grup Başkanvekili 
Oğuz Aygün 

Grup Başkanvekili 
Metin Tüzün 

Milli Selâmet Partisi 
Grup Başkanvekili 
(Tatile muhalifim) 

Hasan Aksay 
Milliyetçi Hareket Partisi 

Grup Başkanvekili 
Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Plan Komisyonu Başkanlığının, Millet Mec
lisinin çalışmalarına ara verilmesi sırasında komisyo
nun çalışmalarına devam olunması hakkındaki tezke
resi. 

BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonunun bir mü
racaatı vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
23.2.1980 günü Komisyonumuza şevki yapılan 

Mali İstikrar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Ücret 
ve Ücret Sayılan Ödemelerin Fiyat Artışlarına Uy
gun Olarak Düzenlenmesine dair kanun tasarılarını 

görüşebilmek için Komisyonumuz, Millet Meclisinin 
çalışmalarına ara vermesi sırasında Komisyon çalış
malarının devamım istemektedir. 

İçtüzüğümüzün 26 ncı maddesine göre, gerekli 
işlemiin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Plan Komisyonu Başkanı 

Çankırı 
Nurettin Ok 

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

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

1. — 21.6.1927 günlü ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununa Bazı Ek Maddeler ve 1 Geçici Madde Ek
lenmesine İlişkin Yasa Tasarısı. (1/273) (S. Sayısı : 
368'e 1 nci ek) (Devam) 

BAŞKAN — Açık oy neticesini okuyorum. Açık 
oylamaya 361 sayın milletvekili katılmış; 327 kabul, 

26 ret, 8 çekinser, oy çıkmıştır. Böylece, Tasarı Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

Gündemimizdeki kanun tasarı ve tekliflerini sıra
sıyla görüşmek için, alman karar gereğince, 11 Mart 
1980 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.23 

»m 
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1980 Mali Yüı (Bütçe Kanunu Tasarısının Tümüne Verilen Oyların Sonucu 

(Kanunlaşmıştır) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Haıit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topateğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahmaıı Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet özutiku 
Ali İhsan Uhibahşi 

AĞRI 
Mikİl Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Btem Naci Altunay 
Mulhammet Kelleci 

ANKARA 
Bdkıir Adıtoeli 
Oğuzhan Asiltürk 
Söbatü Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlıu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erfeovan 
Necati Güitefcin 
İhsan. Karaçam 
İsmail Hakiki Köyüıüoğhı 
Bikri PeMiıvanlh 
Hayrettin Turgut Teker 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

Üye sayısı :450 
Oy verenler :439 

Kabul edenler :228 
Reddedenler :211 
Çeklnseırlıer : — 

Geçersiz oylar : — 
Oya .katılmayanlar : 7 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul Edenler] 

Kaya Çafamaikçı 
Sadılk Erdem 
Gaip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Selâhattin Acar 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Bebjiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalöttin İnkaya 
Emlin Engin Tanrjverdi 
Hüısnlü Yıtaaız 

BİLECİK 
Cemalıettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidtin tnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayım 

BURSA 
Ali Elverdi 
Yılmaz Brgenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhh 

Kasım önadım 
Özer Yılknaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Ahmet tneeoğhı 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Ali Rıza Septiıoğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğiu 

Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
imam Hüseyin tncioğlu 
Ahmet Karahan 
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 

İSPARTA 
Süleyman Demiirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
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Ekrem Ceyhun 
Fehmü Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfeı? Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Turan Kocal 
Recep özel 
Osman özer 
1 Halklkı Tekline! 
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 
Mehmet Yusuf özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdas 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 

ADANA 
Metanet Cam 
Hasan Cerilt 
M. Kemal Küçükfcepepınaır 
Mulsd'ih'Mn Yılmaz Mete 
İsmail HaJkkı Öztorun 
Nedüm Tarhan 
Oğuz Yazacıoğlhı 

| Mahmut Şevket Doğan 
I Mehmet Doğan 
I Turhan Feyzioğlu 
I Mehmet Zeki Okur 

I KIRŞEHİR 
I Mustafa Eşrefoğlu 

I KOCAELİ 
I Adem Ali Sarıoğlu 
I İbrahim Topuz 

KONYA 
I Şener Battal 
I Tahir Büyükkörükçü 
I Necmettin Eılbakan 
I Agâh Oktay Güner 
I Mustafa Güzelkılınç 
I İhsan Kabadayı 
I Necati Kalaycıoğlu 
I Şaban Karafcaş 
• Aydın Menderes 
I Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
I Ahmet Mahir Ablum 
j Hüseyin Cavit Erdemir 
I İlhan Ersoy 
I Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
fi Ahmet Karaaıslan 
I Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
| Süleyman Çağlar 
J Sümer Oral 
I Önol Sakar 
| Faik Türün 
i Yahya Uslu 
I rfalil Yurtseven 

| MARDİN 
[ Fehim Adak 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail AJkm 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 

Metin Musaoğlu I 
Abdülka&ır Timurağaoğlu s 

MUĞLA 1 
Ahmet Buldanlı I 
Ünat Demir 3 
Zeyyat Mandalinci I 

MUŞ I 
Kasım Emre I 

NEVŞEHİR I 
İbrahim Ethem Boz I 
Esat Kırathoğlu 8 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik I 
Hüseyin Avıri Kavurmacı- I 
oğlu 
Sadi Somuncuoğlu I 

ORDU 
Hamjdıi Mağdıen I 
Kemal Şensoy J 
Bilâl Taranoğlu I 
Günay Yalın I 

RİZE I 
İzzet Akçal I 

SAKARYA 
Nuri Bayar j 
Barbaros Turgut Boztepe I 
Selahattin Gürdrama I 
Güngör Hun 1 

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

SİİRT ! 
Zeki Çeliker S 
Abdülkadir Kaya \ 

AĞRI | 
Rıza Polat I 

AMASYA I 
Erol Çevfîkçe I 
Vehbi Meşhur I 

ANKARA 
Orhan Alp j 
Alışan Canpodat [ 

i srvAS 
i En/ver Akicvva 
I Ali Gürbüz. 
I Temel Karamollaoğlu 

Tevfik Koraltan 
TEKİRDAĞ 

[ Halil Başol 
I Nihan Ilgün 
I TOKAT 
I Feyzullah Değerli 
i Faruk Demirtola 
I Ali Şevki Erek 

TRABZON 
I İbrahim Vecdi Aksakal 
I Kemal Cevher 
I Ömer Çakıroğlu 
I Lütfi Göktaş 

URFA 
• Mehmet Aksoy 
I Mehmet Celâl Bucak 
I Necmettin Cevheri 
I Salih özcan 

UŞAK 
I Galip Çetin 

VAN 
I Muslin Gönentlaş 
I Kinyas Kartal 

YOZGAT 
I Hüseyin Erdal 
I Ömer Lütfü Erzurumlu-
j oğlu 
I Ali Fuat Eyüboğlu 
i Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
I Ömer Barutçu 
f Abdulmuttalip Gül 
I Ahmet Gültekin Kızılışık 
I Koksal Toptan 

I Yaşar Ceyhan 
I A. İsmet Çanakçı 
E Kenan Durukan 
I A. Hayri EJçioğhı 
I H. Semlih Eryıftiız 
1 Kemal Kayacan 
| Mustafa Kılıç 
{ Teoman Köprülüler 

(Reddedenler) 
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Abdmrrafıman Oğuftürk 
SelAhattin Öcal 
Attan öymen 
Erol Saraçoğlu 
önder Saıv 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baıykal 
Ömen Buyruıkçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Bafflta. 

AYDIN 
Möhmot Çolüc 
A. Selimi CKirgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bocoyct 
Necati Cebe 
İrfan Özaydmlı 
SaduMah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan delâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çatkı 
Halûk Kara/borfcffiü 

BURDUR 
Cemal Akta? 

BURSA 
Nail Atb 
Mehmet EnıokJı 
Hasan Esalfc Işılk 

ÇANAKKALE 
Daman Orfama Çaneri 
Akan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yaaacıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Oazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 
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İ
DİYARBAKIR 

Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Sabri öznal 

i Cavittin Yenal 
j ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
1 Faik öztürk 
\ ERZİNCAN 
[ Nurettin Karsu 
! Lütfi Şahin 
I ERZURUM 

Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz ökçün 
İsmail özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 

I Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt önal 
Sabri öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü özstit 

İÇEL 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
i Muammer Aksoy 
J Ayhan Altuğ 
İ ilhan Biber 
i Orhan Birgit 
j 

i Hikmet Çetin 
4 Çağlayan Ege 
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Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan. Byülboğîu 
Ferit Gündogan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım özeke 
Cengiz özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kay» Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğhı 
Aihmet Taner Kışlalı 
Mustafa öztin 
Mahmut Türkmenoğlu 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
i Hüseyin Doğan 

Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

(KARS 
i Doğan Araslı 
I Turgut Artaç 
! İsmet Atalay 

M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Tığh 

KAYSERİ 
A. Gani Aşık 

Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamettin Çoban 

MALATYA 
Lütfi Doğan 
Turan Fırat 
Ali Kırca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
| Hasan Ali Dağlı 
i Zeki Karagözlü 

Erkin Topkaya 
! Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NîCrDB 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecetniş 

ORDU 
Temel Ateş 
Mernıduh Ekşi 
Ertuğrul Günay 
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RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğhı 
tlyas Kılıç 
t. Etom Kılıçoğlu 
Muzaffer önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 
Abdülkcrim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 
Alaettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 

t Ömer Dedeoğlu 
1 Sermot Durmuşoğlu 
j Ali Kurt 
İ TRABZON 

Adil Ali Cinel 
İ Rahmi Kumaf 
S Ertöz Vahit Suiçmez 
i Ahmet Şener 

TUNCELİ 
i Hüseyin Erkanlı 
| Ali Haydar Veziroğlu 
\ LTRFA 
İ M. Sabri Kılıç 
İ Ahmet Melik 
l Celâl Paydaş 

I UŞAK 
f İsmail Aydın 
| M. Selâhattin Yükıel 
I VAN 
! İhsan Bedirhanoğlu 

Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

AFYONKARAHİSAR 
Mete Tan 

BURSA 
Saffet Uraft 

[Oya Katılmayanlar] 

İÇEL 
Y. Ziya Ural 

İZMİR 
Akın Simav 

KIRKLARELİ 
Gündüz Onat 

MUŞ 
M. Emin Seydagü 

ZONGULDAK 
Calıit Karakaş (Başkan) 

(Açık Üyelikler) 

Ankara 
Bursa 
Istanlbul 
Konya 

Yekûn 

)>•-<« 
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21 . 6 , 1927 Günü ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Baza Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkim Yasa Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Nedim Tarhan 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
AFYONKARAHÎSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 361 

Kabul edenler : 327 
Reddedenler : 

Çefcinserler : 
Geçersiiz oylar : 

Oya katıılmayanlar : 
Açıik üyelikler : 

26 
8 

— 
8:5 
4 

(Kabul Edenler) 

A. İsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıcı 
Teoman Köprülüler | 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Fikri Pehlivanlı ı 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 
Hayrettin Turgut Toker 

! ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Selâhattin Acar 
A. Selâmi Gürgüç 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 

— 72 

Cemalettin İnkaya 
İrfan Özaydınlı 
Emin Engin Tanrıverdi 
Sadullah Usumi 
Hüsnü Yılmazı 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
Orhan Yağcı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Kara'börklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyahoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bibero 
Şükrü Bütün 
Ahmet Çimbek 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 

6 — 

ğlu 

Ömer İhsan Paköz 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet iskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
M. Yaşar Göçmen 
Bahatüin Karakoç 
Mahmuıt Kepolu 

EDİRNE 
Süleyman Saibni Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 
Alli Rıza, Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Gündüz Oikçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
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Celâl Doğan 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
AH Köymen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel . 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Ak 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
A. Bahir Ersoy 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 
Enver Karabeyoğlu 

Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali ,Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım Özeke 
Osmaını özer 
Cengiz Özyalçın 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdullah Tomba 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Celâl Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Ahmet Taner Kışlalı 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Aysel Uğura! 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Halit Evliya 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
İsmet Atalay 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Fethi Acar 

İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan 
Ali Nihat Karol 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Ahmet Çobanoğlu 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğhı . 
Hüseyin Kaleli 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abfum 
Hüseyin CavJt Erdemar 
İlhan Ersoy 
A l İrfan Haznedar 

MALATYA 
Turan Fırat 
Ahmet Karaıaslan-
Aü Kırca 
Mehmet Recaii Kutan 
Mustafa Şentüslk 

MANİSA 
(Süleyman Çapar 
Hasan Ati Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
ErkM Topfatya 
Halil YurtSseven 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Metin Musaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Santf Gökmen 

MUŞ 
Kasım Emre 
Burhan Garip $avh 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cenml Bor 
Burhan Ecetmiş 
H. Avnd Kavurtnacıoğlu 
Sadi SomuncuoğTü 

ORDU 
Memdüh Ekşi 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yaün 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbaşar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kenan Bulutoğlu 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgti 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
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Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeiker 
Abdülkadir Kaya 
M. Nöbil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlıı 
Tevfik Kofaltan 
Azimet Köylüoğlu 

Maıhmıut! Özkiemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Nihan îlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 

Kemal Cevher 
Adil Ali Cinel 
Lütfi Göktaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
M. Sateİ Kıhç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 

Ali Fuat Eyüboğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

(Reddedenler) 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

ANKARA 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

BURSA 
Yılmaz Ergenekon 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Altan Tuna 

ÇORUM 
Aslan Topçübaşı 

DENİZLİ 

Mustafa Gazalcı 

EDİRNE 
Ahmet ıtneeoğlu 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

İSTANBUL 
Turan Kocal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Mustafa Öztin 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Yusuf Özbaş 

KARS 
Turgut Artaç 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

MARDİN 
Şerafeıttinı Elçi 

MUĞLA 
Ahimöt BuMank 
Zeyya,t Mandalıinici 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 

SİVAS 
Enver1 Akova 

(Çekinserler) 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erkovan 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

DENİZLİ 
Ahmet Hamdi Sancar 

ERZURUM 
Korkut Özal 

İSTANBUL 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Faik Tünün 

ORDU 
Etftiuğrul Gürnay 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 

ADANA 
İsmail Hakkı Öztorun 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

Mete Tan 

AMASYA 
Erol Çevikçe 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa Başoğlu 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Necati Cebe 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
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BOLU 
Avni Akyol 

BURSA 
Ala Elverdi 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külahlı 
Saffet Ural 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
îrfan Binay 

ÇORUM 
Mehmet Irmak 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
Mehmet Atillâ Ocak 

HATAY . 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Y. Ziya Ural 

İSTANBUL 
İlhan Biber 
Süleyman Arif Emre 
Zeki Eroğlu 
Orhan Eyüboğlu 

Recep Özel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Numan Uzun 

İZMİR 
Adil Demir 
Coşkun Karagözoğlu 
Akın Simav 

KAYSERİ 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Gündüz Onat 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 

(Açık Ü) 

Ankara 
Bursa 
İstanbul 
Konya 

Necmettin Erbakan 
Şalhan Karataş 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Nizaımettiın Çoban 

MALATYA 
Liütefi Doğan 

MANİSA 
Önol Şalkar 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Fehim Adak 
Abdülkadir Tımurağaoğlu 
Ahmet Türîc 

MUŞ 
M. Emin Seydagil 

ORDU 
Temel Ateş 
'Haindi (Mıağdeni <iİ.ıÜ.) 

SAKARYA 
Selahattin Gürdrama 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
İlyas Kılıç 
t. Etem Kılıçoğlu 

relikler) 

1 
1 
1 
İ! 

SİİRT 
Abdülkefim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TOKAT 
Cevat Atılgan 

TRABZON 
Rahmi Kumaş 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Muslih Göremtaş (BşkJV.) 

YOZGAT 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K, Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Cahit Kaşrajcaş (Başkan) 

Yekûn 

» • - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

57 NCt BİRLEŞİM 

29 . 2 . 1980 Cuma 

Saat : 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X l1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu -ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Se
natosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Cenatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 
Sayısı: 949) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 21 . 6 . 1927 Günlü ve 1111 Sayılı Asker
lik Kanununa Bazı Ek Maddeler ve 1 Geçici Madde 
Eklenmesine ilişkin Yasa Tasarısı. (1/273) (S. Sayısı : 
368'e 1 nci ek) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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