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TUTANAK DERGİSİ 

50 nci Birleşim 

22 . 2 .1980 Cuma 
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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 555,591 

1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı Tezkere
si ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649; (M. Mec
lisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı: 949) 555, 

594 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 555:590 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 555,590 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 555,590 

B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 594:630 

C) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ '630:663 

2. — 1979 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Milli Savunma Bakanlığı kıs-

Sayfa 
minin sonundiakii (R) İşaretli Cetvelde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/351; 
C. Senatosu 1/681) (M, Meclîsi S. Sayısı : 
386, C. Senatosu S. Sayısı : 98.7) 591:592i 

3. — 1979 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun. Tasarısı ve Bütçe Karma Komlİsiyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/314; C. Senatosu : 1/680) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 387; C. Senatosu S. Sayısı : 985) 592 

4. — 1979 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/352; 
C. Senatosu : 1/682) (M. Meclisi S. Sayısı: 
388; C. Senatosu S. Sayısı: 986) 592:593 

Sayfa 
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Sayfa 
5. — 2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanunu

na bağlı (A) işaretli cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi : 1/499; C. Senatosu : 
1/683) (M. Meclisi S, Sayısı : 389; C. Sena
tosu S. Sayısı: 988) 593:594 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Gündemde bulunan 386, 387, 388 
ve 389 S. Sayılı Kanun tasarılarının 1980 Ma
li Yılı başlamadan önce kanunlaşmaları ge
rektiğinden, bütçe görüşmeleri sırasında gö
rüşülmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 

Sayfa 

591 

591 

591 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 

1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/3.15) (S. Sayı
sı : 400) üzerindeki görüşmelere devam olunarak : 

.Miilli Eğitim Bakanlığı ve 
Kültür Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
Ankara Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
istanbul Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
İktisadi ve Ticari iMmler Akademileri, 
Çukurova Üniversitesi, 
Diyarbakır Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Bursa Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 

Anadolu Üniversitesi, 
- Atatürk Üniversitesi, 

İnönü Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Kayseri Üniversitesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi 1980 yılı Bütçe Kanunu ta

sarılarının da maddeleri kabul olundu, tümlerinin ge
lecek birleşimlerde açık oya sunulacağı bildirildi. 

22 Şubat 1980 Cuma günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime saat 22.16'da son verildi. 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

Başkan 
Başıkanvekili 

Muslih Görentas 

Divan Üyesji 
Bursla 

Halil Karaatlı 

No, : 34 

II . -GELEN KÂĞITLAR 

22.2.1980 Cuma 

Tasarılar 

1. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında 
değıişiıkllik yapılması hakkında kanun tasarısı. (1/520) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — 2644 sayılı Tapu Kanununun değişik 26 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilrnıesi hakkında 
kanun tasarısı. (1/521) (Adalet Komisyonuna) 

Teklifler 
1. — Rize Milletvekilleri Yılmaz B;alta ile Sami 

Kumbasar'ın Fikret Yıldız'ın özel affına dair kanun 
teklifi. (2/869) (Adalet Komisyonuna) 

2; — tçel MiUetvefcii Fevzi Arıeı'nın 27.7.1967 
tarih ve 926 numaralı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununa bir ek geçici madde eklenmesine iliş
kin kanun teklifi. (2/870) (Mili Savunma ve Plan 
Komisyonuna) 
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Tezkereler 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 1978 ma

li yılı faaliyet ve kesinhesap raporunun sunulduğuna 
ilişkin Başbakanlık Tezkeresi. (3/965) (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

2. — İller Bankasının 1978 yılı hesap dönemi bi
lanço, kâr ve zarar hesabının sunulduğuna ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi. (3/966) (Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonuna) 

3. — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Direktörlüğünün 
1978 mali yılına ait bilanço ve yıllık faaliyet rapor
larının sunulduğuna ilişkin Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/967) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekilli Öner Miski'nin, Men-

zilet Barajı çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanından yazdı soru önergesi. (7/728) 

2. — İstanbul Milletvekili Cengiz Özyalçın'ın, 
THY Genel Müdürlüğündeki işten çıkarma ve ata
ma işlemlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/729) 

Meclis Araştırma Önergesi 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Doğan 

ve 15 arkadaşının; hâkim, savcı ve avukatlara yönel
tilen saldırılar ile alınacak önlemleri saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/79) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckiîi Ali Fuat Eyüboğfıı 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), İsmail Hakkı Öztonm (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclislinin 50 nci Birleşimin'i açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

BAŞKAN —• 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

(1) 400 S. Sayılı basmayazı 16.2 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

1980 tarihli 

Programımıza göre, İçişleri Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerini almış bulu
nuyor. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan grup 
sözcülerini ve şahısları adına söz alan sayın üyeleri 
okuyorum : 

Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Oğuz-
han AsilMirk, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Bayram Turan Çetin, Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubu adına Sayın Cengiz Gökçek, Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Ramazan Çalışkan. 

Şahısları adına lethıte; Satyın Zeki Efeoğlu, Sayın 
Mehmet Çaıtalbaş, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, 
Sayın Halil Karaath, Sayın İrfan Binay; 

Aleyhinde; Sayın Azimet Köylüoğlu, Sayın AI-
tan Tuna, Sayın Mevlüt Göngör Erdinç, Sayın Nuri 
Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Hasan Akkuş; 
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Üzerinde; Sayın Muammer Aksoy, Sayın Şükrü 
Bütün, Sayın Ali Ak. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
sözcümüz değişti. MHP adına Sayın Gökçek değil 
Sayın Kösoğlu konuşacak. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Nevzat Kös
oğlu. 

Söz sırası Sayın Oğuzhan Asiiltürk'de, MSP Grubu 
adına, 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ben görüşeceğim 
Sayın Başkan; yetki belgesi burada. 

BAŞKAN . —Buyurun Sayın Battal; yeıfckü belge-
sii sonra olur. 

MSP GRUBU ADİNA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, İçişleri 
Bakanlığı Bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyo
rum, 

İçişlerii Bakanlığı siyasi tartışmalarda diğer ba
kanlıklardan farklı mütalaa edilmelidir kanaatinde
yiz. Çünkü, tıpkı Milli Eğitim Bakanlığında milli bir 
eğitim tartışması yapıyorsak, günümüzde İçişleri Ba
kanlığı da artık partilerin birbirlerine polemik yap
ması, üzerinde tartışılmasına müsait olmayan bir ba
kanlık durumundadır. 

Anarşi, vatan evlatlarını alıp götürmekte, anne
ler kanlı gözyaşı dökmektedir. Bütün bunların öte
sinde, dışarıdan bakıldığında, Türkiye, İç harp man
zarası veren huzursuz bir ülke durumundadır. Böy
lesine huzursuz bir ülke ile de diğer devletlerin mü
nasebetleri hakikaten ciddi ölçüler içinde olmaz. 
Onun için, Parlamento, İçişleri üzerinde tartışmalar
da «Sen - ben» kavgasını, «Sen - ben» rekabetini or
tadan kaldırmalıdır. Ancak anarşi konusunda ciddi 
teşhisler yapmaya da mecburuz. İktidarlar bu teşhis
leri yaparken çok daha objektif olmalıdır. 

Sayın Bakanın sıkıyönetim müzakerelerinde, 
«Sağ fraksiyonlar, sol fraksiyonlar» diye sunduğu 
bir 1 i site bizce noksandır. Bu listede, anarşinin mih
rakı olan, mahkemelerde mahkûm olmuş üyeleri bu
lunan kuruluşlar olmadığı halde birtakım inananları 
rencide etmek için bazı harfleri, alfabeden seçilen 
harfleri bir araya getirip birtakım sağ fraksiyonlar 
gösterilmek hususu son derece yanlış olmuştur. 

Şunu hemen ifade edeyim ki, Islamiyette göre, bir 
insanın öldürülmesi, âlemiin öldürülmesine denktir. 
Onun için, kan dökerek, insan öldürerek, cari yok 
ederek inancını yayma yolu, Islamiyetln yolu değil
dir.; 

Onun için, birtakım «fraksiyon» dediğimiz şeyle
rin başına dini kelimeler koyarak, Türkiye'de, insan
ların, bu anarşinin içinde gibi gösterilmesi, Sayın 
Bakanın maksadı bu olmasa bile, birtakım maksatlı 
çevrelerin kendisine verdiği listeyi Parlamentoda oku
ması bu manada yanlış olmuştur. 

Milli Selamet Partisi, anarşinin daiimıa karşısında-
dır. Kim kan döküyorsa onun yakasına yapışır, onun
la mücadele eder; ama Milli Selamet Partisini bu 
yolda gösterme maksatları, ima yoluyla da olsa bir
takım tertipler olursa bunun karşısına çıkarız. Bunu 
bu kadarla iktifa ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, anarşi konusunda dış mih
rakların etkileri dikkate alınmamaktadır; Türkiye 
üzerinde dış mihrakların büyük oyunları vardır. Bu 
oyunları bozmanın yolu, ciddi istihbarat teşkilatı ve 
bilgilerine de olan ihıtiyaçtır. Bu konuda İstihbarat 
Teşkilatının dış tesirlerden, dış tavsiyelerden uzak, 
müstakil çalışması hususunda biraz daha gayretli ol
mamız k an aatindeyi z. 

İçişleri Bakanlığı mensupları son derece fedakâr 
insanlardır; polisiyle, jandarmasıyla, komuta kade
mesiyle ve yönetici .kadrosuyla gayret içindedirler. 
Biz, bu gayretli kadroya son olarak Parlamentodan 
geçen, «Anarşi paketi» diye adlandırılan, Anarşi İle 
Mücadele Kanununu emirlerine verdik. 

iBu kanunda ciddi yetkiler vardır, bu kanunda . 
esaslı tedbirler konusu vardır. Bu kanunu, Parlamen
to hiçbir engel yapmadan, ciddi bir şekilde geçirdi. 
Şimdi Sayın Bakanın elinde, kendisinden önceki ba
kanlardan farklı olarak, böylesine faydalı bir kanun 
bulunmaktadır. Ayrıca Parlamento, Milli Selamet Par
tisi Grubunun da gündeme aldırma'sıyla, gayretiyle 
Nakdi Tazminat Kanununun Parlamentodan geçiril
mesinde yardımcı oldu; Parlamentomuz Nakdi Taz
minat Kanununu geçildi. 

Yine bir diğer önemli kanun, basında ve kamu
oyunda tartışılmayan; ama son derece faydalı olan 
kamun, Jandarma Teşkilatının Reorganiza'syonu ve 
Modernizasyonuyla ilgili kanundu. Bu kanunun özel 
gündeme alınması için Danışma Kurulunu toplantıya 
çağırdık; diğer parti gruplarımız ittifakla bunu ka
bul ettiler ve bu kanun geçti. 

Jandarma Teşkilatının modernizasyonu ve reorga-
nizasyonu hususu, Sahil Jandarma Teşkilatının ihti
yaçlarından tutunuz da, kaçakçılarla mücadelede bu-: 
yük imkânlar getirmektedir. 

Bu kanunu biz Parlamento olarak çıkardık; ama 
hükümet olarak Sayın Bakana düşen ayrıca önemli 
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husus, bir an evvel gereğinin yerine getirilmesidir. 
Bu kanun büyük imkân vermektedir. Keza, Emniyet 
Teşkilatının reorganizasyonu, modernizasyonu olan 
EM - RBMO Planının da hızla, bir an evvel yürür
lüğe girmesinde faydalar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye bugün içişleri Ba
kanlığını konuşmaktadır. Bence, tıpkı eskiden Bakan-
liklararası Ekonomik Kurul gibi, anarşiyle ilgili, hu
zurla ilgili olara'k Bakanlıkla rarasında böylesine ciddi 
bir kurul teşekkül etmelidir. Bu kurula ieabederse 
Parlamentodan grup yöneticileri ve siyasi partilerimiz 
de çağırılmadı; birlikte milli bir mesele, milli bir fe
laket haline gelen anarşiyle mücadelede en iyi karar
lar ittihaz edilmelidir. 

Bütün bu düşüncelerden sonra, Milli Selamet Par
tisi Grubu adına kısaca içişleri Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde düşüncelerimizi arz etmeye çalıştık. Bu fi'kiı-
leriimiziden, ümit ederiz, faydalı tarafları alırsınız ve 
bize düşen, anarşiyle mücadelede Sayın - Bakana des
tek olacak hususlarda bize düşen ödevleri bildirirse
niz yardımcı oluruz; ama tekrar ifade ediyorum, bir
takım hurufatı, fraksiyonları Parlamento kürsüsünde 
tekrarlayarak, o illegal, kanun dışı kuruluşların' rek
lamını yapmak gibi bir yanlışlığa bir daha katiyen, 
lütfen girmeyiniz; onun için bu hususu tekrar tekrar 
hatırlatıyorum. 

Bir de şunu bütün kafalara yerleştirmeye ihtiyaç 
vardır; o da nedir? inananlar, anarşinin karşısında-
dır; inananlar, anarşinin içinde olamaz, inananlara, 
anarşiyle ilgili irtibat kurma yolundaki çabalar mak
satlıdır, yanlıştır ve en azından vebaldir. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımızın bütçesinin 
hayırlı olmasını temenni ediyorum, inşaattan, gelecek 
(bütçelerde anarşi değil, huzur konuşuruz; diğer ülke
lere, anarşiyi nasıl hallettiğimizi örnek olacak Par
lamento müzakerelerini gelecek bütçelerde müzakere 
ederiz. 

Bütün bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyo
rum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Bay

ram Turan Çetin buyurun. (CHP sıralarından alkış
lar) 

CHP GRUBU ADINA BAYRAM TURAN ÇE
TİN (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu tarafından yerine getirilen yürütme görevin
de ve iç politikada içişleri Bakanlığının, Başbakanlık 

1 dışındaki diğer • bakanlıklara göre, Devlet yönetiminin 
her alanında etkinliği ve bu etkinlikten kaynaklanan 
sorumluluğu vardır. Bu durum daha çok il yöneti
minin Anayasası durumunda olan İl idaresi Kanunu
na dayanmaktadır. Bu kanunun 4 ncü maddesine gö
re, il genel idaresinin başı ve mercii validir. Bakan
lıkların kuruluş kanunlarına göre, illerde lüzumu ka
dar teşkilatı bulunur. Bu teşkilatın her birinin başın
da bulunanlar, il idare şube başkanlarıdır; onların 
emri altında bulunanlar da, ilin ikinci derecede me
murlarıdır. Bu teşkilat tümüyle -. adli ve askeri teş
kilat hariç - valinin emri altındadır. Valiyi bakanlar 
kuruluna inha eden, içişleri Bakanıdır, ilde devlet 
yönetiminin her alanında, demin ifade ettiğim gibi, 
adli ve askeri teşkilat dışında valinin etkinliği, Içiş-

| leri Bakanlığını Türkiye'de devlet yönetiminin her 
İ alanında etkili kılmaktadır, 
! Değerli arkadaşlarım, il idaresi Kanununun çık-
| tığı yıla göre, toplum koşullarının gereklerini karşı-
! İayacak niteliği, o günden bu yana kanunda ciddi bir 
j değişiklik olmadığı halde, bir hayli kaybolmuştur. 
i Bunun nedeni, siyasal iktidarlardan il idaresi Kanu-
| nunu anlayışta ve uygulamada bütün bakanlarıyla 
I görüş birliğine varmamış olmasıdır. Bizim kanaati-
'• mize göre, aslında il idaresi Kanununda büyük deği

şiklik yapmayı gerektiren bir durum yoktur; ama 
Öyle bakanlar görülmüştür ki, ildeki temsilcisini ken
di bakanlığının oradaki müdürü zannetmiştir, il ida
resi Kanununun 9 ncu maddesindeki, «Vali, ilde dev
letin ve hükümetin tem'silcisi; ayrı ayrı her bakanın 
mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıta
sıdır» hükmünü gerektiği gibi anlayamayan, anlama-

| yan bakanlar görülmüştür. 
Bir Sayın içişleri Balkanımız, Valiliğim sırasında 

bir başka bakanın bir vali ile ilişkilerinde, «O valiys 
söyleseniz de, filan işi şöyle yapsa» dediğini bana ifa
de buyurmuştur. Halbuki, nasıl İçişleri Bakanı vali
nin üzerinde denetim, teftiş, emir ve kumanda yetki
sine sahipse; vali, onun dışındaki bütün bakanların 
da temsilcisi durumundadır. Bu anlayış farkı, mese
la Tarım Bakanının ildeki temsilcisi olarak tarım mü
dürünü görmesi, il idaresi Kanununun bu açık hük
münü dikkate almaması yüzünden, zamanla çeşitli 
bakanlıkların birtakım düzenleyici kurallarla, kanun 
dışındaki düzenleyici kurallarla veya kanunla valile
rin yetkilerini sınırlayıcı bir tutum içine girdikleri ifade 
edilmiştir. 

Benim bildiğim kadarıyla, kanunla, valilerin yet
kilerini sınırlayan bakanlıklar son derece azdır. Önemii 
olan, il idaresi Kanunundaki hükümlerin anlayışında, 
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hükümet içindeki bakanların ortak görüşe varmaları
dır, 

Değerli arkadaşlarım, hiç ilişkisi yok zannedilen 
'bazı konularda da valilerin, Dışişleri Bakanlığı ile 
konsolosluk münasebetleri bakımından görev ilişki
leri vafdır. Adalet Bakanı ile İl idaresi Kanununda 
zikredilen birkaç maddede belirtildiği gibi, mahkûm
ların sağlık durumlarının gözetim ve denetimi, ayrıca 
hapishanelerin korunması, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 156 ncı maddesinin harekete geçirilmesi 
gi'bi konularda Adalet Bakanlığıyla vali arasında da 
temsilcilik işlevinin anlamını ortaya koyacak görev 
ilişkileri vardır. 

Milli Savunma Bakanıyla valinin, halkın askerlik 
işlemlerinden doğan şikâyetlerini takip, askerlik dai
relerine ve askerlik şubelerine bunun gerekçesini sor
mak; aldığı cevaptan tatmin olmazsa, daha, üst ka
demelere ve Milli Savunma Bakanlığına yazmak, ya
pılan işlemden malumat edinmek gibi görev ilişkileri 
vardır. Genellikle bunların dışında diğer bakanlıklar
la daha geniş ölçüde bir görev ilişkisi içinde bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ilçede kaymakamların da, 
valilerin ildeki görevlerine paralel bir hukuki durum-
larr, görev ve yetkileri vardır, 

Hukuki durumlarını, görev ve yetkilerini, ayrıca 
teftiş ve denetleme yetkilerini kuşbakışı olarak tetkik 
ettiğimizde, tayin ve nakillerinde Bakanlar Kurulu
na inhasının Sayın İçişleri Bakanına ait olduğunu ifa
de ettiğim valilerin her türlü özlük hakları açısından 
da içişlerine bağlı olması, Valilerin de ilde bütün dev
let örgütünü kapsayan ve kucaklayan hukuki durum
ları aracılığıyla içişleri Bakanlığının devlet yönetimin
deki etkinliğine özel bir anlam kazanmaktadırlar. An
cak, valilerin yasada belirlenen hukuki durumlarına, 
görev ve yetkilerine işlerlik kazandırmak, demin söy
lediğim gibi, hükümetin, İl idaresi Kanunu hakkındaki 
ortak anlayışına dayanmaktadır. 

Bugüne kadar hükümetlerde' bu ortak anlayışın 
tesis edildiğini söylemek mümkün değildir. Özellikle 
şunu ifade etm'ek istiyorum ve Sayın içişleri Bakanı
na duyurmak istiyorum : Valilerin, bölgesel kuruluş
ların illerindeki iş ve hizmetlerini gözetim ve denetim 
altında bulundurmak yetkileri vardır; ancak bir hiz
met ademi merkeziyeti halinde çalışmakta bulunan 
bölgesel kuruluşlara kendi bakanlığı, valiye sahip çık
tığından daha fazla sahip çıktığı için, devlet olma
nın gereklerine ve ciddiyetine bölgesel kuruluşlarla 
ilişkide gölge düşmektedir. Bu durumu, özellikle Sa

yın Nihat Erim'in Başbakanlığı zamanında bölgesel 
kuruluşlarla valilikler ve kaymakamlıklar aracındaki 
çelişkileri ortaya koyan ve bunun önlenmesi gerektiğini 
ijfade eden, kendisi işbaşında kaldığı sürece yapılması 
lazım gelen işlerin neler olduğunu ifade eden bir ge
nelgesi vardır. Sayın Bakanın etrafındaki teknisyen 
arkadaşlarımın bu genelgeyi kendisine takdim etmek 
suretiyle, bugün aksayan bir durum varsa önlemesi 
dalha kolay olacaktır kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, 1967 yılından 1971 yılına kadar İçiş
leri Bakanlığında bir iç düzen çalışması yapılmıştır. 
Bakanlığı çağdaş gereklere uygun bir hale getirmek 
amacına dönük bu «çalışmaların sonuçları henüz Par
lamentoya getirilmemiştir. Yani, her biri hakkında ye
ni kanun tasarıları hazırlandığı halde, benim bildiğim 
on kadar kitap yeteneği ve deneyim birikimi elverişli 
arkadaşlarımızın gayretleriyle meydana getirildiği hal
de, burada ayrıntılarına girmeye olanak olmayan ön
lemler, sorunlar ortaya konduğu halde, o çalışmalar 
eskimiş bir hale gelmesine 'rağmen, onların gerekleri 
Parlamentonun önüne getirilmemiştir. Sayın Bakanın 
dikkatine özellikle sunmak isterim. 

MBVLÜT GÜNGÖR ERDtNÇ (Yozgat) — Sa
yın Bakan son derece dikkat ediyor, sohbet ediyor. 

BAYRAM TURAN ÇETİN (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, mülki idare amirlerinin bağlı olduk
ları bir çalışma ve hizmet saati yoktur; yani, mülki 
İdare amirlerinin hepsi mesai saatine bağlı olmaksı
zın çalışmak zorundadırlar. Buna karşılık, mali ola
naklar yönünden, devlet hizmetlerinin her çeşidinden 
Sorumlu bu devlet ve hükümet temsilcilerinin durum
ları, temsil niteliklerinin ve yürüttükleri görevin önem 
ve ağırlığı ile bağdaşır nitelikte değildir. Senatoda 
bir değerli arkadaşım ifade etti; Trabzon Valisinin, 
vilayet içindeki maaş alan personel sıralamasında 141 
nci maaş sırasında geldiğini söyledi. 

Hem, «devlet temsilcisidir» diyoruz, «Türkiye 
Cumhuriyetini ilinde tem'sil eder» diyoruz; hem, «hü
kümet temsilcisidir» diyoruz, hem de, «ayrı ayrı her 
bakanın temsilcisi ve bunların idari ve siyasi yürüt
me vasıtasıdır» diyoruz; ama eline verdiğimiz ola
naklar, bu temsil nitelikleriyle bağdaşır biçimde değil
dir. 

Mülki Tazminat Kanun Talsarısı veya itibari hiz
metten doğan ne gibi teklifler varsa, bir an önce 
Parlamentonun önüne getirilmeli ve devlet temsilcili
ğinin gereklerine uygun bir düzeye vali ve kaymakam
ların olanakları yükseltilmelidir. 
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Değerli arkadaşlarımı, bugün 150 civarında kay
makamlık boştur. Sadece 150 civarında kaymakamlı
ğın boş olması, idare amirliği mesleğinin cazip hale 
getirilmesinin çarpıcı bir nedenidir. , 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri, eğer bir ül
kede en küçük yönetim birimi, yönetim açısından 
ciddi bir ıslaha muhtaç ise, o ülkenin yönetimini iyi 
görmek mümkün değildir. Bugün Türkiye^de köyler 
1924 yılında çıkarılmış bir kanunla, yönetilmektedir. 
Bu kanunun 13 ve 14 ncü maddelerinde, köyün mec
buri ve ihtiyari hizmetlerinin kaynak karşılığı sadece, 
hiçbir suretle 20 lirayı geçmesi mümkün olmayan sal
ma ile ve müşterek çalışma terbiyesi sağlayan; ama 
bir süreden beri uygulama olanağı da kalmamış bu
lunan imeceye dayanmaktadır. 

Bu itibarla, demin söylediğim iç düzen çalışmaları 
arasında Köy Kanununun behemaJhal çağdaş bir bi
çime getirilmesi yolundaki çalışmalar Parlamentoya 
getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 1580 sayılı Belediye Kanunu 
1930 doğumludur. Hele il yerel yönetimini düzenleyen 
îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkati 1913 'te 
d'oğmuşjtur, 67 yaşındadır; dili bile anlaşılmamaktadır. 
Bugün İdarei Umumiyeyi Vilayat Kanunu Muvakkati
nin dilini anlayacak vali olmadığını iddia edebilirim. 
Kaldı ki, birçok hizmetler merkezi idare ile, il ye
rel yönetiminin hizmetleri arasında karışıklık yarat
maktadır. Bu kanunun en kısa zamanda, değiştirilme
si sağlanmalıdır. 

Elbette bu Parlamentoda bu kanunları değiştirecek 
potansiyel vardır; ama İçişleri Bakanlığının yetişmiş 
eleman ve deneyim birikiminden yararlanmak sure
tiyle, kanunu en az "sakıncalı bir şekilde çıkarmaya 
özen göstermek hepimizin görevidir. 

Değerli arkadaşlarım, valiler, vali muavinleri, kay
makamlar, emniyet müdürleri, polise varıncaya kadar 
emniyet mensupları bir tayin fufya'sı içinde olmuş
lardır. Politik amaçlı memur kıyımları - esefle söy
leyeyim ki - ülkemizde demokrasinin yozlaştırılması 
yolunda yıllardır bir gelenek haline dönüştürülmüş
tür. Bilindiği gibi, hukuk devletinde kişiye, topluma 
ve devlete ait bütün faaliyetlerin ve işlemlerin hu
kuka uygun olması ve etkili bir yargı denetimine ta
bi tutulması esastır. Hukuk devleti anlayışı, temel 
•hakların güvenliği, Anayasaya uygunluğun yargısal 
denetimi, idarenin yargısal denetimi, kanunların ge
nelliği, mahkeme ve hâkimlerin bağımsızlığı, devletin 
mali sorumluluğu gibi ilkeleri gerektirir. İdarenin 
takdir yetkisi elbette vardır; ama şöyle anlaşılmak 

gerekir : İdarenin bir olay veya durum karşısında 
hareket biçiminin önceden sınırlandırılmamış oldu
ğu, belli bir kuralla tayin ve tespit edilmemiş bulun
duğu hailende, işin gereklerine uygun olarak, kanu
nen geçerli çözüm yollarından birini seçme hususunda 
sahip olduğu serbestidir. İdarenin kamu hizmetinin 
yararına ve gereklerine uygun hareket edebilmesi 
için, bir hareket serbestisini, yani takdir yetkisine ha
iz bulunması vazgeçilmez bir ihtiyaçtır; ancak, ihmali 
kesinlikle mümkün olmayan bir diğer konu da, hak
larında takdir yetkisi kullanılanların, kazanılmış hak 
ve menfaatlerinin korunmasıdır. Bu takdir yetkisinin 
yerinde ve kanunen korunabilen bir biçimde kulla
nılmasını sağlamak, ancak yargısal denetim ile müm
kündür. Takdir yetkisi, keyfiliğin veya politik düşün
celerin egemenliğine açıklık demek değildir. İdare
nin yargısal denetiminde esas unsur, kamu yararı ve 
kamu hizmetinin gerekleridir. Anayasanın 114 ncü 
maddesinin müzakere zabıtlarında da açıklandığı gi
bi, 1961 Anayasasından sonra, «takdir yetkisi», «hükü
met tasarrufu» gibi deyimlerle adlandırılan ve pek 
istisnai hallere özgü bazı tasarrufların yargı denetimi 
dışında bırakılması önlenmiştir. Yani Danıştay, idare
nin her türlü işlemlerinin idari takdire bağlı yönleri
ni de istisnasız yargı denetimine tabi tutmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, 2 dakikanız var. 

BAYRAM TURAN ÇETİN (Devamla) — Valinin, 
Devletin ve hükümetin ve bakanların idari ve siyasi 
yürütme vasıtası olmasındaki «'siyasi» deyiminin an
cak ve sadece 1961 Anayasasından önce İdare Huku
kumuzda var olan takdir hakkı ve hükümet tasarru
funa bağlı olarak bazı kişilerin sınır dışı edilmesi 
gibi hallere münba'sır olduğu, bu maddenin müzake
re zabıtlarında Kanun Sözcüsü Akif Eyidoğan tara
fından açıklanmıştır. Bu itibarla, her şeyden önce 
memur olan valiye, geniş ölçüde siyasi işlev tanıma
ya olanak yoktur. 

İdari yargı kararlarının infazı konusunda da ida
reye tanınmış bir takdir yetkisi yoktur. İdarenin yar
gısal yolla denetimi etkin bir nitelik taşımadıkça, Dev
lete güven duyguları yıkılır. Bu nedenle, Anayasamı
zın 132 nci maddesinde, «Yasama ve yürütme organla
rıyla idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda
dır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiç
bir surette değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez» hükmü yer almaktadır. 

Adalete dayanmayan devlet, varlığını; hâkimleri
ne saygı duymayarı millet, birliğini ve dirliğini kay-. 
beder. 
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Değerli arkadaşlarım, zamanın beni tehdit etmesi 
nedeniyle bir iki dakika ile Sayın Başkanımın izni 
ile anarşi kesimine dokunmak istiyorum. 

Yurdumuz ve ulusumuz, Devletimize ve demokra
simize yönelik olduğu anlaşılan anarşi ve terör hare
ketleriyle kasıp kavrulmaktadır. Anarşi ve terör odak
larının ve suçların tespiti, örgütlenmenin operasyonel 
işlemlerle çökertilmesi, özel bir istihbarat ihtisasını 
gerektirir. Esefle söyleyeyim ki, İçişleri Bakanlığın
da bu hizmeti derinliğine ve genişliğine kavrayacak 
örgüt ve personel, nicelik ve nitelik açısından yeter
sizdir. Bu nedenle, Devletin güvenliği yıllardan beri 
sağlanamamıştır. Devletin, milli güvenlik politikasına 
ilişkin planların hazırlanmasında esas olacak milli 
güvenlikle ilgili istihbaratı devlet çapında istihsal et
mek, bu istihbaratı Başbakana, Milli Güvenlik Kuru
luna ve gerekli resmi makamlara ulaştırmak, yaymak, 
istihbaratla uğraşan bütün daire ve kurumlar arasın
da işbirliği ve koordinasyonu sağlama'k, psikolojik 
savunma icaplarını yapmak ve yabancı istihbarata 
karşı koymak, 644 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
göre MİT Müsteşarlığının görevidir. Bu istihbarat bil
gilerine dayanarak, Devletin maddi ve manevi bütün 
varlıklarının her türlü tecavüze karşı korunması ve 
yüceltilmesi amacıyla izlenecek politika, prensip ve 
planların tespiti işleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
(Sekreterliği ve Milli Güvenlik Kurulu aracılığı ile hü
kümetin görevidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 110 ncu mad
desine göre, milli güvenliğin sağlanmasında Türkiye 
'Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu so
rumludur. Devletin, yurdun ve ulusun içine sürük
lendiği koşullar ve genel görünüm karşısında Ba
kanlar Kurulunun bu Sorumluluğunun gereklerini ye
rine getirebildiğini söylemek olanağı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, çok partili siyasal yaşama 
girdiğimizden bu yana, hangi parti iktidarda olursa 
olsun, «demokrasi» kelimesini dilinden düşürmeyen 
bizler, Silahlı Kuvvetlerimizin yardımı olmadan, siya
si hayatımıza düzen verip, yürütemiyoruz. Temel hak 
ve özgüdükleri sağlamaktan birinci derecede sorumlu 
olan İçişleri Bakanlığının bütçesini görüştüğümüz bu 
günde ülke olağan değil, olağanüstü bir yönetim 
içindedir. 1950'lerden bu yana ülkede sıkıyönetimin 
sayısı ve süresi, artık bu yönetimi doğal niteliğe dönüş
türmüştür. Bu, bizler için yüzakı değildir; çünkü, si
yasal modelini aldığımız Batı ülkelerinde, İkinci Dün
ya Savaşından bu yana sıkıyönetim ilan edilmemiş
tir. 

Demokrasinin en önemli dayanağı, vatandaşın, 
siyaset adamlarına güvenmesidir. Demokrasiyi koru
mak için de, kendi itibarımızı korumak için de, ül
kemizin bütün sorunlarına Parlamentomuzda çare bu
lacağımız inancını milletimize vermek zorundayız. 
Partilerin tek başlarına çözemeyecekleri bazı ülke 
sorunlarında sonu gelmez yarışlara girmelerini ve 
Türk demokrasisine bu yüzden çok büyük bir ma
liyet yüklemelerini birlikte önleyelim, İspanya ve İtal
ya, ekonomik ve toplumsal bunalımını çözmek' için, 
komünist partileri dalhil, bütün partileri bir araya 
getirebiliyor da; biz ise, ölülerimizin cenaze namazını 
camiye getiremiyor ya da siyasal eğilimine göre ay
rım yaparak kılıyoruz. Bu hal parlamenterlerce de, 
partilerin birine avantaj, diğerine dezavantaj sağlayan 
olaylar olarak görülüyorsa, kamuoyunun gözünde biz, 
yapacak işi kalmayan insanlar durumuna düşeriz. Bu 
kadar partinin, bu kadar insanın işe yaramadığı ka
nısı bir defa halkımızda yer ederse, Türkiye'nin de
mokratik siyasal düzeni dış güçler veya aşırı sağ ve 
sol fraksiyonlar tarafından değil, bizzat bizim tarafı
mızdan ortadan kaldırılması tehlikesiyle karşı karşıya 
kalabilir. 

Değerli arkadaşlarım, «Devlet kuvvetlerine yar
dımcı» adı altında, onların yanında birtakım güçleri 
yetiştirme hevesine girilmesi ve bu yolda yıllarca 
süren çabalarında aşın sol kadar, Türkiye'nin bu or
tama getirilmesinde bu davranışların da etkisi ve kat
kısı olduğu kanaatini taşıyorum. Bu ortam, binlerce 
gencin yüreklerinde kinle, ellerinde silahla, kafaların
da bağnazlıkla ve şartlanmışlıkla yetiştirilmiş olması
nın sonucudur. 

Devletimizin ve demokrasimizin kurucusu olan 
Cumhuriyet Halk Partisi, kahraman Türk Ordusunu 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, yurdumuzun bir 
bölümünde ve Kıbrıs'ta işgalci ve sömürücü olarak 
gösterenleri, Türk Bayrağına ve Ulusal Kurtuluş Sa
vaşımızı simgeleyen İstiklal Marşımıza saygısızlık 
edenleri de, çok uluslu şirketlerin uluslararası bazı 
kuruluşların ve bazı yüzü dost devletlerin ulusumu
zu sömürmesine çanak tutan yerli işbirlikçilerini de, 
emperyalizmin evren'sel «parçala, böl, yönet» oyunu
na gelen şartlanmış, akıl ve ruh sağlığından, ulusal 
ruh ve duygudan yoksun kişiler olarak görmekte
dir. 

Ancak bugün Türkiye, dünya ve yurt gerçekleri
ne kayıtsız bir zihniyetin yönetimindedir. Türkiye' 
nin anadavalarından hiçbirisi gereği gibi ele alınma
mış ve çözüm çarelerine kavuşturulmamıştır. Türki-
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ye'de insan, zaman ve olanaklar heba, edilmektedir. 
Vatandaş, vatandaşın karşısına dikilmiş, milli birlik 
zedelenmiş; halkımız aşırı sağ ve aşırı sol akımların 
tehdidinden bunalmıştır. Demokratik rejim, soysuzlaş
manın acısını ve toplum, huzurun hasretini çekiyor. 
tdare, başından sonuna kadar bozuktur, işlemiyor. 
Atatürk ilkelerine karşı hareketler ve direnişler var
dır. Memlekette kötü bir idarei maslahat ve taviz 
politikası güdülmektedir. İtibarlı makamlar ve mü
esseseler yıpranmaktadır. So'syal, ekonomik ve siyasal 
güvenlik, ayarına bağlanan umutlar zayıflamıştır. 

Türkiye, içinde bulunduğu bu bunalımlardan çıka
mamaktadır. İçeride ve dışarıda bu durumumuz üze
rine hesap yapanlar vardır. Gelecek nesilleri değil, 
gelecek seçimleri düşünen bir zihniyet işbaşındadır. 
Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi iç politikaya 
doğrultu çizmekte etkili olan İçişleri Bakanlığının büt
çesine ret oyu verecektir. 

Yine de, bütçenin yurdumuza, ulusumuza ve Ba
kanlığın seçkin mensuplarına hayırlı olmasını diler, 
Yüce Başkanı, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAiŞKiAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
'Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Kösoğlu, buyurun. 

MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, Saygıdeğer üyeler; Gru
bum ve şahsım adına heyetinize saygılar sunuyo-
yorum. 

Hergünkü gibi, bugün de, sabah gazeteleri oku
duktan sonra buraya gelip, içişleri Bakanlığı Bütçesi 
hakkında sakin bir üslupla konuşmak mümkün değil; 
sadece Türkiye'nin her günkü manzarasından ötürü 
değil; yıllardır bu kürsülerden kaç kere anlatmaya ça
lıştığımız sade gerçeği, bugün yeniden anlatmaya 
mecbur kalışımızdan ötürü. Aynı şeyi bir kere daha 
anlatmaya, anlaşılmasını sağlamaya çalışacağım; söz-

_ lerim ulaşabildiği iyi niyetli zihinlerde bir parça yan-
kılanab'ilirse, ben de görevimi yapmış olduğum kana-
tine ulaşacağım. 

Değerli üyeler, aynı şeyi anlatacağımı söyledim; 
çünkü anarşi, Türkiye'de başgösterdiği günden beri 
mahiyet değiştirmeden devam •.etmektedir. Değişen, 
anarşlinin kemiyetidir ve zaman zaman üslûbudur. 
Bugün Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, anarşi 
olaylarının günlük seyri hakkında beyanda bulunur
ken, «Falan yahut filan şehirde güvenlik kuvvetleri 
duruma hâkimdir» ifadesini kullanmaktadır. Bu ifa
deler, bir savaş muhabirinin cepheden yazdırdığı ha

berin üslubundan farksızdır. Ne yazık ki, işte Türkiye' 
mizin bir kısım şehirleri bu üslubun delalet. ettiği bir 
manzara içindedir. 

Çok uzun süreler siyas'i partiler ve bazı sorumlu 
kuruluşlar, kişiler, «Anarşi» denince, istatistik sonuç
ları anladılar ve bu rakamlar *üzerinde tartıştılar. Eski 
ve yeni iktidarlar birbirlerini bu rakamlarla değerlen-, 
dird'iler. Bujutumlarıyla da kendilerini ve kamuoyunu 
işin esasından uzaklaştırmış"oldular. 

Bir kısım insanlarda ve zümrelerde, devleti yık
mak, devleti parçalamak irade ve cehdi başlamıştı; 
asıl mesele, bunu başlatan kuvvette idi; karşı konul
ması, önlenmesi gereken bu ceht ve onun arkasındaki 
güç idi, hemen teşhir edilmesi, kovalanması gereken 
bu idi. Mücerret banka soyma, adam öldürme, esa
sen olagelen ve kanunlarımızın cezalandırdığı suçlar
dır. Onlara, «Anarşi» adını verdiren şey, bu fiillerin 
yönlendiği gayedir: Devleti yıkmak, milleti bölmek. 

Masum öğrenci istekleri olarak vasıflandırılan ha-' 
reketlere daha o günden bu teşhis konulabilseydi, bu
günlere gelinir miydi? Şüphesiz ki hayır; ama bir nok
tanın iyice açıklığa kavuşması lazım. 

Bir siyasi partinin lideri, hâlâ, Hükümetin, milleti 
parçalama planları yaptığını söyleyebilmektedir ve 
devlet fabrikalarını savaş alanları haline çevirenlere 
perde olm'aya çalışmaktadır. Bu ne demektir? Bu be
yanların arkasında saklanan niyet nedir? 

Değerli üyeler, biz, anarşistlerin maksatlarını, ni
yetlerini tahlil etmek lüzumunu duymuyoruz. Esasen, 
onların beyan ve fiilleri •herhangi bir tahlili .gerektirme
yecek kadar açıktır ve kesindir; ama bu siyasi partinin 
genel başkanı ne yapmak istiyor? Bu konuda kamuoyu 
yeterli aydınlığa ulaştınlamazsa, anarşi ile mücadele
de Devleti çok daha çetin günler bekliyor demektir. 
Çünkü, milyonlarca insan siyasi tercihini bu partiye 
yapmıştır ve olayları bu liderin verdiği perspektiften 
değerlendirme alışkanl ığıldadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar edelim ki, Türkiye 
bir ideolojik saldırıyla karşı karşıyadır. Türkiye'yi par
çalamak, demokratik rejimi ve Devletimizi yıkmak 
isteyen bu güç, 'ideolojiyi bir silah olarak kullanmak
tadır. Bu husus hiçbir tetkik ve tefekkürü gerektir
meyecek kadar açıktır, ortadadır; o kadar ki, bu gü
cü temsil eden lider, Helsinki Konferansının kapısında 
bu saldırıyı dünya kamuoyuna şu nitelikte ifade et
miştir: 

«Avrupa'da detant çalışmaları devam edecek; fa
kat ideolojik savaş bütün şiddetiyle sürdürülecektir.» 
Nitekim, bütün dünya gördü ki, Avrupa'da kuvvet in-
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dirimleri görüşülürken, Afrika ve Ortadoğu ülkele
rinde ideolojik savaş sürdü ve nihayet Rus Orduları 
Afganistan'a indi. 

iBu ideolojik saldırı nedir, ne içindir? Değerli ar-
kaJdaşlarım, Marksist ideolojinin gerçekten, insanları 
ölmeden eVvel cennete götürmek istediğine inanacak 
kadar saf olursanız, yaşama hakkınızı da - bu dünya
da - cennete gitme hayalinizi de kaybedersiniz. Mark
sizm, bir süper gücün hegemonyasının ve emperya
lizminin silahıdır. Bu silah, milletleri içeriden zihin
lerden başlayarak köleleştirmek, işgal etmek ve sonra-
fiili işgali gerçekleştirmek içindir. Bu, misalleriyle şa
hittir. İşte, Ortadoğu'da ihâkimiyetini kurmak isteyen 
süper güç, Türkiye'yi çökertmeden bunun mümkün 
olamayacağını bildiği için silahını bize çevirmiştir Kav
gamız bu güçlerdir ve bu güce karşı Devletimizi koru
mak içindir. 

Şimdi bu açık gerçek karşısında, «Sağa da kar
şıyız, sola da karşıyız» deyip, görevini yapmışların 
rahatlığı içerisinde uyuyanların idrak seviyesine ne 
demeli? Bu ideolojik saldırıya yataklık yapan Halkev
leri gibi bir kuruluşa tebrik telgrafı gönderen Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ne demeli? 

Değerli üyeler, bu savaşın metodu, dünyanın diğer 
ülkelerindeki tat'bikatlarıyla da bilinmektedir. Sokak
larda zebil gibi satılan kitaplarda, dergi ve gazeteler
de bu metot bütün taktik ve stratej'ileriyle anlatılmak
tadır ve Türkiye'de bu ideolojinin kurbanı olan za
vallılar da, uzaktan kumandalı robotlar misali, kabi-
liyeteleri ölçüsünde uygulamaya çalışmaktadırlar. 
Şu kadar yıldan beri adım adım ve yapacaklarını 
önceden ilan ede ede yürüyorlar; Devleti tahrip edi
yorlar. 1971 yılında, hiçbir siyahi partiyi temsil etme
yen tarafsız bir hükümet, hâdiseyi bütün çıplaklığı ile 
teşhir eden kitaplar yayınlıyor; Türk Silahlı Kuvvet
lerinin anarşiyle mücadeledekii tecrübesinden de ya
rarlanarak koca bir cilt halinde ihaneti teşhir ediyor. 
Peki, bütün bu sarahate rağmen, bu parti lideri niçin 
hâlâ bu gerçeği görmüyor? Acaba görmüyor mu? 

İdeolojik saldırının fiili hareketlere dönüştüğü ilk 
zamanlardan itibaren bu zat, devlet güçlerini ve ka
muoyunu daima saptırmaya çalışmıştır; daima dikkat
leri gerçek sebebin dışına çekmeye çalışmış ve mev
hum bir faşizm tehlikesine saldırıp durmuştur; hâlâ 
daha saldırmaktadır. 

Bu zat, kızıl emperyalizmin ideolojik saldırısının 
ne olduğunu, metotlarını, gelişme merhalelerini bil
mez mi? Biliyor değerli üyeler.. Gazetecilik yıllarında 
yazdıklarına bakıyoruz, Türkiye'nin komünizm tehdi
di altında bulunduğunu yazıyor ve dünyanın her ya
nında komünistlerin, kendilerinden olmayanları. «Fa
şist» diye karaladıklarını söylüyor. Halbuki, bunları 
yazdığı yıllarda Türkiye komünizmin tehdidi altında 
olmakla beraber, henüz ideolojik saldırı çok zayıf bir 
noktadaydı ve fiili hareketlere dönüşmemişti. Bildik
lerini bu kadar erken unutmuş olabilir mi? 

iktidar olduğu devreye bakıyoruz; sürekli olarak 
devletine, milletine sadık bir kesimi, komünist anar
şistlere, bölücülere hedef gösteriyor; işkenceler yapı
lıyor, televizyon ekranlarından teşhirler yapılıyor ve 
«Faşistlere ölüm» çığlıklarıyla, yüzlerce vatansever 
genç, parti idarecisi, öğretmen ve 'emniyet görevlisi 
öldürülüyor. Halbuki, bu lider biliyor ki, komünistler 
gelişebilmek için ve kendi çirkin yüzlerini perdeleye-
teilmek için, önlerindeki engelleri düşman ilan eder
ler ve onlara saldırırlar. 

Yine bu lider biliyor ki; bunu da eski yazdıkların
dan anlıyoruz. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Hâlâ liderle 
ilgili görüşme yapıyor efendim, lütfen müdahale edin. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, görüştüğümüz büt
çe, İçişleri Bakanlığı Bütçesidir. Anarşiyle ilgili konu
ların en iyi görüşüleceği bütçenin bu bütçe olduğunu 
takdir etmeniz gerekir. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Ne alakası 
var Sayın Başkan? Başka başkan olsa, bu müsamaha
yı göstermezdi. 

BAŞKAN — Düşünürseniz münasebetini kurar
sınız. Rica ediyorum; bırakınız, hatip görüşmelerine 
devam etsin. 

IBuyurun Sayın Kö'soğlu, 

NEVZAT KÖSOĞLU .(Devamla) — .. KomüriM-
ler, ideolojik saldırılarında her türlü malzemeyi kul
lanırlar; bir cemiyet halinde olmaktan doğan, hatta 
insan olmaktan doğan bütün problemleri propaganda
larına malzeme yaparlar. İktisâdi, siyasi, içtimai bü
tün durumlardan doğan her türlü gerilimi, Marksist 
bir anarşi ve ihtilale ulaşmak üzere yönlendirir; teş-

AZtM'ET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, İçişleri Bakanlığı Bütçesi mi görüşülüyor, yok
sa OHP Genel Başkanı mı eleştiriliyor? 

'BAŞKAN — Tamamen uygun olarak yürüyor Sa
yın Köylüoğlu. Rica edeyim efendim^ 

'NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu parti baş
kanının anarşi karşısındaki söz ve davranışlarının ob
jektif müşahedesi, tek kelimeyle, dehşet vericidir. Bu 
tavırları sadece particilik 'gayretleriyle, sırf oy top
lamak endişesiyle izah etmek imkânı bizce yoktur. 
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kilâtlandırarak, sosyal bir güç haline getirip kullanma
ya çalışırlar ve anarşinin TürkiyeMek'i bildiğimiz seyri 
ortaya çıkar. Onlar, bu sosyal problemleri propagan
da malzemesi olarak kullanır, gerilimleri tahrik eder
ler. Problemin gerçek çözümüyle hiçbir surette ilgi
lenmezler. Hatta, sosyal meselelerin çözümü gerilim
leri azaltacağı için bunu istemezler. 

Öyleyse, niçin Türkiye'deki siyasi parti ve Devlet
te sorumluluğu olan birçok kurum ve kimseler yıllar
dır bu olayları, iktisadi gelişmemişliğimize bağlamış 
ve meselenin üstüne örtü çekmişler'dir? 

Değerli üyeler, bu partinin başkanı, muhalefet za
manımda köylüleri toprak işgaline kışkırtırken, «Top
rak reformunu hükümet yapmazsa halk kendisi ya
par. Anayasanın da üstünde doğa yasası vardır» di
yordu; sonra iktidar oldu ve toprak reformu konu
sunda tek bir adım atmadığı gibi, Hazine toprakla
rından olsun, bir karış bile toprak dağıtmadı. Nasıl 
iizalh ediyorsunuz? 

Bugün anarşiye karışanların, yani o meşum ide
oloji kurbanlarının yaş ortalaması ağırlığının ortaöğ
retime, ortaöğretim çağına kaymış olduğunu görüyo
ruz. Ortaöğretimin kapılarını kim bu yangına açtı? 

Türk tarihinin şeref tablolarına tahammül ede
meyerek, Devlete açıkça başkaldıran Marksist taarru
zun fraksiyon kavgalarını yapan bir öğretmen teşekkü
lüne Türk maarifini teslim edenler, bunu, bilmeyerek 
mi yaptılar? 

Esasen, gerekli milli ruh ve zihin terbiyesini al
mamış olan gençler, sürekli değişme halirideki çevre
lerinde değer ölçülerini bulamamış olan gençler, ruh 
ve zihin açlıklarını bir düşman İdeolojinin sloganla
rında tatmine yöneltildiler. Marksizmin sokak reçete
leri bir iman haline getirildi ve sonra ellerine silahları
nı aldılar. Bunu kim yaptı? Yukarıda temas ettiğim 
süper güç. Kim bu ihanetin aleti oldu? TRT; bir kı
sım basın; bir kısım öğretmenler ve bir kısım öğretim 
üyeleri. 

Değerli üyeler, hiçbir iş için, zamanca geç kalın
mış sayılmayabilir; yeter ki, gerekli irade ve cihete sa
hip olunsun. Her ne kadar İçişleri Bakanlığı Bütçesini 
görüşüyorsak da, anarşi konusunda tedbir alacak olan 
bu Hükümetin yapacağı en önemli şey, süratle ve ce
saretle milli eğitim meselesine el atmak ve eğitimi mil
li çizgisine oturtmaktır. 

Değerli üyeler, anarşiyle, hiç değilse sokaktaki 
anarşiyle ilk anda mücadele etmek durumunda olan 
emniyet kuvvetlerinin durumu içaçıcı değildir. Esasen, 
bu kuvvetler ideolojik saldırının kaynaklandırdığı ye

ni bir asayiş bozma tarzı olan anarşi karşısında ha
zırlıklı ve eğitimli değildir; silah ve gereç bakımın
dan da yeterli değildir. Geçen hükümetler, bu ideolo
jik saldırılara karşı emniyet güçlerini koruyamamış, 
onları fikren ve mücadele usulleri açısından teçhiz ede
memiş; o kadar ki, bir polis derneğinin yöneticisi, ay
lık yayın organlarında, «Egemen güçlerin sömürü ara
cı olan devlete karşı polisin de emekçi güçlerle birlik
te omuz omuza mücadeleye girmesi gerektiği» rii ya-
zabilmişfcir. Bu yayın organının bütün muhtevası, bu 
ideolojik perspektiften kaleme alınmaktadır. Misalle
rini istediğimiz kadar çoğaltabileceğimiz bu inkâr edil
mez tespit karşısında, geçen Hükümetin, emniyet teş
kilâtını bu dernek mensuplarının insiyatifine terk et
miş olmasını nasıl izah edeceksiniz? 

Değerli üyeler, hoşumuza gitmese de, güvenlik kuv
vetleri içine de bu ideolojik ihanetin sızdığını kabul 
etmek ve ona göre tedbir almak zorundayız; hadiseyi 
görmezlikten gelemeyiz. Mevcut Hükümetin bu ko
nuda beklenen hassasiyeti gösterdiğinden ve gerekli 
tedbirlere yeterince tevessül ettiğinden emin 'değiliz. 
Halbuki bu, Devletin, anarşi karşısında yapacağı ilk, 
en basit ve en zaruri harekettir. 

Geçen hükümet döneminde bazı emniyet görev
lileri vasıtasıyla işletilen işkence suçları hakkında he
nüz bir tahkikat açıldığını bilmiyorum. O zaman 
biz, işkencenin, iktidarıyla muhalefetiyle, bütün cemi
yetimizi tehdit eden bir hadise olduğunu söylüyorduık, 
bir insanlık suçu olduğunu söylüyorduk. Şimdi görü
yoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri televiz
yonlarda, bu kürsülerde bar bar bağırıp, işkenceden 
söz ediyorlar. Acaba, bunu sırf politika olsun diye mi 
yapıyorlar? 

Değerli üyeler, Devlet, kendi varlığını korumak, 
iradesini ne pahasına olursa olsun açıkça kamuoyuna 
göstermek ve ona bunu inandırmak zorundadır. Ka
muoyunda sarsılan bu güven duygusu iade edilmedik
çe, sıkıyönetim komutanlıklarının vatandaşa yönelik 
yardım çağrıları bir yalvarmadan öteye gitmez ve ar
zu edilen cevabı alamaz. Cemiyet, eşkiya korkusunu 
yenecek ölçüde devletine güvenmezse, anarşi karşı
sında kalıcı bir çözüme ulaşmak kolay olmayacaktır. 

Yukarıda kısaca temas ettiğimiz tutumları ve ha
len devam eden tavırlarından anlaşılmaktadır ki, Hü
kümet, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ve onun 
liderinden hiçbir yardım ve anlayış göremeyecöktir. 
Diyalog sözlerini günlük politika deyişleri olmaktan 
öte manalaridırmayan ve sadece günlük manevraları
nın bir aracı olarak kullanan bu Partinin Genel Baş-
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Ram bundan böyle de farklı hareket etmeyecektir. Bu 
'tespitlerin iktidarı yeniden düşündürmesi ve icraatını 
ibu tesirlerin dışında yönlendirmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde, mahkûm olduklarını ifade ettikleri ba
şarıya, bizim de temenni ve desteğimize rağmen ulaş
makta çok zorluk çekeceklerdir. 

IBu düşünceler içerisinde İçişleri Bakanlığı Büt
çesinin bütün milletimiz için hayıra vesile olmasını di
ler, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (AP ve MHP sıralarından alkış
lar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın KJösoğlu. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Çalışkan, buyu

run. (AP sıralarından alkışlar). 

AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
(İçel) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri, Adalet Partisi Grubu ve şahsım adına saygılar su
nuyorum. İçiş^ri Bakanlığı Büt'çösi hakkında Grubu
muzun görüş, dilek ve temennilerini arz için Yüce 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli üyeler, Türkiye'nin birçok meselesi var
dır. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu meselelerin 
büyük ekseriyeti, nevi itibariyle, diğer memleketlerin 
de meseleleri arasındadır. İhtiyar dünyamız küçülür
ken, mevcut cemiyetlerin meseleleri de birbirine ben
zerlik, hatta bazan ayniyet arz ediyor. Bu hal, mese
lelerin teşhis ve tedavisinde yardımcı olmak istidadı
nı ve özelliğini taşımaktadır. «Aklın yolu birdir» kai
desi gereği, başka yerlerde çıkan aynı nevMen olayla
ra tatbik edilerek başarıya ulaşılan tedbirlerin örnek 
alınması zarureti çıkıyor. 

Değerli üyeler, böyle bir girişten sonra diyortu 
ki, birçok önemli meselesi olan memleketimizin ön
de gelen ve topyekûn tazyiki altımda bulunduğum'iz 
iki anameselesinden birincisi, anarşidir. Bütçeri üze
rinde konuştuğumuz İçişleri Bakanlığının birinci gö
revi de yurdu, milleti ve Devleti bu anarşiden kur
tarmaktır; İçişleri Bakanlığının anagörevi budur; 
Anayasamız da, kanunlarımız da bunu amirdir. He
men ifade edelim ki, «Anarşiyi gidermek yalnız İçiş
leri Bakanlığının görevidir» deyip geçmek, eksik ka
lır. Hele bugünkü özellikleri itibariyle anarşiyi berta
raf etmek, topyekûn Devletin bütün organlarının ve 
topyekûn müle'î'in aJsli ve âcil görevi halindedir. Mil
letin anarşiyi reddettiği gerçeği tereddüte- mahal bı
rakmayacak derecede ortadadır; ama anarşiyi bilfi
il ortadan kaldırmak, Devletin görevli organları var
ken, başkalarına ve milletin kendisine düşmesini bek
lemek, tabii ve hatta devlet düzeiii içinde hukuki de

ğildir. Devletin organlarını da insan unsuru çatıştırı
yor. Bu insan unsuru bilerek veya gaflet neticesi, 
yurdumuzda 1968 yılından bu yana suyüzüne çıkmış 
anarşiyi, «efradını cami ağyarını mâni» tarzda teşhis 
etmek ve bizzat tedavisini aramak zarureti içindedir. 

Değerli üyeler, 1974 tarihinde ve son iki yılda ik
tidar olmuş CHP'nin anarşi konusunda temelindeki 
teşhis yanlışlıkları, Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
ve milletimize ve yurdumuza çok pahalıya mal ol
muştur. CHP'nin iktidar olabilmek için anarşiye bile 
bile yanlış teşhislerde bulunması ve bunda ısrar et
mesi uzun yılları içine almaktadır. Bütün dünyanın 
bildiği ve teşhiste ittifak ettiği gerçek şudur: Anarşi, 
mevcut nizamı ve Devleti yıkmaya yöneliktir. Anar
şi, Fransa'da Fransız Devletini, Almanya'da Alman 
Devletini, İtalya'da İtalyan Devletini, Kanada'da Ka
nalda Devletini yıkmaya yöneliktir; nerede olursa öl
sün, anarşinin hedefi budur. 

< CHP'nin, «Ortanın Soru»'nu izah edememesi, sı
nırını çizememesi, bizzat CHP'nin içine girdiği olay
lardaki durumunu izalh edememesi veya mensupları
nın içine girdiği. birtakım, Devlete ve nizama karşı 
olaylardaki durumlarını izah edememesi ve bu halin 
tevali edip gitmesi, anarşinin sığınağı, desteği olmuş
tur. Pol - Der, Töb - Der gibi yabancı ve yıkıcı fi
kir fiillerin temsilcisi dernekleri ilgili bakanlıklarda 
iktidarına ortak ve hâkim kılması ve buna razı olma
sı, anarşinin kaynaklarını himaye ettiği sonucunu 
vermiştir. Flimaye gören, Devlet yıkmaya kasıtlı, 
Devletten maaş alan, elbisesi ve hatta üzerindeki si
lahı Dâvletin olan bu şahıslar, huzur ve asayişi sağ
lamak şöyle dursun, anarşiye iltihak etmişler ve hat
ta kaynak olmuşlardır. Vatan sathında bunun çok 
hazin tabloları ve acı meyveleri hâsıl olmuştur. 24 
parlamenterimin bilerek ve isteyerek 1 Mayıs Mark
sist yürüyüşüne katılan CHP'nin bu hazin gidişine 
milletimiz gayet realist bir görüşle notunu vermiştir. 
«Bir günde anarşiyi durdururuz» diyenlerin, anarşi 
önlemek şöyle dursun, anarşistleri iktidarına ortak et
tiği gerçeği ortaya çıkmıştır. CHP iktidarında, Cum
huriyet devrinde ilk defa, Devletin anamüesseselefi 
anagörevlerini yapmaktan maihrum hale getirilmiştir. 
CHP'nin en yetkili şahıslan, devlet kuruluşlarını ve 
onların fedakâr mensuplarını görevlerinden dolayı it
ham etmiştir. Ama görevlileri mesnetsiz olarak tef
rik edilmiş ve hem Devlete hem de birbirlerine karşı 
düşman hale getirilmişlerdir. Devletin görevlilerini 
öldürenlere, görevlilere saldıranlara, Devletin görev
lilerinin dokunmaması için anlaşılmaz müdahale ve 
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telkinlerde bulunulmuştur. Devletin valileri bu ha
zin gidişi millete intikal ettirmek durumunda kalmış
lardır. Fazilet rejimi olan demokrasilerde tasvibi 
imkânsız; olan birtakım yollardan geçerek iktidar olan 
CHP'nin son iki yıllık iktidarı Türkiye'ye çok paha
lıya mal olmuştur. CHP'nin son iki yıllık iktidarı ve 
icraatı Türkiye'yi fevkalade hale sokmuştur, Türkiye 
halen de bu fevkalade hal şartları içindedir. 

İRFAN ÖZAYDINU (Balıkesir) — 3 aylık ik
tidar ne öldü? 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Değeriİ 
üyeler, Mustafa Kemal'in Türkiyelini fevkalade hal 
şartlarına sokmak fevklade hazindir ve fevkalade me
suliyeti muciptir. . 

Sıkıyönetim bir yılı aşan bir zamandan beri de
vam etmesi ve Yüce Parlamentonun hemen her de
fasında ittifaka yakın ekseriyet kararlarıyla sıkıyö
netimi uzatması ve hâlâ memleketimizde asayişin te
min edilememesi fevkalade halin delilidÜr. Vatan ev
latlarının akmakta olan kani; Yüce Meclislerin tedbir 
paketleriyle öncelikle uğraşması, silah kaçakçılığının 
varlığı, fevkalade halin delilidir. 

Değerli üyeler, «Bu fevkalade hal şartlan içlinde 
Yüce Meclis, evvel emirde neyi ve kimi yaşatmak gö
revi altındadır?» kısaca bu konu üzerinde durmak 
zaruretini hissediyorum. Türklük âleminde milliyetçi 
düşüncenin en büyük lideri Mustafa Kemal'dir. Mus
tafa Kemal, milliyetçi düşüncesini yeni bir Türk Dev
leti kurmaya vardırdığı için milfetim'izin en büyük li
deridir. Bu Büyük Uider «|En büyük eserim Türkiye 
Cumhuriyetidir» diyor. Mustafa Kemal'in bu en bü
yük eserini kim koruyacak ve ebed müddet kim ya
şatacaktır? Bu en önemli görevi «içişleri yapsın» de
yip geçmek mümkün değildir. Bu görevi, Türküye Bü
yük Millet Meclisi filhal üzerine düşmüş görev say
mak durumundadır; Yüce Meclislerin asli görevi de 
budur inancındayız. 

Değerli üyeler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birbirinden ayrılmaz 
bir bütündür; bir kalbukta iki badem içi misali. Dün
yada birçok devlet ve bu devletlerin yaisama organı 
olan Meclisleri vardır; fakat hiçbirisi kendi devleti 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğuş ve ya
şama esprisi içinde değildir. Mesela, demokrasiyi haz
mettiği kabul edilen Ingil'tere^de meclis, Avam Ka
marası; Devleti temsil edenlere, yani Hükümet eden
lere karşı ingiliz milletinin çeşitli sebeplerle mücade-
les'inden doğmuştur. Yani orada devlet var, ona kar- ~ 
şı mücadeleden Meclis doğuyor. Bütün devletlerdbki 

i meclislerin durumu böyledir; ama bakalım 1920'lerin, 
yiğitlerin harman olduğu Anadolu yaylasına: Dev
leti temsil eden şahıslar ve kuruluşlar istanbul'da; ama 
Milletin Meclisi Ankara^da 23 Nisan 1920 tarihlin-' 
ds resmen kuruluyor; Milli Mücadeleye millet adına 

I sahip çıkıyor. Kendisine Mustafa Kemal'i baş yapa
rak yeni bir Devletin doğuşunu hazırlıyor ve kendi 
kuruluşundan üç yıl kadar sonra, yani 29 Ekim 1923ite 
Cumhuriyeti kuruyor. Yanli, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinden evvel, Türkiye Büyük Millet Meclisi var 

| tarih sahnesinde. Bu özellik, başka bir devletin ve 
I milletin meclisinde ve hayatında yoktur. Yine, O Yü

ce Meclisin müstemirren inikat edeceğini Mustafa Ke
mal, Anayasa kaidesi yapmıştır. 

Değerli üyeler, Devletten evvel var olan o Yüce 
Meclis, bu Yüce Meclistir. Havuzun içindeki su el-

j bette değişir; ama havuz aynıdır ve su aynı seviye-
j de kalmak mecburiyetindedir. Bu espriyi ihmal ede-
| rek, Türkiye'de hiçbir şeyi izah etmek mümkün değil

dik 
j Mustafa Kemal'in Devletten evvel kurduğu bu 

Büyük MilM Meclisi, Mustafa Kemal'in «En büyük 
eserimdir» dediği Türkiye Cumhuriyetini korumak1 

ve ebed müddet yaşatmak için tedbir almak zarureti 
içindedir. Yüce Meclisin fevkalade şartlar içinde bu
lunan Türkiye'ye ve onun meselelerine bigâne kalma
sı ve meseleye hükümetçilik açısından bakması müm
kün ve muteber olamaz, inanıyorum ki, Yüce Meclis 
Devlete yönelik muzır cereyanları bertaraf edecek 
•kanuni tedbirleri gecikmeden yerine getirecektir. Mev-' 
cut ve bu istikamette çıkacak kanunları da, görevli 
Cumhuriyet hükümdtleri ve bilhassa içişleri Bakanlı
ğının mümtaz, vefakâr ve fedakâr kadroları dirayette 
yürütecelkıti)•. 

I Değerli üyeler, fevkalade şartlar içinde bulunan 
I ve bulunmuş, yalnız Türkiye değildir. Demokrasileri 
I çok daha eskilere uzanan Fransa, italya, Almanya, 
I Kanada gibi birçok demokrasi memleketleri feVka-
I İade şartlar içinde bulunmuş ve meclislerinden fevka-
I İade şartların bertaraf edilmesi için fevkalade müey-
I yide hükümleri çıkartılmıştır. Hiçbir Meclis, dev-
I letini yıkmaya yönelik, rejimini yıkmaya yönelik, ken-
I dişini feshe yönelik, gayri nizami harp ilan etmiş 
I Marksist cereyana seyirci kalamaz. İşfte, Yüce Mec-
I l'iisterin önündeki mesele budur, fevkalade hal budur,, 
I Meclis, gereğini yapmakta gecikirse ne olur? işte, o 
I zaman millet; bir kere daha, «iş bana düştü» der ve 
I kentli işini kendi görmek mecburiyetinde kalabilir. 
| Bu da Devlet nizamı içinde, tabii ve hukuki olmaz. 
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Yüce Meclisin, Devletimizin içinde bulunduğu fev
kalade hadden çıkması konusüüdaM titizliğine inanıyo
ruz ve güveniyoruz. Bu konuda ern'sal olmak üzere, 
birÇök derno'krasi memleketlerinde fevkalade hal hak
kında kanuni tedbirlerin tereddütsüzce alıridığını ib
retle görmüyoruz. Mesela, Kanalda Devleti bunldan 10 
yıl evvel çıkan anarşik olayları önlemek için harp ted
birleri kanunlarına atıfta bulunarak anarşiyi önlemiş
tir. Kanada, içinde bulunduğu fevkalade halden çıka-
Ibilmdk maksadıyla harp mevzuuna atıfta bulunan hü
kümler getirirken, hiç kimse «Ne oluyor, nereye gi
riyoruz? Rejim elden gidiyor, demeden tedlbirler alın
mış ve Kanalda keridîsini kurtarmıştır. Keza, Alman
ya'da çıkartılan arttiterör kanunlar, ingiltere'de İRA 
tetjhîşçi'lerine karşı çıkartılan ve tatbik edilen hüküm
ler fevkalade hal bükümleridir. Hiçbir kimse, bu 
devletleri faşistlikle veya şu yalhut öteki diktatöre 
benzetmekte bulunmamalktaldır. Keza İtalya, ceza 
mevzuatına, içinde bulunduğu fevkalade hailden çık
mak için ağır hükümler getirmiştir. Demokrasinin 
yerleşmiş olduğu Batı devletlerinin çoğu, ceza ulsul 
kanunlarınida esaslı değişiklikler yapmışlardır; İtalya, 
İspanya, Fransa ve Almanya bunlard'andır. Dikkat 
edildiğinde görülür ki değerli üyeler, oralarda anar
şist hareket b'iziden evvel başlamış ve bizlden evvel bit
mek üzeredir. Alınan bu tedbirler sayesinde, şu sıra
larda anarşi bize nispeten çok gerilerdedir. 

O halde, aynı neviden olaylar sebebiyle alınmış 
ve müspet sonuçlara varılmış tedbirlerin bizde de 
gecikilmeden alınması faydalı olacaktır. Devlet düş
manlarının devlet kadrolarında yer almış olması, en 
azından mücadele için nakisedir. Devlet yıkıcılarının, 
yıkmak istedikleri Devletin kadrolarında ne işi var? 
Devleti içten içe yıkmak için mi? Buna Devlet nasıl 
müsaa'de eder? Bu manada temizlik şarttır. Bu, Dev
lete sadık devlet memurlarının korunması demek ola
caktır. Mesela, Amerika'da ne bir komünistin, ne bir 
faşistin, ne de bir naziztin devlet kadrolarında görev 
alması mümkün değildir, kimse de bunu yadırgama-
maktadır. Kana'daMa 28 Ekim 1970 tarihinde Kamu 
Düzeni Geçici Tedbirler Kanunu namıyla kabul edn 
len kanuna göre, hem anarşiste ve hem de yataklık 
edene çok ağır müeyyideler getirilmiştir. Kanaida'da 
kabul edilen, müspet neticeleri alınan bu kanun hü
kümleri çok enteresandır ve çok ağırdır. Zaman al
mamak için uzun uzun bahsetmek istemiyorum; 
ama konu ile ilgili emisaldir ve hiçbir Kanadalı «Ka
nada faşizme yönelmiştir» demeyi aklından geçir
memektedir. 

Değerli üyeler, anarşik olaylara sahne olmuş bil
cümle memleketlerde anarşiyle mücadele, hükümet
lerin meselesi değil, devletin meselesi kabul edilmiş-ı 
tir. Bu teşhis doğrudur, alınan tedavi de ona muvazi 
olarak doğru olmaktadır; Türkiye'mizin de bu emsali 
benimsemesi aklın yoludur; Devletin beikası, rejimin1 

yaşaması meselesidir. Yüce Meclisin bu beka dava
sına gereken önemi vereceğine inancım tamdır. 

Değerli üyeler, Türkiye'de bu gayretlerin hepsi 
'komünistlerin gücü nispetinde sergilenmiştir. Yeraltı 
örgütleri ve onların legal plandaki uzantıları tam bir 
işbirliği içinde çalışmışlardır. Bunların şuurlu yar
dımcıları kadar, gafil taraftarları da olmuştur. 1974 
affı, demokrasi ve özgürlük adına verilmiş tavizlerin 
en hazinidir. Türkiye'de komünist hücre faaliyetleri
ni kışkırtmak, yıkmak ve bölmek suretiyle bir darbe 
noktasına varamamışsa; bu neticeyi Türk milliyetçi
liğinin gücüne ve Peygamber duası almış Ordu'mu
zun selametine bağlamak doğrudur. 

Bizim milliyetçiliğimizin derinliğini ve sağlamlı-ı 
ğını yeteri kadar anlayamayanların, bu kürsüdeki ba-1 

zı beyanları üzerinde durmak isterim. Sırf kapitalist
lere düşman oldukları için, milliyetçi sayılan Ruslarla 
ve Cinle veya benzeri memleketlerle bizim milliyetçi
liğimizin mukayesesi yapılamaz. 

MilM gerçeğini kabul eden, bunu sosyolojik ve 
psikolojik dayanaklarını kavrayan sosyalistler olmuş
tur. Avusturyalı sosyalist O'tto Bover, Alman Kari1 

Kautsky ve Fransız Jaures'i bunlar arasında saymak 
mümkündür; ama Marks'ın ve Enlgels'in kaleminden 
çlkan manifestoda deniyor ki, «Komünistleri vatanı 
ve milleti yok etmeye çalışmakla itham ediyorlar. 
İşçilerin vatanı yoktur. Onları, sahip olmadıkları bir 
şeyden mahrum etmek düşünülemez. Esasen milliyet 
sınırları burjuvazi ve onunla birlikte inkişaf eder; ti
caret münasebetleriyle yeteri kadar tahrip edilmiştir; 
bunlar proleter münasebetleriyle yeteri kadar tahrip 
edilmiştir. Bunlar proleteryaniin zaferiyle büsbütün 
ortadan kalkacaktır» deniliyor manifestoda. 

Slav ve Çin emperyalizmi için bu hüküm, yalnız 
başkaları için doğrudur : Sınırları ortadan kalkacak
tır; ama sadece Rus sınırları veya Çin sınırları büyü
yecektir. Afrika'dakl Bolşevik istila hareketlerinin de, 
Çin Hindinddki rezaletin de sebebi budur. Komü
nizm, Slav emperyalizmi için de, Çin emperyalizmi 
için de bir vasıtadan ibarettir; bir yayılma ve hâkimi
yet vasıtası. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Çalışkan. 
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RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Millet ı 
gerçeğinin ve milliyet duygusunun en azılı düşman
ları komünistlerdir. Bunun için içtimai çatışmaların1 I 
en uzlaşmazı ve en devamlısı, komünistler ve milli- j 
yetçiler arasında cereyan öder. Romüriizm, irikârcı-
lığı ve materyalist talbiatıyla, dinlerle totaliter karâk- I 
teriyle de liberal düşünceyle çatışır. I 

Hususiyle, tslam medeniyetinin bütün ölçüleri ko- I 
münistterle tam ve kesin bir uyuşmazlık halindedir. 
îslamdan ayrılmış bir Türk milliyetçiliğini izah et
mek de mümkün değildir. Türk milliyetçiliğini, kolo
ni hayatından kurtararak devlet kurmuş kavimlerin 
milliyetçiliğîyle karıştırmak da yanlıştır. Türk mi 11i-
ydtçiliğinıi besleyen köklü kültür ve medeniyet kadar, 
tarih boyunca hür ve müstakil yaşamış olması d'a 
önemlidir. Bu millet kimsenin kölesi olmamıştır, 
kimseyi de köle derecesine düşürmem işitir; köleleri 
azat etmiştir; onun için de, bizde yabancı düşman
lığı ve kompleksi yoktur. Bizim kapitalistlere de, sos- I 
yalistlere de özenti içinde olmamız mümkün değildir. I 
Toprağımızın, insanımızın, tarihimizin ve jmancımızın 
rehberliğinden beslenen milliyetçileriz. 

Türk ekonomisinin devletçilik ve tahditçilik zor-
lamalarıyla kesilmek istenen nefesini kazanması, pi
yasa ekonomisini uygulamakla mümkün ise, biz bu- I 
nu yaparız. Şili'deki diktatör Pinıoşe'nin, materyalist I 
olduğu için sağda sayılan Profesör Friedman'dan akıl I 
alması bizi ilgilendirmez ve gocundurmaz. Halbuki 
Friedman, enflasyon para arzıyla izah eden ciddi I 
bir âlimdir ve ekonomik hürriyetler kadar siyasi hür
riyetlerin de mutlak lüzumuna inandığını herkes bi- I 
liyor; Nobel mükâfatı almış bir aydındır. Üstelik 
Cumhuriyet Hükümetimiz sön tedbirleri kendi bilgi- I 
si, kendi ihtasası ve kendi ' tecrübeleriyle almıştır; I 
Friedman'ı da ve Şikago'daki arkadaşlarını da ça- I 
ğırmalk lüzumunu duymamıştır; böyle bir lüzum ol
saydı çağırabilirdik de. Sayın Muhalefet liderinin bu 
klonudaki imaları maksaltlı değitee, üzülerek ifade I 
ediyorum, biTgisizcedir, hazindir ve herhalde bir I 
k'ompeksin mahsulüdür. I 

Değerli üyeler, Devletimizi kuran Mustafa Kemal 
Atatürk, gözbebeğimiz olan bu Devletin ve emanet- I 
lerinin ayakta kalması için prensipler de koymuştur. 
Türklük âleminin en büyük düşmanını sağlığında if
şa etmiştir; Cemıiyetim'izin ve Devletimizin he- I 
defini de göstermiştir. Bu hedef, muasır mede
niyet seviyesidir. Bu hedef üzerinde çalışacak I 
sistemi de «milli hâkimiyet ve onun kayıtsız şart- I 
sız milletin olacağı» prensibini anamtiihrak olarak ifa- j 

ı de etmiştir. «Türk âleminin en büyük düşmanı ko* 
münistliktir» diyerek, bugünün devlet düşmanlarını 
yarım asır evvel görmüş ve tespit etmiştir. Atatürk 

I gerçeğinin ışığı altında Türkiye Cumhuriyeti Devle-
I tinin dününü, bugününü ve yarınını izah etmek zaru-
I reti vardır. Atatürk, üzerinde düşündükçe büyüyen 
I bir gerçektir. Bir benzetme yaparsak, nasıl durgun 
I bir suya bir taş atınca hâsıl olan hareket dalga dalga 
I bütün havuzu kaplarsa, Atatürk de beşer camiası ve 
I medeniyet âleminde düşündükçe büyüyen, akılları ve 

gönülleri kaplayan bir cevherdir. Çalışan, güvenen 
ve övünen her Türk bu büyük mirastan hissesini alı
yor demektir. Atatürk'ün «müstemiren inikat eder» 
dediği Yüce Meclis huzurunda bunları ifade etmek 

I bizim için vazife olmak yanında, ayrıca bir şereftir.; 
I Grubumuz bu şerefli' emanetin uyanık ve mümtaz 

bekçisidir. 
Değerli üyeler, Devletin, Anayasa ve kanunlarıyla 

I önemli görevler verdiği ve bütçesi üzerinde konuşa 
I tuğumuz İçişleri Bakanlığının değerli amir, memur ve 
I tüm görevlilerinin hasretle bekledik'leri kanun tasa-
I rılarının birçoğu halen Yüce Mecliste ve komisyon-
I larındadır. Bunların bir an evvel kanunlaşması Içiş-
I leri Bakanlığına ve onun değerli personeline en bü-< 
I yük yardım olacaktır. Yüce Meclis en kısa zamanda 
I bu yardımı yapacaktır kanaatindeyim. 
I Değerli üyeler, anarşi can almaya ve huzur boz-' 

maya devam ediyor. Şimdiki Hükümet 3 ay içinde 
I ne yapmıştır? Bizce... 

İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — 100 gün için
de. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — 3 ay ol-
I du, bugün ayın 22'si. Güvenoyu alalı 3 ay oldu. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışkan. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) - - Bizce bu 
I Hükümet 3 ay içerisinde çok önemli ve milletin bek

lediği 2 önemli noktayı gerçekleştirmiştir... 

İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — 700'de ölü. 
I Onu da söyleyin efendim. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Sayın 
Bakan, siz bu mesuliyeti deruhte etmiş bir kimsesi^ 
niz. 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın Çalışkan... Zatıaliniz 
görüşlerinizi belirtin. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla)' — Şu nok
tadan kendinizin sabırla dinlenmesini çok rica etti
niz. Balkınız talihe ki, ben naçiz bir Grup sözcüsü 
olarak, sizden bu ricada bulunuyorum şimdi. Bu, ib-

1 röt verici bir durumdur. 

— 567 — 



M, Meclisi B : 50 22 . 2 . 1980 0 : 1 

BAŞKAN — Rica ediyorum devam ediniz. 
RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — 1. Bu 

Hükümet, Devletin müessese ve güçlerini, anarşiyi 
ve anarşisti himayeden çekmiştir. (CHP sıralarından 
«Maşallah» sesleri) Yani, Devlet, hüviyeti ne olursa 
olsun, anarşiyi ve anarşisti himayeden kendisini çek
miştir. Artık anarşisttin arkasında Devlet ve onun 
görevlisi yoktur. 

2. Bu Hükümet, anarşistin ve anarşinin, devlet 
düşmanlarının üzerine ciddi olarak ve canla başla 
gitmiştir ve gitmektedir. Anarşiyi besleyen kaynağa 
ve bataklığa ciddi olarak el atmıştır ve bunun örnek
lerini vermiştir. Bu Hükümetin işbaşına gelmesine 
kadar münferit yakalanmalar olabilmişken, son üç 
aylık dönem içerisinde anarşist üreten örgütlere isa
betle ve başarıyla el atılmış, operasyonlar yapılmış, 
kitle halinde yakalanmalar olmuştur. 

BAŞKAN .— Sayın Çalışkan lütfen bağlayınız, 
dört dakika geçti. 

RAMAZAN ÇALİŞKAN (Devamla) — Bağlı
yorum. 

İşte, doğru teşhis ve doğru tatbikatla başlayan 
Hükümetin ve onun bir kolu olan İçişleri Bakanlığı
nın başarıya ulaşacağından emin bulunuyoruz. 

Bütçenin Devletimize, yurdumuza, İçişleri Bakan
lığının tekmil değerli mensuplarına hayırlı olmasını 
Grubum ve şahsım adına Cenabı Hak'tan niyaz edi
yorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Efendim, 

müsaade buyurursanız,.. 

BAŞKAN — Sayın Özaydınlı, zalıalinizin müra
caatını aldım; hassasiyetinizi takdirle karşılı yorum; 
ama bu türlü bir usul içerisinde söz verme imkânımız 
yoktur, takdir edersiniz. Çok isterdim; ama böyle bir 
usul mümkün değil; ihdas edemem. 

Teşekkür ederim. 

İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Gerçekleri 
dile getirmek, açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özaydınlı anlıyorum, ifade 
etmek istediğinizi çok iyi anlıyorum; fakat bu usulü 
açtığımız takdirde bütçe görüşmelerini salimen yü
rütme imkânımız olamaz. Tekrar özür dileyerek söz 
Veremeyeceğimi belirtirim. 

İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Efendim, 
Bakanlığı doğrudan doğruya itham eder şekilde ko
nuştular. Bakanlık yapmış bir kimse olarak konuş

mak istiyorum. Merak buyurmayın, sataşmaya ma
hal vermeyeceğim. 

BAŞKAN — Zatıa'linizin o üslubunu da bili'yo-
. rum, usul açamayacağımı söylüyorum. Yeni bir usul 

ihdas etmiş olurum, o bakımdan söz vermem müm
kün değil, 

İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Ama gerçek
leri tamamen saptırmıştır. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sataşma 
var mı, yok mu İçtüzüğe göre? Onu açıklayın; siz de 
bilin, bizde bilelim. Var mı, yok mu sataşma? Hepi
miz İçtüzüğe uymak zorundayız. 

BAŞKAN — Olmadığını belirtiyorum, o türlü bir 
sataşma olmadığını ve onun için söz veremeyeceğimi 
Sayın Özaydınlı'ya .kendi üslubu içinde belirtmek is
tiyorum Sayın Karagözoğiu. 

İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan durum şudur : Sayın Adalet Partisinin sözcüsü 
haklı olarak Grubunun görüşlerini dile getirdiler. 
Konuşmasının bir kısmında POL - DER'den, TÖB -
DER'den ve teşhisten bahsettiler. 

Ulusumuzun, memleketimizin bugün olağanüstü 
şartlarda, geleceğini her geçen gün daha karanlığa 

i doğru ittiği bir durumda, elbette ki, teşhiste birleş
memiz zarureti vardır. Eğer birimiz teşhiste hata yap
tık dersek ve anarşiyi buna bağlar isek, iki yılda 
akan kanların, iki yılda olan olayları İOÖ günle kı-

I yaladığımız takdirde, ne duruma geldiğimiz ortada
dır. O bakımdan, açıklama babında söz tetedim. 

BAŞKAN — Sayın Özaydınlı, zaten söylemek 
istediğinizi de ifade ettiniz. 

Teşekkür ederim. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmış

tır efendim. 
Şâhısları adına söz isteyen sayın arkadaşlarıma sı

rasıyla söz vereceğim. 
Ldhipjde Zeki Efeoğlu, buyurun efendim. . 
Saym Efeıoğîu, süreniz 10 dakikadır. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Muhterem Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Bugün günümüzün en büyük sorunu haline gelen 

anarşinin ve anarşistlerin tek amacı son Türk Dev
letini yok etmek, Afganistan gibi Türkiye'yi Rusya' 
ya peşkeş çekmektir. 

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere, solcu ve sos
yalist maskesi altında faaliyet gösteren tüm Mark
sist ve komünist dernek ve teşekküllerin yanı sıra, adı 
«sosyalist» olan legal komünist partiler masum genç
leri aldatarak sokağa dökmekteler ve böylece menfur 



M< Meclisi B : 50 

emellerini gerçekleştirebilmek için her yola başvur- I 
maktadırlar, I 

Bugün asil Türk Milletini bizar eden olaylara I 
geçmeden önce, Marksist ve komünistlerin amaçları- I 
nı objektif bir gözle açıklamak İstiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, anarşik olayların teme- I 
ünde "yatan gerçekleri görebilmek için 1978 ve 1979 I 
yıllarında yayınlanan, iki, komünist parti tüzüğün- I 
den bazı hükümleri gözden geçirmek gerekir; böyle
ce Türkiye Komünist Partisinin Türkiye için neler 
düşündüğü, neleri amaçladığını görmek mümkün olur. I 
Bakınız, yayınlanan bu iki tüzükte neler deniliyor : I 

«Türkiye Komünist Partisi proletarya partisidir. 
Amacı, devrimin öncü gücü olan proletaryanın sı
nıf bilinçli kesimini ve sosyalizm uğruna mücadele I 
eden tüm güçleri birleştirip, antifaşist güçbirliği ve I 
antifaşist halk cephesini kurmak ve bu güçleri sos
yalizm uğruna mücadeleye kanalize ederek, sosyalist 
'komünist devrimi gerçekleştirmektir. Türkiye Ko- I 
münist Partisi, burjuvazi ve onun iktidarını gider
mek amacıyla, mücadelesinde tüm demokratik ve le- I 
gal olanakları kullanmakla birlikte, şiddet politika- I 
sının temel siyaset olarak kabul eder ve tüm müca
delesini bu temel siyaset üzerinde geliştirir. Bu ne
denle, emperyalizmin, faşizmin ve kapitalizmin yı
kılması için proletarya diktadörlüğü, Türkiye Komü
nist Partisinin temel ve değişmez siyasi hedefidir. 
Bugünkü halk düşmanı düzeni, emperyalist çevrele
re dayanan büyük burjuva •> ağa ikilisinin bu sömür- I 
gen sınıfların egemenliğini her türlü savaş, araç ve 
yöntemleriyle yıkmak, tarihsel bir zorunluk olmuş- I 
tur. Türkiye'nin, ileri demokratik komünist bir dü
zene geçmesi kaçınılmazdır. Türkiye Komünist Par
tisi, emekçi yığınlarını örgütlemek, savaşlarını yö
netmek eylemine, günlük somut savaşımlara önem 
vermiştir. Türkiye Komünist Partisi bu yoldaki sa
vaşımların verimli, güçlü olabilmesi için fabrikalar- I 
da, işletmelerde her yerde yığınsal örgütler ve parti 
komiteleri, temel parti örgütleri hücreler kurar. Fab
rika ve işletmelerde kurulan temel örgütler komü
nist partisinin kaleleridir. Bu partinin savaş kütüğü- I 
ne böyle yazılmıştır. Türkiye Komünist Partisi bu
günkü halk düşmanı düzeni işbirlikçi burjuvazinin I 
egemenliğini yıkmak, sosyalizme yönelik işçi sınıfı
nın hegemonyasına dayanan ileri demokratik komü
nist bir düzen kurmak için Parlamento içi, Parla
mento dışı, zamanın koşullarına uygun bir savaş I 
stratejisi ve taktiği uygular ve bu savaşlarda her tür
lü yöntemleri legal, illegal olanakları, örgüt biçim
lerini, araç ve silahları kullanır.» J 
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Muhterem milletvekilleri, Türkiye Komünist Par
tisinin yayınlanan tüzüğünden gelişi güzel aldığım 
yukarıdaki satırlar, bugün Türkiye'de meydana ge-. 
len anarşik olayların temellerinde yatan gerçek ne
denleri açıklamaktadır. Bu sebeple, Türkiye'de mey
dana gelen tüm olayların tek amacı kutsal vatanı yok 
etmek, Parlamento çatısını çökertmek ve böylece 
Türkiye'yi Rusya'ya peşkeş çekmektir. 

îşte, bu düşünceler içinde bulunan solcu ve ko
münistler vatan sathında yer yer olaylar çıkarmak
ta, vatandaş üzerinde korku ve panik salarak gaye
lerine erişme yoluna gitmektedirler. Bunun en önem
li misallerinden biri de, son TARİŞ olaylarıdır. Bi
lindiği üzere, TARlŞ olayları, TARİŞ'in Çiğli iplik 
Fabrikasında güvenlik kuvvetlerinin silah araması 
bahane edilerek meydana gelmiş ve Marksist kuru
luşlar bundan istifade ederek, komünist ihtilalinin 
provasını sahnelemişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, bilinmeyen ve görün
meyen müessif hadiselerin söylendiği TARİŞ olayla
rı aylarca önce hazırlanmış ve sosyalizme geçiş için 
özel komiteler harekete geçirilmiş ve böylece kanlı 
TARİŞ olayları meydana gelmiştir. 

TARİŞ olayları, Türkiye Komünist Partisinin 
Tüzük ve programlarının ışığı altında hazırlanmış ve 
Türkiye Komünist Partisi Merkez Eylem Komitesi 
ve buna bağımlı Yerel Eylem Komitesi adı altında 
komiteleı; kurarak harekete geçirmiştir. 

Türkiye Komünist Partisi tarafından kurulan bu 
komiteler 3 Ocak 1980 tarihinde izmir'de bir top
lantı düzenlemişler ve DİSK'in genel grev ilanını ka
rarlaştırmışlardır. Türkiye Komünist Partisi izmir' 
de yaptığı gizli toplantı kararlarını, «Gizli» başlığı 
altında, bazı sendika ve kuruluşlara göndermiş ve 
böylece TARlŞ olaylarını ve ikomünist ihtilal prova
sının tatbikini istemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Komünist Par
tisinin izmir'de yaptığı toplantıda aldığı ve bazı 
Marksist kuruluşlara gönderdiği gizli talimatta özet
le şöyle deniliyordu: «Dünyanın en güçlü ordula
rından birisi olan Iran Ordusunun da Iran emekçi 
yığınlarının ayaklanması sırasında nasıl dağıldığı, na
sıl disiplini kaybettiği, asker üniforması içindeki işçi 
ve köylülerin, ayaklanan kitlelerin safına nasıl geç
miş oldukları da halı hatırlardadır. 

Ordu komutanlarının, olayların önlenmesi için 
gösterdikleri, acele ile verdikleri muhtıranın nedeni 
de budur. Ne yapılabilir? Ordunun istediği, muhale
fet partilerinin desteklediği ve AP Hükümetinin tez-
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gâhladığı saldırının çapı çok geniştir ve buna verile
cek cevap da aynı çapta olmalıdır. Bu cevap ise, iş
çi sınıfının elindeki kozu, üretim kozunu oynamasıy-
la verebilir. Yani, işçi sınıfı acilen bir genel grev ha
zırlığı içine girmelidir. Dikkatlice açıklanmış, sıkı
ca örgütlenmiş ve başarıyla yürütülmüş bir genel 
grevin karşısında hiçbir kapitalist saldırı dayanma
maktadır. 

Bu genel grev, muhtemel bir askeri darbe girişi
mine en etken hazırlık olacaktır. Ülkedeki hiçbir 
güç ve her şeyden önce tekelci sermaye ve Ordu pa- ' 
saları işçi sınıfının üzerinden atlayarak diktatörlük 
kurulmayacağını görmelidirler. »ı 

Böylesine bir genel grevin çağrısını ve önderliği
ni kim yapacaktır? Tabii ki, bu, DİSK yönetiminin 
omuzlarındadır. 

Acitör militanlara verilen talimat : 
«1. Sendika yöneticilerimizi seferber etmek için 

zorlayalım. 

2. DİSK yöneticilerinin başlatmak zorunda ka
lacakları bir genel grev dalgası, sadece DİSK üyele
riyle sınırlı kalmamalıdır. DİSK temsilcilerinin fab
rika fabrika, mahalle mahalle seferber olarak sınıf 
kardeşlerini eyleme çekmeleriyle gerçekleştirilebilir. 

3. Genel grev, mevcut sendika yöneticilerinin 
yanı sıra, fabrikaların içine kadar uzanan geniş bir 
önderler kadrosunu gerektirir. Bu açıdan, her fab
rikada fabrika komiteleri örgütlenmelidir. Bu fabri
ka komiteleri şehir ve ülke düzeyinde merkezleştiril-
meli, tek bir eylem komitesine bağlanmalıdır. Genel 
grev seferberliğinin genelkurmayı bu eylem komitesi 
olmalıdır. 

4. İşçilerin savunmasının da Örgütlenmesi gere
kir. Merkez eylem komitesine bağlı olarak bölge dü
zeyinde savunma komiteleri kurulmalıdır. Savunma 
komitelerinin görevi, sınıfın savunmasını örgütlemek 
olduğuna kadar, işçilerin silahlandırılması da olma
lıdır. Bu silahlanmanın en etkin yolu bizzat faşistle
rin ellerindeki silahların alınmasıdır. 

5. Başarılı yürütülen bir genel grev, ülkede her 
an bir devrim öncesi durum yaratabilir. Yani, Ordu 
ve polis çözülebilir, iktidar düşebilir, burjuvazi, tam 
bir dağınıklığın ve iktidarsızlığın içine sürüklenebilir. 
Böylesine kritik bir durumda genel grev hangi ikti
dar formülü ileri sürecektir? Hedef, işçi iktidarıdır. 
İktidarı, CHP'ye ya da onun şu veya bu kanadına 
devretmek tam bir ihanet olur. İşçilerin görevi, böy
lesi bir ortamda bizzat burjuva devletini parçalamak 
ve kendi iktidarını kurmaktır, Bu açıdan iktidar, iş

çilerin bağrından çıkan eylem komitesi tarafından 
alınmalıdır. Bu ise, bir işçi cumhuriyeti demektir^. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Komünist Par
tisinin yayınladığı bu gizli talimattan bir ay sonra, 
29 Ocak 1980 günü yapılan CHP Ortak Grubunda 
talihsiz bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Sa
yın Ecevit, sendikaları tavır takınmaya çağırmış ve 
şunları söylemiştir; «Güney Amerika'dan esinlenmiş 
meseleye göre, modele göre, seçilmiş bir giysinin 
Türk toplum yapısına ve Türk siyasal yapısına uy
mayacağı ve son derece büyük sorunlara, girişimlere 
yol açacağı açıktır. Kaldı ki, böyle bir model, de
mokrasi yok edilmedikçe herhangi bir ülkede uygu
lanamaz. Artık kartlar açıktır, tehlike gözler önün
dedir. Umarım ki, işçi kuruluşları da bu tehlikenin 
farkına, bilincine zamanında varsınlar ve ona göre 
demokratik hukuk devleti kuralları içinde tavırlarını 
alsınlar. Yoksa, bu gibi tertiplerin tezgâhlanması bel
li bir aşamaya vardıktan sonra alınacak tavırlar ya
rarsız olabilir, iş işten geçmiş olabilir.»: 

Sayın Ecevit, bu talihsiz konuşmasını niçin yap
mıştı, bu sözlerini sarf etmesinin sebebi ne idi? AP 
Hükümeti ne yapmıştı da Ecevit bunu önlemek isti
yordu? İşte, bu sorulara DİSK, kanlı TARİŞ olay
larıyla cevap vermiştir. 

Muhterem milletvekilleri, CHP Genel Başkanı 
Sayın Ecevit'in bu talihsiz konuşmasından iki gün 
sonra, Rusya yanlısı DİSK, 31 Ocak 1980 günü Ece
vit'in konuşmasını müzakere etmek üzere kendine 
bağlı Marksist sendikalarla Ören'de bir toplantı yap
mıştır. 2 Ocak 1980 günü bir bildiri yayınlanmış, 
DİSK'in yayınladığı bildiri özetle şöyledir : 

«31 Ocak - 1 Şubat 1980 tarihinde...») 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Amma 
korkmuşsun sen. 

M. SELAHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Gerçeği 
niye söylemiyorsun? Yalan söylüyorsun. 

•ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Aziz arkadaş
lar, meselenin dibine inilmediği için, gerçeği, gerçek
leri anlatıyorum. Bu Devlet bizim. 

M. SELAHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Yalan 
söylüyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Halk Partili ar
kadaşlarım... 

M. SELAHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Gerçeği 
söyle, yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN —• Sayın Yüksel, rica ediyorum.., 
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ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Harflerimi ya- | 
lankyacalk fert çıkarsa mebusluktan istifa edeceğim. I 

M. SELAHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Hadi 
canım sende. 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Harflerimi ya
lanlayan bir adam çıkarsa... I 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, onu bırakın da, siz, 
görüşünüzü bildirmeye devam edin, rica ediyorum. I 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — «31 Ocak - 1 Şu
bat 1980 tarihinde Ören'de ortak olarak: toplanan I 
DİSK Yönetim, Yürütme, Onur, Denetim Kurulları I 
ve bölge temsilcileriyle, DİSK'e üye sendikaların yü- I 
rütme kurulları, dünyanın ve ülkemizin içinde bulun- I 
duğu koşulları görüşmüş, işçi sınıfının önündeki ye- I 
ni mücadele döneminin araçlarını, taktiklerini değer- I 
lendirmiş, işçi sınıfının devrimci sendikal örgütü I 
DİSK'e bu dönemde düşen görevleri belirtmiştir. I 

DİSK'in son Yönetim Kurulu kararlarının dikka- I 
te alındığı ortak toplantıda, DİSK'in egemen sömü- I 
rücü sınıfların saldırısını en etkin, en kitlesel biçim- I 
de göğüslemesi kararı alınmıştır. I 

BAŞKAN — Süreniz doldu, bağlayınız sözünüzü I 
Sayın Efeoğlu. I 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Bu politik ve 
ekonomik saldırılar ve baskılar karşısında, Türkiye I 
çapında genel grev yapılacaktır. Bu amaca yönelik I 
olarak ayrıca bölgesel çapta grevler tertip edilecek- I 
tir. 

Muhterem arkadaşlar, burada... I 
BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, bağlayınız lütfen. I 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Bağlayacağım 
efendim. I 

Burada, bu DİSK'in bildirisinden sonra, elimde I 
Türkiye İşçi Partisinin, Türkiye Sosyalist İşçi Parti- I 
sinin ve tüm komünistlerin bir bildirisi var. Geliniz I 
aziz arkadaşlar, bu* bildirinin ışığı altında, Türkiye' 
de tezgâhlanan oyunları, meydana gelen olayları ob- I 
jektif bir gözle açıklayalım. Halk Partisi vatanper- I 
ver arkadaşlarımla dolu. I 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Doludur ne 
demek? Hepsi vatanperver. I 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Hepsi vatanper
ver; ama, Halk Partisi içerisine sızmış sosyalistler I 
de var. Bunu kabul edelim. I 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sen 
kendi partine bak. I 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL- (Edirne) — Siz- [ 
de faşistler yok mu? I 
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ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Halk Partili va
tanperver insanları... 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu... 
ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Bakınız, Halk 

Partili arkadaşlarımın ataları, bu vatanın çocukları
dır, bu vatan için şehit olmuşlardır; ama, Türkiye'de 
tezgâhlanan oyunlar, son Türk Devletini yok etmek 
pahasına harekete geçirilmektedir. O sebeple, geli
niz, içimizdeki politik düşünceleri bir kenara atalım; 
geliniz, Devlet ve millet varlığı üzerinde birleşelim; 
geliniz, bazı konularda Türkiye Cumhuriyetine karşı 
girişilen ve Türk Devletinin temellerine dinamit ko
yan Marksist kuruluşlara; geliniz... 

M. SELAHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Faşistle
re ne diyelim? 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Faşistleri de. 
(«Bravo» sesleri). 

M. SELAHATTİN YÜKSEL. (Uşak) — Allah 
hepsini kahretsin, hepsini söyle. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Bir şey söyleye
ceğim. Türkiye'nin hiçbir duvarında, hiçbir yerinde, 
okulda, yolda, «Yaşasın Faşizm» kelimesini göstere
mezsiniz; Türkiye'de, bana bir tek faşizmi öven ki
tap, broşür, dergi, mecmua gösteremezsiniz; ama, 
Türkiye'de, binlerce komünizan neşriyat var; ben 
her ikisini de lanetliyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Efeoğlu, bi
tiriniz sözünüzü; müşkül durumda bırakmayın, rica 
ediyorum. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Muhterem Baş
kan, çok önemli bir konu. Şu okuduğum vesikalar 
burada. Bu okuduğum vesikaların amacı, Türkiye'yi, 
Afganistan gibi..., Rusya'ya çağrı yapan teşekkülle
rin isimleri burada. 

Bakınız arkadaşlar, geliniz samimiyetinizi göste
riniz; geliniz, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yıkıcı 
faaliyetlere giren, hatta Halk Partisini istismar eden 
insanlara karşı durabilelim. Bunun en büyük misal
lerinden biri de Enternasyonal marşıdır. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, bağlayınız, aynı ye
re dönüp geliyoruz, rica ederim. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Sözlerime bura
da son verirken, gelecek, 10 bin yıllık Türk tarihini, 
son kutsal vatana yönelen her türlü anarşik olaylar
la mücadeleye giren Adalet Partisi Hükümetinin, İç
işleri Bakanlığının, başarısını daha iyi, daha güzel, 
olumlu yollarda göstermesini ve kutsal vatanı çö
kertmek isteyen Marksist, faşist her türlü kuruluşla
rın dibine inilerek, beyinlerine yumruk vurulmasını 



M, Meclisi B : 50 

diliyor, İçişleri Bakanlığı Bütçesinin hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ediyorum. Bütün arkadaşlarıma 
komünizmle mücadele çağrısını yapıyorum. Bu va
tan çökerse altında beraber kalacağız. 

Hürmetlerimi sunarım. 
(AP ve MHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Efeoğlu. 
Sayın içişleri Bakanı buyurun; süreniz 30; dakika

dır. Sayın Bakan.; 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Cumhuriyet Senatosu İsparta Üyesi) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Kanun, memleketin umumi emniyet ve asayiş iş
lerinden Bakanlığımı sorumlu tutmaktadır. Bu umu
mi emniyet ve asayiş hizmeti vatandaşın can ve mal 
güvenliğinin sağlanmasını, kanun, ve nizam hâkimi
yetinin tesis edilmesini, yurtta sulh ve sükûnun, ka
mu esenliğinin sağlanmasını kapsamaktadır. Kanun
larımızın Bakanlığıma verdiği bu görev, içinde bulun
duğumuz ortamda artık bir milli mesele haline gel
miştir. 

Değerli milletvekilleri, bu milli mesele ile başa 
çıkmaya çalışan Bakanlığımın ve Bakanlığıma bağlı 
kuruluşların bütçesi ve sorunları üzerinde grupları 
adına veya şahısları adına konuşan ve tenkitlerde bu
lunan değerli milletvekillerinin çok istifade edeceği
miz kıymetli fikirlerini, görüşlerini dinlemiş bulun
maktayız. Gerek bu müzakerelerden, gerekse her gün 
basına intikal. eden ve Türk kamuoyunun endişe ile 
izlediği, Devlete başkaldırmaya yönelmiş olaylardan 
çılkan netice; Devletimizin, vahim olarak vasıflandı
rılacak bir anarşi ve terör olgusuyla' karşı karşıya 
'bulunduğudur. 

Mutlaka kontrol altına alınması gerekli olan bu
günkü anarşi, terör, bölücülük, yıkıcılık ve bozgun
culuk olaylarının hedefi nedir? Bu hedefi gerçekleş
tirmek isteyen iç ve dış mihraklar kimlerden oluş
maktadır? Bunlarla nasıl mücadele edilecektir? Başa
rıya ulaşmanın şartları nelerdir? Bu sorulara mutla
ka doğru ve sıhhatli cevaplar bulmaya ve uygulama
yı ona göre tanzîim etmeye mecburuz. Devletin bütün 
güçlerinin sorumluluklarının idraki içinde bu sorula
ra cevap bularak, gerekli uygulamalara süratle geç
mesi lüzumuna inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce Türkiye 
toir hukuk devletidir. Vatandaşın temel hak ve özgür
lükleri Anayasanın teminatı altındadır. Temel hak ve 
özgürlükleri teminat altma alan Anayasa, bütün dev
let müesseselerine ve anayasal kuruluşlarına da görev 
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ve sorumluluklar yüklemiştir. Bütün anayasal kuruluş
larına da görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bütün 
anayasal kuruluşlar ve devlet organları, kendilerine 
vücut veren bu Anayasaya sahip çıkmaya mecbur
durlar. Hiçbir anayasa, kendisinin teminat altına al
dığı haklara dayanılarak, kendisinin kurduğu devlet 
düzeninin yıkılmasına müsaade edemez. Devlete kı
yama teşebbüs etmiş ve onu yıkmayı amaçlayan şer 
kuvvetler başarılı olduğu takdirde, bundan, kuruluş 
maksat ve hedeflerini idrak etmeyerek görevlerini 
yapmayan müesseseler öncelikle zarar görecektir. 

Türkiye kalkınmasını hür, demokratik parlamen
ter rejimle sağlamaya çalışan dünyanın sayılı devlet
lerinden biridir. Türk Devleti vatandaşını temel hak 
ve hürriyetlerini hukuk nizamı içinde meşru zemin
lerde kalarak sağlama gayreti içindedir; fakat son 
zamanlarda yurdun çeşitli bölgelerinde Devletin za
bıta kuvvetlerine, askerine vaki saldırılar üzüntü ve
recek şekilde artmıştır. Tahrik edilmiş kitleler, dev
let güçlerine silah, bomba ve diğer patlayıcı madde
lerle tecavüzlerde bulunmuşlardır. Milletimizin mil
yarlarca lira sarf ederek kurduğu fabrikalar, kışkır
tılmış işçilerce işgal edilmiş, silah deposu haline ge
tirilen bu yerlerden güvenlik kuvvetlerine uzun nam
lulu silahlarla acımasızca ateş edilmiştir. Güvenlik 
kuvvetlerine bu fabrikaları teslim etmek istemeyen 
hir grup militan, işyerlerini tahrip etmişlerdir. 

22 Ocak 1980 tarihinde izmir Tarım Satış Koo
peratiflerine bağlı ünitelerde yuvalanmış bir kısım 
anarşist ve teröristin silahtan tecridi .ve muhtemel ey
lemlerini önlemek maksadıyla yapılan aramalar ve
sile ittihaz edilerek başlayan ve birkaç gün öncesi
ne kadar devam eden olaylar elem vericidir. 

Bu olaylar sırasında güvenlik kuvvetleri kan ak
masını önlemek maksadıyla azami itinayı göstermiş
ken, saldırganlar başta güvenlik kuvvetleri olmak 
üzere Türk askerine silahla saldırmaya cüret etmiş
leridir. Güvenlik araçlarına, hasta taşıyan ambulans
lara silahla tecavüz edilmiş; hastaneleri basmaya te
şebbüs etmişleridir. 100 bine yakın çiftçi ve işçinin 
ortak olduğu TARÎŞ işyerlerinde saldırganlar yaptık
ları tahribatla milyonlarca lira zarara sebep olmuş
lardır. 

Olay sonunda Devletin güçlü eli bu zorbaların . 
yakasına yapışmış; bütün işyerleri boşaltılmış; eşki-
yanin saklandığı bölgeler birer birer ele geçirilmiş; 
devlet güçleri duruma tamamiyle hâkim olarak hu
zur, sükûn ve kanun hâkimiyeti sağlanmıştır. 

Aramada ve TARİŞ'e bağlı 13 işyerlerinden sade
ce 2 ünitede yapılan kaba arama sonunda, uzun nam-
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lulu Sten marka bir tabanca, 43 tabanca, 3 dinamit 
ve pek çok diğer maddeler elde edilmiş; 493 kişi göz
altına alınmış ve bunların pek çoğu tevkif edilmiştir. 

Üzülerek arz edeyim ki, bu olay sırasında Dev
letin güvenlik kuvvetlerinden 4 polisimiz de şehit ol
muştur. Vazife uğrunda şehit düşen Ali Hikmet Ka
şıkçı, Mehmet Erol, Cemal Özer, İsmail Yürümez 
isimli kahraman polislerimizi huzurunuzda rahmetle 
ve saygıyla anar, ailelerine başsağlığı dilerim; yaralı 
polis ve askerlerimizle, diğer görevlilerimizin biran 
önce sıhhate kavuşmalarını içten temenni ederim. 

Değerli milletvekilleri, İzmir'de cereyan eden ola
ya benzer bir başka olay da Antalya'da cereyan et
mektedir. 30 Ocak 1980 tarihinde ANT - BİRLlK'te 
çalışan bir şoförün öldürülmesiyle başlayan ve bazı 
tahrikler sonucu ANT - BİRLİK Genel Müdürlük 
'binasının işgali, işyerlerindeki çalışmanın durdurul
masıyla devam eden Antalya olayları, işçi kesiminin 
üzerinde bazı kuruluşların oynadıkları oyunları gös
termektedir. 

Devlet güçleri kanun hâkimiyetini sağlamak için 
yurdun her tarafında hareket halindedir. ANT -
BİRLİK Genel Müdürlüğünü işgal eden işçiler de, 
bütün direnmelere rağmen binadan tahliye edilmiş
lerdir. 

Son günlerde bir başka eylem biçimi de iş ve 
gücünde olan esnafımızı tedirgin etmeye matuf hare
ketler olmuştur. Birtakım kimseler esnafı tehdit ede
rek, dükkânlarını kapattırmaya çalışmışlardır. 

İstanbul'un bazı semtlerinde kısa bir süre etkili 
olan bu eylem de, güvenlik kuvvetlerince alınan et
kili tedbirler sonucunda kırılmış, yüzlerce suçlu ya
kalanarak adaletin pençesine teslim edilmiştir. Zabıta, 
kanun hâkimiyetini sağlamak için olayların üstüne 
gütmeye devam etmektedir. 

Devletin güçleri İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da 
hayatlarım ortaya koyarak kanun hâkimiyetini sağ
lamaya çalışırken, anarşinin ve bölücülüğün sona er
mesine gayret ederken, Türk işçisinin bir kesimini 
temsil eden Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas
yonuna mensup yöneticiler Şubat başında Balıkesir -
Ören'de genel grev kararı almışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, genel grev 
kanunlarımıza göre suçtur. Buna rağmen, anarşi ve 
teröre karşı olduğunu ağızıödan düşürmeyen Devrim
ci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yöneticileri, işçi
yi kanunsuzluğa çekmek ve bazı kitleleri Devlete ve 
nizama karşı harekete geçirmek için ellelerinden gelen 
gayreti göstermektedirler. 
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Bakınız, DİSK'in Genel Başkanı Abdullah Baş-
türk neler söylüyor: «Türkiye'de emekçi sınıfların 
vermekte olduğu mücadele bölgemizdeki dengeyi de
ğiştirecek, 'bölge halklarının mücadelesine yeni bo
yutlar kazandıracaktır,; Bu ise, emperyalizmin hem 
Ortadoğuda hem de Akdenizde sonu anlamına gel
mektedir. 

İçinde bulunduğumuz dünya şartları düşünüldüğü 
takdirde, smıf mücadelesi verdiğini söyleyen bu Sen
dikanın Başkanının Ortadoğuda ve Akdenizde den
geyi de değiştirmeyi hedef seçtiği görülmektedir. 

Bizim Radyo ve Türkiye Komünist Partisinin 
Sesi adlı korsan radyoların neşriyatından anlıyoruz 
ki, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yöne
ticilerinin İzmir TARİŞ, Antalya ANT - BİRLİK 
ve Istanlbul olaylarına bakış açıları arasında büyük 
bir paralellik vardır. Nitekim, Türkiye Komünist 
Partisi de genel grevi destekliyor ve, «DİSK'in, Ören 
toplantısında genel grev kararı alması, işçi ve emek
çiler arasında Tüm İlerici Yurtsever Güçler arasın
da büyük bir yankı bulurken, bu karar işbirlikçi - te
keldi patronları, gerici faşist partileri korkuttu; sarı 
sendikaları telaşa düşürdü» diyor. 

İzmir'deki kanlı olaylarda, merkezi yurt dışında 
olan birtakım örgütlerin yerli işbirlikçilerle anlaşarak 
oynadıkları birtakım oyunlar sezilmektedir. «Tek 
Yol Devrim», «Kurtuluşa Kadar Savaş» sloganlarıy
la ortaya çıkan birtakım Marksist - Leninist örgüt
ler genellikle yurt dışından yönetilmektedirler. Ni
tekim, İzmir'de cereyan eden TARİŞ olaylarına, Ege 
Üniversitesindeki Marksist - Leninist grupları çeşit
li fraksiyonları sahip çıkmış ve eylem birliğinde bu
lunmuşlardır. Bu gruplar, şehrin çeşitli yerlerinde kor
san yürüyüşler düzenlemiş, anayolları kesmiş, güven
lik kuvvetlerine silahlı saldırılarda bulunmuşlardır. 

Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
güvenlik kuvvetlerimiz, bütün bu zorlukları ve ka
nunsuzlukları önlemiş, çeteleri dağıtmış, suçluların 
büyük bir kısmını yakalamıştır. 

Değerli milletvekilleri, kimse, Devletten güçlü de
ğildir. Kimsenin, Devletin gücünü sınamasına fırsat 
verilmeyecektir^ Anarşinin karşısına azimle çıkıla
caktır. Devletimiz meşru zeminlerde kalarak, meşru 
güçlerini kullanarak, meşru yollardan giderek anar
şinin üstesinden gelecektir. Artık, Devletin bütün güç
leri işletilmeye başlanmıştır. Güvenlik kuvvetlerinin 
morali her 'geçen gün yükselmektedir. Olayların ön
lenmesi için bunları kimin tertiplediğini, nasıl tertip
lendiğini Devletin bilmesi lazım; bu maksatla Dev-
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let İstihbarat Teşkilatı etkin bir şekilde çalıştırıl
maktadır. tdare, hüyük 'bir sorumluluk duygusu için
de ve üstün bir gayretle hizmetlerini yürütmektedir. 
Hazırlanan yeni strateji, planlı bir şekilde uygulan
maktadır. Asayiş bakımından hassas bölge olarak tes
pit edilen yerler idarenin, zabıtanın, ordunun ve is
tihbarat teşkilatının ahenkli bir işlbirliği içinde çalış
maları sonucu, anarşist ve teröristlerden temizlenmek
tedir Halkımız kendisini rahatsız edenlerden kurta
rılacaktır. Mücadeleden yılmak bahis konusu değildir. 
Hedefimiz, Devletin gücünü ve varlığını yurdumu
zun en ücra köşelerinde de tam olarak göstermekte
dir. Devlet güvenlik kuvvetlerinin canları pahasına 
yaptıkları bu amansız mücadele, bu topraklar üze
rinde huzur ve sükûn isteyen herkes tarafından tak
dirle anılmalıdır, 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde toplu
mu huzursuz kılan ve büyük ölçüde eğitimi aksatan 
önemli bir hadise de, TÖB - DER adlı öğretmen ku
ruluşunun Maraş olaylarını vesile ittihaz ederek, yurt 
çapında başlattığı genel boykot hareketidir. Bu öğ
retmen kuruluşunu yönetenler, yurdumuzun birçok 
bölgesinde öğretmenleri ve öğrencileri derse girme
meye teşvik etmiş, bazı okullarda az da olsa başa
rılı olmuştur. Küçük yaştaki çocuklarımız, hatta ilk 
ve ana okullarındaki çocuklarımız, öğretmenlerinin 
etkisi altında kalarak sokaklara dökülmüş, direnişe 
geçmiş, bazı okullarda maddi hasara sebebiyet ver
mişlerdir. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — O sözlerinizi çok 
dinledik. Sen ne yapacaksın onu anlat. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sözde, «Demokratik Sol Kuruluşlar» 
aldı altındaki diğer sol kuruluşları da eylem birliği 
yaparak, birtakım vatandaşlarımızı kanun dışı olay
lara sürüklemişleridir. TÖB - DER'in başlattığı bu ge
nel boykot sonucunda pek çok öğretmen de bu ka
nunsuz davranışa itilmiş, yurdun birçok bölgesinde 
birtakım anarşik olaylar vukubulmuştur, İdare ve 
güvenlik kuvvetleri, aldıkları tedbirler sonucu, bu ha
reketi daha fazla yayılmasına meydan vermeden bas
tırmıştır. Ancak, eğitim müesseselerimizde aşırı sağ 
ve sol mihrakların faaliyetleri hâlâ devam etmekte
dir. istikbalimizin teminatı gençlerimiz her türlü yı
kıcı, bölücü, iç ve dış mihraklar tarafından Ata
türk Cumhuriyetini yıkmaya matuf ideolojilerle şart
landırılmaya çalışılmaktadır. Marksist - Leninist ör
gütler ve bunların çeşitli fraksiyonları, üniversite ve 
yüksekokullarımızdan başlayarak, orta dereceli okul
lara kadar örgütlenme çabası içindedirler. Güvenlik 

kuvvetleri ve istihbarat teşkilatımız, Türk gençliği üze
rine oynanan bu oyunu ortaya çıkarmak için etkin 
bir çalışma içindedir. Yapılan operasyonlar sonucu 
bu örgütlerden birçoğu ortaya çıkarılmış failleri ad
li makamlara tevdi edilmiştir. 

Hükümetimiz görevi devraldığı andan itibaren 
anarşi ve terör mihraklarına bilinçli ve etkin bir şe
kilde gidebilmek için, ihtiyacı bulunan her tedbiri al
mayı planlamıştır. İdarede ve zabıtada yeni düzen
lemelere gidilmiş, Meclislerde bulunan güvenlik ile 
ilgili yasaların süratle" çıkarılmasına gayret gösteril
miş ve başarılmıştır. Yurt çapında planlı bir şekilde 
başlatılan operasyonlarla, pek çok suçlunun suç alet
leriyle birlikte yakalanması sağlanmıştır. Hükümetin 
güvenoyu aldığı tarihten bu yana, siyasi nitelikli 
olaylar nedeniyle yakalanan sanık adedi ile, ele ge
çen silah ve diğer maddeler miktarı şöyledir. 

4ı2.,lllJ19i79 - <19 . 2 . Î98Q tarihleri arasında yurt 
sathında oıtaya çıkartan ktarnünıizan illegal örgütler 
ve mensuplarını söy3ülyMuirnl:i 

Örgütüm adı : 
THKP-C/ı(Tlürkiiye Halk Kurtuluş Partisi Cep

hesi) 
Tutuklanan, Aranan 

'a) Devrimci Yo? 
ıb) Devrimci Sol 
c) Aciltiien 
İd) Kulrltuluş 
e) Halkın Yolu 
f) Eylem Biriliği 
ıg) Devrimci Salvaiş 

h) MLSPB (Marksist Leninist 
Silahlı Propaganda Birliği) 

THİKO (Türkiye Halk Kurtu
luş Ordusu) 

a) TDKP-/IÖ/HALKIN 
KURTULUŞU 

(Tüirikıiye Devrimci Komünist 
Partisi İnişa Örgütü) 
Ib) TİIKIB (Türkiye ilbMailcı 

Ko'münıiıslfcler Biriliği) 
TKP/IM-L (Türkiye Kolmlünist 

Palrtisi M'aıksiısit-Lfânji.n)iist) 
a) sPartizian 
Ib) tDdvnîrnci Halikın Biriliği 

il 38 
• .58' 

'1C|9 
61 
34 
4 

34 

56 

128 

41i 

'134 
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115 
3 
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(Bu illegal örgült men/suipları üzerinde ve örigüt 
©vıIartiaDcle ele geçirten silah, patlayıcı madde ve mal
zemeler da şöyledir: 

Uzuh menzilli otomatik silaJh 16 adet, tüfek 3 
adöt, mıufıffceililf oinfste talbaöca 87, mulhtleiif cinste şaış 
jör V29 adet, muhtelif oinlsfte merimi 3 766 adet, 
muhtelif cinlsıte bömlba 65 ajdeit, dinamit lokulmu 87 
adet, füınjyıe 84, kapsül 16, saniyeli fitil 14.79 Cm. 
dalkjtlo vesaire. 

\1\ZAA9Q9 târihinden 20,^1980, tarihleri anasında 
sağ kes&rue ait tutuklanan,' gözaltıma alınan şalhMar 
ve elde edilen, maddeleııi: Gözaltına alınan şahıslar 
20(6, tutuikfanjan 97, yakalanan taihaöoa 24, yakala
nan mermi 1Q9, bıçak 3, yakalanan dinamit 20̂  fün-> 
ye lfl(9, 

COŞKUN K A R A G O Z O Ğ I J U (fomir) — Bu ör
gütlerin adını da söyleyin. 

ttCİŞLERÎ BARANI MUSTAFA GÜLCÜGtL 
(DeVamla) — Düın okudum, nepis'kııi dinlödinliz; üsta
dım, evvelsi gün burada zikretmiştim. 

lOOŞKlUN KAJRIAlGÖZOĞUU (tzlmür) — NaSıl, 
yanâı olduğumuz aaıflaşılıyior-

İÇİŞLERİ BAKİANl MUSTAFA GÜLCÜGJL 
(İÖflVamla) — Siyahi nitelikli ölüm, banka soycunu, 
saMıın, çatışma, patlayıcı mladde atılması, 171 sayılı 
Klan/uma muhalefet, siyasi parti binaları ve partilere 
yapılan; teöaVüzsler; ile afiş asma ve yaızı yazma gibi 
dıiğer siyasi amaçlı anıarşik olaylarda yakalanan sıanıik 
adedi 6 495, tutuklanan sanık adedi 741, (firar eden 
sanık adedi 479,. 

ı67 il ve 158 ilçede 1 Odak 1980, talihinden 20ı Şu-
bat 1980 tarihleri arasında jandarma kuvvetlerince 
yapılan (Operasyonlarda ele geçirilen sanık, Silalh, 
mÜhlimimat ve patlayıcı ve uyuşturucu maddeler ile 
kaçak eşya miktarı da şjöyîediri: 

İSanılk adedi 3346, uzun menzilli silalh 1117, talbann 
oa 644, av tüfeği 843, fişlek 29 53ll, patlayıcı madde 
367, boimlbiâ 1*2, esrar 10(8 kilo, 50 milyon lira. rayici 
deığerıtoıdeı kaçak eşyıa, 5 siilalh imalathanesi, 1 telsiz; 
cihazı, 1 teksıir makinesi, çok sayıda elektrikli fün-
ye, saniyeli fitil ve yasaklanmış yayın^ 

Yukarıda verilen rakamlarda göirülüyior ki, bir
çok örgüt orltalya çıkarılmış, ve miilliltanıları yakalan!-
mışlaırdjr, 

Değerli rmleljvekilleri, bütün bu hizmetleri, Ba-
kainîığıjma bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan
darma Genel Komutanlığı vasıtasıyla yürütülmek1-, 
tiedıiı*, Taşirada zjalbtfta kuıvlvıetleriniiın başında değerli 
idare amirlerülmiiz, vali ve kaymakamlarıimıç bulunı-

maktadır. Bugünkü ağır ve güç Mzmeltteri yürüte-: 
Ibiflmek içlin zaibı'ta kuvvetlerimizin miktar itibariyle 
airtırjlmasırııa zaruret vardur. Bilgi ve (becerilerini 
artiırtnak mokjsadıyla en üst düzeyde eğitimleri ge
reklidir. AraÇ, gereç silalh ve vâsıta bakımından tak-; 
viiyderiıne mutlaka zaruret vardır. Zalbıta menisupH 
larnnın yaşarma seviyelerinin yükseltilmesi için eko-: 
n'omjiık ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesini lüjzuırnlu 
görmekteyiz. BÜtçemliızin imkânları ölçüsünde kar
ıma k̂ mıilslyionioa yapılan ilaveleri huzurlunuzda metm-ı 
nudJyetile belirtmek ister, aynen fcajbulünü temenni 
ederim, , 

Değerli rrilleltiviekiAleııi, polis ve Jandarmamızın 
ibaŞarıisı için, Devlet olaraJk hiçlbkı fedâkârlıktan kas 
çınıimayacalkltıı'. Bu kuruliuiş mensuplarımızın her tün
ül sosyal ve ekonfornıik ihtiyaçlarının kârşılanırnaisı 
anahedejflmjİKdir. Elmniyet Teşkilat Kanununun 86 
ncı maddesi değiştirilerek, hizmet esasında üstün ba
şarı giösteren emmiyeıt mienisuıpliarıına verilecek ifcra-
imliyie mikttlan 15 maaşa yüfeeltiılmıiişltıir. 

, IŞe-hit olıanfliairi/n, ana, baba ve kamunu rrümaısçılarına 
36 maaş tutarında taajmtet verfimeisli önigöırülmüş-i 
flütf, Aynı haklardanı jandarma ve diğer Siilahlı Kulv-; 
ıvötkaj mensuipiarınıin istifa etmesi için hiaızıdanian ta-
ısarı Yüksek Medi'se sunulmuştur, 

Zabıta mensuplarına nakdi tazminat verilmesi 
hakkındaki kanunda gerekli değişiklikler yapılmış ve 
hizmet telkini artırıcı ve hizmete bağlılığı yükseltici 
hükümler getirilmiştir. Can, mal ve ırz emniyetini 
sağladığı sırada şehit olan veya maluliyete duçar olan 
zabıta mensuplarının mirasçılarına m£aş bağlanması 
veya malul olan zabıta mensuplarına maluliyet maaşı 
bağlanması sağlanmış bulunmaktadır. 

Anarşist ve teröristlerin yurt içinde ve dışında en 
iyi bir biçimde eğitildikleri, son derece usta taktik
lerle yetiştirildikleri ve örgütlendirildikten anlaşıl
maktadır. Bunun yanında, pek çok pahalı ve modern 
silahlara da malik oldukları görülüyor. Bu sebeple, 
özellikle polis teşkilatında görülen noksanlıkların gi
derilmesine ihtiyaç duymaktayız. Bu maksatla kesif 
bir çalışma içine girdik. Eğitim yapan okul kapasi
tesini artırmak ve eğitim sürelerini uzatmak suretiyle 
daha yetenekli ve bilgili polis yetiştirme gayreti için
deyiz. Zabıtanın her türlü gelişmiş tekniği uygulaya
bilecek seviyeye ulaşması amacımızdır. 

Anarşi ve terörle mücadelede başarının bir şartı
nın da silah kaçakçılığının önlenmesi olduğunu be
lirtmek isterim. Bu sebeple, silah ve mermi kaçak
çılığı üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Kaçakçı-
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İıkla meşgul örgütlerin meydana çıkarılması ve suç
luların yakalanması için yeni ve etkin tedbirler al
maktayız. Bakanlıkta bu konuyu takip etmek üzere, 
Müsteşarlık seviyesinde bir takip birimi kurulmuş
tur; bir müsteşar muavini özellikle bu konu ile meş
gul olmaktadır. 

Kaçakçıların kolaylıkla girebildikleri sahillerimizin 
kontrolünü etkili bir şekilde yapabilmemizi temin 
edecek «Sahil Güvenlik Genel Komutanlığının*» ku
rulmasını temin eden bir tasarıyı Yüksek Meclise 
sunmuş bulunmaktayız; tasarı halen komisyonlarda 
görüşülmektedir. 

6815 sayılı Kanunun gerekli değişiklikleri yaparak, 
silah kaçakçılığının önlenebilmesi maksadıyla kara 
sınırlarımızda emniyet bölgeleri teşkili sağlanacaktır. 

Üzerinde durduğumuz önemli kanunlardan biri 
de, günün şartlarına cevap vermeyen eskimiş mevzu
atın yenilenmesidir. Bu maksatla Köy Kanunu, Be
lediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu üzerin
deki çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Bir önemli meselemiz de, trafik konusudur. Her 
yıl binlerce vatandaşımızın ölümüne veya yaralanma
sına, milyonlarca liralık milli servet kaybına sebep 
olan trafik kazalarının azaltılması için mevcut ka
nun yeniden ele alınmış bulunmaktadır. Çalışmala
rımızın sonucunda hazırlanacak tasarı Yüksek Mec
lise sunulacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, buraya kadar yaptığım 
izahatla Devletimize müteveccih, Atatürk Cumhuri
yetini yıkmaya yönelik anarşi olgusunun mutlaka sona 
erdirilmesine azimle çalıştığımızı göstermeye ve be
lirtmeye gayret ettim. 

Devlete silah çeken, vatandaşlar arasına nifak so
kan, binlerce yıl bir arada yaşamış, aynı kadere 
inanmış, aynı bayjrak altında muhtelif cephelerde şehit 
olmak için birbiri ile yarışmış memleket çocuklarını 
kamplara bölerek birbirine kırdıran, vatanımızı*içe
riden fethederek, emrinde olduğu devletlere peşkeş 
çekmeye gayret eden hiyaneti ve onun kullandığı 
- araç olarak - anarşi ve terörü başta siyasi partiler 
olmak üzere bütün anayasal kuruluşlar elbirliği ede
rek ortadan kaldırmalıdır. 

Biz Hükümet olarak, bunun kararlılığı içindeyiz. 
Devletin gücü mutlaka eşkiyanın başını ezecektir. 
Türkiye'de mutlaka kanun hâkimiyeti sağlanacaktır. 
Milli bünyemizi kemiren, Türk halkını canından bez
diren, yurt ekonomisini çökertmeyi amaçlayan içimiz
deki bu düşman mihraklar mutlaka bulunacak ve 
Devletin kahredici yumruğu altında yasal yollarla ve 
yasal güçlerle mutlaka ezilecektir. 

Kanun hâkimiyetini sağlamada zabıta kuvvetleri 
sağ - sol ayırımı yapmadan, her türlü zorbayı kanun 
sınırı içine sokma azim ve kararındadır. Güvenlik 
kuvvetlerinin son günlerde görülen başarılı çalışma
ları, anarşi ve terör mihraklarını şaşırtmış ve onların 
güvenlik kuvvetlerine karşı çılgın saldırılarda bulun
malarına sebep olmuştur. Bu çılgınlıklar mutlaka 
son bulacaktır; Devlet düşmanları mutlaka cezalarını 
çekecektir. Türkiye'yi rahatsız eden ihanet çetele
rinin Devletten güçlü olmadığı mutlaka gösterilecek
tir. Başta Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, Devle
timizin bütün organlarının bu ihanetin üstüne yönel
miş olması memnuniyet vericidir. Mutlaka müspet 
sonuç alınacaktır. 

Milletimizin hakkı olan huzur ve güvene bir an 
önce kavuşması dilek ve temennisiyle, Millet Mecli
sinin değerli üyelerine saygılarımı sunarım. (AP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Arkadaşlarımın soruları var, onları lütfen cevap

landıralım efendim. 
Değerli arkadaşlarım, yazılı soru soran arkadaşla

rımın önergelerini aldım; şimdi de sözlü soracak ar
kadaşlarımın isimlerini tespit edeceğim : 

Sayın Ege, Sayın Miski, Sayın Altuğ, Sayın Yıl
man, Sayın Tuna, Sayın Onat, Sayın Çobanoğlu, 
zatı âlinizi kaydettim Sayın Öcal, Sayın Bor, Sayın 
Âşık, Sayın Öztin, Sayın Eken, Sayın Gökçek, Sayın 
Kabadayı, Sayın Irmak, Sayın Karsu, Sayın Kahra
man, Sayın Yıldız. 

Soru sorma için isim tespiti işlemi tamamlanmış
tır. 

Önce yazılı soruları cevaplandırmanızı rica ediyo
rum Sayın Bakan. 

Yalnız değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 94 ve 
95 nci maddelerine uygun olan soruları Sayın Ba
kana tevcih edeceğim, diğerlerini sorulmamış adde
deceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Yüksek Başkanlık vasıtasıyla 

Sayın Bakandan sorulmasını saygılarımla arz ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Recep özel 

Soru : 
/Bütçe Komisyonunda Bakanlığınız bütçesi görü

şülürken, vali yardımcısı ve kaymakanlara fazla me
sai ücreti verildiği halde, valilere bu fazla mesai üc
reti verilmemiştir. Devleti temsil makamında, hiz-
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meti mesai saatleriyle bağlı olmayan valilerimizin 
bu ücret dengesizliğinin giderilebilmesi için Bakanlı
ğınız ne gibi bir çalışma içerisindedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Vali muavinleri ve kaymakamlara bir 
imkân getirdik ve Meclistedir, Senatoya inmiştir. 
Valiler bunların dışında kaldı. Sebebi de şudur: Diğer 
bir kanun teklifiyle, gene Senatoya gelen bir kanun 
teklifiyle valilere özel idarelerden daha fazla, yani 
vali muavinleri ve kaymakamlara getirdiğimiz im
kândan daha fazla bir imkân getirmiş bulunuyoruz. 
Kabul ettiğiniz takdirde, valiler daha iyi bir hale ge
lecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Edirne Milletvekili Sayın Süleyman Sabri Öz-

nal'ın sorularını okutuyorum : 
«Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın aracılığınız

la Sayın Bakandan sorulmasını dilerim. 
1. Ülkemizde yapıldığı .söylenen silah, esrar ve 

diğer kaçakçılıklarla ilgili ne gibi önlemler düşünü
yorsunuz? 

2. Silah kaçakçılığı ile ilgili olduğu duyulan me
murlar hakkında ne gibi işlem yaptınız? 

3. Kıt bütçe olanakları ile kalkınmamız aksar
ken, sayenizde sayıları 150'ye yaklaşan ve tümü en 
yüksek derece ve maaştaki merkez valilerinin işsiz 
yatırılmalarını önlemek için bir yaptırım düşünüyor 
musunuz? 

Saygılarımla^» 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sorulara cevap verebilmek için alabilir 
miyim? Şimdi cevap vermek için. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zabıtlardan alabilir
siniz. 

Birinci ve ikinci soruyu yöneltiyorum; üçüncü 
soru Bakanlığınızla ilgili değildir, yöneltmiyorum efen
dim. 

1 ve 2 nci sorulara cevap vereceksiniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — «Ülkemizde yapıldığı söylenen silah 
kaçakçılığı ile ilgili ne gibi önlemler düşünüyor sunuz? 
diyorlar. 

Daha evvelki konuşmalarımda arz ettiğim gibi, 
bugünkü konuşmamda da nispeten arz ettim; yeni 
bir ünite kurduk ve MİT'le teşriki mesai yapmak 
suretiyle bu üniteyi çalıştırmaktayız. 
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«Silah kaçakçılığı ile ilgili olduğu duyulan me
murlar hakkında ne gibi işlem yaptınız?|» diye soru
yorlar. 

Burada sarih bir nokta görmediğim için... 
SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Ne 

demek sarih nokta yok? 
BAŞKAN — Rica edeyim efendim, rica ediyo

rum arkadaşlarım. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGlL 
(Devamla) — . . . Bütçe Komisyonunda verdiğim ce
vapla yetineceğim. Orada bulunan arkadaşlar her 
halde verdiğim cevabı bilirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soru 
cevaplandırılmıştır. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) Öyle 
şey olur mu Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Hangi memur, onu söyleyin vereyim 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Öznal, eğer tatmin olmadıysa-
nız yazılı soru ile sorunuzu tazeleyebilirsiniz. Sayın 
Bakanın ne şekilde cevap vereceğini tayin edemeyiz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bu cevapla ilgisi var 
mı şu sorunun?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Başkan, müsade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Eken... 
ETEM EKEN (Çorum) — Bu kadar olmaz ki, 

Burada, Mecliste sorulmuştur. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakanın böyle veya şöyle ce
vap vermesi diye bir tahdit söz konusu değildir. Ar
kadaşımız sorusundan tatmin olmamışsa sorusunu 
yenileyebilir. Lütfen. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bu nasıl şey? Komis
yonda sorulan soruya Komisyonda cevap verilir; bu
rada... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ederim. Bir 
dakika Sayın Bakan. 

ETEM EKEN (Çorum) — Yıktınız Meclisi. (Gü
rültüler) 

GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — (Ço
rum Milletvekili Etem Eken'e hitaben) Adam gibi 
konuş lan! 

BAŞKAN — Sayın Kızılışık. Sayın Kızılışık, zati-
âlinizden de rica ediyorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Asıl sen adam gibi 
konuş, otur yerine. 
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BAŞKAN — Sayın Eken, ikinizin de hareketi 
Meclisimize yakışmıyor, rica ediyorum. (AP ve CHP 
sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — İt, oku
rum canına. # 

ETEM EKEN (Çorum) — Sülaleni... (Gürültü
ler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN—• Rica ediyorum, rica ediyorum. (Gü
rültüler) Sayın Kızılışık... 

GÜLTEKtN KIZJL1 ŞIK (Zonguldak) — Müda
hale etmiyorsunuz, biz muhatap oluyoruz. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Kızılışık, ben muhatap olu
yorum, rica ediyorum, değerli arkadaşlarım. Ben 
muhatap oluyorum. Sayın Eken, sizden de rica edi
yorum... 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, zatiâli-
nizin kanaliyle soru soruyoruz, bunların orada... 

BAŞKAN — Rica ediyorum... Ama zatiâliniz bi
raz fazla ileri gittiniz. Bu bakımdan, bu türlü hare
ketleri Meclisimize yakıştırmıyorum, bir anlık sinir 
hareketi olarak kabul ediyorum. Buyurun arkadaş
larım, rica ediyorum. 

Tamamdır Sayın Bakan, cevaplandırılmıştır. 
Yazılı sorular tamamlandı, şimdi sözlü sorulara 

geçiyorum : 
Sayın Ege, buyurun efendim. Rica ediyorum, 

kısa ve gerekçesiz olsun. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla aşağıdaki sorularımın yanıtlandırılma
sını Sayın Bakandan rica ediyorum. 

İstanbul'da, Zeytinburnu ilçesi, Gazi Osman Paşa 
ilçesi, Kartal ilçesi, Beyoğlu ilçesi; Üsküdar ilçesinin 
Ümraniye bölümü, Dudullu bölümü ve Üsküdar 
Meydanı; Yalova ilçesinin merkezi, Merkez ilçesi ve 
ilçe civarındaki köyleri, Milliyetçi Hareket Partisi 
militanlarınca özel olarak korunmaktadır. Şişli Sa
nayi mahallesi, Gültepe ve Mecidiyeköy meydanı 
Milliyetçi Hareket Partisi militanlarınca korunmak
tadır. Bunlar, kendilerine «Ülkücü Gençlik» diyen 
kişilerdir ve esnaftan haraç istemektedirler, dükkân 
dükkân dolaşarak. 

Bu olayların önlenmesiyle ilgili, Sayın Bakan ar
kadaşım ne gibi tedbirler düşünmektedirler? 

2, Sayın Bakan konuşmasında, yakalanmış olan 
illegal örgüt mensuplarından 79 firar olayı olduğun
dan bahsettiler, yanılmıyorsam. Bu 79 firar olayında, 
kaçan sanıklardan ne kadarı sağcı olarak yakalanmış 
ve yargılanmakta idi, ne kadarı solcu idi? Bunu ra
kam olarak rica ediyorum. 

— 578 

22 . 2 . 1980 O : 1 

3. Yakalanan terörist illegal örgütlerin isimlerini 
zikrettiler, hep solcu örgütler olduğunu söylediler. 
Devletin bütünlüğüne yönelik solcu örgütleri biz de 
tasvip etmiyoruz, yalnız bu yakalanan kişilerin içinde 
acaba hiç sağcı teröristler yok muydu, Var idiyse 
bunların isimlerinin, örgüt isimlerinin rakamlarıyla 
birlikte açıklanmasını rica ediyorum. 

4. 67 ilin valisi, 49 ilin emniyet müdürü, 239 
kaymakam ve vali muavini atanmıştır. Bu atamalar, 
İçişleri Bakanlığının Tayin ve Atama Yönetmeliğinin 
hangi maddesi gereğince yapılmıştır? Yapılan ata
malarda, ataması yepılan görevlilere bu güne kadar 
ne kadar harcırah ödenmiştir? Bu konunun da açık
lanmasını aracılığınızla rica ediyorum. 

5. Silah kaçakçılığının önlenmesi için jandarma
nın elindeki araçlar yetmemektedir. Özellikle deniz
den yapılan kaçakçılıklarda Jandarma Genel Komu
tanlığının emrine bu yıl, bu kaçakçılıkları önlemek 
için hangi deniz araçlarının alınması ile ilgili önlemler 
düşünülmektedir? 

6. Yakalanan suç aletleri arasında teksir ve dak
tilo makinelerinin de bulunduğunu Sayın Bakan be
yan etmişlerdi. Teksir ve daktilo makinesi Millet 
Meclisi içindeki bütün siyasi parti gruplarında da 
vardır. Bunlar nasıl suç aleti oluyor, anlayamadım; 
açıklık getirilmesini rica ediyorum. 

7. Sayın Başkan, özellikle kaçakçılıkla ilgili alı
nan önlemlere yardımcı olmak üzere, Silivri, Çatal
ca, Şile, Yalova ilçelerinde, denizden bu yıl kaç ka
çakçılık olayı yakalanmıştır? Hangi koylardan bu 
kaçakçılık olayı yapılmaktadır? 

Bunları Sayın Bakandan rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Başkan, takdir edersiniz ki, ha
nımefendinin sorduğu sualler çok geniş kapsamlıdır, 
uzun tetkiki, etüdü, araştırmayı icap ettirir; bunları 
burada şifahi olarak cevaplandırmak mümkün değil
dir. Müsaade ederseniz yazılı olarak cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Cevaplar yazılı olarak verilecektir. 
Buyurun Sayın Miski. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, aracı

lığınızla Sayın ©akandan aşağıdaki" sorularımın ce-
vaplaridırUma'sını rica ediyorum : 

Sayın Bakan, Hatay'a vali olarak atadığınız kişi
nin Bakanlığınız Teftiş Kurulunda bulunan raporunu 
gördünüz mü? Bu rapora rağmen bu şahsı Hatay'a 
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vali yaptınız. Bu valinin daha önce görev esnasında 
vatandaşlar arasında ayrım yaptığı ve görüş ayrılı
ğına göre değerlendirme yaptığı, batta Atatürk'ün 
ölüm günü, laiklik prensibine uymayarak, görevini 
bırakacak Hicaza gittiği yine bu raporda yazılıdır. 

'BAŞKAN — Sayın Miski, Sayın Miski gerekçeli 
soru yok. Belirttim, rica ediyorum soru şekline çevi
rin, sorunuzu o şekilde sorun efendim. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — O şekilde soruyorum 
efendim. 

'BAŞKAN — Yok, gerekçeli soruyorsunuz, beni 
müdahaleye mecbur etmeyin. Buyurun. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sorularım o raporun 
içerisindedir. Bakanın o raporun içerisindekileri bil
mesi gerekir ki ona göre cevap versin. Ben onun içe
risinden alarak sormaya çalışıyorum. 

'BAŞKAN — Gerekçesini koyuyorsunuz, ama ol
muyor işte. Soru niteliğinde olmuyor. 

'Buyurun. 

ÖNER Mİ'SKİ (Hatay) — Bilerek mi bu valiyi 
atadınız? Bunları bilerek mi halkın çatışmasına ve 
netice itibariyle Hatay'ın sıkıyönetime alınmasına ne
den oldunuz? 

Yine, Hatay'a atamış olduğunuz Emniyet Müdü
rünüzün, daha önce emniyet teşkilatının hiçbir ye
rinde görev almadığını, ilk kez Emniyet Müdürü ola
rak Hatay'a atandığını biliyor muydunuz? Bilerek mi 
atadınız? 

'Başka bir soru daha : Hatay Valisi, Hatay'da sağ 
terör olayları eserken, 'birçok dükkânın yakılmasında 
o işin başını çeken ve yakalanan bir sağ teröristin ku
lağını çekerek nasihat vermek suretiyle bıraktığını bi
liyor musunuz? Eğer bunu biliyorsanız, vali hakkın
da herhangi bir işlem yapmayacak mısınız? Yargıç 
yerine karar vermek yetkisini Hatay Valisi kendisin
de nasıl bula'biliyor? 

Sorularım hunlar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Başkan, soru, muhteva itibariyle 
fevkalade uzun, onun için müsaade ederseniz yazılı 
cevap vereyim. (CHP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Tabii efendim. 
Sayın Altuğ. 
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakana iletilmek üzere sorularımı yöneltiyo
rum. 
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l1. Hükümetin başının genel görüşü olarak «Ba
na, sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz» sözüne Sa
yın Bakan katılıyorlar mı? Bakana göre de sağcılar 
suç işlemezler mi? 

2. Sayın Bakan 'burada sunduğu konuşmasında, 
12.11.1979 tarihinden başlayarak bazı olayların lis
tesini verdiler. Buna göre, 100 günlük Bakanlıkları 
sırasında kaç yurttaşımız hayatını kaybetmiş, kaçı da 
yaralanmıştır ve kaç olay meydana gelmiştir? Bu olay
larda yakalanan sağ teröristler var mıdır? 

3. Bir süre önce, polis nokta ve karakollarının 
jandarmaca emniyetinin sağlanacağına dair basında 
çıkan haberlerin doğruluk derecesi nedir? 

4. Anarşik olaylar ve terörle ilgili, gerek Bakan
lığınız ve gerekse sıkıyönetim yetkililerince muhtar
lara da çok önemli görev ve sorumluluklar yüklen
mektedir. Bu tarz görevleri yapan herkesin silahlı 
olmalarına karşın, muhtarların hiçbir güvencesi ve 
kalemlerinden başka hiçbir silahı yoktur. Köy muh
tarlarında olduğu gibi mahalle muhtarlarına da silah 
taşıma izni vermeyi düşünüyorlar mı? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, birinci soru Bakanlığınızın göreviyle 

ilgili değildir, yöneltmiyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Diğer sorulara cevap veriniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Müsaadenizle Sayın Başkan, diğerleri 
de hakikaten uzundur, yazılı cevap vereyim efendim. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 
Başkan, nasıl yöneltmezsiniz? Hükümetin başı «Ba
na, sağcılar suç işliyor dedirtemezisiniz» diyor. Sayın 
İçişleri Bakanımız da aynı görüşe katılıyor mu? Bu, 
asayişle ilgilidir; aynı görüşe katılıyor mu? (CHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Vamık Tekin, soru, Sa
yın Başbakanın söylediği 'bir söz hakkında Sayın Ba
kanın kanaatini sormaktadır. Böyle bir şey olmaz. 
(CHP sıralarından 'gürültüler) 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın Baş
kan, değerli Bakanımızın bu konudaki kanaatini öğ
renmek hakkımız değil midir? 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Başbakanın 
bu görüşüne iştirak edip etmeme konusunda soru so
rulmaz. Göreviyle hiçhir ilgisi yok. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
asayişle ilgisi dolayısıyla Sayın Bakanımızın kanaati 
nedir? Bunu öğrenmek istiyoruz, 



M, Meclisi B : 50 22 . 2 . 1980 O : 1 

BAŞKAN — O şekilde arz etmiş olsaydınız, tev
cih ederdim Sayın Altuğ. Tabii öyle değil. (CHP sı
ralarından gürültüler) Evet efendim. 

Sayın Yılman, sizin sorularınızı alalım. 
MADİK YILMAN (Hatay) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakanın yanıtlaması dileğiyle sorularımı arz edi
yorum. {Gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, soru anlaşıla
mıyor. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Soru 1!. Ralhmetli 
Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un katille
rinin yakalanması için çalışmalar hangi safhadadır? 
Bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmiş midir? 

2. Rahmetlinin adı verilen Cevat Yurdakul Po
lis Okulunun kapatıldığı doğru mudur? Okuldaki re
simlerinin indirildiği doğru mudur? 

Bunların Sayın Bakan tarafından cevaplandırılma
sını rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Yazılı cevap vermek işitiyorum efen
dim. 

'BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz. Peki efen
dim. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sayın Bakan, bun
lar kısa; 'bir cümleyle cevap verebilirsiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
((Devamla) — Şimdi, okulda resimler indirildi mi in
dirilmedi mi ihilemiyorum. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Okul kapandı mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Onu da bilmiyorum. Yazılı cevap ve
receğim. 

Yalnız, Sayın Yurdakul'un katillerinin yakalan
ması için özel bir ekip çalışmaktadır. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. 
Sayın Tuna, 'buyurun. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkanım, 

yardımlarınızla Sayın Bakandan aşağıdaki soruları
mın yanıtını rica ediyorum : 

l1. Hükümetinizin göreve atandığı günden bu ya
na, jandarma ve polis bölgelerinde asayişe müessir 
kaç olay geçmiştir? Bu olaylarda ölü ve yaralı yurttaş 
ve görevli sayısı nedir? Bu ölümlerden ne kadarı te
rör olaylarına ilişkindir? Bu duruma göre, geçen yı
lın aynı 100 gününe rastlayan dilimiyle olay ve ölü 
sayısı karşılaştırılırsa tertörün tırmandığı söylenebilir 
mi? 

2. İzmir'de, «Türk askerini arkadan vur, Rus 
askerine selam dur» 'biçiminde her Türkü derinden 
yaralayan ıbir slogan, yazılı veya sözlü atılmış mıdır? 
'Sayın Genelkurmay Başkanının delil bulduramadığı 
bu iddia araştırılmış mıdır? Sonuç nedir? Bu asılsız 
sözün ikide bir Meclis kürsüsüne getirilmesini doğru 
buluyor musunuz? 

•*3. Hükümetinizin 40'ar 'bin dolarlık partiler ha
linde yurt dışında servet bırakmaya izin vermiş ol
ması sizce silah kaçakçılarına yeni bir kaynak yarat
mış olamaz mı? 

4. İzmir ve Hatay'a sıkıyönetimi getirebilme ba
şarısını göstermiş olan-vali ve emniyet müdürlerinizi, 
başka illere de sıkıyönetimi getirebilmeleri için yerle
rinin değiştirilmesini düşünüyor musunuz? 

5. Adaletin üç ayağından yargıç ve savcılar si
lah 'taşıyabilmekteyken, son olayları da dikkate ala
rak, avukatlara da silah taşıma izni verilmesi düşü
nülüyor mu? 

6. Mülki idare amirlerinin sonbahar kararname
si gecikmeli olarak kış aylarına kalınca, uygulamanın 
geri bırakılacağını beyan etmiştiniz. Bu kararname 
kaç kişiliktir, bugüne kadar kaç kişiye uygulanmıştır? 
Çanakkale'den Van'a bir kamyon kaç liraya gitmek
tedir, buna karşılık ortalama ne kadar yolluk ödene-
'bilmektedir? 

7. Doğal yıkımlarda ve toplumsal olaylarda ilk 
akla gelen, ibayram, pazar, tatil demeden sorumlu ve 
görevli saydığımız mülki idare amirlerine, emirlerinde 
çalışan pek çok meslek mensubu gibi fiili 'hizmet zam
mı verilmesi düşünülüyor mu? Halen Plan Bütçe Kar
ma Komisyonundaki bu konuyu tez elden yasalaş
tırmak için Hükümetinizin İçtüzüğün kendisine tanı
dığı yolları kullanacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan? 
«Türk askerini arkadan vur, Rus askerine selam 

dur» sözünün kürsüye getirilmesi ile ilgili sorusuyla, 
arabanın fiyatına taalluk eden soruyu çıkartıyorum; 
diğer soruları cevaplandırınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Başkan, takdir edersiniz ki, sual
ler hem çok uzun, hem de araştırmayı gerektiriyor. 
Onun için cevaplarını yazılı vermek istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Tamam. Teşekkür ederiz. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Soruşturmanın 

sonucu ne olmuştur? 'Bu iddia soruşturuldu mu Sayın 
'Başkan, önemli olan bu. Adli ve idari makamlarca 
soruşturmaya geçildi mi? 
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BAŞKAN — Tabii, o sorunuz içerisinde. O so
runuz var. Hakkınız, o soruya cevap alacaksınız. 

Sayın Onat, sizin sorunuzu alayım efendim. 
GÜNDÜZ ONAT i(Kırklareli) — Sayın Başka

nım, Sayın Bakanımızın, sıkıyönetim görüşmeleri sı
rasında, Çarşam'ba günü yapılan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısında, Jandarma Genel 
Komutanlığına a'it olduğunu söyleyerek okuduğu bir 
rapor hakkında açıklama yapmasını istiyorum efen
dim. 

Sayın Bakanımız, Çarşamba günkü Birleşik Top
lantıda 'bu kürsüde... 

BAŞKAN — Başka sorunuz var mı Sayın Onat? 
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Tek soru sora

cağım efendim. 
!BAŞKAN — Tek sorunuz anlaşıldı efendim. So

ru olarak anlaşıldı Sayın Onat. 
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Hayır efen

dim, müsaade edin sorumu tamamlayayım efendim, 
henüz sorumu bitilmedim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Meclis kürsü

sünden Jandarma Genel Komutanlığına ait bir ra
por okunduğuna göre, milletvekillerine birer fotoko
pisinin dağıtılmasında 'bir mahzur olup olmadığını 
Sayın Bakanımıza soruyorum. 

TARİŞ'teki olaylarla ilgili olarak milletvekilleri-
miz değişik 'bilgilere sahiptir. Sağlam bilgilerle dona
tılmış 'bir raporun fotokopisini dağıtmayı düşünüyor
lar mı? 

'BAŞKAN — Sayın Onat, sorunuzun 1 nci kismı 
Sayın Bakanın bu hususta bilgi vermesine matuftur; 
(böyle 'bir şekil yoktur efendim. Sorunuzun ikinci kıs
mı için Sayın Bakan cevap versinler. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
'(Devamla) — Sayın Başkan, o gün bir kısmını oku
duğum rapor bir te!spittir. Hadiseyi yerinde tespit et
miştir ve onu Yüce Meclise arz ettim, zabıtlarda var
dır. 

'BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim, soru ce-
vaplandırrlrnıştır. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Bir kısmını oku
dunuz, tamamını değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
<(DeVamIa) — Zabıtlarda var. 

'BAŞKAN — Cevaplandırılmıştır Sayın Onat. 
Sayın Çobanoğlü, buyurun efendim. 
AHMET ÇOBANOĞLÜ (Konya) — Sayın Baş

kan, Sayın Baikandan 2 sorum var, aracılığınızı rica 
ederim. 

1. Demire! Hükümetinin kuruluşundan ve Sayın 
Bakanımızın Bakan oluşundan bugüne kadar, Kon
ya Ereğlisi ve Seydişehir ilçelerimizde ve Konya'nın 
merkezinde birçok anarşik olaylar oldu. Bu olaylar
da, yasa dışı ve yasa içi sol kesimden gelen var mı 
ve hangileridir? 

2. Konya CHP il binası ve 4 gün sonra Konya' 
nın Sesi Gazetesi ve 15 gün sonra o gazetenin sahibi
nin evi bombalandı. Suçluları (bulunmuş mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Buyurun 

Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
ı(Devamla) — Burada bu suallere kesin cevap vermem 
müşkül Sayın Başkan, onun için yazılı cevap vermek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tabii. 
Sayın Bor, buyurun efendim. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Sayın Başka
nım, aracılığınızla şu 2 sorumun cevaplandırılmasını 
Sayın İçişleri Bakanımdan rica ediyorum. 

1. 1978 Ağustos ayında, Bor'da, evine baskın ya
pılarak, Milletvekili Sayın Sadi Somuncuoğlu'nun se
çim afişleri de dahil, 165 kalem <bom!ba, tabanca vesair 
suç aletleriyle yakalanan, Niğde Ağır Ceza Mahke
mesince 4,5 yıla mahkûm olan Üzeyİr Lokman Çaycı, 
'bugüne kadar polis tarafından yakalanamamıştır. 
Kaldı ki, halen Merkez Koyunlu 'Belediyesinde me
mur olarak çalıştığı ve maaş aldığı söylenmektedir; 
doğru mudur? Doğru ise, bu konuda Sayın Bakanın 
çalışmaları olacak mıdır? 

2. 1979 yılında açılan sınavla mülkiye müfettiş
liği adaylığını kazanan Aydoğan Yurdakul ve Nuri 
Yaman adlı 2 tane mülkiye müfettişi adayının, 2 Ocak 
1980'de asaletlerinin tasdikleri lazım gelirken tasdik 
edilmemiştir. Bu 2 müfettiş adayının yanında çalış
tığı mülkiye müfettişlerinin verdiği sicil çok olumlu
dur. Bunlardan Aydoğan Yurdakul'un 2 yıl önce gö
rev yaptığı İsparta'nın Senirkent ilçesine müfettiş 
olarak gönderilerek, ısmarlam'a rapor düzenlendiği 
•doğru mudur? 

Yine, Nuri Yaman adlı mülkiye müfettişi adayı
nın da, yine düzmece raporlarla asaletinin tasdik edil
mediğini öğrenmiş bulunuyorum. Doğru mudur? 
Doğru ise, Sayın Bakanın vicdanına ve hukuk anlayı
şına sığıyor mu? 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sorularımızı 

;sorarken, İçtüzüğümüzde sorunun ada'bı ve usulü 
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vardır. Bu adap ve usul, rencide etmeyecek tarzda
dır. Arkadaşlarımın bu hususa hassasiyetle riayet et
melerini rica ediyorum. 

Değerli Bor'un sorusunun son fıkrasını tevcih et
miyorum, diğerlerini cevaplandırınız Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Başkan, şunu arz etmek isterim 
ki, Bakanlığımda, ben dahil hiç kimse düzmece ra
por tanzfcn etmek gibi bir zillete asla düşmez ve düş
meyecektir. 

Sualin gerisine de yazılı olarak cevap vermek is
terim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Öztin, 'buyurun. 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Sayın Başkan, 3 ta
ne sorumun yanıtını aracılığınızla Sayın Bakandan 
diliyorum. 

IBirinoi sorum : Sayın Bakan bir gün önce Mec
lîste yapılan sıkıyönetimi uzatma görüşmelerinde yap
tıkları konuşma esnasında, bir dizi sol terör örgütü
nün yakalanmış olduğunu Meclisin bilgilerine sundu
lar. Bu arada, kendisine sözle sataşan 'bir milletvekili 
arkadaşımın, «Sağ örgütleri niçin açıklamıyorsunuz?» 
şeklindeki sorusuna, «onlar çantamda» yanıtını ver
diler. Sayın Bakan, «onlar çantamda» yanıtıyla acaba 
neyi kastetiler ve bir dizi silahlı sol örgütü Mecliste 
açıklarken, silahlı sağ örgütleri çantasında saklama
nın ne anlama geldiğini açıklarlar mı? 

İkincisi; Adalet Partisi İçel Milletvekili Sayın Na
zım Baş'ın, halen İçel Devlet Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı olan doktor kardeşinin eVinde, bir polisin 
katlinden sanık bir sağ teröristin yakalandığı doğru 
mudur; ibunu ne şekilde yorumlarlar? 

Üçüncüsü; TürkiyeMe bugün toplumu rahatsız 
eden; ister sağ, ister sol olsun, tüm silahlı terör ey
lemlerinin sona ermesinin ancak silah kaçakçılığının 
önlenmesi önkoşuluna bağlı olduğu inancıyla sormak 
isterim : Acaba 100 günlük hükümet dönemlerinde 
kaç tane silah kaçakçısı, veyahutta kaçakçılığı yapan 
örgüt yakalanmış ve adalet önüne çıkarılmıştır?. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
{Devamla) — Sayın Başkan, sıkıyönetimin' uzatılma
sı için toplanan TBMM'nin oturumunda, ben yazılı 
metnimi okurken bir arkadaşımız, «sağ örgütler han
gileridir?» diye sordu. Sağ örgütlere ait liste hakika
ten çantamda idi, «çantamda, sonra okurum» dedim. 

— 58: 
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(Herhalde arkadaşımız konuşmamın sonunda burada 
bulunmadılar; nitekim konuşmamın sonunda sağ ve 
sol örgütleri yeniden Yüce Meclise arz ettim. Merak' 
ediyorlarsa zabıtlarda vardır. 

Diğer hususlar tahkik konusudur Sayın Başkan, 
'tahkikat yapar, arkadaşımıza yazılı olarak bildiririm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Âşık, huyurun. 
A. GANİ ÂŞIK (Kayseri) — Sayın Başkan, de

laletinizle aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ederim : 

1. 29 Kasım 1979 günü, Kayseri Fevzi Çakmak 
Mahallesi, Çalışkanlar Kıraathanesini basanların ve 
orayı mezbahaya çevirenlerin yakalanması için inan
dırıcı bir çaba harcanıyor mu? 

2. Kayseri'de günahsız kimselere polisçe ağır iş
kenceler uygulanmıştır; failler cezalandırıtacak mıdır? 

3. Bir süre önce Yeşilhisar ilçesi emniyet komi
seri maalesef öldürülmüştür. Samimiyetle üzüldük ve 
valiye başsağlığı diledim. Her partiye mensup aklı 
hasında insanların kanaatine göre, cinayet içkili birisi 
tarafından işlenilmiş olup, siyasi değildir. Kesin hük
mü elbette adalet verecektir. Ancak, emniyet komi
seri için yapılan cenaze töreninde, Kayseri Valisinin 
yaptığı ve televizyonun da verdiği kışkırtıcı konuşma
yı, 'bir valide bulunması gereken ağırbaşlılık ve so
ğukkanlılıkla bağdaşır görüyor musunuz? 

4. Bu olayı takip eden günlerde, Niğde Emniyet 
'Müdürünün, hiç ilgisi olmadığı halde Yeşilhisar'a ge
lip, Cumhuriyet Meydanında eline aldığı silahını sal
layarak, tüm Yeşilhisar'lıların namusuna dil uzatma
sını, analarına arvatlarına küfretmesini takipsiz bıra
kacak mısınız? Bu bir polis zulmü değil midir? 

Son sorum : Sayın Alparslan Türkeş'in, yaklaşık 
2 ay kadar önce Kayseri'ye geldiği günün sabahında, 
Milliyetçi Hareket Partisi il binasına bir bomba atıl
mıştır. Fail yakalanmış ve tutuklanmıştır. Bu failin 
'Milliyetç'i Hareket Partisi sempatizanı bir genç oldu
ğu Söyleniyor. Bu doğru mudur? 

Teşekkür ederim. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sizin üyeniz, Halk 

Partisinin üyesi. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

i(Devamla) — Sayın Başkan, sayın arkadaşımızın sor
duğu sualler halen tahkik konusudur. Tahkikat yapıl
maktadır, tahkikatın selameti için, müsaade etsin de 
tahkikat bitinceye kadar cevap vermeyeyim efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Siayın Bakan. 
Sayın Yıldız, buyurun efendim. 
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VELİ YILDIZ (İçel) — Sayın Başkanım, aşağı
daki sorularıma aracılığınızla Sayın Bakanın cevap 
vermesini1 istirham edeceğim : 

1. İçel ilinde mevcut bulunan 260 polisten bir 
seferde olmak üzere 82 polis ve komiserin kış günün
de Doğu illerine tayin edildiklerini duydum. Tayin 
konusu doğru mudur? Alınan bu polislerin ve komi
serlerin yerine yenileri verilmiş midir? 

2. Biraz önce, suç işleyenleri sayan Sayın Baka
nımız, sol örgütleri saydıklarında, hangi örgütlere 
bağlı olduklarını öğrendik. Sağdan suç isteyenlerin ise, 
hangi örgüte mensup olduklarım öğrenemedik. Bu, 
sağdan suç işleyen örgütler arasında kaç tane ülkü 
ocaklı vardır? Onun bildirilmesini istirham edeceğim. 

3. Kocaeli eski valisi Sayın İbrahim Ural'ın be
yanatıyla tayinler konusunda kaçakçıların etkin rol 
oynadığını ve hu şekilde tayinlerin yapıldığını dünkü 
basından öğrendik. Bu istifa sebebinin buna dayan
dığı doğru mudur? Sayın Bakanımızdan istirham ede
ceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Başkan, İçel'den alınan polisle
rin 'bir kısmı Doğuya bir kısmı diğer illere verilmiş
tir. Bilhassa Doğuda örfi idare bölgelerindeki örfi 
idare kumandanları ve valiler polis ihtiyaçlarını be
lirtmişler, her vilayetten bir miktar polisi Doğuya 
kaydırdık; o meyanda bu arkadaşlar da alınmıştır. 

Diğer bir soru; eski Kocaeli Valisinin dün gaze
telerde çıkan beyanatıdır. Bu arkadaş, Bakanlığımın 
içerisinde kaçakçılarla ilgili tayinini yapan bir kim
se varsa eğer, açıkça ortaya koymalıdır. Tayini ben 
götürürüm, Bakanlar Kurulu çıkarır, Reisicumhur 
tasdik eder. Eğer böyle bir şey varsa ve eğer namus
lu insansa, bunu müşahhas olarak ortaya koyması 
lazımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmuştur, 
soruların ve bütçe üzerindeki işlemin tamamlanacağı 
zamana kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler..'. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Usul hakkında söz istiyorum; bugün Cuma. 

SEFAHATTİN ÖCAL (Ankara) — Sayın Baş
kan?.. 

BAŞKAN — Sayın Öcal, doğru, siz en önce sor
dunuz, haklısınız, buyurun. 

SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Sayın Baş
kan, sıkıyönetim görüşmesi sırasında Sayın Bakan ko
nuşmasında Jandarma Genel Komutanlığının hazır
ladığı rapora göre, TARİŞ'e 6 000 Doğulu militanın 
alındığını ifade buyurdular ve bu zabıtlara geçmiştir. 
'(Gürültüler) 

'BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, sorulan 
soruları anlamamıza imkân veriniz lütfen. (Gürültü- . 
Ier) Çok rica ediyorum, köy kahvesine çevirmeye kim
senin hakkı yok efendim. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. Bugün Cumadır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, «bugün cumadır, burada çalışılır mı» diyorlar,, 
cevap vermiyorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, yalnız oraya 
değil, bütün arkadaşlarımıza söylüyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Cuma günü 
çalışılır. İbadetin en büyüğü çalışmaktır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çok rica ede
rim, şu hareketiniz hiçbir şekilde sizin iddianızı doğ-
rulamaz. Hareketinizin, önce size yakışır şekilde ol
masını rica ediyorum. Saniyen, ben burada icraatımı 
yaptım, gereken kararı aldım ve çalışmalarımıza de
vam ediyoruz. Bundan iyi cevap mı olur? Kendinizi 
rahatsız ediyorsunuz... Rica ederim. 

'Buyurun Sayın Öcal. 

SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Anayasamız
da «Türk halkı bir bütündür ve bölünmezdir» ilkesi 
yer aldığına göre, Sayın Bakanın zabıtlara geçen o 
günkü ifadesinde, acaba Sayın Bakan Doğulu - Ba
tılı diye Türk halkını ikiye ayırmakla bölücülüğü 
kendisi- yapmamış mıdır? 

2. 471 sayılı Yasa hükümlerine göre, Türkiye 
Şoförler Federasyonuna bırakılan, basılı kâğıt ve 
plaka sorunlarının Federasyonca karşılanacağı hük
me bağlanmasına rağmen, 10 yıldan beri aralıksız, An
kara'da Bahçelİevler 4 ncü caddede, Yüksel Plaka 
Firmasına, yasada amir hüküm bulunduğu halde, 
hiçbir basın veya diğer yollarla ilan yapılmaksızın, 
kişiler çağrılarak mukavele aktedildiği ve bunun so
nucu da 'Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait Trafik 
Müdürlüğünün plaka mühürünün 10 yıldır bu firma
da kaldığı doğru mudur? Doğru ise, bu hususta İl 
Trafik Komisyonunun almış olduğu karar doğrultu
sunda, mühürün adı geçenden alınıp alınmadığı husu
sunda ne gibi işlem yapılmıştır? Türk Ticaret Kanu
nu hükümlerine göre ticaret serbest olduğuna göre 
ve herhangi bir - basın yoluyla - ilan yapılmaksızın 
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sözleşme imzalanan bu firmanın ahdinin feshedilip 
edilmeyeceği, diğer bir bölümü ise, şu ana kadar An
kara'da çeşitli plaka firmalarınca 200 liraya yapılan 
plaka, Bahçelievler'deki söz konusu firma tarafından 
400 veya seri halinde olmayan plakaları da 750 İraya 
yapmakta olup, şoför esnafını kiivraridirmaktadır. Bu 
yalsa dışı uygulamaya halen devam edilecek midir? 

* Teşekkür ederim Sayın «Başkan. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
'Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

ı(Devamla) — Sayın Başkan, sayın hatibin 1 nei sua
linde noksanlıklar vardır. Bu noksanlıkların, evvelki 
günkü zabıtların tetkik edilerek gidebilmesini rica 
ederim ve bu sualin cevabı bugünkü konuşmamın sion 
kısmında mündemiçtir. 

2 nci suali çok geniş kapsamlı ve tahkik konusu
dur. Müsaade ederseniz tahkik yaptırayım, şimdi bir 
şey söylemek mümkün değildir. Sonra yazık cevap 
vereyim efendim. 

BAŞKAN — .Teşekkür ederim «fendim. 
ıSayın Efem Eken, sizin sorunuzu alayım efendim. 
ETEM EKEN (Conta) — Benden evvel arkadaş

lar vardı Sayın Başkan. 
»BAŞKAN — Sayın Eken sona yazmışım, bu kadar 

hassasiyet gösteriyorsunuz; soru sorudur efendim, 
önü sonu 'olmaz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, üye ar
kadaşlardan özellikle 'sonraya aldınız, evvela onları 
yazdınız, şimdi 'beni çağırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır, hayır... 
ETEM EKON (Çorum) — Milliyetçi Hareket Par

tili arkadaşlarımdan özelikle sonra söz aldım Sayın 
Başkan. Evvela onlar sorsunlar, sonra sıra bana ge
lince ben soracağım Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır Sayın Eken, sizi yazmışım ba
şa; ama 'işitiyorsanız onlardan sonra sorun sorunuzu 
'Sa'yın Eken. Bu hassasiyet yersiz. 

Buyurun 'Sayın Çakıroğlu. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş

kan, Çatalca'da kurulmakta olan Altınyunus tesis
lerinde suiistimaller olduğu söylenmektedir. O zama
nın kaymakamı ve o zamanın belediye reisinin 'bu 
suiistimallerde rolleri var mıdır? 

Jİkinci sorum : Yurdakul'un katillerinin yakalan
ması için özel ekipler hazırlanmıştır. Tunceli savcısı
nın katili için de böyle bir ekip var mıdır? 

Bunları öğrenmek işitiyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
'(Devamla) — Birinci suallerine ancak tahkikat sonu 
cevap verebilirim. 

İkinci suallerine gelince; Tunceli savcısı için de 
özel vazifeliler vardır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun iSaiyın Gökçek. 

CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın cevap-
laridırıllmasını rica ediyorum : 

Geçmiş iktidar döneminde onbinleree vatandaşın 
işkence gördüğü, bu işkenceden aklını kaybeden, uz
vunu kaybeden bulunduğu, kitaplara konu olacak ha
le gelmiştir. 

Bu durumda : 
1. Bu insanlık dışı işlem yapanlardan, kaç tane

si hakkında tahkikat açılmıştır? 
2. Kaç tanesi meslek dışı edilmiştir? 
3. Kaç tanesi lüzumu muhakeme kararıyla mah

kemeye söVk edilmişitÜr? 
4. Bu işkencecilere emir veren amir ve yetkililer 

tespit edilmiş midir? Edilmişse haklarında ne gibi iş
lem yapılmıştır? 

5. Yayın organlarında «hu kokuşmuş düzen de
ğişmelidir» diyen bir derneğin mensuplarının hâlâ 
Bakanlık ve taşra teşkilatlarında önemli noktalarda bu
lunduğu ve değiştirilmediği görülmektedir. Bu zihni
yetle devlet memurluğu nasıl bağdaştırılacaktır? 

6. «Türk askerini arkadan vur, Rus askerine se
lam dur» sloganı ile TürkÜye'de eylem mevcut mu
dur, yapılmakta mıdır? (CHP sıralarından gürültü
ler) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Böyle sual' 
olur mu? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan 
hassasiyeti arkadaşlarınıza gösteriniz. 

BAŞKAN — Cevap vermeye imkân bırakmıyor
sunuz ki. Yani sizin kalfanızda, mutlaka 'burada otu
ran kişi şartlı olarak taraflıdır; bu şekilde hareket 
ediyorsunuz. Bırakın cevap vereyim efendim. Yani 
'bilmiyorum rahatsızlığınız nedir? 

Sayın Bakan, sorunun son bölümünü soru olmak
tan çıkartıyorum, geri kalan bölümlerine cevap ve
riniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(DeVamla) — Yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Eken, 'buyurun efendim. 
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ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Abdi 
Ipekçi'nin katiliyle, Yozgat Cezaevinden kaçan Al
paslan ve arkadaşları ne zaman yakalanacaktır? Sa
yın İçişleri Bakanlığının bu'güne kadar bu husus üze
rine düştüğüne ait veyahut da yaptığı çalışmaya ait 
ne gibi hususlar vardır, öğrenmek istiyorum? 

Yine Sayın Başkan, izmir olaylarında ölen polis
lerin ikisinin eşleri Sayın Bakana «eşlerimizi siz öl-
dürttürdünüz» dedikleri Cumhuriyet Gazetesinde dün 
yayınlanmıştır. Şehit olan polislerin eşleri o acı için
de kıvranırken, hiçin Sayın Bakana ve giden o heye
te böyle söylerrri'şlerdir? Böyle söylemedeki maksat
ları nedir; Sayın Bakanın ve icranın tarafsız hareket 
etmediğinden dolayı mıdır? Öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Eken, bu, soru olur mu? Çok 
rica ediyorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Niye olmasın, olur, 
gazete böyle yazıyor, tekzip etsinler o zaman. 

'BAŞKAN — Olmaz gayet tabii efendim. Okuyun 
İçtüzüğü efendim, böyle soru olmaz. Rica ediyorum, 
olmaz Sayın Eken, siz miHetvekifoiniz, soruyla bile 
'bu müesseseyi korumak zorundasınız, rica ederim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, siz de 
biliyorsunuz, iben 7 senedir milletvekiliyim... 

BAŞKAN — Rica ederim... Tamam efendim. Bu
yurun, siz diğer sorunuzu sorunuz. 

ETEM EKEN (Çorum) — «Geçen dönemde, ev
velki dönemde böyle usul olmamıştır» deyin, ondan 
sonra bendenize, «böyle soru sorulmaz» deyin. 

BAŞKAN — Sayın Eken, olmaz. Bu usule imkân 
verilmişse de yanlıştır. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bunlar her zaman olan 
şeyler. Herkes öyle soruyor. 

BAŞKAN — Olmaz, rica ediyorum. Diğer soru
nuzu sorunuz efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Yine Sayın Bakan 
«Türkiye bir hukuk devletidir. Vatandaşın temel hak 
ve hürriyetlerini devlet korumak mecburiyetindedir» 
dediler. İlke olarak çok doğru. Şimdi bir soru daha 
soruyorum; 'her konuşmalarında, hükümet üyeleri ve 
Sayın Bakan da dahil, Türkiye'deki demokratik sol 
düşünceye salhip insanları bile başka gözle görüyor
lar. Sol düşünceye sahip kişiler vatandaş değil midir? 
Bakanlığın bu konudaki kanaati nedir? 

Yine Sayın Başkan, Çorum il ve ilçelerindeki po
lislerin çoğunun bu kış ortasında - kışın durumu ma
lum - Doğu illerine, Güneydoğu illerine acilen naklet
ti rildiklerini biliyoruz. Çorum'da etnik gruplar da 
var malum; ama bugüne kadar 'büyük bir olay ol

madı. Bu dürüst, görevini yapan polisler kış ayında 
neden başka yerlere dağıtıldı? Herhangi bir olay ya
ratılmak mı isteniyor? Yoksa niçin bu tasarrufa git
miştir? Öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşdkkür ederim. 
Sayın Bakan, sayın milletvekilinin 2 nei ve 3 ncü 

sol ularını soruluktan çıkartıyorum; diğer sorularına 
cevap veriniz. 

ETEM EKEN (Çorum) — .Nasü çıkartırsınız efen
dim? 

BAŞKAN — Tabii efendim. O, Başkanlığın hak
kıdır. Soru, sorulacak şekilde sorulursa tevcih ederim. 

Buyurun. 
ETEM EKEN (Çorum) — Öyle sorulara müsaa

de ederseniz biz de ayağa kalkarız. 

(İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — 1 nci soruya da yazılı cevap vermek is
terim. Çünkü özel bir tim vardır, bu timin hareket-
•lerü kozmiktir. Onun için yazılı cevap vermek isterim. 

BAŞKAN —Evet, teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kabadayı, 'buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
İçişleri Bakanlığında, köy ve mahalle muhtarlarının 
maaşlarının günün şartlarına göre artırılması husu
sundaki çalışmalar sürdürülmekte midir? 

B'r diğer husus da, şartlar meydanda; muhtarlar 
pek çok hizmet gören memurlardır... (CHP sırala
rından «Gerekçesiz Sayın Başkan» sesi) 

BAŞKAN —• Evet. Sayın Kabadayı, gerekçesiz ve 
net soru sorun lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhtarlara si
lah verilmesi hususunda düşünceleri var mıdır? 

Sayın Bakan da çok iyi takdir ederler ki, devlet 
idaresi sureti katiyede ihmal kabul etmez. Türkiye'de, 
ANTHİRLİK'te, ÇUKJOBİREİK'te ve TARİŞ'te ce
reyan eden hadiseler yer yer iç harp, yer yer isyan
dır... 

BAŞKAN — Gerekçesiz Sayın Kabadayı,, rica 
ediyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Bakan bu 
prensipten hareket ederek, aca!ba bu prensibi içinde 
bulunduğumuz şartlara uyduracaklar mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Başkan, hükümetin getirdiği son, 
katsayının 25'e yükseltilmesiyle muhtarlar da bundan 
istifade edeceklerdir. 

— 585 — 
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BAŞKAN — Son sorusuna cevap vermeyebilir 
siniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Ta'banca verilmesi hususunda Baikan-
lığımız müspet mütalaa vermiştir. Herhalde kanun 
Meclise gelecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Irmak, kısa ve gerekçesiz rica ediyorum. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan aşağıdaki soruların cevaplandırılma
sını is'tirham ediyorum : 

1. İzmir'de TARİŞte meydana gelen olaylar da
ha oVvel haber alınmamış mıdır? Tedbirler anında 
alınmamış ve olaylardan çok sonra 75 bin adet 10 bin 
lira değerindeki iğler şiş yapıldıktan sonra tedbirler 
alınmış, sıkıyönetim ilan edilmaş'tir. 

iBAŞKAN — Evet, neyi sormak istediniz? 

Î M E H M E T IRMAK (Çorum) — Olaylar daha ev
velden haber alınmamış mıdır? 

BAŞKAN — «Bu iğlerin şiş yapılıp yapılmadığı 
tesp' t ediiİmiş midi r?» diyorsunuz. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — 2. Sıkıyönetim 
ilanı görüşmeleri sırasında Sayın Bakan, Kırıkkale 
yapısı silah kullandıklarını belirttiler. Bu durumda si
lah ruhsatı verdiğiniz vatandaşlar, hü Kırıkkale ya
pısı silahlarla can güvenliğini sağlayabilecekler midir? 
Sayın Bakanlık, can ve mal güvenliğini sağlamak için 
ciddi tedbirler düşünmekte midir? 

3. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ile 
MİSK Kültür ve Eğitim Merkezi, geçen iktidar za
manında basılmış, kurşunlanmış ve ika vatandaşıhıız 
şehit edilmiştir. 

'Bu canilerin emniyet mensubu olduğu beyan edil
miş; polis, komiser ve polis öğrencileri oldukları. Gör
gü şahitleri dinlenmeden, hu gözaltına alınan polis,' 
komiser ve polis öğrencilerinin serbest bırakıldığı söy
leniyor. Görgü şahitleri dinlenmeden, sanıklar yüz-
leştirilmeden, partili mağdurlar dinlenmeden, bu 14 
kişinin serbest bırakılması, canilerin himayesi ma
nasını taşımıyor mu? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Irmak, 2 nci sorunuzdaki husus tamamen 

Bakanın görevi dışındaki olan bir şeydir. Bakan si
lahların nasıl çalışıp çalışmadığı konusunda tahkikat 
yapacak değildir. 

1 nci ve 3 ncü soruya cevap veriniz. 
İÇİŞLERİ (BAKANI. MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Sayın Başkan, sorular bir hayli uzun

dur, aslında ben de layıkı veçhile duyamadım, mü
saade ederseniz yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Tabii efendim. 
Sayın Karsu. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tara
fımdan yanıtlanmasını arz ediyorum. 

1. Daha evvel birçok parlamentere gelen bir 
mektup var. Dün de Demokrat Gazetesinde (bu mek
tup açıklandı. Bu mektupta, bazı fesat yuvaları, bu 
memleket'te halkı birbirine karıştırmak için, Milli 
Güvenlik Kurulunun da ismini kullanarak, bu örgüt 
bütün ülkeye bu .mektubu yaymıştır. Bu mektubun 
amacı, halkı mezhep ayrımı yaparak biribirine düşür
mektir. 

Sayın Bakan, daha evvel bize gelen bu mektuplar 
için ne gibi önlem almıştır ve ne işlem yapmıştır? 

2. Türk' halkı arasında birlik ve beraberliğe en 
çok gereksinme duyulduğu bu günlerde, Sayın Ba
kanın kürsüde bazı illeri, özellikle benim ilimi de, 
Erzincan ilini de «hassas bölge» diye nitelendirdiler. 
Bu «hassas bölge» deyiminden neyi kasdediyorlar? 

3. Şimdiye kadar bu ülkede, dışardan ülkeyi böl
mek için girmiş olan kundakçılar, mezhep ayrılığını 
brim olarak almaşlardır. Halbuki mezhep ayrılığı in-
isarilarin ayrılığını meydana getirecek bir faktör değil
dir. Öyle olsaydı, Sayın Bakanla Enver Hoca'yı, Sa
yın iBakanla Ziya - ül Hak'ı bir arada, aynı ideoloji 
içinde görmek gerekirdi. Dermek ki mezhep ayrılığı 
insanların ayrılığını gerektirme, birliğini gerektirir. 
Öyle ise, bugün için Türkiye'de' bu ateşi 'Söndürmek 
için, Bakanlar Kuruluna götüreceği bir öneriyle, Diya- . 
net İşleri Başkanlığının da radyo ve televizyonlia halkı 
'birliğe çağırarak bu gibi mezhep ayrılığı yapmanın 
milleti bölmek için bir araç olmayacağını kanıilla'mayı 
düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı? 

'BAŞKAN — Yalnız Sayın Karsu, diğer 'soruları
nızı da aynı üslup içinde sorarsanız, sordurmayaca
ğım. Soruyu kesin, net ve açık olarak Bakana gerek
çesiz olarak ifade edeeeksirtiz. 7 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben kendi
me göre soru sorarım. Milletvekilli olarak kendime 
göre sorarım. 

BAŞKAN — Hayır, siz kendinize göre soramaz
ısınız, İçtüzük hükümlerine göre 'sorarsınız. 

Buyurun. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bazı insan

lar radyoda Yunus Bmre'yi kendine araç olarak kul-
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lanıdık'îarı halde, onun çocuklarına da soykırımı için 
gerekli teşebbüslerde bulunulmaktadır. Burnun için de 
ne düşünüyorsunuz? 

Tsş'okkür ederim. 
'BAŞKAN — Ben tüzük hükümler' ine uymanızı, 

mil'löüvekilliğinıin gereğini yapmanızı rica ettim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGJL 
(Devamla) — Sayın Başkan, suallerden, benim bakan
lığımı ilgilendiren bir husus görmediğim için mazur ol
duğumu beyan ötmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son soru soracak üye Sayın Kahram&n'dır, bu

yurun Sayın Kahraman. 

ÖMER 'KAHRAMAN (Tdkirdağ) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan 4 sorum vardır. 

1. Önce siz, sonra Hükümetin Başbakanı «Tür
kiye'de kurtarılmış bölge kalmamıştır» dedi. 100 gün 
de dolduğu halde ve 12 Şulbat taı'Jh'îi Hürriyet Ga-
zdtgsinde belirtildiği giibi, kurtarıl'mış bölgeler gerçeği 
karşısında bugüne kadar sustunuz. Türkiye'de 'kurta
rılmış bölge var mıdır, yo'k mudur, var;a nereleri
dir? 

2. Siz iktidara gelmeden önce İstanbul'da yaka
lanan anarş'istlsıiln îisteleri TRT'de verilir'ken, sağcı
ların da solcuların da listeleri veriliyordu. Siz İktidara 
geldikten sonra s'ağciar hiç söylenmemekitedir. Siz ik
tidara geldikten sonra sağcılar eylemden mi vazıgeçi-
ler, yoksa emniyet kuvvetleriniz mi bu sağcı eylemci
leri ön kapıdan alıp arka kaipıdan salmaktadırlar? 

3. Tekirdağ Emniyet Müdürü iken yaptiırdığı ope
rasyon ve takiplerle bazı kaça'kçıları yakalayan mü
dür, mükafatlaındırıilacağı yerde görevinden alınıp 
Karadeniz illerimden birine müdür yardımcısı olarak 
gönderilrriliştJir. Eski IKocaelıi Va'lisiniiın istifa mekltu-
bunda açıklandığı gibi, tayinlerde 'kaçakçıların rol oy
nadığını söylemesine, bu müdürü Tekirdağ'dan allımıaüc-
la Valinin söytedMerin'in doğrulandığı ortadadır. 
Bu kaçakçılığın önlenmesi için ne düşünüyorsunuz 

4. Yozgat'a tayin edilen öğretmenlere ve bazı 
vatandaşlarımıza 'teminalde otobüsten inince bazı 
kimlseier tarafından kıyasıya dövülüp işkence edildiğini 
duydunuz mu? Duymadı iseniz Yozgat Emniyet kuv
vetlerinden sorunuz, bu zorbalar hakkında ne gibi ted
birler aldıracaksınız? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) Sayın Başkan, sayın hatibin sön sualinden 
başlayayım; emrettikleri gibi, Yozgat'taki emniyet 
kuvvetlerinden soracağım, duymadım. 

TRT haikkında sorduğu sual beni ilgilenid'irmiyor 
müsaade ederse TRT'ye ailt arkadaşımız cevap versin. 

Türkiye'de kurtarılmış bölge diye dövl'etin girme
diği bir yer yoktur. Devlet her yere girrriL îr [ıaCî:;ı. 
Ama sağ-sol çatışmasından dolayı gruplar arasında 
halen sıcaklık devam etmektedir, ama bu zamana 
bağlıdır, inşallah o da izale 'edilecektir. 

BAŞKAN — Tamam, Sayın Bakan sorular bitmiş
tir. -

Teşekkür ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, son söz mil-
letvekilinindir. Aleyhte Sayın Azimet Köylüoğlu, bu
yurun., 

Sayın Köylüoğlu, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
Süre içerisinde kalmanızı rica edeceğim; zaman hayli 
geçti efendim. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığının 1980 
Yılı Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmeden 
önce, Yüce Meclisin Sayın Başkanını ve değerli mil
letvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, devlete, rejime ve Atatürk il
kelerine sıkı sıkıya yürekten bağlı olmaktan öteye bir 
suçları olmayan Alevi ve Cumhuriyet Halk Partili kö
kenli halkımıza, Ankara ve ülkemizin diğer illerin
de oturan vatandaşlarımıza, işgal ordularının dahi 
yapamayacağı biçimde ve boyutlarda zulüm yapıl
maktadır. (AP sıralarından, «Sayın Başkan, bölücü
lük yapıyor» sesleri) 

Dinleyin dinleyin, bölücülük yapmıyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşımız, anarşiye bir sebep ola

rak sözlerini bağlayacaktır. Müsaade buyurun. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Vatan
daşlarımız geceleri evlerinden) alınıp götürülmekte, 
kendilerinden 7 - 8 gün hiç haber alınamamakta ve 
daha sonra insanlık dışı işkenceler yapıldıktan sonra, 
doktora dahi sevk edilmeyerek, masum vatandaşlara 
işkence yapılmaktadır. (AP sıralarından «Yalan» ses
leri) Bu yalnız benim görüşüm değildir; «yalan» di
yen sayın arkadaşıma belgesini de gösteriyorum. (AP 
sıralarına belgeyi göstererek) Buyurun, Amasya mil
letvekillerinin Sayın Başbakana çektikleri telgraf... 
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Buyurun, Kayseri milletvekillerinin çektiği telgraf bu
radadır. «Yalan» diyen arkadaş gelip burada okur. 
{AP sıralarından «Yalan» sesleri, gürültüler) 

Bağırın bağırın. (AP sıralarından «Bölücülük ya
pıyor» sesleri). 

Söyleyeceğim, bölücülük yapmayacağım. Dinle 
dinle. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum arka
daşlarım. (AP sıralarından «Yalan söylüyor» sesleri, 
gürültüler) Rica ediyorum'. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Dinle, 
dinle, anlatacağım. 

Bugün Büyük Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye 
Cumhuriyetinde yurttaşlarımıza, mezhep ve inançla
rından ötürü devlet kesiminde iş verilmemektedir. Ça
lışanlar ise, işten atılarak yokluğa ve yoksulluğa itil
mektedir* 
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, zatıâliniz bütçe üze

rinde konuşuyorsunuz, anarşiyle ilgili gördüğünüz 
için bunu belirtiyorsunuz. Lütfen konuya geçiniz. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Söyleye
ceğin. Sayın Başkan. Biraz önce bir şey söylemiyordu 
Sayın Başkan. 

ETBM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, aley
hinde konuşuyor. 

BAŞKAN — Bütçenin aleyhinde konuştu. Bun
ları öğrenmemiz gerekir Sayın Eken. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Can ve 
mal güvenliği sağlanamadığı için göç etmek mecbu
riyetinde bırakılan insanlarımızın ıstırapları ve figan
larına yürekler dayanamamak'tadır. 

21 Ocak 1980 günü Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe binası ile İlçe Başkanı
nın evine bomba konuluyor ve büyük bir gürültü ile 
patlıyor. Bu olay üzerine, ülkenin her tarafında oldu-
ği gibi Koyulhisar polisi, eski CHP tlçe Başkam Cen
giz Ağca'yı gece saat 11.00'de evinden alıyor, kara
kola götürüp dövüyor. Jeepe bindirip gece saat 00.02 
sıralarında, eksi 20 derecede, kazanın dışındaki orma
nın içerisine bırakıyor. Sonra çırılçıplak soyundurulup, 
karların üzerine yatırılıyor. Kendisine, «Ya bu bom
bayı ben koydum, ya da CHP tlçe Başkanı Ömer Yal
çın koydu diyeceksin, aksi takdirde seni öldüreceğiz» 
diyorlar. 
Ayrıca Sivas'ta, Emniyet ile YSE ve DSt gibi tek

nik kuruluşlarda Cumhuriyet Halk Partili işçilere iş
kenceler yapılmaktadır. Sağ görüşlü olmayan memur, 
polis ve işçilere, Sivas'ta şu anda yaşam hakkı tanına-
mamaJktadır. (AP sıralarından «Belgesi» sesleri) CHP 

îl Başkanından... (AP sıralarından «Belgesini göster» 
sesleri) Göstereceğim. 

CHP İl Başkanından aldığım bir mektupta, yeni 
valinin, AP İl Başkanının dükkânından Sivas'ı yöne
tecek kadar taraflı olduğu iddia edilmektedir. (AP 
sıralarından gülüşmeler) 

Sayın Bakan, Sivas'ta sıkıyönetimi kaldırdınız, te
şekkür ederiz. Ben de Sivas'tan sıkıyönetimin kaldı
rılması için bundan önceki başbakanlara, Sayın Ece-
vit'e ve Sayın Demirel'e iki kez telgraf çekmiştim. 
Milletin kürsüsünde... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Belge... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Tercü

man Gazetesi yazdı, okuyabilirsiniz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sayın 

Ataöv. 
Buyurun. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Milletin 

kürsüsünden sesleniyorum.: Sivas'ta sağlanan barış ve 
kardeşliğin ikinci kez kana bulanmaması için, Sivas 
kaldırımlarının ikinci kez kana bulanmaması için, 
Bakanlığınızın memurlarını, validen polise kadar ye
niden gözden geçiriniz. 

MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — Seçmene 
selam yapma, bütçeden bahset. 

BAŞKAN — Lütfen bütçeye geliniz. 
ETEM EKEN (Çorum) — Konuşmaya karışın, 

söze karışın... Engelleyeceğiz işte bütçeyi. 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Hatırım kalır yap

mazsanız. 
BAŞKAN — Sayın Eken... 
Buyurun Sayın Köylüoğlu. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, insan toplum içerisinde yaşayan bir 
varlıktır. Tüm politik sistemler ve siyasal iktidarların 
amacı insanın mutluluğu içindir. Demokrasilerde 
halktan yana olmak demek, halkın bir kısmından ya
na olup, öbürlerinin kıyılmasına, sürülmesine, işkence 
ve zulüm görmesine göz yummak değildir. Hükümet, 
halk ile, işçisi ile, memuru ile kavga ederek bir yere 
varamaz. Politika insanı sevme sanatıdır, insanı sev
meyenlerin politikada ne işi var? 

Değerli milletvekileri, dünkü Demokrat Gazete
sinde yayınlanan, (belge isteyen arkadaşımıza sunu
yorum) pek çok kişiye gönderildiği anlaşılan ve Milli 
Güvenlik Kurulumuzun da kasıtlı olarak imzası kul
lanılan belgede, halkımız kışkırtılmak ve birbirine 
düşürülmek için kamuoyuna duyurulan mektupta, 
Alevilerin toplu imha edileceği, birbirlerine ihbar yo-
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luyla kırdırılacağı, çocuklarının okullarından atılaca
ğı, Alevi parlamenterlerin öldürüleceği, sudan sebep
lerle Alevi kökenli memur ve işçilerin devlet aygı
tından aklanacağı, camilere ve MHP binalarına bom
ba 'konulup Alevilere maledileceği, TİKKO, DEV-YOL 
gibi sol örgütlerin eylemlerinin Alevilere mal edilece
ği ve Alevi mahallelerinin bundan böyle ordu tara
fından aranacağı, Alevi öğrencilerin okullarından atıl
malarına süratle devam edileceği, bunun için güven
lik kuvvetlerine gereken kolaylıkların gösterileceği... 
(AP sıralarından «Ayıp ayıp» sesleri) 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Gazeteden bir pasaj 
okuyor. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Yapmayın, ayıp
tır yahu, yapmayın. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Arkada
şım, gazeteden okuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bütçeye geliniz biraz da Sa
yın Azimet Köylüoğlu. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Bütçe 
içindeyim. 

Brezilya'daki ölüm mangaları gibi Türkiye'de de, 
Alevilere karşı kullanılmak üzere; asker, polis ve si
vil üçlüsünden kurulu ölüm mangalarının kurulacağı 
yazılmaktadır. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, bütçeye lütfen... 
Lütfen bütçeye. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, bütçe üzerinde söylüyorum. 

Sayın Bakan, polis ve orduyu yanlarında saya
rak böyle cüretkârlığı gösterenler kimlerdir? 

Sayın Bakan, Milli Güvenlik Kurulu üyesi olarak 
ve İçişleri Bakanı olarak, Milli Güvenlik Kurulu adı
nı ta5iyan bu mektuptan haberiniz var mı? Bu konu
da ne düşünüyorsunuz? Yapmak istediğiniz şey nedir? 
Bu kışkırtıcılık ve suç yükleyici haber ve ilanlar kar
şı sı dna ne yapmak istiyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, bundan önce de, İngilizle
rin sömürgesi olan Hindistan'da, İngilizlere karşı halk 
kaynaşmaya, bir ulusal bilince yöneldiği zaman, em
peryalizmin ajanları halkın arasına girip şu söylen
tiyi yayıyorlardı : «Falanca yerde Müslümanlar inek
leri kesip yiyiyor, kutsal hayvanlarınızı öldürüyorlar.» 
Hindular bunu duyunca kafalarının tası atardı. Hin
dular bunu duyunca Müslüman ve Hindu çatışması 
başlar ve İngilizler sömürülerine devam ederlerdi. 
Şimdi Türkiye'de, ulusal bütünlüğe ihtiyaç duyduğu
muz şu günlerde, ülkemizin çeşitli yerlerinde provo
kasyonlar düzenleyerek düzmece safsatalar ile yeni 
oyunlar tezgahlayanlar kimlerdir? 

ingiliz ajanlarının Hindistan'da yaptığını bugün 
ülkemizde kimler yapmaktadır? MİT nerededir?. 

BAŞKAN — 1 dakikanız var. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, Tüılkiye, tarihimizin hiçbir döneminde 
rastlanmayan bir asayişsizliğin içinde bulunmaktadır. 
Hükümetin Varlığı dahi tartışılacak bir duruma gel
miştir. 

Türkiye bugün, yurttaşların da yaşam endişesinin 
egemen olduğu bir zor dönemden geçmektedir. Ya
şam endişesi sorunu tüm sorunları geride bırakmıştır. 
Tüm halkta, tüm toplumda kötümserlik, yılgınlık ve 
çaresizlik, dehşet ve güvensizlik, korku egemendir. 
Evet, teröristlerin de isteği budur, toplumda panik ve 
umutsuzluk yaratmak. Bizler, teröristelerin oyununa 
gelmeden, paniğe kapılmadan, umutsuzlukları ve ka
ramsarlıkları körüklemeden, serinkanlılıkla, halkımı
zın gücüne güvenerek terör olaylarının üzerine karar
lılıkla gitmeliyiz. 

Bugün teröristlerin, anarşistlerin ve zorbaların an
ladığı dil tektir; halkın gücü. Halkımız kendi savun
masını yapacak etkinliğe her zaman sahip olmuştur. 
Halkın tepkisini, halkın ezici yumruğunu tepelerinde 
duyan teröristler, kısa sürede bozguna uğrayıp dağı
lacaklardır. 

Vietnam, Amerika ve Çin'e karşı direnirken, «halk» 
denilen güce güvenmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunun yikuk kalıntıları üze
rinde yeni ve zinde bir devlet kurmak için, 7 düvele 
karşı ulusal kurtuluş kavgası veren Mustafa KemaFin 
dayandığı en büyük güç halktı. Bugünde ülkemizde 
vaşanan çok yönlü bunalım, halkımızın birliğiyle aşı
lacaktır. Terörün bataklığındaki Türkiye'yi halkımı
zın birlikteliği kurtaracaktır, anarşistleri halkın gücü 
yenecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Böyle konuş işte. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli milletvekilleri, Türk Devleti, milletiyle bö

lünmez bir bütündür. Hiçbir mezhep ayrılığı, etnik 
ayrılıkla Türk Milletini bölmeye kimsenin gücü yet
meyecektir; Türk Devleti ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi buna imkân vermeyecektir; (CHP, AP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

Bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum efendim : 
A) İçişleri Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

İdi Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 593 086 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : 'Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Mahalli idareler hizmetleri 2 002 874 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 INüfus izleme, tescil ve vatan
daşlık kayıt hizmetleri 953 323 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 tiler idaresi hizmetleri 28 944 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Sivil savunma ve seferberlik 
hizmetleri - 187 361 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1 602 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

' Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum : 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

İldi'' Genel yönettim ve destek hizj 

metleri 4 998 940 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Güvenliği sağlama ve düzenle-
- me hizmetleri 14 671 350 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinin bölümle
rini okutuyorum : 

b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

1;'1(I Güvenİk hizmetleri 15 367 414 OK» 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ili 2 Jandarma Gendi Komutanlığı
nın yeniden teşkilatlanması ve 
modernüzaisyonu RE - MO) 241 5Üİ0! 0DO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 25 . 2 . 1980 Pazartesi günü 
görüşülecek olan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı Bütçesi ile, yine aynı gün görüşülecek olan 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin yer değiştirmesine 
dair, her 2 bakanlığın mutabık kaldıklarına ilişkin 
tezkere Başkanlığımıza gelmiştir. 

Buna göre, 25 . 2 . 1980 Pazartesi günü 1 nci sı
rada görüşülecek olan Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bütçesiyle, aynı gün 3 ncü sırada görüşü-
lecke olan Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi yer değişti
recektir. 

Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum. 
Görüşmelerimize kaldığımız yerden devam etmek 

üzere, saat 14.15'te toplanılmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saalill : 13.4i 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkan vek i Fi Ali Fuat Eyiiboğlu 

DİVAN ÜYELERİ: İsmail Hakkı Öztörun (Adana), Recep Özel (tstaribul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

v4J DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Gündemde bulunan 386, 387,388 ve 389 S. 
saydı kanun taşanlarının 1980 Mali Yılı başlamadan 
önce kanunlaşmaları gerektiğinden, bütçe görüşme
leri sırasında görüşülmelerine dair Danışma Kurulu 
önerisi. 

.BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam edeceğiz. Ancak görüşmelere başlamadan önce, 
Danışma Kurulunun bir önerisi gelmiştir, okutup oy
larınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
Millet Meclisi Gündeminde bulunan : 
L 386 S. Sayılı, 1979 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelin Milli Savunma Bakanlığı Kısmı
nın Sonundaki (R) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun tasarısının, 

2. 387 S. Sayılı, 1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapflması Hakkındaki Kanun 
tasarısının, 

3. 388 S. Sayılı, 1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun tasarısının, 

4. 389 S. Sayılı, 2215 Sayılı 1979 Yılı Bütçe Ka
nununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun tasarısının, 

1980 Mali Yılı başlamadan önce kanunlaşması ge
rektiğinden bütçe görüşmeleri sırasında görüşülmesi 
önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Coşkun Karaıgözoğlu Gıyasettin Karaca 
CHP Grubu Başkanvekili AP Grubu Başkanvekili 

Şener Battal İhsan Kabadayı 
MSP Grubu Görevlisi MHP Grubu Başkanvekili 

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

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — 1979 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşa
retli Cetvelin Milli Savunma Bakanlığı Kısmının So
nundaki (R) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/351; C. Senatosu : 1/681) (M. Meclisi S. Sayısı : 
386, C. Senatosu S. Sayısı : 987) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 1979 Yılı 
Bütçe Kanunlarıyla ilgili 4 adet kanun tasarısının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Danışma Kurulu önerisinin 1 nci sırasında yer 
alan, 386 S. Sayılı, i979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 

(1) 386 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

(A) İşaretli Cetvelin Milli Savunma Bakanlığı Kısmı
nın Sonundaki (R) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun tasarısının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. Rapor okunmayacak
tır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen saym üye?.. 
Yok. Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
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1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetve
lin Milli Savunma Bakanlığı Kısmının Sonundaki 
(R) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 1979 Mali Yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A) işaretli cetvelin Milli Savunma Bakanlığı 
kısmının sonundaki (Milli Savunma Bakanlığınca 
1979 Mali Yılında 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre 
satın alınacak taşıtlar) cetvelinde yer alan 93 adet 
taşıt kaldırılmış yerine ekli cetveldeki 93 adet taşıt 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı gününde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir, bîlahara 

açık oylarınıza sunulacaktır. 
3. — 1979 yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
(M. Meclisi : 1/314; C. Senatosu : 1/680) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 387; C. Senatosu S. Sayısı : 985) (1) 

BAŞKAN — 387 S. Sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanu
nuna Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkın
daki Kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerindeler, 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını

za sunuyorum : Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Rapor okun
mayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

(1) 387 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarı'sı 

Madde 1. — 2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mının 111 - 03' - 3 - 331 - 940 (Mali Transferler) harca
ma kalemine 777 898 175 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı gününde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN -— Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 

•açık oylarınıza sunulacaktır. 

4. — 1979 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli 
Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/352; C. Senatosu : 1/682) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 388; C. Senatosu S. Sayısı : 986) (1) 

BAŞKAN — 388 S. Sayılı 1979 Yılı Bütçe Ka
nununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı 
Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerindeler. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, rapor 
okunmayacaktır. 

I (1) 388 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?,. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin 
Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 1979 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (930) 
Kod numaralı (Mali Transferler) programının (09) 
Kod numaralı (Diğer Mali Transferlerle İlgili Öde
meler) alt programının ı(3) ödenek türünde mevcut 
(301) Kod numaralı (Devlet Memurları Kanunu ile 
Diğer Kanunlar ve Yönetmeliklerin Gerektirdiği Gi
derler Karşılığı) faaliyet unvanının altındaki açıklama 
(Bu ödeneğin 1 400 milyon lirası fazla çalışma ücret
leri içindir) şeklinde değiştirilmiş ve (940) Kod numa
ralı (Mali Transferler) harcama kalemine 500 000 000ı 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-
- lüğo girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok; 

Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Ba

kanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Tümü bilahara açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — 2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü Kıs
mında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 

22 . 2 . 1980 O : 2 

tezkereleri. (M. Meclisi : 1/499; C. Senatosu : 1/683) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 389; C. Senatosu S. Sayısı : 
988) (1) 

BAŞKAN — 389 S. Sayılı 2215 Sayılı 1979 Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü Kısmında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Rapor 
okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
2215 Sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü Kısmında 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 1979 Yılı Bütçe Kanununa bağİL (A) 

işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine (337 237 294) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bölümleri oku
tuyorum : 

<1 Sayılı Cetvel) 
<A) 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Eklenen 

Bölüm . Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 12 698 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

ıM 1 Güvenliği' sağlama ve düzenle* 
me hizmetleri 277 '0(51 570 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9010 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 47 487 6019 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

I (1) 389 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 nci maddeyi, bağlı bulunduğu cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 

Yok. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 

açık oylarınıza sunulacaktır. 
/ — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/ 315: C. Senatosu : 11649) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 400; C. Senatosu S. Sayısı : 
949) Devam 

B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine kaldığımız yer

den devam ediyoruz. 
Programımıza göre, Ticaret Bakanlığı Bütçesi gö

rüşülecektir. 
Partiler adına söz alan sayın üyeler : 
CHP Grubu adına Sayın Mahmut Türkmenoğlu, 

MHP Grubu adına Sayın Turan Kocal, AP Grubu 
adına Sayın Erol Yeşilpınar, MSP Grubu adına Sa
yın Felhim Adak. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : 
Lehinde, Sayın Halil Karaatlı, Sayın Mehmet Ça-

talbaş, Sayın Rıfkı Danışman, Sayın frfan Binay. 
Aleyhinde : Sayın Adnan Keskin, Sayın Altan Tu

na, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Hasan Akkuş. 
Üzerinde : Sayın Şükrü Bütün, Sayın Ali Ak. 
Söz sırası, CHP Grubu adına Sayın Mahmut Türk

menoğlu'nda. 
Sayın Türkmenoğlu, buyurunuz. Süreniz 20 daki

kadır. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MAHMUT TÜRKMEN

OĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Ticaret Bakanlığı Büitçesi üzerinde Cumhuriyet 
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Halk Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Ticaret Bakanlığı, ülkemizde ekonomik olaylarda 
büyük çapta eükili olan bir Bakanlığımızdır. Dış ve 
iç ticaretin düzenlenmesi ve bu konuda kararlar alın-
ıması, yönlendirilmesi, yürütülmesi; Ziraat Banlkası ve 
Halik Bankası gibi kredi kurumlarıyla çiftçinin ve es
nafın kredilendirulmesli; tarım satış kooperatifleri, ta
rım kredi kooperatifleri, küçük sanat kooperatifleriy
le tarımda çalışan insanların ve esnafın kredi ve ürün
lerinin değerlendirilmesi; Toprak Mahsulleri Ofisi, Et 
ve Balık Kurumuyla da yine aynı amaçlara yönelik 
önemli görevleri vardır. İhracatı Geliştirme Merke
ziyle de, ihracatımızın artırılması ve geliştirilmesi ko
nusunda görevleri vardır. «Vardır» dedim, bu görev
ler düne kadar vardı; ama şjimdi bu görevlerin he
men hemen tamamı Başbakanlığa bağlı birkaç kurula 
devredildi. 

Elimde 25 Ocalk 1980 tarihli Resmi Gazete var. Bu 
gazetede Cumihurbaştkanlığı onayında da «4951 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine istinat eden teklifiniz üze
rine uygun görülmüştür» diyor. Bu kanunda/ki, ba
kanlıklar arasında değişiklik yapmak, yeni bakanlıklar 
kurmak veya bakanlıkları kaldırmaya dayalı bu ka
nunu zorlayarak Hükümet 6224 sayılı Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanunu ile 933 sayılı Teşvik Tedbir
lerini belirleyen kanunla Ticaret Bakanlığına, Sanayi 
Bakanlığına verilmiş olan yetkilerin hepsinin Başba
kanlığa bağlı 2 Yabancı Sermaye Dairesi ile Teş
vik Dairesine bağlanmasını sağladı. Bu durumdan son
ra Başbakanlığa bağlı bir Koordinasyon Kurulu, bir 
de Para - Kredi Kurulu diye 2 kurul, kuruldu. Bu ku
rulların kurulmasından sonra, ticaretin, ekonominin 
düzenlenmesi, teşviki ve para - kredi meselelerinin 
düzenlenmesi tamamen Başbakanlığa bağlı kurula bağ
landı. Şimdi bu kurulların görevlerini, Resmi Gaze
teden bazı pasajlar okuyarak, birkaç cümle ile belirt
mek istiyorum. 

İhracat rejimlerinin ve kotaların düzenlenmesiyle 
ilgili esasları tespit etmek Ticaret Bakanlığı görevleri 
içerisindeydi, bu kurullara verildi. 

Para - kredi politikasının uygulanmasında koor
dinasyonu sağlamak, kredilerin plan ve program ilke
lerine uygun olarak dağılımlını ve finansman güçlük
lerinin giderilmesini temin etmek, destekleme fiyatları 
konusunda tavsiyede bulunmak konusu da Para - Kre
di Kuruluna verildi. 
^ Bu kurullara bu yetJkiler verildikten sonra, Ti

caret Bakanlığının artık taban fiyat tespitindeki yet-
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kileri büyük bir ölçüde 'kısıtlanmış oldu. Ziraat Ban
kası ve Halk Bankası kanalıyla küçük çiftçinin ve es
nafın tarım ürünlerinin kredilendirilmesi konusunda
ki yetkileri de alabildiğine azaltılmış oldu. 

İÜhalat ve ihracat rejiminin ve kotaların düzenlen
mesiyle ilgili esasları tespit etmek, dış ekonomik iliş
kileri ve dış ekonomik ilişkide koordinasyonu tespit 
etmek hususlarını içine alan bir Koordinasyon Ku
rulu kuruldu. Bu Koordinasyon Kurulunda ve Para -
Kredi Kurulunda Ticaret Bakanlığı bir temsilcisi ile, 
birinde de 2 temsilci ile temsil edilmektedir. Aşağı 
yukarı bütün bakanlıklarda müsteşarlık düzeyinde 
kurulmuş olan bu kurulda bütün kararlar alınmakta
dır. Para ve Kredi Kurulu, Başbakanlık Müsteşarı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, (aynı kişi) ayrıca 
«Destekleme Fiyat İstikrar Fonu» teşkil edildi. Bu 
fon, tarımsal girdiler sübvansiyonu ve üretimin fiyat 
hareketlerinden korunması ile ihracatın geliştirilmesi
ne dönük yatırımların finansmanı gibi konularda ka
rarlar üreten kurullar olarak ekonomik hayatımıza yön 
vermeye başladı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi bu ku
rullardan sonra Ticaret Bakanlığının, bakanlık ola
rak ne iç ticareti, ne de dış ticareti düzenlemek ve ne 
de kredilerin dağılımında Ziraat ve Halk Bankası ile 
çiftçinin ve esnafın kredilerinde etkin olamaması ne
deniyle ve en önemlisi de, taban fiyatları yolu ile 
geniş üretici kesimlinin kaderini etkilemekte rolü kal

mamıştır. Tüm yetkiler bu kurullara bırakılmıştır. Ti
caret Bakanlığı, kurulun birçok üyesinden biridir. 

Örneğin, taban fiyat konusunda, güncel olarak, 
önümüzdeki günlerde ilan edilecek taban fiyatları ile 
ilgili olarak Ticaret Bakanlığının önemli kararlar al
ması beklenir idi. Bu durumda, Bakanlık bütçesi üze
rinde görüş bildirilirken, biz de taban fiyatlarının na
sıl Olması gerektiği konusunda, geçmişten, taban fiyat
ları ile ilgili önemli kararlar alan Sayın Balkanımız da 
tecrübelerinden yararlanarak bazı konularda öneride 
bulunmak, katkıda bulunmak isterdik; ancak, burada 
şimdi taban fiyatlarının tespitinde Para - Kredi Ku
rulu en önemli kararları alma durumundadır. Para -
Kredi Kurulunda da Bakanlık bir tek temsilcisi ile 
temsil edilmektedir. 

Şimdi, Para - Kredi Kurulunda ayrıca tarım 
ürünleri üzerinden fon kesilmesi meselesi de vardır, 
tarım ürünleri üzerinden kesilecek fonun nispeti ne 
olacaktır, bu da ayrı bir konudur. Sayın Bakanın bu
rada, bu konularda görüşlerimizi bildirirken, bu ko
nularda ne derece etkili olacağı konusunda şüphemiz 
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vardır. Şüphemiz de somut örneklere dayanmakta
dır. 

Örneğin; geçen günlerde tütün konusunda bazı 
kararlar alındı. Bu kararlarda, 1979 ürünü tütünle
rin ihracı konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetinin daha önce almış olduğu bir karar vardı. 
Bu karara göre tütün ihracatçısına 3,40 doların kar
şılığı 25 liradan 85 liralık bir ödeme yapılacak idi, 
Bakanlar Kurulu kararı ile döviz kuru farkı ödenme
mesi tespit edilmişti. İhracatçılar buna itiraz ettiler, 
doların 35 lira olarak değerinin kendilerine verilmesi
ni istediler; 85 lira yerine 35 lira karşılığı 119 lira 
istiyor idiler. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti sırasında bu
nu alamayan ihracatçılar tam 2 ay Sayın Bakanı, 
geldiler, ziyaret ettiler, taleplerini Sayın Bakana ilet
tiler, Sayın Bakan da, Adalet Partili milletvekili ar
kadaşlarımın da itirazı olduğu için, bunlara 102 lira 
verilmesini, yani doların 30 liradan sayılmasını ka
bul etti ve «Daha fazlasını veremem, hakkınız değil
dir, fiyat farkı bu kadardır» dedi. Bunun sonunda, 
bu biraz önce bahsettiğim 25 Ocak 1980 sayılı Res
mi Gazetede yayınlanan Para - Kredi Kurulu kurul
duktan sonra, İzmir'deki tütün ihracatçıları Sayın Ba
kana gelmekten vazgeçtiler, bu kurulun başkanı Sa
yın Turgut Özala gittiler, Turgut Özal da doları 70 
lira saydı bu kurul kararı ile, bu 70 lira ile tütünün 
238 liralık değerinden 115 lirasını - önce 110 lira son
ra hemen bu 115'e çıkarıldı - kesmek suretiyle fona, 
gene aynı gazetede yayınlanmış olan «Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu» na kesmek suretiyle ihracatçıya 
38 lira fazladan olarak 123 lira beher kilo tütün için 
ödeme yapıldı. Bu kararın alınmasında Sayın Baka
nın itirazı oldu - bilmiyorum bilgimiz yanlış mıdır -
ihracatçı tüccara 15 lira daha noksan bırakılması 
üzerinde ısrarı oldu. Ama Sayın Bakan sözünü geçi
remedi ve tütün tüccarına, 119 lira istedikleri halde, 
Adalet Partili parlamenterler de «verilmesin» dedik
leri halde, Sayın Ticaret Bakanı bu kadar, «verilme
sin» dediği halde,, onların isteğinden 4 lira fazla para 
verildi. 

Şimdi 1980 yılı tütün piyasası açılacak. Bu piya
sada fiyat ne olacak? Ege tütün piyasası, 1979 yılı 
piyasası açılacak, 1980 yılında. Bunun tütün fiyatı 
ne olacak? Tütün fiyatını belirleyen husus, buradan, 
tütünden fona kaç para kesilecek? Kim bilecek bu
nu? Tekel Bakanı mı bilecek? Hayır, bilemez. Tica
ret Bakanı mı bilecek? Hayır, Para - Kredi Kurulu 
bilecek. Burada diyor ki, Para - Kredi Kurulu ve 
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Koordinasyon Kurulu ile ilgili, bu iki kurulla ilgili 
Bakanlar Kurulu, ki; «Kurulda ele alınması sözko-
nusu meselelerle ilgili kuruluşlar gerekli bilgilerle 
Kurul Başkanlığına ilettiler. Başkan, sekreteryanın 
yapacağı hazırlık çalışmalarından sonra gündemi ha
zırlar. Koordinasyon Kurulu Başkanı, Bakanlar Ku
rulu kararını gerektiren durumlarda gereken işlemi 
yapar, Bakanlar Kurulu kararını gerektirmeyen du
rumlarda ilgili Bakanlıklarca uygulanmak üzere ge
rekli kararları alır.» diyor. 

Yani, Bakanlar Kurulu, gerektirmeyen durumda, 
mesela tütün fiyatlarının tespitinde Bakanlar Kurulu 
kararı gerekmez, bu fona kesilecek parayla da ilgili 
karar gerekmez. O zaman Kurul Balkanının talimatı 
üzerine bu karar uyşulanacak demektir. Nitekim, öy
le de olmaktadır. 

Kredilerin hangi yerlere verileceği, çiftçiye ne ka
dar verileceği bu kurul tarafından ayarlanacak. Sa
yın Bakan, tütün fiyatlarının tespitinde etkili olama
dığı için ihracat konusunda, şimdi Ege tütün piyasa
larının tespitinde de Tekel Bakanı etkili olamayacak 
demektir. Onun için şüphemiz vardır, bu şüphemizi 
belirtmek istiyoruz. 

Ticaret Bakanının tüm yetkileri alınmış, bu kuru
la verilmiştir. Ticaret Bakanının yetkileri alındıktan 
sonra, Bakanlıktan bazı görevler için talepte bulun
ma bakımından da, bu taleplerimizi iletirken elbet
te ki, bir yararı olsun diye ileteceğiz. Bunların yararlı 
olup olamayacağı şüphesi bizde ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Bakanın geçmiş dönemlerde, özellikle bu 
kürsülerde, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerin
ce «Özel sektörden yanadır» diye suçlamalarını bili
yoruz, Sayın Bakan da o konuda önemli hizmetler 
yapmıştır, ama görüyoruz ki, bu hizmetleri yetme
miştir. Sayın Bakanın bu hizmetleri yetmemiş, ken
disinin çok başarılı, Ticaret Bakanlığının değerli 
mensupları da Bakanlıkta önemli görevler yapmış ol
malarına rağmen, verimliliği artırmak, daha iyi neti
ce alabilmek için bu çalışmaları yeterli bulunmamış, 
bu konu özel sektörden transfer edilmiş - Bakanlık
ları dışında - bir kişinin emrine bırakılmıştır. Cum
huriyet Halk Partisi olarak biz, böyle bir uygulama
nın ülke ekonomisine yarar getireceği inancında de
ğiliz. Bu uygulama Bakanlar arasında da bir nevi 
yetki tartışması veya değişik şekilde Bakanlıklar ara
sı - günün kelimesiyle - anarşi doğuracak bir olay
dır. Kim, kime neyi anlatacaktır? Parlamenterler ola
rak biz, denetim görevlerimizi nasıl yapacağız? Bura
da örneğin, önümüzdeki yıl taban fiyatları konusu 

çok önemlidir. İhracatın geliştirilmesi önemlidir. Sa
yın Bakanımız, ihracatın geliştirilmesi koçusunda 
çok önemli kararlar aldığını bu kürsülerden Ticaret 
Bakanı olarak ifade etmişlerdi, geçmiş yıllarda. 

Şimdi bu taleplerimizi Ticaret Bakanından mı is
teyeceğiz; pamuk kaç para olmalıdır? Taban fiyat-
lannı nasıl eleştireceğiz? Piyasanın düzenlenmesi ko
nusunda, ithalatın, ihracatın düzenlenmesi konusun
da tenkitlerimizi Ticaret Bakanına mı yapacağız? Bu 
yetkiler tamamen alınmıştır; ama biz gene Ticaret 

I Bakanlığı üzerindeki görüşlerimizi bildirmeye devam 
edeceğiz. 

iSayın Bakan, taban fiyatları komuıs/u, Türkiye'de 
tarıim ürünlerinin aıritmialsı konusunda çoik önemli bir 
'unlsuundur, Tütün fiyatları, talban fiyaliarının ilkidir, 
'Bütiün diğer talban fiyatları buna göre ilan edilmeli
dir. Tüıtlün fiyatları da tama göre, bunun ettk&i altın
da ifanf edilmelidir. Tütün fiyatlarıma da me fiyaît ve
rileceği de birikaç gün sonra belli olacak! tır. 

Bu Para - Kredli Kurulumda, ydtkiınizin onanında 
taJbanj fiyatlarının, yüiklsek tütlulmraŞı kloınsüsıumda çalış
ma yaipıaüağımrzı umuyor ve bekliyoruz. 

tflhJraüaltım geliştirilmesi tonlusuna bakltığıfmıızda, 
Tünkliyıa'deflöi ihracatın genellikle % öOfının tarılmdiaın 
'%3;Q'unıun tarım dışı sanalyi ürünlerimden, % lOfunıum 
da madencilikten sağlandığı görülmdklfeedlir. Sanayi 

. ürünü şayian % 3Q'un içinde de pahDük ipliği ve 
deri % 65 - 70fi bulmalk'tadır. Bu da tarım ürünü 
ısayıllıırısa, pek fazla sanayii ürünü sayılamaz. Bügüm»-

I ikKi Türkiye'de sanaıyi denilince, akla gelen balknmın-
dan Söyllüiyarum, ihnacatun ortalama % 8'5'i tarım 
türtüiflkdmdıenı sağlaınirnalkltadır. Gerçek sanayi ürünü 

I elektrik sanayii, makine sanayii, dayanıklı tüketim 
j maddelsi sanayiinin ihracat içindeki payı genel ihra-

caltta % 1 oivaırınıdadiır, tolplaimı l$77'de 23 milyon 
dolar tutmaktadır, 

lOtomldbil, dayaımıiklı tüketim maddesi, buzdolabı, 
tele-vfelyioın, makine sanayii, herftüriü makine 23 mil
yon tutanaktadır. Bu 23 milyon dolar Sayın Bakanım, 
'bizjirn KÖIY-KOOP olarak meşgul olduğumuz; kere
vit ihracatından sağlanan kadar bir miktardır ve 
sadece Bursa'nın ööllyazı köyünden sağlanan, o göl
den sağlanan kerevit bunu sağlamaktadır. . 

«İhracatı teşıvik, ihracatı teşvik» diye söylediği
miz olaylar budur. Şimdi korkanım, tarım ürünleri
nin taban fiyatlarınında, yine istikrar sağlama ba
hanesiyle düşük tutulimıalsı ihtimali vardır. Çünkü, 
Ibu sizlin eski alışkamhğınjzdır;. Bu düşük tutuluma 

j sionıucu da, tarım ürünlerıinıin düşük tutulma sonucu, 
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üsltiıkrar sağlanacak, dalar tarımcıdan ucuza alınacak, 
sanayiciye teşıvtik prim1! olarak ödenecek, sanayici
den daha yülkisök fiyatla alınacaktır diye korkuyo
rum,. 

TürJkiyede tütünden 115 lira - beher kilodan, - fo
na para alınmıştır. Alma sanayi ürünlerine bu fondan 
para verilmektedir. Sayın Başbakan burada gübre 
sülhvansıiiyanunun tarım ürünleri fonundan alınan pa
rayla karşılanacağımı sölylemıiîşfti. Bu fon. gerçek, mak
sadı dışımda Jculamtoa'ktadür. Cumhuriyet Halk Par-
tîsiniim görüşüme göre, bu fon kurulmalıdır: ama bu-
gümikü ihraç fiyatları iterimden fona para kelsilme-
meli. Yarın ihracatta yükselme olursa yüksek kısmı 
keslm'eliidiır, 

IBAŞKAN — iki dakikanız var Sayın Türkmam-
oğîu, 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) — 
Düşme olursa, o düşme de bu fondan ikarşılanımalı-
dır. Bulgun pamluk fiyatları, geçmişte olduğu gM, 
6 yıllık Demirel iktidarlarında, 1965 - 1971 arasın
da hiç) artmayan tarım ürünleri fiyatları, 1975 - 1976 
da Sayım Bakanın görevde bulunduğu zamanda hiç 
artmayan tarım ürünleri fiyatları gibi mi olacaktır? 
Ondan korkuyorum. 1975 - 19761da pamuk 17,74, 
1975'te 17,50, 1976'da 1« lira sizin dönemimizde. 
Fınduk 13,5, 14,-, 14,5, 1976 ve 1977 de. Üzüm 10 
lira 1976'da 1977'de 10,5 lira. Zeytinyağı 1974'de 
17,5 lira, 1975/de 17,5 liradır, 1976'da! 18 Kra. 

ıŞimdi bu konulanda bu artışlar, geçmiş uygula
malarda görülüyor. Önümüzdeki günler için endişe
miz vardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tarım: 
ürünlerinim taban fiyatları dlüşülk tutulduğu zaman, 
(bu düşük tutulan talban fiyatlarıyla tarım ürünlerin-
idelki üretiımıin azalacağını, üretim azalacağı için de 
her şeyden evvel1 ihracatın azalacağıdır. Çümlkü ta-1 

rıim, ürünleri, iıhbaraitım % 851ini teşkil etmektedir. 
Bunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. 

iSaıyın Bakan, yağ konulsunu çözmekle övünen ba-
ikandairümızidam bliirilslidir. 1976'da 250 milyon ton yağ 
iltlhal ettiğimi ilan etmiştir. 250( milyon! ton yağ ithal 
ederek sorumu çözmüştür. Ayçiçeği fiyatlarımı sabit 
tutarak 1979 da da, 1980 de de yağ fiyatlarını serbest 
Ibırakajralk, sorumu çözmeye yönelmiştir. Zeytinyağı 
fiyatları geçen sene 80 liraydı, şimdi 250 lira olmuş
tur. Sayım Bakanım. Çiçıekyağı fiyatlarına Sayın Ba-
'kan bir defa zam verdi, «yağ çök bollaşacak» dedi, 
65 lira olarak: ilan efltii, geçenlerde 10Qi lira olarak 
(bir daha ilan 'etti, ıgene yok çiçekyağı Sayın ©akan, 
foelki. bilmiyorsıumuiz. 

Şimdi, önümüzdeki günlerde tekrar ilan edile
cek yağ fiyatları. Yağ fiyatlarını seribest bırakarak, 
dışamdan biytük çapta yağ ithal ederek, tarım ürün-
lerimıkı talban fiyatlarını serfbest bırakarak Türkiye'de 
ekonıominfim düzemlenimesi, ihracatı teşyik ediıyorumiı 
diye ihracatMi % ilimi yapanlara, % 85''imi yapan
lardan ucuz fiyatla dölvli'z alıp onları desteklemekle 
ihracatım düzeleceğime, teşvik edileceğine biz şah
ıstan inanmıyoruz. İhracatın artması için tarım ürün
lerimin üretiminim arttimaisı lazımdır, bunun için de 
«aram ürümleaıkıin fiyatları tesıpit edilirken'fona yükh 
sök paralar kesitoemösi, ihracattan sıomra bir fark 
lolunsa alıınmalsımı bekliyoruz. 

Örneğin, tütün fiyatlarının tespitinde ya dolar 
Icuruna faakacateımımz, ya iç (fiyatlara hakacaksınız. 
Geçen sene tütün başfiyatı 70 liraydı, - tütünü söy
lüyorum, ötekilere örnektir - bu sene dolar 70ı lira; 
dolara göre fiyat veririseniz, başfiyat 196 lira olur. 
Tütünüm iç fiyatına göre fiyat verirseniz Sayın Ba
kanımı, bir paket Samton sfigarası geçen sene 10 li
raydı, şimdi 25 lira; 7 pakıet sigara alıyordu gecem 
sene 1 kilo tütün satan, şimdi 7 paket sigara a!la-
ibilmek için, 175 lira paralsı olması lazım. Ya içe gö
re, ya dışa göıre ıfiyat verin. Yoksa Koordinasyon 
Kurulu, Para - (Kredi Kurulu diye (bir kurul kurup, 
lomoım basımdaki kişimin keyfine göre fiyat teisplt 
edilmez. 

Tarım ürümlerimin dışımda, bir de birkaç cümley
le kredi meselesine değinmek istiyorum. 

(BAŞKAN — Üç dakika geçti Sayın Türlkmenıoğ-
lu zamanınız, ona göre lütfen. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim'. 

(Türkiye'de kredi dağılımımda büyük adale '.ısiizlik 
(vardır. 23İ1 milyar lira kredi dağıtılmaktadır, bumun 
'sadece 14 milıyar lirası, Adalet Partili arkadaşİarı-
mım da destekledikleri tarım kredi kooperatiflerin© 
ıveriMmektedm Kredinin (büyük, kısmını alanlar, 
teşviklerden yararlananlar, tarım dışı sahada onlara 
Sağlanan destekler yetmemekte tarım kredi kotoperâ -
tötaiylö kredi alan küçük çiftçilerim zararına üret
tikleri üıfânlıerin fiyatlarınım da düşük tutulmasıyla 
ekonomiyi yönlendirmek mümkün olmayacaktır. 

Ticaret Bakanlığı bu görevlerini yaparken, o gö
revleri de elimden alındığıma göre şimdi, Bakanlığa 
sanıiyoruirn; TARİŞ'i yönlendirmek, TARİŞ'i dütoen-
lemelk, TAlRÎŞ'de kimin işe alınıp, kimin işe alınma
yacağımı töspit dtmek ve TARİŞ yoluyla TARİŞ'de 
ıkargaşa çılkararalk bu yeni uygulanmaikta olan eko-
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nıomik politikaya ulygun ortam hazırlama görevi kal
dığı kanıaatindöytiımL Bu durumun düzeltileceğini 
ummak istiyoruz. Bu dunuim düzjelmedliği müıddeitça 
de, Türikilye'deiki elkarıiominin lyönlendinilelbiieceği 
inancında olmadığımızı belirtirim. 

ıHepinlüze salyigılar suma'rım. Teşekkür ederim. 
{COP sıralarından alkılşılar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkmen
oğlu. 

iMiliyetçi Hareket Parttî i Grubu adına Sayın Tu
ran Kocal, buyurun efendim, 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekillerii; Mil
liyetçi Hareket Partisi Grubu adına Ticaret Bakan
lığı 1980 yılı bütçesi hakkında görüşlerimizi açıkla
mak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Ticâret Bakanlığının amacı; 
iç ve dış ticaretle, bunlara ilişkin işleri düzenlemek, 
yönetmek ve denetlemektir. Bakanlığın göreıvi ise, 
iç ve dış ticaretle iktisat politika ve hizmetlerinin ge
nel iktisat politikasıyla, kalkınma planına ve Hükü
met Programına, iş icaplarına ve mevzuat esaslarına 
göre tatbik etmek, tertiplemek, desteklemek, geliştir
mek, gözetmek, ıslah, koordline ve teftiş etmek, ye
rine göre talimat, sirküler, kararname, yönetmelik, 
tüzük ve kanunlar yoluyla düzenlemek, uygulamak 
ve uygulamaları izlemek, gerektiğinde bu hizmetlerin 
ifası için uygun görülecek tedbirleri almak, diğer ba
kanlık ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, araştır
malar yapmak ve yaptırmak,' Bakanlıkla ilgili teşek
kül ve müesseselerin politikalarıyla, kararlarını ve 
uygulamalarını izlemek ve yönetmektir. 

Sayın milletvekilleri, Ticaret Bakanlığının amaç 
ve görevlerinin ışığında 1979 yılı uygulamasının ne 
olduğunu ve 1980 yılı uygulaması için düşüncelere 
şöyle bir bakalım : 

22 aylık Ecevtt Hükümeti, Anayasamızın benimse
diği karma ekonomiyi reddederek, başka bir model 
arama değil, bizzat yapımına geçtiği ekonomi, sosya
list ekonomidir. Sosyalist ekonomide soğanı da, do
matesi de, gazı da, tuzu da devlet eliyle satar. Piyasa
da tüccar ve esnaf kabul etmez. İşte, 20 aylık Ecevit 
Hükümeti, TANSA projeleriyle, kredli zorlamalarıy-
la zoraki kooperatifçilik tatbikiyle bunu yapmıştır. 
Kısaca, ülkemizi sosyalist ekonomiye geçirmekte, ol
dukça mesafe katetmiştlir. Bunu yaparken de, hukuk 
ve hak rafa kaldırılarak yapılmıştır. Bunu, 'inandık
ları ideolojinin tahakkuku için cesaretle yapmış ol-

I maları, sosyalizme (bağlılıklarının karşılığıdır. Biz de 
I Sayın Bakana şunu diyoruz ki, siz de sosyalist eko-
I nomiye karşı olduğunuza göre, sizden evvelki baka-
I nın cesaretini gösterecek misiniz? Şu ana kadar taıt-
I bikatınızda tam olarak bunu göremedik. Bakanlığı-
I nızın girişinde bulunan tarihi tablo sosyalizme karşı 
I olduğu için indirilmişti. Bu, Türk tarihine karşı gel-
I ma cesaretiydi. İşte sizin de, bu sosyalizmin terörün-
I den korkmuyorsanız. aynı cesaretle o tarihi tabloyu 
I yerine taktırmış olmanız gerekmez miydi? Muhale-
I fette bulunduğunuz zamanlar sizler de bu kürsüden 
I bu tarihi tabloların İndirilmesini bizden daha da faz-
I la tenkit etmiştiniz. Bu tarihi tablonun yerine asılma-
I sini şimdi bekliyoruz. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Aynı 
I tablo. 
I TURAN KOCAL (Devamla) — Evet, aynı tablo. 
I Sayın milletvekilleri, esnafı ortadan kaldırmaktı 
I demiştik, evvelki bakanın niyeti. Size bir misal vere-
I yim; özel sektör yatırımları için 4 yılda verilen döviz 
I tahsislerini inceleyelim. 1976 yılında 582 934 392 do

lar, 1977 yılında 613 892 429 dolar, 1978 yılında 
218 754 065 dolar, 1979'un 10 aylık hesabı 79 961 934 
dolar. 1977 yılına göre 1979 yılında % 600 oranında 

I bir noksan ödeme var. Daha birçok misaller vermek 
I mümkün. İşte sosyalist ekonomiye geçme çabaları; 
I bakalım geçinme endekslerinde ne gibi bir yansıma 

getirmiş; yine 4 yılın hesaplarıyla (Ankara için söy-
I lüyorum) 1976 yılı geçinme endeksi artışı % 17, 1977 
I geçinme endeksi artışı % 26, 1978 yılı geçinme en-
I deksi artışı % 61 ve 1979 yılı geçinme endeksi artışı 
I ise % 73. İşte sayın milletvekilleri, sosyalist ekonö-
I minin Ankara'mızda hayatı 1977 yılına nazaran na-
j sil % 30 civarında pahalılandırdığı meydandadır. 

I Sayın milletvekilleri, geçen yılki taban fiyatların-
I daki tutarsızlıkla üreticiyi bir lokma ekmeğe muhtaç 
I eden tatbikatı bu Hükümetin de taDbik etmemesin !̂ isti-
I yoruz. Öyle bir taban fiyat politikasıydı ki, kendile-
I ri de sonunda şaşırdılar. Serbest piyasada buğday 7 

lira, 8 lirayken, sen buğdayı 4 liraya almaya kalka-
I çaksın ve her sene Toprak Mahsulleri Ofisi 6 milyon 
I ton civarında buğday alabilirken, 1979 yılında ancak 
I ve ancak 1,6 milyon ton buğday alabiliyorsun, Müstaih-
I silin el'inde buğday kalmayınca ve 14 Ekim seçimleri 

yaklaşınca, taban fiyatlarına 80 kuruş daha verecek
sin; fakat müstahsilin elinde mahsul kalmayınca 480 
kuruştan da, tek bir kilogram buğday alamayacak
sın. Kim kimi sömürüyor? Burada edebiyatını yap-

1 mak değil, tatbikatını yapmak önemlidir. 
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Sayın milletvekilleri, 1978 yılında ihraç edilen ile 
1979 yılında ihraç edilen oran arasında % 22 bir nok
sanlık vardır. Sebebi ise, 1977 yılında Cumhuriyet 
Hükümetinin bırakmış olduğu stokların satılışından 
doğmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 'bir başka misal verelim, 1977 
yılında İzmir Tariş fabrikalarında çalışan personelin 
tamamı 4 700 kişi İdi. Bunların 3 000 kadarı işten 
atıldı. 1979 yılında bu fabrikalardaki personel adedi 
ise 7 700 rakamını buluyor. Artan miktar 3 000 kişi, 
yeniden işe alınan işçi adedi ise 6 000 kişidir. Şimdi 
bir de yalnız Tariş'in aldığı pamuk miktarını incele
yelim. 

1977 yılında 4 700 personel okluğu zaman 395 000 
ton pamuk alınmış. 1979 yılında 7 700 personelin ol
duğu zaman alınan pamuk miktarı ise maalesef 
220 000 tondur. 1977 yılında personel başına düşen 
pamuk alımı ortalama 7,5 ton olduğu halde, 1979 
yılında 7 700 personel ile alınması icap eden pamuk 
miktarı 537 000 ton olması lazımken, maalesef bu 
rakam 220 000 tonda kalmış, diğer bir ifade ile, 1979 

• da personel basma alınan pamuk miktarı 2,8 ton pa
muk alınabilmiştir. Bu rakam 1977 yılına nazaran 
•% 65 edvarında noksanıdır. Sorumlusu kim? Bunun 
hesabını kim verecek sayın Bakanım? 

Neden bu böyledir? Buraya alınan personel iş 
yapmak için alınmamıştır; görevleri, silahlı talimler 
yapmak ve birtakım sapık ideolojilerin eğitimlini yap
maktı; bunun için alınmıştı. 

Sayın milletvekilleri, İzmir'de birtakım teröristler 
insanları şehit ediyor, birçok yerler bombalanıyor, İz
mir emniyet teşkilatı bu cinayet şebekelerini adım 
adım takip ederek esas kaynağını buluyor. Bu cina

yet şebekesinin yatağı, Tariş'e alınan militanların ol
duğudur. İsimleriyle beUi olan bu katilleri emniyet 
yakalamaya kalkınca, bir kısmını da yakalayınca, Ta-
riş'te bulunan diğer teröristler kanunsuz direnişlere 
geçiyor. Direnişin yakmaya ve yıkmaya varması kar
şısında, bunları yapanlar 'hakkında, kanuni işlemlere 
geçiliyor. İşte 1980 Ocak ayının son günlerinde, bu 
durumu tenkit yerine, onların yanında bulunan bir 
siyasi parti yetkilileri, beyanlarıyla teröristleri koru
duğunu ifade, ediyorlar. 3 Ocak 1980 gününde DİSK 
denen ve herkesçe de ne olduğu gayet iyi bilinen sen
dikanın İzmir'de yaptığı bir toplantıda aldığı karar
dan şimdi size bazı pasajlar okumak istiyorum. Bun
dan evvelki bütçede Sayın Zeki Bfeoğlu bir kısmını 
okumuştu. 

«1. Burjuvazi güçlü bir polis devletli inşa etmek 

istemektedir. Bunun benzeri 12 Mart döneminde gö
rülmüştü. Ama bu dönem ondan da ağır biçimde ge
lişmektedir. Ordu komutanlarının verdikleri muhtı
ra açıkça bir diktatörlük tehdididir ve esas olarak iş
çi sınıfına yöneliktir.» 

2. Dünyanın en güçlü ordularından birisi olan 
İran Ordusunun, İran emekçi yığınlarının ayaklan
ması sırasında nasıl dağıldığını, nasıl disiplinini kay
bettiğini, üniformasının içinde işçi ve köylülerin ayak
lanan kitlelerin yanına geçmiş oldukları meydanda
dır. Olayların önlenmesi' için Ordu komutanlarını 
gösterdikleri acelenin sebebi nedeni budur. 

3. İşveren yöneticilerini hain olarak ilan edecek
siniz. 

4. Her işyerinde eylem komiteleri kurulacaktır. 
5. Her işyerinde silahlı savunma komiteleri ku

rulmalıdır. 
6. Bunların başarı ile yürütülebilmesi için ülke

de ordu polis çözülmesi ve devrim öncesi durumu 
yaratılacaktır. 

7. Bu işler yalnız DİSK bünyesinde kalmamalı, 
herkes tarafından kîşkırtılmalıdır.» 

İşte sayın milletvekilleri, bu saydıklarım TARİŞ 
hadiselerindeki can kaybı ve mal kaybının müsebbip
lerinin birkaç örneğidir. 

Sayın milletvekilleri, bunu müteakip TARİŞ'de 
malum çok üzücü hadiseler başlıyor. Bu hadiselerin 
koruyucusu ve yaratıcısı Gültepe Belediye Reisi de 
bulunuyor ve gözaltına alınıyor. Ayrıca, İzmir Bele
diye Reisli de, işçilerin hu hadiseli dirert:sinin bütün 
belediye imkânlarıyla yanında olduğunu ve destek
lediğini bir basın toplantısında söylüyor. İzmir'de yi
ne, Kıbrıs Şehitleri İlkokulunda halk mahkemesi ku-
rabiiliyor ve bir öğretmen insafsızca ağaca asılarak 
idam kararı uygulanıyor. İşte bu teröristlerin yaka
lanması için polisin yanında asker de görev alınca, 
sloganlarına ve terbiyesizliklerine dikkatinizi çekerim. 
Söz ve sloganların dışında Türk polisine Türk aske
rine kurşun sıkacak kadar da kendilerinden geçebili-
yoriar. 

Sayın milletvekilleri, Türk askerine ve polisine 
silah çekip şehit eden bu azılı militanlardan, bu vata
na, bu millete hayır gelmeyeceğini Yüce Meclisin sa
yın üyelerinin duygu ve inançlarına bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bunları buraya kimler aldı, 
nasıl alındı? Bu soruların cevabını Sayın (Bakandan 
bilhassa ve bilhassa rica ediyorum. TARİŞ'deki mil
li servet tahribatım bugünkü basındaki rakamlara 
göre söylüyorum: 1,5 milyar lira. 
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Sayın milletvekilleri ve Sayın Bakan; bu 1,5 mil
yar lira tutarındaki zararı yapanları devlet kuvvetleri 
yakalamaktadır. Suç işleyenler cezalarını elbette çe
keceklerdir. Fakat, maddi zararı olan 1,5 milyarın 
hesabı ne olacak? Bunun sorumlusu yok mu? EJfoet-
teki olması lazımdır ve sorumlularını bilmeyen tek 
bir Allah'ın kulu kalmadığına göre, bu olayların so
rumlusunun hesabını sormazsanız bu Devlet batar 
arkadaşlar, Devletin malının tahrip edilmesine sebep 
olanlara hesap sonulmazsa - ki bugüne kadar h;ç so
rulmadı - işte o zaman yapan «yaptığı yanında kâr 
kalır» düşüncesi içerisinde bir fikir doğar, bunun do-̂  
ğuracağı felaketli düşünmek dahi insanı çileden çıka
rır. Maalesef, işte simidi bu hal içerisinde bulunuyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Ticaret Bakanlığına 
bağlı, kooperatiflerin durumuna da, kısa dahi olsa, 
gelin hep beraber bir bakalım: Geçmiş Hükümet dö
neminde tamamen siyasi amaçlı alarak, Ticaret Bakan
lığına bağlı tarım satış kooperatiflerinde yağma de
nilecek ölçüde kötü hir idare uygulanmıştır. Bu ida
re sebebiyle kanunlar çiğnenmiş, bazı kişilere hak
sız kazançlar sağlanmış, tarım satış kooperatifleri ve 
Hazine büyük zararlara uğratılmıştır. Tarım Satış 
Kooperatifleri Birlikleri, tarım kesimindeki üreticile
rin alınterini el emeklerini masraflarını korumayı ve 
en iyi şelkilde değerlendirmeyi aımaç edinmiş, bu ama
ca kanunlara, saygı ve hakka riayetle ulaşılabilir. An
cak, tespitimize göre, kooperatif birliklerinin perişan 
edildiğini görüyoruz. Siyasi partilerde görevli olan
lar memuriyet statüsünde çalıştırılamaz ancak, bu 
kanunun varlığına, rağmen, bir partinin çeşitli kade
melerimde sorumluluk 'taşıyanlar kooperatiflerde me-
ımuriıyet statüsünde görev alabilmişlerdir. O partinin 
il 'başkanları Marmara Zeytin Birliğinde Bakanlık 
murakıplığına getirilebilmişlerdir. Denetim kurulu 
üyelerinden bir kısmı ise, zeytin tüccarıdır. İsparta 
Gül Birlik'te mevzuata riayet etmeden açılan ihale
ler, yapılan alımlar, verilen krediler konusunda mu
rakıpların verdiği raporlara itibar edilmemiş ve mu
rakıplar görevlerinden alınmışlardır. TASKOBlRLİK' 
te bir kısım patatesin alımı yapılmamış ve alınmayan 
patateslerin sahte zabıtlarla imha edildiği gösterilerek, 
Hazimeden açıkça para ödendiği yolundaki 'iddialar 
resmli belgelere intikal etmiştir. Bir kısım siyasi yakın
lar birliklerde 50 bin lira gibi yüksek ücretle görev
lendirilmiş ve «Ticaret Bakanlığında çalışıyor» diye 
'gösterilmiştir ve bunların «Bakanın emridir» diyerek 
çeşitli illerde gezdikleri lüks otellerde kalarak, her 

çeşit masraflarını binliklerle ödedikleri o günün baka
nına intikal ettirildiği halde, gerekli tedbirlerin alın
madığı yine resmi belgelere konu olmuştur. Tiftik ve 
Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Merkez Birliği Ge
ne;! Müdürlüğünün personel kadrosu, tamamen siyasi 
amaçla 22 ayda 7 katına çıkartılmıştır. Kooperatif
lerdeki personelle beraber personel sayısı 4,5 katına 
yükseltilmiştir. Bunlar çoğu kere görevine gelmeyen, 
zaten görevi olmayan, açıktan maaş alan kişilerdir. 
Bu birliğe Bakanlar Kurulunca destekleme alımları 
için 400 milyon lira destekleme kredisi açılmışken, 
130 milyon lira Ticaret Bakanlığınca ihracatı geliş
tirme fonundan kredi açılıp kullandırılmıştır. Ziraat 
Bankası kaynaklarından 70 milyon lira 1980 ve 1981 
yılı. için işletme kredisi ve 1979 - 1980 yıllarına ait 
kullandırılan 60'milyon liranın haricinde birliğe ve
rilmiş ve kullandırılmıştır. Kısaca 1979 yılındakiler 
yetmemiş; 1980, 1981 yıllarına da taşmalar yapılmış-
tli\ 

Bakanlar Kurulu kararnamesinin üstünde bu bir
liğe kredi açılması, bu birliğe usulsüz ödemeler yap
masına ve personel kadrosunu şişirerek devlet büt
çesinden fuzuli masraflar yüklendiğinin delilidir. 

Ticaret Bakanı tarafından keyfi ve kanunsuz ye-
VD görevlerine son verilen birlik yönetim kurulu üye
ler ine mahkemece 150 bin lira tazminat ödenmesine 
karar verilmiş; 750 bin lira tutan bu para, birlrk ka
sasından kanunsuzca yönetim kurulu üyelerine öden-
m/ştir. Bazı sol derneklere 50 bin liraya kadar birlik
lerden yardımda bulunulmuş, usulsüz ziyafetler ter
tip edilmiştir. Birlik genel müdürlerine ve siyasi ni
telikli personele kanunsuzca 200 hin liraya varan borç 
paralar ödenmiştir. Birliklere ait ilanlar, Ecevit aile
sinin Umut Gazetesine verilmiştir. Zamanın Ticaret 
Bakanına bu hususta sormuş olduğum bir yazılı ce
vapta ('belgesi de bendedir, isteyenlerle gösterebiliriz) 
Ecevit'lerin yakınlarının kurduğu Üretim Anonim 
Şirketine Tariş ve diğer birliklerin de yağ sattıkları-
öğrenilmiştir. Bunların dedikoduları bu kürsüden de 
söylenmiştir. Bunların miktarı ile şirketin aldığı mal 
'karşılaştırılarak, yağ konusunda karaborsacılığın so
nucunun ne olduğunu m'iktanlarıyla her yönüyle Sa
yın Bakandan bilhassa öğrenmek istiyoruz. 

Bundan önceki Hükümette görev alan bir Dev
let Bakanı bilhassa Ticaret Bakanlığında yapılan yol
suzlukların dosyasını hazırlayıp zamanın Başbakanı
na verdiğini ve bu yolsuzluk dosyasının neden açık
lanmadığını da şimdi Sayın Bakandan sormak istiyo-
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SÜLEYMAN SABRl ÖZNAL (Edirne) — Yah-
ya'mınkin'i de sorun. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Hepsini, ne var
sa ibüla istisna. 

Sayın milletvekilleri, her siyasi partimin siyasi var
lığının programlarıyla ve kamuoyuna milli mevzu
larda verdiği sözlerin yerline getirilmesiyle ayakta du
rabileceğini bilenlerdeniz. Bu düşünceyle, şimdi Ada
let Partisinin son 14 Ekim seçimlerinde kendilerinin 
de tahmin etmediği (miktarda oy alışının tek bir sebebi 
olduğunu biliyoruz. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Kocal. 

TURAN KOCAL {Devamla — O da, Devlete 
ve millet bütünlüğüne karşı olanlardan, deivlet malı
nı eş, dost ve partilerine yağıma ettirenlerden hesap 
sormazsak namerdiz, sözü olmuştur, işte simidi Hü
kümetin Sayın Bakanından Türlk Milletine verdiği 
sözü yerime getirip getirmeyeceğinii ısrarla takip edi
yoruz ve bekliyoruz. Beklemekle de kalmıyoruz, ta
kipçisiyiz. Siz devlet malına el uzatanlar, kim olursa 
olsum hesıap sormazsanız, işte ö zaman millet bir gün 
gelir sizdem hesap sorar. 

Sayın milletvekilleri, Ticaret Bakanlığına bağlı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, İstanbul Emni
yet Sandığı, Türküye Halk Bankası, Toprak Mahsul
leri Ofisi, Et ve Bahik Kurumu ve İhracatı Geliştir
me Etüt Merkezi çalışmaları hakkında görüşlerimi 
izah etmek isterdim, ama vaktin dolduğunu Sayın 
Başkan ifade ediyor, burada sözümü bağlamak mec
buriyetindeyim. 

Bu nedenle sözümü bağlıyor ve Ticaret Bakanlı
ğı Bütçesinin Yüce Türk Milletime ve Bakanlık per
sonelline hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allaıhtan 
tekrar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP 
sıratarıındain alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Erol Yeşlilpı-

nar, buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA EROL H. YO0ŞİLPINAR 
(ilzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclîsin değerli üye
leri; Adalet Partisi Grubunun Ticaret Bakanlığı Büt
çesi hakkımdaki görüşlerini sunmaya göçmeden ön
ce sizlere şahsım ve Grubum adıma saygılarımı suna
rım, 

1979 yılı sonlarında ülke ekonomicinin içinde bu
lunduğu duruma ve içine düşürüldüğü çukura nasıl 
gelindiğini, makro ve m'i'kro açılardan ortaya koya
rak, gerçek ve ekonomik bir tespit yapmak istiyo
rum. 

Ülke ekonomisi 1980 yılında büyük ekonomik 
zorluklar içinde girmiştir. Halen içimde bulunduğu
muz bu zorluklar, Ibüyük ölçüde son iki yılda uygu
lamaya konulmuş bulunan hatalı ekonomik, hatalı 
mali ve hatalı siyasa! politikalardan kaynaklanmak
tadır. 

1979 yılı sonu itibariyle ülkemizde milli gelirdeki 
artış hızının yavaşladığı, ödemeler dengesinin sağlan
masında geniş kapsamlı Zorluklarla karşılaşıldığı, 
üretimin azaldığı, arz ve talep dengesinin kurulama
dığı, enflasyon hızının arttığı ve enjflaisyomist baskı
ların önünün alınamadığı, işsizliğin yaygınlaştığı her
kes tarafından 'bilinen gerçeklerdendir. 

Türkiye'min milli geliri son iki yılda plan hedef
lerinin çok gerisinde kalmıştır. 1978'de kalkınma hı
zı % 3,1, 1979^ ise % 1,7 olmuştur. Demografik 
açıdan ülkemizde mevcut % 3 oranındaki nüfus artı
şı nazara alınacak olursa, 1978 yılının gerçek kalkın
ma hızı oranı • % 0,3 yani (binde 3, 19791da ise 
'%.—1,3 olmuştur. Son iki yılın gayrı salfi mili ha
sıla artış hızı ise 17 yıllık planlı döneme ait ortalama
ların oldukça gerisinde kalmıştır. Diğer yandan aşırı 
fiyat artışları, döviz girdisi sağlamak için karşılaşılan' 
zorluklar, iç ve dış finansman güçlükleri, yatınmla-
rın planlanan sürelerde tamamlanmasını ve üretime 
geçmelerini engellemiştir a 

iBütün teşivik tedbirlerine ve sık sık yapılan deve-
lüasyonlara rağmen ihracat önemli ölçüde gelişme
miş, ithalat mallarına olan talbplerse karşılanamaz 
olmuştur. Son iki yılın ihracat ve ithalat rakamları 
şayet Türk lirası olarak ele alınırsa, bir artış varmış1 

gibi görülmektedir; fakat aynı rakamları ülkeye gi
ren ve ülkeden çıkan döviz birimleri olarak nazara 
alırsak, ihracatın ancak % 1 arttığını, iıthalattaysa 
% 2'lik bir gerilemenin meydana geldiğini görürüz. 

Fiyat hareketlerinde de olumsuz gelişmeler mey
dana gelmiştir. Gerek toptan eşya fiyatları genel en
deksinde, gerekse tstanlbul, Ankara ve İzmir geçinme 
ve tüketici endekslerinde % 101 'e varan son derece 
yüksek artışlar müşlhade ddilmıişfcir. 1977 yılında1 

% 24,1 olan toptan eşya fryatılain endeksi ortalama 
artışı, 19781de % 52,6'ya, 1979 da da % 71,8'e ulaş
mıştır. 

Bu iki yılın sanayi hammaddeleri alt endeksi, tü
ketim ve gıda maddeleri alt endeksine göre çok daha 
hızlı ve % 97 seviyesinde yüksek artışlar kaydetmiş
tir, 

Ülkemizin para arzı, para üretimi, para emisyo
nu, mevduat, banka kredileri, Merkez Bankası kre-
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dileri gibi başlıca para göstergelerinde ekonomimizin 
'bugün içinde bulunduğu enflasyonM ortamın doğ
masına neden olabiîecelk hızlı ve menfi gelişmeler 
olmuştur, 

1978 ve 1979 yıllarında emisyon hacmi korkunç 
rakamlara ulaşmıştır. Ecevit Hükümetinin göreve gel
diği 4 Ocak 1978 günü 77 milyar olan tedavüldeki pa
ra hacminin, istifa ederek bu görevi bıraktığı 12 Ka
sım 1979 günü 184 milyar liraya ulaştığı görülmüş
tür. 

îki yıllık artış oranı para hacminde, % 139 olmuş
tur. Bu arada emisyon konusunu dalha da açmak 
ve bir talblo çizmek istiyorum. Atatürk'ün 1923 yılın
da Cumburiyeti ilanından, 1978 yılı başında Ecevit 
Hükümetinin göreve gelişine kadar 55 yıl geçmiştir. 
Bu 55 yıl içinde ülkemizde 41 Hükümet görev yap
mıştır. 55 yılda görev yapan bu 41 adet Hükümet za
manında tedavüle çıkarılan toplam paranın miktarı 
77 milyar liradır. Bir tek Ecevit Hükümeti iki yılda 
yani 1978 ve 1979 yıllarında tedavüle toplam 107 
milyar lira para çıkarmış ve tedavüldeki para hacmi
ni 77 milyardan, 184 milyar liraya ulaştırmıştır. Bu, 
korkunç bir rakamdır ve Sayın Eeevit'in zaman za
man almaya çalıştığı ekonomik tedbirlerin ve yap
tığı 13 adet irili ufaklı devalüasyonun başarıya ulaş-
mamaSının en önemli nedenini teşkil etmektedir. Ha
zinenin kısa vadeli avansları 1977 yıl sonunda 45 mil
yar lira iken, 1979 yıl sonunda 112 milyar lif aya, Ha
zine kefaletini taşıyan bonolar ite aynı dönemde 63 
milyar liradan 171 milyar lirja'ya ulaşmıştır. Para po
litikasının ekonomik göstergelerinde meydana gelen 
bu şişkinlikler, son iki yılda hızını amansız bir biçim
de artıran enflasyonun en önemli nedenleri olmuştur. 

11979 yılı sonunda Türk ekonomisinde ağırlığı his
sedilen bir diğer öneml'i mesele de, ekonomik gidişte 
ve işleyişte tam kapasitenin sağlanamamış olmasıdır. 
Bunun sağlanamamış olması sonucunda da, ülkede 
mevcut gerçek ve gizli işsizlik konularında Önemİ 
şişkinlikler meydana gelmiştir. 1978 ve 1979'un bü
tün çabalarına rağmen, işçi dövizlerinin aylık girişle
ri artmamış ve 90 ilâ 100 milyon dolar seviyesinde 
kalarak, eski aylık normallerinin üzerine (bir türlü çı
kamamıştır. Bunun da nedeni Ecevit Hükümetinin sık 
sık devalüasyon ve kur ayarlaması yapmasıdır. 

Netice olarak denebilir ki, geride bırakılan 1978 
ve 1979 yılları ekonomik, kalkınma ve istikrar açı
sından kaybedilmiş iki yıl olarak ekonomik ve siya
sal tarihîmize geçecektir ve de geçmiştir. Şüphesiz bu
güne gelişimizde, 1978 ve 1979 yıllarındaki uygulama

larla hatalı ideolojik saplantıların ve yeni model ara
yışlarının, aklın, aklıselimin, doğruların ve gerçekle
rin yerine; sloganlara itibar edilmesinin, tutarsız dav
ranışlarla zaten kıt olan ülke kaynaklarının ve im
kânlarının boşa harcarimaisının rolü çok büyük ol
muştur. Hiç şüphe yoktur ki, bu durum bir ekono
minin gelebileceği en tehlikeli bunalım noktasıdır ve 
ülkenin uçurumun hemen kenarında olduğunun en açılc 
bir delilini teşkil etmektedir. 

Bu çizdiğim endişe verici manzara karşısında ezik
lik duymak ve bu kötü gidişe seyirci kalmak mümkün 
değildi, bunu frenlemek gerekirdi. Bazı önyargılı yak
laşımlarla, yeni rejim ve Anayasa dışı yeni model 
arayışlarına, ekonomimizin yönetimdeki kuruluşları
nın arasında meydana gelen kopukluklara ve tutarsız
lıklara, dış ekonomik ve dış siyasal ilişkllerimîzdekî 
çelişkilere ve çarpıklıklara, bürokratik çarkın çok 
ağır ve kasıtlı bir biçimde işleyişine, istifçiriin, vur
guncunun ve karaborsacının ticaret sektörünün yerini 
almaşına göz yummak mümkün değildi. İşte Türk 
siyasi hayatımız içinde dalma zor günlerin partisi ola
rak temayüz etmiş olan Adalet Partisi ve onun cesa
retli Hükümeti son olarak almış olduğu ekonomik 
istikrar tedbirleriyle ülke ekonomisi üzerinde büyük 
çapta bir operasyon yapmıştır. Ekonomik açıdan ce
saretle yapılan bu girişim, çok büyük ve anlamlıdır. 
Bu girişimin altında ülkemizin mutlu geleceği yat
maktadır. Siyasi partiler, milletin bünyesinden kay
naklanan hizmet kuruluşlarıdır. Ülkenin değeri siya
si partilerin her birinin tek tek değerinden çok üstün
dür. Adalet Partisi ve onun Hükümeti «yıpranıyorum» 
endişesiyle bu tedbirleri almaktan kaçınamazdı. Bu 
•husus, milletin eseri olan Adalet Partisinin yıllardan 
beri süregelen kara yazgısıdır. Başkaları hep bozar, 
devleti partisinin çiftliği gibi kullanır, her işi berbat 
eder. Sonra Adalet Partisi gelir, bilgisizce bozulanlan 
aklın, mantığın ve şartların paralelinde düzeltmeye 
çalışır. Biz ne kapitalist, ne de sosyalist bir partiyiz. 
Aklın, mantığın ve ülke şartlarının gerektirdiği eko
nomik ve siyasal kararları alan ve bu kararları başa
rıyla uygulamaya gayret eden, sosyal adaletçi, sosyal 
devletçi, sosyal düzenlikçi, sosyal güvenlikçi, sosyal 
dengeci ve gerçek anlamda ilerici bir partiyiz. Kökü 
dışarıda sapık ideolojilere bizini partimizin umdeleri 
ve engin siyasal anlayışı içinde yer yoktur. Seçim un
surunun var olduğu demokratik rejimlerde görev 
yapan bir iktidar için, politik açıdan kıSa vadede ta
şıdığı bütün siyasal risklere rağmen, almış olduğu ce
saretli ekonomik kararlar nedeniyle mevcut Demirci 
Hükümetini alkışlamamak mümkün değildir. 
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Ancak bu samimi tedbirlerin başarıya ulaşması, 
her şeyden önce sağlanması gereken siyasal istikrarın 
devamına bağlıdır. Bu istikrar tedbirleri kendi ilmi 
şartları içinde münakaşa edilmeli ve asla siyasi müna
kaşaların bir çıkar malzemesi olarak kullanılmamalı
dır. Siyasi partiler olarak hepimiz, bu olgun aşamada 
Hükümete yardımcı olmaya mecburuz. Ekonomik açı
dan ülkemizin bugünkü durumuna geldiği olumsuz bir 
ortamda, kısır siyasal çıkar çekişmelerinin bir tarafa 
İtilmesinin gerektiği kanısındayız. 

Değerli milletvekilleri, ülke ekonomisini olumsuz 
yönde etkileyerek, mevcut Hükümeti geniş kapsamlı 
bir ekonomik operasyon yapmaya zorlayan nedenleri 
sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi de alınan ekonomik 
istikrar tedbirleri üzerinde durmak istiyorum. Önce
likle şu hususu altını çizerek belirtmek isterim ki, 
Demirel Hükümeti tarafından karar altına alınarak 
yürürlüğe konulan bu istikrar tedbirleri, Anayasa
mızda öngörülen tercihlere ve mevcut anayasal reji
mimizin özüne tamamen uygundur. Bu tedbir ile mil
li sektörler arasında iki yıldan bu yana bozulmuş olan 
ekonomik denge yeniden sağlanmıştır. Bu tedbirleri 
yalnızca bir zamlar demeti, ya da yalnızca bir deva
lüasyon kararı imiş gibi görmek ve göstermeye kalk
mak hatalıdır ve en azından insafsızlık olur. Devalüas
yon ve zam kararlarından başka, üretimi artırıcı, mal 
ve hammadde darlığını önleyici arz ve talep dengesi
ni sağlayıcı, aksaklıkları önleyici, boşlukları dolduru
cu ve tüm bu kararları tamamlayıcı mahiyette olmak 
üzere 35 adet yan karar ve yan tebliğ beraber geti
rilmiştir. Bu yan karar ve tebliğler, ana kararların ba
şarıya ulaşmasına yardımcı olacak ve bu başarının yo
lu üzerindeki engelleri yok edecektir. Bu ana ve yan 
kararların hedefleri şunlardır: 

Üretim, arz ve talep, piyasa ve tüketim, fiyat ve 
rekabetten oluşan dört köşeli bir ekonomik mekaniz
maya işlerlik kazandırılarak, kıt ülke kaynaklarını da
ha etkin ve daha verimli biçimde kullanılmasını sağla
yabilmek. Bu yolla üretimi tam kapasite seviyesine 
çıkartabilmek.. İhracatı geliştirebilmek. İşçi dövizleri. 
başta olmak üzere tüm döviz girfdilerinin aylık ve yıl
lık birimlerini artırabilmek. Dış ödemeler dengesini 
sağlıklı bir yapıya kavuşturabilmek. Sanayimizin dı
şardan ihtiyaç duyduğu ara, ana, yan ve yatırım mal
larının İthalini kolayca sağlayabilmek. Atıl duran eko
nomik yatırımları yeniden harekete geçirebilmek ve 
bu suretle ülkedeki istihdam seviyesini artırarak, ger
çek ve gizli işsizliği önleyebilmek, ülke vatandaşını iş 
ve gelir sahibi yapabilmek. (En kısa bir dönemde fiyat 

artış hızını yavaşlatabilmek ve ülkece özlenen fiyat is
tikrarını gerçekleştirebilmek. Petrol ve petrol ürünle
ri başta olmak üzere, milli enerji kaynaklarımızı geliş
tirebilmek ve enerji üretiminin artırılabilmesini sağ
lamak, bütün bunların neticesinde, başta sektörlerarası 
denge olmak üzere, son iki yıl içinde bozulmuş olan 
tüm ekonomik dengeleri yeniden kurabilmek. Ancak 
bu ülke kıt kaynaklarını kullanarak ileriye matuf alı
nan bu tedbirlerde tam bir homojenlik, tam bir armo
ni ve tam gerçek bir bütünlük sağlayabilmek amaery> 
la şu yan kararların da alınması gerekir kanısındayız: 

Hazine gelirlerini artırıcı ve ekonomik kalkınma 
hedeflerine paralel ve son iki yılda bozulmuş olan ge
lir dağılımını düzenleyici, adil ve işlerlikli bir gelir 
vergisi kanununun acilen çıkarılması, ücret artışları
nın enflasyon ve verimlilik kıstaslarıyla uyumlu bir bi
çimde ayarlanması, gerek taban fiyatlarının ve gerek
se devlet destekleme alımları kapsamının açık finans
mana zorlanmayacak bir biçimde düzenlenmesi ve uy
gulanması gerekmektedir kanısındayız. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik hedefler bunlar
dır. Ülkemizi bu hedeflere götürecek olan bu İstik
rar tedbirleri, piyasa ve fiyat mekanizmasının sağ
lıklı bir biçimde işlemesini ve bozulmuş olan ekono
mik dengelerin makul bir süre içinde yeniden kurul
masını sağlayarak, ülkemizde yıllardır özlenen istik
rarı gerçekleştirebilecek tutarlı ve tutarlı olduğu ka
dar da cesaretle karar altına alınmış tedbirlerdir. Bu 
kararların uygulama alanına konulmasını takiben, dış 
kredi ve döviz girişleri sağlanmış ve yıllardan beri ya
pılamayan döviz transfer işlemleri başlamıştır. Trans
ferlerin günlük yapılır hale gelmesi, ithalattaki dam
ga resmi oranının % 15'ten % l*e indirilmesi ve 
teminat oranlarının azaltılması, ithalat girdilerinin 
maliyetlerinin düşmesine neden olmuş, dolayısıyla 
sanayi mamul fiyatlarının yükselmesi büyük ölçüde 
önlenmiştir. Ülkemizde mevcut olan atıl kapasiteler 
harekete geçmiş ve kısa dönemde piyasaya mal arzı 
hissedilir bir biçimde artmıştır. 

Yeterince dışa açılmama, teknolojik gelişim ve 
kaynak üretimi konularının önünde duran engeller bü
yük ve önemli ölçüde yıkılmıştır, hiç değilse artık Do
ğu bloku ülkelerine giren kadar yabancı sermaye ül
kemize de gelebilecektir. 

Merkez Bankası kredilerindeki yatırım ve üretim 
düşüklüğüne neden olan dengesiz dağılımın önlenmiş 
olması sebebiyle, kredi düzeninde hissedilir bir sektö-
rel adalet sağlanmıştır, piyasada çift fiyatın, kara
borsanın ve vergi dışı yüksek kârların teşekkülünde. 
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ve dolayısıyla devlet gelirlerinin azalmasında en etkin 
bir neden olan Itespit sisteminin belli ölçülerde kaldı
rılması üröüim ve piyasa düzenine akıcılık getirmiştir. 

İhracat yapan sanayicilerin ülkeye getirdikleri dö
vizlerin % 50's'ini ihtiyaç duydukları malzemenin 
'ithalatında kullanabilmeleri ve bu ithalatta sıfır 'güm
rük uygulanması hususlarının yürürlüğe konulması 
sonucu, sanayi maliyetleri 'düşmeye başlamıştır. İh
racat sigortası işlemi işlerlik kazanmıştır, ihracat kre
dilerinde önemli oranda faiz iadesi uygulaması ve 
bunun yanında her türlü damga resminden ve harçtan 
muaf tutulması kararları da ihracat mallarının maliye
tini, dolayısıyla da satış fiyatını döviz olaraik düşürme
ye başlamış ve netice olarıalk da ihracatta hissedilir 
bir kıpırdanma gözlenir olmuştu. 

11980 yılı ithalat rejiminin üretimi artırmayı ve 
jtlrial mallarının maliyetelerini belli bir düzeyde tut
mayı amaçlayan düz bir düşünüşün ürünü olarak ha
zırlanmış olması sonucu, dış ticaret rejimimizde gere
ken akıcılığa geçmenin ilk adımları hissedilmeye ve bu 
konuda özel kesimin ve kamunun teşebbüs erbabına 
da cesaret gelmeye başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz ihracatının % 55'i 
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri tarafından ya-
pılmaiktadır. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
de özelliği olan özel sektör kuruluşları durumunda
dırlar; yani halkın ve çiftçinin öz malı olan kuruluş
lardır, bunlar devlet kuruluşları değillerdir. Getirilen 
istikrar tedbirleriyle, sağlanan ihracat kolaylıkların
dan çiftçinin öz kuruluşları olan Tarım Satış Koope
ratifi eri Birlikleri de yararlanacaktır ve çiftçinin cebi
ne daha fazla para girmesi mümkün olacaktır. Yani 
bu tedbirlerden, Halk Partisi Sayın Sözcüsü Mahmut 
Türkmenoğlu'nun dediği gibi, yalnızca belli bir azınlık
ta olan özel ihracatçı kesim değil, toplam 1,5 milyon 
ortağı olan 33 adet Tarım Satış Kooperatifi Birliği de 
yararlanacaktır; öyle ise bu tedbirler, yaygın tedbir
lerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu yaygın istikrar tedbir
leriyle havadan para kazanma önlenecektir. Karabor
sacının, vurguncunun ve istif çinin cebine akan para
nın bir kısmı üreticinin cebine girecek, bir kısmı da 
tüketicinin cebinde kalacaktır. Esas olan, devamlı bir 
yokluğu paylaşmak yerine, yaratılacak bolluğu payla-
şabİImek'tir. Mevcut Demirel Hükümetinin de, bunu 
kendisine görev edindiği için, Yüce Parlamentomuzca 
destek görmesi gereken bir siyasal topluluk olduğuna 
olan inancımız sonsuzdur. 

22 . 2 . 198» O : 2 

Değerli milletvekilleri, şimdi de 1978 ve 1979 
yıllarında yanlış, kasıtlı, partizan ve taraflı davranış ve 
uygulamalar ile yangın yeri haline getirilen kooperatif 
sektörüne değinmek istiyorum. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzrnfc) — Yangın yeri 
haline getirdiniz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bu koope
ratifler ve bu kooperatiflere bağlı milyarlık tesisler 
Türk çiftçisinin 45 yıldan bu yana, «Damlaya damla
ya göl olur» anafikrinden hareket ederek kuruş kuruş 
yapmış olduğu tasarruflarla meydana getirilmiştir. İş
te, çiftçinin öz malı olan bu kuruluşlar, son iki yıl sı
rasında silahlı eşkıyaya terk edilmiştir. Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliklerinin 1978 yılı çalışmalarını açık 
bir biçimde yansıtan geniş bir rapor, Tercüman Ga
zetesinin 1 6 - 1 7 - 1 8 Ocak 1980 'günlerine ait nüsha
larında satir satır yayınlanmış, ansak o günlerden bu
güne kadar bu rapor konusunda geçmiş Hükümet yö
netimi tarafından bu gazeteye ne bir tekzip ve ne de 
bu yayını reddedici bir yazı gönderilmiştir. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Talat Asal'ın ra
poru da vardı. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Tercü-
man'a sen vermişs'indir. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Demek 
ki, yazılanlar doğrudur. Bu raporun satırları arasında 
çeşitli yolsuzluklara karışmış birçok İsimler yer almak
tadır. Sayın Bakandan bu raporda yer alan hususları 
tahkikat konusu yapmasını rica ediyoruz. 

Şimdi sizlere Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri
nin istihdam durumunu sunmak istiyorum. İşçi ve per
sonel durumuna ait rakamlar şöyledir : 

'BAŞKAN — 2 dikakanız var Sayın Yeşilpınar. 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — TARİŞ; 

1977 mevcudu 5 543, son 2 yılda işten çıkarılan 3 bin, 
son iki yılda işe,alınan 4 596, 1979 mevcudu 7 139, işe 
alma oranı % 83. 

ÇUKOBİRLİK : 1977 mevcudu 2 895, işten çıka
rılan 1 750, işe alınan 4 046, 1979 mevcudu 5 191, işe 
alma oranı % 140. 

FİÎSKO - BİRLİK : 4 392, işten çıkarılan 2 500, işe 
alınan 3 487, 1979 mevcudu 5 379, işe alma oranı 
'% 79. 

ANT - BİRLİK : 2 737, işten çıkarılan 1 500, işe 
alınan 2 280, 1979 mevcudu 3 517, işe alma oranı 
% 83. 

TRAKYA - BİRLİK : 233, işten çıkarılan 100, 
yeniden işe alınan 289, 1979 mevcudu 742, işe alma 
oranı % 124. 
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TİFTİK - BİRLİK : 1977 mevcudu 156, işten çı
karılan 50, işe alınan 3ıl6, 1979 mevcudu 422, işe al
ma oranı % 202. 

IKOZA - BİRLİK'te de, GÜL - BİRLÖCte de, 
TASKO - BİRLİK'te de, MARMARA - BİRLİK'te 
de, GÜNEYDOĞU - BÎRLlK'te de durum aynıdır. 
Ancak, bu konuda biraz da İzmir'deki son kanlı olay
lara sahne yapılan TARİŞ'ten bahsetmek istiyorum. 

Halk Partisi İzmir'de DİSK'İ kullanarak, işçileri 
sokağa dökmek istemiştir. Böylece, İzmir'de eriyen ve 
yok olan gücünü, masum, işinde gücünde ve emeğin
den başka sergileyecek serveti bulunmayan işçileri
mizin sırtına basa basa takviye etmeye kalkışmıştır. 
Ancak bu tertip boşa çıkmış, İzmir ve İzmirliye ağıra 
malolmuştur. 

iBu olaylar sırasında yere damlayan her damla işçi 
kanında, her damla asker kanında, 'her damla polik ka-
nın'da DİSK'in ve 22 aylık Halk Partisi yönetiminin 
büyük vebali ve büyük sorumluluğu varıdır. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) —Onun hesabı
nı birer birer soracağız. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bu kanlı 
olayları ve emeğin sömürüsü üzerine inşa edilmiş bu 
tip çarpık bir politikayı asla tasvip etmek mümkün de
ğildir. 

İzmir'deki son TARİŞ olaylarının ilk su yüzüne 
çıktığı gün, 20 Ağustos 1979 tarihidir. 21 Ağustos 1979 
tarihli İzmir gazetelerini açınız ve okuyunuz, neler 
göreceksiniz, karşılıklı ne suçlamaları okuyacaksınız. 
İzmir Fuarının 20 Ağustos günü açılışı nedeniyle Fuar 
Park Restoranda verilen akşam yemeğinde, Halk Par
tisi İzmir İl Başkanı Sayın Dr. Sedat Akman ile, 
TARÎŞ ve Bakanlık yetkilileri arasında, TARİŞ'i siz 
mi yöneteceksiniz, biz mi yöneteceğiz konusundan 
kaynaklanan kavgaya, küfürleşmeye ve tarafların bir
birlerinin üzerine tabak atmalarına ve yemek dökme
lerine kadar varan olaylar çıkmıştır. İşte bu çirkin olay 
da, göstermek'tedir ki, TARİŞ 1978 ve 1979 yıllarında 
bir parti çiftliği olarak kullanılmıştır ve pay edile
meyen bir kuruluş haline getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, alınmış olan ekonomik is
tikrar tedbirlerini başarıya götüreceğine inandığımız 
bu bütçe, gerçek bir bütçedir. Kalkınmaya dönük, ak
ıtıl bir bütçedir. Her yönüyle bir hizmet bütçesidir. 
Milli seviyedeki sek'törel dengeyi sağlayabilecek, den
geli bir bütçedir. Enflasyon hızını yavaşlaltmak için 
hazırlanmış, mücadeleci bir bütçedir. Sosyal muhte
vası geniş, zengin bir bütçedir. Köye, köylüye, tarıma 
dönük, olumlu bir bütçedir. Altyapı yatırımlarına 

önem veren, yatırımcı bir bütçedir. Geri kalmış ille
rimizin ekonomik ve sosyal seviyelerini yükseltebile
cek, yaygın bir bütçedir. Ülkenin aktif teşebbüs gü
cünü harekete getirebilecek, dinamik bir bütçedir. Bu 
bütçeye, yarım kalmış yatırımların tamamlanarak, sü
ratle üretim devresine sokulabilmesi için yeterli öde
nekler konulmuştur. 

ıBunların yanı sıra, ekonomide darboğazlar yara
tan enerji yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Atıl ka
pasiteleri harekete getirici tedbirler alınmış ve gerek
li kaynaklar bütçeye yeterince konulmuştur. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Yeşdlpınar. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Her yönüyle tam ve eksiksiz bir finansal belge du
rumunda olan genel bütçenin içinde bir dilim olarak 
yer alan Ticaret Bakanlığı Bütçesi hakkında, Parti 
Grubumun düşüncesi bunlardır ve müspettir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Ticaret Bakanlığı Büt
çesinin yüce ulusumuza ve ülkemize hayırlı olmasını 
diler, şahsım ve Grubum adına hepinize saygılarımı su
narım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeşilpınar. 
Milli Selamet Partisi Grubu âdına Sayın Fehirn 

Adak, buyurun. 

MSP GRUBU ADINA FEHtM ADAK (Mardin) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Ticaret 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde M!SP Grubu adına sözleri
me başlamadan evvel, hepinizi saygıyla selamlarım. 

İç ve dış ticaretin tanzimi, Ticaret Bakanlığının 
başlıca görevi olduğu halde; bu bakanlık, bu hizmet
lerini görecek mevzuatını hâlâ Meclis önüne getirme
miştir. 1933 yıllarından beri çıkan kanunlarla idare 
edilen bu bakanlığın yönetiminin, günün şartlarına. 
cevap verecek bir tarzda ve o seviyeye çıkarılması için, 
gerekli mevzuatın bir an evvel Meclis önüne getiril
mesinde zaruret vardır. 

Tatbik edilen yanlış taban fiyatı ve yanlış idare 
sonucu yurt içinde ana ihtiyaç maddelerinde, fiyat 
istikrarını sağlamada gerekli stok temin edilememiştir. 
Bunun neticesi olarak, yağ, et, ekmek bakımından pi
yasa kontrolsüz hale gelmiştir. 

Dış ticaret: Son zamanlarda çıkarılan fon karar- . 
namesiyle bazı malların ihraç imkânı azalmış, hatta 
ortadan kalkmıştır. Daha evvel dış ülkelerle bağlantı 
kuran ve anlaşmaya varıp malı tedarik eden, henüz 
sevketmeyen birçok ihracatçı, yeni fon kararnamesiy
le kendilerine yüklenen yeni yükü kaldıramaz hale gel
miştir. Bu durumun süratle düzeltilmesi ve ihracat 
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kolaylıklarının sağlanması gereklidir. Bu fonlar, müs- ı 
tahsilin malının hakiki değeriyle gitmesini de önlemek
tendir. Dolayısıyla bu fon müstahsili ezmektedir. 

Yine, bu fon miktarları ticaret dalgalanmalarına 
uygunluk sağlayamayacağı için, ileride ihracatı önle
yen yeni bir bürokratik engel olacaktır. Herhangi bir 
mal için bir fon zarureti doğuyorsa veya fona ayrılan 
paraların kaldırılması gerekiyor İse, buna Ticaret Ba
kanlığının karar vermesi, Bakanlar Kuruluna kadar J 
meselenin götürülmemesi gereklidir. Bu mesele Ba- I 
kanlar Kuruluna kadar götürüldüğü takdirde, dış piya
sadaki dalgalanmalara ayak uydurma imkânı orta
dan kaldırılmış olur. 

Ziraat Bankası Nüfusumuzun % 65'ini köylü nü
fusu teşkil etmektedir. Bu nüfusa tanınan krediler, Zi
raat Bankası tarafından temin edilmekte ve bu nüfu
sun Türkiye nüfusuna orantılı tarzda kredi imkânı I 
bu bankaca sağlanamamaktadır. Nüfusun % 65'i köy
lü olan bir ülkede kredilerin de bu seviyede bu nüfu
sa aktarılması gereklidir. Bu seviyede krediyi nüfusa 
aktarmadığınız takdirde, bu kesimin hakkı yenmiş de- I 
mektir. 

- Bu bakımdan Ziraat Bankasının bu istikamette teç
hiz edilmesi, bu yönde hizmet görmesinin sağlanması 1 
gereklidir. Aslında bugün Ziraat Bankasının temin et
tiği krediler ise, sadece varlıklı kesime gitmekte, fakir 
müstahsil bu kredilerden istifade edememektedir. Bu 
kredilerin proje esasına göre dağıtılması lüzumu var
dır. Bu.. (AP sıralarından «Ayıp» sesi.) I 

Ayıp olan ne? Memleketin % 65'i köylüdür. 
.BAŞKAN — Sizinle ilgili olarak değil Sayın 

Adak. 
FEHtM ADAK (Devamla) — Memlekette 600 

milyar kredi verilmektedir. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Kredinin % 
85'i köylüye veriliyor. Kaynak nerede söylesenize? 

FEHİM ADAK (Devamla) — 600 milyar kredinin 
% 65'i 360 - 400 milyar kredi eder. Köylüye verilen 
kredi 100 milyarın altındadır. Biz istiyoruz ki adalet 
olsun, bu köylünün hakkı olan kredi verilsin. 

EMİN ENGİN TANRIVİBRDİ (Balıkesir) — 
Parayı nerde buldun da dağıtacaksın? 

FEHtM ADAK (Devamla) — İnandığımızı söylü
yoruz burada. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adak. (CHP sırala
rından «Onlar Adalet partisidir» sesi) 

FEHİM ADAK (Devamla) — ismi Adalet. 
Yapılan son zamlarla bugün artan tarım girdileri, 

mazot, gübre, traktör fiyatları karşısında tarımda I 

çalışan kesim işletme sermayesi temini bakımından 
büyük bir sıkıntı içine girmiştir. Bu da, kredilerin 
artması için diğer bir sebeptir. Kredilerin faizli veril
mesi de, ayrı bir zulümdür. Bu faizler hem müstah
sile sermaye yönünden ilave bir yük getirmekte, hem 
müstehlikin tükettiği malın fiyatını arttırmak suretiy
le, çoğunluğu fakir olan büyük tüketici kitleyi ez
mektedir. Bu bakımdan kredilerin faizsiz olarak da
ğıtılması gereklidir. Bu, bizim inancımızdır. Bu- inan
cımıza Adalet Partili kardeşlerimiz karşı çıkmaktadır. 
Bu inancımıza onların karşı çıktığını da burada tescil 
ediyorum. 

•BM İN ENGİN TANRIVERDİ (Balıkesir) — En 
iyisini siz bilirsiniz zaten. 

FEHtM ADAK (Devamla) — Halk Bankası : 
1,5 milyon esnafa Halk Bankası sadece 20 milyar civa
rında bir kredi sağlamaktadır. Halbuki 1,5 milyon es
nafın nüfus olarak ifadesi 7-8 milyon olmakta ve bu 
da Türkiye'mizin nüfusunun 1/6'sını teşkil etmekte
dir. 600 milyarlık kredinin yılda dağıtıldığı bir ülkede, 
nüfusun 1/6'sına bu kredinin l/6"sı, yani 100 milyarlık 
bir kısım düşmektedir. Bu 100 milyar kredinin bu ke
sime sağlanması adaletin gereğidir. 

Gene bu krediler faizli olarak verilmekte ve gerek 
müstahsili, gerek müstehliki ezmektedir. Peki, köylü
nün, esnafın, diğer küçük sanat erbabının bu az kredi
lerinin, kendilerine ödenmeyen haklarının nereye git
tiğini sormak gerekir. Bunların nereye gittiğinin ceva
bını arkadaşlarımızın vermesi gerekir. İşte çarpık ka
pitalizmin gerekleri bunlardır. Büyük kitlenin hakları 
3-5 kişiye peşkeş çekilmektedir. Bu, tatbik edilmekte 
olan çarpık kapitalizmin bir neticesidir. (CHP sıra
larından (Bravo» sesleri) 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Söyledikleri
ne sen de inanmıyorsun ya.. 

FEHİM ADAK .(Devamla) — 'Biz hakkı müdafaa 
ederiz. Hakkı biliriz, hakkı söyleriz, Hakka inanma
yanlar da karşı gelir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
FEHtM ADAK (Devamla) — Et Balık Kurumu: 

Şu anda Kurum, piyasayı tanzim görevini yürüt
mekten çok uzaktır. Bu görev ancak stok olmak kay
dıyla yapılabilir. Halbuki bugün bu kurumun elinde 
gerekli stok bulunmaktadır. Hatta fevkalade hal 
stoku olan 1970 tonun dahi ancak yansı mevcut
tur. Dolayısıyla bu stolk seviyesini temin edemeyince 
bu kurum, elbetteki piyasadaki artışların sebebi ol
maktadır. Bu hususun ilerici çalışmalarda giderilmesini 
temenni etmekteyiz. 
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Bu kurum, Şeker Şirketiyle 1977 yılında 300 bin 
büyükbaş, 125 bin küçükbaş için besi mukavelesi yap
tığı halde, 1979 yılında bu kurum sadece 130 bin bü
yükbaş besi mukavelesi yapmış bulunmaktadır. 

1974 - 1977 arasında kurumun üretimi 46 bin ton
dan 80 bin tona çıktığı halde, 1977Men 1980 yılına ka
dar 80 bin tondan 45 tona doğru düşmüş bulunmak
tadır. Bu, kurumun rantabl çalışmadığının açık ifadesi
dir. Bundan soonrakı çalışmalarda bu hususların göz 

, önünde tutulacağına inanıyoruz. Kurumun besiciye 
olan borçlarının da bir an evvel tasviyesini temenni 
ediyoruz. 

il 974 - 76 yılları arasında kurumun 20*den fazla 
kombina Ve et merkezi için inşaat fal iy etler ine giriş
tiği hepinizin malumudur. Ancak bugüne kadar bun
ların 2-3 tanesi hariç hiçbirinin işletmeye açılmadı
ğını görüyor Ve bu yılda da bu işe gerekli ağırlığın 
verilmediğini müşahede ediyoruz. Bu işe gerekli ağır
lığın verilmesini ilgililerden talep ediyoruz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi: Ofisin hububat alımı, 
geçtiğimiz yıl içinde arzu edilen seviyede olamamış
tır. Bunun en büyük amili, taban fiyatı tespitindeki 
yanlışlıktır. Her ne kadar bu yanlışlık, bir müddet 

' Sonra taban fiyatına 80 kuruşluk bir ilave getirilerek 
düzeltilmek istenmişse de, bu ilavenin büyük kısmının 
müstahsil yerine tüccara gitmesine sebep olduğu da 
bilinen bir gerçektir. Böylece köylü, bu yanlış tatbi
kattan zarar görmüştür. 

Ofisin bu sene belediyelere verdiği ekmeklik buğ
day miktarı, geçen senelerdekinden çok daha azdır. 
Bugüne kadar iç satış 900 küsur bin ton mertebesin
dedir. Halbuki, aynı tarihte geçen sene belediyelere 
yapılan satışlar 1 630 000 ton civarındadır. Bundan 
sonra ise, belediyelerin talebinin karşılanamayacağı 
açık bir gerçektir. Bu ise, hem hububat, hem ekmek 
fiyatlarının artmasına ve kontrolsuzluğuna sebep ola
caktır. Ofisin cari masrafları ise, azalmamış bilakis 
artmıştır. Ofisin bu gayri iktisâdi ve israfil yoldan dön
dürülmesi gereklidir. Ümit ederiz ki, buna gerekli ağır
lık verilecektir. Ofis inşaatları da arzu edilen hızda yü
rümemektedir. îstenen projelere ağırlık verilmekte, ba
zı projeler ise programda oldukları halde başlatılma-
niakta, ihale edilmemektedir. Adil davranılimasının 
gerekliliğine işaret ediyorum. 

(Kooperatifler için söylenecekler farklı değildir. Bu 
ataletin temelinde, işlerini ehline verilmesinden ziya
de, partizan emellerin tahakkukuna çalışılması yat
maktadır. Hangi idare gelirse gelsin, idarede tarafsız
lık esastır, idareleri militan kadrolara teslim edip, 

içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları bir tarafa 
İterek anarşi mihrakı haline getirmek, memlekete ya
pılacak en büyük kötülü'ktür. 

Ortak Pazar'la ilişkiler meselesine gelince: Or
tak Pazar'la ilişkilerimiz gerek ihracatımız, gerek it
halatımız yönünden aleyhimizde hükümler ihtiva et
mektedir. İhracatımızda bize tanınan tavizler, bizim 
dışımızdaki Ortak Pazar ülkesi olmayan ülkelere tanı
nan tavizlerden azdır. Bu ise, ihracatımızın düşük de
ğerlerle yapılmasını intaç etmektedir. İhracatımızın 
çoğundan gümrük alındığı için, bu ülkelere yapaca
ğımız ihracatın, bu ülkeler piyasasında üçüncü ülke
ler ürünüyle aynı bedelde satılmasını sağlamak bakı
mından bizim bu ihracatımızı ucuz yapma zaruretimiz 
doğmakta, bu durum memleketimize büyük zararlar 
vermektedir. Gene İthalatımızda sanayimizi dengele
yecek, önleyecek hükümler mevcuttur; bunların da 
gözden geçirilmesi ve bizim aleyhimize olan hüküm
lerin behemehal ortadan kaldırılması zaruridir. Sene
lerce biz bu iddialarımızı tekrarlayarak buraya geldik. 
Maalesef görmekteyiz ki, dondurulmuş olan münase
betler tekrar su yüzüne çıkarılmaktadır. Ortak Pa
zar'la tam üye olma teşebbüslerine girişilmiş bulunul
maktadır. Ortak Pazar'a tam üyeliğin ihtiva ettiği hü
kümler arasında, 'bizim vatanımızın satın alınması, ya
bancılar tarafından satın alınması mevcuttur. Yine 
memleketimizde yabancıların gelip dilediği şekilde, 
dilediği tesisi almaları, mülk edinmeleri hükümde, 
mevcuttur; müşterek bir devlet olma, siyasi bütünlük, 
hükümleri mevcuttur. Bunların göz önüne alınmasını 
ve istiklalim'ize zarar veren bu hükümlere iltifat edil
memesini ilgililerden rica ediyoruz 

Ticaret Bakanlığında dış ticaret açığımızın gittikçe 
artan değerlerinin ileride ne şekilde yok edileceği hak
kında en ufak bir ima, en ufak bir husus göze çarp
mamaktadır. ileriye matuf ne şekilde bu açıkların gi
derileceğinin ortaya koyulması zarureti vardır. Bu za
rureti işaret ediyor ve bu hususta ilgililerin nazarı dik
katini çekiyorum 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın Adak 

ıFEHİM ADAK (Devamla) — Sözlerimi bitirir
ken, Allah'tan milletimize hakkı hak göstermesini ve 
ona uymayı nasip etmesini diliyorum ve hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (MSP, AP ve CHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adak. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahıslar adına, lehinde Sayın Halil Karaatlı söz 

sırasını Mehmet Özkaya'ya devretmiştir. 
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Sayın Mehmet Özkaya, buyurun efendim. (AP sı
ralarımdan alkışlar). 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Ticaret.» Bakanlığının 1980 
Mali Yılı Bütçesi üzerindeki görüş ve düşüncelerimi 
Üile getirmeye çalışacağım Sözlerime başlamadan ön
ce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

(Değerli milletvekilleri, 1980 Türkiye'sinin mesele
leri, kısır siyasi çekişmelerin boyutlarını çoktan aşmış, 
fevkalâde öneme haiz milli bir mesele halini almış
tır. Artık hadisenin siyasi istismara, aldatmaca ve de
magojiye tahammülü kalmamıştır. Varlığını demokra
tik düzene borçlu bütün kuruluşların milli birlik ve 
beraberlik içinde hareket etme zamanı gelmiş geçmek
tedir. 

Değerli milletvekilleri, Türk ekonomisi 19'80'e gi
derken kilitlenmiş bir Merkez Bankası, 1978 ve 1979' 
da toplam % 187'ye varan bir fiyat artışı, yetersiz 
enerji, yetersiz hammadde, bozulan iç barışı yüzünden 
kapısına kilit vurmuş fabrikalar ve dolayısıyla düşen 
üretimle karşı karşıyadır. Tamamen duran yatırım 
hamlesi, her ay ödenmesi gerekli 250 milyon dolarlık 
petrol faturası, gerileyen ihracat ve işçi dövizleri, va
desi gelen dış borçlar, artan işsizlik, milyonlarca lira 
zarar içinde devlet teşekkülleri,. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — İmza Demire! 

(MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa sıfırın altına düşen safi kalkınma 
hızı, karaborsa, yokluk, kıtlık, işsizlik, partizanlık, 
kan denizi, haksız kazanç, bölücülük, velhasılı otorite
sini yitirmiş devlet ve devletini arayan vatandaşlar ül
kesi haline gelmiştir. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — tmza Adalet Par
tisi. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Davullu zur
nalı gelen Cumhuriyet Halk Partisi devalüasyonları ve 
onun yarattığı devalüasyon milyonerleri, işte bu eko
nomik anarşi tablosu 22 ay Türkiye'nin üzerinde ka
rabulutlar gibi dolaşıp durmuştur 

Hükümet üretimi teşvik edici tedbirler alacağına, 
yoklukları akılcı yollardan çözeceğine, her gün düz
mece televizyon haberleriyle Türk esnafını stokçuluk
la İtham etmiş, halk ile esnafı birbirine düşürmüştür 
aslında stokçuluğu - kendi ifadeleriyle - Pırıl P ı n l 'bü
rokratlar yapmıştır. 

Aynı partiye mensup iki idareciden birisi, TANSA 
mağazalarının 40 ton yağ stokunu belediye kanalıyla 
mecburen zorla satışa arz etmiştir. Üretim AŞ. ile 
Türk politika tarihine yağ skandali olarak geçen ha-
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dişe vuku bulmuştur. Bunun yanında Türk esnafı 
10 kg. yağ için stokçuluk suçu ile mahkemelere sevk 
edilmiş, tutuklanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 22 aylık Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarında devlet, bakkallık ve kasaplık da
hil olmak üzere bütün ticaret sahalarına el atmış, 
1979 kışında milletin soğuktan donmasına neden olan 
kömür ve diğer madenleri devletleştirmiştir. Bunun 
neticesi olarak da, sadece kömür üretiminde 4 milyon 
ton üretim düşüklüğü görülmüştür. 

Sanki ülkede yeterli yağ miktarı mevcutmuş, es
nafla tüccar yağı saklıyormuş gibi, hükümet hiç bir 
akılcı yola başvurmadan üretimde esaslı tedbirler ola
cağına, sadece yağı dağıtmakla yetinmiş ve bu yağları 
kendi fikri doğrultusunda olan belediye ve koopera
tiflere vermiş ve bu yoldan haksız kazançlara bizzat 
neden olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda saydığımız yan
lış politikaları, bugün uygulamakta olan akılcı politi
kacılarla mukayese etmekte yarar görüyorum. As
lında o zaman dahi, başta ayçiçek ve diğer yağlı 
tohumların ekim alanlarının genişletilmesi, uygula
nan taban fiyat politikasının dünya ve Türkiye ger
çeklerine uygun olması gerekirdi. Üreticinin ve sa
nayicinin üretim safhalarında karşılaştığı problem
lerine samimi bir yaklaşım gösterilmeliydi. Ayçiçeği 
ekim alanları, üreticiler tarafından buğday ekim alan
larına dönüştürüldü. Zeytin ağaçları, yine yanlış 
politikalar sonucu, üretici tarafından sökülmek zo
runda bırakıldı. 

Değerli milletvekilleri; işte 22 aylık Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarından, Türk ekonomisi bu yanlış 
politikalar sonucu felç olma noktasına getirildi. Hü
kümet Tariş?i, Güney Doğu Birliklerini, Çukobir-
liklerini ve Fiskobirlik, hâsılı bütün kooperatif ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerini ihtiyaçlarının çok 
üzerinde, hiç bir iktisadi kaideye uymayan, sadece 
partizan düşüncelerle silahlı militanlarla doldurdu. 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa devlet düşmanlarının 
Devletten maaş alması sağlandı. Güneydoğu Birlik
lerine, bütün diğer İktisadi Devlet Teşekkülü ve 
kooperatiflerde olduğu gibi, bir gün dahi Devlet me
murluğu yapmamış kişiler işbaşına getirilerek üreti
cinin ürünlerinin çürümesine, makinelerin bugünkü 
haliyle paslanmasına sebep olundu. Yine Güneydo
ğu Birliklerinde ihtiyacın çok üzerinde personel ve 
işçi istihdam edilerek, Birliğin iflasın eşiğine getiril
mesine sebep olundu. 
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TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) Kardeşine 
kaç ton yağ aldın? 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Aldım al
dım, ben de aldım. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Karde
şine 300 ton yağ aldın mı, almadın mı?.. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Aldım al
dım. Dinle dinle... 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — İşte 
sizin görüşünüz bu. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, siz görüşünüzü ifa
de edin, rica ediyorum karşılıklı görüşmeyin. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Ben rafina-
törüm, Sayın Bakan senin zamanında bana yağ ve
rilmedi, 22 aylık devrede verdinse istifa ederim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Belgeler elimde, 
burada suratına çarpacağım. 

BAŞKAN — Sayın Keskin rica ediyorum. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Ben 430 
ton kapasiteli fabrikatörüm. Ben sabuncuyum... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Millet ya
rım kilo yağ bulamazken, 300 ton yağ almışsınız. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Senin Sayın 
Bakanın bana yağ vermedi. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Özkaya, siz 
görüşünüzü ifade ediniz. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Dokundu 
mu?.. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yarım kilo 
sokakta yağ bulamayanlar var. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman rica ediyorum, ar
tık tamam.! 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Ülkede dev
let aranır haldeydi. Ülkede huzur aranır haldeydi. 
22 ayda Türkiye çok şeyler kaybetti, daha da çok 
şeyler kaybedeceği bir sırada, 14 Ekim Seçimleriyle 
millet bir kere daha «yeter söz milletindir)» dedi. 
(AP sıralarından alkışlar) 

İşte gerçek tablo, bu idi. Bu ekonomik anarşinin 
üzerine cesaretle giderek, ülkeyi yeniden ekonomik 
istikrara kavuşturacak bir fevkalade hal hükümetine 
ihtiyaç vardır ve bu heyeti 14 Ekim Seçimleriyle 
millet tayin etmişti. Bu ateşten gömleği Sayın De-
mirel Hükümeti büyük bir cesaretle giyinmekten 
kaçınmadı. 

Değerli milletvekilleri, şunu kesin bir dille ifade 
etmek isterim ki, Türkiye dünya ekonomisinin aley
hine tecelli eden şartlarını yeniden ve acilen gözden 

geçirmeye ve elindeki bütün imkânları fiilen'' üretime 
yöneltmeye mecburdur. Türkiye'de milli bir üretim 
seferberliğine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) —• Bu üretim 

seferberliği özellikle dünya pazarlarının talepleri doğ
rultusunda olmalıdır. Yıllardır bu kürsüden bir ih
racat seferberliğinden söz edilir; fakat neyin ihraç 
edileceği üzerinde durulmaz. Türkiye, Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin yaptığı gibi kurbağa, kap
lumbağa, sümüklüböcek ihracatıyla nereye varabile
cektir? 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Halbuki 
bunlardan da pay alman lazımdı, 300'er ton falan. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Geleneksel 
ihraç ürünlerinin dışında, hiç bir ihraç kaleminde 
önemli bir artış olmamıştır. Esasen Türkiye ya ken
di petrolünü üretmelidir, ya da özellikle petrolle be
raber kıymeti her gün artan buğday üretimini 17 
milyon tondan 50 milyon tona çıkarmayı gerçekleşti-
rebilmelidir. Bunun için, Güney Doğu Anadolu pro
jesine hızlılık kazandırılmalıdır. Tarımın sulama, 
gübreleme, traktör, zirai ilaçlama gibi meseleleri hal-
ledilebilirse, kaynaklarımız 50 milyon ton buğday 
üretimine yeterlidir. 

Değerli milletvekilleri; enflasyon, haksız kazancı 
üretimde ve yatırımda duraklamayı da beraberinde 
getiren fasit bir çemberdir. Ülkenin bu baş belasın
dan kurtulması için herkese görev ve fedakârlıklar 
düşmektedir. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Oku oku... 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Okumadan 

da hesaplaşırım sizinle. 
BAŞKAN — Bağlayınız. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Ben 7 sene 

belediye başkanlığı yaptım, 7 sene de parti başkan
lığı yaptım. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Hırsızlık 
yapa yapa fabrikalar kurdun. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Benim ba
bamın 10 bin adet zeytini ile 10 bin ağaç fıstığı var, 
senin kel kafan benden dayak yemedi, doğru. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, lütfen bağlayınız. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Doğru, 

doğru, senin kel kafan benden dayak yemedi. (Gü
rültüler) 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Kel kafa
lardan bahsetmek doğru olmaz, başkaları da alına
bilir. 
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BAŞKAN — Gayet tabii tasvip etmiyorum ve 
kendisine de ihtar ediyorum efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Türk eko
nomisi üretken bir ekonomi olmak zorundadır. Türk 
ekonomisi elindeki sermayeyi, emeği ve tekniği en 
akılcı bir şekilde yönetmek zorundadır. Kısacası, 
Türk ekonomisi 1980 dünya gerçekleri önünde yeni
den kendisine çeki düzen vermek zorundadır. Hükü
metimizin aldığı son ekonomik istikrar tedbirleri bu 
doğrultudadır. Bunun için, Hükümetimizin aldığı 
bu tedbirleri yürekten destekliyor, aklın ve ilmin ge
reği olan bu tedbirlerin takipçisi olunduğunda başa
rılı olacağına bütün kalbimle inanıyorum. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Özkaya. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Tarihin her 

döneminde bütün zorlukları yenmeyi başaran bu 
yüce millet bu zorluğu da aşacaktır. 

Nurlu ufuklar uzak değildir, hülasa Türk eko
nomisi Allanın da yardımıyla bu badireyi atlatacak
tır. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Nurlu ufuklar 
değil, yağlı ufuklar yağlı. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Bu inanç 
ve azim içerisinde Bakanlığa ve milletimize 1980 
Mali Yılı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Allahtan diler, hepinize saygılar sunarım. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Ticaret Bakanı, buyurunuz. 
Sayın Bakan, konuşma süreniz yarım saattir. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ticaret Bakan
lığının 1980 yık Bütçesi münasebetiyle sözlerime baş
larken, Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Bütçe üzeninde görüşlerini gerek grupları adına, 
gerek şahıslan adına belirleyen arkadaşlarıma önce
likle teşekkür etmek istiyorum. 

Şerdedilen fikirlerden, 1980 yılı Bütçesinin tatbi
katı sırasında bütün gayretimizle faydalanmaya çalı
şacağımızı da bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu fi
kirler arasında bize ne kadar ters düşünenler varsa 
bile, bunların içerisinde de bize yardımcı olacak, ışık 
tutacak bir hususu araştırmayı görev bileceğim. 

Önce şu hususu belirtmek istiyorum: Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Türkmen
oğlu, konuşma stratejisini çok ince dayanaklara 
oturtmuştur^ Bu strateji içerisinde «Hükümet içeri
sinde birtakım geçimsizlikler var, bazı bakanların 
yetkileri alınıyor, bazı bakanlar birbirleriyle kavga 

ediyor» diyerek özellikle bizi tahrik etmeye gayret 
sarf etti. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (îzmir) — Öyle 
bir niyetim yoktu, yetkinizin alındığını söyledim Sa
yın Bakan. } 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Ben yanlış anlamış olabilirim; ama öyle bir an
lam çıkardım. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (îzmir) — Sözü
nüz geçiyor mu Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Şimdi, bu anlamı çıkardığım olayları bir de ben 
özellikle ifade etmek istiyorum. 

Bu anlamın çıkarılışı birtakım bakanlıkların yet
kilerinin birtakım kuruluşlara devredilmesi sonucun
da oluyor. Yetki devri bahis konusu değildir; ama 
Koordinasyon Kurulu gibi, Para - Kredi Kurulu gi
bi kurullar kurulmuştur, vakıadır ve doğrudur da. 
Bir taban fiyatları politikasının para - kredi politika
sıyla ilişkili olmadığını Sayın Türkmenoğlu, iddia 
edemez herhalde. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sözü
nüz geçiyor mu Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Ekonomik meselelerin birbirine etkisinin olmaya
cağını, tamamıyla mücerret meseleler olarak mütalaa 
edileceğini ileriye sürmek, ekonomi ilmi ile önce bağ
daşmaz. öyle ise, Koordinasyon Kurulu, Para-Kre
di Kurulu gibi kurullar gerçekten faydalı kurullar
dır, Taban fiyatları üzerinde tavsiyelerde buluna
caklardır, görüşlerde bulunacaklardır. Taban fiyatla
rının Türkiye'deki para - kredi politikasıyla, Türki
ye'deki ekonomi politikasıyla çok yakından ilişkisi 
ortada iken, bütün bunlardan uzak bir taban fiyat
ları politikası takip etmek yerine,' ekonomiyi bir bü
tün addederek, ekonomi içinde alınacak her tedbi
rin ekonominin diğer kesimlerine etkisini hesaplaya
rak karar vermek, fevkalade doğru bir harekettir. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sizin 
Başkanlığınızda olsa, o zaman olur. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Türkmenoğlu. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, bu hususta Sayın Türkmen
oğlu'nun tereddütleri vardır. Önce bu tereddütleri 
izale etmek istiyorum. 

Tereddütlerinin hepsinin de gerçek olduğunu san
mıyorum. Sayın Türkmenoğlu, önce tütün taban fi
yatları politikasıyla sözüne gifdi. Hak veriyorum, 
kendi bölgesi tütün bölgesidir ve tütün fiyatları ger-
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çekten taban fiyatları içerisinde en önce ilan edilen 
ve diğer taban fiyatları içinde gösterge teşkil edebi
lecek olan taban fiyatlarıdır. 

Tütün taban fiyatlarına geçmeden evvel bir ko
nuyu izah etmek zorundayım. O da; 1978 ürünü tü
tünün ihracatı meselesidir. 1979 ürününün ihracatı 
25 dolar, yani dolar kurunun 25 lira olması üzerin
den Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetlerince tespit 
edilmemiştir^ Burada bir hata vardır. Dolar 25 lira 
iken tütün taban fiyatları ilan edilmiştir, ama tütün 
ihraç fiyatları dolar 25 lira itibariyle tespit edilecek 
şeklinde değildir. 

Değerli arkadaşlarım, tütün taban fiyatları ilan 
edildiği gün Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1979 yılının ilk ayların
da bir araya gelerek bir bildiri neşretmişlerdir. Bu 
bildiride, tütün ihraç fiyatları 1979 yılının Eylül ayı 
içerisinde Ticaret Bakanlığınca tespit edildiği zaman, 
özel ihracatçılar belli kıstaslarla yaptıkları maliyetin 
sonunda zarar ederlerse, bu zarar vergi iadesi ile kar
şılanacaktır, denilmiştir. Bundan sonra da devalüas
yon yapılmış, devalüasyonda tarım ürünlerinin kuru 
35 liraya çıkarılmıştır. İhracatçılar 35 lira üzerinden 
istemişlerdir ihracat yapmayı; o zaman Ticaret Ba
kanı olan Sayın Köprülüler, «Sizin maliyetlerinizi 
ben teftiş ettireyim. Eğer maliyetleriniz gerçekten 
yüksekse, 35'e tekahül ediyorsa, o zaman ben size 
35 liralık kur uygularım» demiş ve böyle bir müfet
tişi Sayın Bakan göndermiş. Bu müfettiş tetkikatını 
yapmış, maliyetleri çıkarmış ve sonuç olarak demiş 
ki, «35 liralık kur uygulanmahdır.» Ben geldiğim za
man meseleyi daha temelden aldım. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Sayın 
Bakan, orada müfettiş raporuna dair.., 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen lütfen Sayın Köprü
lüler. Öyle bir usul ydk Sayın Köprülüler. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Müfettişin raporundan bahsediyorum. Sayın Ba
kan müfettiş raporuna istinaden karar vereceği sıra
da hükümet değişmiş ve bu kararı vermeden ayrıl
mıştır. Onun üzerine meseleye ben el koydum, Ben 
müfettişin raporuna dayanmadım. Çünlkü bizden önce
ki hükümetin tütün İhracatçısına verdiği 'bir söz vardı, 
taahhüt vardı, O taahhüdün ölçüleri içerisinde hesap 
yaptırdım. Bizden öncdki hükümetin taahhüdünü biz 
yerine getirmeliyiz, getirmeye mecbur idi. Onun he-' 
sabi üzerinde işlem yapacağımı söyledim. 

Bu arada ikinci bir devalüasyon meselesi orta ye
re cılktı, yeni tedbirler alındı; yeni tedbirler alının-
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ca dolar 70 liraya çıktı, 70 liraya çıktığı zaman da 
biz tütünden önce 110, sonra 115 lira agrat tütünden 
fon alma kararı alddc. Şimdi önce neden 110 da, son
ra neden 115? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — O de
ğil, siz kaç vermeyi kahul ettiniz kendiniz? 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, bu fon kararına çeşitli çev
relerden itirazlar var. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Bakan
lığınızın önerisi ne idi? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Koordinasyon Ku
rulu Başkanlığı var. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Ben sizi dinledim. Dinleyiniz değerli arkadaşla
rımı; konuşarak anlaşacağız; biz birbirimizin düşmanı 
değiliz... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, aslında benim 
yapmak istediğim şeyi ikaz etti Bakan. Tabii bu ika
zı ben yaparım Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— ...Biz birbirimizle zıt kardeş de değiliz. Siz de bu 
ülkenin iyiliğini istiyorsunuz, bizde istiyoruz. Ama iyi
ye giden yol arasında faridılılk var aramızda. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri.) Biz diyoruz ki, bu yol da-
ha çabulk iyiye bizi ulaştırır; aramızdaki fark bu
dur. Birbirimizi dinlemediğimiz takdirde anlaşma
mız mümikün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, fon meselesini izah etmek 
istiyorum: Fon meselesini bazı arkadaşlarımız, «Ta
rım üreticisinin hakkı olan bir paranın başka kesimle
re aktarılması» şdklinde nitelendirdiler; yanlıştın 
Bizim 25 Oca'k'ta aldığımız tedbirler içerisinde mün
demiç olan fon mekanizmasının anagayesi bir sene 
evvel devalüasyon olmadan ele geçmiş olan tarım 
ürünlerimin, devalüasyon kurları üzerinden ihracı ne
ticesinde tüccara aşırı kazançlar sağlamasını önle
mek idi. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Onda 
beraberiz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Buna Cumhuriyet Haîk Partisinin itiraz etmesi 
mümlklün değil, 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Ona iti
razımız ydk, devamına itirazımız var; yeni taban fi
yatlarına. 
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TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Senato'da Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerini dik
katle dinledim, «Niçin fon mekanizması kullanılıyor?» 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Yeni 
ürün fiyatları, taban fiyatları. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Onu da arz edeceğim, 

Yeni taban fiyatlarında fon yine alınacaktır. De
ğerli arkadaşımız Sayın Türkmenoğlu, «Efendim, bu 
fon başlangıçta alınmasın; ne ise dışarda fiyatlar, o fi
yatların karşılığı taban fiyatlar verilsin. Sonradan fi
yatlar dışarda yükselirse, hu aşırı yiükselikten doğan 
'kârları massetmek için fon mekanizması yeniden alın
maya başlansın» buyurdular. 

Filkir tartışılabilir, ama ben doğruluğuna inanmı
yorum. Neden inanmıyorum? O zaman taban fiyat
larını, münhasıran o ürünün dış fiyatlarına istinat et
tirmek gibi bir hataya düşüyoruz. Tarım ürünlerinin 
dünya piyasalarındaki fiyatları fevkalade hareketli
dir. Son 10 sene içerisinde bizim görev yaptığımız 
dönemlerde çok değerli misaller vardır. 1973'de 200 
cent'e çıkan pamuk, 1974-75'de 90 cent'e inmiştir 
yeniden dünya taban fiyatları. 1975'de biz Hükümet 
olduğumuz zaman 1974'teM CHP Hükümeti 220 do
lara buğday satın almıştır dünya fiyatları ile, ama 
1977'de 90 dolara buğday satmışızdır. Yani 220 do
lardan buğday fiyatları 90 dolara ineîbilımıişitir. Ee, 
şimdi böylesine hareketli bir dünya fiyatı varken 
siz tarım üreticisinin kaderini dünya fiyatına bağla
yamazısınız, nitekim bağlayaımadınız. 1973 yılında kut
lu pamuğun 10 lira civarına çıkması gerekiyordu 
200 sent civarındaki fiyatlarla ve o fiyatlara çıktı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 8 lira verdi ta
ban fiyatı 1974'te 8 liralık taban fiyatı da, o gün 
dünya fiyatlarından % 35 yüksekti 

Değerli arkadaşlarım, demek ki siz de aynı uy
gulamayı yapmamışsınız. Ee, siz aynı uygulamayı yap
madığınız halde bize niye tavsiye ediyorsunuz, yanılt
mak mı niyetiniz? Bunu düşünmek bile istemiyorum. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (izmir) — Uygun
du o zaman, 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Türlkmenoğlu. 
Sizi uyarıyorum. Rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, Tarım ürünlerinden fiyat is
tikrarı için, dünya otonomisinde yeni dengeler ku
rulması için fon alınmaya devam edilmelidir. Fon 
<mekanizımasını kullanmak gayet güçtür, kabul ediyo
rum. Çok süratli karar almak lazımdır, Sayın Adak' 
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in beyan ettiği gibi; onu da kabul ediyorum. Ama, 
fon mekanizmasına itiraz konusundaki tartışmaların 
haklı olacağına inanmıyorum. 

Taban fiyatları bu sene de gene 1974 - 1975 - 1976 
ve 1977'lerde olduğu gibi, Adalet Partisi Hükümeti 
tarafından çok düşük seviyelerde mi tutulacak, diye 
Sayın Türkmenoğlu'nun bir başka endişesi var. Bu 
endişenizi şu anda izale etmek imkânına sahip deği
lim. Çünkü taban fiyatlarını henüz ilan etmedik. 
Yalnız, bu endişenizin kaynağında sizinle aynı dü
şüncede olmadığımızı ifade etmek istiyorum. 1975, 
1976 ve 1977 yılları, Türk ekonomisinin 1965 - 1970 
yıllarından sonra gelen en istikrarlı dönemidir. (AP 
sıralarından alkışlar). 1975 yılında fiyat artışı % 
10'dur; 1976'da '•% 14,7'dir; 1977'de % 24'dür. 1978 
yılında ise % 50 - 60 ve 1979'da % 80'in üzerinde
dir. Böylesine istikrarlı bir dönemde taban fiyatları
nı elbette biz uygun biçimde artırmadık. Yani sizin 
oranlarınızda artırmadık; bu doğrudur. Ama, oran
sal artışın anlamı nedir? Bizim zamanımızda 50 lira
ya tütününü satan bir vatandaş, sizin zamanınızda 
tütünü 70 liraya satan bir vatandaştan iki misli faz
la mal mubayaa ediyordu. Hangi malla isterseniz 
bunu mukayese edebilirsiniz. 

Bakınız, biz 275 kuruş civarında taban fiyatı ver
dik buğdaya ama, 275 kuruştan 50 ton buğday sa
tan bir vatandaş, bir traktör satın alabiliyordu. Şim
di kaça alıyor? Şimdi 150 ton buğday satması lazım, 
buğdayın 5 lira olduğunu kabul etsek bile. Kaldı ki 
80 kuruş, münhasıran ekonomik bir değer değildir, 
münhasıran siyasi ve seçim değeridir; sonradan ve
rilen 80 kuruş. Sonradan verilen bu 80 kuruş seçim 
değeridir ve bu 80 kuruşları da Cumhuriyet Halk 
Partisi ödemeden Hükümeti bırakıp gitmiştir; üreti
ciye de bu 80 kuruşları biz ödedik. (AP sıralarından 
alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, 5 lira olarak kabul etmiş 
olsak bile, 50 ton buğday 250 bin lira yapar; 250 bin 
liraya iki tane traktör lastiği alabilirsiniz ancak, trak
törün kendisini değil. Demek ki, iştira gücüyle kar
şı karşıya getirirsek, sizin iki senede uyguladığınız 
taban fiyatlarının Türk köylüsünü büyük ölçüde fu
karalığa ittiği açıkça ortaya çıkar. Onun için, taban 
fiyatlarıyla öğünmeyelim arkadaşlar, hele siz hiç 
öğünmeyin. Biz taban fiyatı uygulamalarında fevka
lade dengeli hareket etmişizdir. 

Sayın Türkmenoğlu'nun üzerinde durmadığı bir 
başka konunun daha üzerinde durmak istiyorum, ta
ban fiyatları üzerinde konuşurken. 
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Bakınız, taban fiyatları politikasında 1975 - 1976 -
1977 yılları borsalarını inceleyiniz, o zamanki hükü
metler, ki içinde ben de görev yapıyordum, hangi 
taban fiyatını vermiş ise, senenin sonunda o taban 
fiyatından % lOfdan fazla inhiraf olmamıştır ser
best piyasalarda. Biz buğdaya 275 kuruş verdik, se
nenin sonunda buğday 315 kuruş oldu, 325 değildi. 
Siz buğdaya 3 lira verdiniz, senenin sonunda 6 lira 
oldu< 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Dünya 
piyasaları öyle. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Hayır, dünya piyasaları değil değerli arkadaşım. 
Bizim zamanımızda da dünya piyasalarında hareket 
vardı, ama taban fiyatı] arına hâkim olamadı Ecevit 
Hükümeti. Ve bu, Türk ekonomisine büyük yara aç
mıştır. Bu yaranın acısını biz arkamızda hâlâ duyu
yoruz. Nedir bu yara diyeceksiniz; 1978'de pamuğa 
13,00 lira vermişsiniz, 26,00 liraya çıkmış. Pamuğu 
üreten kim? Köylü. 13,00 liraya satan kim? Köylü. 
Köylünün hangisi? Fukarası. Fukarası 13,00 liraya 
satmış, biraz varlıklı olan, elinde mal bekletebilen 
26,00 liraya satmış. Bu sefer 1979'da fukaranın gön
lü, taban fiyatları üzerinden pamuğunu satmak iste
miyor ama, Ziraat Bankası sıkıştırmış; borçlu fakir 
köylü. 

Satmış, kime satmış biliyor musunuz? Terziye 
satmış. Terzilerin, manavların, bakkal dükkanı çalış
tıranların, hatta 100 - 2C0 bin lira parası olan me
murların, 100 - 200 bin lira parayla emekli olmuş 
memurların şimdi depolarında pamuk var. îki misli 
artacak nasıl olsa fiyat diye depolamışlar. Böylesine 
bir spekülasyon ortamı yaratılmış. Eğer bir piyasa
da spekülatif hareketler belli sermaye grupları ara
sında meydana geliyorsa, bununla mücadele edebilir 
bir hükümet, rahat mücadele edebilir. Belli kişilerin 
elindedir, o kişilerin kredisini kesersiniz, o kimseleri 
devlet yetkisiyle başka yönlerden tehdit edersiniz pi
yasaya malı sürebilirsiniz. 

Şimdi küçücük küçücük ekonomik üniteler türe
miş, spekülatif ekonomik üniteler türemiş. Türkiye' 
nin ihraç edecek pamuğu var ama, Türkiye'de pa
muk ipliği fiyatları iki misli artmış. Neden? Pamuk 
ipliği stokta. Yiyeceğinizden en az 500 bin ton fazla 
buğdayınız var, ama buğday - dediğim gibi - spekü
latif amaçlarla stoklanmış, pazara akış kanalları dur
muş ve biz Hükümet .olduğumuz zaman bol keseden 
ikili anlaşmalarla çeşitli ülkelere buğday satma taah
hüdünde bulunmuşuz. 

• Libya'ya sormuşuz; ne istiyorsun? 200 bin ton; 
ben sana 3CÖ bin ton veririm demişiz. Irak'a sormu
şuz; ne istiyorsun? 200 bin ton; ben sana 400 bin 

I ton veririm demişiz. Şimdi şu anda elinizde buğday 
var ama, bu taahhütleri yerine getiremiyorsunuz. 

Bakınız taban fiyatlarında istikrarın sağlanmamış 
olmasının Türk ekonomisine zararı. En az 50Q mil
yon dolar bugün yatıyor küçücük küçücük depolar
da. Türkiye'nin ihtiyacından da fazla bunlar. 

Onun için ben diyorum ki, sanayi ürünlerinin fi
yatlarındaki yıllık yükselme seyriyle, tarım ürünle
rinin fiyatlarındaki yıllık yükselme seyri aynı olma
malıdır. İkisinin de grafiği aynı olmamalıdır. İyi uy
gulama yapıldığı zaman % 45 - 50'ye varmış oldu-

I ğunu kabul etsek ve bunun da 45 derece bir eğriyle 
temsil edildiği kabul etsek, taban fiyatları artışı 5 
derecelik bir eğriyle gitmelidir. Böylesine gittiği za
man, taban fiyatları politikası uygulanan mallarda 
kesin bir istikrarı sağlayabiliriz. Bu istikrar, pazara 

I akımı kolaylaştırır; bu istikrar, zengin köylüyle fa
kir köylüyü birbirine düşürmez; bu istikrar, soygu-

I na mani olur, vurguna mani olur. Bu istikrarı sağla
dığınız zaman diyebilirsiniz ki... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Üretim olmaz Sa
yın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Hayır efendim, üretim de olur. İyi uygulama ya-. 

I parsanız olur. Sizin hedefiniz nedir, % 50 oranında 
fiyat artışı mı? % 25 oranında yüksek taban fiyatı 

I veriniz başlangıçta, sene sonunda da % 25 düşük 
I olsun, ortalaması gene eşittir. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Lastiğe, trak-
I töre, yedek parçaya zam. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
j —'Değerli arkadaşlarım; bu taban fiyatları politika

sında vicdanınızı ben sizden rica ediyorum, yalnız 
I başınıza vicdanınızla karşı karşıya gelin; haklı ol

duğunu kabul ediniz, «haklı» deyiniz; ben sizden 
başka bir şey istemiyorum. Ama tek tek düşündü
ğünüz zaman, bu taban fiyatları politikasında her 

I yönüyle köylünün ezildiğini kabul edeceksiniz. Bunu 
açıkça ifade etmeniz zordur, kabul ediyorum. Ama 

I tek tek düşündüğünüz zaman bunu kabul edeceksi
niz, etmelisiniz. Ondan sonra hükümet olduğunuzda 
bu politikadan vazgeçmelisiniz. CHP sıralarından gü
rültüler). 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Köylü, ya da 
I vatandaşlar zaten yaşamıyor. 

13 — 



M. Meclisi B : 50 22 . 2 . 1980 O : 2 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım; yağ politikaları üzerinde 
Sayın Türkmenoğlu beyanlarda bulundu. «Yağa zam 
yapıldı, yağ piyasaya çıkmadı») gibi beyanlarda bu
lundu. Tabii, aslında 21 ay Sayın Ecevit ve Hükü
meti iktidarda kalmıştır. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Şimdi nerede 
yağlar? 

BAŞKAN — Rica ederim, Bakanı dinleme imkâ
nı veriniz. 

Buyurunuz efendim. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— O iktidar dönemini yaşayıp da bizim 3 aylık ik
tidarımızı tenkit etmek Ikadar zor bir şey yoktur. 
(CHP sıralarından «Fiyatlar ne oldu?»ı sesleri). Onu 
kabul ediyorum, fevkalade zor bir savunmadır bu. 
(CHP sıralarından gürültüler). 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Siz o kadar çok 
hata ettiniz ki, doğrusu hangisini söyleyeceğimizi bi
lemiyoruz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım; yağ konusunda bizim uy
gulamamız, doğru uygulamadır. Sizinki yanlıştır. Ne
den yanlıştır? 35 liraya dışarıdan yağ getirdiniz 23 
liraya fabrikatörlere verdiniz, fabrikatörleri zengin 
ettiniz, 23 liraya. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Siz be
yanname almadınız, iki defa beyanname almadınız. 
(CHP ile AP sıraları arasında karşılıklı söz atma
lar). 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Ben katiyen sinirlenmiyorum; sinirlenmek için 
de, sinirlenmeniz için de konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Belki yargılarım kırıcı olabilir, ama ben bunla
rın gerçek olduğuna inandığım için konuşuyorum. 
Gerçek de olmayabilir, ama benim inancım o. Ger
çek olduğuna inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Şu yağlar ne ol
du? 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Yani düşük mü 
olacak taban fiyatları Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım; taban fiyatları, köylünün 
alınterini değerlendiren ve ^köylüyü üretime teşvik 
eden, ekonominin genel dengesiyle uyumlu bir biçim
de gerçekleştirilecek ve ilan edilecektir. Bundan hiç 
şüpheniz olmasın, Köylü, sizin zamanınızdan çok 

daha müreffeh olacaktır. Ama 1977 yılındaki kadar 
köylüyü müreffeh yapmak imkânımız yok. 21 ayda 
köylünün hayat standardını o kadar düşürdünüz ki, 
o 1977 yılına köylüyü götürmek için bizim en az 
2 - 3 sene yeniden gayret sarfetmemiz gerekecek. 
(CHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 3 dakikanız var efen
dim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
Değerli arkadaşlarım... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur)' — Göreviniz ne Sa
yın Bakan? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum ar
kadaşlarım. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Dün beyanda bulundum, önce köylünün kredi im
kânlarını genişlettik, üretime gitmesi için; tek tek 
saymıyorum, tek tek saymıyorum. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Turgut 
Özal ile mutabık olun da, ona göre konuşun Sayın 
Bakan. 

İSMAİL AKIN (Afyonkaraihisar) — Paranın de
ğeri ne oldu? % 5Q'den fazla düşürdünüz. 

BAŞKAN — Yani herkes ayrı ayrı müdahale et
mekle görevli herhalde. Rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Tabiî, sizin döneminizde % 80 fiyat artışı olarsa 
paranın değeri düşer; düşer tabii. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Ama ben onu izale ediyorum. 

Şimdi birazda TARİŞ üzerinde durmak istiyo
rum. Sayın Türkmenoğlu, TARİŞ üzerinde fazla 
durmadı, teşekkür ederim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — TARİŞ'e 
girmemiştir de onun için. Devlet sorumluluğu yok. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— ...Fevkalade isabetli bir iştir. (Gürültüler) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, gerçek'ten TARİŞ'te* 
'bizden sonra uygulanan personel politikası fevkala
de hatalıdır. Personel politikası parti politikasıyla 
uyumlu olarak götürülmek is'tenmiş'tir. Ama Currihu-
riyet Halk Partisi, kendi partisinin politikasını da 
uygulayamamış'tır. (Gürültüler) 

Şimdi elimde bir rapor var. .Hepimizin gönlünün 
yarasıdır değerli arkadaşlarım. TARİŞte 80 bin köy
lünün bir araya gelerek alın terinden biriktirdiği pa-
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ralarla bugünkü değeri 25 - 30 milyar lira olan tesis
ler kurulmuştur. Bu tesisler, bir aya yakm bir sü
reden beri çalışmamaktadır. Bir kısmı şimdi çalışma
ya başlamıştır, bir kısmı henüz tamirat safhasında
dır, çalışmıyor. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Bakan, bu
raya girme zararlı çıkarsın. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Sayenizde. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Burada Cumhuriyet Halk Partisinin tutumu şu : 
«Efendim, siz işçi kıyımı yapıyorsunuz. İşçiyi tahrik 
ediyorsunuz. Onun için bu olaylar meydana geliyor.» 
Şimdi bakalım işçi kıyımı nasıl yapılmış'? İsterseniz 
TARİŞ'in fabrika yöneticileri tarafından düzenlen
miş bir rapordan bir pasaj okuyayım. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bir rapor okuya
caksınız, biliyoruz. Bu raporda Selahattin'in de im
zası var, biliyoruz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum, si
zin istediğiniz gibi konuşmaya mecbur değil Sayın 
Bakan. Doğruyu yanlışı, konuştuğunu kendisi tak
dir eder sayın arkadaşlarım, rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Fevkalade önemli buldum, sizin için de önemli 
buldum değerli arkadaşlarım. Tabii siz de önemli 
bulduğunuz için okudunuz. 

Bunu TARİŞ İplik Fabrikasının yöneticileri ha
zırlamış, sonunda değerlendirmesi var, şöyle diyor : 
CHP'li olduğu bilinen Erol Güngör ve Yönetim Ku
rulu üyeleri fabrikada sağcı ekibin etkinliğini sağla
makla CHP İktidarını zayıflatmakta ve TARİŞ po
litikasına ters düşmektedir. Fabrikada müdürler ola
rak, Sayın Genel Müdürümüzün politikası ve mev
cut iktidar ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz; 
fakat 900 faşistin çıkarıldığı fabrikamızda sağ eği
limli kişilerin egemenliğinden söz etmek bizleri üz
mektedir.» 

Rapor şunun üzerine tanzim edilmiş; Genel Mü
dür «Sağ eğilimli kimseleri fabrikada muhafaza edi
yorsunuz. Bunları bir an evvel tasfiye edin» demiş
ler, «900 tanesini çıkardık, bunu nasıl söylersiniz» 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım, 900 değil, 100'de değil, çı
karılan 9 kişidir. Benim TARİŞ*ten çıkardığım 49 
kişidir. Niçin? 50Q kişi alınmıştır, seçim başladığı 
günden biz iktidar oluncaya kadar TARİŞ'e bir ay 
içerisinde. (AP sıüalanndan «Bravo» sesleri) 500 kişi 
sokaktan toplanıp, yerleştirilmiştir, «Biz gidiyoruz» 
diye. 

i ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul)' — «Trakya Yağlı 
Tohumlar»dan kaç kişiyi attınız? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
I — «Trakya Yağlı Tohumlar»a 21 ayda, benim ku-
I ruluşundan bu yana koyduğum işçinin iki misli gir-
I mistir. 300 yerine 600 kişi girmiştir, hepsi de Kırklar-
I erilidir. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Haksız kaç kişiyi 
attınız? 

I BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Ege rica ediyo-
I rum. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İZmir) — Daha 
atacağınız var mı Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
—• Mesele, işçi girmiş veya çıkmış meselesi değil 

I arkadaşlarımı. İşçi girer; fakat giren işçilerin arasın
da o milliyetçi, dürüst, kendi karnını doyurmak için 

J çalışan, alın teriyle çalışan, elleri nasırlı vatanperver 
I Türk işçilerinin arasında bir avuç anarşist de yuva-
I lanmıştır;- işte biz, o anarşistlerin üzerine yürümek is-
I tiyoruz. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — 45 kişi 
i de kalıyor mu Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
I — Biz onlara fabrika yapacağız, orada yerleşitirece-
I ğiz. Siz çalışmadan, devlet kadrolarında birtakım kim

seleri doyurmaya çalıştınız, bu yanlış bir politika
dır. Bu, Türkiye'deki işsizlerin çok daha uzun süre iş
siz beklemesi demektir. Milyarlarca lirayı çalışmayan 

I insanlara ödeyeceğimiz yerde, onlara deseydik ki, «Bir 
sene sabrediniz, gelecek seneye size gerçekten iş bula-

I cak, yatırımlar yapacağız» deseydik, mutlaka onların 
I yarısı bari gerçek iş sahibi olurdu. 
I Türk ekonomisinin ve Türk ekonomisine bu pe

rişanlığı kazandıran sebeplerin başında da fazla is
tihdam gelmektedir. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sizin istih
dam sisteminiz? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bizlim istihdam sistemimiz belki % 15 oranında 
gereğinden fazlaydı, ama % 200 oranında değildL 

I Siz % 200 oranına çıkardınız. Değerli arkadaşlarım, 
bu fevkalade yanlış bir politikadır. Bu kimselere ve
rilen paralarla milyarlarca liralık yatırım yapılabi-

I lirdi ve orada binlerce işçi gerçekten iş sahibi ola-
I bilirdi. TARİŞ'in sıkıntısı budur. Geliniz bizimle be-

raJber, Devlet malını tahrip eden isnaları hep bera
ber lanetleyelim. Aldığımız dkonom'ik tedbirler üreti-

I min süratle artırılmasını öngörüyor, Üretimi artırabi-
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lirsdk bu tedbirler hedefe ulaşacaktır. Üretimi artıra-
mazsak bu tedbirler hedefe ulaşamaz, arz ve talep 
dengesi 'kurulamaz. Buna rağmen, ideolojik nedenler
le Türkiye'nin şu anda çalışabilen fabrikalarını da 
çalışamaz hale sokan kimselerin arkasında en azından 
Millet Meclisi olmamalıdır. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

BAŞKAN — Bağlayınız sayın Bakan, beş dakika 
geçti efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Arkasında olimıadığını biliyorum. Ama arkasın
da olduğu görüntüsünü de yaratmamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, memleket meselemiz; bu 
memleket hepimizin. %^ 80 fiyat artışı gelecek sene 
% 100 olursa hepimiz ağlayacağız. Bizim çocukları
mız yarının Türkiye'sini daha kötü bulurlarsa, hepi
mize birden küfredecekler. Biz yarını daha iyi yap
mak için uğraşıyoruz. Belki hatalarımız da var. İn
sanız, hatasız insan olmaz. Ama hatalarımızı kabul 
etme fazileti de her zaman bizim elimizde olmalı
dır. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisur) — İşçilere ve
rilen para Amerikaya'mı gitti? 

BAŞKAN — Sayın Akın, rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, balkınız bu sual, ekonomik 
kafa yapısına sahip olan kimsenin soracağı sual değil
dir. (AP ve MHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Balkan, aşağıdan gelen her şe
ye cevap verilmez ki; lütfen bağlayınız. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Ekonomik 
kafa Amerika'ya teslim' olmak demek mi? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Büyük pazarda ne kadar mal ve hizmet varsa, onu 
temsil edecek paralar da ferdin cebinde olmalı. O 
pazara giden adamın, orada ayçiçeği varsa, oradan 
birkaç elbise alıyorsa, o zaman enflasyon olmaz. Ora
da buğdayı varsa, gittiği pazardan palbuç alıyorsa, pa
zarda hissesi vardır, enflasyon olmaz. Ama bir kimse 
hizmet üretmeden, iş yapmadan, mal üretmeden pa
zara gidip alışveriş yapabiliyorsa, pazarda malı yok, 
ne ile karşılaştıracak? Başkasının hissesi olan mala ta
lip olacak. Bu suretle talep artacak ve enflasyon hız
lanacaktır. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Bakan, süre
niz hayli geçti. Bağlayınız lütfen, sözünüzü tamam
layınız efendim. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Amerika'ya 
da teslim olmayalım. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, kafamıza ne Amerika'yı ta
kalım, ne Rusya'yı takalım; kafamıza lütfen Türkiye'
yi takalım. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Çok güzel, 
çok güzel. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Biz Türkiye'den yanayız. Türkiye için yarar Rus
ya'dan geliyorsa Rusya'dan alıyoruz, demir çelik fab
rikasının birisini oraya yaptırmıştık; Amerika'dan ge
liyorsa Amerika'dan alıyoruz. Ve hepinizin oylarıyla 
buradan bir tane. plan geçirilmiştir. Bu plandaki % 7' 
lik bir kalkınma hızını sürdürebilmek için 5 senede 
15 milyar liralık dış borçlanma öngörülmüştür. Bula
bildiğiniz yerden alalım. Menfaatimize olan yerden 
alalım, birtakım saplantılarla Türk ekonomisi içerisin
de potansiyel halinde bulunan ekonomik değerlerden 
faydalanmayı gedktirmeyelim. Sadece petrolümüzden, 
kendi imkânlarıımızla faydalanabilmek için 300 sene
ye ihtiyaç vardır. 300 sene sonra petrolün bugün
kü seviyede stratejik bir mal olup olmayacağını bu
günden kimse bilemez. 1970 senesinde, 1974 senesin
de petrolün fiyatının dört misli artacağını kimse bil
miyordu. Ve bu artıştan sonra da 1979'larda petrolün 
yeniden fiyatının üç misli artacağını kimse bilmiyordu. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bilen vardı. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Evet Sayın Bakan, tamamlayınız sözünüzü lütfen, 

süreniz çok geçti. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Bilenler vardı, bi

len vardı. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Bilmek zorun-

daydınız 5 yıl sonrayı, 10. yıl sonrayı. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, ihracatımız 1978 yılında 
artış göstermiştir. 1979 yılında yeniden düşme eğilimi 
içerisine girmiştir. İhracatımızın düşmesinin en önem
li sebebi, üretim azlığıdır. Ekonomide kurulu kapasite
yi bile çalıştıramaz haldeyiz, öyle devraldık, çalıştır
ma gayreti içerisinde bulunuyoruz .Hiç kimseye hiz
met etmiyoruz, Türk milletine hizmet ediyoruz. Bize 
güvenen Türk milletine hizmet ediyoruz. Türk mil
letinin güveni üzerimizden kalktığı zaman, bu yerleri-
ımizi seve seve terk etmeye de hazırız. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Bunu 
söylemeye lüzum yok. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bunun ötesinde aldığımız kararları ettirebilirsiniz. 
Ama aldığımız kararlar üzerinde bize zarar verirken, 
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'bize zarar vereceğinizi sandığınız yerde, devlete de za
man zaman zarar veriyorsunuz. Bu zarar önlenmeli
dir hiç değilse. 

Fevkalade sıkıntılı bir durumdayız. Günlük güneş
lik bir Türkiye de vaait etmiyoruz. Fiyatlar dura
cak da demiyoruz. «Hani fiyatlar duracaktı» diyor ar
kadaşımız. Hayır, fiyatlar durmayacak, fiyat artış hı
zı yavaşlayacak. Biz bunu iddia ediyoruz, doğrusu bu
dur. Siz fiyat artışını % 24^den aldınız % 80'e çıkar
dınız: biz % 80\Ien alıp % 50'lere indirmeye çalışı
yoruz. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Siz % 300'e çı
kardınız. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — 100 günde ne 
olacak? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— İnşallah, zaman geçtikten sonra bütün bu durum
ları yeniden gözden geçiririz, kimin haklı olduğu mey
dana çıkar. 

Sözlerimi burada bitirmek zorundayım. Beni sa
bırla dinlediniz. Sözlerimi bitirirken, konuşmacı arka
daşlarımın hepsine yeniden teşekkürlerimi sunuyorum 
ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AP sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular vardır; önce yazılı soru, sonra sözlü soru 

soracak arkadaşlarımı tespit edeyim. 
Sayın Köprülüler soru mu soracaksınız? 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Hayır 
efendim. 

Sayın Ticaret Balkanı yaptığı açıklamada, ismimi 
kullanarak tütün fonuyla ilgili bir açıklama yaptı, 
«Belgeler bulacağım» dedi, o sırada belgeleri bula
madı. O belgelerin benim dönemime ait olduğu için 
fotokopileri elimde. Açıklanamayan hususları benim 
açıklamama, Mecliste aydınlığa kavuşturmama mü
saade verin, çünkü sataşma var. 

BAŞKAN — Sayın Köprülüler, bunun sataşma ol
ması mümkün değildir, sataşma bakımından zatıâlini-
ze söz veremem. 70'e göre tavzih durumunu eğer is
tiyorsanız, o takdirde de sözünüzün hangi sözünüzün 
yanlış anlaşıldığının zabıtlara geçmiş olması gerekirdi. 
Böyle bir şey de sözkonusu olmadığı için, tavzih ba
kımından da söz vermem imkânı yok. Teşekkür ede
rim, mümkün değil, ısrar etmeyiniz. 

TEOMAN JKÖPRÜLÜLER (Ankara) — Sayın 
Başkan, yapılan açıklamalar gerçeğe aykırı olunca tav
zih bakımından söz vermek zorundasınız. Çünkü, «es
ki Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler» diye söyledi. 

i BAŞKAN —- Sayın Köprülüler, sizlin bakanlığınız 
I zamanındaki şeylere dair herhangi bir belgeyi Sayın 
I Bakan açılklamadı, zatıâliniz de aynı şeyi söylüyordu-
I nuz. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Efen
dim, belge meselesi değil. 

I Sayın Başkanım, bu tütün fonuyla ilgili olarak 
mekanizmayı kendisi nerede bulduğunu açıklarsa, bir 

I kısmı noksan kaldı, müsaade edin. Çünkü Adalet Par-
I tisi Grubu içinden de bazı değerli milletvekilleri be-
I nim o uygulamam için, «Tüccara 1,5 milyar lirayı 
I yedirmıedin, helâl olsun sana» demişlerdir, evime te

lefon etmişlerdir. Bu kadar önemli bir meseledir; Mec-
I lisi bu kadar ilgilendiren üreticinin hakkını 11 tütün 
I ihracatçısına vermek meselesidir. Müsaade edin açık-
I layayım efendim. 

I BAŞKAN — Zaten gerekli açıklamayı yaptınız 
I Sayın Köprülüler, teşekkür ederim. 
I Soru sormak isteyenler : Sayın Tuna, Sayın Gür-
I güç, Sayın Onat, Sayın Ege, Sayın Ünal, Sayın Kes-
I kin, Sayın Türkmenoğlu, Sayın Kahraman, Sayın ll-
I gün, Sayın Bütün, Sayın Gazalcı, Sayın Gökçek, Sa-
I yın Kaibadayı. 
I Başka, var mı efendim?... Soru sorma için isim 
I tespit işlemi bitmiştir. 
I Sayın Bakan, önce Edirne Milletvekili Sayın Sü-
I leyman Sabri Öznal'ın yazılı soruları var, okuyorum: 

I 1. Köylünün elinde ayçiçeği ürünü çıktığında, 
I bu ürünün yağı 32 lira idi, Simdi yağını 100 lira ilan 
I ettiniz. Buna göre yağdaki artış % 300, buna göre 16 
I lira olan üretici hakkının da, çiçekler depolarda dur-
I duğuna göre, 48 liraya yükseltilerek, aradalki 32 lirayı 
I vermeyi düşünüyor musunuz? 
I 2. Dışarıya ham olarak satılan buğday, fındık, in-
I cir, üzüm ve diğer tarıim ürünlerinin ülkedeki işsizliği 
I önlemek ve döviz girdisini artırmak için köylüye gıda 
1 sanayiini kurdurarak fındık, fıstık satan ülke duru-
] mundan, tarım sanayiini kurmuş ülke durumuna gel-
1 memiz için ne gibi önlemler düşünüyorsunuz? 

I 3. Ecevit Hükümeti tarafından çıkarılan, koope-
1 ratiflere ve köylülere açılan proje kredilerinin deva-
j mini düşünüyor musunuz? 
I 4. Atatürk tarafından kurulan ve kendisinin ilk 
I üyesi olduğu bilinen Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
I işlevlerinin artırılarak, tarıma dayalı sanayiin kurul-
I masında yasanın da yazldığı şekilde öncülük yapması 
I için Hükümetinizce hazırlığınız var mıdır? 
I Buyurun Sayın Balkan. 
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TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Öznal'ın önce 1 nci sualini cevaplamak isti

yorum. Gerçekten biz iktidara geldiğimiz zaman yağ 
fiyatları 23 lira idi. Bu 23 lira 8,5 lir ilik ayçiçeği ta
ban fiyatı karşılığı idi, sonradan ayçiçeği talban fiyatı 
16 liraya çıkarıldı ama yağ fiyatları yükseltilmedi. 
Sonra biz geldik 16 lira 'seviyesinde hamyağ taban fi
yatlarını 38 liraya çıkardık. Şiimdi hamyağ fiyatlarını' 
dünya fiyat seviyesine denk olarak 52 liraya çıkardık.; 
«Şimdi ayçiçekleri duruyor, bu ayçiçekleri fiyatlarını 
da üç misli yükselterek üreticiye verecek misiniz?» di
ye bir sual soruyorlar. 

Cevabım şudur : Eğer bu fiyatlar üzerinden değer
lendirildikten ve Trakya Tarım Kredi Kooperatifleri
ne alınan 600 kişiyle beraber 900 kişinin ücreti çık
tıktan sonra kâr kalırsa 1 kuruşuna kadar hepsini üre
ticiye vereceğim, (AP sıralarından alkışlar.) Hiç baş
ka yere harcayacak değilim. Müspet hâsılayı, Koope
ratifin müspet hâsılasını önceden de uyguladık, tama-
miyle üreticiye vereceğim. 

Gıda sanayii kurulması hususunda elbette gıda sa
nayiine çeşitli yerlerde öncelikler verilmektedir. Ben de 
arzu ediyorum, birtakım ürünlerimizi ham olarak 
satacağımıza, işlenmiş olarak satalım. Nitekim bunlar
dan bir tanesini, buğdayı un haline getirmek sure
tiyle satışını öngörmüştük, bir hayli çalıştı; ama ta
ban fiyatlarının ters işlemesi nedeniyle şu anda onu 
da çalıştıramıyoruz. 

Proje kredileri köylüye ve kooperatiflere, proje 
kredileri ekonomik değerlendirme içinde verilmeye 
devam edecektir. Herkese birer parça kredi, birer ta
ne proje; dağınık, bitmemiş projeler, bitmemiş yatı
rımlar sistemine son vertnek istiyoruz. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin özellikle kendi or
taklarına yardımcı olacak birtakım sanayi yatırımla
rına öncülük etmesi ve ortak olması bizıim de politi
kalarımızın içerisindedir. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan; 
Sayın Balkan sözlü sorulara geçeceğiz, tabii yazı

lı ve sözlü cevap vermek hakkınız efendim. 
Buyurun Sayın Tuna. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkanım, 

yardımınızla Sayın Ticaret Balkanından aşağıdaki so
rularımı cevaplamasını rica ediyorum, sorular biraz 
uzun, yazılı olarak da cevap verebilirler. 

1. 5 asit haim zeytinyağının iş yılı başında, 1978 
Ekiminde ortalama alım fiyatı ne kadardı, bugün 
borsada kaçtan gidiyor? 
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2. Hükümetinizin atandığı 12 Kasım 1979 günü, 
17 kilogramlık RMyera tipi zeytinyağı TARİŞ'te 970 
lira iken, 100 gün sonra kaç liraya satılıyor? Bu büyük 
farka rağmen, yurdun pek çok yerlerinde yağ bulun
mamasının sizce nedenleri nelerdir? 

3. 38 lira gibi ucuz fiyatla - biraz önce arttığını 
buyurdunuz - özel firmalara verilen ayçiçeğinin, yük
sek fiyatlı zeytinyağına karıştırılması haksız kazanç 
değil midir, nasıl önlemeyi düşünüyorsunuz? 

4. TARİŞ Zeytinyağı Birliğinin kaç ortağı var
dır? TARİŞ 1978-1979 iş yılında kaç ton yağ almış
tır? Bu iş yılında kaç ton yağ alınmıştır? 

Bu ortakların kaç tanesi Çanakkale'deki koopera
tiflerdendir? Çanakkale'li ortaklardan ne kadar ham 
yağ alınmıştır? Stoklar eriyince zeytinyağı işletmele
ri ne işleyecektir? Kapatılacak mı, işçileri neyle ge
çinecektir? 

TARİŞ'e yağ aldırmama politikanızla 16 yıldan 
beri ilk kez demokratik seçimlerle Zeytinyağ Birliğine, 
Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri getiren zeytinyağ 
üreticilerini cezalandırmak mı istemektesiniz? 

5. TARİŞ'te işçi fazlalığından çokça yakınıldığı 
şu günlerde; TARİŞ'in 1976-1977 döneminde günlük 
kapaisıtesi kaç ton idi zeytinyağ için? 1978-1979 döne
minde günlük kapasitesi kaç tona yükseltildi? Buna 
karşılık özel kesim geçen yıl ne kadar yağ işledi? 

70-80 bin ton dolaylarında Özel kesimde stok bu
lunduğu tahminine katılıyor musunuz? Bu stokun pi
yasa faikı olan 7-8 milyar Türk lirası kimin sırtından 
çıkacaktır? Hiç beyanname almadığınıza göre, bu pa
rayı kimler bölüşecektir? 

6. Göreve başladığınız gün, üreticiden ortalama 
35 Türk lirasına mal edilerek alınmış olan ham zey
tinyağı stoku kaç ton idi? TARİŞ'in 1978-1979 mev
simi ortak içi alımı kaç ton idi? Ham yağın bugünkü 
bedel farkı stok miktarıyla çarpılıp ortak içi alıma 
bölünce, litre başına kaç lira prim ortaya çakmıştır? 

Benim hesaplarıma göre 800 milyon lira olan... 
BAŞKAN — Siz sorunuzu sorun, soru şeklinde. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Bu 800 milyon 

liradan kilo başına düşen yaklaşık 50 liranın üretici 
köylüye dağıtılması düşünülüyor mu? Aksi halde bu 
parayı kimler paylaşacaklardır? 

7. Ecevit Hükümetinin görevde bulunduğu süre 
içinde TARİŞ işyerlerinde grev, direniş, boykot, iş 
yavaşlatma gibi eylemler olmuş mudur? 

8. Eğer daha üst makamların emirleriyle, değil
se, TARİŞ işyerlerini provakasyonla karıştıran, üre
timi düşüren, zarara sokan bugünkü yöneticiler hak
kında soruşturma yaptıracak mısınız? 
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9H Yakıcı zamlarınızdan ve yüksek devalüasyon
dan sonra durdurulamayan fiyatların baskısını hafif
letecek olan «îç ve Dış Ticaretin düzenlenmesi Yasa 
Tasarısını Komisyondan niçin çe'ktiniz? Piyasayı dü
zenleme, denetleme için bir şey getirecek misiniz, 
yoksa fiyatları başıboş bırakmakta İsrarlı mısınız? 

10. Taban fiyatlarını çok küçük miktarlarda 
artırmayı istikrar mı ka'bul ediyorsunuz? Köylünün 
ürününe hızlı fiyat artışlarını geriden de olsa kova
layabileceği değeri vermek, sizce enflasyonun nedeni 
mi oluyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

Sayın Başkan, iki noktada açıklama yapmak zorun
dayım. Geriye kalanlarını da eğer TARİŞ'in bugün
kü yönetimini, birbirinden köpük yönetimini sağlık
lı bir yola getirirsek, TARtŞ*ten bu bilgileri alıp ar
kadaşıma yazılı olarak cevap vereceğim. Ama ikisini 
sözlü olarak cevaplamak zorundayım. 

Birincisi, yağ konusunda valilere yazılmış, stoklar 
tespit edilmiş ve Maliyeye bildirilmiş; Maliye tara
fından da daha evvel Sayın Bakan zamanında açıl
mış fona intikal ettirilmiştir. 

ikinci mesele, piyasa denetleme meselesidir. Pi
yasa denetleme meselesi tartışmalı bir meseledir ve 21 
aylık bizden önodki iktidar döneminde piyasa denet
lemesi yapıldığı idia edilmiştir; ama, h'içibir sonuç 
da sağlanamamıştır. Piyasa denetimi üzerinde bizim 
araçlarımızla Cumhuriyet Halk Partisinin uyguladığı 
araçlar arasında fark vardır; ama, bizim araçlarımız 
mutlaka daha müessir olacaktır. 

îç ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki 
Kanun Tasarısı yeniden gözden geçirilecek ve bu ko
nuda birtakım gerekli düzenlemenin yapılmasına kani 
bulunuyorum. Yalnız tasarının bugünkü şekliyle ihti
yaca cevap Vermek yerine, daha büyük sıkıntılar aça
cağına inanıyorum. Bunları tasrih ettikten sonra ye
niden Meclislere sevk edeceğiz. 

Sayın Başkan, bunun dışın'daki cevabımı yazılı 
olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, soruların mümkün olduğu 

kadar kısa ve gerekçesiz olacağını baştan belirtrnliş-
tim. Arkadaşımızın sorularının gerçekten gerekçesi 
kısaydı; ama, soru muhtevası itibariyle çok olduğu 
için, hep böyle soru sorulursa çalışma süremizin yetiş
mesi mümkün değil. Bunu belirtmek istedim, 

'Buyurun Sayın Gürgüç, 

SELAMI GÜRGÜÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 
aracılığınızla Sayın Ticaret Bakanının aşağıdaki soru
larımı yanıtlamasını rica ediyorum: 

U 100 gün önce Türkiye'de yağ fiyatları ne idi, 
bugün yağ fiyatları nedir? Taibii, tüketicinin kullan
dığı yağ fiyatlarından, zeytinyağından, çiçekyağından 
bahsediyorum. 

NlHAN tLGÜN (Tekirdağ) — 100 gün önce 
Türkiye'de yoktu ki. 

BAŞKAN — Tamam efendim, «Yağ fiyatları» 
diyorsunuz. Anlaşılıyor Sayın Gürgüç. 

SELÂMI GÜRGÜÇ (Aydın) — 2. Zeytinyağın
dan doğan farkın, zeytinyağı fiyat farklarının üreti
ciye Ödenmesi Sayın Ticaret Bakanı tarafından düşü
nülüyor mu? Üzümde, fındıkta olduğu gibi, eski hü
kümetler döneminde. 

3. «TARİŞ olaylarında yasalara karşı gelen bir-
ta'kım insanların varlığı TARtŞ olaylarına neden ol
muştur» diyor Sayın Bakan, sayın Hükümet. Bugün 
Pamuk Birliği Yönetim Kuruluna getirdiği yönetici
ler hakkında mahkemelerde dava açılmış mıdır, var 
mıdır? 

Gene TARİŞ'in Üzüm Birliğinin başına getirdiği 
Yönetim Kurulu hakkında, haklarında yolsuzluktan 
dolayı dava açılmış mıdır? Bu davalar açılmış ve 
sonuçlanmamışsa bu zanlı insanları TARİŞ yöneti
minin başında tutup, işçi ile üreticiyi karşı karşıya 
getirmeye devam edecekler mi? 

4. Para Kredi Kurulunun son kararıyla tespit 
edilen tütün fon miktarları ile, Cumhuriyet Halk 
Partisi hükümetleri zamanında tespit edilen fon mik
tarları aynı mıdır? Sayın Ticaret Bakanlığının bu ku
rula önerdiği fon miktarı aynı mıdır? Aynı değilse, 
aradaki farkın basında 1,5 milyar lira civarında ol
duğu belirtiliyor.; Bu 1,5 milyar lira doğru mudur? 
Doğru ise, bu 1,5 milyar lira Ege'deki 8 - 1 0 tane 
tütün tüccarının cebine mi atılmıştır, atılmadıysa ne
reye gitmiştir? 

4. 1978 - 1979 tütün piyasasında bir kilo tütün 
satan üretici, 7 paket Samsun sigarası alabiliyordu. 
Bu yıl tütün piyasası açıldığında (Sayın Başbakan 
DemireFin helva karşılaştırması vardı) yine üretici 
bir kilo tütün satarak 7 paket Samsun sigarası alabi
lecek midir? 

Son dünya pamuk fiyatlarındaki hareketlilik ve 
devalüasyon kararından sonra, pamuk üreticisine ne 
miktarda fark Verilmesi gerekir? Miktar olarak bu 
doğan fark gerçekten pamuk üreticisine ödenecek mi? 

Son sorum Sayın Başjkanım: 
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Aydın'da arsasıyla, altyapı hazırliklarıyla başlatı
lan TARİŞ Yağ Fabrikası tamamlanacak mıdır? 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun Sayın 

Bakan. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

Sayın Başkanım, sualleri birer birer kısa olarak ce
vaplandıracağım . 

«İCK) gün, önce yağ fiyatları ne idi, şimdi yağ fi
yatları ne?» dediler. 100 gün önce piyasada yağ 
yoktu. ) 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Efendim, yağ fi
yatlarını soruyorum, politika yapmayın. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Efendim, politika yapmıyorum, ciddi söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürgüç, siz sordunuz somla
rınızı, Bakanın nasıl cevaplandıracağını hiçbirimiz ta
yin etmeyiz; ama kabul etmeyebilirsiniz, tatmin ol
mayabilirisiniz. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın)' — Bu şekilde cevap 
verilmez. ! 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
-r- Efertdim, lütfen sabırlı olun, bitirrnedim ki sözü
mü. Belki de sonucundan memnun olacaksınız. 

Piyasada normal fiyatla yağı sadece azınlıkta bir
takım vatandaşlar bulabiliyordu. Çoğu 100 gün önce 
12Q - 130 lira kilosuna karaborsadan para ödeyerek 
yağ alıyordu. Bir devalüasyon geçti, devalüasyona gö
re hamyağ fiyatlarını .yükselttik, buna rağmen işlet
me masrafları da yükseldi, hâlâ piyasada 100 lira
dır. ı . 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Bakan, 
100 liradan yağ istiyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Küçük ambalajda yağ fiyatı. Büyük ambalajda 
da 90 lira civarındadır. 

(«Zeytniyağı fiyat farkları zeytinyağı üreticisine 
ödenecek mi?» sualine vereceğim cevap şudur: Zey
tinyağı işletmesi bir bütündür. Bu işletme köylüden 
zeytinyağı almıştır, bunları kısmen içerde, kısmen ih
raç etmek suretiyle değerlendiriyor. Müspet fark ol
duğu zaman tümünü üreticiye ödeyeceğim. 

Üzüm Birliği yöneticilerinden bahsettiler. Üzüm 
Birliği yöneticileri 15 seneden beri oraya seçilip ge
len insanlardır ve üretici tarafından seçiliyorlar. Se
çimle geldikleri halde yerlerinden alındılar, yerlerine 
başkaları getirildi. Ben de seçimle gelen kimseyi al
dım oraya oturttum, yeniden seçim yapacağız. Dua 
edin sizinkiler kazansın, onlar otursun. 
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SELÂMI GÜRGÜÇ (Aydın) — Mahkeme kararı 
var mı? Yolsuzluklar var mı? TARİŞ'in ortağıyım, 
nasıl geldiğini biliyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Yalnız sual soruyorsunuz, cevabını da sabırla din
leyin. Ben gayet rahat konuşuyorum. 

BAŞKAN — Tabii Sayın Bakan, buyurunuz siz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Tütün fonu ihracatta 10 lira idi, bizim zamanımız
da 115 liraya çıkarıldı. Pamuk fiyat farkı üreticiye 
verilecek mi? Sualine de cevabım aynı, prensibim tek. 
Kooperatifler kâr ettiği zaman bu kâr kooperatiflerin 
ortaklarına dağıtılacak. Yani hesapsız kitapsız vere
lim, şu çıktı şu fiyata verelim yok, hesapla. Kâr ede
ceğine garantimiz varsa, kâr etmeye çalıştıralım, kâr
larının hepsini verelim, ya vereceğiz ya orada yatı
rım yapacağız. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kâr etmeden 
nasıl verecek Sayın Bakan? 

'BAŞKAN — Rica ederim sayın arkadaşlarım, 
•Sorudan sonra böyle şey yok. Bu müzakerelerin bit
mesi gerekli, çok rica ederim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL )Devamla) 
— Aydın Yağ Fabrikası hakkında bilgim yok, ama 
durdurulacak diye bir şey yok. Yatırımları durdur
mak değil, biz yatırımları hızlandıran iktidarız, me
rak etmeyin. 

SELÂMI GÜRGÜÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 
iki soruma yanıt alamadım. 

BAŞKAN — İstediğiniz gibi yanıt alıp alamama
nız konu olamaz, çok rica ederim. 

SELÂMI GÜRGÜÇ (Aydın) — İçtüzük açık, so
ruların nasıl sorulacağı kuralına uygun hareket et
meye çalıştım. Soruma yazılı cevap verme isteği 
olabilir, ona saygı duyarım. Ama sorularıma yanıt 
alamadım. 

BAŞKAN — Sizin sorunuza cevap alıp alamadı
ğınızı Bakanın verdiği cevaplara göre siz tekrar de
ğerlendirirseniz bu mümkün değildir. Efendim, Sayın 
Balkan böyle cevap verdi, Sayın Gürgüç. 

Sayın Onat sizin sorularınızı alacağım, buyurunuz. 
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başka

nım, şimdi soracağım sorularıma delaletinizle yazılı 
cevap verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Takdir Bakanın, buyurunuz efen
dim. O zaman sorunuzu yazılı verin biraz zaman ka
zanalım. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başka
nım, bu yıl Trakya'da ve Marmara bölgesinde tak-
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riben yağlı tohumlar kooperatifleri 220 bin ton, 250ı 
ilâ 300 bin ton arasında da özel sektör alım yap
mıştır. Yağh Tohumlar Birliğinin alım yaptığı orta
lama fiyat 16 liradır. Özel sektörünkü ise 16 ilâ 20 
lira arasında olmaktadır. 

Cumlhuriyet Halk Partisi ağırlıklı hükümetlerinin 
ayrılmasından sonra da, 10 bin ton civarında ithal 
edilmiş yağ devredilmiştir. Bu duruma göre, birinci 
etapta ham yağ ve rafine edilmiş yağ fiyatlarına zam 
yapıldı <f0 50'ye yakın bir oranda. İkinci etapta tek
rar yapıldı, ama ilk fiyatla son fiyat arasında uçuru
ma yaklaşan bir fark oldu. Şimdi buna göre, yapı
lan zamlardan sonra 20 Mart 1979 tarihindeki karar
name ile açılan fona ne kadar miktarda sanayici ta
rafından yatırım yapıldı ve bu zamlardan sonra acaba 
yağ piyasasının rahatlayacağı konusunda Sayın Baka
nın bir düşünceleri var mıdır? 

2. Geçmiş yılların da derdidir, Sayın Bakan bu 
konuyu çok iyi bilirler, acaba bu yıl buğday ve un 
ihracı konusunda Ticaret Bakanlığının tutum ve dav
ranışı ne olacaktır? 

Tarım ürünlerine genellikle uygulanan fon, son 
devalüasyon kararından sonra.bir hayli büyük rakam
lar çıkardı karşımıza. Gazetelerden ve seçim bölgele
rinden aldığımız haberlere göre, ne derece doğru bile
miyorum, gerek buğdayda ve gerekse fındıkta bu bü
yük fiyat farkları nedeniyle kaçakçılığın meydana 
geldiği söyleniyor, Trakya'da Saros Körfezinde ve 
Karadeniz civarında. 

BAŞKAN — Sayın Onat, lütfen sorunuzu soru
nuz. Siz, konuşma yapıyorsunuz, gerekçe koyuyor
sunuz., Böyle soru olmaz efendim, lütfen. Aksi tak
dimde sordurmayacağım, rica ederim. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Bu konuda 
Sayın Balkan ne gibi tedbirler düşünüyorlar? Ceva
bını yazılı olarak bekliyorum. 

'BAŞKAN — Soru usulüne uyulmazsa kısıtlarım 
ve sordurmam.) 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sayın Başkan, 
bazı hükümleri kısıtlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır, gerekçe açık
tır. Konuşma yapıyoruz. Burada hep birbirimize po
litika öğretecek durumumuz yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Başkan, cevabı yazılı olarak vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, sizin sorunuzu alıyorum 
efendim. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Sayın Başkan, 
size bir hayli saygım var ama, ne olur bana Ege de
yiniz, Eğe diyorsunuz. Ben törpü değilim. 

BAŞKAN — Tamam, ikisinin de farkını biliyo
rum. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Törpü değilim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Biz de öyle kabul ediyoruz. 
Buyurun. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla kısa kısa soru sormak istiyorum. 
Özellikle son alınan ekonomik önlemlerden son

ra bir çiftçiyi etkileyecek, daha çok araç, gereç ve 
traktör, örneğin, traktör ekipmanlarına vesaire gibi, 
şimdi gübrede zam olduğuna göre, önümüzdeki yıl 
ve ondan sonraki yıllarda tarımdaki verimi artırmak 
için dışarıya da dışsatımı hızlandırmak için bu ekip
manların fiyat denetimiyle ilgili Sayın Bakan arkada
şım diğer bakanlıklarla beraber ne gibi önlemler al
mıştır. 

Şimdi yine, 24 Ocak tarihli kararnamede, buğday 
dışsatımının ofis tarafından yapılmayacağı, özel ke
sim tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Ofis tara
fından buğday dışsatımı yapılmayacağına göre, tüc
car tarafından yapılacağına göre, ofis tek başına bu 
yıl buğday alımı yapamazsa Türkiye'de buğday sı
kıntısı çekecek miyiz? Eğer çekmeyeceksek, aldığı 
önlemler nelerdir? 

Ayrıca, yine son alınan ekonomik önlemler ve 
devalüasyondan sonra, ayçiçeği talban fiyatıyla ilgi
li - ayçiçeği ekimi için tarlalar yeni hazırlanmakta
dır - Sayın Bakan arkadaşımın biraz evvel söylediği 
anlamın dışında, daha geniş ayçiçeği üreticisi için 
bana yazılı yanıt vermesini... 

BAŞKAN — Ne bakımdan? 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul).— Nasıl taban fi

yat uygulayacaklar? 

BAŞKAN -=— Nasıl taban fiyat uygulayacaklar? 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Erken ilan ede

ceklerini... 
BAŞKAN — Tamam, efendim, anlaşıldı. Teşek

kür ederim. , 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Efendim, bir so
rum daha var. 

Türkiye'ye 50 bin civarında traktör girdisi olmak
tadır. Oysa, her traktör için, her traktör fiyatı her 
firmaca serbest kaldığına göre, Ziraat Bankası ve di
ğer sektörler kanalıyla alınacak olan traktörlerden 
usulsüz alımları ortadan kaldırmak için sıranın Zi-
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raat Bankası tarafıridan verilmesi, bir fonda traktör 
peşinatlarının oluşturulması Sayın Bakan arkadaşım-
ca bu meselenin tezekkürü^. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Değerli arkadaşlarım, tarım araçlarının fiyat kont
rolü, tarım araçlarını çok üretmekten geçer, Üretimi 
artırıcı tedbirlerle mutlaka ve mutlaka 21 aylık dö
nemden daha iyi bir biçimde tarım aracı tedariki ya
pılacaktır,, 

İkincisi, buğday dışsatımı özel sektör tarafından 
yapılacaktır diye bir kaide yok. Ofis tarafından da 
yaıpılabiMr, özel sektör tarafından 'da yapılabilir. İnan-
cımız, ofisin daha çok mial aimasıdır. İnşallah uygula-
yaıcağıımız taban fiyatları politikasıyla biz .daha çok 
buğday almak gayretti içerisinde olacağız. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Bir 
kilo buğday alımıyoruz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Göreceğiz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
Sayın Öznal, soruyu soran başka arkadaşımız, ce
vabı siz veriyorsunuz.. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Ayçiçeği taban fiyatlarını erken ilan etmeye
ceğim. Yani ertken ayçiçeği taban fiyatı ilânı po
litikanızla uygun bir politika izlemeyeceğim; ama, 
mutlaka yeni ayçiçeği pazara gelmeden evvel, .üre
ticiler kendileri tarafından beğenilen bir ayçiçeği ta
ban fiyatını öğrenecekleridir. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Harman
dan sonra. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Cevaplandırdım Sayın Baışkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. 
ÇAĞLAYAN EGE {İstanbul) — Traktörle ilgili 

ıson soruma yazılı mı cevap verecekler? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Ziraıait Bankası kartallıyla saraya yazıtoa konu
sunda bir şey düşünmüyorum. İnşallah sıraya hile 
yazılmadan her isteyen kimseye istediği anda traktör 
tedarik edebilecek bir ekonomik yapıyı gerçekleştir
mek işitiyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Önad. 
MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Sayın Başkanım, 

aracılığınızla Sayın Bakanımın 3 sualime cevap ver
melerini istirham eidıiyorum. 

Sualimin birincisi: Gerek TARİŞ, gerek ANT-
BİRLİK, gerekse ÇUKOBİRLİK anasözleşmeierin-
deki anahükmün, üreticiden yana bir politika izlene
ceği ve ürödicinin malının değer fiyatla satın alına
cağı, üreticinin malının murabahacılar tarafından dü
şük fiiyalt'larla alınmasını önleyici hükümler saraihatla 
mevcuttur. Durum bu iken, üretici 1979 - 1980 sezo
nunda 24 ile 25 lira arasında çekirdekli pamuğu 
çUKOBİRLİK'e satmıştır. Şu anda pamuğun aisgari 
fiyatı 40 liradır ve yıllardan beri de uygulaman tea
mül, üreticiye bu farkın prim şeklinde verildiği bi
çimindedir. Acaba sayın Bakanım, böyle kiloda 16 
lira civarında bir fiyat farkı doğması neltıicesiyle, üre
ticiye bu 16 liralık farktan bir yansıma yaptırmaıyı 
düşünmekte midir? 

İkinci sualim: Buğdayı devlet 430 kuruştan de
ğerlendirmiştir, üretim sezonunda. Buğday şu anda 
12 lira civarındadır dünya piyasalarında, Bu kadar 
açık bir faik varken ve halen de müstehlik ekme
ğin kilosunu 15 - 20 lira civarında bir fiyatla yemek
tedirler. Bu bakımdan, üreticinin mağdur olması ne
deniyle, kilo başına 8 - 9 lira gibi bir zararı gözönün-
de bulundurarak, buğday üreticisinin mağduriyetini 
önleyici bir tedbir düşünülmekte midir? 

Üçüncü sualim: 1979 yılı Şubat - Mart sularında 
Ziraat Bankalarındaki kredi alacak çiftçilerin kredi 
oranlarında büyük artış kabuMemlmiş, talebe bağlan
mıştır. Şimdi Ziraat Bankaları, bu kabule rağmen, 
Devletin bu taahhüdüne, bu programına rağmen, 
Ziraat Bankaları plasman yokluğu nedeniyle geçen 
sene, evvelki sene 10 bin lira allan bir üreticiye 30 
bin lira asgari kredi verilmesi gerekirken Ziraat Ban
kaları fon noksanlığı... (AP sıralarından «Soru sor» 
sesleri) 

BAŞKAN — Evet efenidim, Sayın Önal'ın biraz 
gerekçeleri uzun oldu; ama, kendisine müsamaha ede
ceğimiz artık tuttu, tamamlar herhalde. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Fon noksanlığı, bu 
üreticinin mağduriyetini giderici manada Sayın Ba-
kanımca acaba bu Ziraat Bankalarındaki plasmanın 
artışı düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Sayın Baışkan, pamuk fiyatları artmıştır, doğ
rudur. Bu yüreğimizin bir sızışıdır; ama, bu yarayı 
biz açmadık. 24 liralık taban fiyatı biz vermedik, 
ondan sonraki bu fiyat artışlarını da biz getirmedik. 
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Bu fiyat artışları köylüye, her işlenmenin kendi bün
yesi içerisinde satış sonucunda, işçilerin ücretleri ve 
malsraıfiar ödendikten sonra müspet bir fark bıraktığı 
takdirde, mutlaka kendilerine iade edilecektir. Bunun 
ötesümde bir iade, bir Hükümet konusudur, tek ba
şına Bakan alarak cevaplandırmam mümikün değil
dir. 

İkincisi, buğday fiyatları da aynı şekilde. Evet 
430. Bu da yürek yarasıdır. Bilhassa fakir köylünün 
buğdayı ucuza satılmışır. Bu yürek yarasıdır, benim 
de yakındığım bir şeydir. Ama 'bugün alınan istikrar 
tedbirleriyle rnıüterafi'k olarak:, birlikte düşünerek, bu 
meselenin ilave prim öderimek suretiyle çözümlene
bileceği kanısında değilim. Yalnız bundan sonraki 
taitbikatta istikrarlı bir taban fiyatı uygulaması yap
maya gayret sarf edeceğiz. 

Kredi artışları, limit artışları olduğu halde, bun
ları karşılayacak plasmanların yeterli olmadığından 
şikâyet edildi. Doğrudur. 

Ziraat Banlkaisının kaynakları gerçekten sınırlıdır. 
Ziraat Bankası kaynaklarında daha henüz lihttiyaiç-kay-
nak dengesi yapmadık pazartesi günü yapacağız. Şöy
le bir şey söyleyebilirim: En az 30 rnlilyar Türk lirası 
civarında bir kaynak artışını temin edeceğimizi umu
yorum. Bu kaynak artışı ile ümit ediyorum ki, plas
man sıkıntısı büyük ölçüde çekilmeyecektir. 

- Cevabılm bitti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sa'yın Gazalcı, sizlin sorunuzu alayım, ondan son

ra Divana rica edeceğim. 
Buyurun. 

MUSTAFA GAZALCI (Deriizli) — Sayın Baş
kanım, aracılığımızla sayın Ticaret Balkanı tarafından 
aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum. 

Önbinlerce dokuma tezgâhı dokumacısı ipHk si
lkintisi çekmektedir. Sayın Balkanım da konuşurken, 
birçok kimselerin ipfflc stotk ettiğini söyledi. Doku
macı, tüccarın, tefecinin elindedir. Bu karaborsa ip
lik hızla artıyor. Her geçen gün dokumacı fazla fiyat
la iplik alıyor. 

BAŞKAN — Siz olsun sadede geliniz Sayın Ga
zalcı. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — TARİŞ, 
ÇUKÖBİRLİK - ANTBtRLİKUen daha önce oldu
ğu gibi, bu dokumacılara iplik verip, bunların bir 
yerde karaborsacının eline düşmesini önlemeyi düşü
nüyor musunuz? 
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Ya da sltoktalki ipliklerin, yüksele fiyatla satımını 
önleyebiknek için ne gibi önlemler düşünüyor su
nuz? 

2. Kaç tütün tüccarına bu yıl ne kadar kredi 
verilmiştir? Toplam tütün üreticisine verilen kredi 
ne kadardır. 

3. TARİŞ'ten çılkarılan işçi sayısı ne kadardır... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (DerMi) — 

Maalesef az, maalesef az. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — ... Daha çı
karmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. Ar
kadaşımız Başkanlığa muhataptır. 

Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devalm-
la) — İplik sıkıntısı konusunda bana da şikâyetler 
gelmiştir. İplik fiyatları yüksektir. Ama pamuk fiyat
ları da yüksektir. 

Bu yükselişin çeşitli nedenleri vardır. Bu yükse-
ilişii örfleyied, birliklerin fabrikalarından iç piyasayı 
düzenleyici satışlar yapılabilir. 

Ancak benim yaptığım araştırmaya göre birlikler, 
İhracatta dönük çalışma yapmaktadırlar. Onun için iç 
piyasaya üretim yapamamaiktadırlar. 2 tane 100 bin
lik iğlik fabrikamızda 1 aydan beri, birliklerde çalı
şamaz durumdadır. Bunlar çalışmış olsa ve iplik bağ
lantılarının dışında malları !ka!lsa bile, uouz fiyatlarla 
dokumacıya iplik satışımızı yarın gene siz tenlkit ede
bilirsiniz. Alma piyasa fiyatlarıyla satış yapılması dü
şünülebilir. Şu anda o imkân yok. 

Bunun ötesinde iplik fiyaltları tamamiyle serbest 
piyasa şartları içerisinde teşekkül etmektedir. 

'Belki simidi birtakım stdklaima eğilimi vardır. Bu 
stoklama eğiliminin çok çapraşılk nedenleri Vardır. 
Tümünü burada tartışma konusu yapmamız müm
ikün değil. Ümit ediyorum !ki, belli bir süre sonra bu 
pamuk ipliği ve pamuklu piyayaisında yeni dengeler 
kuruiaoakltır. 

'BAŞKAN — Tamam mı Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Sayın Başkanım, izin verirseniz diğerlerim' ya
zılı cevaplandırayım. Çürikü birtakım bilgileri başka 
yerlerden almam lazım. 

BAŞKAN — "Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sayın Keskin, buyurun. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, 

aşağdalki sorularımın Sayın Ticaret Bakam tarafın
dan yanıtlanmasını diliyorum. 



'Mı Meclisi B : 50 11 t 2 . 1980 O : 1 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN KESKİN (Deaiz'li) — 1. Dış Ticaret 

Genel Müdürü ile Tie&rdt Bakanlığı Genel Sekrete
rinin görevden alınmaları için kararnamelerini sevk 
ettiniz mi? 

2. 1978 ürünü AD kalite tütün için kilo başına 
bakanlık olaraik 130 lira teklif ettinliz. Buna karşılık 
Para Kredi Fonunca tüccarın baskısıyla bu fiyata 
115 liraya düşürüldüğü yolunda basında yazılar çık-
ırıalktadır. 

Sizin teklifiniz kaç liradır. 
3. Ecevit İktidarınoa devereye sokulan, küçük 

esnafın üretimde etkili olmasını sağlayan tedarik ve 
pazarlama kooperatiflerini devre 'dışı 'bırak'tunız. 

Nedeni nedir, yeniden devreye sokmayı düşünü
yor musunuz? 

4. İthalat Rejimi Kararnamesinin 2 nci madde
siyle 1977, 1978 ve 1979 yılında gümrüklere gelen ve 
çeşitli nedenlerle gümrüklerden çekiHmemiş malanın, 
28 Mart 1980'e kadar gümrüklerden çekilmesine ola
nak sağladınız. 

'Bu maddeden yararlanarak bir holdingin malı 
olan ve Çerkezköy Gümrük Sundurmasında bekleti
len 2 bin traktör çekilmiş midir? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN* — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Buyurun ısayın Balkan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Bazı yerlerden bilgiler almam gerekli olduğu 
için yazılı cevap vereceğim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Şimdi traktörleri 
yanıt'laisanız, 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devanı
za) — Ben, bilmem neredeki traktörlerin çekildiğini 
nasıl bileyim? Belki çekildi, belki çekilmedi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmenoğlu. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan iki sorum var. 

1. Zeytinyağı fiyatı serbest bırakılınca 80 lira
dan 250 liraya çıktı. Buna karşılık çiçekyağı serbest 
bırakılmamasına rağmen ve 3 ay içerisinde 2 defa 
zam yapıldığı halde çiçekyağı üreticilerini Sayın Ba
kan memnun edemedi. Piyasada gene yağ fiyatlarına 
yeni zam yapılacağı söyleniyor. Zam yapılacak mı
dır, yoksa serbest mi bırakılacaktır? 

BAŞKAN — Yani soru, «Yağ fiyatlarına yeni
den zam yapılacak mıdır?» şeklinde olacak? 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) -^ Evet, 
Bu yıl taban fiyatları tespitinde ne türlü bir yön

tem izleneceği konusunda şüphem vardır. Bu kürsü
den de partim adına ifade ettim, Sayın Bakan o ko
nuda açıklamada bulunmadığı için endişem devam 
ediyor. Onun için bu konuda da bir sorum olacak 
Sayın Başkan. Fona kesilecek miktar, taban fiyatları 
çok etkilidir. Bunun için bir ölçü var mıdır? 

Bu ölçü piyasa fiyatlarına, iç ve dış pazara göre 
tespit edildiğine ve Sayın Bakanın da çok süratli ha
reket edilmesi gerektiğini belirttiğine göre, bu Para -
Kredi Kurulunda piyasayla, üreticiyle ilgili olmayan 
yedi tane kuruluşun müsteşarı da olduğuna göre, işi 
geciktirmeyecek midir, Ticaret Bakanlığı bu konuda 
etkili olabilecek midir? Endişemi belirtmek için sor
dum, çünkü bu çok önemli bir konudur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
;— Sayın Başkan, yağ fiyatlarına zam yapılmayacak
tır. Yağ fiyatlarına ümit ediyorum ki, uzunca bir sü
re, hatta taban fiyatları ilan edildikten sonra da zam 
yapılmayacaktır. 

Bugün Türkiye'de ham yağ fiyatları dış piyasa fi
yatlarıyla dengeli bir biçimde ayarlanmıştır. Dışarı
dan yağ ithalatı sürdürülmektedir. 

Sabun sanayiine donyağı ithalatı için izin veril
miştir. Sabun sanayii bugüne kadar yemeklik yağı 
alıp hidrojene ederek, katılaştırarak sabunda kullan
maktaydı. Bu, yılda 10 milyon dolarlık bir kayıp 
meydana getiriyordu. 

Henüz 130 bin ton civarında elimizde ayçiçeği 
vardır, yeteri kadar çiğit vardır. Bütün bunlardan 
100 bin tonun üzerinde süratle yağ piyasaya intikal 
edecektir. 25 Ocak kararlarından sonra bir kesinti 
olmuştur. Bu kesinti nedeniyle bazı yerlerimizde yağ 
kıtlığı vardır. Ama ümit ediyorum ki, kısa sürede 
izale edilecektir, yağ fiyatlarına zam yapmayı sureti 
katiyede düşünmüyoruz. 

Fonun ölçüsü; tabii iç fiyatlar, dış fiyatlar, mali
yetler, daha önceki yılların enflasyon hızı dikkate 
alınarak, her üründe ayrı bir ölçü uygulanacaktır. 
Yani fonlar üç aydan sonra \°/0 30 noksanıyla, <% 5 
fazlasıyla uygulanır şeklinde bir beyanda bulunmak 
mümkün değildir. 

MAHMUT TÜRKMENOĞLU <lzmir) — De
ğişmesi anında... 
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TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değişmesinin süratli yapılması konusunda Tica
ret Bakanlığı olarak ısrarlıyız. Geciktiği takdirde ni
hayet bir kararnamedir. Bir kararnameyle değiştirilip 
fon uygulaması, doğrudan doğruya Ticaret Bakanlı
ğı emrine de verilebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sorular 
cevaplandırılmıştır. 

Buyurun Sayın Ömer Kahraman. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kanım, Sayın Bakandan 6 soruma cevan vermesini 
rica ediyorum. 

1. Göreve başladığınızdan bu yana Yağlı To
humlar Tarım Satış Kooperatifleri Trakya Birliği gi
bi kaç tane kooperatifin seçimle işbaşına gelen yöne
tim kurullarını görevden aldınız. Bu görevden alınan
ların yerine seçim yapmayı düşünüyor musunuz? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Süratle seçim yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sorulan soruları arkadaşlarımın 
tekrarlamamalarını rica edeceğim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — 2. Yağlı 
Tohumlar Trakya Tarım Satış Kooperatifleri Birli
ğinden 243 kişinin (memurun ve işçinin) çıkarıldığı 
söyleniyor. Sizin tayin ettiğiniz genel müdürün de 
istifa ettiği söyleniyor: Bu genel müdirün istifası bu 
243 memur ve işçinin çıkarılmasıyla ilgili midir? Ay
rıca, bu kış ve kıyamette işten atılan bu insanların 
akıbeti vicdanınızı sızlatmadı mı? TARİŞ'te olduğu 
gibi Trakya Birlik'ten, ekmeğinden olan bu insanlar 
direniş yapsaydı bunlar da anarşist olacaklardı. 

3. Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri
nin Trakya Birliğinde 1979 yılı mahsulü ayçiçeği 
mubayaanız nedir? 16 liradan alınan bu ayçiçeklerini 
satıyor musunuz, yoksa özel fabrikatörlere işletmek 
için mi veriyorsunuz? Şimdi ayçiçek fiyatlarının 35 
liraya çıktığı bu dönemde, bu 16 liradan alınan ayçi-
çeklerinin farkı verilecek mi, eski hükümet zama
nındaki kararnamede bulunan «fark verilir» kai
desine uyacak mısınız? 

4. Bakan olduğunuzdan bu yana, yağa iki kez 
zam yaptınız. Son paptığınız zam fabrikatöre tesli
miyettir. Az evvelki sorulan soruya verdiğiniz cevap
ta bundan sonra zam yapmayacağınızı iddia ediyor
sunuz. Bakkalda, kooperatifte veya satış yerlerinde 
yağ bulunacağını zannediyor musunuz? 

5. Traktör, otomobil gibi sanayi ürünlerinin 
Türkiye'de fiyatlarının çok yükselmediğini, halbuki 
tarım ürünlerinde Ecevit Hükümeti zamanındaki eko-

j nomik yanlışlıklar veyahut da fonları ileriye sürerek, 
tarım ürünlerinin çok yükseldiğinden bahsettiler. 
Kendisi tarım ürünü yetiştiren, aynı zamanda sana-

I yicileri bu kadar kollamasını ben anlayamadım. Hal
buki sanayi ürünleri de eğer bugün iyi bakılırsa, ta
rım ürünlerinden daha iyi olduğu görülür. 

6. Ayçiçek yağı ile zeytinyağı fiyatları arasında 
150 lira fark var. Simidi Ticaret Bakanı olarak siz 
piyasadaki zeytinyağının içinde ayçiçek yağının ne 
kadar bulunduğunu biliyor musunuz? Bunun için ne 

I tedbir almayı düşünüyorsunuz? Yani şunu demek is
tiyorum: Ayçiçek yağları Ege Bölgemize gidiyor, tan-

I kederle zeytinyağı depolarına gidiyor, orada bir mik
tar zeytinyağı ile karıştırılıyor, oradan yağlar alınıp 

I istanbul'a geliyor, paketleme oluyor ve zeytinyağı di
ye etiket vuruluyor, satılıyor. Bunlar ayçiçeği karışık 
yağlardır. Piyasadaki mallar böyledir. Onun için bir 

I tedbir düşünüyor musunuz? 
Aradaki fiyat farkınnı doğurduğu bir sonuç ola

rak bu olmaktadır. Bunun için ne düşünüyorsunuz? 
BAŞKAN — Peki teşekkür ederim. 

I Sayın Bakan buyurunuz. 

I TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
I —• Sayın Başkan cevaplarımı arz ediyorum. 
I Bütün kooperatiflerde süratle seçim yaptırılacak

tır, 
«,243 kişinin Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatif

lerinden çıkarıldığı söyleniyor» dedi sual sahibi arka
daşım. Söylenti üzerine bana bir sual tevcih etti. Bu 
söylentinin doğru olduğunu sanmıyorum; ama tah
kik edeceğim. Orada % 300 fazla personel vardır. 

I Gerçek budur ama yine de biz insaflı davranacağız. 
Bir kıısım personeli de mutlaka tasfiyeye tabi tutaca
ğız. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — «Çıkaracağız» de 
Sayın Bakanım, ne var ki, «çıkaracağız» de. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Mutlaka tasfiyeye tabi tutacağız. 

Ayçiçeğine fark verilir mi, verilmez mi konusu
nu daha önce de cevaplandırdım. Yani kooperatif 

I kâr ederse o fark ödenir. 
Ayçiçeği ve zeytinyağı talhşişi meselesini sordu. 

Bu tahşiş üzerinde ben ısrarla duruyorum. Bütün 
I devlet laboratuvarlarma yazdım, belli numuneler de 
I gönderdim, bu talhşişi bilimsel bir biçimde tespit etti

rebildiğim takdirde, bu konuda devletin elinde tahşi-
I şin meni hakknıda çok değerli hükümler vardır, bu 
I konuda mutlaka takibat yaptıracağım. 
J Cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Şükrü Bütün, buyurunuz. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum). — Sayın Başkanım, 

aşağıdaki sorularımın Sa'yın Ticaret Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını saygılarımla arz ediyorum; 

1. Son iki ay içinde yağ fiyatlarına iki defa zam 
yaptınız. Yağ fiyatlarını % 300 artırdığınız halde iki 
'fiyat artışından da yağ sanayicilerinden niye stok be
yannamesi almadınız? 

Kaldı ki Ecevit iktidarı döneminde Ibu konuyla il
gili tdbliğ çıkarıldığı halde neden uygulamadınız? Ha
zineyi 4 milyar lira zarara soktunuz... Bu 4 milyar 
lira kaç tane yağ sanayicisinde kaldı? 

2. İlkel kapitalist ekonomide 'bile, arz ve tale
bin kesiştiği noktada fiyat teşekkül eder. Oysa tale
be glöre yeterli arz olmadığına göre, ve bu kural içe
risinde piyasada zeytinyağı yeteri kadar talebi karşıla
mayacak bir arz durumu göisterdiğinle göre zeytinya
ğını neden serbest piyasaya bıraktınız? Bu karabor
sayı teşvik midir, bu bir ekonomik politika mıdır? 

3. 5 Martta Ankara Şoförler Derneğini olağanüs-
tü olarak, Bakanlığınız, genel kurulu toplantıya hiç
bir ya!sal gerekçe olmadan çağırmaktadır. Oysa bu 
derneğin 40 bin üyesi vardır, bu 40 bin üyenin alel
acele öyle toplanması mümkün olmadığına göre; 
amacınız bir korsan kongresi yapmak mıdır? 

BAŞKiAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TtCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Yağda stok beyannamesi alınmıştır, Maliye Ba
k/anlığına birincisi gönderilrnülştir, ikincisi de vilayet
lerden peyderpey geldikçe gönderi lecekltir. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Soru bu mu? 
BAŞKiAN — Evet Sayın Bütün, rica edeceğim. 

TtCÂRET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— «Zeytinyağı neden serbest bırakıldı da arz, talebi 
karşılamıyor, fiyat kontrolüne tabi tutulmadı» suali
nin cevabını sanıyorum bundan önceki yağ politikası 
rahatlıkla verir. Siz istediğiniz kadar fiyat koyun, 
eğer piyasada yoksa, zeytinyağının fiyatı yükselecek
tir. Hâkim olamayacağım fiyatı devlet olarak koy
madım; siz de yağa fiyat koydunuz, ama o fiyattan 
kimse yağ alamadı. Onun için fiyat koymadım. 

Şoförler Rerneği üzerinde korsan kongre yapma
ya niyetimiz yok, bizim metodumuz o değildir. Ya
pılan korsan baskınları önlemeye çalışmış olabiliriz. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Görece
ğiz. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın llgün, sizin sorunuzu alayım. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
suallerimin Sayın Bakan tarafından cevaplandırılma
sını rica ediyorum. 

İl. 22 aylık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dö
neminde Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifler Bir
liğinden ileride kurulacak birtakım fabrikalara veri
lecek yağa mahsuben o dönemde hayali firmalara yağ 
tahsisi yapılmış mıdır, bu firmaların adı nedir, ne 
miktarda yağ tahsisi yapılmıştır? 

2. Trakya^da kurulu büyük bir yağ fabrikasına 
yine Cumhuriyet Halik Partisi iktidarının ilk günlerin
de yaklaşık 100 milyon lira tutarında yağ emanet ola
rak bırakılmış mıdır? Bu yağ, Cumhuriyet Halik Par
tisi iktidardan gidinceye kadar alınmış mıdır? So
rumlular hakkında gerekli takibatı yaptınız mı? 

3. Büyük bir siyasi partinin genel başkanının 
yakınlarının da adının karıştığı bir yolsuzlu olayın
daki Tüketim ve Üretim Anonim Şirketleri hakkın
daki tahkikat ne safhadadır? 

4. TARİŞ'teki son olaylarda ne miktarda zarar 
meydana gelmiştir, bu zarar buna sebep olanlara öde-
tilece<k midir? 

5. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar döneminde 
Ticaret Bakanlığına Ankara'nın yaikın belediyelerin
den, Kırıkkale ve Polatlı gibi belediyelerden «imti
han yapıldı» belgesiyle kaç memur alınmıştır, bunlar 
yerlerinde tutulacak mıdır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurun Sayın iBakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Hayali firmalara yağ tahsisi yapılıp yapılmadığı 
konusunu araştıracağım. Emanet olarak bazı kimse
lere yağ verildiği konusunda bir firmada 1 800 ton 
civarında yağ ihtilafımız var. Kendisi ayçiçeği al
mış, onun karşılığında yağ verecekmiş, 1 800 ton ci
varında bir noksanlık var. Bu hususu teftiş kurulun
da sürdürüyorum. Bu noksan yağı tahsil etmeye ça
lışıyorum. 

Üretim Anonim Şirket meselesinde müfettişleri
miz; Ticaret Bakanlığının müfettişleri ve Maliye Ba
kanlığının müfettişleri çalışmalarının hemen hemen 
sonucuna gelmiştir. Bana verdikleri ara raporda 
üretim anonim şirketinin kurulduğu ve ıbu şirketin kâr 
dağıtamayacak, kamu yararına çalışacak bir şirket ol
duğu ananizamniamesinde yazılı bulunduğunu tespit 
ettik. Ancak, kamu yararına çalışacak Anonim Şir
ket, kâr dağıtmayacak Anonim Şirket; anlamsız bir 
şey oluyor. Hiç kâr dağıtmamış olsa bile, eğer ta's-
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fiye anında müspet bir hâsılası varsa, müspet hâsıla 
ortakları arasında taksim edilecektir. Böylesine bir 
Anonim Şirket Türkiye'de kurutoamışitır, belki ben 
bilmiyorum, tik gördüğüm bir anonim şirkettir. 

Bu Anonim Şirket Köy - Der Kooperatifleri ta
rafından satılan yağların parasını almıştır. Bu para
nın tümünü almıştır ve toptancı fiyatı ile de yağ ve
ren TARKO'ya ödemiştir. Aradaki kooperatiflerin 
toptan, perakende kârı da Üretim Anonim Şirketinde 
toplanmıştır. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — «Tah
kikat devam ediyor» diyorsunuz t 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Ben belirli olan noktaları söylüyorum. Henüz bu
nun ötesinde birtakım 'bilgiler yoktur. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Müfet
tişlere işaret mi veriyor'sunuz? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Müfettişlere işaret veren Sayın Köprülüler, bilir
siniz. O zaman açıklama yapmayayım... 

M. NEBİL OKTAY (Siirt) — Yok yok, bir şey 
varsa, s'oyle. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Mademki üzüyor sizi, niye yapayım arkadaşlar, 
yarın yapılacak. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Hem «tahkikat 
sürüyor» diyorsun... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Evet, evet talhkikat devam ediyor. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Tahkikat devam 
e'diyorisa, talhkikat sürüyor dersin, kapatırsın. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Peki, çok üzüyorsa sizi kaparım, ne var bunda? 

'BAŞKAN — Cevaplandırmış oldunuz her halde 
Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Ortakları gazetelerin yazdığı gibi doğrudur. Ben 
buralda polemik yapmak istemiyorum. 

TARİŞ'teki son zararın ne olduğunu söylemek 
imkânından mahrumum, henüz teJspit edilmedi. Ga
zetelerdeki yazılara bakılırsa büyük zararlar var. 
Yine birliğe talimat verdim, zarar mahkeme mari
fetiyle tespit edilecek. Mahkemeden izin almak su
retiyle özel teknik kadrolarla zararın tespitini em
rettim. Bu tespit edildiği takdirde Sayın llgün, size 
'bildirdbiMm, 

Ticaret Bakanlığında 300 civarında takriben, bele
diyelerden veyahut da başka bir yarım kamu kurulu
şundan devren gelen personel vardır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Yazıklar olsun, devleti batırmışlar. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bu personel konusundaki teftiş devam etmekte
dir. Teftiş sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

Cevaplarımı arz ettim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim efendim. 
Sayın Gökçek, 

CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Benim sora
cağım sualler soruldu. O bakımdan vazgeçtim Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kabadayı, buyurun sorunuzu alayım efen

dim/ 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Etfki Cumhuri

yet Halk Partisi Milletvekili Rahmetli Ratip Tahir 
Burak'a ait olan, onun tarafından yapılan, Atatürk' 
ün takdirlerini kazanan, milli mefahire bağlı tablo
muz Ergenekon talblomuzdur. Bu levha, çok sevdi
ğim arkadaşım Köprülüler tarafından indirildi. Heye
cana mı kapıldı, gözüne mi göründü? 

BAŞKAN — Gerekçesini bırakın efendim, soru
nuzu sorun. 

İHSAN KABADAYI i(Konya) — Şimdi endişe
deyim, nerede? Sayın Bakan bunu getirecek mi, yeri
ne koyacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Kastım, 
garazım yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan, 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bu tablolar konusunda araştırma yaptırdım. Söy
lendiği gibi tablolar Atatürk zamanında yaptırılmış 
ve özellikle Türk destanlarından bir tanesini temsil 
ettiği için Milli Eğitim Bakanlığının kapısına asıîmış* 
Sayın Köprülüler zamanında oradan kaldırılmış, 
birtakım yerlere gittikten sonra, tabloların şimdi Kül
tür Bakanlığına bağlı bir müessesede saklı oldügunui 
tespit ettim, 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — Birta
kım yerlere değil, doğrudan doğruya gitti. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Hayır, doğrudan oraya gitmemiş, ben tamamdyle 
'bilgisini aldım, doğrudan oraya gitmemiş; ama sanı
yorum Müzeler Müdürü bu tabloların değerli tablo
lar olduğu üzerinde durmuş ve bana gelen habere 
göre de sanlı, bir depoda bulunuyormuş. Depoda' 
durduğu sürece de - tekniğinden bilmiyorum, anlamı
yorum - yağlıboya tabloların mahiyetinde değişiklik-
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ler oluyormuş; fakat yoğun işlerim arasında alıp o 
tabloları gene yerine asamadım, Ibir gün yerine a'saea-
ğım. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

1BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular cevaplandırılmıştır Sayın Bakan, buyurun 

eıfend'im. 
Son söz milletvekilinin; aleyhte Sayın Adnan Kes

kin, buyurun. 
Sayın Keskin, süreniz .10 dakika. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkanım, 
Sayın Bakana gösterdiğiniz toleransı bana da gös
tereceğinizi umuyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun değerli üye
leri; 

Ekonomik yapımızın bir ürünü olarak çıkmazda 
'bulunan iç ve dış ticaretimizi denetlemek, ekonomi
mizin temel hastalığı olan üretim düşüklüğünü gide
recek, yoksul toplum katlarını inleten enflasyonu 
durduracak gerekli önlemleri almakla, kısacası iç ve 
dış ticaretimizi yönlendirmekle yükümlü Ticaret Ba
kanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi dile geti
receğim. 

Ülke ekonomisine verilmek istenen temel modelin 
:bir aracı olarak kullanılan iç ve dış ticaret, üretim iliş
kilerini düzenleyen temel yalpının belli biçimlere ka
vuşmasından sonra, o yapının ayrılmaz bir parçasına 
dönüştüğü için, temel yapının sorumlarından soyutla
namaz. Temel yapının yarattığı sorunların çözüme ka-
vuşmalması, iç ve dış ticarette görülen darboğazın 
aşılmasını zorlaştırır. Bu anakuralı göz andı ederek 
soruna yaklaşımda bulunmak, çözüm önerileri üret
mek yeni çıkmazlara ve sıkıntılara neden olur. 

195'7'lden bu yana siyasal çalkantılardan kurtul
mayan yokların, kuyrukların, pahalılığın günlük ha
yatı çekilmez duruma soktuğu ülkemizde bu kısır 
döngüyü acı deneylerle yaşamaktayız. Toplumumu
zun temel gereksinmelerini karşılamayan, iç tüketimi 
körükleyen üretim ünitelerimiz, her geçen gün dışa 
'bağımlılığımızı artırarak iç ve dış ticaretimizin çık
mazlarını da büyütmektedlir. 

Ödemeler dengeisindeki açıklıkların zorunlu kıldığı 
dışalım kısıtlamaları üretim düşüklüğü ve yatırımla
rın duraksamasını birlikte gündeme getirerek enflas
yonu, işSİzföği, pahalılığı, yokları artırmaktadır. 
• Ülkemizin içinde bulunduğu çıkmaz sokağın ya

pımcılarından birisi olan Sayın Başol, geçen yılkı büt
çe görüşmelerinde; «Elv kadınları yağ bulamıyor, şo
för yedek parça ve mazot bulamıyor, ülke yoklar ül

kesi haline gelmiştir, var olanların fiyatları iki kat 
yükselmiştir, 1979 yılı başlarında Türkiye'nin manza
rası korkunçtur.» diyerek Parlamento kürsüsünde 
suçluları ilan ediyordu. 

Kaderin cilvesine bakın ki, 1 yıl sonra zeytin
yağı 45 liradan 230 liraya yükselmiş. Fiyatı 3 kat 
arttığı halde bulunamayan margarin kuyrukları, 1979' 
da bulunabildiği için kuyrukta bekleyen şoförler ara
balarını garaja çekmişler. 

Dilerdik ki, Sayın Başol kendi Bakanlığı döne
minde Türk ulusuna yaşattığı bu acı gerçeklerden 
yararlanarak suçluların kişiler değil, sistemin olduğu 
gerçeğini yakalayabilsin. Üzülerek vurguluyorum ki, 
Sayın Bakanın konuşmasında böyle bir gerçeği yaka
ladığım göremedik. 

İSayın üyeler; «,'Biz çare hükmetİyiz, fevkalade hal 
hükümetiyiz» diye ortaya çıkıp, «100 gün içerisinde 
ülkenin içinde bulunduğu kısır döngüyü kıracakları;»' 
nı ileri süren Demirel Kabinesinin oluşturup sunduğu 
çarelerin acı ürünlerini ulusça birlikte topluyoruz. 

Devleti, kamu kurumlarını üretim ve dağıtım sü
recinden çıkarmaya başlayan bu model, ekonominin 
tümü ile tekellerin eline geçmesine başlıyor. Yeni mo
delin yaşama geçmesi ve ayakta durabilmesinin ge
rekli kıldığı düzenlemeler bazen devlet terörü de ar
kaya alınarak sürdürülmektedir. 

Holdinglerin istemlerine göre ithal kararnamesi 
çıkartılırken, tütün tüccarlarının arzularına göre 1,5 
milyar lira bir çırpıda 11 ihracatçı tüccara aktarıl
maktadır. Yeni uygulamanın işlemesine olanak hazır
lamak, yarattığı bunalımların faturasının emeği ile 
geçinenlere yükleyebilmek için değişik görüntüler ve 
sloganlar altında kıyım, baskı, zulüm yapılmakta in
sanlarımıza* 

izmir'i ateşe, kana bulama pahasına TARİŞ'te 
sergilenen eylemlerin temelinde, iktidarın bu gizli ni
yeti yaitmaktadır. Son yıllarda artırdığı üretimi ken
disi pazarlayarak, ihraç ederek Adalet Partisi Hükü
metlerince sürüklendiği ve özel sektöre depoculuk 
görevinden sıyrılan TARİŞ'in ekonomik atılımları 
iktidarı ve yandaşlarını rahatsız etmiştir. (AP sırala
rından, «Silahlar, bombalar ne idi?» sesleri) EceVit 
Hükümeti döneminde, üretim, dağıtım, ihracat dahil, 
pazarlamada sürdürdüğü başarılı çalışmaları iktida
rın yeni modeline ters düştüğü gibi, kamu kuruluş
larını arpalık olarak kullanmaya engel de teşkil et
mektedir. «Kadro yetersizliği var, eylemciler tarafın
dan işgal edilmiştir» sloganları ile sürdürülen acıma
sız kıyımdaki iktidarın savlarının geçersizliğini, belli 
belgelerle sunmak isterim. 
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MIBHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Bunu 
sen uyduruyorsun. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, siyasal iktidar TARİŞ üretim ünitelerinin ey
lemciler tarafından işgal edildiğini ileri sürmüştür. 
Direnişten önce fabrika yetkililerinin, TARİŞ yöneti
cilerinin haberi olmaksızın kimin tarafından belirsiz, 
ıbir bedevi kabilesinde görülebilecek bir uygulama ile 
TARİŞ'in fabrikaları panzerlerle işgal edilmiştir, ara
ma yapılmıştır. (AP sıralarından gürültüler) Ama si-
yalsal iktidarın emrindeki... 

MEHMET ÖZÜTKU (Afyonkaraihisar) — Si
lahlar ne oldu? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Özutkü. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Siyasal iktida
rın emrindeki uydurma polisler bile fabrikalarda bir 
tek ateşli silahı bulamamışlarıdır. (AP sıralarından gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlarım, TARİŞ'in anasözleşmesine 
göre işçi alımındaki ydtk'ili, faibrika müdürüdür. O 
fabrikanın verimli çalışıp çalışmadığına karar vere
cek olan da, yine anasözleşmeye göre Faibrika Müdü
rüdür. Ticaret Bakanının, fabrikada fazla işçi olduğu 
yolundaki Parlamento kürsüsünde bizlere de söyledi
ği közlerin, fabrika müdürleri olan kişilerin verdiği ra
porlardan bir iki cümle okuyarak, geçersizliğini vur
gulamaya çalışacağım : 

Rapor tarihi; 25 , 1 . 1980i; raporu veren, Üzü
müm İşletmeleri Müdürü Kemal Sevim. 

Rapor tarihi, 25 . 1 . 1980; raporu veren; İplik 
Fabrikalsı Müdürü. 

Yine aynı tarihli rapor; Zeytinyağı İşletmesi Mü
dürü Kemal Baykal'ın raporları. 

Her üç raporda da işletmelerde işçi fazlasının bu
lunmadığı ve direniş sonucunda fabrikaların hiç bir 
zarara uğramadığı, yaptırılan mahkeme tespitleriyle 
saptandığı belirtilmekte. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın TARİŞ'te 
uygulamaları, Adalet Partisi iktidarın m uygulamala
rı dikkat çekicidir. Özellikle Ecevit iktidarı dönemin
de TARİŞ'in üretim ve dağıtım sürecinde aldığı gö
revi durdurabilmek için Adalet Partisi iktidarı tara
fından yeni uygulamalar getirilmiştir. Yeniden bayi
likler esası devreye sokulmuştur, ürünlerin gelişigüzel 
dağıtımına olanak sağlanmıştır. TARİŞ'in kendi ürün
lerini ihraç dddbilmesini engelleyici birtakım ilkeler 
yürürlüğe konulmuştur. 

Sayın Bakana biraz önce Üzüm Birliği Yönetim 
Kurulu hakkında bir sual tevcih edildi. Sayın Baka

nın 1974 tarihinde kendi imzasını taşıyan bir rapor
da, Üzüm Birliğinin şimdi yönetiminin başına geti
rilen kişinin TARİŞ'i 300 milyon lira zarara soktuğu 
ve bu neden dolayısıyla hakkında kamu davası açıl
dığı, eldeki belgelerle sabittir. Biraz önce fabrika
da fazla işçi çalışıyor, TARİŞ milyonlarca lira zarar 
ediyor, diye bize kamu malına sahip çıkma görünü
münü vermeye çalışan Sayın Bakanın bu sözlerinin 
içtensizliği, Üzüm Birliğini 300 milyon lira zarara 
sokan kişileri tekrar göreve getirmesiyte açıklık ka
zanmaktadır. Sanırım Sayın Bakan kendi imzalarını 
taşıyan bu raporu inkâr etmezler. 

'BAŞKAN — Bağlayınız efendim, vaktiniz geçi
yor. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde 
TARİŞ'e işlerlik kazandıran bir ilke de, TARİŞ'in 
ürün'lerinin ortaklarından ve kooperatiflerden başka 
kimseye verilmemesiydi. Sayın Bakan, iktidara ge
lip Bakanlık koltuğuna oturduktan sonra, Halk Parti
si Hükümetince getirilen bu ilkeyi de ayak altına al
mıştır. Sayın Bakanın ve Adalet Partili arkadaşları
mın özellikle dinlemeleri için bir belge okuyorum, 
arkadaşlarım da öğrensinler. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, tamamlayınız, lüt
fen. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
Sayın Bakana 15 dakika lütfettiniz, benim daha 1 da
kikam geçmedi, lütfediniz. 

BAŞKAN — Zatıâlİnizİn zamanı 3 dakika geçti 
efendim. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Okuyorum muhterem arkadaşlarım : 
«Sayın Hakkı Gürün, 
Dursun İnal, Ali Okter dericilik yapıyorlar. Ken

di ihtiyaçları.için gerekli olan küspe ve kapçığın ve^ 
rilmesini rica ederim.» 

Bu tavsiye mektubundan sonra bu beylere, Ada-1 

let Partisinin önde gelen kişileri olan bu kişilere iki 
kamyon küspe, bir kamyon da kapçık verilmiştir. 

Sayın Bakanın TARİŞ ürünlerini bu tür dağıt
maya yasal yetkisi yoktur. TARİŞ'in anasözleşme-
si buna olanak tanımamaktadır.. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi iktidarının 
TARİŞ'te sergilediği, işçilerin, polislerin yaralanması
na, ölmesine neden olan olaylann arkasındaki kirli 
ve gizli amacı daha açık ve det'aylı belgeleriyle sun-' 
mak isterdim. Bu iktidarın karanlık amacını, bu ik-
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cidarın çıkmazda olan ekonomik modelini kurtara
bilmek için sergilediği cinayetlerin ve devlet terörü
nün andaçlarını somut kanıtlarıyla getirmek ister
dim. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Zamanım el

vermediği için sözümü burada bitiriyorum, tümünü
ze saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Değerli arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. (CHP sıralarından «Hayır reddedildi» 
sesleri, gürültüler) 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Sayın Başkan, oy
lamaya itiraz ediyoruz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... (CHP sıra
larından gürültüler) 

Nedir Sayın Bütün? 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Sayın Başkan, ba

riz far'k var. Redde'dildi, oylamanın neticesine itiraz 
ediyoruz. 

(CHP sıralarından milletvekillerinin ayağa kalk
ması) 

BAŞKAN — Buyurun oturun, yeniden sayarız. 
Arkadaşlarımın ikişer ikişer sıralara oturmalarını 

rica ediyorum. («Yeniden oylansın» sesleri) Tamam 
arkadaşlarım, itiraz edildi, herhangi bir şey olmasın, 
gayet tabii. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler lütfen işaret 
'buyursunlar... Bölümlere geçilmesini kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir değerli arkadaşlarım. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bölümlerini okutuyorum : 
B) Ticaret Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 150 658 00,0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Dış ticaretin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 268 319 0C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Bölüm Lira 

112 İç ticaretin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 165 402 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9QQ Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 88 534 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece, Ticaret Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce 
kabul ödilmiş bulunmaktadır; Ticaret Bakanlığının gü
zide mensuplarına, milletimize ve Devletimize hayır
lı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

C) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre Dışişleri Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon lütfen yerini 
alsın. 

Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyeleri takdim ediyorum : Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu adına Sayın Sadi Somuncuoğlu, Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Halit Evliya, Milli Selamet 
Partisi Grubu adına Sayın Korkut Özal, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Hikmet Çetin. 

Lehinde, Sayın Halil Karaatlı, Sayın Mehmet Ça-
talbaş, Sayın Osman Demirci, Sayın İrfan Binay. 

Aleyhinde; Sayın Altan Tuna, Sayın Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu. 

Üzerinde; Sayın Rahmi Kumaş, Sayın Şükrü Bü
tün, Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Ali Ak. 

Söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adı
na Sayın Sadi Sömuncuoğlu'nda, buyurun Sayın So
muncuoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ
LU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesi hakkındaki ıgörüşlerine geçmeden 
önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Devletimizi ve milletimizi dış alemde her ajanda 
temsil eden bir bakanlığın bütçesini görüşüyoruz, 
Özellikle, milletlerarası münasebetlerin alabildiğine 
arttığı bir dünyada temsil görevinin ne kadar büyük 
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önem taşidığı aşikâfdır. Siyasi, kültürel, iktisadi ve iç
timai alanlardaki temsil görevi yerine getirilirken, her 
milletin kendine has şaftları ve meselelerinin olduğu 
muhakkaktır. Tarihi akış içinde milletlerin yerleri bu
günkü dünyamızda bulundukları coğrafya ve ülkenin 
iç şartlarıyla, çevresindeki komşu ülkeler ve meselele
ri, dışta temsil görevini yerine getirirken bazı esas
lar ve hedefler sergiler. Bu esasları ve hedefleri dik
kate alarak, başka bir ifadeyle, günlük politikalar ve 
tutumları uzak va'ddde varılacak hedeflere yönelecek 
şekilde tanzim ederek dış politika, ayarlanırsa milli
lik, şalhsiyet, güç, istikrar ve başarı unsuru kendiliğin
den kazanılmış olur. Hükümetlerin değişmesiyle dış 
politikanın esasları değişmez. Devletin sürekliliği gi
bi, diş politikada da kaldığı yerden devam eden bir 
bütünlük ve süreklilik meydana gelir. Bu ise, yuka
rıdaki unsurların yanında, dış politika görevinde bu
lunanlara, rahatlık ve hizmet kolaylığı sağlar. 

Değerli milletvekilleri, yakın tarihimizi dikkate 
alırsak, imparatorluk hayatından milli devlet hayatı
na geçmiş, topraklarının 29 mislini kaybetmiş; mille
tin önemli bir bölümü ve hakları da kaybedilen top
raklarla birlikte milli slnırlar dışında kalmış. Yakın 
tarihimizin bu gerçeklerine tarihin biraz daha derinli
ğine uzanırsak başka gerçekleri eklemek mecburiye
tinde kalırız. Türk milleti, diğer milletlerin aksine her
hangi bir coğrafya parçasına sıkışıp kalmamış, kıta
lar ve ülkeler üzerinden akarak eşsiz, emsalsiz ve bir 
benzeri olmayan tarih meydana getirmiştir. Kendi 
milli sınırlarını aşan her milletin sömürgeci oluşu ger
çeğine karşılık, Türk milleti tek vatan telakkisiyle 'sö
mürüyü reddetmiştir. Tüfk milleti imparatorluğunu 
kaybederken, dün özvatanımtz olan topraklarda, bu
gün başka başka devletler kurulmuş, bunlar geçmişin 
tesirinden kurtulamayarak, Türkiye'ye karşı birtakım 
duygularla daima dolu olmuşlardır. Bütün bu tarihi 
gerçeklere ilaveten, bugün çevremizde topraklarını. 
büyütmek isteyen komşularla yanyana bir hayat sür
düğümüzü de hatırlamak zorundayız. Sadece Yuna
nistan, Birinci Dünya Savaşından sonra Batı Trak
ya'yı, 12 adaları, Ege Denizinin önemli bir bölümünü 
ve Kıbrıs'ın 2/3'ünü kontrolü altına almakla nasıl bir 
yayılma siyaseti içinde olduğunu apaçık göstermiş
tir. YunaniStanMa okullarda okunan resmi ders ki
taplarında ve devletin resmi kültür politikasında" 
Türic düşmanlığıyla, Türk vatanı üzerinde emeller bes
leme en mühim unsurlar olarak karşımıza çıkmakta
dır. Yunanistan, çevremizde yayılma siyaseti güden 
ülkelerden sadece biridir dedik. Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği ise Birinci Dünya Savaşından son

ra topraklarını çok büyük ölçüde genişletmiş, en son 
olarak Afganistan'ı da işgal ederek Pakistan ve İran 
üzerinde yakın bir tehdit unsuru halinde görünmeye 
başlamıştır. Biz, Yunanistan'la karşılıklı haklarımızı 
gözeten, yakın işbirliği ve dayanışma içinde olmayı, 
Balkanlar'da barışın korunması, Doğu Akdeniz'de gü
venliğin sağlanması açısından hayati önemde görmek
teyiz. Sovyetler Birliğiyle Cumhuriyetin ilk yılların
da başlayan ve bugüne kadar sürüp gelen dostluk 
ve iyi münasebetlerin devamından yanayız. Toprak 
bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama anailkeleri 
korunarak daha da yakın işbirliği içinde bulunmamız 
gerektiği inancındayız. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın ve Türkiye'nin 
içinde bulunduğu şaftlara, tarihimizden getifdiğimiz 
unsurları ilave e'derek, devletimizin dış politikasında
ki hedeflerini çizmek ve bu hedeflere göre milli bir 
politika takip etmek mecburiyetindeyiz dedik. İtiraf 
etmek isteriz ki, Türk Devletinin böylesine tespit 
edilmiş hedeflerini ve milletlerarası her zeminde ve 
her vesileyle elde edilen fırsatlarda bu hedeflere gö
re faaliyet gösteren bir dış politika faaliyetlerini bu
güne kadar göremedik. Tüfkiye'nin dış politikasının 
rastlantılara, dış telkin ve tesirlere göre tanzim edildi
ğini ispatlamak için sadece Kıbrıs meselesinin başın
dan bu yana seyrettiği safahatı hatırlamak yeterlidir. 
İngilizlerin kira yoluyla aldığı Ada'nın, Cumhuriyet 
döneminde Türkiye ile her türlü ilişiği kesilmiş bir 
görüntüsü vardı. Buna karşılık, tarihte Kıbrıs'a hiç 
sahip olmayan Yunanistan, burayı topraklarına kat
mak istemiştir. Bu heldefe varabilmek için uzun va
deli bir çalışma başlar. Nüfus azdır, çoğaltılır. Çoğa
lan nüfus harekete geçirilir. Milletlerarası her zemin
de Kıbrıs'ın Yunanistan'a ait olduğu telkinleri yapı
lır. Bütün bunlar olurken Türkiye sadece seyircidir. 
Çünkü, Türkiye'nin Kıbrıs Adasıyla ilgili tespit edil
miş bir hedefi yoktur. Bir konferansta Yunan tem
silcisi «Ada Yunanistan'ındır» dediğinde, Türk tem
silcisinin herhangi bir beyan'da bulunması söz konusu 
olamaz. 

Daha sonra İngilizler adayı bırakma durumunda 
kalınca, Türkiye resmen «Bizim, Kıbrıs diye bir me
selemiz yoktur» demiştir. Bazı telkin ve tavsiyelerin 
tesiriyle «Kıbrıs Türktür, Tüfk kalacaktır», «Kıbrıs 
bizim canımız, feda olsun kanımız» diye kükreyen, 
yaydan kopmuş gibi fırlayan demeçlerle, kuru iddia
larla hak elde edebileceğini sanan yeni Kıbrıs politi
kası ortaya çıkıyor, 

Tabii zeminde hiçbir hazırlık yoktur. Ekseriyette 
olan Tüfk nüfusu azınlığa düşürülmüş, TürkiyeVe is-
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kân almış yürümüş, milletlerarası münasebetlerde Kıb
rıs'ın Türkiye'ye ait olduğu ve bugün için de Türki
ye'nin güvenliği ile yakından bağlantılı olduğu, Ana
dolu Kıtasının denize batıp çıkan bir devamı olduğu, 
ekonomik bakımdan da Anadoludan ayrı düşünüle
meyeceği, Yunanistan'a 800, Türkiye'ye 71 kilometre 
mesafede olduğu gibi anaçizgilerle bir görüntü çizil
memiş ve ortam hazırlanmamıştır. Zahmetsizce ala
bileceğimizi sandığımız Kıbrıs, bakınız bugün Türki
ye'ye nelere mal oluyor? 

DaJha sonraki yıllarda Türkiye Kıbrıs'ın bütünü
nü istemekten vazgeçti, «Ya taksim, ya, ölüm» siya
seti takip edildi. Bundan sonra federasyon tezi orta
ya atıldı. Bu da olmadı, iki bölgeli federasyon görü
şü benimsendi. Değerli milletvekilleri, hedefsiz, gaye
siz, rastlantılara ve kolay 'kazanca terkedilmiş dış si
yasetimiz böylece dalgalanmalara, dışta haksızlığımı
zı gösterecek talep değişikliklerine uğrarken, Yuna
nistan hedefini tayin etmiş bir ülke olarak, resmen 
Eflo'sis demese bile, bütün dünya biliyor ki, bunun 
için gündelik adımlarını atmakta, her sözünü ve her 
politikasını buna göre ayarlamaktadır. Türkiye'nin 
dış siyasetinin nasıl hedefsiz ve rastgele bir yönde 
geliştiğini ispat için ikinci bir misali vermeden geçe
meyeceğiz. 

Bundan önceki iktidar zamanında Başbakan Sayın 
Ecevit Türle Büyükelçileriyle Brüksel'de bir toplan
tı düzenliyor. Bu toplantıda Başbakan Ecevit'e büyük
elçilerimiz, yeni Türk politikasının esaslarının ne ol
duğu hakkında sualler soruyorlar. Değerli milletve
killeri, bir devletin büyükelçileri o devletin başbaka
nından dış politikamızın esasları hakkında, hem de 
yabancı bir ülkede bilgi almak zorunda kalmışlarsa, 
bir devletin başbakanı yeni dış politikamız hakkında 
yabancı bir ülkede büyükelçilerimizi toplamak ihtiya
cını duymuşsa, böyle bir ülkenin dış politikasının ol
duğundan söz etmek mümkün değildir. 

Devletin politikası Başbakan Ecevit olunca bir 
başka, Başbakan Demirel olunca bir başka oluyorsa, 
her değişiklikte yeni şekle, ölçüye, muhtevaya ve isti
kamete sürüklenebiliyorsa, o devletin hedefleri ve po
litikaları yok demektir. İşte bizim gözümüzde Türki
ye'nin dış politikasının acı ve sert çizgilerle görüntüsü 
maalesef budur. Bunun için de 50 milyonluk, geniş ve 
zengin topraklara sahip, buna göre ordusu bulunan, 
şerefli ve zengin bir tarihe sahip Türkiye'nin dış 
alemdeki itibarı, kendine kıyasla iki defa, üç defa, 
dört defa daha az imkânlara sahip ülkelerin karşı
sında hafif kalıyor. Çok sözü edilen, şahsiyetli, ener-
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jik, dinamik, güvenilir, barışçı gibi güzel kelimelerin 
gölgesinde şirin gösterilmek istenen dış politikamızın 
böylesine vasıflardan her geçen gün biraz daha so
yunmasının anasebebi, milli hedeflerden ve milli ta
rih şuurundan yoksun oluşumuzdan ileri gelmektedir. 

Hafızalarda zaptedilemeyecek kadar turistik gezi
ler yapmakla, Hükümetin, başta Başbakanı olmak 
üzere bütün üyelerini eşleriyle, koruma polisleriyle 
seyahatlere çıkartmakla, iç politikanın çöküntülerini 
dış politikada gidermeye çalışmakla, içeride, dışarı
da, bol bol tekzip edilen beyanlarla ölçüsüz vaatler 
ve başka devletler adına verilen demeçlerle ancak 
Türk Devletinin mevcut itibarı törpülendi. Ne şahsi
yetli ne dinamik ne de barışçı bir politika doğma
dı. Esasen, dış politika konuları sabır isteyen hesap 
ve akıl isteyen uzun vadeli çalışma, geniş tesirli pro
paganda ve ısrar isteyen, ketumiyet isteyen bir ko
nudur. 

Değerli milletvekilileri, biz bütün Müslüman mem
leketlerle özellikle Arap kardeşlerimizle ve bu ara
da komşumuz bulunan Suriye ve Irak'la çok samimi 
ve yakın işbirliği yapmaktan yanayız. Bunu bir dış 
politika hedefi olarak görüyoruz. 

Ama biz bunları düşünürken, bu ülkelerde ma
ruz kaldığımız muamelelerden de derin üzüntü duy
maktayız. Dostlukla telifi mümkün olmayan bu mu
ameleler karşısında Türkiye'nin tutumu ise devlet 
itibarını koruma anlayışı ile nasıl bağdaşabilir bunun 
güçlüğünü çektiğimizi itiraf etmek isterim. 

Bir örnekle bu konuda daha açıklık getirmek za
ruretini hissediyorum. Geçenlerde Irak'da yaşayan 
'soydaşlarımızdan 5'i idama mahkûm oldu. Sonra da 
bunlar birer gün arayla ve geride kalanlarına seyret
tirilerek idam edildiler. Sonuncu asılan soydaşımız çıl
dırdı. Tabii bütün bunları duyduklarımıza ve bize ula
şan bilgilere dayanarak söylüyorum. Bugünkü Hükü
met ihtilal mahkemelerinde herhangi bir savunma 
hakkı tanınmadan insan haklarına aykırı olarak idam 
cezasına çarptırılan soydaşlarımızla ilgili bir seri de
meçlerde bulundu. Basında Irak'a gitme'si kararlaş
tırılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının bu ka
rarı protesto maksadıyla seyahatinin tehir edildiği ya
zıldı. Türkiye Hükümeti soydaşlarımızın aşılmaması 
için neler yaptı tafsilatını bilemiyoruz. 

Ancak, herhalde bir şeyler yapmıştır diye düşü
nüyoruz. Ama, komşumuz Irak, orada yaşayan Türk
ler tarafından sevilmek ve sayılmaktan başka kusuru 
olmayan, aralarında bir emekli albayın Irak ordusun
da bu rütbeye kadar hizmet görmüş birinin, Bağdat 
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Üniversitesinde görevli bir doçentin de yer aldığı 
5 soydaşımız hakkında Mam kararı veriyor. Türkiye 
'bunu önleyemiyor. Sonra söylediğim gibi, 'bir devlete 
asla yakışmayan sadizm içinde idamlar yapılıyor. Ar
kasından Türkiye'de büyük bir sessizlik. Devlet rica
linden Parlamentodan veya başka bir yerden ses çık
mıyor. Partimizin Erzurum Milletvekili Sayın Kösoğ-
lu, gündem dışı bir konuşma ile konuyu Meclis kür
süsüne getiriyor. O gün bugün Dışişleri Bakanı veya, 
'bir Hükümet tem'sileisi bu kürsüye çıkarak bu konuş
maya cevap dahi verme lüzumunu hissetmiyor. Par
lamentodan Hükümetten kamuoyu önünde bir tepki 
bile çıkmıyor. Irak: Büyükelçiliği hiçbir açıklama yap
mıyor, işi unutturmayı kendi çıkarına sayıyor; işin da
ha garibi, Türkiye Hükümeti de aynı sessizliği kendi 
çıkarına uyigun görüyor. 

Değerli milletvekilleri, Ira'kMa haksız yere 5 Tür
kün Türkiye'nin gözünün içine baka baka asılması 
çok önemli bir hadisedir. Diyelim ki asılanlar Irak'ta-
'ki soydaşlarımız değil, Türkiye'deki Rum'lardır Erme-
nilerdir veya başka bir milletin soydaşlarıdır. 5 Ru-
mu, 5 Ermeniyi veya 5 Irak'lı faraza Arabi idam etti
ğimizi düşünelim. Bakınız kıyamet naisıî kopar, dün
yayı başımıza nasıl yıkarlar. Niçin yıkarlar? Çünkü, 
devletlerinin itibarını korumak görevini ve şuurunu 
taşırlar onlar. Devletin itibarı olursa hukuku da olur. 
O hukuk da dünyanın her yerinde sayılır, saydırılır. 
Siz hem şahsiyetli, itibarlı dış politika diyeceksiniz, 
Ihem de sınır boylarınızda imparatorluk hayatından ka
lan soydaşlarınız, hukukunuz boğazlanırken sus - pus 
olacaksınız. Milletlerarası kuruluşlara, beynelmilel ze
minlere giderek, hakkınıza ve hukukunuza, soydaşla
rınıza yapılan insanlık dışı saldırıyı mesele yapmaya
caksınız. Sonra da itibardan söz edeceksiniz. Olmaz 
öyle şey. Irak'ta asılan 5 Türk, Devletimizin itiba
rından çok önemli parçaları koparıp götürmüştür. Gü
nahı ve vebali, seyredenlere ve her sorumluyadır. Şim
di dıştan bu tabloyu seyreden herkes diyeceik ki, 
Türkiye'nin hakkına tecavüz edebilirim, hukukunu 
çiğneyebilirim, soydaşlarına istediğimi yapabilirim, ne 
müessir bir tedbirlerle karşı karşıya gelirim, ne de 
dünya kamuoyunda böyle bir mesele önüme çıkar. 
Unutulur gider. Böyle denecektir, böyle değerlendiren 
çektir. Böyle denince de Türk Devletinin itibarı ne
rede kalır? Kim devletine güvenebilir? Devletimizi 
temsil eden elçilerimize, müesseselerimize, yurt dışın
da yapılan kanlı saldırıları hatırlayınız. Bu kanlı sal
dırılar karşısında kınama demeçleriyle meseleyi geçiş
tiren Türk dış politikasını düşününüz ve korunması 

gereken Türk Devletinin itibarını bunlarla nasıl telif 
ettiğinizi burada ifade ediniz. 

Batı Trakya faciasına yıllar boyu seyirci kalma
dık mı? Türk'ün sadece kendisini değil, han, hamam, 
cami, köprü, neyi varsa hepsini hoyratça, zorbaca 
yıktılar, yaktılar, yok ettiler de ne yaptık? Tarihi 
eser düşmanlığına karşıyız, ama böylesine katlanmak 
ne derece doğrudur? Vicdanlarınıza bırakıyorum. Tür
kiye'deki Rumların gördüğü itibarı düşünün. Batı 
Trakya'daki Türk*ün insanlık dışı yokedilme, her şe
yiyle yokedilme halini düşünün ve bunun şahsiyetli, 
itibarlı dış politika tekerlemeîeriyle telifini yapın. Bü
tün bunların yanında bir de Lozan Antlaşmasını göz
lerinizin önüne getirin. Hani Türklere tanınan azınlık 
hakları, Gümülcine Müftüsünün içleri sızlatan Yu
nan mahkemesindeki ifadesi içimizi kanatmaya devam 
ediyor. 

197irierde idi, Selahattin Galip isimli bir Türk ga
zetecisi tutuklanmıştı. Gümülcine Müftüsü şahit ola
rak mahkemeye çıkmıştı ve mahkemede, «Ben ifade 
vermiyorum, sizleri Allah'a havale ediyorum. Bu mah
kemede 50 yıldan beri haklı çıkan tek Türk olma
dı» demişti Gümülcine Müftüsü. 

IDeğeıHi milletvekilleri, bir devlet çiğnenen huku
kuma, yokied'ilen soydaşlarıma böyleslinıe salhiip çıkar
ışa o deyl'eltLnı itibarımdan söz etmek gülünçtür, inan-
dnrıcı olamaz. O devlettin yaptığı aniiaişlrriaları herkes; 
'Mal etmeyi kendisi için bir mesele saymaz. îlşlte 12 
adailariö hali. Hani Lozan ArMaışimasıma göre burala
ra askeri tahkimat yapılmayacaktı Hami buralardla 
askeri havaalanları bulunmayacaktı? Resmi ağızlar
dan bile Ybnam makamları bu tafokiimaitı savunuyor 
ve teyit ediyor, sonra da bunlara ses çıkartmamayı, 
(Uzlaşmamın, miadenlifüliğiiın ve ileri gözlülüğün icabı 
ısayam o Türk politikası 

ıDeğerlli milildtVdkil'lerii, konuşmamın; bir bölümlün
de Irakta idam edilen 5 Türk'ün durumuyla ilgili 
yorütalaır yaptım, îşjimı başika acı bir yönüne dalha 
'temas etmek isterim. Öğrendiğimiz kadarıyla slöylü-
ylorulm, bur Türk şehirli alan Kerkük ve Bağdat'ta 
Türk kültür merkezlerii vardı. Kerkük'teki kapatıl
mış, Bağdaştaki iküMir merkezinde igördvli kütüphane 
imüdiMiı ve diğer görevliler hep aişırı sol ideoloji 
mensupları olarak tayin edilmiş. Bunlar Türkiyenin 
(hakkını, hukukumu hanlgti inanç ve ölçüyle köruya-
üa'Mardır? Geçen idare bunları hanigi malklsıatla bura
lara tayin etmiş? Doğrusu ibnede üzerinde durulma
yı gerelktiırıir̂  
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•jŞö2 buraya gelmişken başka bir yaralya dalha 
paırmalk basım'ak Merim. Önceki iktidar Elkim 1979' 
da, seçimlerden slonra; Almanlya'dakıi Türk çocukn 
larıniiiı eğnimi içtin sicili bozuk, üzerine basarak söy
lüyorum, sicilli 'bozuk ICO TÖB - DER'Sıi öğrenmemi 
yanığımdan mal kaçırır gilbi yurt dışıma göndermiş, 
halen de oradalylmışlar, Gönderiliş hikâyesi çok ilgi 
çekici Bu göreve gidecek öğretmenlerim sitili te
miz; olacialkmış, bielili bık hizmet yılını doldurmuş; 
loflacaklarmijş ve açılan imtihanı kazanmış olacaklar
mış. Dışişleri, Kültür,' Milli Eğitim vle Maliye bakan
lıklarınım teimls'ifcilerinidem oluşan kurulun kararını 
kaizanlmlş olacaklarmış. Yiönetirnelikler böyle şartlar 
küşlmuiş; ama Saiyun Bcelvit bunlalrın hliçlblirine uyima-
Idam, nıiçıbiiriinıi tanımadan «IBen yaptım, oldu» demiş 
ve göndermiş, 

İBAŞKAN — Bağla'yınız Sayın Somunıcuoğlu, sü
reniz doldu. 

İSIADt SOMıUNOUOĞLU (Devamla) — Yurlt dı
şındaki Türk çocuklarının halini dülşününL Oradaki 
yalbancı küütüir p>röipaigamdasınım eritici ve kalhreldici 
Iba'skıısını düşünün ve sicili bozuk, aşırı s'olcu 100ı mi-
utanın bunları eğitmek üzere göndlerien Hükümete 
ve Türk dılş politikasını düşümlüm. Dışişleri Blakanı-ı 
mıızdanı huzurunuzda ve tarih önündsj bu 10j0| kpşiimıim 
ısüraltle Türkiye'ye tekrar getirilrnıesiinıi talep ediyo
rum. 

İDeğerlli mıiletlvekıiılleri, dünyadaki meiseklere bak-ı 
tığımız zaman bunları ikiye ayırmak ihtiyacını du
yarız, 

IBirinloi gfrülplta doğrudan Türküyetyi ilgilendirnteh 
yen tesisrleri /ve neticeleriyle ilgimizi çeken meseleler; 
(Ikimol grupta, doğrudan Turkiye'yil ilgilendiren mese-< 
leîer yer alır. Türk dış politikası elbette Türkiye'yi 
doğrudan ilgilendiren meselelerle öınloelıik verecektir; 
alma maalesef gerek birinci derecedeki ilgililerin ben 
yanları, gerekse hariciye yetkililerinin meşguliyetleri 
(bu kalba tasnife bile Uymamaktadır, 

eden Adaların durumuma, Ege Denizi mleselesinıe, 
iBatı Ttfakyaldlalki, Irak'ltaki ve diğer ülkelerdeki 
Türklerin ve DeyletimliZjLn hukukumu ilgilendiren 
mieseleleıre maalesef tek kelıimıeıylle bile temas edilme-, 
miışltıir. 

[BAŞKAlN — Saiyın Soimumcuağlu, lütfen tamam
layınız efendim, 

İSADlt ıSOMlU'NCUCĞLU (Davaimla) — Değerli 
mMlethdkilfari, bizim anlayışımıza göire, Türkiye de-
mötaisliyle yönetilen ülkelerle beralber olma gele-
mieığinii sürjdüımelidk Bu geleneğin ışığında bütün 
(ülkelerle; karşılıklı menfaiaitfen ve barışa dayanan iyi 
mıünalsetbetler içinde olmaya özel önem! gösitermelıi-
dir, Bunun yanımda Ortadoğu^da gerek bölge ülke
leri oDmaisı dolayısıyla; gerekse tarihi, kültürel ve 
iktisadi bağlarımız dlolayisıyle buradaki ülkelerle 
münialselbetllbriimiizi mümkün olduğu ölçüde artırma
lıdır. 

(Egemenlik haklarımızja ve iç işlerine karışmama 
ösaisına uiym'afc şiaritıyla, Kulzey koimlşumuız RUs'ya ile 
müniaisebetlerimiizji iyileştirmek ve geliştirimck; Bal
kan ülkeleriyle daha sağjlam ilişikler kürmlak geirek-
tiği inancındayız. 

|TürkSye İran'daki ve Aflganiistan'dalki gelişlmeleri 
'böylüjk bir dikkaltlte takjip eltmıek mieMküıinıdeldir. Kar
deş tran'ın bir an ömloe huzura kalvuışimialsım ve Tür" 
kıye ile kalıcı, Mimlimi ve karşılıklı mıenifaaltlara da
yanan münasebetlere igirişeoe!k durumıa gelmıeıslini te
menni edlîyioırjuız, 

IKardeiş Afganistan'ım uğradığı askeri işgal, bü
tün düniyada olduğu gilbi Türkiye'de de teiplkiyle 
Ikarşinlanmışjtır, Anicıalk siyasi planda gereken tepkinin 
ıgösterlildliğinli siöyleîmielk çiok zioridur. Bu arada her 
firşatta bağımisızilıkltan söz eden Tüıikjiıys solcularının 
hamamınla yalkını Afiganiisitan'ın RUs oırduilalrı tarafımı-̂  
dan işlgaılini açık ve net şekildi© kınayam'afmıiş, foıir 
kıslmı ilse utanmadan alkış tuta'bil'miişltir. Bağımısıtalık 
'türkülerinin ulyulttuğu ve u/yuşltiurduğu kaifalaırın: bu 
dehşet verici Italblto kairşısında gerçelkleri ıgördoeğini 
ümit ederiz. 

[Bu anlllaiyış içerisinıde Dışişleri Bakanlığı Bütçesi
nin büyük Türk 'Mlillietinıa >ve Bakanilık memisupları-
na halyıdı ve uğulrlu olmasını Aialhtan miiyaız edfi-
ıyor, Mlüılyetlçi Hardket Parlt'ifei GrUlbu Heyetinizi 
saygıyla seliamlıyorum. (MIHP sıralarından alkışliar) 

IHAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Sîoimunlcu-
oğüıij -• 

Adalet Partisi Grulbu adına Sayın Halit EMliya, 
ıbuyturun. 

ISALT - 2 Andlalşlması ki, Avrupa hudutlarını aş
mayan, öteki üikelierideyse A.'BJD ve S.S.CJB. nüfuz 
yarışmaısıın'in aliaibiHğine arttığı ve sloğuk haribin tsıh-
llikeli ölçülıere ulaştığı bir ortamida biziim SALT - 2 
iden çiolk Iraktaki 5 Türk'le lilgilenmiemiiz müli Igörevi-
mizldir. 

Türkiye aleylhine yayın yapan KJöUn Radyosuıyla 
dılgilenmıeik, SALT - 2'deın dalha çiolk Türlkiye'yi ilgfi-
Hendirk. Dışiişleri Balkıanlığının 198Q Bütçe raporunda 
TürîkiyeVi ikinci dörecelde ilgilendiren mdseilelere 
daha fazUa yer aiyrlırkem; Llozian anlaşmafsım Mal 
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AP GRUBU ADINA HALİT EVLİYA (Kahra- j 
manmaraş) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle, dış politikadaki ge
lişmeler üzer iride görüşlerimizi arzdan önce Yüce 
Heyetinizi şahsım ve grubum adına saygıyla selamlı- I 
yorum. 

Sayın Bakan, şahsınızda görev başında katledilen I 
ya da saldırıya uğrayan dış temsilcilerimiz için Dış- I 
işleri camiasına başsağlığı diliyor, geçmiş olsun diyo
rum. Diliyorum ki, «elçiye zeval olmaz» prensibini 
tarin boyunca dünyaya haykırmış bir milletin sesini I 
bu insanlıktan nasibini almamış insanlar veya teşkilat
lar artık duysunlar ve bu hareketlerle bir yere varı- I 
latnayacağının idrakine efsinler. Gene diliyorum ki, I 
dost ülkeler basını ile, radyo televizyon gibi yayın 
onganları aracılığıyla, bu davranışlara karşı daha: 
ciddi bir tavır alsınlar. Kendi polislerimizin dar im- I 
kanlarıyla korumaya çalıştığı dış temsilcilerimiz o 
ülkelerin teminatı altında olması gerektiğine göre, I 
daha etkili bir özel koruma imkânı mutlaka sağlan
malıdır. Sayın Bakandan bununla ilgili girişimlerde I 
bulunmasını belkliyoruz. I 

Sayın milletvekilleri, son aylarda dünyada seyre- I 
den hadiseler muvacehesinde dış politika, ülkelerin 
gündeminde öncelik ve önemlilik kazanmaya başla- I 
mistir. Özellikle gelişmelerin bölgemizde meydana I 
gelmesi Türkiye'yi olayları daha da dikkat ve hassa-' 
s'iyeile takip etme ve doğru değerlendirmeye mecbur I 
kılmaktadır. I 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin dış politikasın
da fazla değişiklikler olmamıştır. Cumhuriyetten bu I 
yana görev alan hükümetlerin çoğu, ülkenin çıkarla- I 
rını doğru değerlendirtniş ve dış politikadaki isabetli 
kararlarıyla ülkemizin badirelere sürüklenmesini ön- I 
lemislerdir. Huzurunuzda kendilerine minnet ve şük- I 
ranlarımızı sunmayı bir borç sayıyorum. Bugün de 
Cumhuriyet Hükümetinin ciddi, tutarlı, istikrarlı bir 
dış politika izlediğini memnuniyetle müşaihade edi- I 
yoruz. Diliyoruz ki, bütün siyasi partiler milli dış I 
politikada bir olsun, beraber olsun, ülkenin menfa- I 
atlerini savunmanın haklı gururunu beraiber yaşasın
lar. 

Değerli milletvekilleri, Büyük Atatürk Türk dış 
siyasetinin temel harcını «Yurtta sulh, cihanda sulh» 
sözleriyle atmıştır. Türkiye bu temel felsefe etrafında I 
sulhun gereği ne ise onu yapmıştır, onu yapmalıdır. I 
Ülkemiz açısından kanaatimizce bunun gereği her I 
bakımdan güçlü bir Türkiye, gelebilecek tehlikelere I 
karşı hassas, gerekliğinde kendi güvenini ittifaklarla j 
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sağlayarak dengeyi kurabilen bir Türkiye ile müm
kündür. Türkiye bugüne kadar kendi güvenliğini 
doğru yolda sağlayabilmiştir. Zaman zaman «NA-
TO'ya hayır, bağımsız Türkiye,», «Batı ittifakına 
girmekle dost ve komşu Rusya'nın husumetini çeki
yoruz», «Amerikan üsleri Rusyan'ın saldırısını cel-
byımektedir» gibi tutarsız, gerçek dışı iddialar olmuş 
ve belki de olacaktır. Bunların ne denli gerçekler© 
uygun olduğunu tarihi gelişimi içerfeıinde arza çalı
şıp, takdirlerinize sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin Batı ittifakı 
içerisinde güvencesini araması bir evhamdan doğma
mıştır. NATO'ya girmesi de Batı hayranlığından de
ğildir. Bakınız hafızalar geriye gittiğinde nasıl olmuş? 
İstiklal mücadelesinde harp için imkânlar dar, Sov
yet Rucya yardım yapabileceğini söylüyor. Zamanın 
Hariciye Nazırı, Maliye Nazırı bir heyetle Sovyet 
Rusya'ya gidiyor. 

Değerli arkadaşlarını, hiç mevzubahis değil iken, 
bazı Doğu illerindeki toprak tavizi ile ancak yardım 
yapılabileceği ifade ediliyor heyetimize. Heyet bu 
şartı güçlükle büyük Atatürk'e iletiyor. Atatürk, 
heyde geri dönün emrini veriyor. Bilahara şartsız 
yardımı kabul ediyor Sovyet Rusya. Atatürk bundan 
sonra Heyeti Vekileyi topluyor ve diyor ki, «Bugün 
Türkiye'nin savaştan daha önemli bir meselesi var
dır. O da, bu yardımın Türk Milleti tarafından bilin-
memesidir. Zira bu millet büyük millettir, âlicenap 
millettir, bunun tesiri altında kalır, hedef şaşırabilir.»' 

Şimdi değerli arkadaşlarım, şunu belirtmek isti
yorum. Her vasfıyla kendisini dünyada kabul ettir
miş büyük Atatürk, o gün yardım gelen Rusya'dan, 
yarın neyin gelebileceğinin hesabını yapabiliyor. 

Muhterem milletvekilleri, gelişmeler şöyle seyre
diyor : Savaştan sonra Türkiye komşularıyla ve bü
tün dünya ile sulh içinde yaşamanın gereğini yapı
yor. Bu cümleden olarak, 16 Mart 192'Pde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle, Federatif Sovyet 
Rusya Cumhuriyeti arasında imzalanan Moskova 
Anlaşması, ülkelerin kendi kaderini tayinde serbest 
oldukları ve bağımsızlık esasları belgeleniyor. 1.7 Ara
lık 1925'te tarafsızlık anlaşmasıyla da bu dostluk 
daha da geliştiriliyor, Bu durum ikinci Dünya Sava^ 
sına kadar sürüyor. İkinci Dünya Harbinden galip 
çıkan Rusya, yorgun ve harpten çıkmış bir dünyada 
vasatı müsait buluyor ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
kendine bağlı hükümetleri işbaşına getirerek hege-̂  
monyası altına alıyor, 
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Bu rejime ve yönetime başkaldıran Macaristan 
ve Çekoslovakya'nın bağımsızlık uğruna başlattıkla
rı hareket, Kızıl Ordunun tankları altında bütün in
sanlığın ibret ve dehşetle izlediği şekilde bastırıldı; 
hepinizin malumudur. Sovyet Rusya, Türkiye ile olan 
dostluğa ve anlaşmalara da son veriyor bu dönem
de. 

19 Mart 1945'te Türk Büyükelçisi Sayın Sarper'i 
çağırarak 1925 Anlaşmasının şartlara uymadığını ve 
ciddi bir şekilde gözden geçirilmesini bildiriyor. Bir 
yıl sonra da Amerika, İngiltere ve Türkiye'ye bir 
nota vererek, Boğazların müştereken savunulması 
gerektiğini, Türkiye'nin bu savunmayı yapamadığını, 
Karadeniz'de sahili olan, yani Bulgaristan ve Ro
manya yandaşlarının da Boğazlarda haklan olduğu
nu bildiriyor. Önce Amerika, sonra da İngiltere ve 
Türkiye notaya ret cevabı veriyorlar ve Boğazların 
kontrolunda Türkiye'yi tek söz sahibi olarak gör
düklerini ilan ediyorlar. 

Rusya'nın bu emperyalist yayılma arzusu karşı
sında, Birleşik Amerika Başkanı Trumann, ülkelerin 
bütünlüğüne yönelik müdahalelere karşı Birleşik 
Amerika'nın vaziyet alacağını bildiriyor. Trumann 
Doktrini diye sonradan adlandırılan bu hareketten 
bilahara bir ittifak doğmuştur. İşte NATO böyle bir 
ittifaktan doğmuştur değerli arkadaşlarım. Türkiye 
böyle bir ihtiyaçtan NATO'ya girmiş güvencesini 
Batı ittifakında görmüştür. 

Biz NATO'ya girmeden önce, Sovyet Rusya ta
rafından verilen bir notada bakınız ne diyordu: «Gür
cistan ve Ermenistan Cumhuriyetlerinin tarihi, coğ
rafi ve ırki tetkikler sonunda elde ettikleri ilmi ger
çeklere göre, Doğu illerinden bazılarının bu Cum
huriyetlere ait olduğu tespit edilmiş» gereğinin ifası 
isteniyordu. 

Bir süre sonra Türkiye NATO'ya girdi, aynı Rus 
Dışişleri Bakanı imzasıyla yollanan mektupta şöyle 
deniyordu: «Ermenistan ve Gürcistan'ın birinci nota
daki talepleri Sovyet Rusya tarafından bir daha in
celenmiş, milletlerin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü 
adına bu taleplerden uygun olmadığı gerekçesiyle fe
ragat edildiği» bildiriliyordu. 

Değerli arkadaşlarım, ülkelerin bağımsızlığı ve 
toprak bütünlüğü yeni mi aklına gelmişti Sovyet 
Rusya'nın? Ülke bütünlüğüne saygı fikri yeni gel
mişse bilahara neden Macaristan hadisesi oldu? Ne
den Çekoslovakya hadisesi vukua geldi ve bugün ne
den Afganistan hadisesi? O halde hadiselere doğru 
teşhis koymaya mecburuz. 

Bağımsız bir ülke idi Afganistan, üçüncü dünya 
denen bloksuz ülkelere mensuptu. Ne meselesi ola
bilirdi Rusya ile? 

Değerli milletvekilleri, dost ve Müslüman Afga
nistan'ın işgali dünya barışına gölge düşürmüştür, 
insanlığın barış ve özgürlük adına beslediği umut kı
rılmış, detant ve silahsızlanma adına sürdürülen ça
baların değeri büyük ölçüde kayboymuştur. İnsanlı
ğın felaketi olacak olan bir nükleer harbin kaygısını 
dünya duymaya başlamıştır. Helsinki Anlaşmasına 
bağlanan güven ortadan kalkmış, emperyalist gaye
nin daha önce olduğu gibi bu anlaşmaları tek taraflı 
bozabileceği gerçeğini ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Batının politikasında önem
li ihmallerin ve umursamazlıkların da olduğunu be
lirtmek istiyorum. Kıbrıs hadiseleri bahane edilerek 
Türkiye'ye uygulanan silah ve ekonomik ambargo, 
karşılıklı güven hislerine gölge düşürmüştür. Türki
ye'nin her hangi bir sebeple gerek ekonomik gerek
se savunma gücü bakımından zayıf düşmesinin kime 
ne fayda sağlayacağını idrak edemeyen bir Batı, el
bette ki, beklemediği sürprizlerle karşılaşabilir, den
ge elbette ki, bu Batının aleyhine gelişecektir. Seçim 
hesaplan, sempati antipati ile hareket eden Amerikan 
meclislerinin sorumluluktan uzak bir refah sarhoş
luğu içerisindeki bu yanlışlarına Amerikan yönetim
lerinin iştirak etmemesini teselli sayıyoruz. Ve bu 
kabil hataların tekerrür etmemesini temenni ediyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, 22 aylık Ecevit Hükümet 
dönemini Türk dış politikası için şanssız bir dönem 
olarak görüyoruz. Zamanın Başbakanı, Avrupa'da 
basına verdiği demeçte «Bir Sovyet Rusya tehlikesine 
inanmadığını» söyler, birkaç gün sonra NATO'nun 
bildirisinde yer alan Sovyetler Birliğinin saldırgan 
emellerinin devam ettiğine dair alınan karara (ki doğ
rudur Afganistan işgali bunu kanıtlamıştır) imza ata
bilmiştir. 

Sayın Ecevit, kimi zaman NATO'nun en güçlü 
müttefiki olmaya talip olmuş, kimi zaman Sovyetler 
Birliğinden tehlike gelmeyeceğini söylemek suretiyle 
bir anlamda NATO'yu gereksiz sayacak kadar çeliş
kili, bir başka zaman Amerika'ya kafa tutacak kadar 
iddialı «Gölge etme başka ihsan istemem» diyor. 
Ama dönüp bir çok ihsan için Amerika'yı su yolu 
yapacak kadar dönüşü çabuk ve unutkan. 

«Duvarın öbür tarafına geçerim ha..» diye Batı
ya rest çekecek kadar cüretkâr ve kabadayı, neticesi
nin Türkiye'ye ne sağlayacağını, neler sağlayacağını 
bilemeyecek kadar hesaptan yoksun. 
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Değerli milletvekilleri, kanaatimizce kabadayılık
la ülke yönetilmez, kimsenin Türkiye'nin kaderinde 
bu kadar sorumsuz olmaya hakkı yoktur; aklına 
geleni söylemeye hiç hakkı yoktur. Sayın Ecevit, 
duvarın öbür yanına gitmek istiyorsa, o kendi bile
ceği iş. Ama, Türk milletinin yeri duvarın öbür ya
nında değildir, olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu çelişkili ve tutarsız be
yanlar, Türk dış politikasındaki ciddiyete, sorumlulu
ğa ve güven hislerine gölge düşürmüştür. Bütün 
dünya tecessüs ile Türkiye ne yapıyor, ne yapmak 
istiyor diye şaşırmış, ne Doğu, ne Batı bir şey anla
yamamış ve sanıyorum Türkiye için hiçbir mesele
mizin halledilemediği kayıp bir dönem olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, İran olaylarıyla başlayıp, Af
ganistan işgaliyle son bulan gerginlik sonrası Ame
rika Başkanı Carter, Rusya'nın sıcak denizlere inme 
arzusu karşısında ciddi bir vaziyet almıştır. Basra 
Körfezi ülkelerine yapılacak bir müdahalenin Ame
rikan çıkarlarına karşı bir girişim olarak değerlendi
rileceğini ve derhal mukabele göreceğini Rusya'ya 
bildirmiştir. Bir taraftan Çin'e askeri malzeme sata
cağını açıklarken, bir taraftan Ortadoğu ülkelerine 
ekonomik yardım yapacağını ifade etmiştir. Bu böl
gede hareket kabiliyeti yüksek yeni güçler için İngi
lizlere ait olan Hint Okyanusundaki adalarda üs kur
ma teşebbüslerine girmiştir. Bütün bunlardan anla
şılacağı gibi, Amerika'nın Ortadoğuda daha ciddi 
tedbirler alma mecburiyetini duyduğunu görüyoruz. 

Artık, detant, silahsızlanma gibi meselelerle oya-
lanmaktansa, barış için en doğru yolun dengeyi ko
rumak olduğunu anlamıştır. Esasen, silahsızlanma 
adına gösterilen çabaların, ülkelerin süratle ve alabil
diğine silahlanma hareketine en ufak katkısı olma
mıştır, olamamıştır. 

Öyle ki, ülkelerin büyüklüğü harp gücüne göre 
ölçülmeye başlanmıştır. Fransız Reisicumhuru Valery 
Gisgarde D'estain'da Fransa'nın üçüncü büyük dev
let olduğunu söylerken, her halde bunu kasdetmiş-
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Moskova'da yapı
lacak Olimpiyatlar için kanaatimizi belirtmek istiyo
rum. Bildiğim kadarıyla ülkeler arasında dostluğu, 
barışı geliştirmek için yapılan sportif faaliyetler ve 
barışın simgesi sayılan Olimpiyat meşalesinin Mosko
va'da yanması bize göre esprisini yitirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Evliya, 2 dakikanız var efen
dim. 

! HALİT EVLİYA (Devamla) — Bu tarihi ger
çekler karşısında jeopolitik durumu Afganistan'dan 
çok daha önemli olan Türkiye'nin dış politikasında 
macera aramaya tahammülü olamaz. Tedbirli, tem
kinli, ciddi ve akıllı olmaya daima mecburuz. Hiçbir 
ülkeye düşman değiliz. Hiçbir ülkenin toprakların
da gözümüz yoktur. Ama, herhangi bir ülkenin top
rak bütünlüğünün ihlaline daima karşı olacağız Harp 
gücünü barış için. isteriz. 

Sayın milletvekilleri, İslam ülkeleriyle olan müna
sebetlerin daha da geliştirilmesinden yanayız. Eko
nomik ye kültürel işbirliğinin arzu edilen düzeye ulaş
madığı vakıadır. Hükümetin, bu ilişkileri geliştire
ceğini umuyoruz. Komşumuz İran'ın kısa süre içeri
sinde kendi problemlerini halletmesini ve politik 
istikrara kavuşmasını temenni ediyoruz. 

Bu arada, Batı komşumuz Yunanistan'ın Türkiye 
aleyhine açtığı kampanyayı her vesile ile sürdürdü
ğünü üzüntüyle görüyoruz. Kendi başlattığı Kıbrıs 
meselesini, Ege Kıta ve Hava Sahanlığı meselelerini 
karşılıklı oturup halletmek yerine, beynelmilel plat
formlara çekerek, etkili lobisiyle netice almak he
vesi yanlıştır. Ege adalarının, anlaşmalara göre si
lahlandırılması yasak olduğu halde, Averpf, ada ci
varının dahi mayınlı olduğunu cüretle söyleyebilmiş
tir. Bu yanlışların farkına varıp, gerilimi artırıcı 
davranışlardan kaçınılmasını diliyoruz. 

Hükümetin, AET'ye tam üye olarak girime teşeb
büsünü cesur ve olumdu karşılıyoruz. Türk işçisi ve 
sanayicisi Avrupa'da rahat dlolaşabiılmelidiir. Avrupa, 
Türkiye'ye bir başka türlü bakmalıdır. Yalnız teks
til sanayiimiz başlı başına bir imkândır. Yalnız tu
rizm sanayiimiz başlı başına bir imkândır. Yalnız tu
rizm potansiyeli Türkiye'nin sıkıntılarım giderebilir. 
AET ile ilişkiler istenilen düzeye ulaştığında ekono-
mlimizin kendi kaıbuğuna çekilmişliıkten kurtulup, re
kabetin getireceği kamçılama ile istenilen atılımı ya
pacağına inanıyoruz. CHP iktidarı zamanında don
durulması istenilen AET iHİşkileriine yeniden önem 
veritoesinii olumlu karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ibütün bunlardan sonra, Tür
kiye'nin NATO'ya bağlı diş poMkasını, güvencesini 
Batı ittifakı içerisinde aramasının şimdilik milli 
menf aatlarımız ve bütünlüğümüz açısından kaçınılmaz 
ve tartışılmaz olduğuna inanıyoruz. 

Ontadioğuda belliren Ikriz nedeniyle, buradaki ül
kelerin ıgüçlendirilmlesi konusunda Batının daha et
kin olmasını istiyoruz. Güçlü bir Türkiye'nin dünıya 
barışına büyük katkısı olacağı inancıyla, Hükümetin 
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izlediği ciddi, temkinli ve sabırlı dış politikasını des
tekliyor, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin Yüce Milleti
mize ve Dışişleri camiasın» hayırlı olması dileğiyle 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Milli Selamet Partisi Gruıbu adına Sayın Temel 

Karamollaoğlu, buyurunuz. 

MSP GRUBU ADINA TEMEL KARAMOLLA-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekille-
ri; Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Milli Selamet 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, memleketimiz dünyanın 
stratejik yönden kilit denilebilecek bir noktasında bu
lunmaktadır. Bu konumu dolayısıyla, asırlar boyu 
daima 'ihtilaflara sahne olmuş, ancak Osmanlıların 
ibu bölgeye yerleşmeleriyie istikrara kavuşmuştur. Bi
ninci Cihan Harbi sonunda Osmanlı Devleti parçalan
mış ve Biati devletleri dünyamın hemen tamamını s)ö-
rnürge haline getirmişlerdir. 

İkinci Cihan Harbi sonunda sömürgeler hürriyet
lerine kavuşurken, kapitalist ve sosyalist ülkeler yenli 
'bir sömürge siyaseti tatbik etmeye başlamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü dünya siyaset sa
hasında Türk dış politikası hakkındakli görüşlerimizi 
serdetmed'en önce, bazı tespitler yapmakta fayda mü
lahaza ediyorum. Biz Türkler, Anadıoiuya yerleştik
ten sonra, islam ülkelerinin ve Müslümanların müda
fii olmuşuz. Dinimiz ve memleketimiz için milyonlar
ca şehit vermişiz. Bu mücadeleyi Hristiyan Avrupa 
ve Rusya'ya karşı asırlarca süpürmüşüz. Ancak, hiç
bir zaman sömürgesi olmamışız ve sınırları içirtde yâ  
şayan her inançtan insanlara da geniş hürriyet tanı
mışız. 

Geçen asırda Teodor Hezl isimi bir Yahudi ilk 
defa bir Isralil Devleti kurmak üzere Siyonist bir mih
rak oluşturmuş ve bunu dünyaya ilan etmiştir. Bu 
emellerine mani olan Sultan Abdülhamüt Hanın hal' 
inde ise, İtalyan Yahudisi Emanuel Karaso vasıtasıy
la müessir olmuşlardır. Bir müddet sonra da meşhur 
Balfor Deklarasyonu ile bu emellerini Batılılara tes
cil ve teyit ettirmeyi başarmışlardır. Birinci Cihan 
Harbi sonunda yine bir Yahudi olan Hakn Naum, 
Batılılarla yapılan anlaşmalarda mühim bir rol oyna
mıştır, Ancak, kendilerini bu esnada destekleyen Müs
lüman arapları hürriyet fikriyle kandırmışlar; fakat, 
Birinci Cihan Harbi sonunda tek bir Arap devleti ye
rine de o bölgede belki 30'a yakın küçük Arap (dev
letçikleri kurdurmayı başarmışlardır. 

I 2 nci Cihan Harbi sonunda ise, yeni kurulan Bir
leşmiş Milletler Teşkilatını alet ederek, yüzbinlerce 

I Müslümanın çöllere sürülmesi, evsiiz, barksız kalması 
I pahasına İsrail devletini kurmuşlardır. 
I Kıymetli arkadaşlarım, çok kısa, bdki uzun dö

nemleri atlayarak size. bazı noktaları belirttikten son
ra, şimdi bizim bu devirde bu asırda yürüttüğümüz 
politikaları da bazı noktalarıyla tespit etmeye çalışaca
ğım. 

Maalesef Türkiye bu asırda İsrail'i ilk tanıyan 
I Müslüman devlet olmuştur. 1950'lerde bağımsızlık 
I mücadelesinıi veren Cezayir'e ise karşı gelmişiz, Fran

sa'nın yanında yer almışız. 
I Bu devirde antik Müslüman ülkelerle bozuk olan 

iMşkiferimizin düzelme noktasına gelmesi icap ettiği 
I kanaati, hem Batılılarda hem bizde meydana geldiği 

için de, OBNTO gibi suni kuruluşlarla teşebbüse geç-
I misiz. 20 nci asrın 2 ncıi yarısı, sömürgeciliğin sonu 
I giiibi gözükmesine rağmen, sadece veçhe değiştirmiş, 
I yeni bir şekle bürünmüştür. 

Bir kısım Avrupa devkstlerıi, tdk devlete doğru ilk 
adımlarım atarak Romla Anlaşmasını imızalamışlardır. 
Bati devletleri ve bazı mihraklar ise, dünya üzerinde
ki hükümranlıklarını sürdürebilmek için OECD, Mil-

I letlerarası Para Fonu, Dünya Bankası gibi milletler
arası teşekküller kurarken, çok uluslu şirketler, vasıta-

I sıyla da sömürülerini devam ettirmişlerdir ve şu anda 
I ettirmektedirler. Aynı zamanda bu kuruluşlar ve şir

ketler siyasi saihada baskı unsuru olarak kullanılmış 
ve kullanılmaktadır. 

I Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin kaba 
ve insandışı politikasıyla, doğrudan kuvvete başvu-

I rarak milletleri hegemonyası altında tutma yolunu ter
din ederken, Batı aynı yola sapmamış, daha akıllı da
ha sinsi bir politika takip etmiştir. Batı'nın da ge
rektiği zaman, Rusya gibi insafsızca kuvvete baş vu
racağını bilmemizde de fayda var, Bunun için geçmi
şe bir göz attığımızda; mesela daha geçen asrın baş
larında, demokrasinin favorisi olan İngiltere, kendi-

I sinden af yon satın almadı diye Çin'e harp ilan etmek
ten çekinmemişttr. 

j Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa daL"ma 
- kendi menfaatleri içtin, diktatörlükleri tercih etmişler

dir. Demokrasi favorisi olan bu memlelketler, insan 
haklarım dillerine pelesenk eden bu devletler, çok ga
riptir ki, daima kendi menfaatleri için diktatörlerin 
halkı ezen idarelerin yanında yer almışlardır. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu şartlar altında bu hu
susları göz önünde tutarak, şimdi bizim dış politika-

1 miza bir göz atmakta fayda var kanaatindeyim. 
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Kıymetti arkadaşlarım, biz halkımızın ,% 99'uyla 
Müslüman bir memleketiz. Tarihlimiz, örfümüz, ana
nemiz, adetimiz, dinimiz Müslüman memleketlerle 
birlik olmamız icap ettiği hususunu bize her an ha
tırlatıyor. 

Biz, maalesef Müslüman devletlerim yanında yer 
alacağımıza, Cezayir hadisesinde olduğu gibi, İsrail 
hadisesinde olduğu gibi, daıima küçük çıkarlar uğru
na veya bize öcü gibi gösterilen hakikaten de belki 
öcü olan bir Rusya tehlikesini daima ön plana getire
rek Batının yanında yer almışız. 

işte İran hadiseleri, İran hadâsielerinde biz Şalhı, 
Iran halkına tercih etmekten çekinmemişiz, hâlâ da 
çekinmiyoruz. Eğer Amerika bugünkü iran'ın idare
sine karşı yumuşama politikasının içine girmese idi 
ben, bizim de hâlâ İran'a karşı bir yumuşama politi
kasının içine gireceğimiz kanaatinde değilim, iran'la 
biz elbette yeıkvücut olmalk mecburiyetindeyiz, iş
te OENTO'rıun halkikliısiin'i kuralım. 

öbür taraftan Afgan hadiseleri meydana geldiği 
zaman uzun zaman, mesul devlet ve hükümet men
supları bu konuda beyanat vermekten çekinmişler, 
düşman ilan ettikleri komünizmin ezdiği Afgan hal
kının yanında, Müslüman Afgan halkının yanında yer 
aldıklarım 'ilan edemeanişlerdir. 

Biz, Kore'ye kadar asker sevk ettik, NATO'ya 
girip kendimizi Rusya'ya karşı koruma sevdasına; 
doğrudur, böyle bir anlaşmaya da yeri geldiği zaman 
girebiliriz. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, istiklal Harbi, Bi
ninci Cihan Harbi dahil bize daima en büyük yakın
lığı gösteren Afgan halkının yanımda da yer almak 
elbette bizüm üzerimize düşen en büyük vazifelerden 
bir tanesidir. 

Arkadaşlarım dile getiriyorlar, «Moskova Olimpi
yatlarını boykot edelim» diye. Milyonlarca insan bir 
tarafta kırılıyor, biz iki kişinin gidlip de orada spor 
hadisesine mani olmakla büyük bir iş yaptığımızı zan
nediyoruz. Belki Rusya buna memnun olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, muhakkak surette 
Afgan halkının yanında olmalk mecburiyetindeyiz. 
Rusya'ya harp ilan etmek herkesin kârı değil, ama 
İnanan insanın elbette yeri geldiği zaman kârıdır. 

Biz, inancımızın, sözümüzün eriyiz, şerefle ölme
yi şerefsizce yaşamaya her zaman tercih etmiş bir 
ımliMetiz. Eğer biz, bumu« bugün umuturisaık yarın dost 
zannettiklerimiz sırtlarını bize çevirdikleri zaman ya
nımızda hakiki dostlarımızı da bulamayız muhterem 
arkadaşlar un, 
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• Öbür taraftan Müslüman devletleri alenen arkadan 
hançerleyerelk israil'le işjbirliği yapan Mısır'ı ise ne
redeyse kardeş ilan etme noktasına gidiyoruz. Mısır 
halkını elbette tercih ederiz, ama bugünkü Mısır ida
resi doğrudan doğruya diktatörlüktür ve gene biz 
Mısır'ın idaresini destekliyoruz, halkını değil. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın hocam geçen gün 
burada bir Yahudünin ismimi verip de «Bu israil yet
kilisi Ankara'da ne arıyor?» dediği zaman Sayın Dış
işleri Bakanımız çıkıp «Böyle bir insanın mevcudi
yetinden bile haberdar değiliz» dediler, ama gazete
ler o günden bugüne kadar gösterdi ki, bu zat haki
katen Ankara'da bizim Dışişleri Bakanlığımızda temas
larda bulunuyor ve korkarım ki, yeni bir CENTO' 
nun pazarlıklarını, hazırlıklarını yapıyor. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Öyle bir 
şeye gücü yetmez. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Daha önceden onun gibi Yahudilerin çevirdikleri do
laplara benzer bazı dolaplar dönüyor muhterem ar
kadaşlarım bugün memleketimizde. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan Kıbrıs 
meselesi hâlâ sürüncemede.; Hâlâ Kıbrıs'a layık ol
duğu yeri tespit edemedi bizim hükümetlerimiz. Hal
buki orada biz şehit verdik. Halbuki orada biz ezi
len yurttaşlarımızı, dindaşlarımızı Yunanistan'ın, Yu
nan 'asıllıların zulmünden, esaretimden kurtardık. Şim
di yeniden ökçemizin üzerime dönüp bize* Batının sağ
layacağı 5 - 1 0 kuruş pahasına, akıtılan kanları heba 
mı edeceğiz? Gerçi ilk adımın atıldığını bugün üzü
lerek ifade edelim ki radyodan işitmiş bulunuyoruz. 
Notam kaldırılmış, Kıbrıs hadiseleri sırasında tespit 
edilen, yani bize Akdeniz de ve Ege Denizinde bazı 
hava sahalarımda hak tanıyor, daha doğrusu bizim 
hava sahamız giıbi kullanılan bazı sahaları biz geriye 
çekmişiz, «Artık bu sahalarda bir sözümüz yok; bu
yurun istediğinizi yapın» demişiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Yunanistan ne 
kıta sahanlığında, ne buna benzer başka konularda 
en ufacık bir taviz vermiş değil. Ama bize yapılan şu 
5 - 1 0 kuruşluk, yapılanla değil, yapılacağı vaadedi-
len, menfaat uğruma biz milletlerarası itibarımızı bu 
kadar zedeleyebiteceksek yazıklar olsun bize. Hâlâ 
bizim hükümetimiz 12 Adanın silahsızlanması konu
şumda bir tedbir almış değil. Müstahkem mevkiler 
var. Milletlerarası anlaşmalara aykırı olarak yapılı
yor bunlar. Ne duruyor bizim Hariciyemiz? Bizdeki 
hükümetlerim politikası odur ki, gelir, gelir, gelir, Ba
tılılar bir noktaya kadar gelirler veya Yunanlılar, biz 



Mi Meclisi B : 50 22 . 2 . 1980 0 : 2 

orada pes deriz. Kıbrıs noktasında iki defa dediğimiz 
gibi, eğer 1974 yılında bu meselenin içinde bulunma-
saydık ben korkarım ki Kıbrıs da 'bugünkü noktada 
'bulunmayacaktı. • 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan, bugün 
Batı ile münasebetlerirnlizi daha da geliştirmek, daha 
da pekiştirmek için Ortak Pazarla girme hususunda 
kesin karanımızı ilan ediyoruz: Ortak Pazarın Roma 
Anlaşması. Roma Anlaşmasını şu Millet Meclisinin 
içindeki kıymetli arkadaşlarımdan kaçı biliyor? Ne
yin altına imza atmışız muhterem arkadaşlarım,? Türk-
çesi yok. Şu kütüphanenin .içimde Türkçesi yok. Ben 
arattırdım biraz önce, bullamadılar. İngilizcesini de bu-
lamladılar. Sadece tefsirini bulup getirdiler. Bier şey 
(getirdiler, bir kitap tefsiri. Ama ıben onu daiha 10 se
ne kadar önce hir şeflerinde okumuştum, Ne bu hükü
metler ne de ibu Meclis, bu anlaşmanın altına imza 
atamaz muhterem arkadaşlarım. Şurada, «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir» diyor; 'bu milletin egemen
liğini kimse Avrupa'ya teslim edemez. 

ALÎ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Alakası 
yok. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Alakası olup olmadığını size söyleyeceğim şimdi. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Hükümet yetkili
lerimiz de bundan bir ay önoe ilan ettiler, «Bu siyasi 
'bir tercihtir» diye. Yani Avrupanın parlamentosu ku
ruldu. Yarın o parlamento sadece gümrük sahasında 
değil diğer sahalarda da bu parlamentoların üzerine 
hükümran olacak. Hangi yetkiyle vereceğiz bu hüküm
ranlığı? 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Kararnol-
laoğlu. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) ~-
Diğer taraftan yerleşme hakkı doğuyor. Yerleşme 
hakkıyla bugün bize karşı komplo hazırlayan insan
lar gelecekler, bizim memleketimizde istedikleri yeri 
seçip yerleşecekler, rnıüflk edinecekler. Öbür taraftan 
istedikleri tesisi bir yalbancı sermaye kanununa veya 
kararıma da tabi olmadan kuracaklar, işçiler arasında 
da serbest dolaşım olacağı 'içlin, kendi işçilerini de ge
tirip çalıştırabilecekler. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (KütaJhya) — Sen de 
orada çalışırsın. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Oralarda ben değil, sizler çalışırsınız. 

Muhterem arkadaşlar geçen sefer söylemiştim bir 
ara; eğer biz bu kadar kolay teslim olacaktık idiysek 
neden İstiklal Harbi esnasında Amerikan mandasına 

girip rahat etmedik? Sadece yolumuz yapılsın, sadece 
binalarımız inşa edilsin, hastanelerimiz kurulsun is
tiyorsak, Alaska gibi müracaat edelim, Amerika'nın 
53 ncü eyaleti olalım; Avrupa'dan bize daha büyük 
imkân tanırlar. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — KaJbul etmezler, 
kabul etmezler merak etme. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, Avrupa da kabul etmez, Av
rupa da kalbul etmez. Zaten kolay kolay kabul etmez 
de, eğer bizim Müslüman memleketlerle olan irtlilbatı-
mız olmasa, biz onlarla bir işbirliğine gideceğiz en
dişesi Batılılarda mevcut olmasa veya ileride Müslü
man memleketler üzeninde kuracaJklları hegemonya
yı (bizim vasıtamızla yapmayı tasarlamasalar, yine bi
ze müsaiade etmezler. 

Ortaklık anlaşması 1970 yılında 'imzalandı. Ortak
lık anılaşmasındakıi hiçbir şartı Avrupa yerine getir
medi. 1974 yılında biz hükümet ortağı olana kadar 
da, her mükellefiyeti biz yerine getirdik. Ne biçim; 
anlaşmadır bu muhterem arkadaşlarım?.. 

Biz eğer Avrupa Ekonomik Topluluğunun içerisi
ne bu Meclisin kararı 'ile girersek, üzülerek ifade edi
yorum ki, tarihimizin belki en hatalı kararını almış 
olacağız; onun neticesi de nerelere varır Ibilmıem, 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Karamollaoğlu. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Fakat bir İngiltere [bile, diğer Avrupa memleket

leri 'bile ibu kararı ne hükümet seviyesinde, ne de par
lamento seviyesinde alamadılar. Referanduma gitti
ler, Sizler de glidin.. Eğer m'illetimizin, halkımızın si
zin gibi düşündüğünü zannediyorsanız gidin, milleti
mizden korkmayınız; ama size şunu söylüyorum ki, 
bu hakikatler millete anlatıldığı zaman millet sizlin 
yanınızda olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi burada bağlar
ken, ben Batıya kapıkulu olmuş olan insanların hiçbir 
zaman yanında olmayacağım, elele tutmayacağım. 
Ne Batının, ne Doğunun ve ne de sosyalist ülkelerin 
hiçbirisine kapıkulu olan insanların bu memleketin 
kaderine de hükmettirmeyeceğiz. Ben olarak da söy-
lemliyorum,, bunu Grubum adına söylüyorum. Her za
man mani olacağız. İnanıyorum ki, birgün gelecek 
bu miıMbt terciihini yapacak ve Batıya ve bu sevdalar 
peşinde koşan insanlara da dersini verecektir. 

Saygılar sunarım. (MiSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkıür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hik

met Çetin, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Çetin, söz müddetliniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HİKMET ÇETİN (İstan

bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin Yüce Mecliste görüşül
mesinden yararlanarak sizlere Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun dış politika konularındaki görüşlerini 
zaman sınırı içinde sunmak istiyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, insanlık dışı saldı
rılarda yaşamlarını yitiren değerli diplomatlarımızın 
anıları önünde saygıyla eğilmeyi bir görev saymakta
nım. Diplomatlarımızın kişiliğini aşarak ülkeye yöne
len bu haksız saldırıları nefretle reddederken, yaşam
larını yitirenlere Tanrıdan rahmet diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, son aylarda Doğu - Batı 
ilişkilerinde; yıllardır büyük özenle geliştirilen yumu
şama sürecinin gerilemesine yol açabilecek önemli 
gerginlikler oldu. Günümüzde bu gerginliklerin ülke
mizin de bulunduğu bölgede yoğunlaştığı görülmek
tedir. İran'daki gelişmeler, Afganistan'a yapılan mü
dahale; Basra Körfezi ve Hint Okyanusunda petrol 
ikmal yollarının denetimi için oluşturulmaya çalışılan 
yeni siyasal ortam, bölgedeki sorunların ağırlaşarak 
daha da karmaşık bir hale gelmesine yol açmıştır. 

Uluslararası ilişkilerde kuvvete başvurmama, ege
menlik ve ülke bütünlüğüne saygı, ulusların bağım
sızlığı, eşitlik ve içişlerine karışmama, uyuşmazlıkla
rın barışçı yollardan çözümü gibi uyulması gerekli 
temel ilkeler vardır. Bu ilkelerin şu ya da bu nedenle 
zedelenmesi uluslararası gerginliğin artmasına yol aç
maktadır. Cumhuriyet Halk Partisi bütün devletlerin 
aralarındaki ilişkilerde bu ilkelere kesin bir biçimde 
uymaları gerektiği görüşündedir. 

Sayın milletvekilleri; Afganistan'a yapılan müda
hale ile gerginlik, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 
bölgede yoğunlaşmıştır. Aslında, Doğu - Batı ilişkile
rinde yumuşamadan gerginliğe doğru oluşan eğilim, 
Afganistan olayından çok önce başlamıştı. Afganistan 
olayları bu eğilimi ve gidişi hızlandırmıştır. Doğu - Batı 
ilişkilerinde yumuşama yerine gerginlik, siyasal rejim 
farkı gözetmeden ekonomik ve ticari işbirliği yerine 
soğuk savaş koşullarının yaratılması, hele bunun de
ğişik ülkelerin halklarını, uluslarını birbirine yaklaş
tırmakta önemli etken olan spor ve sanat alanına da 
yansıtılma eğilimi, dünya barışını tehlikeye düşürür. 
Avrupa ve Ortadoğu da dahil olmak üzere, dünyanın 
çeşitli bölgelerinde istikran olumsuz yönde etkiler. 

IBu nedenledir ki, başta büyük güçler olmak üze
re, ton devlerin soğuk savaş kışkırtıcılığı ve destekçi-
liğinden kaçınmaları uzlaştırılabdlir, çıkar ve kaygılar 

arasında hassas dengeyi bozmamaya çalışmaları gere
kir. Bu alanda en büyük sorumluluk ve görev iki bü
yük güç olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Sov
yetler Birliğine düşmektedir. 

Ülkemizle, uzun yıllar büyük devletlerin arası ne 
ikadar gergin olursa, başka bir deyişle soğuk savaş or
tamı ne kadar canlı tutulursa, Türkiye'nin öneminin 
o kadar fazla olacağı ve özellikle Batının Türkiye'
nin savunmasına ve ekonomisine o ölçüde katkıda bu
lunacağı sanılırdı, beklenirdi. 

Bugün çok önemli güçlüklerle, bunalımlarla kar
şı karşıyayız. Bunu aşarken dış kaynaklardan destek 
ve katkı sağlamak durumundayız. Ancak, ekonomik 
güçlüklerimizin, ulusal güvenlik ve savunma sorun
larımızı büyük devletler arasındaki gerginliğe umut 
bağlayarak çözebileceğimizi sanmak yanlıştır. Bu 
politika ile çözüm yolu bulunsa bile, bunun sakıncalı 
•olacağını anlamamız gerekir. Hele bu gerginlik böl-̂  
gemizdeki çıkar çatışmalarından kaynaklanıyorsa, 
izleyeceğimiz politikalarda çok daha dikkatli ollmak 
ve özen göstermek zorunluğu doğar. 

Türkiye'nin çıkarı ve yararı, Batı ile işbirliğini 
sürdürürken dünyaya daha da açılacak biçimde bir 
uluslararası ilişkiler politikası izlemektir. Bunun bazı 
güçlükleri olduğunu biliyoruz. Ekonomik ve toplum
sal sorunlar, teknolojik ve ekonomik bağımlılık, böy
le bir politikanın uygulanmasını güçleştiren başlıca 
faktörlerdir. 

Bütün bu güçlüklere karşın farklı ölçüde de olsa 
Türk dış politikasında değişik hükümetler bunu yap
maya çalışmışlardır. Ancak, bu hükümet döneminde* 
yeniden değişik ve sakıncalı olacağına inandığımız 
bir politika izlenmeye başlamıştır. Bugüne kadar be
liren politikasıyla Batı dışında bir dünyaya açılma
ya önem vermeyen, Batı ile ilişkileri sürdürmeyi, 
âdeta Batı ile birlikte polMka oluşturup yürütmek 
şeklinde bir anlayış içindedir. Bunu uygulamaya 
koyduğu ekonomik modelle de tamamlamaya çalış
maktadır. 

Ancak, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısı 
böylesine çağ dışı İlkel bir kapitalizmin uygulanma
sına olanak vermez. Yeni hükümet, Sayın Dışişleri 
Bakanının bir demecinden de anlaşılacağı üzere Ba-
tı'nın düzeyine uyarak gereksinmelerimizi karşılaya
cağız görüşündedir. Hükümet, Batı'nın siyasal düze
nine uyma konusunda gerekli özeni göstermezken, 
onların kendi ekonomileri için bile benimSemeyip, 
başkalarına telkin ettikleri türden ilkel bir kapita
lizm modelini benimseyip, uygulama yoluna girmiş-
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tir. Kaldı ki, sorunların, ekonomik ve toplumsal ya
pının farklılığı gelişmiş ülkelerin kendi içinde denge 
sağlayıcı kurallarının ve kurumlarının yokluğu da 
böyle bir modelin Türkiye'de uygulanalbilürliğini ola
naksız hale getirmektedir. Ancak, bu gidişle ülkenin 
çıkarına ve yararına olduğuna inandığımız ve 21 ay
lık hükümet dönemimizde de özenle uyguladığımız 
Batı ile ilişkili; fakat dengeli politika izleme bu Hü
kümet döneminde güçleşecektir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye gerek stratejik, 
gerek ekonomik açıdan günümüz dünyasında yaşam
sal önem . kazanmış bir bölgededir. Dünyadaki ve 
çevremizdeki bugünkü konjonktürün etkisinde kala
rak bir dış siyasal ve ekonomik ilıişkiler politikası 
yürütmek son derece sakıncalıdır. Kaldı ki, dünya 
konjonktüründeki geçici oynamaların Türkiye'ye ka
zandırdığı sanılan önemden yararlanılarak sağlana
bilecek olanaklar da sınırlıdır. Türkiye bu ve ben
zeri konjonktür el olaylardan etkilenmeksüzin, ülke 
çıkarlar inin gerektirdiği sağlam ve gerçekçi bir dış 
siya&al ve ekonomik ilişkiler politikası yürüitmelidiir. 

Türkiye Batı ile yakın ilişkiler içinde olmasının 
yanı sıra bir Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Balkan ül
kesidir. Coğrafi konumu ve demokrasiye bağlılığı ile 
Doğu - Batı iMşkiilerinde önemli bir yere sahiptir. Öte 
yandan gelişmie yolunda bir ülke olarak Türkiye, ge
lişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
ilişkilerde de önemli rol oynayabilir. Bir başka de
yişle Türkiiye, Doğu ile Batı'nın, Kuzey ile Güney'ıin 
kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Bu nedenledir 
ki, Türkiye'nin ulusal yararı ve çıkarı çok yönlü ve 
dengeli bir siyasal ve ekonomik ilişkiler politikası iz
lemesin dedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, Türkiye'nin, 
rejim farkı gözetmekslizin, içişlerine karışmamak ko
şulu ile komşularıyla ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini 
karşılıklı güvene ve karşılıklı yararlara dayalı bir 
'biçimde geliştirmesi gerektiği görüşündeyiz. Türkiiye* 
nin komşularıyla ve bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini 
karşılıklı güvene ve karşılıklı yarara dayalı bir b içim
de geliştirmesi, bir yandan bölgede barış ve istikrarın 
güçlenmesine yol açacak, öte yandan Doğu - Batı 
ilişkilerinde yumuşamanın sürdürülmesine katkıda 
bulunacaktır. " 

Bu nedenledir ki, 21 aylık Cumhuriyet Halk' 
ıParttisıi ağıriıklı Hüfklümelt dönemlinde k'ofm'şu ülkeleirle 
ve Iböıllge ülkjelariiylle ilişkilerimizi karşılıklı güveme 
ive karşılıklı yarana dayalı (bir biçimde gelişfCirm'eye 
îbülylük; özem gösterdik'. Özıdllklle Mam üikelerıiylıeı 

ilişkMeriiimJizji, ekhmoımjik, (ticari ve tteknik işlbirliğimi, 
kaymağını Itarilhten allan (sağlam Ibir zemin üzıerinde 
gelilştirmielk airialcıyla ıgıirlî ilmlierde IbuHunduk. Flilistin-
lilerin tek ve yasal ıteMsliltisi 'Fiilim Kurtuluş Örgütlü 
ile ıtâsmÜ 'dfülz)ely(de ve yakın Mlişkli kurduk. Bunun 
'tüm lîslam; dünyalsı ile, Ibağlantı'sızllarla iılişlkilerimizfiın 
gelişjmjesıinje önemdi ikiat'kı'sı olacağına inanıyoruz. 

iBlülgünlklü Hükümetin komşularımızla ve biöiige 
ütfkjeleriyla ffliış|kileriimiizün geliışitirilmiesinie gerekmeni 
özeni ıgjöslterdiıği söyfemelmeız,. Bu ilişkiler yeni Hüklü-
imelt (tanalfınidatn (büiyülk ölllçiüde ÜbJmail edilmiştir. Hü-
ikÜmeltJin dış pfolitikaisı t(ü!m dlarak.'Batı ile #i'şkileri-
mjîz ülzerıiıne kuruludur. Diğer ülkelerle olan ilişkile-ı 
rimize dte iBaltı'da oluişltuırulan ıpolitikaların değer 
yargılarıyla, (Batımın igöi2flüMeriylle (bakılmaktadır, 
(B'unıuin dıişıınlda Ibir dünya amcak kapıımıza gelen toıir-
Itfolktan kritik olayların gürültüsüne kulak verime öl
çüsünde ilıgi çekiyor. Kraldan daha Ifazla kralcı olan 
Ibu dış ıpoHMlka yaklaşımı, yakın tarihimizde açık ibirt 
(biçimde ıglörlüldüğlü ülzere, Türkiye'miın yararına de-ı 
ğildir-, Ooğlu ile Bıatiı'mıim, Kuzey İle Oüney'in kfeşfis-
itiğji nloikjtalda Ibiuıluınan Türkiye, rejimi ve gelişme dü-
zelyi ine olursa olsıun, konulmamın Ibaşında belirttiğim 
ilkeler çerçevesinde, Ibüitüın Ülkelerle (ilişkiler imli den^ 
geli Ibir biçimde geliştlirmellli 've çeşitlendirmelidıir. 
Tüm komşularla ülişkilerim'izıin ve işIbiMiğiımizim kar1-! 
ışıılıklı gülvten ilcinde geliştirilerek sürmesi çlok önlem
lidir. 

IBunllardan ibazılarılyla, örneğin Irak'la ilişkiler
de Hükülmletin ısıoğulk ve çekingen ıbir davranış içime 
girdiği İzlenimini (taşıyoruz. (Bumun (bir an, önce gi
derilmesi gerektiği iinamcındaiyız. 

Kiomişu İran'da istikrarım Ibir an önce kurulması 
ve ülkemin esenliğe kaVuişirriası, Iran halkınım olduğu. 
kadar, Iblölge 'barışınım da yanarıma ve çıkarıma 'ola-
calktöiifl. IBkı ülkemin üç işlerine karışılmaması ve lüflikie 
ıbültiünilü'ğlüinlü'n klojıunmiası ilkelerime Iherkesiim gereken 
iöizenıi ıgölstoermıesli, Iböıllge ve dünlya (barışı içim çok 
önelm taşıımalktadır, 

iSaıyım miietyieklleri, Batı ile ve özellikle içimde, 
ibulıumduğumulz ittifak üyeîsi ülkelerle ilişkilemmiizii; 
ıgeliştirmielk içim ihetr çıaJba göislterifaııelid'ir. 2|1 aylık 
Oulmttıuiıüyiet Halk Parltisıi Hüklüimeifci dömeminde Ibu 
yalpıılmıştır ve (burnum (her alamda, amlbalrtgörium kaldu-
kılmasından dkoniolmik işbirliğine kadar olumlu, so
mut sonuçları lalınimıişitır. (Sürie yeterlsizl'iği medeniyle 
bumlıarun ayrıntılarıma ıbıuırada girmiyorum., (Biz iinlamı-
yofuz ki, komişularımuzla 'olan iiliiişkiterümizin karşı
lıklı güvene, karşılıklı yarara dayalı Ibir (biçimde ge-
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lişciıvimıçısi, özellikle İslam ülkeleriyle Ve geıüşmekte 
olan ülkelerle dkonlomik, ticari ve ttekınök işlbirîiğiın'im! 
geırçelkilıeıştiriilrnıe'sdiyle ve (bundan ıgıiç alınarak Biati 
ülkeleriyle yürütülecek politika daiha gerçekçi ve da-
iha sağlıklı termaller üzerinle oturtulabilir. 

Bugünkü Hükümet (bumun 'tam aksimi yapmakta 
ve uylgulamaiya koyduğu dklonomilk modelin uzantısı 
olaralk; iDitelemidıinMelbUebelk - 'bir dış siyasal ve ekono
mik Cilişjkier politikası lyürüfcmlektedir. 

-2Q ncı Yüzyılın bitimine 2Q yıl 'kala, dünyanın 
IbÜgtünlkÜ kolsularımı ve özeliklerini Ibir yama iterek, 
19 nlauı Yüzyıldan kialma ilkel (bir ektonornlik model 
uygulamak, Uluslararası ilişkilerimizi Batı ülkeleriyle 
olan ilişkilerimizin dair çerçevesine hapsetmek, Tür-
iklye'ııjiın, ulusal çakarlarıma ve ulusal yararlarına ters 
<lü§lm1dkftetdIk• 

ıBu nedenledir Udi, Sayın Olşiışleri Bakanından 
Hüjkülm'eltıin iklormşıularımızl'a, (bölge Ülkeleriyle, İslam 
Ülkeleriyle vie genlel olaralk (gelişme sürecindeki ülke-
l'erlıa ma'sıil Ibir ilişkiler (biçimi düşündüğü, Ortodoğu 
sorumunu ve Filistin, Kurtuluş Örgütüyle ilişkilerimizi 
naJsıJ değerlendirdiği, İAlfrika politiikJaisnnıını ne olduğu, 
yenli uluslararası dkonomik düzenin oluşturulması 
çalıışmıalarında nasıl Ibir politika izlendiği gibi ko
nularda Yüce (Meclise ibilgü vermesini özellikle rica 
ediyoruz. 

Oeğerli mıilleltlvekilılleri, ıHü'kürniet, Avrupa Ekö-
<nlolmıi'ki Topluluğuma (talm üyelik için y i somundan 
öıHdö başvuracağımı açıklamış bulunmaktadır. Bu po
litika ile Hükümet, Avrupa E'konömik Topluluğu 
ile olan il'işkıilenimiızii de Türk ekoniom'ilsinim ve top
lumunun içinde fbuluınduığu durumdan, toplumum sio-
runlîanındam ve özlemlerimden soyutlayarak ele alma 
eğilimindedir, 

(Biz hükümetteykjen, ıSia'yıin IDıışJişleri Bakanımın za
man zjaman 'ileri s'ürdüğü giibi, Alvrupa Ekonomik 
nflapkduğju ile iliŞkIMerimiZi dömdlurima yoluna gitme
dik. Talm tersine, IbiZden önce dondurulmuş 'bulunan 
lilıİşjkjiıleri çözebilmek içim, koşulların ve ül'ke yaran
ının (gerektirdiği önerilende Ibulumdük. Bu ömeril'lerim 
yalnız bir parçası, AlET'ye karşı yükÜmlülÜkleriimizi 
(belli (bir süre ertelemeyi içeriyordu, yoksa ilişkile
rin diondurullmalsı (hlilçlbir şekilde söz konusu değildi. 
Ülkenin (bulgun (karışı klarlşuya (bulunduğu elkiomlomiük 
ve ItJdplurmsal slonunjlalr, darboğazlar, hızlı (bir samayi-ı 
leşme 'politikası ile, en Ikı'sa zamanda sanayi toplu
mu ıhaline igelerek çözümlenebilir. 

(Gelişmişlik düzeyimizin ıbu aşaimiaısında ulusal 
sanayii'leşıme politikamız, ille (AVrupa Eköniomik. Top-; 

îufluğüınla tam üyelik nasıl (bağdaiştırılaıeaıktiır? Alvrupa 
Elklonlomi'k Topluluğuma talm ülyelik üçün 'başvurma 
(karları verCırklem, Tüırikiye'mıin (sanayileşme politikası 
ısapltanmış mıdır? Ulusal savunma 'sanayimize veril
mek: istenilen yönle, tam ülyie lollma çelişkisi nasılı 
giderilecektir? 

(Kurulu sianay iler den hangilerinim yaşayabileceği, 
yenliden ihanlgi ısamlaydlerin Ikurulaibileceği (belirlenmiş 
midir, yoiklsa yemi pölitilkaınKn gereği olarak bunlar 
piyaisa kararlairının kuıral'larıma mı ter̂ k editoektedair? 
ıGülriüik petrtol igerelksinmıelerimizi 'karşıdatyacaik kuru-ı 
lu sianıaiyilerin (temel glirdilenimi getirtecek döjvizi bu-
'lamadığı bir sırada, (Hükümet Avrupa Ekonomik Top
luluğunla talm üyelikle birlikte, dışalım politikamızı 
rua ölçlüde ive nasıl 'sleribe t̂leşltireoeğini düşüınm©k!teı 
midir? 

Öyle anllıaışılıyor ki, Kıaltma Proftlökolün imZalanı-
ma'sı sarasında olduğu ©Übi Hükümıet, ciddi hiçbir 
linlcelelme yapm'adan 'Avrupa Bkoinlo(mlilk Tdpluffiuğıuma 
tam üiyieli'k konusunu ortaya atmış ıbulunımaıktadır. 

|BA$FCAN — 2 dakikanız var Sayın Çetin. 

IHİİKJMBT ÇETİİN <Devamla) Konu, Sayın Ba
lkanım (Senatoda Ibeüılttiği ıgiibi «Porteikizin ek'oniomüsi 
Ibizden ileri mi, Jsıpanya'nım sıkıntıları, ytok mu, Yu1-
nanli'stan tajm gelişımliş Ibir ülke mi; niye kendimizi 
lortlardan geri igîöırliilyloruz?» şöklinıdekfi ifadelerle ge-
çfişitirilemeyeoek kadar önemlidir ve ciddidir. 

iSayın IBaŞkan, sayın miilleflvelki'lleri; Alvrupa 
lEkbnjotoilk Topluluguınun Ibize katacağı varsayılan 
ıgüçle, AET - liçinidb ötıkjin Ibir yer alamayız ve tam 
üyeliğe doğru ilerleyemeyiZ. 

Bir yandan AET' ile ilişkilerim izi sağlıklı bir 
zemin uzerlinden ve Turikiyenlin ulusal (bir sanaylileşr 
me ve kalkınma politikası izlemesine olanak vere
cek bir ibiçlimde ve Ulakça kurallar içinde karşılıklı 
ve dengeli ö̂ larâ k ıgeliştidriken, ib'r yandain AET di1-; 
ışındalcli ülkderle i'şlblidiği yaparak ekonomimizıi 
ıgüçlendiirmelk Zorundayız. 

iKenidi ulusal ıglülcülm'üzü ve 'ol'anja'kl'aırımızı, ulu-ı 
sal Ibir politika içinde saiptayıip ulygulıam'aiya toyma-
dan V3 üye iülikelerle eşit düzeyde yarışabilecek bir 
sanayi toplumuna dlönıüşmeden, tam üyelikten bir ya
rar sağlanacağımla inammıılyloiruz. 

Değerli milHietvâkilıleri, Yunanistan'ım NİATTO 
alslkeri kanadımla dönlüşü Ikonulsumda, Mülklümetiin 
(gerdkaizî 'ödünler verme •yoluna, girelbileceğiınden kuş-ı 
ku duymaktayız. IBügün öğle Ihıalberlenıinde TRT'den 
açıiküandığma göre, Türikıiyie (Elge'de il 974 yılında 
ikbiyrnuiş olduğu 7>M ıs!ayılı Notamı kaldırmış ıbu-
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toplumlu iki bölgeli bağımsız ve 'bağlantısız 'bir fe
deral devletin kurulması her iki toplumun yararına 
olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de ve Ortadoğu'da barı
şın ve istikrarın da ;bir gereğidir. Bunda asıl görev ve 
sorumluluk, Kıbrıs Rum tarafına düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, son olarak Türk - Amerikan 
Savunma İşbirliği Anlaşmasına kısaca değinmek is
tiyorum : 

Hükümet tarafından parafe edilen anlaşmada, te
sislerin NATO yükümlülüğü ile sınırlı olacağını, yani 
tesislerin anicalk NATO'nun savunma amaçları çerçe
vesinde kullanılabileceğini, Türkiye'nin egemenlik 
hakları ile bağdaşmayan hiçbir hükmün anlaşmada 
yer almadığını ve savunma ile ekonominin ayrılmaz
lığı ilkelerinin dikkate alınmış olduğunu umuyoruz. 
Savunma ile ekonomimin ayrılmazlığı ilkesinin vaat
lerden öte somutlaştırılması gereğine de içtenlikle 
inanıyoruz. 

Bu arada çerçeve temel anlaşmanın yanında bü
tün bu konulardaki ayrıntıların da çok önemli oldu-
duğunu, altını çizerek, belirtmek istiyorum. 

!Bu anlaşmayı Hükümetin Meclise getirip gelinme
yeceği konusu henüz açıklığa kavuşmuş1 değildir. An
cak, Parlamentonun ve değerli üyelerin en az bu ko
nuyu dış kaynaklardan öğrenme yerine kendi Hükü-
mptindem öğrenmesinin çdk büyük yararı olacağına' 
injanıyoruz. 

Sözlerime son verirken, Dışişleri Bütçesinin ülke
mize, ulusumuza ve Bakanlığa 'hayırlı olmasını di
le}", Yüce Meclise Grubum ve şahsım adına saygılar 
sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

lonmalkteıdır. Bu kararın kapsamıiM ive alınış igerek-
çejsıini İSayın Bakamım Yüloe Meclislere açıklaimasını 
ıdiîyoruız, 

İBunun karşılığımda Türkiye rıle ekle ©itmiştir? 
Eİge'de, uluslararası hava sahasında Yunanl'ısltan'ım, 
uldslaıralrası hukukla aykırı olarak lyapmııiş olduğu 
üihlaler düzdtlilmıiş inidir? Sayım ©akanın Ibu kbniuı-
iarda da Yüce tM'ödlisiimüizıi 've uluısufmuBu alydimlalt-
maisını diliyoruz* 

İSayın miieitlvekilleıri, Cumhuriyet Halk. JPartflsıi 
olarak, YunaniİsItan'moı !NAfIX>'mum askeri yalpısına 
dönmesine karşı değiliz; ancak bu diöriülş Türkiye'
min Ege Denizi üzerimdeki ulusal halklardan ve m>-
'mjmlululldîairanidanı lödıüın yerilerek, igerÇrikieşitirilemez. 

İflasıma yansıdığı biçimde komuta alanilarımım ka-
>ra sularıyla sıınıırlanıdiirtılmıalsı /ve başkalarınım Ege 
Kiızerinde komulba alanlllanna ısalhilp kılınmalsı son 
berece sakıncalıdır. ,B|u konuda sozfü edilen RJoigers 
ıpîanııyla - doğru İse - Amierikla BIMeşik Devletlilerine 
Ege'de sakıncalı olabilecek bazı halklar tanınmak 
istenmekitediı'-

Bu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmaz
lıklar yönünden geniş çerçevede Ege'yi uluslararası 
bir sorun haline de ©etirir ve içinden çıkılmaz bir du
rum yaratır. Doğu Akdeniz'den, Ege'den ve Balkan' 
lardan dengeyi sarsacak bir adımın aitılmaması, bu 
konuda gerekli özenin gösterilmesi, bu bölgelerdeki 
'istikrarın başlıca koşullarından biri olarak dikkate 
alınmalıdır. 

Aslında iki komşu ve iki müttefik olan Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki kuşkuların kaldırılması ve 
aralarındaki sorunlara hakça çözümler bulunarak kar
şılıklı güvenin yerleştirilmesi, her iki ülkenin de ya
rarınadır. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümeti zamanında iki ülke arasında başlatılan diya
logun siyasal düzeyde sonuç verebilmesi için Dışişleri 
Genel Sekreterliği tarafından yürütülmesi kararlaşti-
rüan çalışmaların sürdürülmesinden duyduğumuz 
memnuniyeti belirtmek isterim. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları, tek-
n'Ik sorunlar olarak nitelendirmek olanaksızdır. Yu
nanistan ile olan 'ilişki ve sorunların siyasal yönü ağır
lık taşımaktadır. Bu nedenle sorunlar, karşılıklı hak
lar, çıkarlar ve sorumluluklar gözönünde bulunduru
larak, siyasal düzeyde hakça bir çözüme kavuşturu-
la'bilıkv 

HüiKOmetin Kıbrıs politikasında değişiklik olma
dığına dair yaptığı açıklamaları memnuniyetle kar
şılıyoruz. Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerle iki 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Değerli arkadaşlarını, çalışma süremiz dolmuştur. 

Ancak, Dışişleri 'Bakanlığı İBütçesinin 'bitimine kadar 
sürenim uzatılması gruplar tarafından temenni edil
mektedir. 

Dışişleri (Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesinin so
nuna kadar sürenim uzatılmasını oylarınıza sunuyoruz. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Buyurun Sayın Kanaatli; süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

HALJÎL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Dünyada hiçbir millet tek başına yaslamıyor; dün
ya, bir milletler camiasını içinde barındırıyor. Bulgun 
bilhassa teknolojinin ve ulaşım imkânlarının çok ge
liştiği bir dönemde, milletlerin biribirleriyle ilişkileri 
çok gelişmiştir. Bu ilişkiler çdk yönlüdür : Ekono
miktir, 'riearldir, askeridir, sınaidir, turistiktir, 
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Bugün dünyada vukubulan olaylar daha çok bey
nelmilel platformlarda tartışılarak bir sonuca bağ
lanmakta ve bunda da devletlerin diş politifclaondaki 
başarıları önemli rol oynamaktadır. Bir devletin dış 
poK'tikasından netice alabilmesinde, dünya milletler 
camiasının, dost ve komşu ülkelerin destek ve müza-
herdtleririin tesiri büyüktür. Bir harp vukuunda veya 
milletlerarası 'bir ihtilafa taraf olunduğunda, böyle bir 
müzaheretin ve .desteğini sağlanabilmesi için, sulh 
zamanlarında, normal zamanlarda diğer milletlerle 
dostluk ilişkileri kurulmalı veya hiç olmazsa dost ül
kelerle olan 'iyi münasebetleri geliştirmeli ve devam 
ettirmelidir: ' 

'Bugün, bağlantısızlık adı altında dahi olsa mil
letlerin tek başına kendilerini başka milletlerin te
cavüzünden ve istilasından koruyamadıkları tarihen 
bin kere sabit olmakla beraber, en son Afganistan 
olayı ile de bir kere daha sabit olmuştur. 

Dünyanın bu politik şartları muvacehesinde dün
ya milletlerinin pek çoğu birtakım siyasi, ekonomik ve 
askeri teşkilatlar kurmuşlar, bu müşterek dayanışma 
teşkilatlarıyla güven içinde dana iyi kalkınma imkânı 
bulabilmişlerdir. Dünyanın jeopolitik bakımından çok 
önemli ve çok kritik bir yerinde »bulunan Türkiye'nin, 
emperyalist 'birtakım 'güçler için mania teşkil eden 
Türkiyeftılin de 'diğer milletler gibi siyasi, ekonomik ve 
askeri •birtakım paktlara üye olmasının basiretli ve 
ferasetli devlet adamlarımız tarafından zamanında 
'gerçekleştirilmiş olmaisını takdirle anıyorum. 

'Sayın milletvekilleri, bugün milletlerarası müna-
sdbetlerde politika hayal ile, 'his ile veya birtakım ha
tıralarla gerçekleştfirıilememektedir. Milletlerarası po
litika »bugün tamamen realite ve karşılıklı menfaat
lere 'dayanmakta, dostça, itimatlı, daimi ve samimi iliş
kilerle yürüitülmidktedir. Nitekim, petrol üreten Ibir 
kısım İslam ülkeleri, tarihi hatıralarımıza, müşterek 
manevi değerlerimize rağmen, Müslüman Türkiye'ye 
nazaran Hıristiyan ülkelere, hatta Türkiye ile husu
met halinde olan Hıristiyan ülkelere daha ucuza dalha 
bol petrol satabilmekte, petrol dolarlarını 'bu ülkele
rin bankalarına yatırabilmekte ve oralardaki yatırım
lara katkıda bulunabilmektedir. 

Teminatını Batı blldkundıa gören bir Türkiye ile 
'teminatını demirperde blokunda arayan bir İslam ül
kesi arasındalki münasebetlerde bazı tarihi ve manevi 
değerlerin tesirli olmadığını görüyoruz. Bugünkü dün
ya 'budur. Kim 'bilir 'belki 'gelecekte 'başka 'bir dünya 
oluşacak ve 'belki orada yeni yeni dengeler kurulacak
tır. ıFaikat şu 'bir 'gerçektir ki, dünya hegemonyası pe-
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sinde olan güçler ve 'bunların emperyalist emelleri 
yıkılmadıkça çok hassas 'bir denge içinde yaşayan 
dünya 'milletleri pek huzur 'bulamayacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, aslında idrak erbabı için 
Cumhuriyet dönemi1 Türkiye'sinin dış 'politikaSımn 
'birtakım büyük hedefleri, •birtakım temel hedefleri 
vardır. Dünyanın gelişen ve değişen şartlan içerisin
de elbette bu dış politikaya yeni birtakım unsurlar1 

ilave edileedktir. Takat Türkiye'nin 'bugünkü yeri, 
elbette ki Doğu Bîdku değildir. Diğer îslam ülkeler 
rinin de 'bir kıSimı Doğu Blokunun yanında, bıir kısmı 
Batı Blokunun yanındaidır, 'bir kıSmı da bağlantısızıdır. 
Tabii bu tercihi yapmak da onların her biri serbest
tir. Fakat Türkiye de kendi tercihini yapmakta serbest
tir. Türkiye îslarn ülkel'ertnin yakınlaşması için1 bü
yük gayrdtler sarf eden ülkelerin başında gelmekte
dir. Bağdat 'Paktının esas maksadı budur. Bu birliğin 
kurula'mamaSının yegâne mösulü olarak Türkiye'yi 
'gören Türkiye'deki politik acılarım maksadını anlamak 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, milletlerarası münasebetler 
samim'iyet ve sadakate dayanır. Milletlerarası rnüna-
•sdbeüerde duvarın ötesinde mi, berisinde mi, dura
cağına karar veremezseniz bir netice alamazısınız, Tür
kiye'yi yalnız bırakırsınız. Batı blbkuna dahil olacak
sınız, güya dost olacaksınız, onlardan destek ve yar
dım isteyeceksiniz; fakat 'her 'gün onlara «'Kapital'ist-
ler» diyecekisiniz, «FaşMler» diyeceksiniz, «Sömürü
cü sermaye, tekelci sermaye» diyeceksiniz. Dostları
nızın hasımlarıyla işve edeceksiniz, kendi devletinizi, 
kendi devletinizin hükümetini jurnal edeceksiniz. Ol
maz böyle şey. 

Türkiye'nin Idış politikasının istikrara kavuşması, 
Türkiye'nin siyasi istikrarına ve Türkiye'de hükümet
lerin güçlü ve 'istikrarlı olmasına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızın bey
nelmilel1 platformlarda Türkiye'nin meselelerini daha 
iyi anlatabilmek, için dalha aktif bir politika tak'ip et
mesi gerektiği kanaatindeyim. Bunun için dış ülke
lere Jgerek Hükümdt erkânından, gerek parlamenter
lerden müteşekkil heyetlerin daha sık ziyaretler yap-
ma'sımn veya başka ülke yetfcilüleririin Türkiye'ye da
vet edilmesinin çok faydalı olacağı kanaatinıdeyim. 

Ülkeleri yöneten insanları arasındaki beşeri mü
nasebetlerin bile, milletlerarası münasebetlere ne de
rece etkili olduğu malumdur. Dış ülkelerdeki çeşitli 
bakanlıklara aüt 'temsiMılıiklerirniz arasında iyi bir 
koordinasyon temin edilmeli ve dış ülkelere Türkiye' 
yi dışarıda temsil etmeye liyakatli ve bu 'konuda can-
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rsiperanıe çalışacak olan vatanperver elemanlar gönde
rilmelidir. 

Bazı 'bakanlıklarımızın dış ülkelerdeki temsilcilik
lerinin yaran 'için çiftlik gibi düşünülmesini üzüntü 
ile karşılıyorum. Yurt 'dışında çalışan işçilerimizin ih
tiyaç ve sıkıntılarının, bilhassa Almanya'da neredeyse 
'her 'bakanlığımızın teşkilat olmasına rağmen, giderile-
memesfinıi anlamakta zorluk çekiyorum. Dış ülkeler
deki devlet temsilciliklerimizde çalışan 'bazı kişilerin 
ve burslu olarak okuyan bazı öğrencilerin devlet düş-
ımamlığı yaptığını herkes 'bildiği halde Dışişleri Bakan
lığının 'bilmemesini veya tedbir almamasını kınıyo
rum. 

iSayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızın dış 
'Türklerle ilgili politikasını yeniden igözden geçirmesi
ni arzu ediyorum. Komşu 'ülkelerde ve Balkan ülke
lerinde pek çok Türk kardeşimiz yaşamatktadır ve 
bunlarım 'büyük 'bir kısmı 'büyük 'baskılara ve haksız
lıklara maruz bulunmaktadır. Zorla adı değiştirilen
ler vardır, zorla dini değiştirilenler vardır, zorla malı 
mülkü elinden alınanlar vardır, günahsız olarak ası
lanlar vardır, öldürülenler vardır, zindanlara tıkılan
lar vardır. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Karaatlı. 
HALİL KARAATLI (Devamla) — Bitiyor efen

dim. 
Bu kardeşlerimiz bu milletle asırlarca aynı kade

ri paylaşmış, aynı milletin evlatları ve bugün bu mil
letin yadellerde kalmış yadigârlarıdır. Bunların ya ora
larda varlıklarının devamı için girişimlerde bulunmak, 
bunların yok olma endişelerini bertaraf etmek lazım
dır veya mümkün olanlarını kurtarmak lazımdır. Türk 
Milleti bir kayboluşa seyirci kalamaz. 

Türk dış.politikasında en cesur adımları atan bir 
devrin ve iktidarın hatırası olan Sayın Bakanımızın 
Türk dış politikasına itibar kazandıracağına ve ona 
bir şeyler katacağına inanıyor ve bu bütçenin Devleti
mize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor ve Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AP sıralarımdan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşeklkür ederim Sayın Karaatlı. 
Buyurun Sayın Balkan. (AP sıralarından alkışlar.) 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

(C. Senatosu Giresun Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı 1980 mali yılı büt
çesini takdim konuşmasına başlarken, milletçe ve Mec
lis olarak, nihayet Bakanlık olaraik bir elemden kurtul
muş olmamızı çok isterdim. O elem, güzide dış tem
silcilerimize valki menfur tecavüzlerin gönüllerimize 
telkin ettiği ve yerleştirdiği elemdir. 

Bu elemi grup sözcüsü arkadaşlarım da dile ge
tirdiler. Hükümet olaraik ve Bakanlık olarak tevali 
eden ve bizi aşarak milletimize teveccüh etmiş bulu
nan bu menfur tecavüzler karşısında daha etkin te
şebbüslere girişmeye ve yemi tedbirler aramaya mec
bur olduğumuzu huzurunuzda ifade etmekle bir gö
revi yerine getirdiğime inanıyorum. 

Sayın Başkan, aziz milletvekilleri; usulsalararası 
ilişkilerde, özellikle Afganistan olaylarından sonra hâ
sıl olan güvensizlik ve gerginlik, maalesef giderileme
miştir, sürmektedir. Güvenin geri getirilmesi ve gergin
liği azaltıcı bazı teşebbüsler yok değildir ve bazı be
lirtiler de görülmektedir. 

Ezcümle İran'da bazı belirtiler görülmektedir. 
Komşumuz, dostumuz İran'da kendi iç işleri olan 
bir devrim hareketinden sonra demokratik bir dü
zen içine girmiş bulunmaları, İranlıların ve demok
ratik bir düzen içinde seçimle görev alan bir cumhur
başkanının vazife başında bulunması bize güven ve 
inşirah vermektedir. İran, komşumuz ve dostumuz 
bir ülkedir; komşuluğumuz devam edecektir, dostluğu
muz devam etmektedir ve devam edecektir. Bu dost 
milletin, bu kardeş milletin en kısa zamanda bütün 
sorunlarını hallederek hukuk düzenine kavuşmasını 
gönülden temenni ediyoruz. 

Bu arada İran'ın idaresiyle Amerika Birleşik Dev
letleri arasında meydana gelen gerginliği giderici ba
zı tedbirlere ve teşebbüslere girişildiğini de görüyo
ruz. Tahran'a bugünlerde Birleşmiş Milletler çerçe
vesi içinde 5 kişilik yeni bir iyi niyet heyeti diyebi
leceğimiz bir heyet gelecektir. Bu heyetin temaslar 
sonunda gerginliği gidermesi ve ihtilafları barışçı 
yoldan çözüme bağlayıcı bir yol üzerinde muvaffak 
oliması samimi isteğimizdir. Bu temennimizin gerçek
leşmesi bize inşir.ah verecektir. 

Bu vesileyle söz İran'a gelmişken hemen ifade ede
yim ki, bazı sözdüler İran'la ilişkilerimizde bizi hak
sız yere suçladılar. İran'la bizim hiçbir ihtilafımız 
olmamıştır; İran'ın devrilm hareketini biz İran'ın iç 
meselesi saymışızdır ve saygılı olmuşuzdur bu hareket 
karşısında. 

Şah'ı millete tercih etmek filan gibi büyük laf
lar bu kürsüden söylendi. Şüphesiz bu kürsüden her 
şey söylenebilir; ama bir milletin istemediğini başka 
bir milletin onun adına istemesi söz konusu değildir, 
hele Türk Milleti için böyle bir şey söz konusu ola
maz. Türk Milleti millet iradesiyle her şeyi halletme
nin en doğru yol olduğuna inanan ve bu uğurda 
çetin mücadeleler veren, hâlâ da mücadele vermekte 
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olan bir millettir. Bu bühtanların milletimize ve mil
letimizin idarecilerine tevcih edilmesi en azından 
halksızlıktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Kimi tercih etmişiz kime? Örnek yolk, misal yok; 
sadece bir bühtan ve kuru bir iddia. Bu çeşit iddia
lardan arkadaşlarımızın da kendilerini kurtarmalarını, 
yalkın zamanda, temenni ediyorum. 

İran'la dostluğumuz devam etmektedir, İran'la iliş
kilerimiz sürmektedir, diplomatik ilişkilerimiz en sıkı
şık dönemlerinde dahi, iran'ın en sıkıntılı dönemlerim
de dahi aksamadan yürümüştür ve orada görevini ya
pan ve her hardketi dostça karşılanan temsilcilerimiz 
vardır. İyi niyetlerinden emin olaralk her hareketleri 
değerlendirilen, her sözleri değerlendirilen temsilcile
rimiz vardır ve başarılı çalışmalar içindedirler. 

İran'la siyasi alanda hiçbir sorunumuz yoktur. 
İran'la ekonomik alanda hiçbir sorunumuz yoktur. 
Ekonomimizin getirdiği sıkıntıların ötesinde bir so
runumuz yoktur, hanla ekonomik ilişkilerimiz aksi
ne gelişmekte ve genişlemektedir. Birkaç gün önce bir 
nakliye anlaşması da imza edilmiştir; ticaret anlaşma
sını genişletmek ve mübadelenin hacmini artırmak is
tikametinde iki ülkenin idarecileri gayret sarf etmek
tedirler. 

Afganistan'a gelince Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Afganistan'da durum esefle söylemek mec
buriyetindeyim ki, ağırlığını muhafaza ediyor. Haltta 
daha da ağırlaşmış bir manzara gösteriyor dost ve 
müttefik Afgan ülkesi. Bugün aldığımız haberlere gö
re, orada önemsenmeyecek bir direniş ve çatışma ha
reketi hüklüm sürmektedir, sürüp gitmektedir. Hatta 
Hatta gelen haberlere göre jetlerin dahi uçarak bazı 
noktaları tehdit veya tahrip ettiği söylenmektedir. 
Bu acı manzarayı uzaktan üzüntü ile seyrediyoruz 
ve bunun acısını gönlümüzde hissederek seyrediyo
ruz. 

Afgan milleti, bir sözcü arkadaşımın doğru ve ye
rinde olarak belirttiği gibi, bizim en güç zamanları-
nrzda bize en yalkın olmayı bilen ve bunu her vesile 
ile gösteren necip bir millettir, kardeş bir millettir. 
Oı Jarın acıları bizim acılarımızdır. Ne çare ki, ba
zı arkadaşlarımızın düşündükleri gibi onları kurtar
maya gitmek imkânlarına sahip değiliz. Kim gidiyor 
Afganistan'a askerleriyle kurtarmaya ki Türkiye Cum
huriyeti asker sevkedecektir? Afgan'ı kurtarmak için 
bu nasıl bir hayaldir, nasıl bir düşüncedir? Hayretler 
içindeyim, anlamak imkânına sahip değilim. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri meseleleri barış
çı yoldan çözümlemeyi umde edinmiştir. Türkiye Cum
huriyeti Hükümetleri daima Atatürk'ün işaretine sa
dık kalarak yurtta ve cihanda sulhu görmek arzusunu 
taşımıştır. Hiç'bir zaman meseleleri silaha, kuvvete 
başvurma yoluyla halletmek düşüncesine sahip ol
mamıştır ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan be
ri bu yolda hiçbir maceraya heves etmemiştir. Kıbrıs 
hadisesi şüphesiz başka bir konudur; onu tafsil et
meye, onu gerekçelemeye zaten ihtiyaç yoktur. 

Şu hale nazaran, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet
lerinden herhangi birisine, bir meseleyi, kendisine 
hissi veya, akli irtibatı olan herhangi bir meseleyi, 
kendi güvenliği söz konusu olmadıkça, doğrudan doğ
ruya kendi bütünlüğü söz konusu edilmedikçe, aske
ri yoldan ve silah kullanmak suretiyle halletme tav
siyesinde bulunmayı yerinde telakki etmem ve bu çe
şit tavsiyelere Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da itibar 
edeceğini sanmam. 

Afganistan olayları üzerindeki düşüncemizi söyle
dik. Burada da yanlış ve haksız suçlamalar var. «Af
gan milletiyle bera'ber olmamışız...» 

Afgan milletinin başına gelen felaketi, uğradığı 
felaketi en evvel takbih eden ülke Türkiye'dir ve en 
sarih biçimde takbih eden ülke Türkiye'dir. Başka 
ülkeler ilerideki gelişmeleri hesap etmek yolunda iken 
biz hadiseyi ismiyle ve vasfıyla 'ortaya koyduk. «Bu 
'bir askeri müdahaledir» dedik, «hu bir milletin ba
ğımsızlığına, tecavüzdür» dedik, «'bu !bir milletin ken
di iradesiyle kendi idaresini tayin etme hakkını elin
den almaktır» dedik. Ve 'bunu hem Hükümet teb
liği olarak söyledik, hem biraz sonra açıklamaya ça
lışacağım İslam Konferansı çalışmaları sırasında or
taya toyduk. 

Bu hakikatler ortada durup dururken Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin Afgan milletinin yanında olma
dığını, onun uzağında kaldığını ifade etmek, herhal
de en azından hakikatlere ters düşen, aykırı düşen 
'bir iddiadan ileri değer taşımaz. 

BVet, Afganistan olayını biz komşunun komşuya 
reva görmemesi lazım ıgelen bir muamele olarak va
sıflandırdık ve öyle vasıflandırmaya devam ediyoruz. 
Bu husustaki görüşlerimiz değişmemiştir, kanaatimi
zi muhafaza ediyoruz. 

İzin verirseniz Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; şimdi İslam Konferansı üzerinde muhterem he-

| yetinize kısaca malumat arz edeyim, 
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Bildiğiniz gibi İslam Konferansı Afganistan'ın 'ba
şına gelen hadiseden sonra fevkalade bir toplantıya 
çağrıldı. 'Bu toplantı çağrısına en önce müspet ce
vap veren ülkelerden birisi de biziz. Genel bilindiği 
gibi, 42 - 43 ülkeden oluşan bu teşkilatın olağanüstü 
toplantı yapabilmesi için üyelerinin üçte ikisinin rıza
sı lazımdır. 'Biz en evvel «evet» diyen ülkelerdendik 
ve üçte İki, daha fazlası 'hâsıl oldu. Bunun üzerine 
toplantı Islamabat'ta yapıldı. Islamabat konferansı, as
lında çağrısı itibariyle Afganistan olaylarını müta
laa etmek ve Afganistan olaylarını takbih etmek mak
sadıyla yapılmıştı. Fakat toplantı sırasında başka ko
nularda da gündeme alınma yoluna gidildi. Her halü
kârda maksadı için çok yararlı oldu. Afganistan'ın 
maruz kaldığı hadiseyi tam bir Müslüman tesanüdü 
içinde, katıksız, hiç itirazsız kınama kararı alındı ve 
bu karar hem düşüncelerimizin, hem inanışlarımızın, 
hem merifaatlarımızın gereği olarak alınmış oldu. Bu 
konferans dünyanın her tarafında, özellikle Batı âle
minde çok büyük bir yankı yaptı. Bu yankının Sov
yet RüSya idarecileri üzerinde de bazı tesirleri ol
duğunu ve bütün bir Müslüman âlemin bu hareket 
karşısında toplu bir manzara göstermesinin Sovyet 
idarecileri üzerinde düşündürücü tesirler yapmış ola
bileceğini ümit etmek isterim, 

Toplantıda başka konular da ele alındı demiş
tim. Fazla tafsilata girmeyeceğim, İranlı temsilci, 
meslektaşımız, Amerika'nın İran üzerinde uygulama
ya kalkıştığı ekonomik müeyyidelerin de toplantıda 
görüşülmesini Ve takbih kararına mevzu yapılmasını 
istemişti. Tabii bir fevkalade toplantıda başka me
selelerin gündeme alınması ve tartışılması toplantı 
maksadını belki biraz hafifletici, belki dikkatleri, 
bu maksat üzerindeki dikkatleri dağıtıcı tesir yapa
bilirdi. Buna rağmen, İran'ın talebi de müspet kar
şılandı ve Amerika'nın İran üzerinde uygulamaya ni
yetlendiği ekonomik müeyyidelerin uygulanmasını, 
sarih biçimde olmasa bile daha geniş bir anlam
da Müslüman ülkeler üzerinde her türlü baskının Müs
lüman ülkeler tarafından peşinen reddedildiğini ve 
takbihe mahkûm olduğunu belirten bir karar bu kon
feranstan çıktı. 

(Bu toplantı sırasında mesele İran'ın talebi üzerin
de tartışılma şeklinde yürütülürken, biz İranlı dos
tumuza herhangi bir ekonomik müeyyide uygulama
sına Türkiye'nin katiyen 'katılmayacağını, her halü
kârda Amerika'nın bu kararı almakta da isabetli bir 
yola girmemiş olduğunu; çünkü, Birleşik Amerika' 
nm İran üzerine iktisadi müeyyideler tatbik etmesi 

| teşebbüsün Birleşik Amerika ile İran arasındaki mü
nasebetleri gevşetmek değil belki daha da sertleştir-

I mek neticesini doğuracağını Amerikalılara da söyle
diğimizi ifaide ettik, Gerçekten bunları biz buradaki 
mümessilleri vasıtasıyla Amerikan idaresine de duyur
muştuk. 

I .Netice İtibariyle, mesele, biraz evvel arz ettiğim 
I gibi, her türlü baskının İslam ülkeleri üzerinde, ne-
I reden gelirse gelsin, her türlü baskının takbihe mah

kûm olduğu şeklinde ifadesini buldu ve konu da o 
I suretle çözümüne kavuştu. 
I Konferansın başka temennileri ve kararları var, 
I tafsil edip vaktinizi, yalnız sizin vaktinizi değil, daha 
I çok benim vaktimi İsraf etmek niyetinde değilim; çün-
I kü benim vaktim de kısıtlı, sizi de yormak benim 

hakkım değil. 

I Bu itibarla kısaca bir noktaya daha işaret edip 
I bu meseleyi kapatmak istiyorum. Bir mülteciler meşe-
I leşi vardır; Afgan hareketinden doğma bir mülteci-
I 1er meselesi vardır. Afganistan halkının bir kısmı Rus 

işgali altında, yabancı bir devletin askeri kumandası 
ve işgali altında yaşamak istemeyen bir kısım halkı, 

I ülkelerini terk etmişler Ve Pakistan'a sığınmışlardır. Bu 
I sığınan insanların sayısı benim Pakistan'da bulundu-
I ğum sırada 600 bin civarında tahmin edilmekte idi ve 
I bunun artmasından da korkuluyordu. Şüphesiz Pakis-
I tan'ın bu yükü kaldırması da mümkün değildi, önün 
I için biz meseleye insancıl açıdan yaklaşılmasını ve 

Pakistan'a, bu mültecilerin barındırılması ve yerleşti-
I rilmesi konularında yardımcı olunmasını da tavsiye 
I ettik; biz de kendi ölçülerimizde yardımcı olacağı-
I mızı vaat ettik, nitekim Kızılay yoluyla bazı yar-
I dunları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi izin ve-
I rirseniz, Meclislerimizin üzerinde çokça durduğu, ka

muoyumuzu hayli işgal eden, bizim için önemli ve 
aktüel bazı meselelere temas etmök istiyorum. Bun
ların başında AET, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
geliyor. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu nedense yanlış bir 
I takdime mevzu yapılıyor. Bazıları için bu topluluk, 

kapitalist ekonominin ültra bir modeli, bir kapitalist 
ekonomi organı, bazılarına göre ise bu bir Hıristiyan 
topluluğu. Ne biri ne öbürü doğru. Evet içinde birçok 
Hıristiyan ülkeler var, doğru. O ülkeler kapitalist 
ekonomi değil; ama kapitali, sermayeyi ekonomi fak
törü kabul eden ve mülkiyeti kabul eden, karma eko
nomi düzenini uygulayan ülkeler. Hatta bunların içe-

I risiride sosyalist ülkeler de var. Onun için takdimde 
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isabetsizlik olduğunu hemen tespit ederek; nedir, ne 
değildir 'bu müessese; birkaç cümle ile izin verirseniz 
onu ortaya koymaya çalışacağım. 
- Avrupa Ekonomik Topluluğu Roma Anlaşmasın

dan doğmuştur. Sayın KaramöUaoğlu'nun sandığı gibi, 
Roma Anlaşmasının altında 'bizim imzamız yoktur. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sanmı
yorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
'(Devamla) •— Öyle söylediniz. «Nasıl imzaladık bu 
anlaşmayı?» dediniz. Biz öyle bir anlaşma imzalama
dık. 

TEMEL KARAıMOLLAOĞLU (Sivas) — Karma 
Protokol bizi ona götürdü, onun için. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Bu bir çıkış yolu sizin için; ama söy
lediğiniz o değil, zabıtta var, bu teviliniz, sizin tevili
niz, . diyeceğim yok, önün üzerinde tartışmayacağım. 
Ama sözünüz; «nasıl imzalanmıştır, kim imzalamıştır 
bu anlaşmayı? Şu Egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir yazısı burada dururken» diye de beyanda bulun
dunuz, dinledim sizi. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Çıkış 
yolu değil, hakikaten. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Bunun hakikatle alakası yok, Roma 
Anlaşmasının mumzisi değiliz, imza etmiş bir devlet 
değiliz. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Yan
lış anlamışsınız Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karamolla-
oğlu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
Devamla) — Öyle, öyle kabul edeyim, memnun olu
rum. Yanlış anlaşılmasın memnun olurum, cidden 
memnun olurum; çünkü böyle bir yanlış anlayışın si
zin zihniyetinizde yerleşmiş olması bana üzüntü ve
rirdi. Teşekkür ederim tavzih etiğiniz için. 

Nedir ibu anlaşma? Fransızcası yokmuş, İngilizcesi 
yokmuş. Bilmiyorum Kütüphanede var mı yok mu; 
ama 'bu anlaşmanın Fransızca metni de İngilizce 
metni de var! Türkçeye tercüme eden belki olmamış
tır. Türkiye'yi doğrudan doğruya, yani mumzisi ol
madığı için Türkiye, belki Türkçeye tercüme eden ol
mamıştır, bilemiyorum; ama Fransızcası ve İngilizcesi 
olduğu muhakkak. Kütüphanede var mı yok mu bile
mem. 

Bakınız dibacesindeki prensiplerini ben kısa kısa 
tespit etmeye çalışayım; şöyle diyor dibacedeki pren-
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sipler : «Avrupa Ekonomik Topluluğu ortak bir 
pazar kurarak ve üye ülkelerin ekonomi politikalarını 
tedricen 'birbirine yaklaştırmak suretiyle Topluluk 
içinde ekonomik faaliyetlerin ahenkliliğini, devamlı ve 
dengeli bir gelişmeyi, daha ileri bir istikrarı, hayat 
düzeyini ve üye ülkeler arasındaki ilişkileri geliştir
meyi amaçlar.» 

Ters mi bize bu? Bu prensip bize ters mi? De
ğil. Kanaatimizce değil. Sizce öyle ise hilmiyorum. 

Devam ediyor, ne vasıta ile olacak bu? Vasıtala
rını söylüyor; «Üye ülkeler arasında gümrük vergile
rini ve eş etkili vergileri kaldırarak, miktar kısıtla
malarını bertaraf ederek hu hedefe varılacak.» 

Başka? «Üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük 
tarifesi ve ticaret politikası uygulanacak. Üye üîkeler 
arasında şahısların, hizmetlerin ve sermayenin serbest 
dolaşımı konusundaki engellerin kaldırılmasına çalışı
lacak. Tarım alanında ortak bir politika araştırılacak 
ve uygulanacak. Ulaştırma alanında ortak 'bir poli
tika tesis edilecek. Dürüst rekabet şartları gerçekleş
tirilecek. Üye ülkelerin ekonomik politikalarını köor-
dine etmeye ve ödeme dengelerindeki dengesizliği gi
dermeye yönelik yöntemleri geliştirecek». 

Şuraya kadar okuduklarımda, zannediyorum ki 
kimsenin itiraz edeceği bir husus yok. Zaten bizim 
ekonomi politikamızın gerekleri hurada sıralanmış. 
Üîkeler 'bunları beraber yapalım demişler. Her ülke 
ayrı ayrı yapmayı kendisine amaç edinmiştir bunları, 
yapacaktır, görevidir. Bizim de ekonomi politikamız
da bu ilkeler yer almıştır. Herkes ayrı ayrı yapacağına 
'bir olalım, bera'ber olalım, bu ilkelere riayetkar ka
lalım demişler ve anlaşmışlar. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Bu bi
zim milli politikamıza terstir. Son söylediklerinize ters
tir, sanayimiz olmadığına göre terstir. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Karamollaoğlu, 
böyle bir usul yok efendim, karşılıklı görüşme usu
lümüz yok efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Onu da arz etmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, siz görüş
lerinizi ifade ediniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Şimdi prensipler ortada. Biz hu mües
sese kurulunca o zaman 1957'lerde, 1958'lerde ku
rulmuş, incelenmiş, üzerinde düşünülmüş; 1959larda, 
1960'larda girmeye teşebbüs edilmiş, 1963'de bir an
laşma yapılmış. Ne diyor o anlaşmanın maddesi? Bir 
de onu okuyayım. Şimdi Katma Protokol dediniz de 
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onun için o maddeyi de okuyacağım, Katma Proto
kole esals olan Ankara Anlaşmasını. 

1 nci maddesinde şunu söylüyor : «Anlaşmanın 
amacı; Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınma
sını ve Türk balkının çalıştırılma seviyesinin ve ya
şama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tü
müyle gözönünde 'bulunduracak, taraflar, aralarında
ki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli ola
rak güçlendirmeyi teşvik edecektir». Amaç bu. 

«Yukarıdaki fıkrada belirtilen amaçların gerçek
leştirilmesi için; 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci maddelerde 
(gösterilen şartlar' ve usullere göre 'bir gümrük birliği
nin '(gittikçe (gelişen şekilde kurulması öngörülmüş
tür.» 

'Şimdi burada tere'ddütler 2 partinin sözcüleri ta
rafından da izhar edildi, açıklandı; birisi 'başka açı-
'dan, öbürü başka açıdan; şüphesiz ölçüleri değişik. 
Ekonomi sistemleri benzer noktalar göstermekle be
raber, ayrı noktalardan hareket ederek, ayrı ölçüler
den hareket etmiş gibi (görünerek aynı neticeye doğ
ru yaklaşıyorlar 'birbirlerine. Görülüyor ki Türkiye 
'bu topluluğa girerken 'düşünmüş, taşınmış şu 1 nci 
maddedeki amaçları gerçekleştirmeyi menfaatına uy
gun bulmuş ve girmiş, ortak üye olarak girmiş. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu karşısında 2 statü 
vardır. Avrupa Ekonomik Topluluğunun bir kere ken
di üyeleri vardır, tam üyeler... Onlar 6 idi, sonra 
9 oldu. Bu topluluk, 9 üyeden kurulu topluluk, üçün
cü ülkelerle 2 çeşitte (münasebette bulunabilir. Ya 
ortaklık anlaşması yapar, ya ticaret anlaşması yapar. 

Türkiye Cumhuriyeti o tarihte ortaklık anlaşma
sını tercih etmiş ve ortaklık anlaşmasını tam ortak
lığa götürecek bir yol olarak seçmiş. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Daha çok söyleyeceğim söz vardı. 

Sayın Başkan, mademki 5 dakikam kaldı, o za
man bana izin veriniz, bu mevzudaki tereddütleri gi-
derebildiğimi zannediyorum. Arkadaşlarımın bazı en
dişeleri var. Onları izale etmek için bu 5 dakikamı 
kullanayım ve biraz da müsamahanıza sığınarak söy
lemek istediklerimin bir kısmını daha Muhterem He
yete duyurma imkânını bulayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Gene Temel Karamollaoğlu arkadaşı
mızın bir endişesi var bu konuda, dış ekonomik iliş
kiler konusunda; «OEOD, IMF, çok uluslu şirket
lerin araçlarıymış.» Böyle bir şeyi ne gördüm, statü

lerini de ne duydum; ama, anlayış meselesidir, yo
rum meselesidir. Yoruma, takdire karışamam; ama, 
bunu böyle ifade eden ilk hatip de zannediyorum ki, 
benim (duyabildiğim kadarıyla 'hiç olmazsa sevgili ar
kadaşım Karamollaoğlu oldu. Çok uluslu şirketlerin 
OBOD ile ne alakası var, IMF ile ne alakası var? 
Çok uluslu şirketler başka bir konu ve üzerinde her 
türlü tartışmanın yapılabileceği bir konudur; ama, çok 
uluslu şirketlerin bu teşekkülleri meydana getirdiği 
gerçek değil. Bu teşekküllerin ortakları ülkelerdir ve 
IMF ilk kuruluşunda Türkiye'nin de kurucularından 
bulunduğu bir teşekküldür. Fazla tafsilata girmeye
yim. 

Müslüman ülkelerle... Dinledik zaten Sayın Er-
bakan'ı da dinledik. (Müslüman ülkeler arasında bir 
ortak pazar yapma ve «Müslüman Dinarı» çıkarma gi
bi 'teşebbüsler ve tasavvurlar var. İnşallah onlar da 
bir gün ıgerçekleşir; ama bugün için böyle bir kuru
luş var da, biz oraya girmedik de, kalktık Ortak Pa
zara mı gittik? «Hayır» diyor Milli Selâmet Partili 
arkadaşlarımız, «böyle bir kuruluşun öncüsü olunuz» 
diyor. Bizden öncülük isteyen yok ki. Siz gittiniz, gö
rüştünüz, öncülüğünüz de kabul edilmedi. Hükümet 
içinde bulunduğunuz zaman. Hiçbir teşebbüs de mey
dana çıkmadı. Böyle bir kuruluş olursa, elbette içinde 
oluruz. Niçin dışında olalım? Elbette içinde oluruz 
ama, ne bizim gücümüz var böyle bir kuruluşu mey
dana getirmeye, ekonomik bakımdan, ne de böyle bir 
irade var Müslüman ülkelerde. 

Bir noktayı da açıklayayım; bugün tekrar et
tiler Sayın Karamollaoğlu, onun için açıklamak mec
buriyetindeyim. Geniş ölçüler içinde yapmaya çalış
tığım umumi müzakere konuşmasında Sayın Erbakan 
'konuşurken, «Bir Yahudi geldi, dolaşıyor, bizim po
litikamızı tayin ediyor» gibi sözler söyledi. Oturdu
ğum yerden, «haberim yok» dedim. Hakikaten habe
rim yoktu. Gazeteler yazmış, okumamış olabilirim; 
ama, hakikaten haberim yoktu ve üzerine basa ba
sa dediler, (bugün de tekrar ediyodar; «Bu Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin Dışişleri Bakanlığınca ge
tirtilmiş ve istişare için çağrılmış bir adam» diyor. Hi
lafı hakikat, külliyen hilafı hakikat. Bu kadarını yap
mayın çok rica ederim, yapmayın. Bir zat gelmiş fil
hakika, gelmemiş değil. Sonradan ismini öğrendim ve 
bu zat İsrail Dışişleri Bakanlığı Doğu Akdeniz Dai-

' resi Başkanı Levin'miş, öğrendim; ama, bunun ne 
bizim Bakanlık tarafından çağrıldığı, ne Bakanlıkla te
ması doğru. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — O za
man daha kötü Sayın Bakan. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKİMEN 
(Devamla) — Niye? Çağırsa mıydık? 

TEMEL KARAMİOLLAOĞLU (Sivas) — O za
man daha başka meselelerin peşinde koşuyor ve sizin 
de haberiniz yoksa, daiha felaket 

BAŞKAN — Rica ediyorum 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKİMEN 
'(Devamla) — Onu da Milli Emniyete soralım öyley
se. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Her
halde faydalı olur. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKİMEN 
(Devamla) — Herhalde. 

(Siz herhalde bu kuşkularla, bu yakıştırmalarla 
bilmiyorum hangi hükümlere varacaksınız; ama, ben 
Bakanlığımı da, şahsımı da bu tür ilişkilerden tenzih 
ederim... Zaten bu iddianın, yahut da bu haberin doğ
ru olmadığı o zaman, 19 Ocak tarihinde.Dışişleri Ba
kanlığı Enformayon Dairesince de açıklanmış, açık
lığa kavuşturulmuş 

Sayın Baştan, izin verirseniz Milliyetçi Hareket 
Partili sözcü arkadaşımız Sadi Somuncuoğlu'nun da 
bazı endişelerine temas etmek işitiyorum. 

Buyurdular ki, «Devletin dış politikası hükümet- • 
lerin başlarına göre değişiyor.» 

Devletin dış politikası vardır; tatbikatında değiş
meler, yöntem ayrılıkları elbette olacaktır. Neden hü
kümetler gelip gider, Devletin dış politikası değişmez 
ama yöntemlerde değişiklikler vardır? Belki de bazı 
idareler Devletin dış politikasını değiştirmek isterler. 
Ne bileyim, bizden evvelki Hükümetin bazı iddiaları 
vardır, bazı beyanları vardı, o zaman şüpheleniyor
duk; acaba Devletin dış politikası tümünden değişiyor 
mu diye? Allah'a şükür ona fırsat ve imkân kalmadı, 
Devletin dış politikası: dostlarla dost, bütün kuruluş
larla temas halinde memleketin, milletin çıkarlarını en 
iyi biçimde takip etmeye çalışma ve herkesle, tecavüze 
uğramadıkça, haysiyetine veya toprağına tecavüz vaki 
olmadıkça barışçı kalma ve barış içinde yaşama. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşım Çe
tinde bazı iddialarda bulundu. «"Batı'ya, Batı ile mü
nasebetlerde birkaç kuruş alma ümidiyle Notam kal
dırılmış, efendim proje, plan, falan..» 

Hemen ifade edeyim; Türkiye'nin dış politikası 
yalnız milli çıkarlara dayanmalıdır, milli hesaplara 
dayanmalıdır ve milli hesaplara, milli çıkarlara da
yanırken temasta bulunduğu ülkelerle bu çıkarlar mu
hafaza edilmek kaydıyla, bunların zedelenmesine me-

sağ verilmemek kaydıyle telifçi olmalıdır, barışçı ol
malıdır. 

«Burada birkaç kuruş için «Notam» daldırılmış.» 
Bu bir kuşku en azından, sadece bir kuşku. «Notam» 
in niçin kaldırılışını da arz edeceğim. Yalnız şunu söy
leyeyim izin verirseniz; Türkiye ekonomik olarak ge
ri kalmışlıktan az gelişmişliğe gelmiş, az gelişmişlik
ten gelişme aşamasına ulaşmış, gelişme halinde bir 

•ekonomi. Bu ekonomilerin mümeyyiz vasfı, sermaye 
fıkdanı, yetersizliği, yokluğu ve teknoloji fıkdanı, 
yokluğudur; yatırımlarda dış ödeme imkânlarından 
yoksunluktur. Biz de aynı hastalıkların içindeyiz ve 
bu hastalıkların olacağı da zaten planlarımızda belli
dir, yapılan planlarda. 

Şimdi benim teknolojiye ihtiyacım var, dış ödeme 
araçlarına ihtiyacım var. Bunu nereden alayım? Men-
faatlarıma en uygun biçimde nerede bulursam oradan 
alırım. Bunun Batısı, Doğusu yoktur. Türkiye men
faatlerinin gerektirdiği, menfaatlerina en uygun, çı
karlarına en uygun biçimde nereden bulursam ora
dan alırım. Teknolojinin en iyisini, sermaye gelecekse 
sermaye, yardım gelecekse yardımın en az incitici ola
nını nereden bulursam oradan alırım. Ancak bu yol
dan ekonomimi geliştirebilirim. Başka türlü az geliş
mişlikten yahut gelişme halinden çıkmamıza imkân 
yoktur. 45 - 50 milyon nüfuslu bir millet, kocaman bir 
ülke, geniş potansiyeller; neyle değerlendirilecek bun
lar? Tekonolojisiz değerlendirilir mi? Sermayesiz bun
ları değerlendirmek mümkün mü? 

«•Kendi imkânlarımızla kavrulalım» deniyor. Kav
ruluruz o zaman.. 

Yardım veya ikraz veya sermaye hangi kanaldan 
gelirse gelsin menfaatlarıma uygun olduğu ve benim 
haysiyetimi, benim milli hâkimiyetimi zedeleyici bir 
yönü bulunmadığı sürece, ki yoktur hiçbirisinin, bu
nu kabul edemeyiz, hiçbir hükümet kabul etmez, el
bette alınacaktır ve bunlarsız yürümemiz mümkün de
ğildir. 

«Batı'ya meclup olmak, Batı hayranlığı..» Bunlar 
boş veya belki bazılarına 'göre hoş sözler; ama beni 
bağışlayın, gerçekçi olmak zorundayız. Şu memleket 
hepimizin. Kalkınacağız diyoruz, onun vasıtalarını 
kötülemekte, yahut onun kaynaklarını kurutmaya ça
lışmakta hiçbirimizin menfaati yoktur. Gerçekçi bir 
yaklaşımla dış politikanın da icabı, ekonomik politi
kamızın icabı da çıkarlarımızın gözetilmesi suretiyle 
teknolojinin ve sermayenin veya borcun veya yardı
mın çıkarlarımıza en uygun biçimde nereden temini 
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mümkünse oradan alınmasını gerektirir; dış politika 
da, ekonomi politikası da, budur. 

Şimdi bu parantezi kapattıktan sonra, izin verir
seniz, 'döneyim.. 

BAŞKAN — Sayın iBakan, 6 dakika süreniz geç
ti, lütfen mümkün olduğu kadar bağlayınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ER'KMEN 
'(Devamla) — Sayın Somuneuoğlu, «İrak'taki soydaş
larımızın mahkûmiyet kararlarını Türkiye önleyemedi 
mi?» der. 

İrak'taki soydaşlarımızın mahkûmiyet kararlarını, 
bir ülkenin vatandaşlarına karşı, 'ha'klı haksız bilemem, 
yerli yersiz muhakeme etme İmkânına sahip değilim, 
ama beni inciten, beni rahatsız öden, beni üzen ka
rarlarını nasıl önleyebilirdim? Diplomatik yollardan 
teşebbüs suretiyle, rica suretiyle belki yararlı olabi
lirdim; onu defaatle yaptık, bunu kendileri de bili
yorlar, telefonlarla da kendileriyle görüştük, zaman 
zamr.n, teşekkürler gibi iltifatlarına da mazhar ol
dum; ama bunun Ötesinde, diplomatik demarjların öte
sinde bir devletin, bir başka devletin ceza hukuku
na A :ya onun tatbikatına müdahale etmesinin devlet
ler 1 ukükuna sığar bir hareket olmadığını kabul et
mek zorundayız zannediyorum. Müteaddit teşebbüs
ler yaptık, ne kadar müessir oldu bilemiyorum; gö-
gönlümüzü kanatan bu uygulamalar, bu infazlar ya
pıldı. Tabii biz de bunun elemini duyduk. 'Bunun için 
«Türk Milleti harekete gelmedi» gibi itham etme, ta
bii o milleti itham eden bir beyandır, ben ona bir şey 
diyemeyeceğim; ama biz zannediyorum ki bize düşe
ni elimizden geldiğince yaptık. 

SADİ SÖMUNCUOĞLU (Niğde) — Milletle il
gili bir şey söylemedim, devletle ilgili idi 'söyledikle
rimiz. Sayın 'Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ER'KMEN 
(Devamla) — Bunun yanında Türk vatandaşlarını da 
tevkif etmişlerdi; 19 Türk vatandaşı, bir kısmı işçi, 
tevkif edilmişti. 'Bunları da ısrarla takip ettik ve bun
lar nihayet bizim vatandaşlarımızdı, korumak hak
kımızdı. Durum ötekinden tamamen değişik, onların 
tahliyelerini sağladık. Bunların 10'u daha şimdiden 
Türkiye'ye dönmüş bulunmaktadır. Bu bilgiyi de Sa
yın Somuncuoğlu'na sunmayı görev saydım. 

iSayın 'Başkan, sayın Milletvekilleri; çok kısa tut
maya çalıştığım notlarımın, maalesef ancak 1/3'ünü 
söze çevirebildim, sadece Notam'ın kaldırılmasıyla il
gili mevzu üzerinde bir açıklama yapmama İzin veri
niz; aktüel bir meseledir, arkadaşlarımızın haklı ola
rak tereddütleri vardır, orada bir aydınlatma görevimi 
de ifade edip huzurunuzdan ayrılacağım. 

22 . 2 . 1980 O : 2 

Çetin arkadaşım soruyor, diyor ki, «Ne aldınız bu
nun karşılığında?» Evvela şunu ifade edeyim, bu ka
rar bir güvenlik tedbiri olarak Kıbrıs Barış Harekâtı 
sırasında alınmıştı, bir güvenlik tedbiri İdi. 1974 Ağus
tos ayında alınmış bugüne kadar sürmüş gelmiş yara
rını görmemişizdir. Bunun yararının bulunmadığına 
da Milli Güvenlik Kurulu şehadet etmiş, yararsız bir 
kararı bir tehdit vasıtası gibi bir ülkenin üzerinde tut
manın doğru bir davranış olmayacağını düşündük ve 
bunu bir iyi niyet gösterisi olarak, bir iyi niyet hareke
ti olarak kaldırmayı uygun bulduk. Ne alacaktık kar
şılığında? Şunu sormak lazım; ne aldınız karşılığında 
sualine bir başka mukadder sual var; kurulduğu za
man ne alındı acaba? Hiçbir şey alınmadı. 

İRFAN ÖZAYDINLL (Balıkesir) — Çok şey 
alındı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERIKMEN 
i(Devamla) — Affedersiniz harekât sırasında belki 
ürkütücü, belki caydırıcı, geçici bir tesiri oldu; fakat 
arkasından, Yunanistan Ege 'Denizlini kapatmak su
retiyle, Ege Denizini tehlikeli saha ilan etmek sure
tiyle cevabını verdi. 2 ülke, 2 iddia ile karşı karşıya 
geldi. Bakın ne aldık karşılığında, hem istemeden al
dık, müzakere etmeden aldık. Şimdi bana Yunan 
Büyükelçisi haber gönderiyor, «ıBiz de mukabil Nota-
mımızı kaldırıyoruz.» Ege açılmıştır, güzel bir şey de
ğil mi bu? 

•HASAN ESAT IŞIK (Bursa) —.Bu başarı mı 
efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERÎKMEN 
(Devamla) — Güzel bir şey değil mi? 

HASAN ESAT IŞIK ı(Bursa) — Hayır 'efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERIKMEN 

(Devamla) — Ne başarısı arıyorsunuz? Ne başarılı 
oldu ki?. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Herhalde bunu 
hareketinizin bir meyvesi olarak takdim etmeyin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERIKMEN 
(Devamla) — Hayır efendim, hayır, kendiliğinden gel
di diyorum. Ben onu başarı olarak yapmadım diyo
rum. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Biz verdik, onlar 
bize taviz diye yeriyor. 

BAŞKAN — Rica .ediyorum efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERIKMEN 

(Devamla) — Hayır efendim, onlar da taviz diye ver
miyorlar. Bir anlaşmazlık ortadan kalkıyor, bir iyi 
niyet hareketi karşılıklı geliyor. İyi niyet Hareketi ge
liyor. Hem diyorsunuz ki, «iyi niyet hareketini Yu-
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nanlılara karşı gösteremeyiz», hem de, «Yunanlılar 
komşumuzdur, iyi niyet hareketi gösterelim» diyor
sunuz, iyi niyet hareketinin başarısını, arıyorsunuz. Bu
nun mantığına varmanın imkânı yok ki. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 12 dakika geçti, 
bağlayınız, rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet sayın Başkan. 

Bu tartışmayı ben rahatlıkla her yerde ve herkesle 
yaparım. Onun için, vaktim kalmadığı için çok üzülü
yorum. Yoksa, rahatlıkla tartışılacak bir konudur ve 
daha gerilere gitmek suretiyle de bazı şeyleri hatırlat
mak, belki kararımızın haklılığını daha iyi anlatacak
tır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım Sayın Başkan. 
'(AiP. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Bir dakika Sayın Bakan, bazı sorular vardır. 
Soru sormak isteyen sayın üyeler?... 
Sayın Kızılışık, Sayın Ege, iSayın Miski, Sayın Ka-

ramolİaoğlu, Sayın Somuncuoğlu, Sayın Evliya, Sa
yın Demirci. 

Soru sormak için isim tespiti 'işlemi bitmiştir efen
dim. 

Sayın Bakan, şimdi yazılı sorulan tevcih ediyorum. 

«Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Çorum 

'Mehmet Irmak 

1. Bon Sefareti ve Konsoloslukları mensupları
nın işçilerimize ve bütün vatandaşlarımıza yaptığı hak
sızlıkları biliyor musunuz? 

2. Bon Büyükelçisinin, Sefareti malikanesi ve çift
liği haline getirdiğini, en çok ziyafeteler tertip eden, 
sefaret imkânlarını kötüye kullanan bir zat olduğunu, 
Bonodaki en kıdemli elçi olduğunu biliyor ve oradan 
almayı düşünüyor musunuz? 

3. Başta sefir, bütün konsolos ve memurların 
Türkiye Komünist Partisi dahil, Almanya'da kurulu 
bütün komünist işçi dernekleriyle • ilgilendiğini, Türk 
Devletinin değil, Cumhuriyet Halk Partisini temsil 
eder hale düştüğünü biliyor ve bu hale son vermeyi 
istiyor musunuz?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulara yazılı veya 
sözlü cevap verebilirsiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERIKİMEN 
(Devamla) — Efendim, hemen arzı cevap edeyim. 

Bon Konsolosluğundaki vatandaşlara, işçilere ya
pılan haksızlıklar hakkında elimde bir şikâyet yok. 
Sayın soru sahibinin bildiği varsa, şikâyeti varsa, vaka 
zikretmek suretiyle, intikal ettirmesini rica ederim. 
Derhal üzerinde dururum. 

İkincisi; Bon'da ziyafet çekilme, malikane, en kı
demli işçi. 

Sayın soru sahibi de herhalde bilecektir ki, büyük
elçiliklerde zaman zaman davetler yapılır ve bu da
vetler diplomatik misyonların, diplomatik vazifenin 
gereklerindendir. O itibarla, burada da, Bon Büyükel
çiliğinde de görevi icabı olarak veya verilen, yapılan 
davetlere, verilen ziyafetlere mukabele olmak üzere 
bazı davetlerin yapıldığı muhakkaktır. 'Bunu bilmek 
söz konusu değil, -çünkü araştırma mevzuu değildir 
bu- tahmin ederim ki, doğrudur ve yapılması 'da lazım
dır. Diğer elçiliklerde de yapılmaktadır. 

«Oradaki büyükelçimizi, en kıdemli, ki en kıdem
li dediği herhalde dışarıda en fazla kalmış büyükelçi 
olarak soruyor - geri çekmeyi düşünüyor musunuz, 
düşünmüyor musunuz» mevzuu müsaade ederlerse 
benim takdirime kalsın. İBu hususta bir şey söylemek 
mevkiinde değilim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Diğer bir soru, Sayın Hasan Esat Işık'ın sorusu : 

«Sayın iBaşkan 
Bugün dış ilişkilerimizde bir sorun diğerlerine na

zaran, kanımca daha büyük bir öncelik ve ivedilik ka
zanmış olduğundan, sorularım sadece bu konuyla il
gili olacaktır. 

Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanımız tarafından 
cevaplandırılmasını aracılığınızla rica ederim. 

'Bugün radyonun 13.00 haberlerinde Ege'yle ilgili 
714 sayılı Notamlamamızın kaldırıldığı bildirilmiştir. 

1. Bu kararla Ege güneyinden Türkiye'ye doğru 
gelen uçaklar hangi hatta bize ihbar edilecektir? 

2. 714 sayılı Notamlama, Kıbrıs Barış Harekâtı 
çoktan bittiği halde, bilinen önemli nedenlerle bugü
ne kadar Yunanistan'ın ve başka ülkelerin çağrıları
na karşın kaldırılamamıştı. Hangi yeni olay buna im
kân verdi? 

3 . Türkiye'ye yapılacak dış yardımı planlama ile 
görevli Federal Almanya Maliye Bakanı Atina üze
rinden Türkiye'ye geldi ve askeri konularla da ilgilen
diği görüldü. Notamlamanın kaldırılmasının bu zi
yarete rastlaması çok talihsiz olmamış mıdır? 

Demirel Hükümeti ekonomik dış yardımı çabuk-
laştırabihnek için siyasal ödün verdi, yorumunu ko-
laylaştırmayacak mıdır? 
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Hükümet, niyeti bu olabileceği düşünülemez, zira, 
böyle davranışlar gerçek (herhangi 'bir Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinden beklenemez, bu talihsizliği gör-
remedi mi? 

4. Bu davranış Türkiye'yi Ege'de karasuları için
de hapsetmek emelinin gerçekleşmesini kolaylaştır-
maz mı ve bizi de buna yardımcı bir duruma sokmuş 
olmaz mı? 

5. Yunanistan'ın NATO askeri örgütüne sağlıklı 
şartlar altında dönmesini elbette Üsteriz. Ancak, bizim 
için daha önemli olan, Yunanistan'ın askeri örgüte 
dönmesi midir, yoksa Ege'deki hak ve sorumlulukla
rımıza sahip çıkmamız mıdır? 

'Kuşkusuz Türk Ulusu için ikincisi daha önemli
dir. 

Böyle olduğuna göre, Hükümetin derhal ve hatta 
sizin şimdi kürsüden : 

A) Türkiye'nin Ege'deki hak ve sorumlulukları
nın, NATO çerçevesinde de dahi, karasularımızla sı
nırlandırılmasını asla kabul edemeyeceğimizi, 

- IB) Bu koşula uygun bir plan kabul edilmeden 
ve Ege'de kıyılarımıza yakın adaların silahlandırılma
sı ve çevresinin mayınlanması sorunları, hakkında bi
zim de kabul edebileceğimiz bir mutabakata varılma
dan, Yunanistan'ın NATO askeri örgütüne dönüşüne 
«Evet» dememizin mümkün olamayacağını İlan etmesi 
gerekmez mi? 

6. Ekonomik dış yardım ayrıntılarıyla kesinle
şinceye kadar Yunanistan'ın NATO askeri örgütüne 
dönüşü konusunun görüşülmesinin ertelenmesi, orta
ya çıkan bu durum karşısında, ülkemizin itibarı açı
sından daha doğru olmaz mı? 

Saygılarımla.» 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla)' — Sayın Başkan, sorular hayli uzun, tabii 
hepsini hafızada muhafaza etmek kolay değil, ama, 
çok sevdiğim arkadaşım Işık'ın kuşkularını, endişe
lerini az çok bilirim. Hem de genel çizgiler içinde bü 
'soruların bir kısmının cevaplanmasının da mümkün 
olacağını sanıyorum. 

Bir kere hemen arz edeyim ki, Federal Alman
ya'nın Maliye Bakanı Mathoefer'in bu Notamlamanın 
kaldırılmasıyla hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Belki 
de Mathoefer bu Notamlama meselesini dahi bilmi
yordu. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Allah için. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Belki de diyorum. Yani o kadar bahsi 
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geçmemiştir ki, belki de bilmiyor, belki biliyor. Ni
çin adamı suçlayayım: ama... 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Atina'dan geldi. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Ben itineertini tayin edemem Sayın 
Işık. Yani oradan gelme buradan gel diyemem, Atina' 
dan geldi. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Atina'dan gelme-
sin'n böyle bir kuşku yaratabileceğini düşünm'ediniz-
mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz düşüncele
rinizi anlamaya çalıştım, yazdığınız soru kâğıdından, 
siz do beni dinlerseniz düşüncelerimi anlamaya belki 
muvaffak olursunuz, belki imkân bulursunuz diye
yim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Matlhoefer'le bu konunun hiçbir alaka
sı yok, onu kesinlikle söyleyeyim. Hiçbir alakası 
yoktur, Yani zamanlama ile Notamlama işiyle. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Zaten bunu bili
yoruz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETİN ERKMEN 
(Devamla) — Biliyorsanız niye soruyorsunuz? Bildi
ğinizi niye soruyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Işık. Soruyu sordunuz 
efendim, cevabını Sayın Bakan dilediği şekilde verir. 
Usûl böyledir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETİN ERKMEN 
(Devamla) — Arz edeyim efendim, müsaade ederse
niz. 

Yunanistan'ın entegrasyona girmesi mi, NATO 
asksri kanadına girmesi mi önemli, bizim Ege'deki 
haklarımız mı önemli? Elbette bizim haklarımız 
önemli. Kim aksini söyleyebilir? Siz öyle söylüyorsu
nuz, Türk Milleti söylüyor diyorsunuz. Elbette her
kes öyle düşünecektir. 

Milletimizin ülkemizin stratejik, siyasi ekonomik 
menfaatleri zedelenmemek kaydıyla, Yunanistan'ın 
NATO'nun askeri kanadına dönmesi menfaatimize-
dir. Bunun gerçekleşmesini, biraz evvel arz ettiğim 
kayıtlar "içinde arzuluyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETİN ERKMEN 

(Devamla)' — Diğer sorularınız, zannediyorum bun
ların etrafında dolaşıyor. Genel olarak tekrar ede
yim ki, Notamlama tamamen tek taraflı, bizim ira
demizle hiçbir telkin söz konusu olmaksızın, yararı 
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kalmadığına inandığımız bir kaydın kaldırılmasından 
ibarettir. Başkaca bir anlam veya bir kuşkuya bura
da mahal yoktur. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Ne büyük tesa
düf? 

DIŞİŞLERİ BAKANİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Sizi burada ikna etmek imkânı olma
yınca, şüpheleriniz mantığa karşı gelince ben ne ya
pabilirim Sayın Işık? (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan,. verdiğiniz cevap ta
mamsa... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Resmen söylüyorum, mesul insan ola
rak. Mesul insan olarak söylüyorum, sorumsuzca 
davranıyorsunuz. Mesul insan olarak söylüyorum, 
«hayır» diyorsunuz, tebessüm ediyorsunuz. Yani ya
kışmıyor size, kemalinize yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz cevapları istediği
niz şekilde vermekte serbestsiniz. Cevabını verdiyse
niz başka soruya geçiyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet, başka soruya geçiniz, kalanları 
yazılı veririm efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Kızılışık, sizin sorularınızı alayım. 

GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım, soracağım soru Muhterem Vekilin icrayı 
vekâlet devresine münhasır olmayıp, daha evveline 
münhasır olabilir. 

Eski parlamenter arkadaşlarımızın bir endişesini 
soru olarak arz ediyorum. 

Sayın Bakan, mevcut mevzuata göre parlamen
terlere belli tipte ve de eşlerine aynı tipte pasaport 
verilmisktcdir. Yüce Meclisten kısa zaman evvel çı
kan diğer bir kanunla, aktüel parlamenterlerin sahip 
oldukları hak aynı eski parlamenterlere de tanın
mıştır. 

Anca'k, bürokratlar bu konuyu kendi isteklerine 
veyahut da kendi anlayışlarına göre tefsir etmektedir
ler. Sorum şu ki: 

1. Meclisin yüksek iradesinin temsili bürokrat- • 
lara mı kalmıştır? 

2. Şu anda icrayı vekâlet buyurduğunuza göre, 
eski parlamenterlerin bu endişe ve üzüntülerini gi
derecek bir düşünce veyahut da bu konuda bir tasar
ruf içinde misıiniz? Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sorunuz tamamen 
2 nci soru içerisindedir. I 

Sayın Bakan buyurun. 1 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Davamla) — Sayın .Başkan, hepimiz bugün paria-
men'ueriz. Ben dün eski parlamenterdim, yarın yine 
eik'i parlamenter olacağız hepimiz. Onun için mese
leye o açıdan bakmayacağım. İızin verirseniz hukuki 
açıdan bakmak istiyorum. 

iradeniz, Türkiye Büyük Millet Meclislinin ira-
deji tabii hepsinin üssünde. Kanunun yazılışında bir 
hukuki anlayış ortaya çıktı. Hukuk müşavirinin mü
talaası bu. Tabii bürokratların yorumlaması şek
linde değil. Her kanun tatbikatında bir yoruma 'tabi 
olur. Doğrudur, yanllışti'r, düzelir. Bir mütalaa ve
rilmiştir. Özel pasaportlara, diplomatik pasaport da
hil, alma hakkına sahip olanların görevleri süresince 
bu hakka sahip oldukları yolunda bir hüküm var, 
Pasaport Kanununda. 

Eski parlamenterlerin görevleri devam etmediği 
için burada tereddüt hâsıl olmuştur. Görevi bitmiş. 
Birinci derecede yüksek bir memura görevi boyunca 
pasaport verilirken diplomatik pasaport veriliyor, bi
tince o haktan mahrum oluyor. 

. 'Böyle bir tatbikat karşısında böyle bir anlayış çık
mıştır. Bu anlayış geçerlidir, geçersizdir; bumu tar
tışmayacağım. Ben de üzerinde durmak fırsatını bu
lamadın, bir kere daha ben kendim de tetkik edece
ğim. Kanunun sarahati eğer bu imkânı sağlıyorsa 
kimsenin onun karşısında durması mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ege. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki soru'urıma 
yanıt rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — 1. Sayın Ha
san Işık'ın 'söylediklerini ve Sayın Bakamın da yanıt
larını bir an için geçerli farz etsek bile, 714 sayılı 
Notamlamanın şimdiki Hükümet tarafından kaldı
rılmış olması, Milli Güvenlik Kurulu kararımın, Sa
yın Balkanın da beyanlarında belirttiği gibi, bizim 
için yarar sağlamladığı gerekçesiyle kaldırılmış oldu
ğumu kabul etsek bile, daha evvelki hükümetler za
manında yine Başbakan Sayım Süleyman Demirel'di. 
Neden acaba o zaman bir gerdkçe gösterilmeden kal
dırmak istemediler de bugün bunun kaildırı'iması lü
zumunu hissediyorlar 

Bunu Dışişleri ıBakamı' sayım arkadaşımızın, te
ferruatıyla ve olanak varsa yazılı olarak cevaplandır
malarını rica ediyorum. 
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2. Bir de Türk kamuoyunda, 'karşılığında bugün 
Sayın Alman Maliye Bakanından, Türkiye temsilci
siyle ilgili, acaba ne aldık, ne verdik düşiünc isinin 
açıklanmasinı istiyorum. 

3. Sayın Başkan, bundan önceki hükümetler za-
aronında genel duygular itibariyle Batı ile olan iliş
kilerimiz açıktı. Oysa Müslüman üilke olması 'itiba
riyle 'bu ülkelerle jolan ilişkilerimizin ve politikaları
mızın sayın Bakan tarafından daha açık şekilde, özel
likle Filistin Kurtuluş Örgfültü ile olan ilişkilerimizin 
daha açık şekilde bdlrilmıeslni rica ediyoruım. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekili Ege' 
nin 'sorularına mahal kalmayacaktı, eğer vakitlim mü
sait olsaydı, Müslüman ülkelere ilişkiler hakkında 
notlarımda malumait var; fakat arz eltımek imkânını 
'bulamadım. Onun için özür dilerim. Ama şu ka
darını söyleyeyim ki, 'tüm Müslüman ülkelerde geç
mişi aratmayacak ve geçmişteki 'tatbikata - sizin de
ğil sadece - gölge düşürücü 'hiçbir mahiyette bir 'ha
reket yoktur ve hareketlerimiz dostluk çerçevesi içe
risinde devam etmektedir ve devam edecektir. İs
lam Konferansının bir üyesiyiz her toplantılarına ka
tılırız, kararlarına katkımız olur. beyanlarımız olur, 
dostluklarımızı da perçinlaştiririz, aramızda herhan
gi bir Müslüman ülke ile hiçbir sürtüşme söz ko
nusu değildir. Bu münasebetleri daha iyileştirmek 
amacımızdır. 

«Ne aldık, ve verdik» hikâyesini hemen arz ede-
yim. «Geçmişte niçin verilmiştir?,» diye yazılı iste
diler; ama herhalde ben geçmişteki Demlirel Hükü
metlerinin hesabını vermek için değil, burada 1980 
mali yılı bütçesi dolayısıyla bugünkü tatbik edece
ğimiz, tatbik etmekte bulunduğumuz dış politikanın 
hesabını vermek için buradayım. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ama aynı Baş
bakan görevliydi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Aynı Başbakan olduğunu bilemem. 
Onun hesabı herhalde benden sorulmayacaktır. Onu 
ne bir tahmin ne de 'spekülasyon yapmak mevkiinde 
de değilim, hakkım da yok ona. Onun için o soruyu 
yazılı dahi cevaplayamayacağımı arz edeyim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplan'dırilmııştrr efen
dim. 

Sayın Miski, buyurun. 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Bakan, 
mühim olan yardimcilığınız zaten. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Ce/ap veremeyeceğimi beyan ederim. 

BAŞKAN — İfade ettim efendim, sorular cevap
landırılmıştır. 

Buyurun Saym Miski, sizi dinliyorum. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın, Başkan aşağıdaki 
sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılması
nı rica ediyorum. 

1. OECD çok uluslu şirketler koduna 1976 yılın
da Demire! Hükümeti zamanınlda rezerv koymuş idik. 
Şimdi ise rezervi çektiğimizi gazetelerden öğrenmiş 
bulunmaktayım. 1'976'da bu rezervi koymamızın ge
rekçesi ne idi? 

2. O günden bugüna kadar değişen nedir ki bu 
rezervi geri çektik? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Davamla) — Arz edeyim eifertdim. O zaman belki 
anlayış veya tatbikat yabancı sermayeye karışı dalha bir 
çekingen ve kuşkulu idi. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Daha da dikkatli 
idi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Kuşkulu . idi. Hiçbir zaman bu 
kuşkudan, bu zihniyetten kurtulmamıştır. Buıgün 
tatbikata koyduğumuz ekonomi politikası içinde ya
bancı sermayenin r'olü, payı ve ekonomiye yararı ola
cağına inanıyoruz. Onun için kaldırdık efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efend'Jm. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
'sorduğum soruları İçtüzük çerçevesi içerisinde sor
dum. Sayın Bakan arkadaşım «Cevap vermeyeceğim 
veya vermeye lüzum görmüyorum» terimini kullandı
lar. İçtüzüğe göre böyle bir hakkı yok. Lütfen zabıtları 
okusunlar. Başkan olarak da siz de değerlendiriniz. 
Ben ise konunun teferruatı bakı'mınldan kandillerini yor
mamak, daha teferruatlı bilgi almak için yazılı istedim. 
Ben ısrar ediyorum, yazılı cevap İşitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, ben Bakanın nasıl cevap-
landırılmaısı lazım geldiği konusunda Bakanı tahdit 
edemem. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — «Cevap vermeye 
lüzum görmiüyorum» diyemez. Takdir ona kalmış de
ğil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Arz edeyim tekrar efendim. 

656 — 
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BAŞKAN — Sayın Bakan •dönmeyelim üica edi
yorum. Sayın Miski'nin 'sonulların cevaplandırdınız. 

Sayın Karamiöl'laioğl.u, buyurun efendim. 
ÇAĞLAYAN EGE {İstanbul) — ZatıâlinOz zıptı 

okuyun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
{Devamla) — Sayın Başkanım izin veriniz, belki bir 
anlaşmaya varırız. İzin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Ben «Cevap vermeyeceğim» demedim, 
«Cevap veremem, verecek durumda değilim» dedim. 
Çünkü mesuliyet devreme taailluk etmiyor. Malumatım 
yok. «jBöyle bir şeyi de niçin yapmadıniiz» diye benden 
evvelki hükümet başkanlarına veyahut benden evvelki 
bakanlara sormaya da hakkım yok. «Niye yapmadı
nız Ibunu» diye de sormaya hakkım yok. Onun için 
cevap verilebıilirllik görmediğimi Söyledim, yazılı ce
vabımda da bunun cevap verİlebilJrJiği olmadığımı ya
zacağım ve size de yine cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
Sayın Karamollaoğlu buyurun efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU {Sivas) — Sayın 
Balkandan aşağıdaki sorulaırmın cevaplandırımasını ri
ca ediyorum: 

1. İran'daki elçilik mensuplarımız, gece yarısı, 
alelacele ve o günkü şartlarda İran Hükümetini küçük 
düşürecek tarzda neden geri çektiniz? 

2. Islâmabad'taki İslam Ükelerİ Konferansında 
alınan kararların tamamına uymayacağMiiizı ifade eder
ken hangi gerekçeyle NATO ülkelerince daha önce 
alınan karara tam mutabakatınızı ifade edebiliyorsu
nuz ediyordunuz? 

3. Şimdiye kadar Afgan mültecilerine Devlet 
olarak hanigi yardımda bulundunuz? 

4. Kıbrıs'ta ulaşmak istediğimiz nihai çözüm ne
dir? 

5. Kıbrıs'ta Maıraş Bölgesinıi yerleşime açacak mı
sınız? 

6. Türkiye'nin kaç yerinde Amerikan üssü veya 
tesisi vardır? 

7. Ortak Pazarın nihai hedefi siyasi Ibirîik midir, 
değil midir? 

8. Avrupa Parlamentosunun doğrudan seçimi ve 
ibJrçok 'konularda şimdiden yetki sahibi olması, millet
lerin hükümramhlk haklarını üye devletler olarak gi
derde oıitadan ikaldırmayiacalk mıdır? 

9. 'Bu meyamda Avrupa Pariarnentiosumun alacağı 
kararlar, mili menf altlarımızla bağdaşmaz ise ne ya-
paibiliriz? 

10. Gümrük birliği sağlanırsa Türkiye'nin sana-
yiieşmöii nasıl mümkün olur? 

11. Ortak Pazar anlaşmasıyla Avrupa'daki fert
ler de Türkiye'de yerleşme hakkını kaızamıdıklarına gö
re, İsrail'de veya Filistin'de İsraillilerin meydana ge
tirdikleri gibi bir oyun Türkiye'de de p'lan'Ianmak is
tenirse, hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Efendim çok kusa olarak arz edeyim. 

İslam Konferansı kararlarının tümüne karşı bir be
yanımız mevcut değildir, öyle bir şey yoktur. Sadece 
Anayaisamızın gereği bazı kararlarına rezerv koyarız; 
o da Anayasamıza 'saygınlığım'izdandır. Mesele ondam 
ibaret, 

«NATO'nun bütün kararlarına nasıl uyuyorsunuz?» 
diye 'soruyorsunuz: M'üzakereye giriyoruz, menfaatı-
mıza uygun görüyoruz ve kabul ediyoruz, uyuyoruz. 

Avrupa Parlamarttlösunun milletlerin egemenlik 
halklarım ortadan kaldırıp kaldırmadığı meselesini tar
tışmak, 'bilmem burada mümkün mü? Ne zaman mü
sait, ne de tartışacağımız konu şimdi budur; ama he
men şunu söyleyeyim ki Avrupa Parlamentosu bugün 
kurulmuştur, zannetmiyorum İki ibugün oraya üye olan 
ülekeler egemenlik haklarını kaybetmiş olsunlar. Öyle 
(bir şeyi zannetmiyorum.. 

TEMEL KARAMOLLAlOĞLU (Sivas) — Bırakı
nız da gürültü ötmeyi Bakanı dinleyin. Dinleyin de 
bir şeyler öğrenirsiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
{Devamla) — Hayır efendim, arz edeyim. Zihinlerde 
tereddüt 'kalmasın. (AP sıralarından gürültüler) 

TEMEL KARAMOLLA (Sivas) — Bırakımız da 
gürültü etmeyi Bakanı dinleyelim. Dinleyin de bir şey
ler öğrenirsiniz. 

(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, rica ediyorum, 
rica ediyorum sayın Bakan cevap veriyor efendim. 

TEMEL KARAİMOLLAOĞLU {Sivas) — Yarım 
saaaMr durrnuyorsunuz. Ne Ibiliyörsunuz, ne db din
lemek istiyorsunuz. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu 'Sayın (Bakan 
cevaplıyor efendim. 

Sayın Bakan 'buyurunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

{Devamla) — Efendim, zühinlerde tereddüt 'kalmasın 
diye bazılarını açıklıyorum. Yine de arzu'ederseniz 
yazılı cövap da verobiirîm. 
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TEMEL KARAıMOLLAOĞLU '(SiVtfs) — Yazılı 
cevap bekliyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERK'MEN 
'(Devamla) — Şunu tekrar arz edeyim1: Avrupa Par
lamentosu bugün kurulmuştur, ama üye ülkelerin 
'hiçbirisinin hâkimiyet hakkı bundan zedelenmiş de
ğildir, 

Biz henüz dahil değiliz, faraziye üzerine, «zedele
necek mi hakkımız» diye ürkmenin de anlamı yoktur. 
Mesele buraya gelir, enine boyuna tartışırız burada, 
«Efendim bu bizim milli hâkimiyeti hakkımıza teca
vüz teşkil eder, zedeler» dersiniz, o fikirde olanlar ek
seriyet olursa kabul edilmez, biter gider. Demokrasi
nin kuralları bundan ibarettir. Siz öyle düşünüyor
sunuz diye herkesin öyle düşünme mecburiyeti yok
tur, 

«Avrupa'da serbest d'olaşım ve yerleşme hakkını 
ibiz tanıyoruz» Öyle Ibir şey yok. Biz aksine bunu is
tiyoruz. 'Bizini orada işçilerimiz, vatandaşlarımız var. 
Serbest doilaşjsınlar, istedikler işi istedikleri yerdb tut-
sun'lar diye istiyoruz. Ben bu konuyu zaten açıkla
mak istiyordum, açıklamama fırsat verdiniz. Zaten 
'konuşmanızda beyanlarınız arasında bu hüsulslar yer 
almıştı. Bir yanlış anlayış bu. Avrupalılar gelin bizde 
yerleşin, istediğiniz işi tutun, istediğiniz binayı yapın, 
istediğiniz kuruluşu meydana getirin, dilediğiniz ku
ruluşu meydana getirin, dilediğiniz gibi lıareket eldin 
diye bir şey yok. Zaten her memleketin kanunları var, 
yerleşmenin Usulü var, nizamı var. ©ilmem, İsrail'de 
ne olmuş bilmem; ama hu kuşkularla nereye varılır? 
Meclîslerde 'bir kaide var, «şek ile yakın 'hâsıl olmaz»; 
şüpheden !bir şey doğmaz arkadaşım. 

Gene cevaplarımı yazılı olarak arz edeceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Somuncuöğlu... 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, suallerim şuhlardır 'i . 

1, «Kıbrıs diye Ibir meselemiz yok», «Kıbrıs bi
zimdir», «Kıbrıs'ın yansı bizimdir», «Federasyon», 
«2 bölgeli federasyon» gibi tezleri ileri sürmek, diş 
politikada hedef değişikliği mi, yoksa gözlem değişik
liği inlidir? 

2, Irak'ta katledilen 5 Türk olayı Türk Devleti
nin itibarıyla ilgili midir? 

3, Sayın Bakan, «haysiyetimize ve topraklarımıza 
tecavüz olmadıkça herkesle iyi geçiniyoruz» dediler. 
Elçilerimizin şehit edilmesi, Batı Trakya'da ve Irak'ta 
Tür'klerin katlddilmesi, Türk (Devletinin haysiyetine 
tecavüz olarak görülebilir mi? 
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4. Almanya'ya usulsüz olarak gönderilen 100 mi
litan öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı ile temas edi
lerek. geri döndürülmesi düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devarrila) — Sayın 'Başkan, izlin Verirseniz en sonun
cu sorudan hemen başlayayım. Sayın sözcünün (be
yanında tespit etmiştim 100 öğretmenin gönderildiği
ni. Bunu bir hareket noktası sayarak inceleyeceğim 
efendim. İnceleyeceğim, gerekirse de kendilerine ya
zıyla bildiriirim. Gerekeni yapacağımdan emin olabi
lirleri 

'Kıbrıs üzerindeki iddiaların zaman içinde yapılma
sının muhasebesini yapmak ne getirir 'bilemem. «Kıb
rıs diye bir sorunumuz yoktur» denildiği zaman, ma
lum olduğu üzere, Kıbrıs Lozan Ariaşma'sıyla İngi
lizlere bırakılmıştı. İngilizlerte aramızda bir mesele 
yok idi ve o zamanki iddia. Kıbrıs eğer İngiliz hâki
miyetinden başka bir hâkimiyete geçecek ise Kıbrıs 
meselesi varıdır; ama İngiltere'nin hâkimiyeti devam 
ettiği sürece imza ettiğimiz bir anlaşmaya ahde vefa 
kuralınca öyle cevap vermek, öyle (belirtmek gereki
yordu. «Kıbrıs meselemiz yoktur» 'sözü, sanıyorum o 
zamana aittir. Sonra Kıbrıs diye meselemiz olduğu 
ortaya çıktı. Kıbrıs için kan döktük. Artık, («Kıbrıs 
diye bir meselemiz yoktur, niçin dendi?» diye bugün 
tartışmanın bir parti faydası olduğunu zannetmiyo
rum, 

Kıbrıs politikasındaki değişiklik meselesine gelin
ce; Kıbrıs politikasında bir değişiklik yoktur. 'Kıbrıs 
politikasında, dalha evvel d'e sürdürülen 2 toplumlu, 2 
topraklı, sınırları 'belli 2 topraklı bir federal devlet 
içinde birleşmiş, bağımsız, bağlantısız bir Kıbrıs Dev
leti meydana getirilmesi yanındayız, yönündeyiz ve 
Kıbrı's'lı soydaşlarımız da bunu sağlamak hususun
da müzakerelerde gayret -gösteriyorlar, biz de kendi
lerine bu fikirler etrafında destek ölüyoruz. 

Diğer sorular için yazılı cevap arz edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Evliya... 

HALİT EVLİYA (Kahramanmaraş) — Sayın Ba
kandan çok kısa bir sorumun cevaplanmasını rica ede
ceğim, 

BAŞKAN — Ben de rica edeceğini mümkünse. 
HALİT EVLİYA ((Kahramanmaraş) — Irak'ta 

idam edilen 5 Türk Türkiye Cumhuriyeti tebaalı mı, 
yoksa Irak tebaalı mıdır? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERK'MEN 
(Devamla) — Efendim, Sayın Somüncuöğlü'nun so-
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rusunda da vardı bu, cevaplayamamıştım, fırsat verdi
niz, 'teşekkür ederim. 

Bunlar Irak tdbaalıd'ır, Türle «oyundan Irak vatan
daşıdır. Vatandaşlık münasebeti dolayısıyla biraz ev
velki açıklamalarımda, giriş açıklamalarımda da arz 
ettim, ancak diplomatik temaslar yapabildik, onları 
yaptık. Şimdi 'bunların idam edilmesinin Türk Dev
letinin haysiyetiyle (bir ilgisi olacağını zannetmiyorum. 
Niçin idam edildiğini de bilemiyorum. Kendileri, iddi
alarına göre «!bir ihanet» diyorlar, (bir ihtilal mahke
mesi kuruyorlar. Birçok şeyler oluyor her yerde; 
İran'da da oluyor, başka ülkelerde de oluyor; bunları 
tartışmak bize düşmez ve Iburalda bunları tartışmak 
başka ülkelerin içişlerine karışmalk olur. 

ÎSMİET ÇANAKÇI (Ankara) — Türkiye'de ölen
lerin hesabını sormuyor da, Irakltakini soruyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Bakan. 
Sayın Demirci, za'tıâliniziin sorularını rica edeyim 

efendim. 
OSMAN DEMİRCİ (Erzurum) —-Vazgeçtim Sa

yın Başkan, 
'BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular tamamlanmış

tır. 
Teşekkür ederim, buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan; saygı
lar. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. 
Sayın Altan Tuna buyurunuz (CHP sıralarından al

kışlar! 
>Bir da'kika Sayın Tuna, siz söze (başlamadan önce 

bir açıklama yapayım efendim. 
Sayın Hasan Zengin, soru sormak istemiştir. So

ru işlemi 'bittiği duyurulduk'tan sonra soru imkânımız 
yoktur. Bunun için size hu imkânı veremedim. 

Teşekkür ederim. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, ar

kadaşımızı 'kürsüye dalveit ettikten sonra ıbunu söyleme
n/z doğru olmadı. Bakan ininceye kadar... 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
ben bekleyebilirim. 

BAŞKAN — Size cevap verebilmek için, zaten. 
sİzaH 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Cevap verilmedi. 
BAŞKAN — Sayın Zengin, size soru sorma im

kânını vermem mümkün değildir... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Öyleyse konuş

mayınız, niye davet ettiniz? Ben Sayın Bakan, hurada 
iken... 

| BAŞKAN — Sayın Zengin, ıben size arkadaşımı 
davet etsem de, dtmesem de soru sorma imkânı verie-

1 ** 
mem, bunu 'belirtmek için, cevap vermiş olmak için 
veriyorum. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — O zaman lüzumu 
yok; fakat soracağımız şeyler var. Kıbrıs'ta Maraş 
'bölgesini mutlaka halletmek lazım... 

BAŞKAN — Bunlar mümkün değildir Sayın Zen
gin, 

Buyurun efendim, buyurun efendim. Sayın Zen
gin, size soru hakkı vermedim, lütfen. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Yani, Kıbrıs'taki 
'Maraş bölgesinin... 

BAŞKAN — Rica ederim, soru hakkı vermedim, 
zorbalığın da yeri yok... Rica ederim oturunuz. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Rum havasından 
I kurtarmamız gerekir... 
I BAŞKAN — Oturunuz efendim, size soru hakkı 
I vermiyorum... Vermiyorum Sayın Zengin, böyle m'il-

ttevekilliği olmaz, rica ederim. Yani, size cevap ver-
I miş olmak mı hata? 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim oturunuz... (Başkanın 

I tokmağı vurması) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Almanya'daki iş-
I ç'ler'in sosyal haklarının mutlaka korunması gerekir. 
I BAŞKAN — Sayın Zengin, size sorma hakkı Ver-
I miyorum... Sayın Zengin... Sayın Zengin, soru sora-
I mazsınız. 
I Buyurun efendini; 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ayrıca, Stock-
I hoîm Elçisi Sayın Reisicumhur tarafından onaylan-
I rnadı. Stockholm Elçisinin Sayın Reisicumhur tara

fından niçin onaylanmadığı... 
I BAŞKAN — Sayın Zengin, hu zorbahktır, yapa* 
I mazsınız, 'böyle bir usul yok, rica ederim... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Siz davet etitiği-
I niz için konuşuyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Zengin, rica ederim, istismar 
I etmeyiniz bu kadar... Çdk rica öderim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Hayır efendim, is-
I tismar etmiyorum. Bazı meseleleri halletmemiz gere-
I kiyor. 

BAŞKAN — Rica öderim, böyle mi halledecek'si-
I niz? Usulü bilmiyorsunuz, erkânı bilmiyorsunuz, me-
I sele halledeceksiniz; hangi kafa ile? Rica ederim... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ortadoğu bolge-
| sini tamamen Amerikan uydusu haline getirdiniz. 
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BAŞKAN — Çok rica ederim. 
Buyurun Sayın Tuna . 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Her ne kadar önüne gelene kripto Ödemeye me

raklı, açıktan aşın Amerikancı yazlar ve siyasetçiler, 
bilmedikleri konuda konuşanlara çok bilen olarak gül
mekte 've dış politikada söz söyleyebilmek için mutla-
'ka çok bilmenin gerekli olduğunu savlamakta iseler de, 
ben sözlerime öncelikle bu konudaki çarpıklığı eleş
tirerek başlayacağım. 

Ülkemizde hiç tanınmadığı sıralarda yabancı iş 
çevrelerince çok iyi tanınan ve Jhonson'un adamı ola
rak AP'nin başına getirilen Sayın Demirel, egemen Sı
nıflar adına uyguladığı iç, dış, ekonomik politikalarla 
yurdumuzu bugünkü batağa sokmazdan evfvel, kitle
lere sevdirilmesi kampanyaları sırasında, küçüklü
ğünde çobanlık da yapmış bir halk adamı olarak su
nulmuştu. Bu «Çoban Süiü» efsanesinin bilinçaltı 
d'ürtüleriyle olacak, Demirel Sayın Bülent Ecevit Hü
kümetini acımasızca ve sürekli olarak «Bunlar 3 kazı 
güdernez» biçiminde eleştirmiştir. (AP (sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri) 

Evet, çobanlığının bir gereği demek ki. 
ifşte balkımızı güdülecek yaratık sayan bu man

tık gereği, Öteden beri «Ihalk dış politikadan anlamaz» 
denerek, 'oluşumuna katılmadığı gibi, çok şeyler onun 
temsilcilerinden, bizlerden de kaçırılmaktadır. Eskilden 
«klasik diplomasi gizlilik gerektirir» denirdi, şimdi
leri de ço'k teknik olduğu 'kamuoyu ve Meclislerin 
teknik yetersizlikleri bulunduğu öne sürülüyor. Oysa 
yasatna organı bu konularda da bir tartışma forumu 
olmalıdır. 

Uluslararası ilişkilerde halkın önemi ve etkinliği 
arttıkça, kapalı diplomasiden açık diplomasiye geçil
mektedir. Tutalım ki, gizli ve ço'k teknik politikalar 
yanlış uygulanarak ülke savaşa girdi veya işgale uğra
dı, ölecek olanlar, hayatı kararacaklar, düşünmesi 
bile zor gelen acıları çekecek olanlar kimlerdir? Sa
dece, kendi çarpık mantığınızla gütmeye kalktığınız 
halik değil mi? Bu iki duruma birer somut örnek 
vereceğim: 

1. 1950 iktidar değişikliğinin sarhoşluğu içinde, 
bizi NATOVa alsınlar diye ve ne halk önünde ne 
de temsilciler önünde tartışmadan, apar, topar Ko
re'ye asker gönderdik. Binlerce Anadolu evladı ne
ye uğradığını anlamadan Kızıl Çin'e karşı ABD saf
larında çarpışırken Kunuri Dağlarında seb.it kaldı. 
Bugün ABD ve Çin dost oldular, Kuzey Kore ve Gü-

i ney Kore'nin birleştirilmesi çalışmaları ilerliyor. 
I Olumlu sonuçlandığında oradaki şehitliğimiz Kore 

balkı için ne anlama gelecek? 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Siz de Türk Milleti ile dost olun. 
ALTAN TUNA (Devamla) — 2. Daha 1960'lar-

dan önce kitle gösterileri ve her türlü iletişim araç
larıyla halka mal edilen Kıbrıs sorunu sürerken, 
Ada "da soydaşlarımızın kırımı başladığında giriştiği
miz sınırlı askeri 'harekâtta akıttığımız kanları, eko
nomimize getirdiği yükü ve sonrası sıkıntılarını da 
halkımız bağlantısız, üslerden arınmış, bağımsız Kıb
rıs Federe Devletine severek helâl etmiştir. 

Arkadaşlar, «Halk bilmeli, temsilcileri tartışma
lı» derken, 1 gram bal için 1 çuval keçiboynuzu ye
diğimiz 23 Ocak 1980 günlü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ortak Toplantısı gösterisini kastetmiyorum. 
Bu toplantıda 7 konuşmacıyı l'er saat dinledik. Bir -, 
ikisi hariç Amerikacılik yarışındaydılar. Hele Sayın 
Bakan ortaya yeni bir şey koymaktan kaçınarak, dik
katli bir okuyucunun gazeteleri taradığında yapabile
ceği kronolojik derlemeleri sundu; üstelik komşu
muz Yunanistan ile aramızdaki sorunlara ya ıhiç do
kunmadı, ya da bir cümle ile geçiştirdi. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır sağ iktidarlar eliyle 
sürekli edilgen politikalar uygulamaktayız. Geldiğimiz 
yere bir bakıp Cumhuriyetimizin kurucusu. Mustafa 
Kemal tAatürk'ün şu sözlerinin denektaşına kendi
mizi bir vuralım: «Tam bağımsızlık elbette siyasal, 
maliye, İktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alan
da tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu say
dıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun 
ulusun ve ülkenin gervek anlamıyla bağımsızlığından 
yoksun olması demektir.» 

ABD'ısi, CÎA'sı, AET'si, OECD'si, Dünya Banka
sı, IMF'si, susu busuyla iç içe ne durumlara geldik. 
Hele şu IMF, yıllardır; yardım gelecek inşallah, Tür
kiye tedbirlerini aldı maşallah, arkası kesildi fesup-
hanallalh örgütü oldu çıktı başımıza. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Ecevit, 5 defa çıktı dilenmeye. 

ALTAN TUNA ^(Devamla) — İçimizdeki işbir
likçileri aracılığı ile ekonomimize ilaç diye verdik
leri reçetelerde siyasetler buyurarak sanayileşmemi
zi önlemeyi, pazar durumumuzu sürdürmeyi, dışa ba
ğımlılığımızı ve borçlanma zorunluluğunu artırma
yı, onlara yarayan bozuk düzeni değiştirmemizi en
gellemeyi, siyasal ipotekleri pekiştirmeyi pek güzel 

| becermekteler. O kadar ileri gidebilmekteler ki, halk-
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lan birbirine yaklaştırıp 'kaynaştırarak dünya barışı
na büyük katkıları olan spor gibi bir olgunun en bü
yük şöleni olimpiyatlara katılmamamızı dahi buyu-
rabilmekteler, 

Sayın milletvekilleri, açıktan aşırı Amerikacılar-
la soğuk savaş kışkırtıcılarının son aylardaki genel 
uğraşlarına bakınca ne görüyoruz? Sayın Bakan 23 
Ocak konuşmasında, «Türkiye bu olayların ortaya 
çıkardığı gerginliklerin bir soğuk savaşa dönüşmeme
si için serinkanlılıkla ölçülü hareket etmeye özen gös
termektedir» dediği halde, aynı gün Sayın Senatör 
Suphi Gürsoytrak'ın genişçe açıkladıığı gibi; TRT 
Hükümetimizi de NATO ve AET ülkelerini de ge
ride bırakarak kamuoyuna soğuk savaş sunmakta
dır. Müdahaleye uğramış ülkenin gerilla lideri, ola
ya intervation «Müdahale» der'ken, TRT ısrarla in-
vation «İşgal» sözcüğünü kullanıyor ve demirbaş 
programcısını, öcüleri anlatması için ekrana getiri
yor. 

Dost Yugoslavya'nın sağlıkla başında durmasını 
dilediğimiz Mareşal Tito'nun rahatsızlığı nedense en 
çok bizi kaygılandırıyor. îran karıştı, hemen elçilik 
mensuplarını apar topar gösteri ile çekiyoruz, sessiz
ce sonra gönderiyoruz. Afganistan'da müdahale var, 
Batı bu olaylara bakmak için başını bölgeye çevir
mek zorunda kaldı; şimdi gözü bize de ilişecek, öne
mimizi anlayacak, yardım elini uzatacak diye, bu 
olaylardan gizli bir sevinç duyuyoruz. Buna el kas-
ketiyle gerdeğe girmek denir. Bu yüzden bize verile
cek yardımların siyasal diyeti ne olacak? 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Sayın Baş
kan, hu ne biçim konuşma? Zapta geçiyor bun
lar. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Öğren, öğren de 
gel. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Bizler bölgemiz
deki yeni karışıklıklarla sorunlardan medet umma ye
rine.... 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Nasıl konuşuyorsun öyle? Ne anlama geliyor? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tuna. 
ALTAN TUNA (Devamla) — Ne anlama geldi

ğini söylüyorum. 
...Kendi halkımızın gücüne, ülkemizin kaynakla

rına yaslanarak ayakta durmalıyız, (AP sıralarından 
gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, hepimizin kınadığı bu son 
müdahale olayından büyük devletlerin askeri strateji
lerinden ve politikalarından bizim alacağımız ders şu 
olmalıdır: 
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Sovyetlerin Afganistan'a müdahalelerine dayanak 
gösterdikleri anlaşmaların benzerlerine Temmuz 1958 
Londra Sözleşmesine, yani dolaylı saldırı kavramına 
atıf yapan 5 Mart 1959 Anlaşmasına razı olama
yız. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Tuna. 
ALTAN TUNA (Devamla) — îç problemlerle 

yüklü olduğumuz bir sırada dayatılan... 
AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

—• O sözleşmeyi Ecevit yaptı. 
ALTAN TUNA (Devamla) — ... Savunma İşbir

liği Anlaşmalarının içinde ne var bilmeliyiz. Bu an
laşmalar mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayına sunulmalıdır. Sayın Demirel'e, Anayasamı
zın son derece açık olan 65 nci maddesini ve her 
ne kadar «Dün dündür, bugün bugündür» ise de, 
muhalefetteyken söylediği «Parlamentonun onayı ol
madan üslerin geçiş statüsü uzatılamaz» sözünü ha
tırlatırım. 

Sayın milletvekilleri, Demirel Hükümeti tarafın
dan kararnamelerle gerçekleştirilen ekonomik darbe 
üzerinde durmak istiyorum. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Ekonomide devleti yok eden bu darbenin, dışa 
yansıması ve bir siyasi model olması da gerekir. Ça
ğımızda kapitalist ülkelerde bile devlet sosyalleşme
ye dolayısıyla özgürlükleri genişletip ekonomiye mü
dahale ederken, yurdumuzda uygulamalarla, olmazsa 
yeni yasalarla özgürlükleri alabildiğince kısıtlamak, 
işçi sınıfını tedirginliğe itmek, buna karşılık devletin 
elindeki her şey yerli ve yabancı özel sermayeye açıl
mak istenmektedir. Turizm, bankacılık, petrol ara
ma, motor sanayii, sigara tekeli, derken Türk Hava 
Yolları da sıraya girdi. Oldu olacak Devlet Demir
yollarını ve «Kalbotaj» hakkını kaldırıp Deniz Yol
larını da yabancı kumpanyalara teslim edin, kapitü
lasyonları hortlatın. 

Güney Amerika diktatörlerinin danışmanı Freed-
man'ın kulaklarını çınlatıyorsunuz. 40'ar bin dolar
lık partiler halinde yurt dışına servet kaçırmayı ya
sallaştırmaktan amacınız nedir? Para babalarımızdan, 
yabancı tekellerin işbirlikçilerinden göçe hazırlanan 
mı var? Nerede kaldı sermayenin milliyetçiliği?... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, lütfen tamamlayınız ve 
konu içerisinde kalınız. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Konuşsun, ko
nuşsun. 

BAŞKAN — Rica ederim, bunu ben bilirim. Sa
yın Zengin bugün zatıâlinize bir hal olmuş herhal
de beyefendi. Dışarıya gittiniz, geldiniz herhalde, 
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ALTAN TUNA (Devamla) — Nerede kaldı ser
mayenin milliyetçiliği? Sıkışınca kapağı dışarıya atıp 
Anadolu'nun alınterini yiyebileceğinizi mi sanıyorsu
nuz? Dünyanın en büyük diktatörü, bir sözü ile in
sanları yok eden 'baskıcı Şah, oturacak ülke arıyor; 
yakında yargılanacak, kardeş tran halkının emeğin
den kaçırdığı servetinin geri getirilmesine uğraşılı
yor. Tam bu sırada bizim küçük Şahlar ve kalem-
şörlerinin 'baskıyı artırma girişimleriyle, yurt dışına 
servet aktarma hazırlıkları göziden kaçmıyor, buna 
güçleri yetmeyecek. Çalıp kaçırdıklarını geri getirme
nin yolunu bir gün mutlaka bulacaktır bu halk. 

Sayın milletvekilleri, Sözlerimi bitirmeden önce 
kafamı kurcalayan bazı sorularım, var. Türkiye'ye 
ekonomik yardımın koordinatörü Alman Maliye Ba
kanının, «Yardım için bazı ülkelerin koşulları var» 
sözü ne anlama geliyor? Hangi ülkelerin ne gibi ko
şulları var? Aramızda Kıbrıs, Ege hava safhası, ada
ların silahsızlandırılması, kıta sahanlığı, Batı Trakya 
Türklerine yapılan baskılarla, NATO Anlaşmasının 
hangi maddesine veya dostluğun neresine sığdırıldığı-
nı 'bilemediğim müttefikine silah ambargosu uygu
lanırken, askerî kanattan çekilip 'bol bol silah yardı
mı alan Yunanistan'ın yeniden NATO'ya dönüşü gi
bi sorunlar varken Sayın Bakanın (Alman Baka
nın) önce Atina'ya uğrayıp asker ve sivil yetkililerle 
temas etmiş olması ne anlam taşımaktadır diye sora
caktım, kısmen ne anlam taşıdığını bugün radyodan 
öğrendik. Ege hava sahasını çözmeden «Mor» hattı 
kaldırdık... (AP sıralarından, «Çok iyi» sesleri)... Çok 
iyi idi de daha önceden 1 nci ve 2 nci MC dönemin
de neden kaldırmadınız? 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bağlıyorsunuz herhal
de 4 dakika geçtiniz. Son cümlenizi, son cümlenizi... 
(AP sıralarından gürültüler) 

ALTAN TUNA (Devamla) — Dış politika ve 
uluslararası ilişkilerde en büyük güç kaynağı olan 
halkın etkin katılması ve demokratik denetim'inde ol
mak üzere: 

1. Son ekonomik darbenin içte zorladığı Güney 
Amerika modeline, hayır. 

2. Dış yardımların siyasal diyetlerine, hayır. 
3. Amerika'nın kurdurmakta İsrar ettiği söylenen 

yeni CENTO'ya, hayır. 
4. Ege sahasının kontrolünde 3 ncü ülke veya 

'kuruluşlara, hayır. 
5. Yabancı müdahalesi getirebilecek anlaşma

lar ile TBMM'den 'kaçırılacak Savunma İşbirliği An
laşmalarına, hayır. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, son cümlenizi söyleyin, 
rica ediyorum, bana kestirtmeyin lütfen. 

ALTAN TUNA (Devamla) — 6. Ecevit Hükü
metinin büyük çabalarla oluşturduğu, halkımızın is
teklerine de uygun bir komşu ve Müslüman Ortado
ğu ülkeleriyle olan iyi ilişkilerimizin koparılmasına, 
hayır. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tuna, bana sözünüzü 
kestirmeyin. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Sayın Başkanım, 
1 dakikada tamamlarım. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 
son cümlesini Söylesin. 

BAŞKAN — Olmaz Sayın Tuna, 1 dakika, 1 da
kika diyorsunuz, 'bitmiyor; lütfen bağlayınız, size de 
5 dakika müsamaha gösterdim. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, şimdi en başa dönüyor ve sözlerimi bilge bir 
insanımızın şu sözleriyle bitiriyorum: 

«Dış politika ile sokaktaki adam arasında bağlan
tı kurmak, kitleleri devlete ve ülkeye sahip çıkarma
nın belki de en kestirme yolu: Sokaktaki adam, po
litik davranışları ile ülkesinin dünya yüzündeki tu
tumunu etkileyebildiğini görünce ona daha çok sa
hip çıkacaktır. Halkın sahip çıkmadığı ülkelerin, ben
cil çıkarcılar eliyle dış maceralara sürüklenmesi ve
ya dış pazarlarda satılması her zaman mümkündür.» 

Mustafa Kemal'in «îstiklâl-i Tam» ilkesine ulaş
mış, içte ve dışta 'barış içinde Türkiye, dileklerimle 
hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Sayın arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Okutuyorum: 

C) Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek biz 
metleri 415 437 000 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7, 8, 9 Temmuz tarihlerinde istanbul'da toplana

cak olan islâm Ülkeleri Ekonomi Bakanları Toplan
tısı giderlerini karşılamak amacıyla Dışişleri Bakan
lığı 1980 Bütçe Tasarının 1,01-01 -3-449 dış ülkelerde 
siyasi tanıtma projesinin 950 «Sosyal transferler» 
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harcama kaleminde yer alan ödenekten 18 milyon 
TL. düşülerek, yeni açılacak olan 111-02-3-451 «İs
lâm Konferansı Bakanlar Toplantısı» faaliyetinin 950 
harcama kalemine aktarılmasını yüksek müsaadeleri
nize arz ederiz. 

Erzurum Kocaeli 
Gıyasettin Karaca İbrahim Topuz 

Kütahya Balıkesir 
İlhan Ersoy Cemalettin İnkaya 

İstanbul Kars 
Recep Özel Hidayet Çelebi 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, iştirak ediyor mu
sunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURETTİN OK (Çankırı) — Bir zaruretin ifadesi
dir, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?,.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

(C. Senatosu Giresun Üyesi) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm 101'i tekrar okutuyorum: 

Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 397 437 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaimi etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 111'i bu değişiklik esa
sına göre okutuyorum: 

111' Dış politikanın yürütülmesi 853 168 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbül etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Dış temsil görevlerinin yürü
tülmesi 2 0183 809 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 323 212 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden-

. 1er... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce 
kabul edilmiş bulunmaktadır; mensuplarına, milleti
mize ve Devletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyo
rum. 

Programımız tamamlanmıştır; bütçede kaldığımız 
yerden devam etmek üzere, 23.2.1980 günü saat 
10.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.48 

• 4 * » 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

50 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 2 . 1980 Cuma 

Saat : 10.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
X I , - 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400ı; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 2. — 1980 Yılı Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasaraısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu 'başkanlıkları' tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/337; C Senatosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 422; C. Senatosu S. Sayısı : 971) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 3. — 1980 Yılı Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi : 1/339; C. Senatosu : 1/673) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 242; C. Senatosu S. Sayısı : 973), 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 4. — 1980 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi 
S, Sayısı : 425; C. Senatosu S. Sayısı : 974) (Dağıt
ma tarihi : 14.2.1980i) 

X 5. — 1980 Yılı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 
1/341; C. Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S. Sayısı 
426; C. Senatosu S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi 
14.2.1980) 

X 6. — 1980 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/342; 
C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; C. 
Senatosu S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980ı) 

X 7. — 1980 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1980ı) 

X 8. — 1980 Yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komiyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345; 
C. Senatosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C. 
Senatosu S. Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı, (1/168) (S. Sayısı : 262) 

X 2. — 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 
1/316; C. Senatosu : 1/650) (M. Meclisi S. Sayısı : 
401; C. Senatosu S. Sayısı : 950)) 

X 3. — 1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/317; C. Se
natosu : 1/651) (M. Meclisi S. Sayısı : 402; C. Sena
tosu S. Sayısı : 951) 

X 4. — 1980 Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/338; 
C. Senatosu ••: 1/672) (M. Meclisi S. Sayısı : 423; C. 
Senatosu S. Sayısı : 972) 

(Devamı arkada; 



X 5. — 1980 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 
1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Senatosu S. Sa
yısı : 978) 

X 6. — 1980 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/318; C. Senato
su : 1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. Senato
su S. Sayısı : 952) 

X 7. — 1980 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 
1/653) (M. Meclisi S. Sayısı : 404; C. Senatosu : S. 
Sayısı : 953) 

X 8. — 1980 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 
1/654) (M. Meclisi S. Sayısı : 406; C. Senatosu S. Sa
yısı : 954) 

X 9. — 1980 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 
1/655) (M. Meclisi S. Sayısı : 406; C. Senatosu S. Sa
yısı : 955) 

X 10. — 1980 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 
1/656) (M. Meclisi S. Sayısı : 407; C. Senatosu S. Sa
yısı : 956) 

X 11. — 1980ı Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu: 
1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Senatosu S. Sa
yısı : 957) 

X 12. — 1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 
1/658) (M. Meclisi S. Sayısı : 409; C. Senatosu S. Sa
yısı : 958) 

X 13. — 1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu: 
1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; C. Senatosu S. Sa
yısı : 959) 

X 14. — 1980 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 
1/660) (M. Meclisi S. Sayısı : 411; C. Senatosu S. Sa
yısı : 960); 

X 15. — 1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 661) 
(M. Meclisi S,; Sayısı : 412; C. Senatosu S. Sayı
sı : 961) 
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X 16. — 1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 
1/662) (M. Meclisi S. Sayısı : 413; C. Senatosu S. Sa
yısı : 962) 

X 17. — 1980 Yılı înönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 
1/663) (M. Meclisi S. Sayısı : 414; C. Senatosu S. 
Sayısı : 963) 

X 18. — 1980 Yılı îstanlbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/330; C. Sena
tosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; C. Senato
su S. Sayısı : 964) 

X 19. — 1980 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/331; C. Senatosu : 
1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416; C. Senatosu S. Sa
yısı : 965) 

X 20. — 1980 Yılı İktisadi ve Ticari tümler 
Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 
1/332; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S. Sayısı :. 
417; C. Senatosu S. Sayısı : 966) 

X 21. — 1980 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/333; C. Se
natosu : 1/667) (M. Meclisi S. Sayısı : 418; C. Senato
su S. Sayısı : 967) 

X 22. — 1980) Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 
1/668) (M. Meclisi S. Sayısı : 419; C. Senatosu S. Sa
yısı : 968) 

X 23. — 1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 
1/669) (M. Meclisi S. Sayısı : 420; C. Senatosu S. Sa
yısı : 969) 

X 24. — 1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 
1 /670ı) (M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Senatosu S. Sa
yısı : 970) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

>.0<< 



mnem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 386 
Toplantı : 3 

1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Milli 
Savunma Bakanlığı Kısmının Sonundaki (R) İşaretli Cetvelde 
Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1 /351; C. Senatosu : 

1/681) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 987) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 24 . 1 . 1980 
Sayı : 7236-1/681 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
ligi : 1 . 1 . 1980 gün ve 1/351-80 sayılı yazınız : 
1979 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Müli Savunma Bakanlığı Kısmının Sonundaki (R) 

İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansımn, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olu* 
nan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.1.1980 tarihli 24 ncü birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul edilerek, dosya İlişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : 
Kabul : 
Ret : 

111 
106 

5 

Not : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 17, 22 . 1 . 1980 tarihli 23 ve 24 ncü birleşimlerinde görüşül
müştür. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/351, CS: 1/681 25 . 1 . 1980 

No. : 161 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cuımlhuniyieit Senatosu Gtenel Kuıriufcnun 22.1.1980 .tarli'hlli ve 24 ncü 'bkleşiımıind© aynen kabul edlileri; 
«1979 Yılı 'Bütçe Kanununa 'Bağlı (A) İşareti Cetvelin Mıili Savunma Bakanlığı Kısanının Sonundaki <R) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu dkllf 
olarak sunullirnıuıştar. 

Genel Kurulun tasviplerine sutoıutoak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

ÖBütçıe Karıma Kondisyonu 
Başkanı 

Çankırı Milletvekili 

1 I « • » • • 





«*— î S M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 387 
Toplantı : 3 

1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş

kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/314; C. Senatosu : 1/680) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 985) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 . 1 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7237-1/680 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 11 . 1 , 1980 gün ve 1/314-79 sayılı yazmız : 
1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasa Hakkında Kanun Tasarısının Bütçe 

Karma Komisyonunca kaibul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 1 , 1980 tarihli 
24 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : 
Kabul : 
Ret : 

106 
101 

5 

Not : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 17, 22 . 1 . 1980 tarihli 23 ve 24 ncü birleşimlerinde görüşül
müştür. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/314, CS 1/680 25 . 1 . 1980 

No. : 127 • , 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhoniyıet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 1 . 1980 tariMi ve 24 ncü BMeşümindie aynen kabul edilen 
«Î979 Yılı 'Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Makkında Kanun Tasamı» ve Bütçe 
Kanma Kornliısyonu Raporu ekili olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine • sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
ıBütçe Karma Komisyonu 





Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 388 
Toplantı : 3 

1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye 
Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Mec

lisi : 1/352; C. Senatosu : 1/682) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 986) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü ^ 24 . 1 . 1980 
Sayı : 7238-1/682 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11 v. 1 . 1980 gün ve 1/352-81 saydı yazınız: 
1979 Yılı Bütçe Kanununa bağh (A) işaretli cetvelin Malîye Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
ne] Kurulunun 22 . 1 . 1980 tarihi 24 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyia kabul edilerek, dosya ilişikte su
nulmuştur. 

İhsan Sabrı Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Gereğim rica ederim. 
Saygılananla. 

AÇIK OY NETİCESİ : 
Kabulü : 
Ret : 

110 
105 

5 

Not : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 17, 22 . 1 . 1980 tarihli 23 ve 24 ncü birleşimlerinde görüşül
müştür. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : .1/352, C. S. 1/682 25 . 1 . 1980 

No. : 162 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 1 . 1980 tertiMi ve 24 ncü Birleşriımlind© aynen kabul edilen 
«1979 Yılı Bütçe 'Kanununa Bağlı (A) İşareti Cetvelün Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı» ve Bütçe Kanma Komıisyonu Raporu eki olaırak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 





Döneni 
Toplantı 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 389 

2215 Sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Em
niyet Genel Müdürlüğü Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi: 

1/499; C. Senatosu : 1/683) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 988) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7239-1/683 

29 . 1 . 1980 

IBÜTÇE KARMA KOMİSYONU (BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21 . 1 . 1980 gün ve 1/499-92 sayılı yazınız : 
2215 sayılı 1979 Yıl* Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü Kısmında 

Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının BiStçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 , 1980 tarihli 26 ncı Birleşiminde aynen Ve açık oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederini. 
Saygılarımla, 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ 
Kabul 
Ret 
Boş 

109 
99 

1 
3 

Not : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 24, 29 . 1 . 1980 tarihli 25 ve 26 ncı birleşimlerinde görüşül
müştür. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/499 C. S. 1/683 

No. : 164 

30 . 1 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1980 ita/ribii ve 26 ncı Birîeşliımindıe aynen kabul edüfen 
«2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) tşa:,dtlıi Cstvel'Jn Emniyet Genel Müdürlüğü Kısanında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve Bütçe Karma Komıisyoınu Raporu ekli olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine supulmak üzere, Yüksek 'Başkanlığa saygı Jle arz olunur. 

Nurettin Ok 
Çankırı MıMetvekffi 

Bütçe Kammıa Komlisyonu 
Başkanı 

- * • * » 




