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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Birleşik Toplantısından sonra açılan Bir
leşimde Genel Kurulda çoğunluk bulunmadığından : 

Cumihurbaşkanı seçimi tamamlan'dığı takdirde 24 
Haziran 1980 Salı günü saat I5.€û"te, aksi halde 
TBMM Birleşik Toplantısından sonra toplanılmak 
üzere birleşime saat 15.48'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Rize 

Memduh Ekşi ^ Yılmaz Balta 
Divan Üyesi 

Çanakkale 
İrfan Binay 

No. : 71 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 6 . 1980 Pazartesi 

Tasarı 
. 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 

nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi ile 
Bıı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1/576) (İçişleri Komisyonuna) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Sivas Milletvekili Aziımet Köylüoğlu'nun, 

1980 yılı yapım programından çıkarılan köylerin alt
yapı tesislerine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanından yazılı soru Önergesi. (7/843) 

2. — Antalya Mdlletvekili İhsan Ataöv'ün, An
talya İlinin imam kadrosu olan ilçe ve köyleriyle bu 
kadrolarda çalışanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
cn.rgesi. (7/844) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antal
ya İlinin okullarıyla, okulsuz köylerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/845) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antal
ya İlinin PTT şuibeieriyle telefon santralı olan köy-
lcr'ne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/846) 

5. — Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Akkuş' 
un, Afyonkarahisar İlinin yıllık tiftik üretimine iliş
kin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/847) 

6. — Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Akkuş' 
un, Afyonkarahisar İline bağlı bazı köylerin arazi 
yolları ile arsa sorunlarına ilişkin Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanından yazılı soru önergesi. (7/848) 

7. — Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Akkuş' 
un, Afyonkarahisar - Sultandağ, İmam - Hatip Lisesi 
öğrencilerinin Gençlik ve Spor Bayramında bir si
yasi partinin bayrağını taşıdıkları iddiasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/849) 

8. —• Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, TRT 
Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi, 
(7/850) 

9. — Malatya Milletvekili M. Reeai Kutan'ın, 
Arapkir Bölge Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı soru önergesi. (7/851) 

10. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1979 - 1980 yıllarında" kooperatiflere yapılan yardım
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/852) 
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BtRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.55 

BAŞKAN : Başkanvekîli Muslih Görentaş 

Di VAN ÜYELERİ : Nizamettin Çob 11 (Kütahya), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu Birleşimini 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜ ŞMELER 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 111 
arkadaşının; Hükümetin anarşi konusunda gerekli 
önlemleri almayarak can güvenliğini sağlayamadığı, 
toplumda ve Meclislerde her türlü uzlaşma yollarını 
tıkayarak Parlamento çalışmalarını engellediği, yan
lış ekonomik uygulamalarla geçim sıkıntısını halkın 
sağlığını tehlikeye düşürecek boyutlara ulaştırdığı ve 
Anayasa ve demokrasiye aykırı bir ekonomik sistem 
değişikliği için çaba gösterdiği iddiasiyle Başbakan 
Süleyman D emir el -Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtü
züğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusunda görüşme. (11164) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Özel Gündem^1 

kısmında yer alan 11/64 esas numaralı, Zonguldak 
Milletvekili Bülent Ecevit ve 111 arkadaşının; Hü
kümetin anarşi konusunda gerekli önlemleri almaya
rak can güvenliğini sağlayamadığı, toplumda ve 
Meclislerde her türlü uzlaşma yollarını tıkayarak 
Parlamento çalışmalarını erugelle'diği, yanlış ekono
mik uygulamalarla geçim sıkıntısını halkın sağlığını 
tehlikeye düşürecek boyutlara ulaştırdığı ve Anayasa 
ve demokrasiye aykırı bir ekonomik sistem değişik
liği için çaba gösterdiği iddiasiyle Başbakan Süley
man Dem';rel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Bu hükümet döneminde can güvenliği, iç güvenlik 

giderek yok olmaktadır. 
Yedi aydır Azınlık Hükümeti hiçbir sözünü tut

mamıştır. 

— 421 — 

Yüz günde Türkiye esenlik yoluna çıkacaktı. 
ı«Kur::arılmış bölgeler rezaleti» sona erecekti. 
Şiddete, bölücülüğe, bozgunculuğa karşı devlet et

kinliği artırılacaktı. 
Enflasyon hızı kesilecekti. 
Ydlcluklar sona erecekti. 
Yatırımlar hızlanacak, üretim artacaktı. 
Aradan yüz değil, iki yüz güinü aşkın süre geçtiği 

halde bu konuda söylenenlerin tam tersi oldu. 

Bireysel veya örgütlü terör, iktidar koruyuculu
ğundan yararlanan ve iktıidarı tutsak alan zorbalar 
eliyle yaygın kitle terörüne dönüştürüMü. Şiddet ey
lemlerinden ölenlerin günlük "ortalaması, dört katına 
yükseldi. 

Değil sokaklar ve mahalleler, yer yer kentler ve 
birçok devlet kuruluşları «kurtarılmış bölgeler» du
rumuna gelmekte, zorbaların işgali altına girmekte
dir. 

Mezhep ayırımcılığı, her türlü bölücülük ve iç düş
manlık iktidarın tutumuyla yaygırilaştırılıp derinleşti-
rilmektedir. 

Yer yer iç savaş boyutlarına ulaşan terör karşısın
da, hükümet, günlerce süren sokağa çıkma yasakla-
rıyla yaşamı durdurmaktan başka yapacak şey bula
mamaktadır. 

Can kaygısıyla iç göçler başlamıştır. 
Kimi yerd'e hastanelerde bile can güvenliği sağ

lanamamakta, cenazeler bile günlerce kaldırılama-
mak'tadır. 

Hükümet, toplumda ve Meclislerde her türlü uz
laşma yollarını tıkamaktadır; Parlamento çalışmala
rını engellemektedir; Anayasayı reddetmekte; Ana
yasaya ve demokrasiye aykırı bir sistem değişikliği 
için çaba göstermektedir. 
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Ekonomideki ve yönetimdeki anarşi sokaktaki 
anarşiyi de körüklemektedir. 

Enflasyon hızı görülmemiş ölçülere, yaşam paha
lılığı halkın sağlığını tehlikeye düşürücü boyutlara 
varmıştır. 

Üst üste gelen görülmemiş zamlarla, birçok yurt
taşlarımız, aşına yağ katamaz, soğan - ekmek bile yi
yemez, çay içemez duruma düşünülmüştür. Kışı so
ğukta geçiren halkımızın büyük bir kesemi, en son 
z?mlardan sonra, artık, aşını ısıtmak için tüpgazı ala
bilmekte bile zorluk çekmektedfir. 

Yüksek ve sürekli devalüasyonlarla paramız de-
ğersizleştirilmiştir. 

Üretim ve yatırım gerilemekte, kredi maliyetleri, 
küçük ve orta sanayicilerin gücünü aşmaktadır. Hal
kın satın alma gücü azaldığından esnafın da is alanı 
daralmaktadır. 

Gelişme durmuş, gerileme sürecine girilimiştir. 
Toplumun büyük kesimi hızla yöksullaşırken, iş

sizlik artarken, sermaye sınırlı ellerde yoğunlaştırıl
makta, sömürü yaygınlaştırılmaktadır. 

Devleti ve halkı soyanlar hükümet kararlarıyla, 
bakanlık tebKiğleriyle bağışlanıp yeini soygun olanak
larına kavuş'turulmak'tadır. 

Gelir dağılımı büsbütün bozulmakta, toplumsal 
dengesizlikler ve gerilimler tehlikeli boyutlara var
maktadır. 

Önce fiyatlar, andından da faizler serbest bırakı
larak, ekonomideki anarşi, toplumu patlama nokta
sına getirmektedir. 

Ekonomi ve Devlet bir yandan yerli ve yabancı 
büyük sermaye çevreleriyle, bir yanidan da şiddet ey
lemcilerinin bir kesim'iyle elele yöindtilmektedir. Dev
let giderek etkinliğini yitirmektedir. 

•Dışardan kredi aranırken, dışsatımla sağlanan dö
vizlerin yurt dışında bırakılmasına olanak sağlan
maktadır. 

Kendi bölgemizdeki dış pazarlarımız, Batı ül'ke-
1 -ne yaranmak üzere onlara bırakılmaktadır; onlar-
drn kredi alabilmek içlin de her türlü ödün verilmek-
tec'iir. 

Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin geleceğini gü
vence altına alıcı hiçbir hazırlık yapılmaksızın, AET' 
yo tam üyelik başvurusunda bulunmaya kalkışılmış
tır. 

Türk ıtoplumunun gerçekleriyle, Türk halkının öz-
1~ Tiler iyi e, demokrasinin ve Anayasamızın gerekleriy-
lr: ve Anayasal sosyal haklarla bağdaşmayan bir eko
nomik modeli ülkemize zorla yerleştirmek için, hü
kümet, bir yandan kimi dış güçlerle, bir yandan da 

iç sömürü çevreleriyle ve bir kısım zorbalarla işbirliği 
yapmaktadır. 

Bu modeli kökleştirmek üzere, bazı yabancı mali, 
Siyasal güçlerle birlikte, Türkiye'nin geleceği ipdtek 
altına sokulmakta, Türkiye bağımlılaştırılmaktadır. 

Bu hükümet kaldıkça, devletin temelleri, demok
rasinin özü, toplumun değer ölçüleri tahrip edilmek
te, ahlaK. bunalımı körüklenmekte, Türkiye'nin barış 
« 

içinde ve sağlıklı biçimde gelişmesli engellenimekte, 
bağımisızlığımız zedelenmektedir; devletin yerini baş
ka güçler almakta, halkın can güvenliği tümüyle kalk
maktadır. 

Bu nedenlerle Anayasamızın 89 ncu; içtüzüğümü
zün 107 nci maddeleri uyarınca Demirci Hükümeti 
hakkında Gentoru açılmasını saygı ile dileriz. 

Zonguldak Milletvekili 
Bülent Ecevit 

İzmir Milletvekili 
Coşkun Karagözoğlu 
Manisa Milletvekili 

Erkin Topkaya 
istanbul Milletvekili 

Ayhan Altuğ 
Sinop Milletvekili 

Alâettin Şalhln 
Sinop Milletvekilli 

T. Fikret övet 
Gümüşhane Milletvekili 

'Erol Tuncer 
Bursa Milletvekili 

Nail Atlı 
îzm'ir Milletvekili 

Ahmet Taner Kışlalı 
İçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek 
Kars Milletvekilli 

İsmet Ata! ay 
İçel Milletvekili 

Veli Yıldız . 
Erzincan Milletvekili 

Lütfü Şahin 
îzm'ir Milletvekili 
Neccar Türkcan 
Kara Milletvekili 

Doğan Araslı 
Amasya' Milletvekili 

Vehbi Meşhur 
Sivas Milletvekili 
Orhan Akbulut 

Konya Milletvekili 
Mustafa Üstündağ 

İstanbul Milletvekili 
M ettin Tüzün 

Burdur Milletvekili 
Cemal Aktaş 

Manisa Milletvekili 
Zeki Karagözlü 
Tokalt Milletvekili 

Ömer Dedeoğiu 
Denizli Milletvekilli 
Ömer İhsan Pak'öz 
Ankara Milletvekili 

Al'tan Öymen 
Ankara Milletvekili 
H. Semih Eryıldız 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Uşak Milletvekili 
İsmail Aydın 

İçel Milletvekili 
Y. Ziya Ural 

Tokat Milletvekili 
Sermet Durmuşoğlü 
Erzurum Milletvekili 

Çetin Bozkurit 
Trabzon Milletvekilii 
Ertoz: Vahüt Su içmez 

Niğde Milletvekili 
Burhan Ecemiş 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

Aydın Milletvekili 
Selâmi Gürgüç 

422 
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Zonguldak Milletvekili 
Burhan Karaçeiik 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

İstanbul Milletvekili 
Hikmet Çetin 

tstaribul Milletvekili 
Orhan Birgit 

Sivas Milletvekili 
Mustafa' Yılankıran 
Manisa Milletvekili 

Hasan Ali Dağlı 
Hatay Milletvekili 

Salbrr Öztürk 
Kırklareli Milletvekili 

Gündüz; Onat 
İstanbul Milletvekili 

İlhan Özbay 
Eskişehir Milletvekili 

İsmail Özen 
İstanbul Milletvekili 

İlhan Biber 
Urfa Milletvekili 

Celâl Paydaş 
Gaziantep Milletvekili 

Celâl Doğan 
Edirne Milletvekili 

Cavittin Yenal 
Uşak Milletvekili 
Selâhattin Yüksel 
Sivas Milletvekilli 
Mahmut Özdemir 

Samsun Milletvekili 
Kenan Bulu'toğlu 

Nevşehir* Milletvekili 
Yaşar Kemal Yüksekli 

A. Karahişar Milletvekili 
İsmail Akın 

Ankara M'illetvekili 
Teoman Köprülüler 
Adana/ Milletvekili 

Mu'sMhittin Yılmaz Mete 
İsparta M'illettvekili. 

Hüseyin Özsüt 
Bilecik Milletvekili 

Orhan Yağcı 
Îstartbul Milletvekili 

Zeki Enoğlu 
Malatya Milletvekili 

Lütfü Doğan 

Kayseri Milletvekili 
A. Gani Âşık 

Eskişehir Milletvekili 
Gündüz Ö'kçün 

Samsun Milletvekili 
llyas Kılıç 

İzmir Millet vekili 
Alev Coşkun 

Çorum Milletvekili 
Şükrü Bütün 

Tra'bzfon Milletvekili 
Rahmi Kumaş 

Tunceli Milletvekili 
Hüseyin Erkanlı 

Balıkesir Milletvekili1 

Nuri Bozyel 
Artvin Milletvekili 

Mehmet Balta 
Adana M'illetvekili 

Hasan Çeri t 
İstanbul Milletvekili 

Ferit Gündoğan 
Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırım 

Malatya Milletvekili 
Ali Kırca 

İzmir Milletvekili 
Yüksel Çakmur 

Tekirdağ Milletve'kili 
Ömer Kahraman 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

Bolu Milletvekili 
Halûk Karabörklü 
Urfa Milletvekili 

Ahmet Melik 
İstanbul Milletvekili 
Enver Karabeyoğlu 
Ankara Milletvekili 

Alişan Canpolat 
Ankara Milletvekili 

Selâhattin Öcal 
A, Karahişar Milletvekili 

Hasan Akkuş 
Ankara Milletvekili 

Erol Saraçoğlu 
Hatay Milletvekili 
Haydar Demirtaş 
Aydın Milletvekili 

Mehmet Çelik 

İzmir Milletvekili 
Ferhat Arslaintaş 

Yozgat Milletvekili 
Veli Zeren 

Denizli Milletvekili 
Mustafa Gazalcı 
Rize Milletvekili 

Yılmaz Balta 
Sakarya Milletvekili 

Hayrettin Uysal 
K. Maraş Milletvekili 

Hüseyin Doğan 
Balıkesir Milletvekili 

Sa'dullah Usumi 
İstanbul Milletvekili 

Cengiz Özyalçm 
Van Milletvekili 

Salih Yıldız 
Van Milletvekili 

İhsan Bedirhanıoğlu 
İstanbul Milletvekili 

Abdurrahman Köksalöğlu 
Istaribul Milletvekili 

Doğan Güneş 
Balıkesir Milletvekili 

İrfan Özaydınlı 
Kırşehir Milletvekili 

Kılıç Sorgucu 

Tokat Milletvekili 
Cevat Atılgan 

Kütahya Milletvekili 
Nizamettin Çoban 
Rize Milletvekili 
Sami Kumbasar 

Ankara Milletvekili 
Abdurrahman Oğultürk 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Yüceler 

Ankara Milletvekili 
İsmet Çanakçı 

Samsun Milletvekili 
Ahmet Altun 

İstanbul Milletvekili 
Osman Kaya 

Diyarbakır Milletvekili 
Bahattin Karakoç 

İstanbul Milletvekili 
Ertuğrul Yoksal 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım Özeke 

Çankırı Milletvekili 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Edirne Milletvekili 
Süleyman Sabri Öznal 

İstanbul Milletvekili 
Çağlayan Ege 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerde, Ana
yasada belirtilen sıraya göre, önerge sahibi, siyasi 
parti grupları adına birer üye ile Başbakan veya 
bir bakan konuşacaklardır. 

Konuşma süreleri, İçtüzüğün 61 nci maddesi uya
rınca, Hükümet ve siyasi parti grupları adına 20'şer 
dakika, önergedeki imza sahiplerinden biri için 10 
dakikadır. 

Müzakerelere başlamadan evvel sayın dinleyici
lere hatırlatmak için İçtüzüğümüzün 145 nci mad
desini tekrar okumak lüzumunu hissettim. 

«Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendi
lerine ayrılan yerlerde sükunet içinde oturmak zo
rundadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yö
nünde söz, alkış yahut her hangi bir hareketle ken
di düşüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini koru
makla görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıka
rılırlar.» 
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Önerge sahibi olarak Sayın Coşkun Karagözoğ- , 
lu. 

Buyurun Sayın Karagözoğlu. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkan, Millet Meclisinin saygı değer üyeleri, değer
li arkadaşlarım; Sayın Demirel azınlık Hükümeti 
hakkında hükümete yönelik Gensorumuzun gerek
çelerini kısaca belirtmek için huzurlarınıza gelmiş j 
bulunuyorum. j 

Bugünkü azınlık Hükümetinin sorumluluk üslen
diği günden bu yana, 7 ay, başka bir deyişle 200 
gün geçmiştir. Bu süre içinde Sayın Demirel ve azın- ! 
lık Hükümeti verdiği sözlerin hiç birisini tutmamış, 
tutmak şöyle dursun tam aksini yapmıştır. 

200 günlük azınlık Hükümetinde Türkiye, ağır 
ekonomik, toplumsal, siyasal bunalımlara sürüklen
miştir. 

«Bu hükümet gider, dertler biter» diye azınlık hü
kümetini kuran Sayın Demirel'in Hükümet dönemin
de görülmüştür ki, dertler bitmemiştir, dertler, so
runlar daha da büyümüş, daha da derinleşmiştir. 
Enflasyon hızı görülmemiş ölçülere, yaşam pahalılı
ğı halkın sağlığını bile tehlikeye düşürücü boyutlara 
varmıştır. I 

7 ay önce bu kürsüden, 22 Kasım 1979 tarihinde I 
«Türkiye anarşi ve enflasyon meselesini halletmedik
çe diğer hiç bir meseleyi halledemez» diyen Sayın 
Demirel, anarşi ve enflasyon meselesini halledeme-
miştir. Üstelik enflasyon ve anarşi canavarını besle
miş büyütmüştür. 

İki başlı hayat pahalılığı canavarı şimdi bin baş- I 
lıdır. İşçinin, köylünün, memurun, esnafın, emekli
nin, işsizin, topraksızın, dul ve yetimin cebinde, sof
rasında, filesinde artık o bin başlı ejderha vardır. 

Sayın Demirel, kerhen destekli azınlık Hükü
metini kurarken, «fiyatların makul seviyede tutul
ması için her türlü tedbir alınacaktır», demiştir. Şim
di çok daha iyi görülmektedir Sayın Demıirel'in ma
kul seviye derken neyi kastettiği ve Sayın Demirel' 
in tedbirlerinin zam, yine zam, sürekli zam ve sü
rekli devalüasyondan ibaret olduğu görülmüştür. 

Serbest piyasa ekonomisi denilen; 'kapan kapsın, 
vuran vursun, soyan soysun, ezilen ezilsin denilen 
Sayın Demirel'in ekonomik politikasıyla belli bir 
azınlık dışında halkımızın çok büyük çoğunluğu gi
derek yoksuliaşmıştır. I 

Çok daha küçük zamlar için, «Bunlar zam de
ğil, vatandaşı soymaktır. Zamla öldürdükten sonra I 

diriltmeye imkân yoktur. Hükümet vatandaşın sof
rasını basmıştır»! diyen ve bu sözleriyle yeri göğü 
inleten Sayın Demirel, simidi görülmemiş, işitilme
miş zamların şampiyonluğunu yapmaktadır. 

Temel mal ve hizmetlere % 100 - 700 oranında 
zamlar yapılarak işe başlamıştır bu azınlık Hükü
meti. Bir çırpıda, bir gecede yurttaşların cebinden 
350 nt.iyar TL. bu zamlar nedeniyle alınmıştır. 

Henüz 2 ayı dolmadan Sayın Demirel'in yaptığı, 
görülmemiş, işitilmemiş zamlardan birkaç örnek 
vermek istiyorum ; 

PTT hizmetlerine % 500, Devlet Demiryolları 
yolcu ve banliyö taşıma ücretlerine |% 300, Deniz
yollarına % 300, Türk Havayoüları yolcu taşıma üc
retlerine c/0 100'ün üzerinde, (kâğıt fiyatlarına !% 
400, elektrik ücretlerine % 30C|, kömüre [% 100, bü
yük üretici' kesiminin temel girdisi Olan gübreye i% 
800 zam yapılmıştır bu Hükümet döneminde. 

Toz şekerin fiyatı 16,50 liradan 50 liraya, kes
me şekerin fiyatı 22 liradan 60 liraya çıkarılmıştır. 
Yalnız şekere yapılan zam oranı % 3O0'ün üzerin
dedir. Tuza % 600 zam yapılmıştır. Çimentoya, de
mire 1% 100 zam yapılmıştır. Tüp gaza % 300 zlam 
yapılmıştır. Beze, basmaya, kaput bezine % 100 
zam yapılmıştır. Çaya j % 300 zam yapılmıştır. Ye
meklik yağ, margarin, zeytinyağına % 300ı, ete % 
300 zam yapılmıştır. Gaza % 135 zam yapılmıştır, 
ekmeğe <% 300 zam yapılmıştır. Bir kilogram ekmek 
30 TL. olmuştur. ,5-6 nüfuslu ailenin bir aylık ek
mek gideri asgari ücret düzeyini bulmuştur. Siga
raya ı% 20Q zam yapılmıştır. 

Benzinin fiyatına yapılan 5 liralık zam için «5 
liraya mal olan benzini 22 liraya satmak ihtikârdır, 
bu bir soygundur»/ diyen Sayın Demirel, 7 aylık 
azınlık iktidarı döneminde benzine, akaryakıta 3 
kez zam yapmış, benzinin fiyatını 22 liradan 43 li
raya çıkarmıştır. Şimdi soruyorum; 5 liraya mal 
olan benzini 22 liradan 43 liraya çıkaran Sayın De
mirel, ihtikârı yapan kimdir? Soyguncu kimdir? 
(CHP sıralarından «Bravo»» sesleri, alkışlar). 

Sürekli zamları sayarak süremi doldurmak iste
miyorum. Temel mal ve hizmetlere bu büyük zam
lar yapıldıktan sonra serbest piyasa ekonomisinde 
kurallar işleyecek, elbette herkes canının istediği gi
bi fiyatları artıracaktı; nitekim öyle olmuştur. Çar
şı pazarda, piyasada Hükümet yoktur, denetim 
yoktur. Bu hükümet döneminde zenginler daha zen
gin, fakirler daha fakir olmuştur. Gün, kara serve
tin, kara para günüdür. Çünkü Sayın Süleyman De-
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mirel Başbakandır. (CHP sıralarından «Bravo»/ ses- . 
leri, alkışlar). 

Üreticilerin ürünleri kendi ellerindeyken ucuza 
kapatılmaktadır. Üreticiler mallarını değer fiyatıyla 
satamamaktadır. İşte Küçük Menderes Ovasında 
milyonlarca ton patates 3 - 5 liradan alıcı teklemek
tedir. Bu patatesler kısa bir süre sonra büyük kent
lerdeki tüketicilere yüksek fyatlarla satılacaktır. 
Onun içindir ki, üreticiden 5 liraya alınan soğan bu 
azınlık Hükümetli döneminde 100 liraya satılmıştır. 
(AP sıralarından gürültüler). 

©AŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bunları sayarak sizi meşgul et
mek istemiyorum. Ancak sizlere; çarşı pazara çıkı
nız, çarşı pazarda ateş vardır, yangın vardır demek
le yetiniyorum. 

Süleyman Denıirel'in azınlık Hükümetinde ekme
ğin 1 kilosu 30 liraya, ekmeğin 1 dilimi 2 liraya, 
şekerin tanesi 70 kuruşa, peynirin 1 lokması 2,5 li
raya, zeytinin tanesi 70 kuruşa, 1 kaşık kuru fasul
ye 2 liraya, bir baş kuru soğan 7,5 - 10 liraya, siga
ranın tanesi 175 kuruşa, 1 bardak çay 10 liraya, 1 
kalıp sabun 30 - 40 liraya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bir de kışlaca resmi belge
lere bakalım. 1979 yılının ilk 4 ayında toptan eşya 
fiyatları endeksi j % 24,4 arttığı hailde, 1980 yılının 
ilik 4 ayında, aynı dönemde toptan eşya fiyatları en- J 
deksi % 52,7 oranında artmıştır. Yani 1980'in ilk 
4 ayında enflasyon, pahalılık durmadı, geçen yıla 
göre 2 katından fazla arttı. Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez bu azınlık Hükümeti döneminde enflasyon 
rakamları 3 haneli rakamları geçecektir. İşte kont
rol altına alınan, durdurulan enflasyon canavarının I 
durumu budur. Toplumun büyük kesimi hızla yo'k--
sullaşırken, işsizlik artarken, sermaye sınırlı ellerde 
yoğunlaşmaktadır, sömürü yaygınlaştırıknakCadır. 
Fiyatı ucuzlayan tek mal yoktur. Ucuzlayan tek şey 
Hükümet adamlarının sözlerine olan güvendir, bu 
ucuzlamıştır. 

Gerçekte zamlardan çok zamları yapan ekono
mik anlayış, ekonomik model önemlidir. Zamlar bi
linçli, hesaplı kitapllı olarak yapılmaktadır. Halkın 
ıstırabı görmezlikten gelinmektedir. Bu anlayışa gö
re, eğer bir malın yokluğu çekiliyorsa hemen fiyatı
na zam yapılmalıdır. Bir kere zam yapılıyor, yine 
yokluk devam ediyorsa ikinci defa, üçüncü defa, sü
rekli zam yapılmalıdır; ta ki fiyat birçok vatanda
şın alım gücünün üstüne çıksın ve o nedenle yurt- I 

taşlar o malı almaktan vazgeçsinler. Bu modele gö
re yokluklar kalkabilir; ama yoksulluklar aritar. Yok
sulluk pahasına yokların, yoklukların kaldırılması 
politikasıdır uygulanan. 

Halka ve insana değer vermeyen bir ekonomi 
modeli özgürlükçü demokrasiyle bağdaşamaz. Çün
kü, çiftçilerin feryatları özgürlükler içinde dile ge
tirilir ve bu model çöker. Onun için bu modele ina
nanlar ve uygulamak isteyenler, bu modelin, siyasi 
rejiminin peşine düşerler. Bu model demokratik iş
çi haklarıyla da bağdaşamaz. Bugün ülkemizdeki re
jim ve Anayasa bunalımının temelinde bu acı ger
çek yatmaktadır. Yeni ekonomik modelle iç ve dış 
büyük sermayenin çıkarları kurumiaştırılmak isten
mektedir. Ekonomi, yerli ve yabancı büyük serma
ye çevreleriyle el ele yürütülmektedir. Şimdi bu 
ekonomik modelin siyasi kurumlarını yaratmanın 
adımları atılmaktadır. Bu ekonomik modelin dış eko
nomik ilişkilerinıin ve dış politikasının adımları atıl-
maklüadır. Bu adımlar henüz hedefine tam varma
dan bu azınlık Hükümeti düşürülmelidir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Seçime gidelim se
çime. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Bu 
modelle lüks malların bulunması sağlanabilir, ancak 
hastalarıma ilaç alamayanlar, üstüne giysi alamayan
lar, ayağına ayakkabı alamayanlar, çocuğunu okuta-
mayanlar, toprağını işleyemeyenier, dükkânım aça-
mayanlar çoğalır. Halkın satınalma gücü azaldığın
dan esnafın da iş alanı daralır. 

Sayın Demirel, «köşeyi döndük» diyor... 
BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, önerge sahibi 

olarak konuşma süreniz dolmuştur, ancak Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına da sözcü siz olduğu
nuz için, şimdi bu andan itibaren grup sözcüsü ola
rak devam edin konuşmanıza. 

CHP GRUBU ADINA COŞKUN KARAGÖZ
OĞLU (İzmir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Demirel, «köşeyi döndük»; diyor. Kimler 
köşeyi döndü? Bir avuç iç ve dış çıkar çevreleri; 
vergi kaçakçıları, karaborsacılar, vurguncular, sah
te vergi iadesi alanlar bu Hükümet döneminde kö
şeyi dönmüşlerdir, bu doğrudur; çünkü uygulanmak 
istenen ekonomik model, onların istediği ekonomik 
modeldir. Bu azınlık Hükümeti onların Hükümeti
dir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi izin verirseniz 22 Ka
sım 1979 tarihinde bundan 7 ay önce bu kürsüde 
Sayın Demirel'in söylediği sözleri kelime kelime 
okumak istiyorum. 
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Sayın Demirel, «Bir memlekette % 70, % 80, 
'% 100 enflasyona dayanmak mümkün değildir» di
yor. Yine Sayın Demirel'in sözlerini okuyorum. 

GALÎP KAYA (Antalya) — Doğru, doğru. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
«Enflasyonu kontrol altına almazsak biz kalkınma 
falan da yapamayız. Yeni sosyal birtakım problem
lerle de karşı karşıya kalırız.» (AP sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri). 

«Fiyatların her ay % 5 değiştiği bir ülkede; ne 
paranın değerini muhafaza edebilirsiniz, ne ihracat 
yapabilirsiniz, ne şunu, ne bunu.» Bu sözlerin hepsi
ni Sayın Dem'irel söylüyordu. (AP sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri). 

Şimdi 4 ayda % 52.7 oranına varan enflasyon 
olmuştur. «Fiyatların ayda % 5 arttığı bir ülkede 
hiçbir şey olmaz» diyordu Sayın Demirel. Bırakınız 
% 5, % 10 artmayı; bir ayda, örneğin Şubat ayında 
fiyatlar % 29.3 oranında artmıştır. 

Şubat 1980'de Cumhuriyet tarihinde görülme
yen enflasyon olmuştur. Peki o zaman ne olacaktır? 
Sayın Dem'irel bunun esvabını da kendisi veriyor. 
Bakınız ne diyor: 

«Enflasyon kendiliğinden oluyor, anarşi kendili
ğinden oluyor; memleketi idare edenler acaba neci; 
seyirci mi? Bunu kabul edemeyiz, kendimiz için de 
cari bu. Yani biz eğer bir gün buraya gelip, ne ya
palım enflasyon % 70 oldu dersek,' siz bize olma
dı deyin. Bizi kendi sözümüzle ölçün, öyle dememiş
tiniz deyin». Devam ediyor Sayın Demirel. 

'İHSAN ATAÖV (Antalya) — Senin konuşman
dan da bir şey anlaşılmıyor ki? 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
«Desteğinize sahip olursak bu meselelerin içinden 
çıkarız. Biz çıkamazsak yerimizi çıkana bırakırız. Ga
yet açık söylüyorum bunu; kim çıkabıiTecekse ona 
bırakırız. Bu memleketin önünü tıkamayız ve de
mokrasi böyle işler, bunun başka yolu yoktur.» 
Tüm bu sözler Sayın Demirel'in sözleridir. 

İşte bu Gensoru bunun için verilmiştir 1 ayda 
fiyat hareketlerini, enflasyonu % 29.3'e; 4 ayda enf
lasyonu % 52.7'ye çıkaran bu azınlık Hükümetinin 
felaketli gidişine dur demek için verilmiştir. Ancak, 
Sayın Demirel, ne yazık ki, 7 ay önce bu kürsüde 
söylediği sözleri her zaman olduğu gibi unuıtımuıştur. 
Şimdi memleketin önünü tıkamak istemektedir. Mec
listen kaçmak istemektedir. Kerhen desteğe bile 
muhtaç hale gelmiştir. Bırakınız kerhen desteği, her-
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I kes destek verse bile Sayın Demirel bu gerçekler 
I karşısında «Enflasyon ile, anarşi ile baş edemedim, 
j onlara yenildim, ben çekiliyorum» diyebilmelidir. 
I Sözlerine bağlı ise böyle demelidir. Demese de Yüce 
I Meclis bu gerçeklerden Sonra memleketin önünü aç

masını bilecektir. 
I Sürekli devalüasyonlarla Türk parasının değeri 

perişan edilmiştir. Demirerin eskiden söyledikleri 
doğru olmuştur: Türk Parası pul edilmiştir, Türk 

I parası hançerlenin iştir, döviz gelirleri artmamıştır. 
Değerli arkadaşlarıım, 1980 yılının 4 ayında, Tür

kiye'ye 632 milyon dolar toplam dışardan döviz gir-
I mistir. Halbuki 1979 yılının aynı döneminde Tür

kiye'ye giren dövizin tutarı 849 milyon dolardır. 
% 25 dolaylarında bir azalma vardır. 

AHSAN ATAÖV (Antalya) — Yalan, yalan. Ne-
I rede olduğunu söyle. 

BAİŞIKAN — Müdahale eiJmeyin. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

I Değerli arkadaşlarım, Türkiye'ye gelen bu 632 mil
yon doların, 618 milyon doları özel bankalara, sa-

I decs 14 milyon doları Merkez Bankasına girmiştir. 
j Halbuki Sayın Ecevit Hükümeti döneminde, dışar-
I dan gelen 841 milyon doların tamamı Merkez Ban-
I kasına girmiştir. 

ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Nerede? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
I Değerli arkadaşlarım, 1980 yılında yapılan dışalım 
1 da hem değer olarak petrol fiyatları düşürüldükten 
I sonra, hem de fizikman olarak 19'79 yılının eş döne

minde yapılan dışalımda daha düşüktür. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Niye istifa ettiniz 

I o zaman? 
COŞKUN KARlAGÖZOĞLU (Devamla) — 

I tşçi gelirlerinde beklenen artış gerçekleşememiştir. 
Nisan ayından itibaren düşme başlamıştır ve geçen 
yılın 1 694 000 000'lük düzeyine ulaşılamayacaktır. 

I Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel üretimi ar-
I tıramamıştır; üretim düşmüştür, hem de temel mal 
I ve hizmetlerde düşmüştür. Toplumsal barış sağlan-
I ması için bu azınlık Hükümeti üstüne düşen görev-
I leri yapmamaktadır. Büyük sermayenin her istedi

ğine «Evet» diyen bu azınhk Hükümeti emeğe kar-
I şı yanlı ve karşıt tutumu yüzünden ülkemizi yeni 
I bunalımlara sürükleyecektir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Seçime gidelim, 
vallahi. 

COŞKUN KAIRAİGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bu azınlık Hükümeti dönemin-

| de döviz kaçakçılığı yasallaştırılmış, her ihracat par-
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tisinde dışarıya satılan malın 40 bin dolarlık kar
şılığının dışarıda bırakılmasına bu Hükümet 24 Ocak 
tarihli kararlarıyla cevaz vermiştir ve dışarıda bı
rakılan bu dövizler anarşi ve terörün başlıca kay
naklarından birisini teşkil eden silah kaçakçılığın
da kullanılacak, anarşi ve terör daha da tırmana
caktır. 

AfHİMET SAYIN (Burdur) — Ya TIR'lar? On
ları da söyle. 

COŞKUN KARAÖÖZOÖLU (Devamla) — 
Ayrıca, bu azınlık Hüj§ümeti aldığı birtakım karar
lar ve tebliğlerle geçmişte sahtekârlık yapan, kural
ları çiğneyen, devleti ve milleti soyan, yüzün üstünde 
firmanın suçunu bağışlamış, onlar hakkındaki taki
batı ortadan kaldırmıştır. (AP sıralarından «Allah 
Allah, onları siz yaparsınız» sesleri). 

Bu azınlık Hükümeti, yasaya karşı devlefçe işle
tilecek madenleri açıktan özel sektöre, hukuika aykı
rı olarak peşkeş çekmektedir. Serbest piyasa ekono
misi kuralları içinde serbest bırakılan fiyatlardan son
ra faizler de serbest bırakılmıştır. Faiz anarşisi bu 
kararlarla yaratılacak, ekonomi onarılması zor ya
ralar alacaktır. Halkın, kuruş kuruş biriktirdiği pa
ralar özel bankalarla aile şirketlerine, devlet banka
larıyla iktidar yakınlarına dağıtılacaktır. 

'Bankalar sistemi düzeltileceğine, bankerler dene
tim altına alınacağına, bankalar bankerleştirilmek-
tedlir. 

Faiz oranları pazarlıklarıyla yükseltilecek ve bu 
maliyetleri artıracak, hayat pahalılığına olumsuz kat
kılar yapılacaktır. Tasarruf ve yatırım düzeni altüst 
olacaktır. Kamu bankaları yaşayamaz hale gelecek
tir. (AP sıralarından «Hesap işi» sesleri). 

Bankalar sistemine maceracılığı sokmuştur bu 
azınlık Hükümeti. Türk bankacılığı 3-5 aile banka
sının, holdinglerin eline geçecektir. Banka kredileri 
spekülatif alanlara kayacaktır. Köylüler, çiftçiler, 
küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, küçük sana
yiciler, orta sanayiciler, halk girişimcileri fiilen kre
di olanaklarından yoksun kalacaktır. Tekelci serma
ye egemen olacaktır. 

Köylülerin, küçük esnaf ve sanatkârın, orta boy 
sanayicinin kredi faizi ne olacaktır? Bu azınlık Hü
kümeti bunu düşünmekte midir? Yüzbinlerce yurt
taşın milyarlarca lirasının güvencesi nedir? Bunu 
düşünen yoktur. 

Serbest piyasa ekonomisi gereği olan dış ekono
mik ilişkilerinde de sorumsuzca yeni birtakım karar
lar uygulanmaktadır. iMF'ye verilen son mektupta, 

3 yıllık anlaşmada bunun örnekleri vardır. Ulusal 
ekonomimizin geleceğine ipotek konulmaktadır. Eko
nomideki ve yönetimdeki bu anarşi sokaktaki anar
şiyi de körüklemektedir. 

î. ETBM EZGÜ (Samsun) — Kastelli'yi anlat, 
ne haber? 

COŞKUN KARAÖÖZOÖLU (Devamla) — 
Bu Hükümet döneminde, iç güvenlik, can güvenliği 
sağlanamamıştır. Sağlanmak şöyle dursun, giderek 
yok olmaktadır. Yaşam hakkı insanların en kutsal 
hakkıdır. Yaşam hakkı bütün haklarım kaynağıdır. 

«Bu Hükümet gider, dertler biter. Yangın var, 
ben bu yangını söndürmeye geldim» diyen Sayın De
mire!, yanlı ve yanlış tutumu ile yangına benzin tut
muş, anarşi ve terörü daha da büyütmüştür. 

EROL H. YEŞİLPINAIR (İzmir) — Benzin var 
da tutmuş!.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Bu Hükümet modelinin kuruluşunda yapılan giderile
mez yanlışların.. 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Kuyruktan bah
set, kuyruktan.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
... îçgüvenlik sorunlarına bu Hükümetin bakış ve 
yaklaşış açısının tehlikelerini daha başında belirt
miştik. 

L ETEM EZGÜ (Samsun) — Arkadaşlarınızın.. 
(CHP sıralarından «Sus ulan» sesi gülüşmeler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, «Kan akıtan, şiddet eylemi
ne başvuranların ne devrimcisi, ne milliyetçisi olur» 
diyen partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak, bu
nu söyleyemeyenler vardır. Bunu, adını koya koya 
açıktan ifade edemeyenler vardır ve bu yaklaşımla
rı, yine Türkiye'de can güvenliğini, iş güvenliğini 
görülmemiş tehlikeli boyutlara vardırmışlardır. (AP 
sıralarından «Sizsiniz, siz» sesi) 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
ağırlıklı Hükümetinin 22 aylık döneminde siyasi ni
telikli ölüm olaylarının sayısı 1 844'tür. (AP ve CHP 
sıraları arasında karşılıklı konuşmalar). 

İki gerçeği belirtmek istiyorum, insanların değe
ri sayıyla ölçülmez arkadaşlarını. Bir kişi de olsa 
öldürülen, bu acıdır; bu üzücüdür, bu utanılacak bir 
sonuçtur; ama, ne yazıkki, ülkemizde bu çığır açıl
mıştır. Anarşi ve terör siyasi nitelikli olaylar sonun
da, şiddet eylemleri sonucunda ölen insanların sa
yısıyla mukayese edilmektedir. Ben de üzülerek şim
di bu ölçütü kullanacağım. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel kamuoyu 
önünde Cumhuriyet Halk Partisi döneminde 2 500 
kişinin öldürüldüğünü ifade etmiştir. Bu devletin 
resmi belgeleriyle yanlıştır, bu sayın balkanların bel
geleriyle yanlıştır; doğrusu, 1 844'dür. 

Adalet Partisi azınlık Hükümetinin sadece 7 ay
lık döneminde, dün akşama kadar, 23 . 6 . 1980 ta
rihine kadar, siyasi nitelikli ölüm olaylarının sayı
sı 1 844'dür. 

SELÂMATTlN ACAR (Aydın) — Resmi ra
kamlardan bahset. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, Devletin resmi rakamlarını 
söylüyorum, belgesini getirir korsunuz buraya. 

7 aylık azınlık Hükümeti döneminizde şiddet 
olaylarından ölenlerin sayısı 1 849; ama 22 aylık dö
nemde; o şikâyet ettiğiniz, yeri göğü çınlattığınız dö
nemde 1 844. (AP sıralarından «çok az, çok az» ses
leri). 

Değerli .arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
ağırlıklı Hükümet döneminde siyasi nitelikli ölüm 
olaylarının günlük ortalaması 2,8 iken, Adalet Par
tisi azınlık Hükümeti döneminde günlük ortalama 
8,29 olmuştur. Görülüyor ki, Sayın Demirerin Hü
kümet döneminde siyasi nitelikli olaylardan ölenle
rin sayısı hergün yaklaşık olarak 4 kat artmıştır. Ada
let Partisi azınlık Hükümetinin anarşi ve terörle sa
vaşta aldığı sonuç işte budur. 

4 ay önce ne diyordu Sayın Demirel; «Türkiye 
anarşi ve terör meselesini halletmedikçe diğer hiç 
bir meseleyi halledemez» diyordu, Şimdi anarşi ve 
terörü önlemek, durdurmak şöyle dursun, 4 kat art
tırıldığına göre, 7 ayda önlenlerin sayısı 22 ayda öl
dürülenlerin sayısından çok olduğuna göre, Tür
kiye'nin hangi meselesini halletmiştir Sayın Demirel? 
Sadece bu gerçek, bu Hükümetin düşürülmesi için 
yeter, artar bile. 

iBAHRt DAĞDAŞ (Kars) — Seçime gidelim, se
çime. 

İ. ETBM EZGÜ (Samsun) — Hadi seçime gide
lim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
1978 yılında 1 yılda 618 kişi ölmüştür; ama bu Hü
kümetin 7 ayında 1 849 kişi ölmüştür. 

SELÂHATTİN ACAR (Aydın) — Var mısınız 
seçime gidelim? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bireysel örgütlü terör kitle te
rörüne dönüştürmüştür. 

SALÂH ATTIN ACAR (Aydın) — Var mısınız 
seçime?. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Var mısınız?.. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

Bu azınlık Hükümeti kendini kayıtsız şartsız destek
leyen ve terörle ilişkileri nedeniyle hakkında Baş
savcılığa suç duyurulan yapılan bir küçük siyasi 
partinin desteğine muhtaç olmanın verdiği çaresiz
likle terör karşısında âciz hâle düşmüştür. Teröre 
seyirci kalmış, teröre teslim olmuştur. 

Anarşi ve terörle savaşta.. Devletin yetki ve güç
lerini yansız kullanmak son derecede önemlidir. Bu 
konuda da bu Hükümet, yanlı hükümetin, tarafsız 
olmayan hükümetin en güzel örneğini vermiştir. 

Bunun için değerli arkadaşlarım elimde bulunan 
bir belgeyi okumak istiyorum. Ancak bu Hüküme
tin Kırşehir Valisinin yerel bir gazeteye verdiği bu 
beyanat nasıl taraflı bir yönetim kurulduğunu gös
termektedir. Bu vali devlete sahip çıkanların suç iş
lemeyeceğini, kovuşturmaya uğramayacağını, ya
kalanamayacağını açukça ifade edebilmiştir. Bu an
layış ve tutumda elbette anarşi önlenemez. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Hangi gazete yaz
dı bunu? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Gazete burada, isterseniz gösteririm fotokopisi ya
nımda, ama zamanımı boşa harcamak istemiyorum. 

• Bu azınlık hükümeti döneminde sadece sokaklar, 
mahalleler değil, yer yer artık kentler ve birçok dev
let kuruluşları kurtarılmış bölgeler haline getirilmiş
tir, zorbaların işgali altına girmiştir. Kurtarılmış 
bölge maskaralığına son vermek savıyla kurulan bu 
Hükümet döneminde bu maskaralığa son vermek 
şöyle dursun, bu maskaralık, bu rezalet bütün ülke
ye yayılmıştır. 

Sayın Demirel 9 Aralık 1979 günü aynen şöyle 
diyordu: «Meydan okuyorum, bu rezalet son bula
caktır. 100 gün sonra sorun bana bakalım kurtarıl
mış bölge diye bir şey kalacak mı?» 

Şimdi 100 değil 200 gün geçmişitir. Birlikte baka
lım bu maskaralık ve soytarılık ne hale gelmiştir. 
Gazeteler tek tek yazmaktadır, belgeleri yanımda, 
nerelerin kurtarılmış bölge olduğunu, hangi mahal
lelerin, hangi kentlerin kurtarılmış bölge olduğunu. 
Türkiye'nin 4 büyük ilinde kurtarılmış mahalleler, 
kurtarılmış semtler vardır. Türkiye'de kurtarılmış il
ler vardır. Gensoruyu gündeme alın, Türkiye'deki 
kurtarılmış illeri, bölünmüş illeri, kurtarılmaya çalı
şılan illeri tek tek bu kürsüde sayacağız. (CHP sıra
larından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, uzağa gitmeye, lüzum yok. 
Belge istiyorsunuz; İşte belge: Dün, Adana Bölge
si Sıkıyönetim Komutanı bütün gazetecilerin önünde, 
ülkenin içinde bulunduğu bu «azınlık Hükümetbnin 
elinde çekmekte olduğu ıstırabı satır satır, açık açık 
dile getirmiştir, (CHP sıralarından alkışlar) ama de
ğerli arkadaşlarım, ne yazık ki, bugün ambargo altına 
alınan, bugün iktidarın düdüğü haline sokulan TRT, 
bu demeci vermemiştir. Huzurunuzda açıkça söylü
yorum; bu azınlık Hükümetini TRT de kurtarama
yacak tır. 

Şimdi dergiyi okuyorum değerli arkadaşlarım, 
Adana Sıkıyönetim Komutanı Sayın Korgeneralin 
demecini okuyorum: 

«10 aydır Adana'nın mevcut yapısını dikkate ala
rak atanacak emniyet müdürlerinde özellikle şu ni
teliklerin bulunmasını istedim: Yansız, dürüst ve oto
riter bir kişiliğe sahip olmak. Şimdi,' bu nitelikleri 
taşıyan yeni bir müdürün atanmasını bekliyoruz..» 

Adana Sıkıyönetim Komutanı, «10 aydır Ada
nanda yansız, dürüst, otoriter bir emniyet müdürü
nün atanmasını bekliyorum» diyor, devam ediyor de
ğerli arkadaşlarım; «Cezaevinde görev yapan gar
diyanlar ikiye bölünerek kendi yandaşlarına her tür
lü yardımı yapmaktan çekinmemektedir. Bu neden
le, ateşli ve ateşsiz silahlar bulunmaktadır, İki kur
tarılmış bölgeye ayrılan cezaevinde işkence ve linç 
olayları meydana geldiği de görülmüştür.» 

Okuduğum belge, Anadolu Ajansının belgesidir. 
Bırakınız kentleri, bırakınız semtleri, şimdi artık ce
zaevlerinde, Devletin içinde kurtarılmış bölgeler var
dır. Bu azınlık Hükümeti anarşiyi, terörü bu boyut
lara yükseltmiştir. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

ıBAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, lütfen topar
layın konuşmalarınızı. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Onların to
humlarını sen ektin, sen. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, can kaygısıyla iç göçler baş
lamıştır; terör çeteleri her gün haraç toplamaktadır. 

Jt«HiSAıN ATAÖV (Antalya) — «Kurtarılmış böl
ge yok» diyordun; cezaevinde bile var mış.? 

IBAŞKİAN — Lütfen müdahale etmeyin 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

Birçok yerde, hastanelerde bile can güvenliği sağla
namamaktadır; cenazeler günlerce kaldırılamamak-
tadır. 

24 a 6 . 1980 0 : 1 

Değerli arkadaşlarım, Nevşehir olayları bu azın-
ltk Hükümeti için bugün ve gelecekte utanılacak bir 
leke olarak kalacaktır. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Gensoru açıldığı takdirde tek tek belgeleri sergi
leyerek, bu azınlık Hükümetlinin .Başbakanının, ba
kanının, valisinin ne ölçüde yanlı ve kasıtlı bir tu
tum içinde olduğunu açık seçik ortaya koyacağız. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız konuşmanızı. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Elimde.. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Baş

bakan gülüyor, Başbakan gülüyor; utanmak lazım. 
(AP ve CHP sıralarından ayağa kalkmalar, karşı
lıklı laf atmalar). 

.BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun.. (Başka
nın tokmağa vurması) Sayın yöneticiler.. Lütfen yer
lerinize oturun. (AP ve CHP sıralarından gürültü
ler) İdare âmirleri, lütfen görev başına.. Yerlerinize 
oturun.. Yerlerinize oturun lütfen.. (Şiddetli gürül
tüler) Grup yöneticileri, lütfen.. (AP ve CHP sıra
larından gürültüler) Sayın grup yöneticileri, sayın 
idare âmirleri, lütfen arkadaşlarınızı teskin etmeye 
çalışın.. Lütfen yerlerinize oturun.. 

Devam edin sayın hatip.. (AP ve CHP sıraların
dan gürültüler) oturun yerlerinize. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, elimde bulunan, yine Anadolu 
Ajansının yeni bir belgesini kısaca bilgilerinize sun
mak istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Mus
tafa Kulikuloğlu'nu öldüren sanık yakalanmış; fakat 
bu azınlık Hükümetinin denetiminde bulunan yöne
timde görevli kolluk güçlerinin yanlı ve yeteneksiz 
tutumları yüzünden kaçırılmıştır. (AP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, devletin temelleri, demok
rasinin özü.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın konuşmanızı. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

Topluyorum Sayın Başkanım. 
1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Konuşması uzadı 

Sayın Başkan. (AP sıralarından gürültüler). 
ıBAŞKAN — Sayın Ezgü, ses tonunuz hakikaten 

çok yüksek; ama müdahale ederseniz hatibin konuş
ması uzar; siz müdahale ettikçe uzatırım ben, onun 
için müdahale etmeyin lütfen. 

Konuşmanızı lütfen bağlayın. 
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COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Devletin temelleri, demokrasinin özü, toplumun de
ğer ölçüleri tamamen tahrip edilmeden bu Hükü
met gitmelidir. 

Fiyatları, faizleri serbest bırakan, görülmemiş işi
tilmemiş sürekli zamlar yapan, dış satımı, alımı ar
tıramayan, üretimi düşüren, ekonominin gelişmesini 
durduran, işsizlik ve istihdam sorununu büyüten, iki 
başlı hayat pahalılığı ve enflasyon canavarını bin 
başlı yapan, toplumsal barışı tehlikeye sokan, Ana
yasaya, demokrasiye, insanlığa, akla ve çağa ters 
düşen ekonomik bir model uygulamak isteyen.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Karaigöz-
oğlu, süreniz geçmiştir. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
... Milyonlarca dar gelirliye yaşamı zehir eden, dış 
ödemeler darboğazını gideremeyen, anarşi ve teröre 
teslim olan, Türk parasının değerini pul eden, döviz 
girdilerini artıramayan, ekonomik bağımsızlığımızı 
tehlikeye düşüren, ekonominin geleceğini ipotekler 
altına sokan, anarşi ve terörü durmadan, - durdur
mak şöyle dursun - görülmemiş ölçülerde artıran, 
yolsuzlukları, sömürüyü besleyen.. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen, ko
nuşmanızı kesmek zorunda bırakmayın. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
... Anarşi ve terörü tehlikeli niteliklere dönüştüren, 
kurtarılmış bölgeler maskaralığımı bütün yurt düze
yine yayan, anarşi ve terörü iç savaş boyutlarına var
dıran.. ••(AIP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Bağlayın konuşmanızı lütfen. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

.. Ve ülkede göçleri başlatan, 7 ayda 8 kez devalüas
yon yapan, Parlamentoyu kilitlemek isteyen, «ıBu 
Anayasa ile Cumhurbaşkanı seçilmez» diyen, 7 ayda 
şiddet eylemlerinden 1 849 Vatandaşımızın ölümüne 
seyirci kalan.. (AP sıralarından gürültüler). 

IBAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

... Bu Hükümetin gitmesi için Gensorunun gündeme 
alınmasını rica ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karagöz-
oğlu. 

Grupları adına başka söz isteyen?.. 
ıBuyurun Sayın Kösöğlu. 
Milliyetçi Hareket Parüisi Gru'bu adına Sayın 

Kösöğlu, buyurun efendim. (CHP sıralarından bir 

kısım üye dışarı çıktı) (AP sıralarından, CHP sıra
larına doğru «Kaçmayın, dinleyin» sesleri, gürültü
ler). 

iSüreniz 20 dakikadır Sayın Kösöğlu. 
MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSÖĞLU 

(Erzurum) — Sayın Başkan, saygı değer üyeler .Gru
bum ve şahsım adına heyetinizi saygı ile selamlıyo
rum. 

Ülkemizde, birkaç yıldan beri süregelen tabloya 
bakarak, Türkiye'nin, asgarisinden siyasi zeminde 
bir uzlaşma dönemi geçirmek ihtiyacı içerisinde ol
duğunu söylüyorum. 

'Kalkınma gayretleri bakımından bir geçiş dö
nemi yaşadığı kabul edilen ülkelerde, birçok yönle
ri ile çok süratli olarak; ama kendi kendini, kendi 
içinde dengelerini kuramamış olan bir değişme vu-
kubulmak tadır. Bu değişmeyi Türkiye'de Devlet yön
lendirememiş ne yazık ki, kültürümüzün zaaf içinde 
olması, onu kendi değerleri istikametinde, kendi mu-
kaddesleriyle yoğurup yönlendirememiş olması, Tür
kiye'de kendi başına bırakılmış bir anarşi ortamı 
doğurmuştur, 

Dizginsiz bir sosyal çalkantı yaşıyoruz; böyle or
tamlarda gerek fert, gerekse sosyal kesimler sürekli 
ve zaman zaman birdenbire patlamalar halinde görü
lebilen bir gerilim yaşarlar. Uzağa gitmeye lüzum 
yok, hiçbir nazari bilgiyi de gerektirmeden her bi
rimizin birkaç yıldan beri fert olarak da her gün han
gi gerilimler içinde seyrettiği'mizi düşünmemiz bu 
durumu tespit etmemiz için yeterllidir. 

Bu gerilimleri günlük politikalarına bir malzeme 
olarak kullanmak isteyen siyaset adamları yanılmış 
olacaklardır; ne yazık ki, sadece kendilerinin yanıl-
masıyla da kalmayacaklardır. 

Türkiye'nin uzun süreden beri, asgari siyasi va
satta olsun, bir uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu söyle
dim. Bunun ilk örneğini, haklı olarak milletimiz, par
tilerin üst kademelerinden ve meclislerimizden bek
lemektedir. Biz, yaşayan 45 milyon insanı temsil eden 
ve ebedmüddet fikri ile inşa edilmiş olan bir devle
tin sorumluluğunu yüklenmiş olanlar, bu uzlaşmayı 
gerçekleştiremezsek, 45 milyonu kardeş olmaya ça
ğıran bütün çağrılarımızın samimiyeti daima tartış
malı olarak kalacaktır. 

Bu çatı altında ve Kamuoyu önünde zaman za
man uzlaşmanın örnekleri verilmiştir; en yatkın mi
sali; huzurunuzdaki Hükümet, böyle bir uzlaşmanın 
eseridir; üç ayrı siyasi parti, _üç ayrı siyasi telakki 
bir çözüm tarzı üzerinde birleşebilmlştir. Ancak, bir 
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nokta daima kamuoyunun gözü önündedir ki, Cum
huriyet Halk Partisi bu uzlaşma zeminlerinin daima 
dışında kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı, sürekli olarak bir gerilim politikası takip 
etmektedir. Ne yapmak istiyor? Bu sorunun cevabı
nı, ulaşılan neticelerden çıkarmaya çalışırsaik, hiç de 
iç açıcı olmayacaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisi, daha 1977 seçimleri
nin akabinde Mecliste böyle bir zeminin gerçekleş
tirilmesi gereği üzerinde durdu ve bunun icaplarına 
tevessül etti. Meclis Başkanlığı düğümünün çözül
mesi, böyle bir tavrın eseri değil midir? Ama, daha 
ertesi gün denilebilecek kadar kısa bir süre sonra, 
Cumhuriyet Halk; Partisinin Genel Başkanı, Milli
yetçi Hareket Partisini ağır bir dille suçladı ve bi
zim demokrasi anlayışımızdan yakındı. Aynı zat, 
«Meclis Başkanlığına falanca zatı aday gösterirse
niz onu destekleriz» diye haber gönderdiğimizde, 
şükranlarını bize bu isimle birlikte iletti ve Meclis 
Başkanı seçildikten sonra da gene şükranlarını bize 
arz etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, bu Hü
kümeti devirip, Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Milli Selâmet Partisinden oluşan bir hü
kümet kurmak istiyor; kamuoyuna bunu ısrarla ve 
bir bakıma üslup olarak, yalvararak ilan ediyor. 

iBöylece, Anayasamıza göre demokratik rejimin 
vazgeçilmez unsurlarından birisi olan, Sayın Ece-
vit'e göre ise demokrasi dışı olan Milliyetçi Hareket 
Partisi saf dışı edilmiş olacak. Aklıma bir soru ge
liyor, şöyle bir soru geliyor; Biz Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhu
riyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanına el al
tından bir haber gönderseydik ve deseydik ki, «Sa
yın Muhsin Batur'u destekleyebiliriz». Acaba Sayın 
Ecevit ne yapardı? Sizin demokrasi inancınıza inan
mıyorum, «Onun için oyunuz da bana lazım değil» 
der miydi? (CHP sıralarından «Der, der» sesleri). 

Hiç sanmıyorum.. Meclis Başkanlığı seçiminde 
böyle bir şey söylemedi; ama hükümet görevini alın
ca, «Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partiyle ka
tiyen görüşmeyeceğim» diye kamuoyuna ilan etti. 

iPe'kii bu ne demektir? Saygıdeğer üyeler, bu şu 
demektir ki, Sayın Ecevit pratik menfaatlerinin ge
rektirdiği her türlü işbirliğini el altından kabullenir; 
ama kamuoyu önünde gerilimi devam ettirmek si
yasetinden vazgeçemez. Nitekim, bağımsızlarla anla
şıp Hükümet kurduğu zaman, onlara bol özverili 
kahramanlar olaraik kamuoyuna takdim etmiş, aynı 
bağımsızlar bakanlıklardan istifa etrneye başladığın-
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da da, «Sermaye çevrelerinin oyuncağı» diye onları 
itham etmiştir. 

Değerli üyeler, biz bu siyaset üslubundan hoş
lanmıyoruz. Sıkıntılar, acılar, kayıplar pahasına da 
olsa, özü doğru, sözüne güvenilir bir siyasi parti ola
rak kalmayı tercih ediyoruz. (MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

Şimdi, Hükümetin siyasi, iktisadi ve sosyal konu
lardaki tutumunu beğenmeyerek Gensoru veren si
yasi zihniyeti ve onun icra gücünü biz biliyoruz, ta
nıyoruz; ama Cumhuriyet Halk Partisi Sayın sözcü
sünün konuşmasından sonra ben de yer yer bazı 
hatırlatmalar yapacağım; böylece, belki bu gerilim 
siyasetine de belli bir aydınlık kazandırmış olaca
ğım. 

«Anarşi sona erecek diye hükümet oldunuz, hâlâ 
sona ermedi» diye Gensoru veren Cumhuriyet Halk 

. Partisinin sözcüsü, geçen gün bu kürsüden, anarşiyle 
silahlı müsademe yapan askeri, «Katil» diye ilan et
ti; onun konuşmasının sonunda ise, îçişleri Baka
nının olay hakkındaki bilgisini hep birlikte dinledik 
Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok'tur. 

Aynı partinin Genel Başkanı sürekli olarak 
«Devlet terörü »nden bahsediyor. Sanırsınız ki, bu 
Devlet, kadim Yunan Mitolojisinin canavarı olmuş, 
kendi kendisini yiyip bitirmek için terör yapıyor. 
Nedir, bu, «Terör» diye vasıflandırılan şey?. Anar
şiyle mücadele hali. Kim bu teröristler, anarşistler? 
Anarşiyle mücadele eden ve yer yer şehadet merte
besini ihraz eden devlet güvenlik kuvvetleri. 

Değerli üyeler, Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti zamanında bizim Partimizin Genel Merk'ezi ba
sıldı ve iki mensubumuz şehit edildi. Hadise sebebiy
le 7 polis ve komiser sıkıyönetim tarafından göz al
tına alındı. Biz, benzeri daha birçok hadiseleri yaşa
dık; buna rağmen devlet teröründen bahsetmedik; 
dedik ki, emniyet kuvvetlerinin içerisine sızmış olan 
bir kısım Marksist militanlar anarşiye yataklık edi
yorlar. 

Şimdi Sayın Ecevit, Nevşehir'de saldırıya uğra
dıklarından bahisle - ki onun da içyüzünü artık bü
tün kamuoyu biliyor - «Hükümet kendiliğinden isti
fa etmelidir» diyor. Peki bu zata hatırlatmak gerek
miyor mu ki, Milliyetçi Hareket Partisinin Genel 
Merkezi basılıp insanlar öldürüldüğü zaman siz Baş
bakandınız ve hiç istifa etmeyi düşündünüz mü?. 
Hiç hatırınıza böyle bir şey getirdiniz mi? (AP sıra
larından «Bravo» sesleri). 
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.Demokrasi açık rejim olduğu kadar, açık yürek
lilik, dürüstlük rejimi de olmalk gerekmez mi? Bir 
zamanlar da köritrgerillayı tutturmuştu. Kimdi on
lar?. 12 Mart devresinde anarşiye karşı mücadele ve
ren vatanperver güvenlik mensuplarıydı ve «ıKont-
gerilla mensubudur» diye takdim edilenlerin bir kıs
mı, sonradan gerillalar tarafından şehit edildiler ve
ya mecruh bırakıldılar. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanını bu tavırlarıyla tam bir siyasi saptır-
gan olarak görüyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yeni bir tabir mi? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Yeni bir 
tabir; Türk Dil Kurumu beğenirse lûgatına alır; «Si
yasi saptırgan» O da, olayları olduğundan başka 
türlü saptırmak manasındadır. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Siz de siyasi sapık 
tabii. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisinin Genel Başkanı Marksist bölücü
lerin sebep olduğu birçok hadiseyi, Devletin yahut 
MİT'in provakasyonu olabileceği tarzında imalarla 
veya açık açık yorumladılar. 

.SÜLEYMAN SABORİ ÖZNAL (Edirne) —. Sa
yın Başkan, Hükümet hakkında konuşsun. 

AHMIET ALTUN (Samsun) — Gensoruyla ilgi
si var mı? 

ıBAŞKıAN — Lütfen efendim.. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Gensoru 
muhtevasını tahlil ediyorum, Gensoruyu verenlerin 
zihniyetinden bahsediyorum. 

ıKomiünis yayın organları da bu hadiseleri «MİT' 
in ve CIA'nın eseridir» diye yorumlara tabi tuttular. 
Bunlardan birisi, kanlı Taksim hadiseleriydi ve İstan
bul Sıkıyönetim Komutanlığı birkaç gün önceki açık
lamasında faillerin bir kısmının yakalandığını ilan 
etti. 

Geçenlerde Siverek'te Cumhuriyet Halk Partisi
nin İlçe Başkanı öldürüldü; hepsine üzüldüğümüz 
gibi, biz de üzüldük. (CHP sıralarından «Belediye 
Başkanı» sesleri) Belediye Başkanı.. Ama, Cumhuri
yet Halk Partisinin reaksiyonunu, beklediğimiz reak
siyonunu göremedik. Niçin? Ben bilemiyorum; ama 
gazeteler hep «Apocular öldürdü» diye yazıyordu ve 
kafama takıldı. Biraz evvel de Cumhuriyet Halk 
Partisinin sayın sözcüsü burada Kayseri hadisesin
den bahsederek, yakalanan kişinin bu siyasi iktidar 
zamanında kaçırıldığını söyledi. Bir bilgiyi noksan 
iletti: O yakalanan kişi kurtuluş fraksiyonuna men-
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suptu; adı da Doğan Erkaya idi; bunu da buradan 
açıklamalıyım. 

Değerli üyeler, Sayın Ecevit, «Ben provakasyon 
işlerinden anlamam; bu bakımdan yanlış değerlen
dirmeler yapmış olabilirim» diyor, diyebilir. Geçen
lerde enteresan bir kitap okudum, belki ilginizi çe
ker, bir yabancı yazmış; bu «Detant» hadisesinin 
mahiyetini irdeliyor. Dikkatimi bir nokta çekti: 
Rockfeller Vakfı ile CIA'nın işbirliği halinde tertip 
ettikleri seminerler varmış, yönlendirme seminerle-
riymiş, komünizme karşı yönlendirme seminerleri ve 
sair yönlendirme seminerleri. Bunları da 19'54'ten 
sonra Kıssınger yönetiyormuş ve kitapta yazdığına 
göre, b'i seminerlere katılan yabancılardan birisi de 
Sayın Bülent Ecevit'miş, dikkatimi çekti. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Senin Genel Baş
kanın mı yazmış o kitabı. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Kitabın 
adını söylemiyorum, onlar bulsunlar. 

Önergede, birçok devlet kuruluşlarının, zorba
ların hâkimiyeti altına girdiği söyleniyor. Bu iddia
ya karşı; Hükümetin çıkıp, OHIP Hükümeti zama
nında hangi kuruluşların, hangi zorbalarca ve ne yol
dan işgal edildiğini hatırlatması lazım. Bu çatı al
tında sadece, TARİŞ'in rakamların'dan bahsedildi. 
CHP Hükümeti, fazladır diye, TARİŞ'ten 3 bin kişi 
çıkarıyor ve yerine 6 bin kişi alıyor. Vicdanınıza hi
tap ederek söylüyorum: Milliyetçi partiler toplulu
ğunun hükümet olduğu devrede, «TARİŞ zorbala
rın işgalindedir. TARİŞ'i silahlı faşist militanlar iş
gal etmişler» diye bir sürü sözler ettiniz. 3 bin kişi -

' yi oradan çıkardığınızda bu faşist zorbaların silah
ları nerede idi? Bir tanesi başını kaldırıp da, «Ekme
ğimle oynadı» dedi mi size? Sonra siz, bu Hükümet, 
daha asıl, zorbalara el atmadan TARİŞ'te oynanan 
faciayı hep birlikte gördünüz. İşgalci kim, zorba kim, 
faşist kim? Bundan vicdanlarınızda cevap arayın ve 
neticede 5 milyar zarar, günlerce silahlı müsademe 
ve bir CHP'li belediye başkanı hâlâ tutuklu, TAiRİŞ 
hadiselerinden dolayı. İşte tablo.. 

ADNAN KESİN (Denizli) — Yanlış bilgin var, 
belediye başkanı tahliye edildi. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Şimdi bu 
noktada bilhassa durarak Gensoruyu tersine çevir
mek istiyorum. Hangi devlet kuruluşlarının kimler 
tarafından ne şekilde işgal edildiğini Sayın Hükümet 
ve onun Sayın Başbakanı çok iyi bilir. Millete karşı 
devlet kesesinden anarşistleri besletmeyeceğine dair 
açık kesin taahhütleri vardır. Ne oldu? Bu sorunun 
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cevabını gönülleri ferahlatacak bir biçimde bu kür
süden alabilecek miyiz? Hastaneler de dahil, diğer 
müesseseleri bir yana bırakıyorum, emniyet teşkilatı 
içinde artık Marksist militan yok mudur? Ne yapıl
mıştır? Ve onların varlığı hâlâ devam ediyorsa, anar
şide bu Hükümet mesafe alabileceği konusundaki 
kanaatinde samimi midir? 

Değerli üyeler, Gensoruyla bu Hükümet düşürül
mek ve yerine bir başka hükümet kurulmak isten
mektedir. 1977 seçimlerinin tayin ettiği siyasi kadro
lar ortadadır; bu kadroların, içinde bulunduğumuz 
meselelere bakış açıları da bellidir. Ne kadrolarda, 

* ne bakış açılarında değişen hiç bir şey yoktur. Öyle 
ise, yeni hiç bir şey vaat etmeniz de mümkün değil
dir. Gensoruyu veren kadro, hayat pahalılığını mı 
önleyecek, ekonominin istikrarını mı sağlayacak, pa
ramızın değerini mi artıracak? 

Bu kadroyu biz de tanıyoruz, millet de tanıyor. 
14 Ekim seçimlerinden sonra bu kadroya Gensoru 
veren olmadı. Niçin gittiler ve şimdi ne yapmak is
tiyorlar? 

Değerli arkadaşlarım, 79 Kasımının şartları asga
risinden bugünden daha kötüydü. Meclis aritmetiği 
ise hiç değişmedi. Bu hükümet tarzı, kurulabilen en 
iyi çözüm idi o şartlar içerisinde; aksini düşünmek 
abes olur. Çünkü, daha iyi çözüm imkânları varken 
kötüyü tercih etmiş olmak mümkün değildir. 

Şimdi Sayın Ecevit, «AP - MSP ve CHP» diyor. 
Biz Cumhuriyet Halk Partisinin tek başına iktidarını 
da yaşamış bulunuyoruz. Böyle bir kompozisyona 
biz ancak birilerini düşünerek, Allah kolaylık versin, 
deriz. Ancak bu teklifi Cumhuriyet Halk Partisinin 
bir uzlaşma gayreti olarak takdim etmeniz mümkün 
değildir. Bu teklif bir manevradır, bir siyasi manev
radır; ancak öyle sanıyorum ki, durum muhakemesi 
iyi yapılabilmiş değildir. 

Ayrıca şu noktayı da ifade edeyim ki, Sayın Ece
vit müsterih olsunlar, Cumhuriyet Halk Partisinin 
yöneticileri müsterih olsunlar, millet kendilerini hiç 
bir zaman çaresiz bırakıp hükümet yapmayacaktır. 
Eğer aksini düşünüyorlarsa, hiç bir bahane ileri sür
meden, ortada kalan tek alternatifi tercih etmeleri 
ve erken seçime «evet» demeleri gerekir. 

Bizim de Milliyetçi Hareket Partisi olarak 1977 
seçimlerinden bu yana gerek siyasi kadroların, gerek
se -mevcut siyasi kadroların Türkiye'nin meselelerine 
bakışlarındaki açıların değişmemiş olmasını dikkate 
alarak, bu değişmezliğe karşı Türk kamuoyunun son 
bir kaç yıl içerisinde çok süratli hadiselere ve de
ğişmelere maruz kaldığını düşünerek ve Meclisin 
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millette beliren değişiklikleri, temayülleri tam anla
mıyla Mecliste aksettirebildiği ölçüde başarılı olabi
leceği kanaatinde hareketle, erken seçime gitmek za
ruretinden bahsetmiş idik, hâlâ bu zaruretten bahse
diyoruz. 

Nasıl kısmi Senato seçimleri sonunda Hükümet 
hakkında hiç bir Gensoru verilmediği halde, kısmi 
Senato seçimlerinden çıkan neticeyi Cumhuriyet Halk 
Partisinin yöneticileri «Millet bizi istemiyor, öyle ise 
biz ayrılalım» diye değerlendirdi iseler, bugün de 
millet kendi yeni temayüllerinin Meclise aksetmesini 
istiyor. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Kösoğlu. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bundan çe
kinmek, buna bazı bahaneler aramak, Türkiye'nin 
bugünkü sıkışık ortamında çok fazla kötü manasında 
politikacılık yapmak olur. 

Seçim güvenliğinden şikâyet etmekteki haklılığını
zı kabul etmiyorum. Bundan evvel geçirdiğimiz iki 
seçim döneminde de, başta Cumhuriyet Halk Partisi, 
seçim güvenliğinin olmadığından ve Türkiye'de ka
nın gövdeyi götüreceğinden bahsettiler; ama onların 
bütün bu beyanlarına rağmen, Türk Milleti geçirdiği 
her iki seçimde de, siyasi havanın bütün gerginliğine 
rağmen, demokratik terbiyesini gösterdi ve Allah'a 
şükür hiç bir hadise olmadı denilebilecek ölçüler içe
risinde seçimlerin neticesine ulaşıldı. 

Netice olarak, Türkiye'ye daha güzel günler vaat 
etmek istiyor isek, küçük parti hesaplarından vaz ge
çelim. Demokrasi, millet iradesinin mümkün olduğu 
kadar taze heyecanları ve tezahür etmesiyle tam ger
çekleşir. Millete gidelim, milletten güç alalım; o za
man birbirimizle daha rahat konuşma imkânlarını 
bulmuş oluruz. O zaman, inanıyorum ki, demokratik 
imkânlar içerisinde Meclis, karşısına çıkan her prob
lemi çözebilir. 

Bu düşünceler içerisinde Yüce Heyetinize tekrar 
saygılar sunuyorum. (AP ve MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Recai 

Kutan, buyurun. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Sözcü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin son 
toplantısında, sıkıyönetimle ilgili görüşmelerde Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan bana, 
söylemediğim sözleri yüklemek istediler. 

Bu konuda MSP sözcüsünden sonra bir açıklama 
yapmak istiyorum. 
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BAŞKAN — 70 nci maddeye göre söz istiyorsu
nuz. Tutanakları getirteceğim, çünkü benim dikka
timden kaçmış olabilir, böyle bir şeye ben şahit ol
madım. 

Buyurun Sayın Kutan, süreniz 20 dakika. 

MSP GRUBU ADİNA MEHMET RECAt KU
TAN (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, Meclise sunulmuş olan Gensoru önergesi 
hakkında MSP Grubunun görüşlerini arz etmek üze
re huzurlarınızdayım; bu vesile ile muhterem heye
tinizi şahsım ve grubum adına hürmetle selamlıyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemiz takriben üç 
yıldan beri her geçen gün biraz daha ağırlaşan çok 
ciddi sıkıntıların ve bunalımların içerisindedir. Bir 
yandan anarşi, terör, bölücülük hadiseleri, öbür yan
dan iktisadi sıkıntılar, enflasyon, zamlar, geçim sı
kıntısı, ardarda yapılan devalüasyonlar... 

Bugün ülkemiz, bir uçtan bir uca maalesef bu 
anarşi ve geçim sıkıntısının yükü altındadır ve va
tandaşlarımız her yerde «Bu gidişin sonu ne olacak?» 
diye bir kötümserlik havasının içine maalesef girmiş 
durumdadır 

Bilindiği gibi, 1977 yılından bu yana geçen üç 
yıllık süre zarfında 22 ay süre ile Cumhuriyet Halk 
Partisi ve takriben yedi buçuk aydan beri de Ada
let Partisi iktidardadır. Her iki partinin iktidarları 
döneminde, üzülerek ifade edeyim ki, gerek anarşik 
hadiselerde, gerek ekonomik sıkıntılarda her hangi 
bir eksilme, azalma olmamış, her geçen gün bu sı
kıntılar biraz daha artmıştır, 

Bu üç yıllık süre zarfında 22 ay süre ile Cumhu
riyet Halk Partisi iktidarda iken, Adalet Partisi bu 
iktidar hakkında bazı suçlamalarda, bazı iddialarda 
bulunmuştur. Şu anda önümüze getirilen Gensoru 
önergesi ile Cumhuriyet Halk Partisi de, yedi buçuk 
aydan beri takriben, iktidarda bulunan Adalet Par
tisi iktidarı hakkında bazı iddialarda, bazı suçlama
larda bulunmaktadır. 

Konuşmamın başında bir hususu, bilhassa altını 
çizerek tespit etmek, belirtmek istiyorum: Gerek 
Adalet Partisinin vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarı, gerekse şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin 
Adalet Partisi iktidarı hakkında söylemiş olduğu söz
ler arasında şayanı hayret bir benzerlik ve paralellik 
vardır. Uygun görürseniz, şimdi, «Acaba Cumhuri
yet Halk Partisi, bu Gensoru Önergesiyle ne iddia
larda bulunuyor; bundan evvel Adalet Partisi, o dev
rin iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti hak-
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kında neler söylemiştir?» bunlar hakkında size, ken
di beyanlarıyla bilgi arz etmek istiyorum. 

Bu Gensoruda Cumhuriyet Halk Partisi anarşiy
le ilgili olarak diyor ki, «Adalet Partisi iktidarı dö
neminde can güvenliği, iç güvenlik kalmamıştır, yok 
olmuştur. Kurtarılmış bölgeler rezaletine son verile
cekti, maalesef son verilmemiştir. Terör, yaygın kitle 
terörüne dönüşmüştür. Şehirler ve devlet daireleri 
kurtarılmış bölgeler haline getirilmiştir. Mezhep ayı
rımcılığı, her türlü bölücülük, iktidar eliyle yaygın
laşıp, derinleşmiştir. Can kaygusuyla iç göç başlamış
tır. Hastanelerde bile can güvenliği kalmamıştır..» 

Bu Gensoruda ekonomik meselelerle ilgili olarak, 
«Enflasyonun hızı kesilmemiştir, yokluklar sona er
memiştir. Yatırımlar maalesef hızlanmamış, başlaya-
mamış, üretim artmamıştır. Ard arda gelen korkunç 
zamlar vardır. Vatandaşların büyük bir kesimi hızla 
yoksullaşmakta, sermaye sınırlı ellerde toplanmakta, 
sömürü yaygınlaşmaktadır. Fiyatlar ve zamlar serbest 
bırakılmıştır. 

Türk ekonomisinin geleceğini güvence altına al
madan, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Ortak Pa
zara tam üyelik için başvuruda bulunulmuştur. Top
lumumuzun, cemiyetimizin değer ölçüleri tahrip edil
mektedir. Ahlak bunalımı körüklenmektedir.» 

Acaba 1979, 14 Ekiminden önce, yani seçimler
den önce, Adalet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarı için neler söylüyor idi? Şimdi 14 Ekim 1979 
seçimlerinden evvel Adalet Partisi tarafından bastı
rılan ve binlerle bastırılıp dağıtılan küçük broşürler-
deki iddiaları size nakletmek istiyorum. 

Adalet Partisi bu broşürlerde diyor ki : «Bu hü
kümet, ülkede kanun ve nizam hâkimiyetini, can ve 
mal güvenliğini sağlayamamıştır. 

Bu hükümet döneminde anarşi, yıkıcılık, bölücü
lük çığ gibi büyümüş, ülkenin her köşesine yayılmış
tır. 

Bu hükümet, ülkeyi kan denizine çevirmiştir, kan 
denizinin içinde oturmaktadır. 

Bu hükümet, anarşi ve bölücülük karşısında Ana
yasa ve kanunları uygulamamış, devleti işletmemiştir. 

Bu hükümet, anarşiye karşı doğru teşhis koyma
mış, devletin teşhisine itibar etmemiş, tedbir ve çare 
aramamıştır. 

Bu hükümet, bir avuç eşkiyanın Türk Devleti ve 
Türk Milletiyle oynamasına fırsat vermiştir. 

Bu hükümet, ülkeyi sıkıyönetime mecbur hale ge
tirmiştir. 

Bu hükümet döneminde yapan yaptığıyla kalmış
tır, cinayetlerin failleri meçhul kalmıştır. 
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Bu hükümet döneminde ülkeye görülmemiş ölçü
de silah kaçırılmıştır.» 

Adalet Partisinin bu broşürlerinde ekonomiyle il
gili olarak da şunlar ifade ediliyor : 

«Bu hükümet, yaptığı zamlarla ülkeyi dünya pa
halılık şampiyonu yapmıştır, ülkeyi görülmemiş bir 
enflasyonun içerisine sökmuşıtur.» Adalet Partisi ifa
de ediyor bunu. 

«Bu hükümet, milleti yokluğa, kuyruğa, kıtlığa ve 
karaborsaya mahkûm etmiştir. 

Bu hükümet parayı pul haline getirmiştir. 
Bu hükümet döneminde işsizlik artmıştır. 
Bu hükümet orta gelirli vatandaş grubunu çökert

miştir. Memur, işçi, köylü, esnaf, emekli, dul ve ye
tim gibi dar ve sabit gelirlileri görülmemiş şekilde 
ezmiştir. Fakir daha fakir, zengin daha zengin ol
muştur.» Adalet Partisinin broşüründen naklediyo
rum. 

«Bu hükümet döneminde protestolar ve iflaslar art
mış, piyasa tam bir keşmekeşin içerisine düşürülmüş
tür. Bu hükümet, ülkenin jnali idaresini IMF'nin eli
ne bırakmış, parayı pula çevirmiştir.» 

Adalet Partisi broşüründen naklediyorum. 

«Hükümet, memurlarda kemerlerini sıkacak delik 
bırakmamıştır. Yapılan zamlar ve devalüasyonlar, 
memurdan, işçiden, emekli, yetim, dul ve bütün sa
bit gelirlilerden bir şeyler alıp götürmüştür. Olan hep 
bordro mahkûmlarına olmuştur. Çarşı pazar, sabit 
gelirliler için âdeta fırına dönmüştür. 1977'de 300 li
raya dolan file bugün 1 000 liraya dolmamaktadır. 
Kiralar arşualaya çıkmıştır. Dün bir ev sahibi, oto
mobil sahibi olabilen memurlar için bugün bunlar 
çölde görülen serap haline gelmiştir. Bugün ortalama 
memur maaşıyla ancak 3 çift ayakkabı alınabilmek
tedir. Memurlara fitre ve zekât vermenin uygun dü
şüp düşmeyeceği, Diyanet İşleri Başkanlığından bu 
Hükümet döneminde sorulmuştur.» 

Bunu da gene Adalet Partisinin broşüründen nak
lediyorum. 

«Bu Hükümet, tek kelime ile sabit gelirlileri yak
mıştır. 

Bu Hükümet TRT'yi tarafsız olmaktan çıkarmış, 
kendi meddahı haline getirmiştir. Bu Hükümet dö
neminde dış meselelerimiz askıda bırakılmıştır. 

Bu Hükümet, harp sanayiine gereken önemi ver
memiştir. 

Bu Hükümet, alabildiğine partizanlık yapmıştır. 
Bu Hükümet, hiç bir vaadini yerine getirmemiş

tir. Her dediğinin aksi olmuştur.» 
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Evet, 14 Ekim 1979 öncesi Adalet Partisi, Cum
huriyet Halk Partisi hakkında, onun iktidarı hakkın
da bu sözleri söylüyordu. Yüzbinlerle basılan bu ki
tapçıklarla bu görüşler bütün Türkiye sathına yayı
lıyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın başında bir 
tespiti bilhassa huzurlarınıza getirmiştim. Adalet Par
tisinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin karşılıklı olarak 
birbirleri hakkında söyledikleri sözler hakkında ben
zerlik ve paralellik, hakikaten % 90 ölçüde iddialar 
birbirine intibak etmektedir. Adalet Partisi 1979'da 
söylediği sözlerle şimdi kendi iktidarını da tarif et
miştir, tenkit etmektedir. 

Adalet Partisi tarafından dağıtılan bu broşürler
de sadece bunlar anlatılmıyor, ilaveten, mesela Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin siyasi rüşvetle, ah
lâki olmayan metotlarla; adam ayartma, bakanlık 
koltuğu karşılığında adam satın alma, plaj motelle
rinde pazarlıklarla kurulduğu iddialarına da büyük 
ağırlık verilmiştir. Bu iddiaların doğruluğunu elbet-
teki ispat, iddia edenlere düşer, ancak bu iddialar 
kadar üzücü ve düşündürücü diğer bir gerçek daha 
vardır. Bu çirkin iddialara muhatap olan zevatın bir 
kısmı âlâyı vâlâ ile yuvaya döndü beyanlarıyla ku
caklanarak, sarmaş dolaş olunarak AP'ye kabul edil
mişlerdir. (CHP sıralarından alkışlar) Her halde si
yasi hayatımızdaki sıkıntı ve bunalımların en önde 
gelen sebeplerinden birisi de bu tip davranışlardır. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, muhterem millet
vekilleri, Meclislerimizde sandalye sayıları büyük 
olan bu iki parti gelişmelerini birbirilerine hücumda, 
itham ve isnatlarda bulmaktadırlar. Bu mücadeleyi, 
bu horoz döğüşünü canlı tutmakta partileri için fay
da görmektedirler, siyasi hayatımızdaki sıkıntı ve 
bunaltıların diğer bir sebebi de işte bu yanlış tutum
lardır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ya siz ne yapıyor
sunuz? 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Ne 
yaptığımızı şimdi size anlatacağız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
MEHMET RECAl KUTAN (Devamla) — Yu

karıda muhterem heyetinize takdim ettiğim Adalet 
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin iddiaları ne 
ölçüde doğrudur? Bizim kanaatimize göre % 90 öl
çüde doğrudur. Hangi dönem için doğrudur bu id
dialar? Hem 7 aylık Adalet Partisi dönemi için, hem 
de 22 aylık Cumhuriyet Halk Partisi dönemi için. 
Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin kar
şılıklı olarak birbirlerine söylemiş oldukları sözler 
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hakikatte bir ayna mahiyetindedir. Bu aynada her 
iki parti de kendilerini görmekte ve kendilerini tarif 
etmektedirler. 

Muhterem milletvekilleri, bu Gensoruya muhatap 
olan Adalet Partisi Hükümeti acaba Türkiye'nin me
selelerine nasıl bakıyor. Bu husustaki görüşlerimizi 
de muhterem heyetinize arz etmek istiyorum. 

Bu Hükümetin kendine has enteresan bir man
tığı var. Türkiye'nin dertlerini sayıp sıralıyorlar. Ar
kadaş Türkiye'de anarşi var mı? Var. Bölücülük her 
geçen gün artıyor mu? Artıyor. Fiyatlar boyuna artı
yor mu, sıkıntı var mı, yokluk var mı, kıtlık var mı? 
Bütün bunları saydıktan sonra ardından: «Öyleyse 
tek çözüm bizim ortaya getirdiğimiz çözümdür. Akıl 
için yol tektir, eğer bunun dışında bir görüşü olan 
bir Allah'ın kulu varsa, çıksın bunun dışındaki gö
rüşlerini ortaya atsınlar» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktiyle solcuların da 
iyle bir yanlış mantığı vardı. Onlar da Türkiye'de-, 

"ki haksızlıkları, zulümleri sayıyorlardı. «Bunlar var 
mı? Var, öyleyse gelin sosyalist olalım, solcu olalım» 
diyorlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, biz de diyoruz ki; bu 
mantık yanlıştar, bu mantık eksiktir. Eğer getirdiğiniz 
bir teklifin isabetli, doğru olduğunu ispat etmek isti
yorsanız, mantıki olarak şu 3 suale cevap vermek du
rumundasınız. 

Diyelim ki, Hükümet devalüasyon yaptı, diyelim 
ki, Hükümet KtT mamullerine ha'bire üst üste zam
lar yaptı tşte bu 3 suale eğer doğru olarak cevap ve
rilir ise, bu icraatı müdafaa etmek mümkündür. So
ruyoruz kendilerine, bu icraatı niçin yaptınız; makul 
bir gerekçe ortaya koyulamıyor. Niçin bu şekilde 
yaptınız, bunun da makul bir cevabı yok. Niçin bu 
zamanda yaptınız, belki şimdi değil de 6 ay sonra 
yapmak Türkiye'nin menfaatlerine elverişliydi. Bun
lardan hiç birinin cevabını yapılan icraatın izahı sı
rasında maalesef göremiyoruz. 

Adalet Partisi iktidarı her vesileyle ifade ediyor ki, 
gerek Türkiye'nin anarşi meselelerinde, gerek eko
nomik meselelerde çok cesur adımlar atmışlardır. 
Doğrudur, hakikaten Adalet Partisi Hükümeti yal
nız başına iktidara gelmiş olabilse idi, kendi gücüyle, 
bundan daha öteye cesur adımlar atması mümkün 
değildi. Bir gecede 67'ye yakın valiyi değiştirmek, şu 
kadar emniyet müdürünü değiştirmek, yüzde yüzü 
geçen devalüasyonlar, ardarda zamlar yapabilmek, 
bu kadar yetkileri hakikaten çok büyük cesaretle, 
efendim benim arkamda destekler var, acaba beni 
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destekleyenler buna ne diyorlar, bunun da en ufak 
bir endişesini duymadan, kendi icraatını bütün gü
cüyle yapmıştır. Ve yaptıktan sonra da iddia etmek
tedir ki, bu yapılanlar aklın gereğidir, iktisat ilminin 
gereğidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ne biçim iktisat il
midir ki, kerameti kendinden menkul bir sürü pro
fesörler, kendine ilim adamı sıfatını yakıştıranlar or
taya çıkıyorlar, birileri diyor ki, efendim ilmi olarak 
bu yanlıştır; öbürü diyor ki, bu doğrudur. Bunların 
ilmi gerçekle aslında yakından uzaktan alakası yok
tur ve kanaatımıza göre, yapılmış olan bu icraatın 
çok büyük kısmı maalesef yanlış olarak alınmış ted
birlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi iktidarı
nın 7 aylık icraatını elbette uzun uzun size sayıp dök
meye vaktim müsait değil. Ancak, izin verirseniz bu 
icraatın bazı anakesitlerini size takdim etmek istiyo
rum. 

Anarşi ile ilgili olarak hakikaten iddia edildiği 
gibi Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi dönemin
de de, Adalet Partisi iktidarı döneminde de iç göç baş
lamıştır ve halen devam etmektedir. Türkiye'nin pek 
çok yerinde haraç alınmaktadır. Mahalleler paylaşıl
mıştır, kurtarılmış bölgeler maskaralığı devam et
mektedir. Uzun sözün kısası, şimdi size, geçtiğimiz 
4 - 5 ay, 6 ay evvelin değil, Haziran ayının anarşi 
tablosunu takdim etmek istiyorum. 

1 Haziranda : 10 ölü, 15 yaralı, 1 Makine Kim
yaya ait deponun soygunu, 4 bombalama hadisesi, 
3 emniyet mensubunun ölüdürülmesi, 3 emniyet men
subunun yaralanması. 

12 Haziranda : 10 ölü, 7 yaralı, 5 soygun, 3 bom
balama, 2 emniyet mensubunun yaralanması. 

16 Haziranda : 6 ölü, 10 yaralı, 3 emniyet men
subu ve askerin öldürülmesi, 5 yaralı. 

17 Haziranda : 18 ölü, 17 yaralı, 2 soygun, 1 
bombalama, 1 emniyet mensubunun yaralanması. 

21 Haziranda : 15 ölü, 16 yaralı, 1 soygun, 1 em
niyet mensubunun öldürülmesi ve 23 günde 195 ölü, 
273 yaralı. Yani 23 günde tam 468 kişi kurşunlan
mış, ortalama olarak günde 20 kişi kurşunlanmış ve 
(Takdiri İlahi) bunlardan 9 tanesi hayatını kaybet
miş. 

Şimdi Adalet Partisinden arkadaşlarıma soruyo
rum, insafla cevap versinler; bu anarşi tablosundan 
memnun musunuz ve bu tutumla bu anarşi hadise
sinin halledilebileceğine samimi olarak inanıyor mu
sunuz? Eminim ki, kardeşlerimiz, kalplerinden «biz 
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de bu tablodan memnun değiliz ve gidişi tasvip et
miyoruz» demektedirler, 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi faaliyetlerle il
gili olarak Hükümet, «Fiyatlar kontrol altına alındı, 
enflasyon canavarı durduruldu, dizginlendi» demek
tedir ve bunu her vesile ile ifade etmektedir. 

Hükümetimiz böyle diyor ama, acaba vatandaş
larımız ne diyor? Vatandaşlarımız diyorlar ki, «Eğer 
büyüklerimiz böyle diyorlarsa, yani iktisadi sıkıntı
lar önlendi, enflasyon canavarı dizginlendi» diyorlar
sa, tabii büyüklerimizin dediği doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Kutan, lütfen konuşmanızı 
toparlayınız. 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Diyor
lar da, ardından da şu fıkrayı anlatıyorlar : Adamın 
birisi yolda şok geçirmiş, öldü diye kendisini morga 
götürmüşler. Morgun serinliğinde bir müddet sonra 
kendine gelmiş, «Ben neredeyim, niye buradayım» 
deyince; «Burası morg, sen öldün arkadaş» demiş
ler. «Bak kardeşim, yahu ben ölmedim, ben hayat
tayım, diriyim» deyince, oradaki bekçi, «Yat aşağı 
ulan; doktor sana ölü dedi, sen doktordan daha mı 
iyi bileceksin.» Vatandaşlar, «Eğer büyüklerimiz böy
le diyorlarsa, hakikaten enflasyon dizginlenmiştir, 
zaten bizim böyle şeylere aklımız ermez. Her ne hik
metse çok geç neşredilen Devlet istatistik Enstitüsü
nün geçim endeksleri ve ne hikmetse bir süreden beri 
hiç neşredilmeyen Ticaret Bakanlığının endekslerin
den biz anlamayız ama, çarşıdan, pazardan çok iyi 
anlıyoruz» diyorlar. Ve ardından da diyorlar ki, «Ar
kadaş siz iktidara geldiğinizde ekmek 4 lira idi, 15 
liraya çıktı. Şeker 17 lira idi, 60 liraya çıktı. Motorin 
930 kuruştu, 26 liraya çıktı. Otobüs Ankara - Malat
ya arası 300 lira idi 610 liraya çıktı. Uçak Ankara -
İstanbul arası 1 500 lira idi 3 250 liraya çıktı. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın konuşmanızı, 
müddetiniz dolmuştur. 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, «Orta gelir grubunu temel direk 
yapacağız» iddiası ile ortaya çıkıldı, sayenizde bir 
mülhendi's, bir iktisatçı, bir subay, yani eskinin orta 
sınıfı dediğimiz her hangi bir vatandaş, artık bunun 
arabası olamaz, mütevazi bir daire edinemez, kalo
riferli dairede oturamaz, yaz tatiline gidemez, hasta
lık, sağlık için 3 - 5 kuruş tasarruf edemez, uçağa 
binemez. Böylece sayenizde orta sınıf yok oldu, bu
gün ya çok zengin var, ya çok fakir var. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda maalesef vaktiyle başlatılmış olan yatı

rımlar çok büyük ölçüde iptal edilmiş durumdadır. 
Daha fazla uzun boylu izahat için vaktim yok, an
cak netice olarak diyorum ki, muhterem arkadaş
larım, bugün Türkiye'de iki zihniyet mücadele halin
dedir. Bunlardan bir zihniyet Tanzimattan başlaya
rak «Jön Türk», «İttihat ve Terakki» devri ve so
nunda tarihi gelişim içerisinde bir «Cumhuriyet Halk 
Partisi mektebi ekolü» olmuştur. İster .bu ekolün 
kendi mensupları, ister adı şu veya bu hatta Cum
huriyet Halk Partisiyle şu anda mücadele, kavga ha
linde olsun, diğer partiler, Cumhuriyet Halk Partisi 
ekolünün mezunlarıdırlar. Bunların Batı kulüp kafa
ları ve zihniyetleriyle Türkiye'nin hiç bir meselesi
ni halletmek mümkün değildir. Onun için her vesile 
ile diyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet 
Partisi zihniyetleri temelde tıpatıp birbirinin aynı 
olan iki zihniyettir. Mutlaka bu yanlış zihniyetleri 
terk etmeye, milli görüş zihniyetine dönmeye ve bu 
görüşle Türkiye'nin meselelerini halletmeye mecbur 
ruz. (MSP sıralarından alkışlar) 

Şimdi arkadaşlarımız sorabilirler, diyebilirler ki: 
«Şu milli görüşün hizmetkârı olmaktan şeref duy
duğunu iddia eden Milli Selâmette ne keramet var?» 
Bu kürsüden bütün millete açıkça ilan ediyoruz: Ke
ramet Milli Selâmet Partisinde değil, selamet Hak'ka 
bağlılıktadır; kim ki Hak'ka bağlıdır, o bu mesele
leri mutlaka halledebilecek güçtedir. 

Muihterem arkadaşlarım, diyoruz ki, şu Genso-
nu Önergesi, Türkiye'nin hayati önem atfettiğimiz ba
zı pek çok meselesinin görüşülmesine yardımcı ola
bilecektir. Bu itibarla bu Gensoru Önergesinin gün
deme alınması uygun olur kanaatindeyiz. Bu kanaat
le hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bu görüşmelerin 
aziz milletimizin saadet ve selametine vesile olmasını 
Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan. 
Adalet Partisi Grulbu adına Sayın Aygün, buyu

run efendim. Süreniz 20 dakikadır. 

AP GRUBU ADINA OĞUZ AYGÜN (Ankara) 
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekili arka
daşlarım; huzurlarınıza, Sayın Demirel Hükümeti 
hakkında açılması istenen bir Gensorunun gündeme 
alınıp alınmaması hususunda Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere çık
mış bulunuyorum. 

Verilmiş olan Gensorunun gerekçesini huzurları
nızda okudular. Ben, gerekçenin tarafınızdan bilin
diğini kabul ederek, bu gerekçe üzerinde beyanlarda 
bulunmadan önce, bu Hükümetin, yani hakkında 
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Gensoru açılması istenen Hükümetin kuruluşuna ait 
geçmiş tarihi çok özet olarak hafızalarınızda canlan
dırmak istiyorum. Yani bu Hükümet nasıl kurul
muştur? Her ne kadar hafızayı beşer nisyan ile ma
lul ise de, geçen zaman bir yılı aşmamıştır. Binaenaleyh 
artık bu nisyanın geçen zaman ile mazur gösterilmesi 
mümkün değildir. Onun için hafızalarda yaşadığını 
kabul ederek, ama hatırlatabilmiş olmak için, hu
zurlarınızda kısaca değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, 
14 Ekim 1979 tarihinde bir Senato kısmi seçimi ve 
Millet Meclisi ara seçimi yapıldı. Bu seçim neticele
rinden sonra Cumhuriyet Halk Partisinin başında bu
lunduğu Hükümet, Hükümetten çekilmeyi uygun 
buldu ve Riyaseticumhura göndermiş olduğu bir 
mektup ile Sayın Başbakan Ecevit Hükümetten çekil
diğini beyan etti. O beyanı şimdi huzurlarınızda bu
rada bir kere daha dile getireceğim. Çünkü o beya
nında Sayın Ecevit bir tespit yapmış bulunmaktadır. 

Sayın Ecevit, Sayın Korutürk'e göndermiş oldu
ğu istifa mektubunda, telgrafında : «14 Ekim seçim
lerinin sonuçları ve bu sonuçların Millet Meclisine 
yansıması, bir Hükümet değişikliğini gerekli kılmak
tadır. Bu nedenle. Bakanlar Kurulu istifasını yüksek 
tasviplerinize saygıyla sunarım» diyor, seçimden 4 
gün sonra. Yani Sayın Ecevit, seçim neticelerinin 
kendisini iktidarda bırakmayacak şekilde tecelli et
miş olduğunu resmen kayıtlara geçirerek kabul etmiş 
bulunuyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, Mecliste ta
rafımızdan bir muameleye, bir Parlamento muame
lesine tabi tutularak hükümetten uzaklaştırılmış de
ğildir. Seçim neticeleri Cumhuriyet Halik Partisi ta
rafından kabul edilmiş ve ıbu kabulün sonucuna say
gılı olmuşlar ve hükümetten çekilmişlerdir. 

Grubu bulunan diğer iki siyasi parti; Milli Selâ
met Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi de, kamuo
yuna deklare ettikleri beyanlarıyla, Adalet Partisi ta
rafından kurulacak olan ıbir hükümeti destekleyecek -
lerini söylemişlerdir. Bu desteği kayıtsız ve şartsız 
yapacaklarını da ifade etmişlerdir. 

tşte muhterem arkadaşlarım, biz de dahil, aziz 
milletimizin vermiş olduğu hükmü o tarihte bütün 
siyasi partiler ittifaken kabul etmişlerdir. Demek ki, 
14 Ekim seçimlerinden sonra bütün siyasi partilerin 
ittifakıyla Adalet Partisi hükümet olma zorunda kal
mıştır. 

Adalet Partisi, o günkü şartları bilmesine rağ
men, Türkiye'nin nasıl vahim bir noktada bulundu
ğunu ibilmesine rağmen, bu hükümet görevinden kaç

mamış, bugüne kadar kaderinin kendisine vermiş ol
duğu, bir bakıma güçlük, fakat bir bakıma şerefle 
gurur veren bir görevi bir kere daha omuzlamak 
zevkini, şerefini taşıyarak göreve talip olmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, o tarihten bu ya
na geçen zaman içerisinde ne değişmiştir? Ne de
ğişmiştir ki, 'bugün Cumhuriyet Halk Partisinin Sa
yın Genel Başkanı ve 111 arkadaşının vermiş olduğu 
toir Gensoruyla Adalet Partisinin Hükümeti işbaşın
dan uzaklaştırılmak istenmekte, bir Gensoruyla dü
şürülmek istenmektedir? 

Muhterem arkadaşlarım, evvela şunu ifade etmek 
lazımdır : Bu gerekçede ifade edilen hususların hep
si, gerekçenin lisanından da anlaşıldığı veçhile, o 
tarihte mevcut bulunmaktaydı. Bunların hiçbirisi o 
tarihten sonra ihdas edilmiştir, var olmuştur diye 
ıbir beyan bu gerekçenin içinde yoktur. Yani, gerek
çede «Şunlar, şunlar vardı, bunlar devam etmekte
dir» diye bir şikâyet var. Yani, Adalet Partisine ya
pılan suçlama, «Neden bunları devraldıktan sonra 
bunları ortadan kaldırmadınız» denmektedir. Aslında 
bunun dışında bir ithamın burada mevcut olmadığı 
gerekçeden görülmektedir. Onun için huzurlarınızda 
tekrar gerekçeyi tek tek okuyarak zamanı bununla 
doldurmak istemiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, eğer 14 Ekim ta
rihinde Ibu millet emrini kabul eden siyasi partiler 
ittifak edip de bir seçime gitmiş olsalardı ne olur
du? Ki, bu muamele bize kalırsa o zaman ikmal 
edilmemiş bir yarum muamele olarak durmaktadır. 
Eğer o tarihte bir seçim yapılmış olsaydı, bizim he
sabımıza göre 300 civarında Adalet Partisi milletveki
li bugün şu sıraları doldurmuş bulunacaktı. (CHP sı
ralarından gülüşmeler.) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Çok güzel, tam 
Dernirel'in hesabı. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi oraya geleceğim tabii. Eğer bunda 
sizin aksine bir kanaatiniz varsa, biz hemen ilave 
edelim, biz bugün de aynı iddianın içindeyiz. Bugün 
de aynı duygu ve düşüncelerle doluyuz ve onun için
dir ki, size diyoruz ki, geliniz, mademki aksi kanaat
tesiniz, mademki Adalet Partisi o günden bugüne de 
çok puan kaybe'irniş'tiir, itibar kaybetmiştir, geliniz 
seçim yapalım, millet sizin bu güzel kanaatinizi tes
pit ve teyit etsin veyahut bizim idialarımızı kabul 
etsin. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Dün
yanın her yerinde bu tip münakaşaların tek halle
dileceği yer millet reyidir. Onun için, millet reyiyle 
halledilecek bir meseleyi burada slogan atarak, bir-
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takım laflar söyleyerek, birtakım çıkışlarla, birtakım 
itirazlarla halletmek mümkün değildir. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Başka demagoji çe
şitlerini saymadın. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ne söyleseniz 
boştur. «Efendim, sen söylüyorsun, seninki boş değil 
mü?» diyeceksiniz, boş değil muhterem arkadaşlarım; 
çünkü, iben sözlerimin hemen arkasından seçim tekli
fini getiriyorum karşınıza. 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Silahların 
gölgesinde seçim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi değerli ar
kadaştanım, burada sırası gelmişken hemen söyleye
yim, CHP'nin sayın sözcüsü Coşkun Karagözoğlu ar
kadaşımız burada bir tablo çizdi ve bu tabloyu ser
gilerken de, benim kanaatime göre inanmadığı birta
kım beyanlarda bulundu. Ama ben bunların hepsini, 
inanldığını kabul ederek söylüyorum. Eğer Sayın Ka
ragözoğlu arkadaşım sizin dilinizde değerini bulan 
CHP'nin bu kanaati doğruysa, bugün tablo bu ka
dar vahim, bu kadar ağır, bu kadar korkunç ise, ge
liniz gidelim millete, millet bu tabloyu görmektedir, 
millet şahidiniz olarak sizi iktidara getirsin. (AP sıra
larından «Bravo» sesler, alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Nevşehir Vali
siyle mi gidelim, Devletin başındaki eşkiyal'arîa mı 
gidelim Sayın Aygün? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sonra Sayın Ka
ragözoğlu öyle bir tablo çizdi ki, çok başarılı imiş 
CHP iktidarı da, âdeta bu görüntüyü vermeye çalış
tı. Değerli arkadaşlarım, tekrar dönüş yaparak söy
lüyorum : Eğer çök başarılı idi ise, 21 - 22 aylık icra
atından sonra, aziz milletimiz; her şeyi gören, her 
şeyi değerlendiren, şaşmaz terazisinde her türlü ka
ran fevkalâde isabetli olarak veren aziz milletimiz 
neden sizli 14 Ekimde ikltMardan düşmeye mahkûm 
etti? Dernök ki değerli arkadaşlarım, biz sizi Mecliste 
düşürmediğimiz halde, siz bunu da kabulleridiniz ve 
bir Meclis muamelesine maruz kalmadan - altını çi
zerek tekrar söylüyorum - iktidarı bırakıp gittiniz. 
Acaba o gün yanlış değerlendirme mi yaptınız, yok
sa o günden bugüne başka ilhamlar mı geldi size? 

iSonra burada bir hususu değerlendirmek istiyo
rum, bir başka sayın haitip de aynı şeye değîndi. Bu 
esnaf ve çiftçi kredileri için Adalet Partisine yaptı
ğınız bir atıf vardır. Yanlıştır. Esnaf ve çiftçi kredi
lerinin faiz hadlerinin artmayacağı bizim taahhüdü-
müzldür, hem de Sayın Genel Başkanım izm ağzından 
taafohüdümü2sdür; 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gene Sayın Karagöz-
oğlu'ndan bahsetmişken, konuşmasındaki bir iki hu
susa daha değineyim. Sayın Karagözoğlu Hükümeti 
taraf tutmakla itham ediyor. Değerli ark adaşlarım, 
bu ithamı yapan Sayın Karagözoğlu bundan sonra 
da kalkıyor diyor ki, «hapishanelerde sağ ve solun 
her gün çatışmalarına Türkiye şahit olmaktadır.» 

Şimdi Sayın Karagözoğlu, bu ikisi birbirini tut
madı. Hem Hükümet taraf tutacak, hem de hapisha
neleri sağcı ve solcular beraber dolduracak, sağcı ve 
solcunun beraber doldurmuş olması, Hükümetin ta
rafsızlığının en açıüc delilidir, en bariz delil'ild'ir. 

Efendim, «bizim zamanımızda yok muydu?» di
yeceksiniz. Sizin zamanınızda tevkifler yoktu ki ha
pishaneler dolsun. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Gensoru bir garabet 
örneğidir, kelimenin tam manasıyla bu Gensoru bir 
garabet örneğidir. Esprisiyle, siyasi havasıyla bir ga
rabet örneğidir. Balkın neden. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Allah AEah; 
ne keşfetmiş Sayın Doktor, ne keşfetmiş. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi söyleyece
ğim, sen de aynı kanaate geleceksin. 

Şimdi bakın, bir taraftan bu iktidarı beğenmiyor
sunuz, «bu iktidar gitsin» diyorsunuz, bu iktidarın git
mesi için bir Gensoru veriyorsunuz, sonra da kalkı
yorsunuz bu Hükümetle, bu Hülkümete destek veren 
bir partiyle, bu Hükümeti oluşturan bu partiyle, yani 
Adalet Partisiyle beraber hükümet olabilme teklifin
de bulunuyorsunuz. Yani Adalet Partisinin oluştur
duğu Hükümet, sizin ölçülerinize göre kusurlu, ha
talı, yanlış yolda ama siz gelip ona ilâve olunca her 
şey düzelecek, her taraf güllük gülistanlık olacak. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) İşte bu
nun içindir ki, bu, garabet örneğidir. 

Değerli arkadaşlarım, saygı duyduğum Sayın Ece-
vit kendi grubunda bir beyanda bulunuyor. Sayın 
Ecevit diyor ki, «bu Gensoru önergesini verelim, as
lımda bu Gensoru önergesinin mutlaka bize kazanç 
getireceğini söylemek mümkün değil; ama zararlı da 
çıkmayız.» 

Şimdi, bir Gensoru önergesi memleket gerçekleri 
ve memleket sıkıntıları bakımından verilmiyor, bir 
Cumhuriyet Halk Partisinin kazançlı mı çıkacak, za
rarlı mı çıkacak noktasından veriliyor. Bunun için de 
bu Gensoru mihrakına oturmamış, gayesine ulaşama
mış bir Gensorudur. 

Muhterem arkadaşlarım, burada her şeyin hak
kını vermek lazım, bu Gensoru için hemen aklıma 
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geldi, Sayın Erbakan'ın güzel bir talbiri var, siyasi 
hayatımıza katkıda bulunan bir tahini, kerhen tabiri. 
$imd'i, bu Gensoru, aslımda kerhen yapılmış bir ger-
fekçeyi ve kerhen bir muameleyi ortaya koyuyor. 
(AP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Simidi muhterem arkadaşlarım, siz bir görev yap
mak için bu Gensoruyu verdiyseniz; geliniz sizinle 
başka bir görev yapalım. Yani görev sadece bir ikti
darı işbaşından uzaklaştırmak şeklimde tecelli etme
melidir. Bunda ne kadar samimi olduğumuz geçmiş 
tarolhierdaki beyanlarımızla sabittir. Sizin iktidarda 
olduğunuz dönemde biz kendi gruplarımızda «Bu 
Hükümet bu işleri beceremiyor, geliniz bu Hükümete 
yardımcı olalım» diyen insanlarız. 

Şimdi aynı şeyi size söylüyorum; geliniz, bu işle
nin sıkıntısından, altımdan kurtulmak işitiyorsanız, bu 
Hükümete yardımcı olunuz. Bırakınız yardımcı ol
mayı, hiç olmazsa tökezletmekten vazgeçeniz, çelme 
atmaktan vazgeçiniz. 

'Muhterem arkadaşlarım, şimdi soruyorum, ikti
dara gelip ne yapacaksınız? Asl'inlda sizin İktidara 
gelmek istediğiniz ds meçhul. Bir taraftan diiyofsu-
nuz ki «Bu Hükümet gitsin.» Ondan sonra «Biz ik
tidara talip değiliz ama» diyorsunuz, «Çaresiz kalır 
isek iktidar oluruz.» 

IMuhterem arkadaşlariım, Türkiye Cumhuriyetinin 
Hükümeti çaresizlerin yeri değildir. Tam aksine ne 
yaptığını bilen, ne yapacağını iyi tayin edebilen in
sanların yeridir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi iktidara gelip ne yapacaksınız ve soruyo
rum daha evvel gelduriiz ne yaptınız? (Siyasi tarihi-'' 
mizde millet oyu ile iktidara gelmek size maalesef 
hiç nasip olmadı. Hep kendi varlığınızın dışındaki 
güçlerin veya Parlamento içindeki akrobasinin sonucu 
olarak iktidara geldiniz. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Devleti tecrübe tahtası haline getir
diniz. Devleit kadrolarına beceriksiz ve tecrübesiz 
kişileri .getirmiş olsaydınız, sadece kusur işlemiş, ol
duğunuzu burada beyan ederdik; ama siz onu da 
yapmadınız. Balkın ne yaptınız: Devletin, memleketin' 
en mühim meselelerini birtakım operatörlere teslim 
ettiniz. Bu operatörler teknikten yoksun olabilirler
di, iyi neşter vuramayaıb Mirlerdi; ama bu operatörler, 
ellerini yıkamadan ameliyata girecek kadar gafil ki
şilerdi. Bunun için sfterilizasyon nedir bilmiyorlardı. 
Septi, asepti nedir bilmiyorlardı. Mikroplu elleriyle 
bunlara ameliyat yaptırdınız; onun için enfeksiyon 
oldu, bugün Türkiye'nin enfeksiyonu budur. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Örgütlerinizin getirdiği birtakım adamları kilit 
noktalarına koydunuz, lütfen bunları kabul ediniz. 
Bu, örgütlerimizin emrine giren çok değerli bazı ba
kamlarımız da şikâyetinde kendisini bulan bir gerçek
tir. Onun için bazı bakanlarınız başarılı olamadı. 

Mili mesele!erimizin operasyonunu yapacak ope
ratörleri, ,Adalet Partisi seçmekte ne kadar usta ve 
mahir olduğumu ortaya koydu ki, bugün sizin bırak
tığınız yerden bugüne kadar gelişen hadiseler dünya 
içerisindeki itibarımızı ne ölçüde artırdığını bütün 
kamuoyuna ispat etti. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Halkı aç bıraktınız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarım, iktidara millette 
gdlmesıini bilmedikçe, iktidar olmak mümkün değil
dir. Adınız iktidar olur; fakat muktedir olamazsınız. 
Biz bugüne kadar iktidara daima milletle geldik ve 
hemen söyleyeyim, öyle «azınlık hükümeti» falan 
diye ikide birde bir nakise imiş gibi ortaya getiriyor
sunuz. Aslında nakise, azınlık hükümeti olarak işba
şında bulunmak değildir, çoğunluk olduğu halde hü
kümet olamamaktır. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

S:z muktedir olamadığınız zamanlarda da hadi
seleri ve meseleleri bırakıp gittiniz ve lütfen artık 
kombinezon iktidarı olmamayı Allah aşkına öğreni
niz. Mahcubiyet duygusundan yoksun olanlarla be
raber yola çıkarsanız, milletim sizi mahcup etmesine 
mahkûm olmuş olursunuz; bugüne kadar olduğu gibi. 

Sağcı değilsiniz, bu sizin ikrarınızdır. (Solcuyuz» 
diyorsunuz; hadiseler gösterdi ki solcu da değilsiniz. 
Çünkü, siız iktidar olduğunuzda, memleketin nere
sinde solcu varsa hepsi sizi redde kalktı ve siz bu se
bepledir ki, sadece sola taviz vermekle idarei masla
hat edeceğinizi zannettiniz ve iktidarınızı öyle devam 
ettirmeye çalıştınız ve bugün Cumhuriyet Halk Par
tisinin içine düşmüş olduğu sıkıntının temelinde bu 
yatmaktadır. 

îçerde ve dışarda her tarafı hain ve alçak düş
manla dolu bir Türkiye, yalnız bırakılmaya mahkûm 
edilen ve varlığına kastedilen bir Türkiye, kendisini 
medeni ve demokrasiye gönül vermiş dünya milletle
rine güçl'ü intiilbaı vermeye mecbur kebul edilen bir 
Türkiye. Bu talblonun içinde cesaretle icraat yapan 
ve oy kaybederim endişesine kapılmadan, gereği ne 
ise, yani Türkiye'nin selamete çıkması, sosyal ve eko
nomik dengenin temimi için ne yapılması lazım ise 
onu yapmaya çalışan, bir iktidar; seçimden korkma
yan, millet iradesini ve millet temayül ve takdirini 
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her zaman baş tacı yapmaya çalışan bir Adalet Par-
tıM, beri yanda, devletin içte ve dışjta itibarı ne ola
caktır hesabını yapmadan, iktidarı sorumsuzca hır
palamaya çalışan, haklı haksız her meseleyi müh ra
kından çılkartarak eksajere eden, her türlü fiili mubah 
gören bir muhalefet, bir Cumhuriyet Halk Partisi 
muhalefeti, anarşiyi tahrik eden veya müsebbibi olan 
mihrakları görmemezlflkten gelerek, devleti sıkıntıya 
sokmaya çalışan bir muhalefet. Aradaki fark, herke
se, bültün millete, hatta bütün takip eden dünyaya 
gerçekleri sergilemektedir. 

Tutumunuz, siziin iktidara ciddi ve samimi olarak 
talîp olmadığınızı göstermektedir. Zira, delile deşik" 
etmeye çalıştığınız bir hazine ile iktidara gelecek ol
sanız yarıtı ne yapacaksınız? Memur maaşı veremez 
hale geldiğiniz günleri her halde hafızalarınızdan si-
liip atmadınız. 

ORHAN AKBULUT (Sivas) —.70 centi söyle, 
70 cen<ti< 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem Halk 
PaMTiler, Türkiye size talip değildir. Dokuz aydan 
beri hangi emare ortaya çıktı ki, yeniden soyunup 
meydana çıktınız? Yani dokuz ay önce nerede idik, 
'buıgün neredeyiz? Ne gösterdi, ne ortaya kondu ki, 
gene siz meydandasınız? 

BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfen konuşmanızı 
toparlayın. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarını, şimdi bakınız sayın arakadaşım birtakım 
rakamlar vefdi. Tabii, rakamların muhatabı sayın 
Hükümettir. Elbette onu gereği ile size cevaplaridıra-
caklardır. Yalnız ben buraida şöyle bir iki hususa de-
ğineyfini; 

Benzinden bahsettiniz. 
Sevgiili arkadaşlarım, sizin zamanınızda benzinin 

fiyatı bugünkünden ucuz Mi. Ama, sîzin zamanınız
da 'benzin kuyrukları vardı. (Gazeteyi Genel Kurula 
göstererek) işte, 10 Haziran 1979 tarihli Milliyet Ga
zetesi, tarafsız bir gazete. En azından biztim sesimiz, 
dilimiz olmayan bir gazete, yanı, Adalet Partisinin 
organı olmayan bir gazete. Bakınız, bu gazetede ko
caman bir reisim, gökyüzünden bile benzin kuyrukları 
görülüyor. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin devri, 
hem de başlangıç devri filan değil, 10 Haziran 1979 
yani, iktidardan uzaklaşmaJsından 3 ay önce olan bir 
resim, bir tablo, 

'Muhterem arkadaşlarım, bugün bu kuyruklar var 
mı, soruyorum? Yok. (CHP sıralarından «Benzini 
kullanamıyoruz ki» sesleri) Benzini alamayıp, benzin-

slizlikten arabasını bir köşeye çeken bir tane Allah'ın 
kulu var mı? (CHP sıralarından «Var» sesleri) 

ISevgii arkadaşlarım, balkınız yine o günlerin bir 
gazetesi yazıyor, «Karasaban geri geldi» diyor. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Benzinin litresi 
43 Hıra oldu. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, konuşmanızı lütfen 
'bağlayın. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hay hay Başka
nım* 

Neden? 'Mazotisuzlukltan. 
Aziz arkadaşlarım, «Akaryakıtta karne dönemi 

başladı, tüp gaz bulunamıyor ve ne Ecevit bir açık
lama yapıyor, ne bir yetkili var» «Vatandaş sahip
siz» diye bir başka manşet. Bunların hepsi Sayın 
Ecevit Hükümetinin zamanındaki gazeteler. 

Şimdi bakınız, bugün Türkiye'nin dışarıdan ve 
içeriden görünüşüne. 18 Haziran Çarşamba günkü 
Milliyet ve Hürriyet gazeteleri burada. Bu anda 
Gensoru önergesini verdiğiniz ve ilan ettiğiniz günün 
ertesi günü. Şimdi burada, bir tarafta Gensoru var, 
öbür tarafta Türkiye'ye kapılarını açmış olan ya
bancı bankalar var. Kusura bakmayınız, Sayın Ece
vit de kusura bakmasın, Türkiye'den kalktı galiba, 
yanlış değerlendirme yapmıyorsam, Türkiye'deki 
dolaştığı, yaptığı kilometrenin çok daha üstündekini 
dünyada yaptı; gitmediği dolaşmadığı, çalmadığı 
kapı kalmadı ve kredi alamadınız. 

Şimdi, demek ki her şeyin bir erbabı var. Terziye 
operasyon yaptıramazsınız. Çok güzel bir ameliyat 
yapan bir operatöre de iki santimlik dikişi diktire-
mezsiniz, her şeyin bir erbabı var. Hükümet edebil
menin erbabı Adalet Partisidir. Onun içindir ki, 
her şeyin hakkını teslim ediniz. 

Şimdi... 
BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, sözlerimi sayın Başkanın ikazı ile tamamlar
ken bir şeyi bir kere daha tescil etmek istiyorum : 

Biz Adalet Partililer, hayatımız boyunca hep doğ
runun ve hayırlının savunmasını yapmış insanlarız. 
Savunduğumuz zihniyetin ve taşıdtğımız felsefenin 
merkezleştiği, tek bayrak haline geldiği Adalet Par
tisinin memlekete hizmet için, milletimiz için var 
olması icab ettiğine ve bu gücün millet için, milletle 
beraber hepimizi baraşıya ulaştıracağına, ulaştırmaya 
mecbur olduğuna olan inanç ile bu büyük kavganın 
içerisindeyiz. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen 
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bir dakikanızı | 
rica edeceğim muhterem Başkanım. I 

Cenabı hakkın bu duygu ve düşüncelerle, bizim I 
gibi heyecanla mücadele edenlere mutlak yardımcı 
ve himaye edici olacağı iman ve inancını taşımak- I 
tayız. Bu inanç ve imanı taşıyanları bugünkü milli I 
mücadele noktasına davet ediyor, geliniz, hep bera- I 
ber gönüllerinde milli mefkureyi, milli heyecanı du- I 
yan insanlar, hangi parti hağrağının altında olurlar- I 
sa olsun, bu aziz milletin bekası ve bu büyük Türk 
Devletinin tarih içindeki müstesna yerini muhafaza I 
ederek ebedileşmesi için milli vahdetimizi hep bera
ber tesis edelim, bunu yok etmeye çalışan bedbaht- I 
ların ümit ve emellerini yıkarak şanlı bayrağı dal- I 
galandırmaya, İstiklal Marşımızı vatanın her köşe- I 
sinde heyecanla ve gururla hâkim kılmaya devam 
edelim diyoruz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, | 
alkışlar) 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz Sayın Ay- I 
gün. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Allah, milli bü
tünlüğümüzü muhafazaya çalışanların, hepimizin, 
yardımcısı olsun, bu yolda bizi muvaffak ve muzaf
fer kılsın. Vatana ve millete kastedenlerin Allah 
gök kubbeyi basma yıksın. («Amin» sesleri) Çirkin 
niyet ve emellerini yok etsin. (AP sıralarından 
«Amin» sesleri) Bilmeyerek hata ile bunların içinde 
olanları da ıslah etsin, doğru yolu göstersin. («Amin» 
sesleri) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Aile şirketlerini 
de mahvetsin, onu da söyle, biraderleri, yeğenleri, | 
bacanakları... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sözlerimi ta
mamlarken Cenabı Haktan bu tarih kürsüsünde ter
temiz vicdanların, vatanperver duygularla dolu 
kalplerin kendilerini milli saadet ve selemete vak
fetmiş insanların temsilcisi olarak... J 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen.. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (îzmir) — 10 da

kika geçti. I 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — . . . Cenabı Hak

tan niyazım budur. 
Cümlenizi saygılarla ve sevgilerle selamlıyor j 

cümlenizi Cenabı Hıaikıka emanet ediyorum. (AP sı- I 
ralıarından «Bravo»] sesleri, alkışlar) 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. « 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel, buyurun 

efendim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Başbakan. j 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İspar
ta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 89 ncu mad
desine göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hak
kında bir Gensoru önergesi verilmiştir. Bu Gensoru 
önergesinin izahı ve üzerindeki konuşmalar yapıldı. 
Tabii 20 dakika içersinde Gensoru önergesindeki 
100'e yakın iddianın hangi birisini cevaplandırmak 
mümkündür bilemiyorum. Ancak 20 dakikanın mü
saadesi nispetinde ne yapılabilirse onu yapacağım. 
Cevapsız kalan bir husus olursa, cevabı olmadığın
dan dolayı değildir; o manada söylüyorum. 

Siyasi partilerin sözcüleri, anarşi, terör, bölücü
lük, yıkıcılık ve ekonomik meseleler üzerindeki has
sasiyetlerini kendi üslupları içersinde dile getirdiler. 
Aslında 1979 Kasımında hükümet olmak kolay de
ğildi. 1979 Kasımmdaki şartları yüklenmek kolay 
değildi. 

1979 Kasım'ı üzerinden 7 aya yakın zaman geç
miştir. Bizim güvenoyu aldığımızın üzerinden he
nüz 7 ay geçmiş değildir, yarın 7 ay dolmuş ola
caktır. Ancak mesele 7 ay veya 17 ay meselesi de
ğil, Türkiye'nin 1979 Kasım'ı içerisinde bulunduğu 
durumdur. Türkiye 1979 Kasım'ı içerisinde bir fev
kalade halin içinde idi. Şimdi siyasi partilerin sayın 
sözcüleri ve Gensoru getiren anamuhalefet partisinin 
sayın sözcüsü «Niçin 7 ay zarfında 1979 Kasım tab
losunu, özlenen, arzu edilen seviyeye getirmediniz» 
şeklinde bir muhazeye bugünkü Hükümet tabi 
tutuyor. Aslında Türkiye'de kan dökülmeye devam 
ediyor. Kan dökülmeye devam etmesini savunmak 
mümkün değildir, Huzurunuzda kan dökülmeye de
vam etmesini savunmaya gelmedim. Aslında Tür
kiye'de ekonomik sıkıntıların önemli bir kısmının 
üzerinden gelinmiştir, ama hâlâ birtakım sıkıntılar 
vardır. Binaenaleyh mevcut olan sıkıntıları da sa
vunmaya gelmedim. Yani biz hükümetiz diye Tür
kiye'nin içine sürüklendiği bu büyük badirede, bu 
büyük sıkıntıda birtakım henüz halledemediğimiz me
selelerin mevcut olmasını tabii görebileceğimizi kim
se sanmasın. Meseleye büyük bakmak lazımdır. 
Türkiye gayet ciddi bir durumun içine sürüklenmiş
tir ki, 1979 Kasımında bu duruma fevkalâde hal 
denmiştir. 

Evet, kâfi derecede ışık tuttunuz gözüme, her hal
de bir başka yerden tutsanız daha iyi, gayet rahatsız, 
çok rahatsız. Ben televizyona konuşmuyorum, ben 
burada Millet Meclisinin Genel Kurulunda konuşu
yorum. (AP sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri; gerek anarşi, bölücülük, 
yıkıcılık, terör, gerekse ekonomik sıkıntılar hakkın
daki hassasiyetinize teşekkür ederim. Aslında bun
lar böyle devam etsin diyen yok. Kimse de diyemez 
bunlar böyle devam etsin diye. Bunları, nereden 
başlanıldığını nazarı dikkate almadan, nereye gelin
diğini nazarı dikkate almadan, ne yapmak lazım 
geldiğini söylemeden bir hükümetin üstüne fatura 
etmek de, insaf ve vicdanla kabili telif değildir. Bi
zim hangi şartlar içerisinde hükümette olduğumuz 
bellidir. Mukayese, 1980 Kasımının mukayesesi, 
şayet Türkiye'nin olması lazım gelen Türkiye ile 
mukayeseli olarak yapılırsa yanlış neticeler çıkarılır. 
Türkiye 1979 Kasımında neredeymiş, 1980 Hazira
nında nereye gelmiş, ne yapmış, burdan ileride ne 
yapacak? Bunları tartışmak lazımdır. Sanıyorum 
ki, sloganlarla, birbirimize birtakım ithamlar yapa
rak bu meselenin içinden çıkmak mümkün değildir. 
Şunu ifade edeyim ki (ben bunu bir çok kere ifa
de ettim), Türkiye'nin içinde bulunduğu 2 büyük 
mesele; anarşi; bölücülük, yıkıcılık ve terör meselesi 
ve ekonomik mesele, milli meselelerdir. Bunların 
bana göre siyasi tarafı yoktur. Şu bakımdan siyasi 
tarafı yoktur: Bunların destekçisi olmak mümkün 
değildir, bunları birtakım düşüncelerle yoruma tabi 
tutmak ve bunlara hak vermek mümkün değildir. 
Ancak, bunlarla bir millet topyekûn bir araya gelip 
mücadele ederse netice alınabilir. Topyekûn müca
dele dendiği zaman da hiç kimse bunu yanlış anla
masın; topyekûn mücadele dendiği zaman, mücade
lenin bir sahibi olacaktır, yardımcıları olacaktır. 
Topyekûn mücadele dendiği zaman, eğer mücadelenin 
sahibi belirlenmezse, yani sürükleyicisi - o manada 
söylüyorum - sürükleyicisi belirlenmezse mücadele 
de muallakta kalır, o onun üstüne atar, o onun üs
tüne atar, bir işin içinden çıkmak mümkün değil
dir. 

Şimdi niçin Türkiye 1979 Kasımına gelmiştir? 
Bunun bir siyasi geçmişi var. Siyasi geçmişi içeri
sinde Cumhuriyet Halk Partisi, 1977 seçimlerinden 
sonra bizim 5,5 aylık, 1977 seçimlerinden sonra 
kurduğu hükümet güvenoyu almayınca, güvensizlik 
oyuna muhatap olunca bu Mecliste, bizim kurduğu
muz Hükümetin 5,5 aylık dönemi sonunda şu iddi
alarla milletin önünde idi: «Anaların göz yaşlarını 
bir günde durdururuz.» Bu sözler bu kürsüden söy
lendi. «Bir memlekette bir kişi Ölürse, o memlekette 
hükümet istifa eder.» Bu laf da buradan söylendi. 
«Ekonomiyi de üç ay içerisinde düzeltiriz.» 
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ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Kim söyledi? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Zatiâliniz. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Söylemedim Sa

yın Başbakan, 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Zabıtta var. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Zaptı okuyaca

ğım Sayın Başbakan. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın efen

dim. 
Devam edin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam -
la) — Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, «Bir memle
kette bir kişi ölürse, o memlekette hükümet istifa 
eder» dediğini inkâr mı ediyor? (Gürültüler) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — «Bu hükümet 
gider, dertler biter» dediğinizi siz inkâr mı ediyor
sunuz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam -
la) — Şimdi, bunlar Cumhuriyet Halk Partisinin mil
let önündeki sloganları idi, taahhütleri idi. Cumhu
riyet Halk Partisi hakikaten hükümet oldu; ama ara
dan 3 ay geçti, 400 vatandaşımız hayatını kaybet
mişti ve Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı 
Sayın Ecevit, Hükümet başkanı olarak 17 Haziran 
1978 günü şu beyanatı veriyordu: «Artık Türkiye'de 
anarşiden söz edilemez.» Anarşi bitmiştir, anarşinin 
dumanları çıkıyor» ve 14 Aralık 1978 günü de «Tür
kiye'de anarşinin sonuna gelinmiştir. Türkiye'de sıkı
yönetime falan ihtiyaç yoktur» dedikten sonra, 
26 Aralık 1978 tarihinde de Türkiye'de 13 ilde bir
den sıkıyönetim ilan etmek mecburiyetinde kaldı. 
Tabii ki, bu durum 'karşısında bizim anamuhalefet 
partisi olarak, hani anaların göz yaşını bir günde din
direcektiniz, hani «Bir memlekette bir kişi ölürse, 
o memlekette hükümet düşer» dediydiniz, bunu 
dememiz hakkımızdı, milletin hukukunu arıyorduk. 
Tıpkı sizin bugün yapmaya çalıştığınız gibi, bunda 
ne var? 

Binaenaleyh, ben Kasım 1979'da bu kürsüden ne 
dediysem aynen sözüme sadıkım. Türkiye anarşi ve 
enflasyon meselesini aşamadığı takdirde hiçbir me
seleyi halledemez. Türkiye'de ıstıraplar artar; mese
leleri ciddiye alın, meseleler gayet önemlidir; ıstırap
lar artar, çile artar. Lâfla hallolacak işi yoktur Tür
kiye'nin. Akılcı yoldan, her meselenin boyutlarını 
iyi bilerek ve meselelerin üzerine cesaretle vararak, 
kararlılığını muhafaza ederek ancak Türkiye bu 
meselelerin içinden çıkabilir. 
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Şimdi, aslında 22 aylık Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetinin icraatı orta yerdedir. Her halde bu 
icraata başarı demek mümkün değildir, başarı diye
mezsiniz ve bu belgelenmiştir... 

HASAN CERİT (Adana) — Gelelim 7 aya. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — 22 aylık Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti
nin iktidarına başarı demek mümkün değildir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Tamam kabul 
ettik de, şimdi gelelim sizin 7 aya. 

ıBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kabul ediyor musunuz? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Evet. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Ooo, çok iyi bir başlangıç noktası. 

Şimdi aslında burada söylediğiniz meselelerin eko
nomik meselelerinin, anarşi meselelerinin ne çeşit, 
nasıl hal yoluna gidilmektedir, nasıl, hangi yollar 
tutulmuştur, bunları izah edecek vaktim yok. Vakit 
kaldığı nispette bunları izah etmeye çalışacağım ga
yet tabii. 

Ama şunları söyleyeyim; Hükümeti beğenmiyor
sunuz. Hakkınızdır. Gayet tabii ki, muhalefetin 
Hükümete mükâfat vermesi düşünülemez; ama in
safı beklemek hükümetlerin hakkıdır. Şimdi Hü
kümetin icraatını kâfi bulmuyorsunuz, bu da hakkı
nızdır; buna da kimse bir şey demiyor. Bunun ya
nında da Hükümetin kendini savunması da hakkı
dır. Binaenaleyh işte diyalog dediğiniz nesne de 
budur zaten ve diyalogun yeri de burasıdır. 

Şimdi, o zaman siz hükümet mi olmak istiyor
sunuz? Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanı, yönetimi, grupları, hükümet mi olmak isti
yor Cumhuriyet Halk Partisi yeniden? O da hakkı
nızdır. Yani yeniden hükümet olmak istemek de 
hakkınızdır. Ama ne yapmak için hükümet olacak
sınız; soruyorum? Ne yapmak için hükümet ola
caksınız? Şimdi kendiniz ikrar ettiniz ki, 22 aylık 
Hükümetiniz başarılı değildir. Türkiye'nin bu hale 
gelmesinde önemli rolünüz vardır. Biz bu hale gel
miş Türkiye'yi bu halden çıkarmaya çalışıyoruz, 
acaba siz ne yapacaksınız? Yani ne yapmak için 
hükümet olacaksınız? 

HASAN CERİT (Adana) Gelelim 7 aya. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Ha, şimdi oraya da geleceğim. Hükümet idi
niz niye bıraktınız, niye? Hükümeti bırakırken 
«Adalet Partisi Hükümet olsun» diyenlerdensiniz 
siz de. (AP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İşte burada şeyiniz, Resmi Gazete burada : 
«14 Ekim Seçimlerinin sonuçları ve bu sonuçların 
Millet Meclisine yansıması bir hükümet değişikliğini 
gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, Bakanlar Kurulunun 
istifasını yüksek tasviplerinize saygı ile sunarım. 

Bülent Ecevit - Başbakan.» 
Tarihi : 1.6 . 1 0 . 1979 
Madem başarılı idiniz bunu niye yazdınız, niye 

istifa etiniz? 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sizin ki daha 

beter. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Başarılı olmadığınızı kabul ediyorsunuz, ta
mam mı, Türkiye'ye verebilecek neyiniz var? 22 ay
da vereceğinizi vermişsiniz. 

HASAN CERİT (Adana) — Beterin beteri var, 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Vereceğiniz çile idi, ıstıraptı, yokluktu, kıtlıktı 
bunu verdiniz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Şeker 60 
lira. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sizin kırıp döktüğünüz... (Gürültüler) Dinle
yin beni sabırla. Dinleyin sabırla, dinleyin, Bildi
ğiniz bir şey varsa gelir buradan söylersiniz. 2 gün 

. sonra gene burada konuşma var. 
Değerli miletvekilleri, benim söyleyeceğim şey; 

ben burada demagoji yapmıyorum, ben mantığı öl
çü kullanıyorum. Tamam, hükümettiniz neden bunu 
bıraktınız, gelin bunun cevabını verin? 

Niye bıraktınız? Meclis sizi düşürmedi ki, millet 
düşürdü millet. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

ORHAN AK BULUT (Sivas) — Demokrasinin 
gereği idi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Milleten sille yediniz, millet düşürdü. (AP 
sıralarından alkışlar) Milletin vurduğu sillenin yeri 
kolay kolay iyileşmez. Ne değişti ki yeniden hükü
met olmaya talipsiniz? 

HASAN CERİT (Adana) — 7 aydan bahset. 
ıBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Şimdi soruyorum, Hükümet oldunuz, ne dedi
niz, ne yaptınız orta yerde? Hani Türkiye'nin 3 ay 
zarfında ekonomik zorlukluğunu giderecektiniz, eko
nomik zorlukları kat kat katladınız, bize bıraktınız. 
Bu kadar kat kat katlanmış. Bakınız, sosyal hadi
seler de bir defa bozulmaya görsün, bozulmanın dü
zeltilmesi böyle Lokman Hekim merhemi ile olacak 
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iş değildir, aylarca uğraşmak lazımdır. (CHP sırala- 1 
rından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, ne aldınız, ne bıraktınız? 
1977 yılındaki Türkiye ile 1979 yılındaki Türkiye'yi 
mukayese edin, gelin buraya, gelin bir mukayese 
edin. 1977 yılı sonundaki Türkiye'nin ambarların
da 7 milyon ton hububat vardı; 1977 yılı Türkiye' 
sinin ambarlarında pamuk vardı, ambarlarında tü
tün vardı, 2 milyar dolar dışarıya satacak mal var
dı; 1977 Türkiye'sinin depolarında 600 - 700 bin ton 
civarında ham petrol'vardı, Siz ne bıraktınız? Kuy
ruklar Türkiyesi; petrolü yok, şekeri yok, yağı yok, 
tuzu yok, gazı yok, böyle bir Türkiye bıraktınız. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bugünün 
hesabını verin, 7 ayın hesabını verin, dökülen kan
ların hesabını verin. 

iBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gelin burada... (CHP sıralarından gürültü
ler) 3 200 000 dönüm şeker tarlasını indirdiniz 
2 700 000 dönüme. Tamamlamadınız Ilgın fabrika
sını, tamamlamadınız Muş fabrikasını; tamamlasay- | 
diniz 160 milyon dolar para bulup. 160 milyon do- ) 
lar Fransa'dan ödünç para bulup, Almanya'dan 
ödünç para bulup sizin şekersiz bıraktığınız Türki
ye'yi şekersiz bırakmamak için gece gündüz çırpınma 
işi de bize düştü. (AP sıralarından alkışlar) Ne ya
pacaktınız, ne verecektiniz Türkiye'ye? Ne verecek
siniz Türkkiye'ye soruyorum? (CHP sıralarından gü
rültüler) 

Değerli milletvekilleri, şimdi soruyorum; şimdi -
hükümet olmak istiyorsunuz ki henüz sarahâtla belli 
değil hükümet olup olmamak istemeniz; şimdi yeni
den hükümet olsanız, Türkiye'nin önünde duran 
hangi meseleyi nasıl halledeceksiniz? Hangi mese
leyi nasıl halledeceksiniz, gelin söyleyin. Hükümet 
olmak için kendinize güvenebiliyor musunuz? Gü
venebiliyor musunuz kendinize? (CHP sıralarından 
(«Güveniyoruz» sesleri) Güveniyorsunuz, peki. Şim
di o zaman dinleyin: Türkiye'nin meselelerini çöze
bileceğinize güvenebiliyor musunuz? (CHP sırala
rından «Evet;» sesleri) Çok cılız çıkıyor ses canım, 
çok cılız çıkıyor. (AP sıralarından alkışlar; CHP 
sıralarından gürültüler) Pekala, kendinize güveni
yorsanız, niye siz de «Siz gidin, biz gelelim» de
miyorsunuz? (CHP sıralarından gürültüler) Yani 
siz şimdi diyorsunuz ki, «Biz, siz gidin biz gelelim» 
demiyoruz» diyorsunuz. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Gensoruya 
cevap verin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Siz gidin biz gelelim, demiyor, Bu, bir siyasi 
konudur. Sizinle sabahlara kadar her meseleyi tar
tışmaya hazırım. Açın bu zemini, açın. Açın, her 
şeyi konuşmaya hazırım. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, CHP sıralarından gürültüler) 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Siz iddiala
ra cevap verin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Değerli milletvekilleri... , 

AHMET ALTUN (Samsun) — Türkiye Cum
huriyeti Başbakanı böyle bir konuşma yapmaz. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

iBAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Benim konuşmalarımı siz yazın verin de bir 
daha öyle konuşayım. Yazı verin. (CHP sıraların
dan gürültüler) Dinleyin canım, bu kadar sinirlen
meye hacet yok, dinleyin. Orta yerde yıkmaya ça
lıştığınız bir Hükümet var, savunma hakkını kulla
nıyor, savunma hakkını. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Hesap ve
rin, 7 ayın hesabını verin, 100 günün hesabını ve
rin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kendinize güveniyorsanız, niye «Siz gidin, 
biz gelelim demiyoruz» diyorsunuz. Şayet kendi
nize güveniyorsanız «Siz gidin, biz gelelim» diye
ceksiniz ve Türkiye'nin önünde duran meseleleri na
sıl halledeceğinizi söyleyeceksinz. Nasıl halledecek
siniz? (CHP sıralarından gürültüler) 

Ve diyorsunuz ki, burada, «Efendim, benzinin fi
yatını 42 liraya çıkardınız, indirecek misiniz bu 
benzinin fiyatını aşağıya? (CHP sıralarından gülüş
meler) İndirecek misiniz? Diyeceksiniz ki.. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Hani 5 li
raydı, maliyeti 5 liraydı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Haziran 1979'da ham petrolün varili... (CHP 
sıralarından gürültüler) 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Hani 5 li
raydı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la)— 3 gün gidemezsin, 3 gün, benzini 5 liraya in
dirince. Öyle kolay değil, benzini 5 liraya indirin
ce, 3 gün gidemezsin. Kim, «Ben benzini 5 liraya 
indireceğim^ dedi? (CHP sıralarından gürültüler ve 
alkışlar) 
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H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Siz dedi
niz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hadi oradan, 5 liraya indirecekmiş benzini 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Siz dedi
niz. 

METİN TÜZÜN (izmir) — Siz dediniz, siz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) -̂ - Durun canım, acele etmeyin. (CHP sıraların
dan gürültüler ve «5 lira, 5» sesleri) 

Neyi beğenmiyorsunuz? Eğer kendinize güveni
yorsanız «Siz gidin, biz gelelim» diyeceksiniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Halk Partisi de
mek, «şekere zam demektir» diyordunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bunlarla bitmiyor. Siz gidin, biz gelelim de
mekle kalmayacaksınız, Türkiye'nin meselelerini na
sıl çözeceğinizi de söyleyeceksiniz. Anlaşılıyor, bu
nalım çıkaracaksınız. Yani sizin maksadınız, Türki
ye'nin meselelerini çözmek değil, bunalım çıkarmak
tır. 

Yalnız, Türkiye'nin bugünkü şartlar içerisinde 
uzun süre hükümetsiz kalması Türkiye için yeniden 
hayati sıkıntılara sebep olur. Bunu ifade, etmek be
nim görevimdir : Hükümet alternatifiniz hazır mı? 
Değilse, hayati sıkıntılara sebep olmayı vebal sayma
yacak mısınız? 

Alternatifinizin olmadığı, her gün model arama
nızdan belli. Partisi olmayan bir başbakanın başkan
lığında AP - CHP - MSP hükümeti; modelleriniz
den biri; 4 Haziran günü bunu diyorsunuz. Partisi 
olmayan bir başbakanın başkanlığında, yani parti 
başkanlarının idare ettiği hükümetler Türkiye'nin 
meselelerini çözememiş de... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Layık değil
sin o teklife. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hiç kimseye sorumlu olmayan partisiz bir 
başbakan bulunacak, onlar çözecek. Cüret edemiyor
sunuz, biz hükümet kurarız, Türkiye'nin meseleleri
nin içinden çıkarız demeye cüret edemiyorsunuz da, 
bir kurban arıyorsunuz kendinize. Yani, bü Adalet 
Partisi Hükümetine tahammül edemiyoruz, bun
lar bir gitsin, kim gelirse gelsin; onu arıyorsunuz. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Hani anar
şi milli meseleydi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bir gün «onarım hükümeti», bir gün «demok
ratik birlik hükümeti», bir gün «barış hükümeti» 

üzerinde konuşuyorsunuz; son 20 gün zarfındaki mo
delleriniz bunlar. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Hepsi aynı 
model. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bunların içeririnde «Biz hükümet oluruz» yok. 
Ben de sizi zaten hükümet olmaya itiyorum, yani 
bunalım çıkaracaksanız hükümet olun diye söylüyo
rum bunları. Çaresiz... 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Hani anarşi 
meseleydi? 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, lütfen toparlayın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Toparlayalım ama, neresini toparlayalım ya
ni. (Gülüşmeler) 

Çaresiz kalırsak ve olanak bulursak - bakınız sö
ze - çaresiz kalırsak, - bir iki dakika içinde toparla
yayım - ve olanak bulursak elbette kendimiz de hü
kümet kurarız diyorsunuz. Hükümet, çaresizlik yeri 
değildir, çare yeridir. Yani hükümet, böyle baştan 
savma bir iş değildir, ciddi bir iştir. (CHP sıraların
dan «Doğru, doğru» sesleri) Görüyorsunuz ki, sizin 
maksadınız Türkiye meseleleri değildir, Türkiye'nin 
başına mesele çıkarmaktır. Sakın ha yanlış anlama
yın, «Bize dokunmayın» falan diyen yok. İşte Mec
lis; kaidesine uymak şartıyla; burada düşmek, kalk
mak falan prestij meselesi değildir ve biz işte bu re-
jim işlesin diye bunun üzerindeyiz. Buyurun gelin, 
güvensizlik oyuna Cumhuriyet Hükümetini muhatap 
kılm; ama ondan sonra Türkiye'yi uzun süre hükü
metsiz bırakmayın. Siz olun hükümet, olabiliyorsa-
nız; ama cesaretiniz yok; bu akşam düşünün, belki 
cesaretiniz gelir. (AP sıralarından gülüşmeler) 

Ondan sonra diyorsunuz ki, bir barış hükümeti 
kurulsun. Peki, kim kiminle yan yana oturacak, so
ruyorum. Ve bu yan yana oturanlar ne yapacak? 
Bir kararnameyi bir senede çıkaramazsanız ne yapa
caksınız? Nasıl olacak? Ahenksiz hükümet olur mu? 
Rasgele hükümet olur mu? 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — İsterseniz 
olur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu kadar zor meselelerde, ahenkli hükü
met bifinoi şarttır. Böyle birbirleriyle anlaşmayan, 
her birisi ayrı telden çalan kimselerle hükümet falan 
yapmak Türkiye'de bugün için mümkün değildir. 
Türkiye'nin meseleleri bir gün dahi sahipsiz kalmaya 
tahammüllü değildir. Onun iç*in diyorum, kim kimin
le yan yana gelecekse, getirecekseniz, onları düşünün, 
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taşının, ondan sonra bunalım çıkaracaksanız çıka
rın; benim size söyleyeceğim budur. 

«Yeniden hükümet kurma imkânı bulursak» di
yorsunuz, 1978 - 1979 yıllarında, yani 22 ay işbaşın
da kaldıktan sonra, «ondan daha başarılı olamayız» di
yorsunuz; ama 1978 - 1979 yıllarındaki başarınızı 
millet başarı saymamış, oyunuzu % 42'den % 29'a 
indirmiş. Şimdi yeniden hükümet olursanız, o kadar 
da teminat veremediğinize göre, benim üstüme farz 
değil; ama oyunuzu % 29'dan % 19'a mı indirmeye 
gidiyorsunuz? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Siz 
otobüslere, dolmuşlara binin de halkın dediklerini 
dinleyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Her şeyin cevabı var. 

Sayın milletvekilleri, ekonomide doğru bir tane
dir, doğru iki tane değildir. Türkiye enflasyonun içi
ne sürüklenmiştir. Türkiye'yi bu enflasyonun içinden 
çekip çıkarmaya çalışıyoruz. Buraya geldiniz; martın, 
nisanın, mayısın genel endeksindeki rakamları niye 
söylemediniz Sayın Karagözoğlu? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Onu da 
siz söyleyin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben söyleyeyim : 4, 4 mart, 3, 3 nisan, 3, 3 ma
yıs... İşte ben söyleyeyim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU <İzmir) — % 29' 
un üzerinde Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — E, 150 kilometre hızla giden bir otomobilde 
frene hassanız fren mesafesi var. 

BÜLENT BCEVİT (Zonguldak) — Tek yol dev
rim işte bu... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, konuş
malar uzamasın. 

Sayın Başbakan, lütfen konuşmanızı bağlayın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bağlayalım. 

Biz size, «'her şey hallolmuştur» da demiyoruz. 
Millete vereceğiniz ıstıraptır, çiledir, yokluktur, kıt
lıktır. Başka bir şey veremeyeceğinizi zaman göster
miştir. Gelin bu kürsüye deyin ki, biz hükümet olur
sak sizin takip ettiğiniz ekonomik politikaların tü
münü değiştiririz. Gelin burada neyi değiştireceğinizi 
söyleyin. Deyin ki, biz hükümet olursak doların 78 
liraya çıkmasını biz tenkit ettik, 50 liraya indiririz. 
Benzinin litresinin 42 liraya çıkmasını tenkit ettik, 
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indiririz 25 liraya. Şekerin 60 liraya çıkmasını tenkit 
ettik, indiririz 30 liraya. Gelin burada deyin. Yalnız 
bunu demekle kalmayın. Nereden bulacaksınız nere
den? Deryadan mı? Deryadan mı bulacaksınız? Bu
lacağınız yeri de söyleyin, ondan sonra gelin. Bunlar 
boş şeylerdir. 

1979 Kasımında Türkiye'de mazot yoktu, bugün 
var. 1979 senesinde Türkiye'de benzün yoktu, bugün 
Türkiye 180 bin ton ithal edecek durumda. 1979 Ka
sımında yağ yoktu, bugün Türkiye'nin her yerinde 
yağ var. 1979 Kasımında Türkiye'de ilaç yoktu, bu
gün Türkiye'nin her yerinde ilaç var. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Türkiye'yi bir aspirine 
muhtaç ettiniz. Türkiye'yi bir kaşık yağa, Türkiye'yi 
bir avuç mazota muhtaç ettiniz. Türkiye'ye vereceği
niz hiçbir şey yoktur. Eğer yüreğiniz varsa gelin 
millete gidelim. Dünyanın hiçbir memleketinde ikti
darların - hükümetlerin daha doğrusu - seçim iste
diği, muhalefetin bundan kaçtığı görülmemiştir.- Ge
lin millete gidelim. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Ba

kanlar Kurulu hakkında Gensoru Önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Oylamaya gejmeden evvel, Sayın Orhan Birgit 
Başkanlığa yaptığı müracaatta, «Sayın Milliyetçi Ha
reket Partisi Sözcüsü konuşması sırasında terörist
lerle mücadele veren askere geçen gün burada ko
nuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü katil dedi 
şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Sıkıyönetim gö
rüşmelerinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Söz
cüsü olarak böyle bir beyanım olmadığı için İçtü
züğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum» diyor. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısın
da örfi idare konusunda konuşan Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü Sayın Birgit, o konuşmasını tetkik 
ettim, böyle bir beyânda bulunmamıştır. 

Bu bakımdan Başkanlığın zapta geçen bu açıkla
masından sonra tahmin ederim Sayın Birgit de tat-

—nrn olmuştur, her halde konuşma isteğinden vaz geç
miştir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Evet efendim, 
bir şartla tatmin oluyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde söylenen tutanaklara geçen söz
leri tahrif edenler, diğer başka belgeleri ne şekilde 
tahrif ediyorlar, bunu bizzat siz de saptamış ve ilan 
etmiş oluyorsunuz, bu bir. 
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ikincisi, İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı benim 
suçladığım kişileri, adam öldürmek iddiasıyla savcı
lık tarafından mahkemeye sevk ettirmiş ve tutukla-
mıştır. Böylece benim sözlerim hem Milliyetçi Hare
ket Partisi Sayın Sözcüsünün söylediği sözlerin kar
şısında doğrulanmıştır, hem de içişleri Bakanının o 
gün Hükümet adına kimleri savunduğu meydana çık
mıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
' Bir de Sayın Akan Öymen, «Sayın Başbakan be

nim bir memlekette bir kişi ölürse o memlekette hü 
kümet düşer, dediğimi bildirmiş, kendisine bu sözü 
k'imin dediğini sorduğum zaman da, zatıâliniz diye 
bu iddiasını teyit etmiştir. Bu, bana, söylemediğim 
sözün izafe edilmesidir, içtüzüğün 70 nci maddesine 
göre söz istiyorum» diyor. 

Sayın Öymen, o günkü içtüzüğümüze göre bu 
gibi, 70 nci maddeye göre istenen sözler için aynı 
oturum içinde söz verilmesi gerekir kaydı vardır. Şim
di zaptı getirtip tetkik etmeye imkân yok tabii. Yal
nız Başbakanın bu ifadesini ben de tabii, Başkan 
olarak burada tespit ettim. Sadece bunu açıklamak, 
başka bir sataşmaya sebebiyet vermemek şartıyla bu
yurun efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar; Sayın Başbakan benim «Bir memle
kette bir kişi ölürse o memlekette hükümet düşer» 
dediğimi öne sürdü. 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Yalan mı? 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi müsaade 

ederseniz okuyacağım. Doğru mu, yalan mı; doğruyu 
kim söylüyor, yalanı kim söylüyor, yalancı kim; an
laşılacak. Müsaade buyurun. 

Şimdi kendilerine oturduğum yerden «Bu sözü 
kim söyledi diye sordum «Zatıâliniz» dedi. Bu geçen 
defa 29.12.1977 tarihinde, o zamanki MC Hükümetiy
le ilgili Gsnsoru görüşmeleri sırasında yaptığım bir 
konuşmada söylediğim cümlelerin açıkça tahrif edil
mesi, saptırılması, bir yalan konusu haline getirilme
sidir. 

Şimdi okuyorum, (AP sıralarından gürültüler, 
Başkanın tokmağı vurması) 

Söz şudur efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) - - Tamamını oku 

yalnız. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Tabii, tabii, ta

mamını da okuyabilirim Sayın Başkan müsaade 
ederse. 

O konuşmada o zamanki hükümetin tırmanan 
terör karşısında, ölüm olayları karşısında ne derece 

umursamazlık gösterdiği, ne derece vurdumduymaz 
olduğunu belirtmeye çalışmıştım. Cümleler şöyle : 
«Eğer hükümet siyasi' cinayetlere, siyasi sabotajlara 
tam bir kayıtsızlıkla; sanki hiçbir şey olmuyormuş 
gibi, yahut tabii bir olay oluyormuş gibi, bir doğal 
olay oluyormuş gibi bakıyorsa, tevekküle, bakıyor
sa; sanki fırtınalı bir havada şimşek çakıyor, yıldı
rım düşüyor da ona bakıyormuş gibi bakıyorsa; o hü
kümet görevlerinin başlıcasını yapmıyor demektir ve 
asayiş olayları da, siyasi cinayetler, siyasi sabotajlar 
da böyle susularak ses çıkarılmayarak önlenemez» ve 
başka memleketlerden misaller vererek... (AP sırala
rından «Oku» sesleri) Cümle şu : «italya'da gene 
kasım aylarının sonlarında...» Başka memleketlerde 
hükümetler da'ha ciddidir. Bir tek insanın bile hayatı 
önemlidir, demek için okuyorum. «italya'da gene 
kasım aylarının sonunda Bari'de bir öğrenci öldü
rüldü, italya'da nerede ise Hükümet düşecekti.» (Gü
rültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tamamını oku. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — «italya'da nere

de ise hükümet düşecekti» sözüne nerede... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yalan. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Zabıtlar... «Bir 
memlekette bir kişi ölürse hükümet düşer» sözü ne
rede? Bu sözü yine böyle bir saptırma üzerine ben 
bu kürsüden bir defa daha konuşarak ve bu zaptı 
okuyarak, tamamını okuyarak bir kere daha anlat
tım ve bu yapılanın bir saptırma olduğunu, bir tah-
rifçilik olduğunu, bir yalan olduğunu belirttim. Şim
di aynı yalanı tekrar burada Sayın Başkan ifade et
mekte. Bu da Sayın Birgit arkadaşımın oturduğu yer
den belirttiği gibi, bu, Hükümet Başkanının şimdiye 
kadarki âdetinin yeni bir göstergesidir. (AP sırala
rından «Oku, oku» sesleri, gürültüler) 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Yalancı. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ayıp, ayıp. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi nasıl sap
tırılıyor : «AP - CHP - MSP hükümeti denilmiş, 
onarım hükümeti, arkadan milli birlik hükümeti...» 
Zaten bunların hepsi aynı. Bütün bunlar ayrı imiş 
gibi kullandı Sayın Başbakan burada, bu da ikinci 
misali. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Nasıl böyle konu
şursun, yalancı. 

MÜFtT BAYRAKTAR (Bolu) — Yalancı. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar, bana bu açıklama fırsatını verdiği
niz için teşekkür ediyorum. Daha gerisi de var, ge-

— 448 — 



M. Meclisi B : 99 24 . 6 . 1980ı O : 1 

rekirse onları da okurum. Ama tahrif buradadır. (AP i 
sıralarından gürültüler) 

GÜNGÖR H U N (Sakarya) — Sen büyük bir ya
lancısın. Sen bir sahtekârsın. I 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Siz de oradan j 
müdahale eden arkadaşlar, bu tahrikçiliğe kapılmayı- I 
nız. Siz de katılmayınız. Çünkü zabıt sordu Sayın ; 

i 

Başbakan, ben de zaptı okudum. Ben böyle bir şey | 
söylemedim; ama ölü sayısı ile alâkalı Sayın Başba- ; 
kan çok söyledi, 15 günde bir burada ölü sayılarını 
ilan ederek söyledi ve «bu Hükümetin eli kanlıdır» ] 
dedi o zamanki Hükümet için. Şimdi ölü sayısı dört 
katına çıktığına göre, beş katına çıktığına göre acaba ' 
bu Hükümetin eli kanlı demek mi hatadır, yoksa bu 
Hükümetin boğazına kadar kana bulanmış olduğu
nun.... 

BAŞKAN — Sayın Öymen, sadece ona cevap ve
riniz. < 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Ne yaptığını 
demişti o zaman? Şimdi dört katına, beş katına çık
tığı zaman, çıktığına göre bugünkü manzara bir kan 
gölü müdür, yoksa bir kan okyanusu mudur, bir kan 
deryası mıdır? Onu da kendileri düşünsünler. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (CHP sıralarından ; 
alkışlar) ; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Şimdi Gensoru Önergesinin gündeme alınıp alın

mayacağı 'hususunu oylarınıza sunacağım. Gensoru 
Önergesinin... '. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan... j 
ALİ NAÎLt ERDEM (tzmir) — Sayın Başkan, \ 

bir dakika... ; 
BAŞKAN — Efendim, bir ses gelirse Başkanlık ; 

daha salim bir kafayla tespit edebilir, fakat kollektif 
şekilde bağırılırsa anlamaya imkân yok. 

OĞUZ AYGÜN {Ankara) — Muhterem Baş-
kan, hatibe neden söz verdiniz? Neler konuştuğu mey- ; 
danda. Bir istirhamımız var, zaptı şimdi yukarıdan 
getirtiyoruz ve kendi sözlerini zabıtlarla burada teş- j 
hir edeceğiz. Bize bir müddet, lütfen zaman veriniz, j 

BAŞKAN — Şimdi yalnız oylamaya geçmek zo- ı 
rundayım Sayın Aygün, konuşmalar uzamıştır, lütfen ! 
çabuk getirtin. Çabuk getirin o zaman zaptı, getirin, j 
(AP sıralarından gürültüler ve sıralara vurmalar) | 

BÜLENT ECEVtT (Zonguldak) — Böyle bir j 
usulümüz yok Sayın Başkan, bekleme usulümüz yok. J 

BAŞKAN — Evet, hemen gelmezse bekletemem 
ben Genel Kurulu, bekletmeye mezun değilim. j 

ALİ NAİLÎ ERDEM (îzmir) — Sayın Başkan, i 
bir hususu açıklamama müsaade eder misiniz? | 

BAŞKAN — Neyi açıklayacaksınız efendim? 
Efendim, Sayın Altan Öymen benden talep ettiği 

sözde böyle bir ifade kullanmadım ve bunu sadece 
bunu açıklaması için söz verdim. Böyle bir ifade 
kullanmadığına dair. (AP sıralarından «Yalan söylü
yor, zabıtları getirtin» sesleri) 

Tabii, yapılan konuşma sırasında gürültüler de 
devam etti ve Sayın Öymen de tahmin ediyorum biraz 
benim verdiğim söz konusunun herhalde biraz dışı
na çıktı. Bu da zapta geçtiğine göre lütfen artık gün
demi tamamlamak için... 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkanım, 
Sayın Öymen, konuşmasında Sayın Başbakana hita
ben, yapmış olduğu konuşmanın yalan olduğunu bah
setmek suretiyle yalancılıkla itham etmiştir. Bu be
yanın doğru olup olmadığı zaptın ortaya çıkmasıyla 
mümkündür. Zabıt gelinceye kadar... 

BAŞKAN — Zabıt gelmişse onu hemen... «Yalan 
söylüyor» dediğini tespit ettim tabii Başkan olarak. 
Lütfen zaptı... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Zaptı getirtemi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Hemen zabıt gelmiştir efendim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ya sözünü geri 
alır, ya da zaptı okursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Öymen, Sayın Başbakana hi
taben söylediğiniz «Yalan söyledin» ifadesini geri 
alıyor musunuz? Alıyorsanız mesele halledilmiş ola
caktır. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkanım... 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen susun efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Benim konuş
mamın gayesi açıktır. Ben, yalancı lafını ne Sayın 
Başbakan ne de başka kimse için kullanmadım. Tah-
rifatçıhk, ortada bir yalancılık hadisesi olduğunu be
lirttim. 

BAŞKAN — «Yalancılık» ifadesini kullanmadım 
demek istiyorsunuz? (AP sıralarından gürültüler) 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Efendim, zabıtta 
var. 

MF/fİN TÜZÜN (İstanbul) — Affedersiniz, bir 
üyenin, bir üye konuşurken, böyle söyledi diye bir 
iddiayı ortaya atmasıyla bir soru mu soracaksınız? 

BAŞKAN — Şimdi, efendim... 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — O zaman ben, Sa

yın Başbakan konuşurken, birisi Ortıan Birgit'e, bil
mem ne dedi diye, soru sordu diye iddia atarım or
taya. 
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BAŞKAN — Şimdi şöyle efendim. (AP sıraların
dan ayağa kalkmalar, gürültüler) 

Sayın Adalet Partisi Grubu, lütfen oturursanız... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

zaptı niçin getirtmediniz? 
BAŞKAN — Hemen boyacı küpü değildir, alıp 

getirtelim. Zaptı Tutanak Müdürlüğünden getirtece
ğiz. (AP sıralarından gürültüler) 

Şimdi burada, Adalet Partisi Grubunun bir söz
cüsü vardır. Adalet Partisi Grubunun bir Başkanve-
kiîi vardır. Adalet Partisi Grubu topyekûn kalkıp bu 
ifadeyi verirse bunun içinden çıkmaya imkân yok. 
(AP sıralarından «Zabıt burada» sesleri) 

Zabıt gelmiş midir? 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, oy

lamaya geçtiniz, böyle bir usulümüz yok. Ne yapı
yorsunuz Sayın Başkan? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Oylamaya 
geçelim Sayın Başkan. (Gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, size 
soruyorum... 

BAŞKAN — Evet, sor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 1977 senesinde ya
pılmış olan bir beyanı, «Söyledi mi, söylemedi mi 
bilmiyorum; ama, buna mahsus olmak üzere söz ve
riyorum» demek suretiyle zatıâliniz bir usulsüzlük 
yaptınız. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Lütfen oy
lama Sayın Başkan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi bu usulsüz
lüğünüz üzerine bir üye çıkıp da buraya, yalancı diye 
itham edildiğini söylese, o zaptı getirtmeden o üyeye 
söz mü vereceksiniz? (Gürültüler) 

Usulsüz hareket ettiniz, bu bakımdan söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, müsaade edin... (Gü
rültüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Meclisi 
çalıştırın. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Meclisi dur
durmaya hakkınız yok Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Başkanlığın burada herhangi bir 
usulsüzlük yaptığı iddiası ileri sürülemez, şu bakım
dan : Altan Öymen, Sayın Başbakan konuştuğu za
man, böyle bir ifade kullandınız diyie beyanda bulun
du. Altan Öymen oturduğu yerden : «Ben mi?» de
yince «Evet zatıâliniz» diye ifade etti. Altan Öy-
mcn'in Başkanlığa yaptığı müracaatta, «Ben böyle 
bir ifade kullanmadım; fakat, bu ifadeyi bana izafe 

ettiler» dedi. Bunu açıklaması için ben kendisine söz 
verdim. (Gürültüler) 

Sayın Öymen'in burada konuşunca yalan... 
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Tamam Baş

kan, oylamaya geçin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, niçin demin Altan 

Öymen konuşma istediği zaman oylamaya geçin diye 
bir iddia ortaya atmadınız? Her grubun arzusuna 
göre ben hareket etmem. İçtüzük ne emrediyorsa 
onu yaparım. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efendim, 
ne alâkası var bunun. Bu zabıtla ne alâkası var bu
nun? 

BAŞKAN — Şimdi ortada bir iddia var. Şimdi 
Sayın Başbakan yalan söylüyor diye Sayın Öymen 
burada bir ifade kullandı ve ben de tespit ettim. Eğer 
Başbakan bu konuda söz istiyorsa söz veririm ken
disine. (Gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ev
vela... (Gürültüler) 10 dakika ara verelim, zaptı ge
tirtelim... 10 dakika ara verin. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Lütfen oy
lamaya geçin efendim. 

BAŞKAN — Zaptı getirtmeye göndermiştim efen
dim, zaptı bekliyorum. (Gürültüler) Efendim, öyle 
bir ifade kullanıp kullanmadığını, çünkü yalancılık
la itham ediliyor. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İddia kimden geli
yor Sayın Başkan? Sayın Başbakandan gelmiyor ki. 
Böyle bir uygulama yok efendim. 

BAŞKAN — Evet ama, grup başkanvekilinden 
geliyor. (AP sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, bir 
grup başkan vekil i Hükümetin görevini yüklenemez. 
Böyle bir hüküm yok. Hükümet var orada. (CHP sı
ralarından «oylamaya geçin» • sesleri) Olmaz böyle 
şey. Yapmayın efendim. (AP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, uygulamaya devam edin. (AP ve CHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi esasında şeye geçmek lazım. 
Çünkü zaptın gelmesiyle zaten bir şey de, netice de, 
esas itibariyle böyle bir ifade kullanıp kullanmadığı... 
(AP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Nasıl olur? 
BAŞKAN — Evet. 
Ne nasıl olur? 
MÖTİN TÜZÜN (İstanbul) — Devam ediniz 

efendim. Olmaz böyle. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, ben 
buraya gelip kürsüye çıksam, Sayın Bülent Ecevit 
yalan söylüyor desem Halk Partililer yerlerinde otu
rurlar mı? (AP sıralarından gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Lütfen oyla
maya geçin efendim. 

BAŞKAN — Oturmaz tabii. (CHP sıralarından 
«Ne alâkası var» sesleri, gürültüler) 

Evet, evet. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Oyla

maya geçin Sayın Başkan. (CHP ve AP sıralarından 
gürültüler, ayağa kalkmalar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usulsüzlük hak
kında söz istiyorum. (CHP ve AP sıralarından gü
rültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bunun zabıt
la ne alâkası var? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 10 
dakika ara verin, zaptı getirtelim efendim. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi, bu duruma göre zaptı tetkik 
etmek için 10 dakika ara veriyorum. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hangi zaptı ge
tirtiyorsunuz efendim? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Saat 7'ye 
geliyor efendim. Görülmemiş şey bu. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hükümeti grup 
başkanvekili mi temsil ediyor efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben buraya gelip 
«Ecevit yalan söylüyor» desem, Halk Partililer ne 
yapar? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Olur mu öyle 
şey? Nasıl ara verirsiniz oylama sırasında? (CHP sı
ralarından gürültüler, AP sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri) 

BAŞKAN — Saat 18.45'te toplanmak üzere ara 
veriyorum. (CHP sıralarından gürültüler, ayağa kalk
malar) 

Kapanma Saati : 1838 

İKİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 18.45 

BAŞKAN : Başkanvekili MusHh Gorentaş 

DÎVAN ÜYELERİ : Nizaınettin Çoban (Kütahya), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu Birleşimi
nin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden itibaren devam 
ediyoruz. 

Biraz evvelki müzakereler esnasında zabıtları tet
kik etmek için ara verdim; zaptı tetkik ettim, şu ifa
de vardır : «Arkadaşlar; geçenlerde Fransa'da, Pa
ris'te Cezayirliler Derneğinin Binasında bir gece bek
çisi öldürüldü, bir gece bekçisi siyasi bir cinayetle 
öldürüldü, Fransız Basını 15 günden beri bu hadise
nin akisleriyle meşgul oluyor. Hükümetin demeç ver
meyen, tedbir abndığını ilan etmeyen yetkilisi kal
madı. İtalya'da, yine, kasım aylarının sonlarında Bari' 
de bir öğrenci öldürüldü, İtalya'da nerede ise hükü
met düşecekti.» 

Bu ifade vardır. Mesele bu şekilde kapanmıştır. 
Şimdi önergeler vardır efendim. 
Gensoru görüşmesinin 30.6.1980 Pazartesi günü 

yapılması hususuna ait önerge vardır. 
NEVZAT RÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş

kan, bir talebim vardı. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nevzat Kösoğlu'nun 
bir müracaatı vardır. Aynı oturum içinde olması ge
rekirdi, oturum kapanmıştır, ikinci oturumu açmışız, 
bu bakımdan söz vermiyorum. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Oturuma 
ara verdiniz Sayın Başkan. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz zaptı getirdik, burada, 
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BAŞKAN — Okudum zaptı ben efendim, aynı 
zaptı okudum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Altan Öymen' 
in Sayın Başbakanı... 

BAŞKAN — Evet, Altan öymen'in o ifadesini 
okudum ve mesele kapanmıştır. 

Zaptı aynen okudum. Şimdi ikinci bir şey yap
maya bence lüzum yoktur. (Gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
vakit daralıyor. 

BAŞKAN — Şimdi açık oylama isteği vardır... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Duyamıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, tabii duyulmaz. Çünkü 

Parlamentonun çalışmalarında engellenmek istendik
ten sonra tabii gürültülerle bu devam eder. Bunu siz 
de anlamıyorsunuz, ben de anlayamıyorum esas iti
bariyle ve Başkanlık bazen noksan muamele yapıyor
sa bu da bundan ileri gelmektedir. Çünkü, konuşma
ları tam manasıyla Başkanlığın zaptetmesine imkân 
yoktur gürültüler esnasında. 

Şimdi bu mevzuda zaptı getirttim ve burada oku
dum, okuduktan sonra «Bu mesele kapanmıştır» diye 
ifade ettim. Artık muameleye devam edeceğiz. (AP 
ve CHP sıralarından ayağa kalkmalar, şiddetli gürül
tüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
ifadenin yalnız bir kısmını alıp, bir başka kısmını 
bırakırsanız, Yassıada mahkemelerinin hükmüne ben
zer. Her şeyin bir hududu var. (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi zaten burada ta
mamen çizdim hatlarını... 

MHTİN TÜZÜN (İstanbul) — Olmaz böyle şey 
Sayın Başkan. Engelleme yapmak demek ne demek, 
Sayın Başkan? Her şeyin bir usulü var. (AP ve CHP 
sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, her milletvekilinin, her söz
cünün yaptığı konuşmaların kelimelerini teker teker 
hassas terazi ile tartacak olursak, bu Meclisin çalış
masına imkân yok. Meclisin çalışabilmesi için biraz 
tolerans sahibi olmak gerekir. Bu bakımdan devamlı 
bu şu şekilde söyledi, bu, bu şekilde söyledi denirse, 
Başkanlık burada nasıl bir tatbikat yapabilir ve bu 
işin içinden nasıl çıkabilir?.. Ne İçtüzükte, ne Ana
yasada böyle bir hüküm yoktur... 

H. SEMİH ER YILDIZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, milli iradeyi engelliyorlar. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Evet... (Gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Başkan, 
yerden göğe kadar haklısınız. Yalnız sayın sözcü, 
Başbakanı yalancılıkla itham etmiştir. Bu bakımdan 
ya bırakınız ben okuyayım, yahut Başkanlık olarak 
siz açıklama yapınız efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık bunu ifade et
ti ve zapta geçti. Zapta geçtikten sonra zaten sizin 
de ifade edeceğiniz aynıdır, değişen bir şey yok ki. 
(Gürültüler, CHP sıralarından «Sayın Başkan süre 
doluyor» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi, süre bakımından endişeye 
gerek yoktur. Çünkü Anayasanın hükmüdür. Üç bir
leşim bu Gensoru önergesi tamamlanıncaya kadar 
devam edecektir oturum, Anayasanın hükmü budur. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım... 
Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım, 

eğer lütfederseniz, kabul buyurursanız ya bunu ben
deniz okuyayım, yahut siz lütfen oradan okuyun. 
(CHP sıralarından «Okundu, okundu» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Aygün, ben bunu oku
dum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O ayrı mesele efen
dim. 

BAŞKAN — Ama, müsaade edin, şimdi toplan
tının... (Gürültüler) Sayın Ataöv, lütfen siz oturun; 
biz Sayın Grup Başkanvekili ile meseleyi hallederiz 
tahmin ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz göndereyim zaptı. 

BAŞKAN — Buyurun gönderin, hay hay. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

ilk defa Mecliste böyle bir usulsüzlük oluyor. 
BAŞKAN — Öyle efendim, maalesef işte bazı 

tatbikatlar öyle oluyor. Maalesef öyle. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Meclisi de 
mi eşkiyaya teslim edeceğiz. 

BAŞKAN — Evet, zabıt tetkik edilince gözden 
kaçmış olabilir. Böyle bir ibare var burada : «Bizim 
siyasi neden dediğimiz budur, bu siyasi neden buna 
benzer siyasal nedenlerle başka ülkelerde hükümetler 
kendiliğinden istifa ediyorlar» diye bir ifade vardı. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Tamam efendim, 
bravo. 

BAŞKAN — Şimdi gündemimizin Gensorunun 
gündeme alınıp alınmaması hususunda ad okunarak 
açık oyla yapılması teklifi vardır. Şimdi isimleri oku
yup tespit edeceğiz. 

I 
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Sayın İhsan Ataöv?.. Burada. 
Sayın Özer Yılmaz?.. Burada. 
Sayın Adem Ali Sarıoğlu?.. Burada. 
Sayın Galip Çetin?.. Burada. 

• Sayın Fethi Acar?.. Burada. 
Sayın Süleyman Çağlar?.?. Burada. 
Sayın Atıf Şohoğlu?.. Burada. 
Sayın. Şükrü Abbasoğlu.?.. Bucada. 
Sayın Halil Yurtseven?.. Burada. 
Sayın Şevket Doğan?.. Burada. 
Sayın Timuçin Turan?.. Burada. 
Sayın Faik Türün?.. Burada. 
Sayın Osman Özer?.. Burada. 
Sayın Ali Naili Erdem?.. Burada, 
Sayın Ahmet înçioğlu?.. Burada. 
Sayın Kaya Çakmakçı?.. Burada. 
Sayın Güngör Hun?.. Burada. 

17 arkadaşımızın adı okunmuştur, 15 imza zaten 
kâfidir. 

Açık oylama talebi vardır. 

Adı okunan üyenin, «Kabul» veya «Ret» demek 
suretiyle oylamanın yapılmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

«Sayın Başkanlığa 
Gensorunun gündeme alınıp alınmaması konusu

nun ad okunarak açık oyla yapılmasını saygı Ue arz 
ederiz.», şeklindedir önerge. 

Oylamaya açık oy isteyenlerden başlıyoruz; «Ka
bul» veya «Ret».> beyanında» bulunmalarını rica edi
yorum, 

(Ondama» yapıldı). 
BiAŞKAN — Oylamaca» katılmamam başka* sapa 

üye var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKANi — Bakanlar Kurulu hayeındaiki Gen

soru Önergesinin gündteme alınıp alınmaması, hususun
da yapılan açık oylamaya 414 üye katılmış; 408 ka-
'bul, 6 ret oyu çakmıştır. Bu şekilde- gündeme alınma
sı 408 oyla kabul edilmiştir. 

UI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA, SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Başkanlık Önerileri 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 111 
arkadaşının Bakanlar Kurulu hakkında verdikleri 
11/64 esas numaralı Gensoru önergesinin görüşmeleri 
için Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.6.1980 Pazar
tesi günü Birleşik Toplantıdan sonra toplanmasına 
dair Başkanlık önerisi. 

BAŞKAN — Görüşme gününün tespiti hakkında 
Başkanlığın bir önerisi vardır, okutup oylarınıza su
nacağım. 

«Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Danışma Kurulunun 17.6.1980 Salı günü yaptığı 
toplantıda gruplar arasında oybirliği sağlanamadığın
dan, Başkanlığımızın önerisi, Millet Meclisi içtüzüğü

nün 19 ncu maddesinin son fıkrasına göre Gen»! Ku-
rulunıonayanm sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Öneri : 
Gündeme' alınmasa kabul edilen- Gensorunun gö*-

rüşmeleri için Millet Meclisi Genel Kurulunum 
30.6.1980 Pazartesi; günü- Birleşik Toplantıdan sonra-
toplanması- önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oyiarmıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yarın, 25.6.1980 Çarşamba günü saat 15.00'te 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meolisi Birleşik Top
lantısından sonra toplanmalk ve gündemdeki konulan 
görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 19.40 

mm^ 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoglu'nun, 
Giresun - Şebinkarahisar ilçesinde yapılan tütün eki
mine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ah
met Çakmak'in yazılı cevabı. (7/ 763) 

31.3.1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Giresun İlinin Şebinkarahisar ilçesi yöresinde ya

pılmakta olan tütün ekimine ilişkin olarak aşağıda 
sıralanan soruların Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Şükrü Abbasoğlu 
Giresun Milletvekili 

1. Giresun İlinin Şebinkarahisar İlçesi yöresinde 
tütün ekiminde olumlu ve yararlı sonuçlar alınmış mı
dır? Bu güne ka'dar seneler itibariyle üretilen tütün 
miktarı ne kadardır? 

2. Bu yörede üretülen tütünün kalitesi nasıldır? 
Yapılan üretim ülke yararı için ve yöre halkı için ümit 
verici sonuçlar ortaya koymuş mudur? 

3. 1976 - 1978 yıllarında üç yıl müddetle yapı
lan deneme ekimlerinin sonuçları olumlu olduğuna gö
re ekim sahalarının genişletilmesi ve artırılması dü
şünülmekte midir? Düşünülmekte ise yöre halkına bu 
imkân ne zaman sağlanmış olacaktır? 

4. Yörede üretülen yaprak tütünün depolanma
sı ve işletilmesi maksadiyle yaprak tütün tesislerinin 
yaptırılması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise 
bu konuda uygulamaya ne zaman başlanacaktır? 

5. Yörede başlıca geçim kaynağını teşkil eden tü
tün üretiminin geliştirilmesi için hükümetçe ve Ba

kanlığınızca ne gibi tedbirlerin alınması düşünülmek
tedir? 

TC 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 23.6.1980 

Tetkik ve Murakabe 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 4-1-3621 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 
28.4.1980 gün ve 7/763-4653/28464 sayılı yazınız. 
Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu tarafından 

Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplan
dırılması öngörülen Şebinkarahisai: İlçesinde yapıl
makta olan tütün ekimine ilişkin, ilgide kayıtlı ya
zınız ile eki 31.3.1980 günlü 5 maddelik yazılı soru 
önergesi cevabı 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanı 
Ahmet Çakmak 

Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoglu'nun Bakan
lığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Giresun ilinin Şebinkaraıhisıar ilçesinde 1963 -
1964 ve 1965 yıllarında 3437 sayılı Tütün ve Tütün 
İnhisarı Kanunu ve Nizamnamesine göre yaptırılan 
tütün deneme ekimleri «Olumlu»! biçimde sonuçlan
mış ve sözü geçen ilçeye tütün ekim izni verilmiştir. 

1963 - 1979 yıllarında Şebinkarahisar'dla tütün eki
mi yapılan köy sayısı ekici sayısı ile ekim alanı ve 
üretim miktarları aşağıda gösterilmiştir. 
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Ürün 
yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Köy 
sayısı 

6 
5 
6 
9 

22 
16 
20 
17 
16 
13 
12 
18 
29 
28 
27 
27 
27 

: 99 

Ekici 
sayısı 

14 
14 
13 
41 

158 
125 
117 
176 
222 
218 
174 
260 
570 

1 110 
1 16b 

952 
54? 

24 â 6 4 1980 

Ekim 
alanı 

(Hektar) 

1 
2 
2 
3 

17 
15 
11 
21 
29 
32 
29 
57 

156 
339 
339 
303 
132 

O : : 

Üretim 
miktarı 

Ikilo 

528 
1 663 
1 704 
2 624 

10 182 
4 915 
6 918 
7 904 

10 086 
12 352 
11 853 
37 227 

117 262 
271. 597 
288 495 
257 719 

112 660 

30.5.1969 tarihlinde yürürlüğe giren 1177 savılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununla ekli, tütün üretimin* ser
best ilçeleri gösterir (1) sayılı cetvele Şebinkarahisar ilçesi de dahil edilmiştir. 

2. Şebinkarahisar'da sof beş yılda iiretilen tütünlere uygulanan baş fiatlar ve tahakkuk eden ortalama 
fiatlar, bağlı bulunduğu Trabzon Başmüdürlüğü Bölgesi tütünleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösteril
miştir. 

Trabzon Başmüdürlüğü Şebinkarahisar Ekim Noktası 
Baş fiat Ortalama fiat Baş fiat Ortalama fiat 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

53,00 
61,00 
70,00 
86,0Q 

158,00 

48,CW 
52,46 
61,96 
65,94 

136,6ü 

50,00 
58,00 
67,00 
83,00 

153,00 

44,61 
47,71 
52,14 
68,17 

131,11 

Not : 1979 ürün yılına ait ortalama fiatlar, alım
ların halen devam etmesi nedeniyle kesin olmayıp 
geçicidir. 

Gerek kalite özelliği, gerekse mıiktar bakımından 
dış satım olanağı bulunmayan Şebinkarahisar tütün
leri kendi iç harmanlarımızda kullanılmaktadır. 

3. 1177 sayılı Yasanın 3 ncü ve geçici 1 nci 
maddeleri gereğince 1969 - 1972 yılları arasında, tü
tün tarımına serbest olan ilçelerde iç ve dış piyasa 
icapları gözönünde bulundurulmak suretiyle tütün 
tarım alanlarının sınırları yeniden incelenerek tespit 
edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, Şebinkarahisar 

ilçesinin 18 köyünde toplam 3 610,5 hektarlık bir 
alan, tütün üretimine serbest bırakılmıştır. 

Daha sonra, ısrarlı yerel istemler üzerine Şebin
karahisar ilçesinin, Alişar, Sipahi, Çakır, Karaıköy, 
Beyhasan, Yedikardeş, Duman, Sultankoniağı, Ha-
sanşeh, Doğanyuva, Saraycık, Evcili, Hocaoğlu, Çağ
layan, Esentepe ve Sarıyer köylerinde, 1177 sayılı 
Yaslanın 6 ncı maddesi gereğince 1976 ürün yılın
dan itibaren tütün deneme ekimlerine başlanmıştır. 

Üç yıl süreli deneme ekimleri sonuçlarının değer
lendirilmesi amacıyla 29.4.1980 tarihinde Bakanlığı
mız ile Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tem-
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silciİerinin katıldığı 'bir toplantı yapılmıştır. Yapı
lan değerlendirmede, deneme ekimlerinin «Olumlu» 
biçimde sonuçlandığı tespit edilerek Yasa gereğin
ce kesin ekim izni için Bakanlıklararası Tütün Kuru
lunun Bakanlığımız, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı onayı 
alınmak üzere gerekli işlemlere girişilmiştir. 

Bakanılıklararası Tütün Kurulunun «Olundu»' gö
rüşleri alındıktan sonra, 24.10.1976 tarihli (Tütün De
neme Ekimi Yönetmeliği) nin 26 ncı maddesi gere
ğince, bir yıl içinde yukarıda sözü geçen 16 köyün 
tütün ekim alanlarının sınırları tespit edilerek üre
time serbest bırakılacak arazilerde tütün ekimine 
.başlanabilecektir. 

4. Yörenin tütün üretimi ile Trabzon ve Akçaa
bat gibi benzer nitelikte üretim yapılan bölgelerdeki 
Bakım ve işleme ünitelerinin kapasiteleri bugün için 
Şebinkarahisar'da tütünün depolanması ve işletilme
si maksadı ile Yaprak Tütün Tesisleri için yatırım 
yapılmasını düşündürmemektediır. 

5. Ülkemizde, özellikle Tekelin elinde, önemli 
miktarlara varan yaprak tütün stokları mevcuttur. 
Bu neaenie, tütün üretimini dengesiz biçimde teşvik 
edici uygulamalardan dikkatle fcaçınılmaktadır. 

Dengeli ve kaliteli bir üretimin gerçekleştirilebil
mesi için, uygulanacak tütün politikasının tespitinde, 
yörelerin özelliMerine göre değişen alternatif tarım 
ürünlerine ide önem verilmesi gerektiğv kanaatinde
yiz. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Çakmak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

2. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Kas
tamonu İlinde ilkokul yeri olaralç kamulaştırılan arsa 
ile bu ilde görevden alınan ve nakledilen öğretmen
lere ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Ce
mal Fersoy'un yazılı cevabı. (71805) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun MiiU'i Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
Idilerim. 

ISaygılarırnla. 
Kastamonu Milletvekili 

Sabri Tığlı 
L Kastamonu Belediye sınırları içinde 15 700 000 

liraya ilkokul yeri kaftıulaştıırıllma'sı doğru mudur? 
2, İllere gönderilen ilköğretim kurumları yatı

rım Ödeneklerinin kullanımına ait programlarının' 
Milli Eğitim Temel Yasasının 51 nci maddesi, 222 

sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasasının 79 ncu mad
deleri hükümlerine göğe. Milli Eğitini Bakanlığınca 
onaylanması gerekmez mi? 

3̂  15 700 000 TL. sına kamulaştırılan arsa 1979 
yılı Kastamonu illi ilköğretim yatırımları programına 
alınmış mıdır veya ek program yapılıp Milli Eğitim 
Bakanlığına onaylattırılmış mıdır? 

4. Kastamonu ilinin 1979 yılı ilköğretim yatırım 
programında kesinleşen ilköğretim yatırımlarının ya
rım kalanlarının veya ihale safhasında kalanlarının 
ödenekleri 1980 yılına devredilmiş midir? Yoksa bu 
ödeneklerin bîr kısmı ile söz konusu arsa mı kamu
laştırılmıştır? 

5.: Kamulaştırılan arsaya 800 m. ve 1 300 m. 
uzaklıkta 222 sayılı Yasa bükümlerine göre parasız 
tahsisle Milli Eğitüm adına tapusu alınmış iki adet 
okul yeri var mıdır? 

6. Kastamonu ili belediye sınırları içinde şehrin 
gelişmekte olan yeni mahalleleri olarak b'iil'inen Süt 
Fabrikası semti ile Sulucevfe semtlerinde mahallen 
sağlanmış geçici binalarda olanaksızlıklar içerisinde 
ilk okullar öğret'im yapmakta mıdır? 

7. Kastamonu belediye sınırları içinde okul ya
pılması için şahrin gelişmekte olan mahalleleri! dik
kate alınarak okul yapılma önceliği kamulaştırılan 
yeni arsaya mı, yoksa sırada bekleyen ve geçici bina
larda öğret'im yapılan yerleri sağlanmış arsalara mı 
öncelik verilecektir? 

8. Söz konusu kamulaştırılan arsaya ait Kasta
monu Valiliğince 16 . 1' ^ 1980 gün ve 1993 sayılı 
yazıları ile ödenek istenildiği halde Milli Eğitim Ba
kanlığının 4 . 2 , 1980 gün ve 8362 say ili yazıları 
İle ödenek konusunda olumsuz yanıt verildiği doğru 
mudur? 

9. 1979 yılı bütçesıinde Kastamonu iline ayrılan 
ilköğretim kurumları ödeneğinin kullanımı hakkın
da Şubat 1980'd'e gelen % 10'u da kapsayan bir ya
tırını programı var mıdır? 

10. Kastamonu gazetesinde yayınlanan okuyucu 
sütunundaki Suluceviz mahallesi muhtarının dilekçe
sine 13 Mart 1980 tarihli aynı gazetede yayınlanan 
'Kastamonu Valisinin valilik açıklaması başlığı altın
da verilen bilgilere göre, söz konusu kamulaştırma, 
ile ilgili Şubat 198Q'de sağlandığı söylenen özel öde
nek miktarı ne kadardır? 

iBu ödenek valiliğin açıkladığı gibi kamulaştırma. 
ödeneği midir, yoksa 1979 bütçe yılı Kastamonu iline 
ayrılan 67 250 000 TL. ödeneğin kalan '% 10'u mu
dur? 
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İL Kastamonu ilinde 380 civarında geçici köy I 
okulu olduğu ve halen 80 civarında okulsuz 'köy ol
duğu, 100 civarında harabe okul binalarında öğretim 
yapıldığı ve dolayıs'iyle 500 - 600 civarında köy ilk
okulu yapılması için sırada beklediği doğru mudur? 

!l2. Kastamonu belediye sınırları içinde kaç mer
kez ilkokulu vardır ve bunların kaçında ikili öğretim 
yapılmaktadır? 

!İ3< Dördüncü Beş Yıllık Planda ilkokullarda 
üçlü Öğretime son vermek ve okulsuz köy bırakma
mak amaç kabul edildiğine göre Kastamonu'da ne 
zaman yapılabileceği 'tahmin edilmeyen okul yeri 'ka
mulaştırılmasının mı, yoksa şehir içinde arsaları ha
zır geçici binalarda öğretim yapan okulların yapımı
nın mı veya 500 - 600 civarında köy ilkokullarının 
yapımlarınm mı öncelik sırası vardır?. ? 

14̂  Kastamonu Valiliğinin açıklamalarındaki ka
mulaştırılan arsada ortaokul gereksinmesi var mıdır? 
Yoksa şehirin başka bir yeri mi ortaokul için uygun
dur? Ortaokul yapımı programlanmadan yerini ka
mulaştırmak 222 sayılı Yasa bükümlerine göre ilk
öğretim ödeneğinden temin ötmek Valiliğin yetkisi 
içinde midir? 

1'5J Milli Eğitim Bakanlığının Dördüncü Beş Yıl
lık Plan amaçlarına uygun olarak öncelikle okulsuz 
köy ve 'kentlere okul yapmak mı, yoksa partili yan
daşlarının arsalarını kamülaştırarak mağduriyetlerini 
gidermek mi öncelik kazanır? 

!16J Kastamonu ilindeki arsa kamulaştırılması 
ile ilgili MillÜ Eğitim Bakanlığı bugüne kadar bir in
celeme yapmış mıdır? 

17.) Kastamonu ili Milli Eğitim Müdürlüğünde yö
neticilik puvanlamasınıda eşinin solcu olması ileri sü
rülerek bir bayan öğretmenin de sol görüşü benim
sediği varsayımı ile 'dilekçesinin işleme konulmadığı 
doğru mudur? 

118. Daha önceki yıllarda soruşturma ile yöneti
cilikte yetersizlikleri saptanıp, başka bir göreve nak
ledilenlerden Danıştay'da açtıkları davayı da kay
bettikleri halde kaç yönetici Kasım 1979'dan bu yana 
tekrar eski görevine getirilmiştir? 

ıl9. AP azınluk hükümeti kurulduktan bu yana 
Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden 4, ilköğre
tim kunımlarından 14, ortaöğretim kuramlarından 10 
yöneticimin ve tüm eğitim ve öğretim kurumlarından 
50 - 60 öğretmenin istekleri dışında görevlerinden 
alınmasının veya nakledilmelerinin gerekçeleri neler
dir? 
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20. Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünde gö
revli 6 ilköğretim müfettişinin soruşturmasız olarak 
müfettişliklerinin alındığı doğru mudur? 

21. Kastamonu Milli Eğitiminde yasal olmayan 
yollardan öğretmen olmak için gerekli koşulları taşı
mayan bir bakkalın öğretmen olarak atandığı doğru 
mudur? 

22. Kastamonu ili Göl Öğretmen Lisesinde gö
revli Ülkü - Bir Sakarya Şubesi Başkanı olan bir öğ
retmenin 10 günden fazla 'izinsiz olarak görevine gel
mediği soruşturma ile saptandığı, bu öğretmenin 657 
sayılı Yasanın 94 ncü maddesi 'hükmüne göre görev
den çekilmiş sayılacağı Milli Eğitim Bakanlığına bel
geleri ile birlikte sunulduğu halde aynı öğretmenin 
daha sonra yasalara aykırı olarak eski maaşlarının da 
ödenerek Sakarya iline tekrar atandığı işlemi doğru 
mudur? 

23. Kastamonu İlinin Göl Öğretmen Lisesinde 
teknik lise açılmış mıdır? Açılmışsa tekrar yöre için 
en gerekli olan ve her türlü olanakları mevcut olan 
Gölköyde bu teknik lise hangi gerekçelerle kapatıl
mıştır? Teknik lise yerine Göl Öğretmen Lisesinin 
Polis Kolejine 'dönüştürüleceği 'haberi doğru mudur? 

24. Kastamonu Milli Eğitiminde öğretmenlerin 
atanma ve nakil yönetmeTiklerine, Kastamonu ili ilk
okul öğretmenleri yer değiştirme yönetmeliğine ay
kırı öğretmen nakilleri yapıldığı haberlerinin doğru
luk derecesi nedir? Stajyer ilkokul öğretmenlerinden 
bazılarının yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak mer
kezlere veya merkezi yerlere puanlama sırası atlana
rak atandıkları doğru mudur? 

25. — Kastamonu ilinde israf kadrolarda birçok 
öğretmen çalıştığı halde köy ilkokullarında halen öğ
retime başlamayan öğretmensiz ilkokullar var mıdır? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 20 . 6 . 1980 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 143 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 13 . 5 . 1980 gün ve 7/805-4828/29291 sa-

yıh yazımz. 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı tarafından ve

rilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Cemal Fersoy 
'Milli Eğitim Bakanı 

Kastamonu Milletvekili Sabri TığU tarafından 
verilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız: 
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İlkokul binalarının yapılacağı arsalar, 222 sayılı 
Kanunun 60, 61 ve !62 nci maddelerine göre seçimi 
yapılarak, 63 ncü maddeye göre tahsis edilmekte, sa
tın alınmakta veya kamulaştırılmaktadır. 

(Kanunun 65 nci maddesi hükmü gereğince bu ar
sa ve binaların mülkiyetinin il özel idare ile köy tü
zel kişiliği adına tapuya kaydı yapılmaktadır. 

fiu arsaların kamulaştırılmaları, okul binalarının 
yapımları gibi hususlar, 76 nci maddede belirtilen 
kayna'Mardan elde edilen ve il özel idarelerinin, 82 nci 
maddeye göre «ilköğretim gelir ve ödenekleri» ter
tibine girer. 

222 sayılı Kanunun amir hükümleri incelendiğin
de görüleceği gibi bu işler doğrudan valiliklerin so
rumluluğu altında yürütülmektedir. 

L Kastamonu Valiliğinden -alınan bilgiye göre, 
adı geçen ilde ilkokul yapımı için 7 555 metre karelik 
bir arsanın 15 272 000 lira bedelle kamulaştırılması 
yapılmış, söz konu'su paranın bir bölümü mal sahip
lerine ödenmiştir. Geri kalan kısmı da 1980 yılı 
programı için ayrılan ödenekten verilecektir. 

'2. Yıllık ilköğretim yapım ödenekleri, 222 sayılı 
Kanunum 76 nci ma'ddesine göre, Genel1 . Bütçeden 
alınmakta ve 77 nci maddeye göre de il özel idare 
bütçelerine aktarılmakltadır. iBu Ödenekler, il özel 
idare bütçesinin ilköğretim gelir ve ödenekleri bölü
münde il daimi encümen kararıyla hizmetlere göre 
kullanılmaktadır. Bu kullanmanın neler olduğu, yıl
lık yapım programları genelge esaslarına göre ele 
alınmakta ve il düzeyinde yapılacak işler programa 
bağlandıktan sonra, Bakanlığımız onayına sunulmak
tadır. Ancak, bu arsa kamulaştırılmadan önce Bakan
lığımız görüşü alınmamıştır. 

3. Sözü edilen arsanın 1979 yılı içerisinde ka
mulaştırılması için Bakanlığımızdan yılı içinde her 
hangi biır görüş alınmamıştır. Kamulaştırma, yukar
da da ifade edildiği gibi, doğrudan doğruya Valilikçe 
yapılmıştır. 

4. Kastamonu ilinin 1979 yılı ilkokul yapım 
programında yer alan ve yılı içinde yapımı tamam
lanmayan ya da ihale edilmeyen okulann mevcut 
ödeneklerinden 36 565 694 liranın 1980 yılı progra
mına devredildiği adı geçen il valiliğinin 1980 okul 
yapımı programında görülmektedir. 

5. 6, İt Kamulaştırılan bu arsaya yakm Hazine 
adına kayıtlı ve tapusu Bakanlığımıza .ait bir arsa ol
duğuna dair her hangi' bir bilgi bulunmamaktadır. Bu 
konuda Valilikten bilgi istenmiştir. 

Ayrıca, Kaistamonu ili belediye sınırları içinde 
bulunan Süt Fabrikası dle Suluceviz semtlerindeki ge-
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I cici okullar hakkında da adı geçen il valiliğinden bil-
I gi istenilmiştir, 

8. Kastamonu Valiliğinin 16 . 1 . 1980 gün ve 
I 1993 sayılı yazısında; «İlimiz Merkez inönü Mahal-
I leşi Yalçın Caddesinde, şehir imar planında kayıtlı 
I 7 555 metrekarelik yerin okul arsası olarak ayrıldı

ğı, bu arsanın 5 yıllık bekleme süresi dolduğundan, 
I 6785 sayılı imar Kanununun 33 ncü maddesinin 8/B 

bendi içerisinde mütalâa edilmesi bildirildiğinden ba
hisle, mezkûr gayrimenkulun okul yeri olarak işa-

I retli olduğu, belediyenin istimlâk: etmesine imkân 
bulunmadığından, gerekli imar plânı tadilâtı yapılarak 
konut yeri olarak işaretlenmesine karar verilmiştir. 
İmar ve iskân Bakanlığınca plan değişikliği önerisi, 
28 9 . 1978 gün ve 16484 sayılı e&mi Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe konulan ve valiliklere gönde
rilen, genelgenin (h) maddesi uyarınca uygun görül
memiştir. Sözü edilen gayrimenkul üzerinde yeniden 
plan tadilâtı yapılmasına meydan verilmemesi için 
arsanın ilkokul binası yapılmak üzere kamulaştırıl
ması Valiliğimizce uygun görülmektedir.» denilmek
te ve 1979 yılı bütçesinden 20 000 000 lira istenmek
tedir. 

I Bunun üzerine, bir yazıyla, mülkiyeti il özel ida
resi adına tapuya kaydı yapılan okul arsası için ek 

- ödenek göndermenin mümkün olmadığı bildirilmiş ve 
bu tür ödeneklerin il Özel idaresi bütçesinden karşı
lanabileceği ifade edilmiştir. 

9. 1979 yılı ilkokul - derslik yapımı için Genel 
Bütçeden öngörülen 67 250 000 lira, Maliye Bakan-

| lığının yıllık bütçe uygulama yönergesiyle; 
— •% 75'i karşılığı olan 50 437 500 
— l% 15'i karşılığı olan 10 087 500 
— '%• 10 karşılığı olan 6 725 000 TL. 

serbest bırakılmış ve Kastamonu dahil (67) il valili
ğine, bu esasa göre, gönderilmiştir. 

10. Kamulaştırma için her hangi bir ek ödenek 
gönderilmemiştir. Özel ödenek diye bahsedilen para, 
yıllık yapım programının %' 10'u olan karşılığıdır. 
Yıllık yapım programları için öngörülen ödeneğin dı
şında kamulaştırma amacıyla her hangi bir ödeneğin 
gönderilmesi de mümkün değildir. Bu tür bir uygu
lama henüz yapılmamıştır. 

11. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı içinde okul 
binası yapılacak yerlerin bir anaplana bağlanması 
amacıyla yapılan hazırlıkta Kastamonu ilinde; 

—• 941 köy öğretmen evıi, 
— 4 okulsuz yerlere derslik, 

I —• 441 köylerde prefabrik, geçici baraka yerine 
I derslik, 

458 — 



M. Meclisi B : 99 

— 20 îl ve ilçe merkezleri derdik yapımının ge
rekli olduğu görülmüş ve Devlet Planlama Teşkilâ
tına! bildirilmiştir. 

112. Kastamonu ili belediye sınırları içinde 10 
merkez ilkokulu bulunmaktadır. 'Bunların 6*sı nor
mal, 4'ü ise ikili öğretim yapmaktadır. 

13. IV ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi içe
risinde öncelikle üçlü öğretimin önlenmesi, okulsuz 
köyleri okulla kavuşturmak, okul binaları yanmış yı
kılmış ya da harap hale gelmiş okulları yenilemek ve 
geçici binalı okulları planlı okul binasma kavuştur
mak esastır. Bakanlığımız yıllık ilkokul yapım prog
ramları hazırlamasını istemektedir. Ancak, okul yapı
lacak yerlerin önceliklerini belirleyen yapım progra
mının taslakları il genel meclisinde belirienmektedir. 

14. Kastamonu Vililiğince kamulaştırılan ve 
isözü edilen arsanın üzerinde ortaokul binası yapılıp 
yapılamayacağı valilikten sorulmuştur. Ancak, 222 
sayılı 'Kanunun amir hükümleri gereğince bu arsanın! 
öncelikle ilköğretim kurumlarınca kullanılması ge
rekmektedir. 

tl5, 16. Yukarda da belirtildiği üzere, söz konusu 
arsanm kamulaştırma işlemi hakkında açıklayıcı bil
gi valilikten istenmiştir. 

17. (Bu maddede belirtilen husus adı geçen il va
liliğinden sorulmuştur. Bilgi geldiğinde, ayrıca, cevap 
verilecektir. 

18. Olaylara sebep olarak görev yerleri değişti
rilip de Danıştayda açtıkları davaları reddedilen yö
netici ve memurlardan yeniden eski görevlerine ata
nan bulunmamaktadır. 
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19. Kastamonu eski Milli Eğitim Müdür Yar
dımcıları Fikret Şekerci, Zahit Erdemli Ahmet Ka-* 
rahasan ve Turhan Korkmaz bu görevlerinden istek
leri üzerine alınmışlardır. 

20. 6 ilköğretim müfettişinin müfettişlik görev
leri, haklarındaki soruşturmanın selameti için, bir 
muciple üzerlerinden alınmış olup soruşturmaları de
vam etmektedir. Yine bu ilden Danıştaya dava açani 
ve davası reddedilen bir ilköğretim müfettişinin de 
nakli yapılmıştır, 

21. ©u konuda ilgili valilikten bilgi istenilmiştir. 
22. Kastamonu - Göl Öğretmen Lisesinde ka

yıtlarımıza göre müstafi duruma düşmüş öğretmen 
bulunmamaktadır. Ayrıca, sözü edilen öğretmenin, 
önergede ismi de belirtilmemiştir. 

23. Ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli insan 
gücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim enstitüleri ve 
öğretmen liseleri binalarında endüstriyel teknik öğ
retim kurumlarının açılmasına karar verilmiş ve bu 
sebeple Göl Öğretmen Lisesinde bir teknik öğretim 
kurumu açılmıştı. Ancak, gerekli 'kadro, makine ve 
teçhizatın tamamlanamaması, ayrıca, gerekli ödeneğin 
sağlanamaması sebebiyle bu okulun açılması ileriki 
bir tarihe ertelenmiştir. 

Kastamonu Göl Öğretmen Lisesinin Polis Koleji
ne dönüştürüleceği konusu ise tamamen asılsızdır. 

24. 25. (Konu, yukarda da belirtildiği gibi, vali
liklerin tasarrufundadır, 

Saygılarımla, 
Orhan Cemal Fersoy 
Milli Eğitim Bakanı 

• * 
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Bakanlar Kumhı Handandaki (11/64) Esas Numarah Gensoru Önergesini» 
Kaöusunddki Açık Oylatın Sonucu 

Gündeme Alınıp Alınmaması 

(Gündeme alınması kabul ediümistir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Mehmet Haüt Dağü 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçtiktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhau 
Ahmet Topaloğlu 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş öngüfc 
Mehmet özutku 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 

Üyf »ayısı : 450 
Oy VPMBİfr î 414 

K J M « ta t a r : 408 
Reddttitnkr : . 6 

ç^Ööw«4ef ı — 
Geçersiz oylar : — 

Oya kalmayanlar : 31 
Açık üyeülkler : 5 

(Kabul Edenler) 

Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbflli 

Oğujhia AşiHörk 
Oğuz Aygün 
Mustafa Baçoğlu 
Alışan Canpolat 
Yasar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
H. Semih Eryıldız 
Necatı Gültekin 
İhsan Karaçam 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
İsmail Hakkı Köylüoglu 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin öcal 
Altan öymen 
Fikri PehlivanU 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 

Sadık Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Selâhattin Acar 
Mehmet Çelik 
A. Selami Gürgüç 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekın 
Cihat Bilgehan 
Nuri JBozyel 
Necati Cebe 
Cemalettin İnkaya 
İrfan Özaydıriı 
Emin Engin Tanrıverdi 
Sadullah Usumi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyeftin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Ahmet Çakmak 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karabörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 
Ahmet Sayın 

BURSA! 
Nail Atlı 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Yılmaz Ergenekon 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Saffet Ural 
özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 
Osman Orhan Çanerî 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Büberoğlu 
Şükrü Bütün 
Ahmet Çimfbek 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 
ArSlan Topçufbaşı 
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ÖINJZLI 
Mustafa Cta^alcı 
Adnan Kerkin 
Ömer İhsan Paköz 
Emin Atıf Şohoğiu 

DİYARBAKIR 
Haül Akgül 
Mehmet tskân Azizoğlu 
Abdüllatif Enşarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Ahm*| Inceoğlu 
Süleyman Sabri Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 
Ati Rıza Septiotitu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfi Şahin 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğjlu 
Korkut Özal 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 
Gündüz Ökçün 
ismail özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Cengiz Gökçek 
Ahmet Karahan 
Mehmet Özkaya 
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GİRESUN 
Şükrü Abhaşeğju 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Hasan Vanuk Takın 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydan Demirtaş 
Öner Miski 
Sabri öztürk 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Hüseyin Şükrü Özs&t 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 

-Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhân Erdem 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 
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Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Recep özçl 
Osman özer 
Cengiz Özyalçm 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Ali Topuz 
Metin Tuzun 
Necdet Uğur 
Numan Uzun 
Halûk Ülman 
Cefâ* Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öastin 
Akın Simav 
Neccar Türkçan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

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

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 

• 

Hidayet Çelebi 

Bahri Dağdaş 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıkunm 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
ismail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan 
Ali Nihat Karoi 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
M. Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzaoğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğajı 
Kenan Akman 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KOfrYA 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Ahmet Çobanoğlu 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Güzelkılmç 
Necati Kalaycfoğhı 
Hüseyin Kaleli 
Şaban Karataş 
Aydın Menderes 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abihım 
Nizamettin Çoban 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Ali irfan Haznedar 
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MALATYA 
Lütfi Doğan 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
Erkin Topkaya 
Faik Tünün 
Yahya Uslu 
H a ü Yurtlseven 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Metin Musaoğlu 
Abdüflkadir Tiimurağaoğtu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat IDemiır 
Sami Gökmen 
Zeyyat Mandallinci 

MUŞ 
Kasım Emre 
Burhan Garip Şaviı 

NEVŞEHİR 
îbrahfilm Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Hüseyin Çelik 
Burhan Ecemiş 
Sadi Somuncuoglu 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi 
Ertuğrul Günay 
Hamidi Mağden 
Kemal Şetısoy 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Maföaaıacı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
Mustafa Dağıstanlı 
İ. Eıüerm Ezgü 
İlyas Kılıç 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Abdülkadir Kaya 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Ttfvffik Fikret Övet 
AJâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Ak bulut 
Enrver Akovaı 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Şevki Erek 
Aü Kurt 

TRABZON 
ibrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
Galip Çetin 
M. Selahattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K, Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevk 
Abdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

(Reddedenler) 

DENİZLİ 
Ahmet Hamdi Sancar 

İSTANBUL 
Turan Kocal 

İZMİR 
Zeki Efeoğlu 
Şinasi Osma 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
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ADANA 
Alparslan Türkeş 

ANKARA 
Sebatı Ataman (t.) 

DENİZLÎ j 
Musttafa Kemal Aykurt 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 

HATAY 
Mevlüt Önal , 

İÇEL 
Ali Ak 

(Oya Katılmayanlar) 

İSTANBUL 
Süleyman Arif Emre 
Zeki Eroğlu 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Adil Demir 
Cemal Tercan 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KAYSERİ 
Mehmet Zeki Okur 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

(Açık Ü) 

Ankıara 
Bursa 
Hatay 
İstanbul 
Konya 

KONYA 

M. Yücel Akıncı 
Agâh Oktay Güner 

MALATYA 
Turan Fırat 

MANİSA 
Önol Sakar i 

MARDİN 
Fehim Adak 

MU§ 
M, Emin Seydagil 

NİĞDE 
H. Avrei Kavurmacıoğlıu 

tetikler) 

1 
I." 
1 
1 
1 

SİİRT 
Zeki Çeliker (İ. Ü.) (t.) 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürtjüz 

TOKAT 
Faruk Demartola 

VAN 
Muslin Göremraş 
(Bşk. V.) 

YOZGAT 
Ali Fuajt Eyüboğlu 

(Bşk. V.) 
ZONGULDAK 

Cahit Karakaş (Başkan) 

Yekûn 

- .»»y.>. •»••••i 
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Millet Meçlisi 
GÜNDEMI 

99 NCU BİRLEŞİM 

24 . 6 . 1980 Sah 

Saart : IföÜM Birİe#i Toptantısındım Sonra 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE VER ALACAK! ÎŞLER 

1. — Zonguldak Milletvekili Bitten! Eöevİt ve 111 
arkadaşıntn; Hakümetem anarşi konusunda, ger i l i 
önlemleri almayarak can güvenliğini sağlayamadığı, 
toplumda ve Meclîslerde her türlü uzlaşma yoilannr 
tıkayarak Parlamento çalışmalarını engellediği, yan
lış ekonomik uygulamalarla göçim '«akıntısını halkın 
sağlığını tehlikfeye düşürecek boyutlara ulaştırdığı ve 
Anayasa ve demokrasiye aykırı Mr ekonomik sistem 
değişikliği için çaba gösfterdiği iddiasıyla Başbakan 
Süleyman Demire! BaşkanlığMidâlkî Bakanlar Kurulu 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 107 ncî maddeleri uyartöıca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/64) 

3 
SEÇlM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLER: 


