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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

23 . î l . 1979 Cuma günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşime saat 15.10'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Cengizhan Yorulmaz Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi . 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal Canîürk 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Yazıh Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'ın, 14 Ekim 1979 seçimlerine tekaddüm eden 

/. — Başbakan Süleyman Demirci tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülme::/. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sayın üyeler; 
Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından ku

rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Gruplar ve şahıslan adına süz alanları okuyo
rum: : 

günlerde yapılan temel atma törenlerine dair yazılı 
sorusu. (7/1180) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

Grupları adına söz alanlar : 
Sayın Suphi Karaman (MB Grubu adına), Sayın 

Orhan Vural (CHP Grubu adına), Sayın Zeyyat Bay-
kara (Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu adına). 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri sırayla oku
yorum : 

Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu, Sayın İbrahim Öz-
türk. Sayın Safa Reisoğlu, Sayın Hüseyin Öztürk, 
Sayın Şebip Karam ul'lıaoğlu, Sayın Hasan Güven, 

- • > • < > • > • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açî'ma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Ra--/̂ an vekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Kennaî Cariürk (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 8 nci Birleşimi açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

— 120 — 
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Saym Ali Cüceoğlu, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın Kad
ri Kaplan, Saym Besim Üstüne], Saym Hasan Fehmi 
Güneş, Saym Ziya Müezzinoğlu. 

Milli Birlik Grubu adına söz alan Saym Suphi 
Karaman, buyurun efendim. 

MEHMET SITKI SADİK EATUM (İstanbul) — 
Adalet Partisi Grubu adına konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümet hazır. 
Buyurun Saym Suphi Karaman. 

MB GRUBU ADİNA SALİH SUPHİ KARA
MAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

Huzurunuzda, biraz sonra Program üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu Milli Birlik Grubunun görüş
lerini arza çalışacağım. 

Cumhuriyet Hükümetinin kuruluşu. çok partili 
demokratik yaşamımızı olumlu bir aşamaya daha 
ulaştırmıştır. Seçim sonuçları ile iktidarların değiş
mesi, özgürlükçü demokrasilerde, sistemin işleyen 
mekanizmasıdır. Halkın ulusal vicdanında bu meka
nizmanın düzgün ve aksaksız işlediği inancı kökleşin-
ce, seçimler ve seçimlerin sonucuna duyulan güven
ce bireylerin sorumluluk duygusunu yüceltir. Bu da 
hürriyete, adalete ve fazilete aşık vatandaşların gö
nüllerinde ve iradelerinde yer alan Anayasa ve reji
min uyanık bekçiliğini pekiştirir. 

14 Ekim 1979 Senato üçtebir yenileme ve Millet 
Meclisi ara seçimlerinin sonuçlan Hükümet değişik
liğini hemen gerçekleştirince. seçim sonuçlarının et
kileri dışında, sadece bu sonuç demokrasimizin se
çimlere dayalı işleyişini bir kez daha vurgulayarak. 
yukarıdaki düşüncelerimizi doğrulamıştır. Seçimler 
sonunda aldığı oyların r,' 29*a düştüğünü gören Eoe-
vit Hükümetinin, bu yeni siyasal konjonktürü iyi de
ğerlendirerek Meclis içi aritmetiğinde yeni arayışla
ra girmeden, hemen görevden çekilmesi de bu olum
lu aşamayı gerçekleştirmede etken olmuştur. 

Parlamenter demokrasilerde Hükümetlerin sokak
ta değil, güvenoyu mekanizmasını elinde bulunduran 
Meclislerde kurulduğu ve düşürüldüğü herkesçe bili
nen bir gerçektir. Sokaktaki ve de alelusul Yasama 
Meclisleri dışındaki bütün siyasal ve demokratik faa
liyetler kamuoyunu oluşturarak seçimlerin sonuçla
rını yönlendirirler. Seçim sonuçları da iktidarları be
lirler; fakat seçim sonuçlarının kesin dört yıllık bir 
ipotek anlamına kabul edilmesi durumunda iktidar
ların bu süre içerisinde yapabilecekleri büyük hata
ların kamuoyu eğilimlerine yansıyan sonuçlarından 
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oluşan özlemler Hükümetlerin varlığı ve eğilimleri 
ile çelişkiye düşer. Güvenoyu kullanma yetkisine sa
hip bir kısım yasama meclisi üyelerinin, oluşan yeni 
durumu vicdani kanaatlerinde değerlendirmeleri bu 
çelişkiyi önler. Bu durum son derecede doğaldır. 
«Ayıplı» dır diye tanımlanacak bir durum değildir. 
Ayıph olan kamuoyuna, ulusal eğilime paralel vicdani 
kanaat yerine çıkar duyguları ile yön ve kanaat değiş
tirmektir. Aslında halkın sağlıklı duyguları bunu bilir 
ve anlar. Üzülerek belirtmeliyiz ki, son on yılda bunun 
kötü örnekleri çok görülmüştür. Öte yandan yeni si
yasal davranırların vicdani kanaatlere yansıyan sonuç
ları ile kamuoyuna, hiç oimaz ise bunun bir bölümü
ne, uygun düşen paralel güven eğilimi değişiklikleri 
ile do iktidar düşmüş, yeni iktidarlar oluşmuş hatta, 
yeni partiler kurulmuştur. Bunları parlamenter rejimin 
doğal bir gereği sayıyoruz. 

14 Ekim seçimlerinin siyasal sonuçlarını iyi değer
lendiren hükümetin çekilmesi demokrasi anlayışı ve 
demokrasiye inanç bakımından saygıdeğer bir davra
nış olmuş ve seçim sonucu siyasal tansiyonu düşür
müştür. 

Şsı anda, programı ile huzurlarınızda bulunan Hü
kümet, kuruluşu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
onay'anan, bir Cumhuriyet Hükümetidir. Cumhuriyet 
döneminin 43 ncü hükümetidir. Sayırı Demire! tara
fından kurulmuş 6 ncı Demirel Hükümetidir. Hükü
met. yapısı itibariyle. Meclis içerisinde dayanağı bulu
nan ' ağlam oylar bakımından tam anlamıyla bir azın
lık hükümetidir. Eski MC ortağı bulunan diğer iki par
ti tayfından koşulsuz destekleneceği kamuoyuna du
yurulmuş ise de, bu ona bir koalisyon niteliği vermez. 
Siya1 d konjonktür bu hükümetin güvenoyu almasını 
mum vün kılacaktır. Bu hükümet bir koalisyon hükü
meti değildir. Eski MC hükümetlerinin bir yenisi de 
değil', i ir. Bir azınlık Hükümetidir; ama daha önce ka
muoyunu meşgul ettirilen anlamda bir Çankaya Hükü
meti değildir. Evet Çankaya tarafından, tarihsel bir 
yerdt oturan Saym Cumhurbaşkanı tarafından onay
lanan bir Cumhuriyet Hükümetidir. Tıpkı bundan ön
ce örnekleri bulunan güvenoyu alabilmiş ya da alama
mış toğer hükümetler gibi. Hatırlayacaksınız böyle bir 
hükümet, Sayın Irmak Hükümeti, 17 güvenoyu ile ül
keyi 4 ay yönetmiş, bütçe çıkarmış, kanun tasarıları 
sevk etmiş, kararnameler ile atamalar yapmış ve de 
meşruiyetinden hiç kimse kuşku duymamıştır. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı tarihimizde Çankaya'nın 
şanlı kartalı Gazi Mustafa Kemal'den ötürü ulusal 
edebiyatımızda bir övgü olarak kullanılan «Çankaya» 
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sözcüğünün, bir süre Önce bir yergi olarak kullanılma
sındaki hazin davranış gelecek kuşakların belleğinden 
çıkmayacaktır. 

MC hükümetlerinin olumsuz anılarından sonra, 
özellikle ekonominin bu derecede bozulduğu bir or
tamda ve anarşi kaynaklarının sıkıyönetim mahkeme
lerinde bu derecede sergilendiği bir durumda, eski M C 
leri hatırlatacak yeni hükümet kuruluşlarının ülke 
yönetimini serinkanlılıkla sürdürmeye yetmeyeceği 
açık ve seçiktir. Bu nedenle Sayın Demirci'm deyim
leri ile «Kendi içerisinde ahenkli» bir hükümet mo
deli, bir azınlık hükümeti de olsa, bugünün gereksin
melerine çok uygun düşmüştür. Daha işe başlarken 
bu Hükümeti eleştirmenin, önyargılarla bir şeyler 
söylemenin yeri yoktur. Bu Hükümete şimdiden ör
tülü MC denilemez. Anarşi ile savaşta, anarşi mih
raklarına yaklaşımında, atamalarda ve tüm Hükümet 
icraatında uygulayacağı yöntem ve kendi içerisindeki 
ahenk görüldükten sonra, işte o zaman AP Hükümeti 
mi yoksa örtülü yeni bir MC Hükümeti mi kanısına 
varılabilecektir. 

14 Ekim 1979 Cumhuriyet Senatosu üçte bir ye
nileme seçimi ve Milletvekili ara seçimi sonunda olu
şan siyasal ortamın faydalı bir sonucu da, bir süreden 
beri bazı çevrelerce sürdürülen «Ara rejim, geniş ta
banlı tarafsız başbakanlı hükümetler» gibi propa
gandaları, umutları yıkmış olmasıdır. 

1979 yıllan sonları yaklaşırken dünyada ve özel
likle Türkiye'ye yakın bölgelerde önemli ve yoğun 
siyasal gelişmeler olmaktadır. Batı ve Doğu blokları 
arasındaki ideolojik burukluğun, sosyal ve ekonomik 
sistem farklılığının kuşkuları yıllardan beri gelen si
yasal gerginliği sürdürürken detant'ı destekleyen gi
rişimler de yapılmaktadır. SALT - 2 Anlaşmasının 
getirdiği rahatlığın yorumları sürerken. Ekim ayı 
başlarında, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid 
Brejnev'in Doğu Berlin'de yaptığı konuşmada, <Kuv-
vet İndirimi ve Silahların Azaltılması» önerisi ile 
Uluslararası gerginliği azaltma yolunda ileri bir adım 
atılmıştır. Bu çıkışın bekleneni sağlaması halinde Av-
rupa'daki ve Ortadoğu'daki güvensizlik ortamını yu
muşatmak için bir süreden beri sürdürülen çabaların 
ve SALT - II ile saptanan ilkelerin ve varılan sonuç
ların daha ileri bir aşamaya götürülmesi sağlanabilir. 
Buna karşılık nükleer başlıklı atom füze rampaları
nın ileri üslerde kurulması istekleri ve U - 21er so
runu barışı tehdit etmektedir. Güneydoğu Asya ül
keleri arasındaki siyasal sürtüşmeler ve Orta Ameri
ka ülkelerindeki diktatörlüklere başkaldırma eylem

leri hızlanmıştır. İran olayları çok yönlü gelişmelerle 
sürüp gitmektedir. Bu gelişmeler ilginç sonuçlara ge
be gibi görünmektedir. Dışarıdan müdahaleler bölge
mizde barışı bozabilir. Mısır - İsrail anlaşması Orta-
doğuya barışı getirememiştir. Yunanistan'ın Kıbrıs 
konusunda şantaja dayalı politikası Doğu Akdeniz 
ve Ege'deki gerginliğin azalmasına engel olmaktadır. 

1974'lerden beri dünya ekonomisini etkisi altına 
alan petrol sorunu ve buna dayalı enerji sorunu, 
1979 yılının ikinci yarısında OPEC'in kararları ile da
ha büyük boyutlara ulaşmıştır. Petrol fiyatlarındaki 
hızlı artışın az gelişmiş ekonomilerde meydana getir
diği dış ticaret açığı bu ekonomilerin dışa bağımlı
lık oranını hızla artırmakta, gelişmelerini önemli de
recede engellemektedir. 

Son yıllarda ülkemiz, uygulanan yanlış politika
lar yüzünden, iki türlü bunalımın ağır etkisi altına 
sokulmuştur. Ekonomik bunalımın darboğazı iş ha
yatında atıl kapasiteler yaratarak üretimi azaltırken, 
artan dış ticaret açığı sanayileşmeyi durdurarak kal
kınma hızını düşürürken ve de işsizliği artırarak bü
yük halk kesimi ağır geçim sıkıntısına düşerken, si
yasal bunalımın neden olduğu anarşi darboğazı da 
toplumu yılgınlığa, rejimi umutsuzluğa, Anayasadan 
sapma eğilimlerine ve yeni arayışlara sürüklemiştir. 
Hiç kuşkusuz Türkiye bu darboğazlara ne son 22 ay
da ne de ondan önceki 22 ayda getirilmiştir. Bu so
nuca çıkan yolda ilk yanlış politikalar İkinci Cihan 
Savaşını izleyen yıllarda başladı ve planlı dönemlere 
girişilmiş olmasına karşın, yakın zamanlara kadar 
sürdürüldü. 

1961 Anayasasının getirdiği yeni ilkeler düşün ve 
zihniyet anlayışımızda bir değişikliğin, planlı kalkın
ma döneminin başlatılması ise, ekonomik ve sosyal 
yaşantımızda bir toparlanmanın, bir ulusallığa döne-
bilmenin itici gücü olmalıydı. Oysa. !965'lerden son
ra uygulanan yanlış politikalar kasıtlı inatlaşmalar, 
geniş halk yığınlarına verilen yanlış sloganlar ülke 
yönetiminde aklın ve gerçeklerin yerine hislerin ve 
hayallerin egemen olmasını sağlamıştır. Daha 1965' 
lerde ülkemizin petrol tüketimi 5 milyon ton iken, 
uygulanan petrol politikasının gelecekte ülkeyi güç 
duruma sokacağını söyleyerek kapitüler nitelikli pet
rol yasasını eleştirenleri Amerikan düşmanı ya da 
komünist diye ilan eden politikaları bu yanlış davra
nışlara bir örnek olarak hatırlayabiliriz. 

Bu yanlış politikalar ülke ekonomisini giderek 
daha çok dışa bağımlı duruma sokmuş, darboğaza 
sürüklenmemize neden olmuş, siyasal anlamda da 
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yanlış yönetimlerle ve kafaların bağnaz şartlanma
ları ile de anarşi körüklenmiş bugünkü ortama gelin
miştir. 

Plan ilkelerini dikkate almayan, yer ve zamanı 
yanlış seçilmiş yatırımlar, hammaddesi ile djşa ba
ğımlı olarak kurulan sanayi, dış yardımların ve ya
bancı kredilerin rasyonel kullanılamayışı ülke eko
nomisinin dışa bağımlılığını giderek artırmıştır. Dış 
borç taksitlerinin zamanında ödenemeyişi borç vade
lerinin kısaltılması, faizlerin yükseltilmesi sonucunu 
doğurmuş, bu suretle çıkmazı derinleştirmiştir. Yan
lış personel politikaları ve verimsiz politik yatırım
larla zorlanan kamu harcamaları da kalkınmanın iti
ci gücü olarak sağlam vergi gelirleri ile karşılanacağı 
yerde emisyona dayandırılınca ekonomik yaşantımı
zın dengesi bozuldu, ibresi şaşırtıldı. 

Para hacmindeki artış, buna karşılık atıl kapasi
teler yüzünden oluşan üretim yetersizliği ve enerji 
darboğazı ekonomiyi çıkmaza soktu. Bunun sonucu 
da giderek enflasyon oldu. Çoğaltılan emisyon hac
mi üretim artırıcı yatırım harcamaları yerine politik 
devlet harcamalarının finansmanında, kamu kuruluş
larının şişirilmiş kadrolarına ücretlerini ve tarımsal 
ürünlerin destekleme alım giderlerini karşılamada 
kullanılmıştır. Bu tutum fiyat artışlarını hızlandıran 
başlıca etken olmuştur. Emisyon hacmi ve fiyat ar
tışları paralelliği kurulunca da enflasyonun kısır dön
güsüne girilerek ekonomik bunalım ve çöküntü top
lumu sarsmıştır. Kalkınmasını sağlam ulusal kaynak
lara dayandıramayan ekonomilerde hastalık başgös-
terince enflasyonun giderek artan bir hızla toplumu 
sarması kaçınılmaz olur. Bu gidişin sonunda enflas
yon özellikle yatının malları üreten sanayi kesimle
rinde olumsuz etki yapmıştır. Ticari faaliyet belge-
dışına kayarak anormal yollardan yürütülmüş, kon
trolsüz ve haksız kazançlar elde edilmiştir. Son iki 
yılda giderek hızlanan enflasyon yüksek fiyat artış
larına da yol açmıştır. Yatırımlar yavaşlamış, üretim
deki artış sınırh kalmış, işsizlik çoğalmış ve büyük 
halk kesimleri, dar gelirliler, işçiler, memurlar, emek
liler, küçük esnaf, dar gelirli topraksız köylüler ge
çim sıkıntısına düşmüşlerdir. 

Enflasyonla savaş için yerinde ve yeterince ön
lemler alınamadığından fiyat ve maliyet artışları hız
lanmış, üretim düşmüş ve gelir dağılımındaki denge
sizlik artmıştır. İnşaat sektörü ve konut yapımı plan 
hedeflerinin çok gerisinde kalmıştır. Gelir dağılımın
daki dengesizliğin artması sosyal adaleti ve sosyal 
güvenceyi bozmuştur. Bu aşamaya gelen bir toplum

da artık ekonomik bunalımlar sosyal bunalımlara 
dönüşerek toplumsal sarsıntılar baş gösterir. Dünya 
petrol krizinin başladığı 1974 yılından bu yana, Tür
kiye'nin ekonomik sorunları hep ertelenmiş ve ülke
miz günlük politikalarla idare edilir olmuştur. Bu 
arada dış borçlarımız 18 milyar dolara tırmandı. Bu
nun 7 milyar doları kısa süreli yüksek faizli borçlar
dır. Bunun da 2,5 milyar dolarlık kısmını «DÇM» 
denen borçlar oluşturdu. Yıllık dış ticaret açığı 4 mil
yar dolara çıktı. Bir ara döviz rezervleri ve transfer
ler o kadar sıkışık bir duruma girdi ki, ülkenin yok
sul durumu «70 cente muhtaç» sözcüğü ile simgeleş-
tirildi. Ama yoksul Türkiye'nin bir kısım zenginleri 
dünyanın büyük kumarhanelerinin en popüler müş
terileri olmuşlardır. Bozuk yapının sonucu olan so
runlar, köklü çareler ile çözüm yerine, günlük poli
tikalarla hep erteleniyordu. 

1977 yılı sonlarına gelindiğinde artık günlük po
litikalarla durumun sürdürülebilmesi de yetersiz kal
mış, ülkemiz İMF'nin çarklarında sıkışmaya başla
mıştır. Bu tablonun oluşturduğu «Enkaz» üzerinde 
yükselen «Umutlar» da duruma çare bulamamış ve 
tarihin en büyük borç ertelemesini yaptırabilmiş ol
masına karşın bu umutlar 14 Ekim seçimlerinin ye
nilgisinden kurtulamamıştır. «Enkaz» edebiyatı ya
panların yerine gelenler şimdilerde «Yangın» edebi
yatı ile işe başlıyorlar. 

Gerçek şudur ki, yıllarca uygulanan yanlış eko
nomik politikalar yüzünden ortada toplumu büyük 
sıkıntıya sokan bir ekonomik bunalım vardır. Kimi
leri buna «Enkaz» dediler, kimileri de «Yangın» di
yorlar. Enkaz kaldırıcılar başarılı olamadılar. Yan
gın söndürücülerin başarısı da izleyecekleri tutuma, 
gösterecekleri akıl ve özveriye bağlı olacaktır. 

Enflasyonun hızının kesilememesi durumunda 
ya da enflasyonun geniş halk yığınları üzerinde yıkıcı 
etkisi giderilemedikçe demokratik rejimin sağlıklı bi
çimde sürdürülemeyeceği inancındayız. Kesin olarak 
denilebilir ki, Latin Amerika ülkelerindeki istikrar
sız siyasal rejimleri besleyen başlıca ortam enflasyon
dur. 

Emperyalist - kapitalist sistem, bugüne dek yap
tıktan uygulamalarla az gelişmiş ülkeleri, bu arada 
Türkiye'yi de kopanlmaz biçimde kendisine bağla
manın yollarında başarı ile yürümüştür. Aslında 
enflaryon kapitalist sistemlerin bir hastalığıdır ve fa
kat cnun sermaye tekellerinin de marjinal sömürü 
garantileridir. Enflasyona düşen ülkelere İMF'ler 
Uluslararası Dünya Bankası gibi kuruluşları aracılığı 
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ile arada bir yaptırdıkları devalüasyonlarla açıktan 
kârlarını ve marjinal sömürü paylarım alırlar. Az ge
lişmişlerin ekonomileri perişan olurken, halkı ezilir
ken para babalarının blançolarındaki aktifler çoğa
lır. 

Zengin ve bol kaynaklara ve büyük bir kalkınma 
potansiyeline sahip olmamıza karşın uygulanan yan
lış politikalar dış etkenler ve özellikle dünya ham 
petrol fiyatlarındaki hızlı artışlar son yıllardaki eko
nomik bunalımımızı giderek ağırlaştıran başlıca ne
denlerdir. Akaryakıt tüketimimizi giderek artıran 
yanlış enerji üretim ve yanlış ulaşım politikaları, dün
ya ham petrol fiyatlarının hızla artışı ile çakışınca 
bu yanlış politikaların ülkemize nelere mal olduğu 
ortaya çıkmıştır. 

1977'den beri öyle bir duruma gelmiştir ki, yal
nız akaryakıt dış alımı için yabancı ülkelere verile
cek döviz miktarı tüm dışsatımlarımızla elde edilecek 
döviz miktarı ile ancak karşılanabilir durumdadır. 
Oysa, tüm dışalımlar için gerekli döviz miktarı tüm 
dışsatımlarla elde edilecek dövizin ortalama üç katı
dır ve hampetrol dışında diğer çok önemli dışalım 
kalemlerini de son yıllarda kurulan sanayiin ham
madde gereksinmeleri oluşturmaktadır. Yılda ortala
ma 4 milyar dolar tutan dış ticaret açığının dış kredi
lerle kapatılamaması halinde, dışa bağımlı bütün sa
nayiin durması, çökmesi sözkonusu idi. Dış yabancı 
kredilerin büyük ölçüde kesildiği bu aşamada son 
MC hükümetleri kısa vadeli yüksek faizli DÇM borç
ları ile ülkeyi, Türk ekonomisini yüzlerce, binlerce 
özel kişiye borçlandırmayı bir kurtuluş yolu olarak 
buldu. İki yıl sonra bunları da ödeyemez duruma 
düşünce İMF'nin kıskacını sıkan etkenler arasına bu 
özel alacaklılar da karıştı. Lozan'dan 55 yıl sonra 
Düyunu Umumiyeye benzer beter durumlarla kar
şılaştık. Bereket versin 1979 yılında DÇM'lerden olu
şan tarihin en büyük borç ertelemesi başarı ile yapıl
dı. Bu sayede İMF ve Dünya Bankası yeşil ış.ic ya
karak kredi musluklarını biraz olsun araladılar. Böy
lelikle 1979 yıllan sonlan ve 1980 başları için yeni 
Hükümete dış akaryakıt bağlantılarının borç taksit
lerini zamanında ödemek fırsatı veri'di. Bir k;ıç yıl 
için ertelenen DÇM borçları süreleri sonunda nasıl 
ödenecek?.. Hiç kuşkumuz olmasın, yeni devalüas
yon zorlamaları ile, yeni yüksek faizler ile yeni erte
lemeler ile durum idare edilecek. Dış borçlar az geliş
mişlerin dış politikalarını tümü ile ipotek edene ka
dar ve bu düzeye çıkana kadar bu böyle sürüp gi
decek. 

20 nci Yüzyıl sonlarında kapitalizmin emperya
lizmi çizmeli değildir, banka dekontları ile işlevini 
sürdürmektedir. 

On yılı aşkın bir zamandan beri yabancı ülkeler
de çalışan işçilerimizin sayısı bir milyonu aşkındır. 
Bunların kazançlarından yaptıkları tasarrufların yıl
lık tutarları, kabaca bir hesapla. yaklaşık olarak 
1 2 - 1 5 milyar mark, yani 5 - 6 milyar dolardır. Ta
sarruf sahiplerinin bütün çıkarları korunarak ve gele
ceklerine ilişkin tüm özlemleri sağlanarak bu tasar
rufların tümünü ülkemize transfer edecek düzeni ku
rabilseydi!, dış ticaret gelirlerimizden görünmeyen 
kalemler olarak, tüm dış ticaret açığimızı kapatacak 
döviz gelirlerine fazlası ile sahip olacaktık. Böylelikle 
Türk parasının değer kaybı önlenecek, döviz kara
borsası gibi kirli yolların önü tıkanacak, petrol fiyat
larındaki hızlı artışın dış ticaret dengemizi alt üst 
etmesi önlenecek, dışa bağımlı sanayimizde maliyet 
yükselmelerine sebebiyet verilmeyecek, enflasyonun 
hızı dünya ekonomisindeki ortalama artış hızının çok 
üstüne çıkmayacak, iç piyasadaki fiyatlarda ve tüm 
ekonomimizde istikrar sağlanacak ve bütün bu olum
lu olaylar nedeniyle de uluslararası ekonomik kuru
luşların arada bir devalüasyon zorlamalarına maruz 
kalmayacaktık. İstikrar içersinde hızlı kalkınmamızı 
sürdürerek az gelişmişlik çemberini kısa zamanda 
aşabilecektik. 

Ne yazık ki, yabancı ülkelerdeki işçilerimizin 
yaptıkları tasarrufları bu denli bir düzen içersinde 
ülkemize transfer edip kalkınmamıza sağlam bir kay
nak yapamadık. Bu tasarrufların büyük bir kısmı 
çalıştıkları ülkelerin bankalarında birikerek, o ülke
lerin ekonomilerine katkıda bulundular. Bir kısmı da 
ülkemize yönelik döviz karaborsasını beslediler. Dış 
borçlarımızı tümü ile ödenmesi güç duruma sokan 
DÇM kredilerinin de bir ölçüde bu kanaldan kay
naklandığı büyük olasılık içerisindedir. 

1978 yılından itibaren gerek dost ve müttefik 
Amerika'nın uyguladığı ekonomik ambargo yüzün
den, gerekse ekonomimizin içine düştüğü darboğaz
da dış ekonomik kuruluşların ağır koşullar ileri sü
rerek yaptıkları baskılar yüzünden dış yardımlar, ya
bancı kredi muslukları kapanınca, hammaddesi iti
bariyle dışa bağımlı sanayimiz çok ağır bunalımın, 
tümü ile kapanmanın eşiğine geldi. Hampetrol dış 
alımı tüm dışsatımla elde edilen dövizi yutuyordu. 
Bu durumda ya sanayi hammaddesi dışalımından 
vazgeçilerek fabrikaların çalışması durdurulacaktı ya 
da büyük ölçüde hampetrol dışalımından vazgeçile-
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çekti. Bu durumda ise çok büyük boyutlara ulaşacak 
enerji bunalımına yol açacak ve dolayısıyla sanayi 
kuruluşlarının kapanması sonucunu doğuracaktı. Her 
iki halde de sanayi duracak, yüzlerce işçi açıkta ka
lacak, milyarlarca değerindeki yüzlerce tesis atıl ka
larak iflaslar, bunalımlar ekonomiyi ve sosyal yaşan
tıyı patlama noktasına götürecekti. 

Dış ticareti, yabancı kredileri, döviz gereksinmele
rini ayarlayarak ülke ekonomisini yönlendiren dev
let, artık bir ölçüde güçsüz kalmıştı. İşte o zaman 
özel sektörün yaratıcı gücü çabucak organize olarak 
sanayimizin ihtiyacı olan hammaddeler, başka yol
lardan sağlanan dövizler ile dışarıdan getirtilmeye 
başlandı. Bu sayede dışa bağımlı sanayimizin çök
mesi önlendi. Özel sektörün yaratıcı, gücü bir ölçü
de fonksiyonunu yapamaz duruma gelen TC Mer
kez Bankasının karşısına, yapılamayan bu fonksi
yonları üstlenen Tahtakale Merkez Bankasını dikti. 
Yöneticileri ile, yurt içinde ve yurt dışındaki acen
teleri ile, teleksleri ile örgütlenen Tahtakale Merkez 
Bankası yurt içinde ve yurt dışındaki döviz piyasası
nı yönlendirerek yabancı ülkelerdeki işçilerimizin 
alın teri döviz tasarruflarını milyarlık kirli kazanç
larda araç olarak kullandı. Dış alımların maliyetle
ri yükseltildi. Türkiye'nin ve diğer Avrupa ülkeleri
nin TIR filoları, Birinci Dünya Savaşının ünlü va
gon ticareti örneği gibi, milyarlarca dolarlık kaçak 
sanayi hammaddesini yurda soktular. Gümrük ka
pılarında, deniz ticaret yollarında kaçakçılık, kaçak
çıları kollamak ve korumak görevleri yüksek kazanç
lı meslekler haline dönüştü. Her nasılsa yakalanan 
bir kaç Tahtakale kaçakçısının sıkıyönetim mahke
melerinden bir kaç günde tahliye ettiren becerikli 
hukuk otoritelerinin ünleri duyulur oldu. 

Programını görüştüğümüz Hükümetten kamuoyu, 
bir zaman planlaması içerisinde, ekonomik bunalımın 
azaltılması ve halkın geçim sıkıntısının hafifletilme
sini beklemektedir. 

İlk yapılacak iş, enflasyonun hızım kesmek ve 
artan fiyatları durdurmak suretiyle bunalım içerisin
de bulunan dar gelirli büyük kitleleri rahatlatmaktır. 
Kendi içerisinde ahenkli olan bir hükümetten sağlıklı 
bir ekonomik politika uygulaması beklenir. Ülke 
ekonomisinin ancak bu durumda düze çıkabileceğine 
inanıyoruz. Türkiye'deki hızlı enflasyon, genelde, 
bütçelerin sağlıklı vergi kaynaklarına dayandırıima-
masundan ve de KİT'lerin açıklarından oluşmuştur. 

Bu nedenle vergi reformu yapılmalı ve vergi sis
teminde köklü değişikliklerle vergi dışı kazançlar 

vergi kapsamına alınmalıdır. Kamu maliyesi ve büt
çeler sağlam kaynaklara dayandırılmalıdır. Maliyet 
ve fiyat ayarlamaları ile KİT'lerin açıkları kapatıl
malıdır. Enflasyon süreci içerisinde gittikçe çoğalan 
spekülasyona dayak gelirler denetime sokulmalı, 
enflasyonla bozulan gelir dağılımının yapısı düzeltil
meli ve özellikle az kazanıp çok vergi ödeyen ücret
liler korunmalıdır. 

Bozulan gelir dağılımını düzeltmek için vergi ya
saları değiştirilirken enflasyonun aşındırdığı vergi 
muafiyetleri ve vergi tarifeleri makul ve fakat cesur 
oranlarda artırılmalıdır. Belirli bir kazanç düzeyinin 
altında kalan kimselerde kazancın asgari ücrete eşit 
olan kısmı vergi dışı bırakılmalıdır. 

Bütün bu önlemler vergi yasalarında yapılacak 
radikal çözümlerle sağlanabilir. Hükümet programın
dan bu yolda önerilerin getirileceği anlaşılmaktadır. 
Bunun için kullanılacak yöntem, kısa ve pratik yasa 
değişiklikleri tasarıları ile sonuca varmaktır. Yeni 
Hükümetin bu yolda kararlılık içerisinde olduğunu 
görüyoruz ve başarılı olacağına inanıyoruz. 

Ekonomik bunalımın hafifletilmesinde para ve 
kredi ayarlamalarını da yerinde ve zamanında beceri 
ile uygulamanın olumlu etkisini biliyoruz. Yüksek 
faiz uygulamalarının hangi aşamada artan fiyatları 
ve hızlı enflasyonu durdurucu geçici bir etken ola
cağı, hangi aşamada maliyetleri yükselterek fiyat ar
tışlarını ve enflasyonu hızlandıracağı, ekonomik kon
jonktürün süreci içerisinde iyice hesap edilmeden bu 
yöntemden olumlu sonuç almak mümkün değildir. 
Döviz darboğazının hafifletilmesinde dışsatım gelirle
rinin artırılması en sağlam çözümdür. Dışsatımın teş
viki önlemleri ülke içinde özellikle gıda maddelerin
de fiyat artışlarına neden olmamalıdır. Bundan do
layı sanayi tam kapasite ile çalıştırılarak dışsatımlar
da mamul madde kalemlerinin artırılması, döviz ge
lirlerini çoğaltmanın en tutarlı yoludur. 

Ülke ekonomisinin bulunduğu darboğaz, gelişti
rilen sanayinin hammadde yönünden dışa bağımlılı
ğı, enerji üretiminin yanlış politikalarla büyük öl
çüde akaryakıta dayalı bulunduruluşu, dünyayı gide
rek saran petrol ve enerji krizinin, yakın gelecekte 
ülkemizde daha büyük boyutlarla etkisini göstereceği 
görülmektedir. Bunun, gerçekçi önlemleri geciktiril
meden alınmalıdır. Ulaşımda akaryakıt tasarrufunu 
sağlayacak çareler geciktirilmeden uygulanmalıdır. 
Kara taşımacılığı karayollarından demiryollarına kay
dırılmalıdır. Bunun için yıllardır ihmal edilen demir-
yollanmızı yeniden bir ıslah ve geliştirme politikası-
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na almamız gereklidir. Akaryakıta dayalı enerji üre
timim hidroelektriğe, katı yakıta, linyite kaydırmalı-
yız. Keban Barajı jeneratörlerinden yeri boş bulunan 
dört adedinin, ve diğer barajlarda bu durumda olan
ların hemen tamamlanması, şu andaki enerji buna
lımını hafifletmek için gereklidir. Atom enerjisi ve 
güneş enerjisinden yararlanmak çareleri geliştirilme
lidir. Karadeniz sahiUerimizdeki uranyum dalgaları 
üzerinde bilimsel araştırmalar geliştirilmeli, yabancı 
gözlerin iştahlı bakışlarından korunmalıyız. 

Pötrol araştırmalarına hız vermeliyiz. Ulusal pet
rol şirketimizi yabancı teknoloji ile donatmalıyız. 
Ülkemizdeki petrol üretimini artırmak için Hükümet 
Programında sözü edilen «Cari mevzuatın ve uygu
lamanın cesaretle değiştirileceği» ilkesini geç kalmış 
bir girişim olarak görüyor ve fakat Hükümetin bu 
konudaki yeni bir kararlılığı olarak karşılıyoruz. 

Nefes darlığına giren ekonomilerin, bazı kez bir 
ölçüde enflasyonla tedavisi yönüne gidilmiştir; fakat 
bu yönltemin başarısı ekonomik yapının sağlamlığına 
ve uygulanacak yöntemin beceri ile yürütülmesine 
bağlıdır. Bu sayede enflasyonu kaynaklayan etkiler 
•kısa sürede giderilerek enflasyon döneminin uzun sür
mesi önlenebilir. Sağlam ekonomik yapıya sahip bir 
ülkede herkesin enflasyondan şikâyet ederken, aynı 
zamanda eline geçecök paranın sürekli artması iste
ğinde bulunması gibi bir çelişki söz konusu değildir. 
Bu çelişkinin sürüp gittiği, sürdürüldüğü, canlı tu
tulduğu ortamda enflasyonla savaş yapılamaz. Oysa 
bunalıma girmiş ekonomilerde darboğazdan çıkış için 
amaç, enflasyon ile birlikte yaşamak değil, enflasyon
la savaşmaktır. 

Ülkemizin içerisinde bulunduğu darboğazlardan 
biride siyasal alanda sürdürülen ve bir türlü önü alı
namayan anarşi ve terördür. Hükümet Programında 
da bu durum geniş olarak saptanmıştır. 

Terörizmin boyutları son yıllarda giderek çok 
büyümüştür. Her gün birkaç kişi hain ve alçak ellerin 
çektikleri tetiklerden çıkan kurşunların isabeti ile can 
veriyorlar. Birçok analar evlat acısına uğruyor, bir
çok genç kadınlar dul kalıyor ve pek çok küçük yavru 
babasız kalıyor. Bu acı bütün ülkeyi bir baştan bir 
başa kavuruyor, tüm toplumu sarıyor. Ülkede can 
güvenliği yok denecek kadar azaldı. Kurşunların he
defleri arasında gençler, öğrenciler, işçiler, öğretmen
ler, okul müdürleri, parti yöneticileri, belediye baş
kanları, gazeteciler, polis görevlileri, hâkimler savcılar 
ve bilim adamları, profesörler bulunuyor. Bazı kez hiç 
bir şey ile uzaktan yakından ilgisi olmayanlar da kur-
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şunlamalarin hedefleri arasına giriyorlar. Topluma 
saçılan yılgınlık Devlet güvenlik güçlerine ve rejime 
olan inançları sarsıyor. Anayasadan sapma eğilim
lerini güçlendiriyor. Yeni arayışlara, yeni umutlara 
yol açıyor. Şehirlerimizin cadde ve sokakları, akşam
ları gün ba'tımından biraz sonra, sessiz ve kimsesiz
liğe bürünüyor. Cumhuriyet döneminde şehir sokak
larının hali bu duruma hiç bir zaman düşmemişti. 

Son on yıldan beri her zaman anarşi çoğaldı, 
anarşi kol geziyor dedik; fakat tırmanış o derecede 
hızlandı ki, her yıl bir evvelki yılı mumla aratıyor. 
Bugün serin kanlılıkla geriye doğru bakınca insan
ların birbirini boğazlamaya ve çok kişinin kanının 
aikıtılmaya başladığı tarihi 1974 yılı sonları 1975 yılı 
başları olarak görebiliyoruz. Bu tarihten öncede kur
şunlar patlatılıyor, canlara kıyılıyordu, ama olaylar 
oldukça seyrekıi. Sonradan olaylar birdenbire hızlan
dı.. Hele 1978 yılı başlarından itibaren CHP ağırlıklı 
hükümet döneminde, Sayın Ecevit'in daha önceden 
söyledikleri «Başka ülkelerde anarşi sokakta bir ki
şiyi öldürünce hükümetler düşer.» ya da «Biz iktida
ra gelince bütün siyasi cinayetler son bulacaktır.» söz
lerini tekzip eder biçimde, hatta sanki bu sözleri bi
linçli olarak tekzip etmek için, anarşinin boyutları bir 
kaç kat yükseltildi, kurbanların sayısı daha da çoğal
dı. Maraş'taki olay bir toplumsal kalkınma niteliğinde 
sanki bir soy kırım halini aldı. Dikkati çeken bir 
nokta, hükümet değişikliklerinde anarşinin birdenbire 
hızianmasîdır. 1977 sonlan, 1978 başlarında olan du
rum, aynen son 3 - 5 günde de vardır. Bu, anarşinin 
kaynakları, bu kaynakların gücü hakkında hepimizi 
düşünmeye sevketmesi lazımdır. 

Bu durum böyle sürüp gidemez. Aksi halde insan
lar, aileler, gruplar, kitleler kan davasına dönüşecek 
kinlerle kıyasıya birbirlerinin boğazlarına saldıracak
lar, ülkemiz bir iç savaşın karanlık ve korkunç çu
kuruna sürüklenecektir. Anarşinin örgütsel kaynak
lardan desteklendiği açıktır. Dış güçlerin organize 
tahrikleri ve niyetleri sezilir gibidir. Cinayet manga
larını oluşfuran katiller ya çok şartlanmış fanatikler
den ya da artık eleştiri kabul etmez inanmışlardan 
seçilmektedirler. Böylece acımasızca, hunharca kan 
akıtılmaktadır. 

Bu böyle sürüp gidemez. Kamuoyunun yeni ikti
dardan ilk önce beklediği icraat bu durumun önlen
mesidir. İktidarların birinci görevi anarşiyi durdur
mak, geriletmek ve kaynaklarına inip yok etmektir. 
Tarafsız davranarak anarşinin her çeşidinin üzerine git
mek asıldır. Devleti ve devlet organlarını anarşiye veya 
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bir bölümüne yatak olmak, onu himayesine almak, onu ' 
besliyormuş görüntüsünden arındırmak lazımdır. İstih
barat örgütlerini bu konuda, güvenebilecek bir dü
zeyde ve yetenekte kullanarak anarşinin kc'kleri, ter-
tipçileri, silahların ve mermilerin sağlanma yolları bu
lunmalıdır. Anarşi yuvaları ortaya çıkartılıp süratle 
işleyen yargı organlarına teslim edilmelidir. Sıkıyöne
tim mahkemeleri bir kısım katilleri, anarşi odaklarım 
bulmuş olay yaratan kaynaklara doğru gitmeUıedir. 
Sıkıyönetimin bu hızı kesilmemelidir. Kabal ediyo
ruz ki, Ecevit Hükümeti bu önerilerimizi, özellikle 
Devletin anarşi karşısında tarafsız davranması ilkesi
ni titizlikle uygulamıştır. Bir kısım katillerin ortaya 
çıkarılmasını sağlamış, anarşi üreten odaklara yaklaş
ma çabalarına girmiştir. Fakat tam başarılı ve yeteri 
derecede becerili olamamıştır. Yeni iktidar «kendi 
içinde ahen!kli»Tıği bakımından daha başarılı ola
bilmenin şansına sahiptir. Bu şansı iyi kullanılmasını 
ve ülkemizi bu anarşi belasından kurtarmasını dili
yoruz Demokratik kurarlardan ve bağımsız yargı il
kesinden sapmadan alınacak tedbirler için hükürnevi 
destekleyeceğiz. Anarşi karşısında yargının süratle iş
lemesi için Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında de
ğişiklikler yapılmalıdır. Sıkıyönetim mahkemelerimin 
aldığı mesafelerin kısa sürede sona erdirilmesini di
liyoruz. 

Ülkemizde geleceğin güvence altında olunması 
huzur ve sükûnun kesin ve tam olarak sağlanmasına 
bağlıdır. Şu hususu önlemle ve öncelikle belirtmek 
istiyoruz ki, gelecekte toplumun huzur ve sükûnunu 
şimdiden kesin ve tam olarak bağlamanın tek yolu 
vardır. Maraş olaylarını derinliği ile ortaya çıkar
mak ve suçlularını cezalandırmak. Tarihin sayfaların
da haklılık kazanmış ibret olayları epeyce uzak ge
leceğe ışık tutarlar. 

Hükümet Programında belirtilen «Devletin içeri
sine sızmış anarşi mihraklarının derhal söndürülerek 
devletin kendi düşmanlarını besler halde bulunmasına 
son verilecektir» hükmü, bize göre anarşiyi kısa za
manda yok etmenin ilk koşuludur. Ancaik, bunun 
Devletin ve Hükümetin ve tüm güvenlik örgütleri
nin anarşinin her çeşiti karşısında tarafsız ve yan 
tutmadan davranış alması ve kamuoyunun buna inan
dırılması ile mümkün olabileceği şaşmaz düşünce
mizdir. Bunun böyle olamayacağı yargısını kuvvetlen
diren belirtiler vardır. Öncelikle MC hükümetle; i 
döneminde bu kurala uyulmadığı her!kesçe bilinen bir 
gerçek olarak belleklerde yaşamaktadır. Sonra daha 
birkaç gün önce eski MC hükümetleri ortağı bir 
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partinin yetkili bir sorumlusu tarafından verilen bir 
demeç kuşkuları büsbütün artırmıştır. Hükümeti ko
şulsuz olarak destekleyecekleri belirtildiği halde bu 
yetkili kişi «Hükümet ile sıkıyönetim konusunda an-
laşti'k, ancak sıkıyönetim kadroları değişecek» demiş
tir. Bu demeç bundan önce askerlerin, komutanların, as
keri hâkimlerin, askeri savcıların bugüne dek tarafsız 
davranmadıkları ithamın beraberinde taşıyor; bundan 
sonrası için de askerler arasında böylelerinin bulun
duğu bunların bulunup sıkıyönetim kadrolarına ge
tirileceği belirtilmek isteniyor. Böyle bir görüntü 
anarşi mihraklarının derhal söndürüleceği inancını 
kamuoyuna veremez. Çühkü, bu konuda tarafsız yö
netim uygulayamayan iktidarlara kamuoyu güvene-
meyecektir Bu girişimler yeni ve daha derin bunalım
lara neden olabilecek nitetiktedir. 

Bu konuda güven verici bir hüküm Hükümet 
programında vardır. Hükümet programında denil
mektedir ki, «Sıkıyönetim, hiçbir müdahale olmaksı
zın, Anayasa ve kanunlarla verilen yetkilerin rıep'sini 
kullanacaktır.» programın bu hükmü karşısında yu
karıda söz ettiğimiz demecin vakit geçirilmeden Hü
kümet tarafından tekzip edilmesi kuş'kuları dağıta
caktır. 

27 — 

Bunalımı yaygınlaştırmak, derinleştirmemek la
zımdır. İki yıl önce orta dereceli oikullarda, yüksek
okul ve fakültelerde eğitimin ve öğrenimin geniş öl
çüde durduğunu, bugün hiç olmazsa bu noktadan 
uzakta olduğumuzu hatırlayalım. İki yıl önce 17 eği
tim enstitüsünün, silahlı zorbaların hegemonyasında 
felç olduğu ve son iki yılda binbir güçlüklerle bu du
rumun düzeltilebildiğini unutmayalım. Son iki yılda 
anarşi okullardan ve resmi yurtlardan dışarıya atıl
mıştır. Kendi içinde ahenkli olan AP Hükümetinin 
ülkeyi yeniden bu durumlara getirmeyeceğine ve bu-
gühkü ağır bunalımı daha da ağırlaştırmayacağına 
inanıyoruz; fakat örtülü MC yönetimi yeniden baş
ladı kanısı kamuoyunda yaygınlaşırsa artık hiç bir 
şeyin üstesinden gelinemeyeceğinden ciddi olarak kuş
ku duyarız. 

Yurdumuzda siyasal huzursuzluğu sürdüren bir 
önemli konuda bölücülük faaliyetleridir. Yabancı kış
kırtmalarla, iç ve dış kaynaklarda yuvalanmış ayırıcı, 
bölücü akımlarla beslenen bu faaliyetler Türkiye Dev
letinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünüğünü tehdit 
etmeketdir. Anarşinin giderek büyüyen boyutları bölü
cülük akımlarına karşı duyarlılığı ikinci planda bırakıl
mamalıdır. Buna karşılık alınacak güvenlik önlemleri 
de tahrikçi eylemci kaynaklara yönelik olmalı, Dev-
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let bütünlüğüne saygınlığı olan kitlelere huzursuzluk 
verilmemelidir. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki, Do
ğudaki halk öteden beri devlete bağiı ve saygındır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinin politik yaşantı
mızda büyük tartışmaların nedeni olduğunu biliyoruz. 
Bu hükmün Anayasaya girişi de büyük tartışmalı ol
muştur. Grubumuz ismi ister «Devlet güvenlik mah
kemesi» olsun, ister «İhtisas mahkemeleri» olsun ya 
da başka bir ad taşısın, doğrudan doğruya Devlet 
güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli ayrı 
mahkemelerin kurulmasından yanadır. Ancak, bu 
mahkemelere yapılacak atamalar için Bakanlar Ku
rulunun aday göstermesine karşıdır. Bu mahkemelere 
atanacak hâkim ve savcıların Bakanlar Kurulu tara
fından aday gösterilmesini Anayasanın «Hâkimler gö
revlerinde bağımsızdırlar» ilkesine ve bu ilkeye da
yalı «Mahkemelerin bağımsızlığı» ilkesine ve «Hâ
kimlik mesleğinden olanların atanmasına mahkemele
rin bağımsızlığı esaslarına göre yapılacağı» ilkesine ay
kırı olduğu kanısındayız. Hukuk devletinin temeli ba
ğımsız yargıdır. Biz bunu savunuyoruz. 

Bugünkü anarşik ortamdan çıkılması için Ceza ve 
Ceza Usulü kanunlarında değişiklik yapılmasına bunun 
süratle gerçekleştirilmesi düşüncesine katılıyoruz. Ana
yasal çizgiden çıkmadan, hürriyetlere saygınlığı zede
lemeden daha başka yeni önlemler alınabileceğine de 
İnanıyoruz. 

Silah kaçakçılığını önleyememenin temel nedeni 
yasal boşluklardır. Bu boşluklar doldurulmalı ve si
lah kaçakçılığı konusu sıkıyönetim mahkemeleri yetki 
alanına sokulmalıdır. 

Programda geçmiş hükümet dönemlerindeki yok
luklardan, mal darlığından, kuyruklardan söz edili
yor, fakat bunlara neden olan stokçuluktan söz edil
miyor. Yasa değişikliklerinde stokçuluğu da suç sa
yıp cezaya bağlayan hükümler getirilmelidir. 

Hükümetin kuruluş çalışmalarının yapıldığı gün
lerde, Sayın Demirel'in basma yansıyan demeçlerinde, 
Hükümet programında ilk 100 günde neîerın vapud-
cağı bildiriliyordu. Hükümet programlarında bugüne 
dek bu tür bir zaman programlanması yapılmamıştı. 
«Bu bir yenilik miydi, ne yararı olacaktı, yoksa gizli 
bir amacı mı vardı?» diye çeşitli yorumlar yapıldı; 
fakat program Meclislere sunulunca görüldüki, bu tür 
bir yenilik getirilmemiştir. Ancak bu konu program
da «Hükümet programının hedefleri arasında kısa va
deli, orta vadeli, uzun vadeli işler vardır» sözleri ile 
geçiştiriliyordu. Ayrıca «Bir kısım hedeflere ulaşılır-
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ken, bir kısım hedeflere ulaşmanın hazırlıkları yapı
lacak ve vadesinde gerçekleşme sağlamak için icabına 
tevessül olunacaktır» deniliyordu. Oysa, altında hiç 
bir artniyet kuşkusu vermeden, bu bunalımlar darboğaz
larında kısa vadede nelerin yapılacağı açıklanmış ol
saydı, kamuoyundaki güvensizlik ve umutsuzluk duy
gularını bir ölçüde azaltmada ve bu konuda gayret
lerin toparlanmasında yarar sağlanabilirdi. 

Hükümet programındaki «Vatandaşın teşebbüs 
hakkına son veren ve çalışma alanını daraltan işlerden 
devlet çekilecektir» hükmü ile Anayasanın 51 nci 
maddesinde sözü edilen devletin kooperatifçiliğin ge
lişmesini sağlayacağı ilkesine ve Anayasanın 139 
ncu maddesinde belirtilen madenlerin aranması ve iş
letilmesi hakkının devlete ait olduğu hükmüne uygun 
olarak evvelki hükümetler zamanında yasal yollarla 
yapılmış tasarrufların kaldırılacağı anlamının çıkma
masının kesin açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Dev-
ietleştirilen madenlerin, enerji sorununa etkisi bakı
mından, kömür ve linyit ocaklarının devlet eline kal
ması kesin zorunluluktur. 

Programda Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının değiştirileceğinden de söz ediliyor. Dördüncü 
Beş Yıllık Planının değişmesini daha önce IMF ve 
Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kuruluşlar
da istemişti. Hükümetin kurulduğu günlerde TÎSK 
(Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu) da ya
yınladığı seri bildirilerden birinde istemişti. Hükümet 
programı da bu istekler doğrultusunda bu konuyu ele 
almış bulunuyor. Bize göre yasama organlarınca onay
lanarak yürürlüğe girmiş planların değiştirilmesi ya 
da bir kenara itilmesi yerine olanı tastamam uygula
yacak önlemleri almakta yarar vardır. Bugün için kal
kınma planlarının tastamam uygulanmasını engelleyen 
başlıca iki faktör vardır. Bunlardan biri hükümetlerin 
plan anlayışı ve disiplini açısından gösterdikleri dav
ranış ve tutum bozukluğu, diğeri enflasyondur. Hü
kümetlerin plan ilkeleri karşısında ilgisiz, kayıtsız 
davranişîarı her dönemde olmuştur. Bunun sonucu, 
skonorni demokratik plan disiplinine alınamadığı için, 
ülke karma ekonomi derken karmakarışık ekonomiye 
götürülmüştür. Bu yüzden plan uygulamaları piyasayı 
düzenleyeceği yerde onu terk etme doğrultusunda et
ken olmuştur. Teorik olarak karma ekonomilerde özel 
sektör ve kamu sektörü biribirlerini bütünlemeleri ge
rekirken. bu tutum ve davranıştan ötürü, biribirlerini 
köstekler durumdadırlar. Gerçek şudur ki, son yıllar
da Maliye Baikanlığı, Merkez Bankası ve DPT uyum 
içinde çalıştırılamamışlardır. 

28 — 
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Diğer yönden enflasyonun hızla aşındırdığı ra
kamların planda, planın matematiksel hesaplannda 
son derecede olumsuz etkiler yaptığı açıktır. Plan 
harcamalarının ve plan kaynaklarının saptanmasında 
önerilen tedbirler arasında'ki denge, hızh enflasyon 
nedeniyle, çok kısa sürelerde bozulacağından tedbir
leri yeniden gözden geçirmek, ancak planın faziletine 
ve plan disiplinine inançla mümkün olur. Böylelikle 
planın ilk amacı olan toplam yatırımlara toplam ta-
sarrufar arasındaki denge sağlanmış olur. 

Bugün için Dördüncü Beş Yıllık Planın bir önem
li aksayan yönü vardır. Yıllık kaynak ihtiyaçları ara
sında bulunan dış kredilerin henüz işleyemeyişi. Bu
nu işletebilmek, döviz kaynaklarını sağlamak çok 
önemlidir. Aksi halde planda bunun gerektirdiği bir 
değişiklik makul olabilir. 

Ülkemiz 17 yıldır kalkınmasını beş yıllık kalkınma 
planlarına dayayarak yapmaktadır. Bu yüzden ülke 
miz ve halkımız çok şey kazanmış. 20 yıl öncesine 
göre ekonomimiz ve fert başına düsen ulusal gelirimiz 
artmıştır. Fakat yine de kararlı ve dengeli bir gelişme 
sağlanamamıştır. Eğer plan ilkeleri çarptırılmasa idi, 
plan uygulaması tam olsaydı, yerleşme konumları ve 
hammaddesiyle dışa bağımlılığı bakımından, bu ka
dar sağlıklı biçimde gelişen bir sanayileşme oiur muy
du? Şehirlerimiz bu derece bozuk bir urlaşma biçi
minde gelişir miydi, akaryakıt ve enerji sorunlarımız 
ekonomimizi bu kadar ağır bir bunalıma sokar mıy
dı, enflasyon bu boyutlara erişir miydi, ülke ekono
misi ve maliyemiz uluslararası ekonomik kuruluşla
rının müdahalesine maruz kalır mıydı?... 

Doğu ve Güneydoğu'daki halkın r/c VO'e varan 
büyük çoğunluğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hü
kümet programında hayvancılık konusunda tek keli
menin bulunmayışı bir boşluktur. 

Harp sanayiinin geliştirilmesi için REMO Planı 
harcamalarının, imalat sanayiini desteklemek suretiy
le içe dönük hale getirilmesinde yarar görüyoruz. 

Anayasamızın 20 nci ve 21 nci maddelerinde kap
samlı biçimde belirtilen düşünce ve inanç hürriyetleri 
şöyledir: 

Madde 20. — «Herkes, vicdan ve dini inanç ve 
kanaat hürriyetine sahiptir.» 

Madde 21. — «Herkes, düşünce ve kanaat hürri
yetine sahiptir.» 

Her iki maddede ayrıca: «Kimse, düşünce ve ka
naatlerini açıklamaya zorlanamaz.», «Kimse ibade
te, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve 
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'kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kimse dini inanç 
ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz» hükümleri var
dır. 

Bütün bu açık hükümlere karşın Hükümet prog
ramında «Hükümetimiz, demokratik rejimin vazge
çilmez gereği olan düşünce, inanç ve ibadet hürriye
tine saygılı olacalkitır.» denilerek, hem Anayasa met
ninin matlabı çarptırılmış hem de düşünce ve inanç 
hürriyetine saygılı olmayanlar yanında ibadete saygılı 
olmayanlar da var. gibi bir imaj verilmiştir. Oysa, 
İbadet, tıpkı dini ayin ve törenler gibi, herkesin sahip 
olduğu dini inanç ve kanaat hürriyetlerinin bir so
nucudur, ve yine diğerleri gibi bir Anayasa hükmü 
olan «Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 
amaçlarla çı'karılan kanunlara aykırı olmamak koşulu 
ile serbesttir. Anayasal mantıkta, Anayasanın felsefesin
de hürriyetler olarak tanımlananlar vicdan ve din hürri
yeti ile düşünce hürriyetidir. Vicdan ve din hürriyeti
nin koşulu olarak sonucu ve gereği; ibadetler, dini 
ayin ve törenlerdir, «ibadet» sözcüğünü diğerler inden 
ayırıp vicdan ve din hürriyeti yerine kullanmakla, 
ince tarafından bir din istismarı yapılmak istendiği yö
nünde bir düşünceye varmak istemiyoruz. 

Anayasamız din eğitim ve öğreniminin, ancak ki
şilerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanuni tem
silcilerinin isteğine bağlı olarak yapılacağını bildir
mektedir. Cumhuriyetin laik eğitimi ortamında, res
mi Kur'ân kurlarındaki dini eğitimin Anayasa ilke
lerine uygun biçimde yürütüleceği kuşkusuzdur. Bu 
nedenle resmi Kur'an kurslarının yapıldığı yerlerde 
Hükümet programında öngörülen bina, araç, gereç ve 
kadro noksanlarının giderilmesi, diğer bütün eğitim 
kurumlarında olduğu gibi devletin ve hükümetlerin 
görevidir. Ancak bu resmi kursların dışındaki özel 
Kuran kurslarında şeriat özlemcileri ve Atatürk düş
manlarının da yetiştirildiği bir gerçektir. Buraların 
kontrol altında buludurulması gereklidir. Aksi halde 
anarşinin önlenmesi konusunda Hükümet programın
da belirtildiği gibi «Devletin kendi düşmanlarını bes
ler halde bulundurmasına» meydan verilmiş olur. 

Hükümet programındaki Türkiye'de eğitimin mil
lilik temelinden kaydırıldığı ve eğitimin yeniden mil
lilik vasfına kavuşturulması savı yanlış bir görüştür. 
Bu, millilik niteliğinin istismarından başka bir şey de
ğildir. Bu sav, zaman ölçüsü içerisinde yanlıştır. 22 
ayda ne yapılmıştır, nasıl bir yıkıntı olmuştur ki, 
eğitim millilik temelinden kaymıştır. 1965'lerden beri 
eğitim AP hükümetleri ve MC ortakları elinde değil 
miydi? O zamanlar eğitim millilik temelinde değil 
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miydi? Değilse neden o zamanki hükümet program
larında söz edilmedi? Ya da neden o iktidarlar döne
minde düzeltilmedi? 22 ay öncesine kadar millilik te
melinde olan eğitimin bu kısa süre içerisinde kaydı
rıldığı, yıkıldığı savı inandırıcı değildir. Eğer böyle 
olsaydı, bu kısa sürede bu felâkete ancak çok güçlü 
yönetim ve politika yanlışları sebep olacaktı. Bunu 
bütün kamuoyu bilecek ve tüm veliler ayağa kalka
caktı, bütün basın bundan söz edecekti. 

Eğitimde millilik, gayri millilik tartışması yersiz
dir. Bu tartışmanın sürüp gitmesi yüzünden sistem ve 
metot yanlışlarını göremiyoruz, düzeltemiyoruz. Eği
timi çağdaşlaştırmanın yolunu bulamıyoruz. Eğitimi 
çağdaş uygarlık düzeyine çıkaramıyoruz. Politikanın 
elinde millilik, gayri millilik tartışması çocuklarımızı 
küçük yaşta aşırılıklara itiyor, birbirlerine düşman 
hale getiriyor. 

Anayasa ilkelerine, Milli Eğitim Temel Kanun 
hükümlerine ve Atatürkçülüğe bağlı her eğitim milli
dir. Bunlardan saptırılan milli eğitim. İşte, gayri milli 
olan budur. 

Türkiye'de eğitim, sömürücü ve ticaret aracı olan 
özel yüksekokullar, özel okullar döneminde millilik 
temelinden kaymamışsa başka hiç bir zamanda kay
maz. 

Tamgün Yasası ile sağlık hizmetlerinin hançer-
lendiği kanısında değiliz. Kapsamda genişlikler, uy
gulamada pürüzler olabilir. Bunlar zaman içerisinde dü
zeltilebilir. Vatandaşın hekim seçmek özgürlüğü ko
runabilir. Tamgün Yasasının asıl amacı, Devlet has
tanelerine dayalı özel muayenehanelerin çalışmasını 
önlemek, vatandaşı ucuz ve geniş sağlık hizmetine 
kavuşturmaktır. Bu amaç sosyal devlet ve sosyal ada
leti gerçekleştirici yöndedir. 

Hükümet programında TRT için yapılan ağır 
suçlamalara katılmıyoruz. Bu suçlamaların altında 
nasıl bir TRT'nin oluşturulmak istendiğini seziyor 
ve kuşku duyuyoruz. 

Hükümet programı, bir seçim dönemine bile sığ-
dırılamayacak çok uzun vadeli vaatleri kapsamak:a-
dır. Bu vaatleri görçekleştirecdk finans kaynaklarından 
da söz edilmiyor. Kısa vadede yapılacak, ülkeyi siyasal 
ve ekonomik darboğazdan anarşiden bölücülükten kur
taracak isabetli ve cesur her girişimde Anayasa doğ
rultusunda kalmak, özgürlüklere saygılı olmak ko
şulu ile Hükümeti destekleyeceğiz. 

Güçlükleri yenmek, ülkeyi siyasal ve ekonomik 
darboğazdan kurtarıp düze çıkarmak için yapacağı 
çalışmalarında ilham kaynağını «Bütün fertlerini ka-
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derde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün 
halinde, milli şuur ve ülkeler etrafında toplayan ve 
milletimizi, dünya milletler ailesinin eşit haklara sa
hip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde 
daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliğinden» 
alan ve bu Anayasa hükmünü programına geçiren 
Hükümete başarılar diler, Yüce Senatoya grubum 
adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 
Sayın Othan Vural, CHP Grubu adına söz iste

mişsiniz; buyurun, efendim. 

CHP GRUBU A D I N A , ORHAN VURAL (Or
du) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Hepinizi şahsım ve Grubum adına saygılarımla 
selamlarım. 

Hükümet Programı üzerinde CHP Grubunun gö
rüşlerini ve düşüncelerini dile getirmeye çalışacağım. 

Ülkenin temel sorunlarının çözümünde önemli 
olan, yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlarda, siyasal parti
lerin tutum ve davranışlarıyla, ülkeye barış getiren 
bir ortam oluşur. Siyasal partiler, en azından asgari 
müştereklerde birbirlerine tahammül etmeyi öğrene-
medikleri sürece, sürtüşmeler devam eder, sürtüşme
lerin sonucu, eleştiriler kısır bir döngü içinde kalır. 

Partilerarası ilişkilerde uygarca bir tutum izleme
nin temel koşulu ise, iktidarda bulunanların bir gün 
muhalefete düşecekleri, muhalefette bulunanların bir 
gün iktidara gelecekleri olgusunun hiçbir zaman göz-
ardı edilmemesidir. Bu olgu bir bakıma demokratik 
rejimin de temel kurallarından birisidir. 

Karşımızda bir Hükümet ve önümüzde bu Hükü
metin bir Programı var. Hükümet Programının eleş
tirisine geçmeden önce, bu Hükümetin yapısından 
söz etmek istiyorum. 

Neden bu gereği duydum? Hükümetlerin sağlık
lı ve tutarlı yapısının programlarına yansımasından 
daha doğal bir şey olamaz. Şayet, hükümetler çeliş
kili, kuşkulu ve kaygılı ortamların içinden doğmuş 
ise, programlarında ülkenin temel sorunlarını tanım
lama, bu sorunların çözümlenmesinde önerilen çare
ler ve getirilmek istenen önlemler de hatalı olur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Seçim sistemleri nispi olan ülkelerin çoğunda si

yasal partiler tek başlarına iktidarları oluşturacak sa
yıya ulaşmakta güçlük çekerler. Bu nedenle kurula
cak hükümetler ya koalisyon veya azınlık hükümet
leri biçiminde ortaya çıkarlar. 
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Ülkemizde azınlık hükümetlerine çok benzeyen ilk 
hükümet son İnönü Hükümetidir. İnönü dört bağım
sızla kurmuştur bu Hükümeti. Bu azınlık Hükümeti 
18 ay işbaşında kalmıştır. 

1977 genel seçimlerinden sonra ikinci denemeyi 
Sayın Ecevit yapmış; fakat güvenoyu alamamıştır. 
Bırakın güvenoyu almasını, kurulduğu ilk günden iti
baren başta Sayın Demirel ve diğer siyasal partiler 
bu Hükümete ve kuruluş biçimine hakarete varacak 
ölçüde en ağır eleştiriler yöneltmişlerdir. Başbakana 
«Hükümetin başı», Hükümete «Çankaya Hükümeti» 
gibi sıfatlar yakıştırarak, kurulan Hükümetin gay-
rimeşru olduğundan tutun da, Cumhurbaşkanına ka
dar bu eleştiriler uzatılmıştır. 

Görebildiğimiz kadar bu tutum ve anlayış her ne
dense Hükümetin şimdiki Programının hemen birin
ci sayfasında sürdürülmek isteniyor. 

«... Ara seçimleri vesilesiyle ifadesini bulan milli 
irade, demokratik rejimin yeniden işlemesine meydan 
vermiştir.» şeklindeki bu cümleye dikkatinizi çek
mek isterim. Sanki, Türkiye'de demokrasi daha önce 
işlemiyormuş, sanki ülkede bir ara rejimiyle demok
rasi askıya alınmış gibi bir şeyler söylenmek isteni
yor. 

Türlü kışkırtmalara ve tertiplere karşı, 14 Ekim 
seçimlerinin huzur ve güvenlik içinde geçmesinin sağ
lanmış olması, demokrasinin işlerliğinin en büyük ka
nıtı değil midir?... 

14 Ekim seçimlerinden önce de Meclisin güven-
oylarıyla işbaşına gelmiş ve pek çok gensorularda gü
venoyu almış bir Hükümet vardı. O Hükümet daha 
kuruluşuyla demokratik rejimi ciddi bir tehlikeden 
kurtarmıştı. Demokrasinin yeni hükümet kurulunca
ya kadar işlemediği; bu düşünce ve varsayımla eski 
Hükümetin gayrimeşru olduğunu söylemek, ancak 
Demirel Hükümetinin kurulmasıyla demokrasinin iş
lemeye başladığı izlenimini vermek çok yanlıştır, bü
yük haksızlıktır ve sakıncalıdır. 

Seçim sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisinin de
ğerlendiriş biçimi de çok ileri bir demokrasi anlayı
şının işareti ve ifadesidir. Bundan önce benzer seçim 
sonuçlarıyla, h'em de ara seçimlerle değil, genel seçim
lerle ortaya çıkmış sonuçlarla Adalet Partisi karşılaş
tığı zaman, bu partinin yorum ve tutumunun başka 
olduğunu huzurlarınızda bir kez daha hatırlatmak is
terim. 

Şimdi, Adalet Partisinin yorumu ve tutumu gi
bi, ben de kalkar, bu Hükümetin TÜSİAD'da kurul
duğunu, bu Hükümetin TÜSTAD Hükümeti olduğu

nu, bu Hükümetin iplerinin TÜSİAD'da bulunan bir 
kukla Hükümeti olduğunu, Programının da TÜSİAD' 
da hazırlandığını söylersem, en azından...( AP sırala
rından gürültüler) En azından... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — O ne demek öy
le?... 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De
vamla) — En azından demokrasi anlayışım. Adalet 
Partisinin demokrasi anlayışıyla özdeşmiş sayılma
yacak mı?... (AP sıralarından şidetli gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu Hükü
met, Bakan hükümeti değil, Bakan Hükümeti değil 
bu Hükümet... 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen... 
Sayın Vural, Sayın Vural... 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De
vamla) — Başında söyledim... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
bu ne demek öyle?... 

BAŞKAN — Sayın Dalokay, lütfen, ben müdaha
le ediyorum, müsaade buyurun... (AP sıralarından gü
rültüler) 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Başında söyledim; en azından asgari müş
tereklerde birbirlerimize tahammül etmesini öğrene-
mediğimiz sürece daha çok sıkıntılar çekeceğiz... 
(AP sıralarından gürültüler, anlaşılmayan müdahale
ler) 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, ne diyor bu efendim?... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Boğaziçi 
Hükümeti değil bu. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, «Kukla Hükümeti» ne demek?... 

BAŞKAN — Efendim, demiyor, «Şayet böyle de
sem» diyor... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
«Kukla Elükümeti» diyor efendim. 

BAŞKAN — Değil efendim, yanlış anlıyorsunuz. 
Ben dinliyorum. Yapmayın efendim. «Böyle desem» 
diyor. 

Devam edin efendim... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu Hükü

met Boğaziçi Hükümeti değil, bu Hükümet, Bakan 
Hükümeti değil. 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen efendim, Sayın 
Kara, lütfen... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Efendim, «Kukla Hükümeti» dedi. 

1 — 



C. Senatosu B : 8 23 . 11 . 1979 O : 1 

BAŞKAN — Demedi efendim. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 

Dedi. 
BAŞKAN — Peki, tutanakları getirttireceğim. De

medi, yanlış anladınız Sayın Karaküçük. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu Hü

kümet, Bakan Hükümeti değil... 
BAŞKAN — Ben dikkatle izliyorum Sayın Kara, 

lütfen. 
Buyurun Sayın Vural. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De

vamla) — Bir toplantı yılı, geçen toplantı yılı iktidar
da bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Baş-
kanvekilliğini yaptım. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yapama
dın. 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De 

vamla) — Bir yıl bu kürsülerde söylenmedik, ağıza 
alınmadık galiz küfürlere tanık oldum... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Çünkü memle
keti o hale soktunuz. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
famla) — Ama hiçbir zaman oturduğum yerden ka
tiyen kimseye tasallut etmedim. Bir yıl boyunca Grup 
Başkanvekilliğini, iktidar olan bir partinin Grup Baş-
1< Envekilliğini vakar, haysiyet ve ciddiyet içinde yap
tım. 

BAŞKAN — Sayın Vural, bir ricada bulunaca
ğım. 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De
vamla) — Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Ama sonra boz
dunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Şimdi de o dav-

raiiişmı göstersene. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Vural, bir ricada bulunacağım. Hükümet 

Programını eleştiriyorsunuz. Kişiliğiniz herkesçe 
müsellem. Bu itibarla, daha sakin olmanızda yarar gö
rürüm efendim, lütfen. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Sayın Başkan, bunu, şunun için hatırlat
mak istedim... 

BAŞKAN — Lüzum yok. Çok rica edeyim. Bili
yorum, yorulmayın. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Buyurun, sız programa devam edin 
I efendim, ben teşekkür ederim. Buyurun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, TÜSİAD meselesi tavazzuh etsin. 
BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, müsaade buyu

run efendim. 
CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De

vamla) — Oysa... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, 14 Ekim Seçimlerinden sonra kurulmuş 
olan bir Hükümeti şu veya bu şekilde suçlamak... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Söylediğim söz o kadar açık ki: tekrar edi-

| yorum:... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, boşuna yorul

mayın, tutanakları getirttiriyorum. Müsaade buyurun, 
oturun. 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De
vamla) — Tekrar ediyorum: «En azından demokra
si anlayışım, Adalet Partisinin demokrasi anlayışıyla 
özdeşleşmiş sayılmaz mı?.» dersem, bunun böyle ol
duğunu söylersem, en azından demokrasi anlayışım, 
Adalet Partisinin demokrasi anlayışıyla özdeşleşmiş 
sayılmaz mı?... 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Söylü
yorsun işte... 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
Dinliyorsunuz efendim, söylenenler bunlar... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, rica ediyorum... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sayın 
Demir Yüce. konuşmasını siz tayin etmeyeceksiniz. 
Yapmayın efendim, 

Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De

vamla) — Oysa seçim sistemlerinin doğal bir sonu
cu olarak kabul edilen bunalımlarda bir çıkış yolu 
olarak görülen azınlık hükümetlerinin kurulması yol
ları yıllarca bu ülkede işte bu tutum ve bu anlayış 

I içinde tıkanmak istenmiştir. Geç de olsa ülkemizde 
ı azınlık hükümetlerinin denemeye başlamasını gör-
{ mek, gerçekte siyasal düzeyimizden beklenmeyecek 
i bir ölçüde genç demokrasimiz için olgun ve olum-
j lu bir aşamadın 
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NEVZAT ŞENER (Amasya) — Başlattın, yani 
bu konuşmayla başlattın... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Birçoklarının dediği gibi, azmlık hükü
metleri ilk bakışta güçsüz, her türlü ödünlere açık 
gibi görünürler. Azınlık hükümetleri çeşitli partiler
le siyasetçiler arasında temel sorunlarda uzlaşma sağ
layan hükümet tipleri olarak kurulur ve kamuoyuna 
böylece tanıtılırsa, güçsüz ve her türlü ödüne açık 
hükümet olma görünüşünden kurtulurlar. Ciddi, tu
tarlı ve devamlı bir hükümet olarak saygınlıklarını 
ve güvenilirliklerini sürdürürler. İşte o zaman en azın
dan tansiyonlar düşer, uygarca ilişkilerin başladığı bir 
ülke haline gelir Türkiye. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu genel görünümü özelleştirerek Sayın Demire!' 

in azınlık Hükümetini kimler desteklemiş, nasıl des
teklemiş, ülkenin hangi temel sorunlarında uyum 
sağlamışlardır? Şimdi bunları incelemeye çalışalım. 

Desteği sağlayan en büyük parti Milli Selâmet 
Partisidir. Milli Selâmet Partisinin bu desteği nasıl 
bir destektir? Milli Selâmet Partisi, daha bu Hükü
met kurulmadan Adalet Partisini kamuoyunda batıl 
ilân etmiştir. 

ATA BODUR (Ordu) — Halk Partisi ile bera
ber. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz. Onu 
da siz söylersiniz, lütfen yapmayın efendim. 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De 
^amla) — Türk halkına Adalet Partisinin batıl bir 
parti olduğunu görüp anlaması için bu Hükümete ker
hen destek olduğunu açıklamıştır. 

Aslında Milli Selâmet Partisi, Adalet Partisinin ül 
kenin temel sorunlarında sağlayacağı başarıya değil. 
Adalet Partisinin başarısızlığına destek olacağını söy-
îemek istemiştir. Bu demektir ki; Milli Selâmet Par
tisinin gayri samimi ve gayri ciddi desteği bu Hükü
metin başında her gün Demokles'in Kılıcı gibi sal
lanıp duracaktır. 

Desteğinin kayıtsız şartsız olduğunu, değil Prog
ramını görmek, Hükümet üyelerinin açıklamasını bi
le beklemeden söyleyen ikinci parti Milliyetçi Hare
ket Partisidir. 

Milliyetçi Hareket Partisi,, Cumhuriyet Halk Par
tisi ağırlıklı Hükümetin 21 aylık iktidarı sırasında kö
şeye sıkışan parti yine Milliyetçi Hareket Partisidir. 
Cephe Hükümetleri zamanında Milliyetçi Hareket 
Partisi, Devletin kilit noktalarını ele geçirmiş, yetiş
tirdiği komando militanlarla Devlet içinde kadrolaş 

masını bilmiş, âdeta Devleti işgal etmiş durumdaydı. 
Bu eylemlerinin asıl amacının, Devleti eline geçir
mek olduğunu, en yetkili kişilerin ağzından kamu
oyuna çekinmeden duyuruyorlardı. 

Cumhuriyet H a l t Partisi ağırlıklı Hükümet iş
başında kaldığı süre, nereden gelirse gelsin şiddet ey-
1-mlerinin karşısında olduğunu söylüyordu. Güven
lik kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarda her gün sağ
cı militanlar yakalanıyor, sıkıyönetim mahkemelerin
de tutuklanıyordu. Bu tutum karşısında, ne pahasına 
dursa olsun Adalet Partisinin kuracağı bir azınlık 
Hükümetine elbette kayıtsız ve şartsız destek olduğu
nu ilan edeceklerdi. 

Böylece Cumhuriyet Halk Partisinden kurtulmak
la kalmayacak, sağladığı bu desteğin karşılığı olarak, 
Adalet Partisinin kuracağı azınlık hükümetlerinin 
bakanlıklarında ve etkili makamlarında kadrolaşma 
olanağını bulacaklardı. 

Bu işaretler Adalet Partisi ile Milliyetçi Hareket 
Partisinin gizli anlaşmasının altındaki mühürü gös
teriyordu. Milliyetçi Hareket Partisinin bu gizli an
laşma ile amacı Atatürk devrimlerine dayanan uygar
lık atılımlarını yok etmek, demokratik özgürlükleri 
kısıtlamak, her türlü ilerici akımları engelemek; fır
sat buldukları zaman da ırkçı, Turancı, diktatörlük 
yöntemlerine bağlı bir faşist devleti kurmaktı. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Büyük is
tihbarat... 

BAŞKAN — Sayın Kara, bugün rica edeceğim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) - - Çok bü
yük istihbarat efendim... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) -— İşte onun için diyorlar ki; «Bu yapay des
teklerle bu Hükümet fazla yaşamaz...» Ve ilave edi
yorlar; «Bu Hükümet hiçbir şey yapamaz...» Bun
ları biz söylemiyoruz; Adalet Partisine en yakın, ba
zılarına göre, Adalet Partisinin yarı resmi organı 
sayılan gazetelerin kalemşörleri, basında ve televiz
yon ekranında bu Hükümete daha doğmadan ömür 
biçip başarılı olamayacaklarını kamuoyuna duyuru
yorlar. Adalet Partisinin köşeye sıkıştığı için Hükü
met kurmak zorunda kaldığını söylüyorlar ve bu Hü-
i-.ümeti erken seçim Hükümeti olarak tanımlıyorlar. 

Böyle bir çatının altında ve böyle bir yapıda ku
rulan bu Hükümetin Programını ve Türkiye'nin te
mel sorunlarının ne olduğunu biraz açıp, söylenenleri 
ve yazılanları özetlemek isterim. 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türkiye'nin temel sorunu aslında Türk ekonomi

sinin temel sorununda yatar. Türk ekomisinin temel 
sorunu ise, geçmiş yıllardan süregelen sorunların. 
ekonomiye getirdiği yükler ve 1977 yılında dış para 
ile ödeme olanaklarının tamamen tükenmesinde orta
ya çıkan ekonominin işlerliğini kaybetmesi idi. Ya
ni, o tarihlerde Sayın Demirel'in herkesin anlayacağı 
bir dille ifade ettiği gibi, Türk ekonomisinin 70 cente 
muhtaç hale getirilmesi idi. 

İkinci Cephe Hükümetinden iktidarı devraldığı
mız zaman, 1978 yılının başında ekonominin bu te
mel sorunundaki önceliği döviz sorunu alıyordu. Tür
kiye kısa sürede döviz kasasını işletmek zorundaydı. 
Döviz kasasındaki bu tıkanıklık (Sayın Başbakan. 
özelikle dikkatinizi çekmek isterim) Türkiye'nin borç
larının fazlalığından değil, kısa vadeli borç idaresin
deki hatalardan kaynaklanmaktaydı. 

Dün akşam Sayın Başbakanı Millet Meclisinde sa
baha kadar izledim. Orada bir şeyler söylemek iste
di; fakat şimdi buna cevap şeklinde değil, olayı bi
raz daha açıklamak olanağını buldum. 

Biz hiçbir zaman borçların fazlalığından şikâyet 
etmedik. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Allah, Al
lah!... 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De
vamla) — Borçlar normaldir, borçlanmalar yapılabi
lir... 

ATA BODUR (Ordu) — Bravo!... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Borçlanmalar yapılabilir: ama kısa vadeli 
borç idarelerinin hataları vardır. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İşte Sayın Başbakan, kısa vadeli borç idaresinde
ki hatalardan kaynaklanmıştır. Türkiye'nin 1978 yılı 
başındaki bu sorunun çözümü ise. kısa vadeli borçla
rın tahkim edilmesine ve döviz kasasını işler hale ge
tirecek ek kaynakların bulunmasına bağlı idi. 

Bütün bunlar için 21 ayda ne yapmışız? Aldığı
mız önlemleri sergileyelim. Kısa vadeli borçlan tah
kim ettik, diyoruz. Ne kadardı bu borçlar ve nasıl 
tahkim ettik?.. 

1977 yılı sonunda devralman döviz rezervi 629 
milyon dolar iken. 19 Ekim 1979 tarihinde devredi
len döviz rezervi 932 milyon dolardır. 1977 yılında 
bir önceki yıla nazaran eksi rr 11 oranla 1 milyar 
753 milyon dolar olan dışsatım geliri. 1978 yılında 
% 3Q artışla 2 milyar 288 milyon dolara çıktı ve 1979 
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I yılında tahmini % 21 oranla artış sağlayarak 2 mil-
I yar 600 ilâ 700 milyon dolara yükselmiş olacaktır. 
I Şimdi, Sayın Başbakan dün Mecliste, «Ne sat-
I tınız da, nereden neyi buldunuz, yeni bir ürün mü 

icat ettiniz, yeni bir ürün mü imal ettiniz, onu mu 
| sattınız da bu kadar büyük bir gelir elde ettiniz?» 

diye bir soru ile kendi görüşünü anlatmaya çalıştı. 
«Türkiye'nin ürünleri bellidir.» dedi. «Türkiye'nin 
satacak olduğu mallar bellidir.» dedi. «Bu kalemlere 
yeni bir şey mi ilave ettiniz 21 ayda ki, böyle bir ar
tıştan söz ediyorsunuz?» dedi. 

Hayır Sayın Başbakan, yeni bir şey ilave etme
dik. 

Kendileri ilave ettiler, açıkça şunu söylediler: 
«Türkiye'nin elinde malı olsun, yeter ki ürünü 

olsun. Pazarlar çok, satılır. Satılmaz diye bir şey yok
tur.» dediler, ama bir çelişkiye düştüklerinin farkın
da değillerdi. 

Biz iktidarı devraldığımız zaman Sayın Başbakan 
Demirel o zaman diyordu ki, «Size 2 milyar dola
rın üzerinde değeri olan tarım ürünleri bıraktık.» 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Doğru. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Şimdi ben soruyorum, doğruysa, o zaman. 
Doğruysa diyorum ki, madem ürünleriniz vardı, ni
çin satamadınız? Demek ki, siz satmak becerikliliği
ni gösteremediniz. (AP sıralarından gürültüler) De
mek ki, o becerikliliği biz göstermişiz. 

ATA BODUR (Ordu) — İnsaf edin... 
GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — 80 dolara buğ

day satarsanız herkes alır; ama şimdi 180 dolar. 
ATA BODUR (Ordu) — Mark 6 liradan 30 lira

ya çıktı... 
I CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De-
j vamla) — Dışsatım gelirlerimizdeki bu artışın... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — İşçi döviz-
J lerinden bahset... 

j CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De-
j vamla) — Geleceğim... 

Dışsatım gelirlerimizdeki bu artışın... 
j GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Şimdi buğda-
{ yın fiyatı 180 dolar... 
I BAŞKAN — Kızmanın anlamı yok Sayın Tit-
i rek. Dinleyeceğiz hatibin konuşmasını. 

Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ORFTAN VURAL (De

vamla) —• Dışsatım gelirlerimizdeki bu artışın yanı-
sıra, işçi dövizlerimizde de büyük artışlar sağlan-

j mıştır. Buna ne buyurulur?... Buna ne buyurulur?... 

134 — 



C. Senatosu B : 8 23 . 11 , 1979 O : 1 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Mark 6 
liradan 30 liraya çıktı. 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De
vamla) — Ha demek ki, bu bir yerde... 

BAŞKAN — Sayın Vural, lütfen sorulu - cevap
lı yapmayın efendim, lütfen., 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Efendim, kişiye hitap etmiyorum. 

BAŞKAN — Kendiniz normal konuşun Genel Ku
rula. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Ben doğrudan Genel Kurula hitap ediyo
rum. Hiç kimsenin ismini zikretmiş değilim Sayın 
Başkan; ama birtakım kimseler nedense tahammül 
etmiyorlar. Başında söyledim, en azından asgari müş
tereklerde birbirimize tahammül etmeyi öğrenelim 
dedim, onu öğrensinler. 

BAŞKAN — Sayın Vural, ben gerekli müdahale
yi yapıyorum efendim, siz buyurun. 

İDRİS GÜRSOY (Ordu) — Nerede müdahale 
ettiğin? Baksana hepsi karışıyor. 

BAŞKAN — Ne yapmam lâzım efendim?... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — İşçi dövizlerimiz, alınan önlemlerle 1979 
Eylül sonunda % 43,5 oranında artırılarak 1 mil
yar 411 milyon dolara yükseltilmiş, 1979 yılı sonu 
tahmini ise c/c 100 dolayında artışla 1 milyar 800 
milyon dolar civarında olacaktır. 

Dış borçlarımıza gelince: 
1977 yılı sonunda devralınan dış borçlar, faizle

riyle birlikte 18 milyar dolar civarında bulunuyordu. 
1978 yılı başlarında Hükümetimiz iktidara gelince, 
dış borçların 5 milyar 609 milyon dolarını erteleme 
becerisini göstermiştir. Bunun yanında, 1978 yılında 
her türlü sıkıntılara rağmen, toplam 645 milyon do
lar, 1979 Eylül ayı sonu itibariyle 849 milyon dolar 
dış borç ödemiş bulunuyoruz. 

Bu borçlarımıza karşılık sağladığımız krediler; 
1978 yılında 2 milyar 206 milyon dolar, 1979 yılında 
ise 2 milyar 735 milyon dolardır. Ayrıca, yeni De-
mirel Hükümetine program kredisi olarak 1 milyar 
247 milyon dolar, proje kredileri toplamı olarak 991 
milyon dolar ve yakında anlaşması imzalanıp kulla
nılabilecek kredi olarak da 406 milyon dolar, ki 
toplam olarak 2,5 milyar dolar proje ve program kre
disi devretmiş bulunmaktayız. 

Daha önceki dönemlerde sürekli artan dış tica
ret açıklan yerine azalan, kontrol edilebilir duruma 
getirilen dış ticaret açıkları devrediyoruz. Örneğin; 

1977 yılında 4 milyar 43 milyon dolar olarak devral
dığımız dış ticaret açığını, 1979 yılında 2 milyar 400 
milyon dolara indirmeyi başardık yarı yarıya. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — İthalât 
yapmadık ki, kurudu... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — 1979 yılı Bütçesi ise, Programda söylendi
ği gibi, büyük açıklarla değil, 20 ilâ 25 milyar lira 
gibi, bir önceki yıllara nazaran az çık veren bir büt
çe olcaktır. 

1977 bütçesi açığı 39 milyar lira gibi tarihimiz
de görülmemiş bir düzeye çıkmıştır. Gayri safi milli 
hasıla ise; 1977 yılında % 4, 1978 yılında '% 3,5 ve 
1979 yılında ise % 3 civarında bir artışla gerçekleşe
ceği tahmin edilmektedir. Programda, 1978 ve 1979 
kalkınma hızlarını sıfır olarak göstermek büyük bir 
çelişkidir, insafsızlıktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1978 yılından bu yana yatırımların hızlandırılma

sı için, özellikle bunalımın başlıca nedeni oln ener
ji sektöründeki yatırımların hızlandırılması için ge
rekli önlemler alınmıştır. Bunların başlıcalarını şöy
lece özetleyebiliriz: 

Oymapınar Hidroelektrik Santralı: Elektromekanik 
teçhizat için 94 milyon Fransız Frangı kredi buluna
rak ihalesi yapılmıştır. Türbin jenatörü için de du-
teçhizat için 94 milyon Fransız Frangı kredi buluna
nım aynıdır. İnşaat için gerekli olan kredinin 95 mil
yon marklık kısmı sağlanmıştır. 

Keban Hidroelektrik Santralı: 5, 6, 7 ve 8 nci 
üniteleri için 48 milyon dolarlık türbin jeneratörü 
kredisi ile 44 milyon Fransız Frangı elektromekanik 
teçhizat kredisi Avrupa Yatırım Bankasından temin 
edilerek kullanılmaya başlanmıştır. 5 ve 6 ncı üni
telerin montajı sürdürülmektedir. 

Köklüce Hidroelektrik Santralı: Türbin jeneratör, 
mekanik teçhizat, kredili olarak ihale edilmiştir. 

Doğankent İkinci Hidroelektrik Santralı: Türbin 
jeneratörünün ihalesi yapılmıştır; akreditif açılmış
tır. 

Afşin - Elbistan Termik Santralı: Kredi peşinatı
nın ödenmesi için 130 milyon marklık yeni bir Alman 
kredisi sağlanmıştır. Öz kaynaklardan yapılan öde
melerle birlikte, geçmişte askıda kalan tüm kredilere 
işlerlik kazandırılmıştır. Çeşjitli ihale paketleri iş prog
ramına uygun olarak yürütülmektedir. 

Yatağan Termik Santraü: Daha önce sağlanan kre
dilerin peşin ödemelerinden gelen sorunlar çözülmüş, 
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yapıma hız verilmiştir. Kömür ruhsatlarının özel ke
simin elinde bulunmasından doğan sorunlar çözül
müştür. 

ATA BODUR (Ordu) — Kömürsüz kaldık... 
CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De

vamla) — Soma Termik Santralı: 67 milyon dolar
lık kredinin peşin ödenmesi yapılamadığı için; işle
tilememesi karşısında Çekoslovakya ile ikili anlaşma 
yapılıp, sorun çözümlenmiştir. Ayrıca, 40 milyon 136 
bin dolarlık Finlandiya kredisinin de işlemesi sağ
lanmıştır. 

Orhaneli Termik Santralı: 54 milyon dolarlık kre
di anlaşması Sovyetler Birliği ile imzalanmıştır. 

Çayırhan Termik Santralı: Avusturya kredisinin 
peşin ödemeleri yapılarak, krediye işlerlik kazandırıl
mıştır. Japon kredisi için gerekli olan ödemeler ya
pılmış, kontrol, kumanda teçhizatı 1978 yılında ihale 
edilmiştir. 

Böylece, geçmişte büyük bir ölçüde askıda kalan 
önemli enerji yatırımlarının süresinde bitirilebilmesi 
için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bundan sonra 
yeni Hükümete sadece bunların yakından izlemesi 
görevi düşmektedir. 

Bunun dışında, ülkemizin her bölgesinde ve özel
likle kalkınmanın nimetlerinden yoksun bırakılan 
Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'da üretime dö
nük bir dizi yeni tesislerin temelleri atılmıştır. 

Adalet Partisi, uzun yıllar tek başına, bir o yıl-
yarın yarısı kadar da koalisyon hükümetlerinde, or
tak olarak bu ülkeyi yönetmiştir. Bana, 21 aylık gibi 
kısa bir zaman içinde en azından ülke ekonomisine 
katkıda bulunacak ölçüde bir tesisin başlanıp, biti
rilebileceğine sadece bir örnek versin, ben bu prog
ramın ciddiliğine inanacağım. Bu, mümkün değildir. 
Öylesine mümkün değildir ki, Adalet Partisi birçok 
önemli tesislerin; ülke ekonomisinde gerçekten etki
li olacak tesislerin program hedeflerinde bile, yıllar
ca safsaklamalarla dolu iktidar günleri yaşamıştır. 
işte örnekleri : 

İzmir Alaybey Tersanesi, Seyitömer, Muğla, Ya
tağan projeleri; Türkiye Elektrik Kurumu Soma, Ça
yırhan Termik Santralları, Türkiye Demir - Çelik 
Fabrikaları, Karabük Yüksek Fırını, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı İpraş darboğaz giderilmesi, 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Ağrı Sanayi Teç
hizat Fabrikası, Çimento Sanayii Siirt Fabrikası; 
program hedeflerine göre dört yıl geciktirilmiştir. 

Pendik Tersanesi, Sümerbank, Gaziantep Tekstil, 
Petro - Kimya Kompleksi, Bitlis Sigara Fabrikası, 

Divriği Sivas Yolu, Arifiye - Sincan yolu beş yıl; 
Etibank Alüminyum Projesi, Bor Türevleri, Azot 

Sanayii, Gemlik Gübre Fabrikası altı yıl; 
Haydarpaşa - İzmir karayolu projesi, Aslantaş 

Barajı yedi yıl; 

Karakoyun projesi sekiz yıl; 
Devlet Suişleri Doğukent Hidroelektrik Santralı 

10 yıl; 
İğdır projesi 11 yıl; 
Program hedeflerine göre gecikmişlerdir. 
İşte,' bunlar için Devletin bir envanterini çıkarta

rak devir ve teslim ettik. Çıkaracak bir envanterimiz 
ve işler halde olan bir kasamız bulunmasaydı biz de, 
Başbakanlık masasına iki satırlık bir mesaj bıraka
rak kaçmak zorunda kalırdık. 

Bu tablolara bakıldığı zaman; ülkenin güllük gü
listanlık olduğunu biz söylemiyoruz ki, başkaları da 
söylesin. Kasaların tepe tepe döviz dolu olduğunu be
yan etmiyoruz; ama somut bir şeyler söylemek isti
yoruz. Bunu, Sayın Demirel'in çok iyi anlaması ge
rekir. 

Temel sorunlardan bahsediyoruz: 
Başında söylediğim gibi, sorunlara bakış açısı 

önemli, tanımlama önemli, yaklaşım önemli. Doğal 
olarak her yiğidin yoğurt yemesi, su içmesi gibi, ayrı 
olobilir. Suyu bardakla da içersiniz, tasla da içersiniz, 
pınarın kaynağına eğilir dudaklarınızla da içersiniz; 
ama insaf ediniz, her halde suyu kevgirle de içmeye 
kalkışmazsınız. Geçmişte bu yapılmıştır. 

ATA BODUR (Ordu) — Güllük gülistanlık tes
lim ettiniz. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Nasıl güllük gülistanlık bir ülke bırakma
dığımızı ve devralmadığımızı açıklıkla ve yüreklilik
le söylüyorsak, Sayın Demirel'in dediği gibi, «Yan
gın yeri» de bırakmadık. Yangın yerini, yangın yeri
ne dönmüş bir ülkeyi 1978 başında biz aldık; ama 
hiç bir zaman yangın söndürmeye benzinle gitmedik. 
Söndürmek için suyumuz az olabilirdi; su bulmaya 
çalıştık, suyun nasıl ve nerelerden bulunacağını araş
tırdık, bunun için bazı önlemler aldık. Sözün kısası 
somut ve olumlu bir şeyler yapmaya başladık. 

ATA BODUR (Ordu) — Güllük gülistanlık tes
lim ettiniz. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Başlamanın yarı yarıya başarmak olduğu
nu kabul etmeniz gerekir. 
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Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türk ekonomisindeki sanayinin yapısal çarpık

lığından söz ettik, sanayi büyük ölçüde dışa bağımlı 
olarak kurulmuştur» dedik, yanlış mı?... «Sanayi iç pa
zara yönelik üretimi sürdürmektedir» dedik, hata 
mı?.. «Tüketim malı yatırımları ilk aşamada daha 
cazip görülmüş, yatırım malı ile ara malı sanayii ih
mal edilmiştir» dedik, yalan mı söyledik?... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — İyi yap
tınız, kapattırdınız. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Bunları sanayinin bir hastalığı ve yapısal 
çarpıklığı olarak ister kabul edin, ister etmeyin. İste
seniz de, istemeseniz de bunlar ekonominin gerçek 
sorunlarıdır. Bu sorunları bugün aklı başında sanayi 
ve işadamlarının bir kesimi kabul ediyor; ama bazı
ları var ki, onlar hâlâ kabul etmemekte ısrar ediyor
lar. 

Ne diyorlar?.. Mevcut sanayi yapısının eğer bir 
çarpıldığı var ise, bu sorumlulukta bu yapının mey
dana gelmesine imkân veren kamu kuruluş ve yetki
lilerinin de büyük payı vardır demek suretiyle işin 
içinden çıkmak istiyorlar. 

«Sanayide bütünleşmeye gitme, ara ve yatırım 
malı üretmeye yönelmekte bir gecikme belirmiştir.» 
Cümleye dikkat ediniz, «Bu gecikmenin bilincinde 
olup, açığı kapatma hedefi ile artık gelecek sanayi 
stratejisini tespit etmek, saptamak gerekir.» 

Bir başka cümle: «Sanayicinin bugün sağladığı 
kâr çoktur ve dengesizdir.» 

Bir başka cümle: «Aşırı kazancın, bir gün gelip 
geri tepeceğini sanayicilerin de unutmaması gerekir.» 

Bir başka cümle daha: «Kâr, gelişimin, büyüme
nin, etkinliğin gerekliliği ölçüsünde makul ve man
tıklı yapılmalıdır. Bugün Türkiye'de işçi, sağladığı 
önemli ücret artışlarına rağmen, bir türlü mutlu ola
mıyorsa, bu sorunun bir yansımasını da sanayici ken
di üstünde duymalıdır.» Hemen açıklamak istiyorum, 
bu sözler bana ait değildir. Bu sözler, ülkede hatırı 
sayılır bir işadamı, bir sanayiciye aittir. Bunları ben 
söylemiyorum. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bizim 
bir itirazımız yok ki, bunlara. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Bu sözler, kalkınmamız için... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — 22 ayda 
ne çare buldunuz onlara?... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Kabul, birleştik, 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, Sayın Demirtaş lüt
fen müdahale etmeyin efendim. 

Buyurun Sayın Vural. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De

vamla) — Şimdi, o zaman sonuca gelelim. Şimdi, hep 
birlikte düşünelim, «Kalkınmamız için sanayileşme
miz gerek» diyoruz, tamam. Peki nasıl bir sanayileş
me olacak bu?... Yukarıda saydığımız yapısal çarpık
lığım sürdüren sanayi ile mi kalkınacağız?... Gelenek
sel dışsatım pazarlarımız, büyük pazar olan Batı ül
keleri imiş. Ortadoğusu, Arap ülkeleri, Afrika ülke
leri birer hayalmiş. Geleneksel büyük Avrupa pazar
larından başka pazarlara açılmamız mümkün değil
miş. Batı Avrupa ülkeleri de aynı şekilde düşünüyor 
bizim için. Bakın onlar ne diyor: 

«Türkiye, ağırlığını tarıma, tarım üsünlerinin iş
lenmesine ve turizme veren bir sanayileşme ile ancak 
kalkınabilir.» Bunlar, işbirlikçiliğin ve dışa bağımlılı
ğın birer açık belgeleri değildir de, ya nedir?... 

Programda, televizyon yayınlarının renkli olaca
ğı haber veriliyor. Dün akşam, Mecliste Sayın Baş
bakan bu konuya değindiler. Kendilerine teşekkür 
ederim, bir açıklama da yaptılar. «Efendim, bizim 
programımızda bu var, ama hemen yarın getirecek de
ğiliz ki, yok böyle bir şey. Ne zaman imkân hâsıl 
olursa o zaman getiririz.» dediler. Ha, o zaman di
yecek olduğumuz bir şey yok. Arkasından ilave et
tiler, malum tavırlarıyla «Efendim, Türk halkına siz 
renkli televizyonu çok mu görüyorsunuz?...» Hayır, 
böyle bir şey demedik. Sümmehaşa böyle bir şey de
medik. 

ATA BODUR (Ordu) — Dersiniz, onu dersiniz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İspar

ta Milletvekili) — Öyle demedim. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Bizim demek istediğimiz başka şey. 

ATA BODUR (Ordu) — Hah, onu söyle. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Hah, şimdi onu anlatacağım, dinyelin, 
şimdi ona geleceğim. 

BAŞKAN — Sayın Vural, bir dakika rica edece
ğim. 

Sayın Bodur, Sayın Kara ve Sayın Demirtaş özel
likle müdahale durumu hissediyorum sizlerde, neden 
bu gayretin içine giriyorsunuz?... 

ATA BODUR (Ordu) — Efendim kendisi tahrik 
ediyor bizi. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, bir anamuhalefet 
sözcüsü konuşuyor. (AP sıralarından gürültüler) 
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Tartışmayalım efendim. Konuşuyor, sonra sizin I 
sözcü çıkacak konuşacak. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Efendim 
kendisi tahrik ederek konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Tahrik 

ederek yapıyor. 
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Genel Ku

rula hitap etsin sayın sözcü, 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sokak I 

usulü yapıyorlar efendim. 
BAŞKAN — Değil efendim, konuşuyor. Nasıl 

tahrikten bahsediyorsunuz?... Bakın burada kaç kişi 
var, tahrik falan yok. Lütfen müdahaleyi kesin ve 
sakin sakin programı konuşalım. 

Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De

vamla) — Şimdi diyoruz ki... 
BAŞKAN — Bakınız ben hep ifade ediyorum... 
CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De

vamla) — Şimdi diyoruz ki, tüketim ekonomisini 
pompalaya pompalaya ülkeyi daha nerelere kadar 
görtürmek istiyorsunuz?... Ne olacak milyonlarca si
yah - beyaz televizyon alıcıları; evimizdeki siyah - be
yaz televizyon alıcılarını ne yapacaksınız?... 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Boyarsınız. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De

vamla) — Jill geliyor, jili geliyor; eskisini atacak
sınız... 

BAŞKAN — Sayın Vural, cevap vermeyin, lüt
fen devam edin. Lütfen beraber sakince bitirelim. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Tüketim eğilimini akıllıca bir biçimde di
siplin altına almaktan herkes söz eder oldu. Göz bo
yamanın bir başka yolu, televizyon ekranlarını boya
mak değil. Televizyon yayınlarında bir atılım düşü
nülüyorsa, ikinci kanalın kurulmasına evet; ama ikin
ci kanal Türk toplumunu eğitime ve öğretmekte kul
lanılmak koşuluyla sağlıklı ve olumlu bir yoldur. 
(AP sıralarından «Programlarda» sesleri.) 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Komünist de
ğil. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Birinci 
kanal değil. 

BAŞKAN — Tatsız sözler duyulmaya başlanıyor 
beyefendiler. Lütfen yapmayınız. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Demirel burada diye çok formundasınız. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Anlama
dım, çok seyrettik sizin bu hallerinizi. j 
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BAŞKAN — Lütfen yapmayınız, bir Hükümetin 
eleştirisi yapılıyor. Ciddiyetle dinlemekte yarar var 
umarım; müsaade buyurun efendim. 

Sayın Bakkalbaşı ben ifade ediyorum, müsaade 
buyurun efendim. (Gürültüler) 

İzin vermeyeceğim efendim, müsaade buyurun. 
Uyarılara gidiyorum tek tek; izin verin, ben gereği
ni yapacağım efendim. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkanım, 
gereğini yapın; sabırla dinlesin. 

BAŞKAN — Yapacağım gereğini efendim. Lüt
fen. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur. 
Hükümet daha güvenoyu almadan, daha ilk toplantı
sında elektrik kesintilerini kaldıracağını ilan ediyor, 
Bu kesintiler zorunlu olmasa idi, istifa etmiş, birkaç 
gün sonra devredeceği geçici iktidarında giderayak 
elektrik kısıntısı gibi vatandaşı gerçekten çok müşkül 
duruma sokan bir girişimde bulunur, bindiği dalı ke-
sermiydi?... 

Uzmanlar, teknisyenler rapor vermişler, yeter öl
çüde yağış olmamış, baraj suları kırmızıda, tehlike 
kodunda seyrediyor, buna rağmen elektrik kısıntı
larını kaldırıyorsunuz... Bu tutumumuz, enerji soru
nundaki anlayışı simgeliyor. Oysa, bu yılın Temmuz 
ayında, daha üç ay önce, fazla değil, daha üç ay ön
ce Alman Başbakanı Sehmith, yaptığı Hükümet açık
lamasında önceki yıllarda alınan önlemlere ek ola
rak 1985 yılına kadar petrolü sınırlı olarak alacakla
rını, ulusal petrol fiyatlarının dünya piyasasına uygun 
olmasını kabul ederek sübvansiyonları ortadan kal
dırdıklarını, yenilerini getirmeyeceklerini, petrole kar
şı başka seçenekler bulmaya, özellikle kömürü güç
lendirmeye, kömürün elektrik üretiminde öncelik al
masını, Alman kömürünü her yıl altı milyar DM ile 
desteklemenin kömürü daha pahalı bir duruma getir
mesine karşın, Almanya'yı sırf yabancı kararların 
dışında tutabilmek için girişimde bulunduklarını, bu 
yıl kış boyunca Alman halkına şimdiye kadar alışıl
mamış büyüklükte tasarruf programları ve istekle
riyle ortaya çıktıklarını dünya kamuoyuna açıklı
yor. 

Sayın Başbakan dün Mecliste yapmış olduğu açık
lamada bir noktaya değindiler; Ambarlı santralinden 
söz edildi. Ambarlı santralinde, yanılmıyorsam bir 
kilovatsaat elektrik üretimi için 230 gram mazot la
zım imiş. Mazotun litresinin, bir kilosunun 10 lira ol
duğunu söylemişler ve bir hesap yaptılar, 230 kuruş 
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dediler. Buna fabrika masraflarını da ilave etmek su
retiyle 500 kuruşa bir kilovatsaat elektriği mal ettik
lerini söylediler ve «5 liraya elde edilen bu elektriği 
bugün piyasada herkes 100 liraya alabilecek durum
da.» dediler. Doğru... (AP sıralarından «Öyle deme
di» sesleri) 

Özür dilerim... 
BAŞKAN — Sayın Vural, karşılıklı konuşmayın. 

Sayın Başbakan not alıyorlar efendim. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De

vamla) — Demek istedikleri şu! Ucuza mal ettiklerini 
söylemek istediler, (AP sıralarından «Hayır, o da de
ğil» sesleri) 

Peki, nereden bulacaksınız dövizi de (Türk para
sını vuruyorsunuz hep, sabahtan beri mütemadiyen 
konuşuyorsunuz, Türk parasına vurarak değerlendir
me yapıyorsunuz) mazot alacaksınız?... Nereden bu
lup dövizi de benzin alacaksınız, petrol, akaryakıt 
alacaksınız?... Bunu söyleyin. Bunun kaynağı nerede?... 
«Tüm dışsatım gelirlerimizi akaryakıt giderlerimize 
versek karşılamıyor.» diyoruz. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Kapatalım... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Hayır, kapatalım demiyoruz. Alman Baş
bakanının söylediği gibi, kömüre öncelik verelim di
yoruz. Yeraltı kaynaklarımız içerisinde kömürün bü
yük rezervleri vardır diyoruz, işletelim diyoruz. 

ATÂ BODUR (Ordu) — Devletleştirdiniz ya... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Anayasa gereği yaptık beyefendi, Anaya
sanın 36 ncı maddesine göre yaptık. Hukukçusunuz, 
Anyasa gereği yaptık Devletindir madenler, şahsın 
değildir. Anyasanın amir hükmüdür. Amir hükmü ol
duğu için bunu yaptık. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Vural, siz devam 
ediiin. 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De
vamla) — OPEC'in petrole yaptığı ve yakın tarihte 
yapmayı düşündüğü zamlar nedeniyle, özellikle kal-
kınmalkta olan ülkeleri ağır sosyal ve ekonomik so
runlar beklemektedir. Nedir bu sorunlar?.. Daha bü
yük enflasyon, daha az büyüme, ödemeler denge-
sıinde daha büyük dengesizlik, daha kısıtlı istikrar. 

Sayın Başikan, muhterem arkadaşlarım; 
1974 Yılında iktidarda bulunduğumuz sırada 

tutarlı ve etkin önlemler aldık. Bunun sonucu ola
rak bir yıl sonra, 1975 Yılımda Türkiye'de fiyatlar 
genel düzeyindeki artış % 10,5'a düştü. Bizden son
ra iktidar olan Cephe Hükümetlerinim bilinen so

rumsuz ve savurgan politikaları yüzünden Türkiye 
enflasyon sürecinin içine hızla itilmeye başladı. En
dekslere baktığımız zaman, toptan eşya fiyatları ge
nel ekdeksinde 1976'da c/c 19 artış görülür. 1977 Yı

lında ise, bu artış % 3 6'ya yükselmiştir. Ne yapmaik 
gerekirdi?... Yapılacak ilk iş: Kamunun ürettiği mail 
ve hizmetler fiyatlarını dondurmamak ve dış ahimi 
alabildiğine artırmamak yoluna gidilmeliydi. Oysa 
Cephe Hükümetleri bunun tamamen tersini yaparak, 
ciddi önlemler alıp savaşmak yerine, saiklat tutum ve 
davranışlarla ekonomimizin yıkımına neden olmuş
lardır. 

Hükümete geldiğimiz 1978 Yılı başında enflas
yon süreci tam anlamıyla bir tırmanış içindeydi. Yu
karıda söylediğimiz sorumsuz ve savurgan politika
ların yıkıcı sonuç ve etkilerimin 1978'de ve omu takip 
eden yıllarda ortaya çıkması normaldir. Nitekim 
1977 Yılında r/c 49,5 oranında artan emisyon hac
minin, rr 71,5 oranında artan Merkez Bankası kre
dilerinin, c/c 39 oranında artan toplam para arzımın 
ve döviz darboğazı yüzünden bozulan arz ve talep 
dengesinin olumsuz etkileri 1978 Yılında görülmeye 
başlandı. 

1976 ve 1977 yıllarında dünyada ve özellikle eko
nomik ilişkilerimiizin yoğun bulunduğu sanaıyieşmiş 
ülkelerde fiyatlar belirli bir istikrara kavuşuyordu. 

1978 Yılında ise, dünyada fiyatlar yeniden bir 
artış sürecine giriyor, sanayileşmiş ülkelerde fiyat 
artışları c/c lÛ'un üzerine çıkanken, gelişme yolun
daki ülkelerde % 30'u aşıyordu. 1979 Yılımda da sa
nayileşmiş ülkelerde % 20'ye yaklaştığı görülüyor
du. Böylelikle ülkemiz, mevcut enflasyon, stokuna 
ek olarak 1979 Yılında dışarıdan enflasyon ithal eden 
bir ülke haline gelmiştir. 

Hükümetimiz çağdaş, gerçekçi ve anlayışlı para-
kredi politikası ile 1977 Yılında % 49,5 olan emis
yon artış oranını 1978 Yılında % 46'ya düşürdü. Oy
sa, 1978 Yılı 1977 Yılına nazaran ekonomik yönden 
daha hızlı ve daha genişlemiş durumdaydı. Bu ne
denler dikkate alınırsa % 3,7'lüfk düşme oramı, emis
yon hacmindeki düşme oranı azumsanmayacak bir 
daralma olarak yorumlanmıalıdır. 

Özellikle köylüye ödenen yüksek taban fiyatları, 
köylümüzün alınteri ve emeğine verilen özel önlem
ler nedeniyle, 1979 Yılında emisyondaki genişleme, 
Ekim ayı sonu itibariyle 1978 Yılının eş dönemline 
nazaran daha yükselk olmuştur. Bu doğrudur. An
cak, önümüzdeki aylarda dışalımların, devrettiğimiz 
dış ödeme olanaklarının kullanılmasıyla emiisyon-
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daki bu artış hızının yavaşlaması beklenmektedir. 
Ayrıca, Kasım ayı vergi tahsilatı ayı olduğundan, ka
mu idarelerinin bu ay içerisinde Merkez Bankasına 
başvurmaları da azalacaktır. Nitekim, bu yılın 
Ekim ayı sonunda 184,8 milyar olan emisyon hac
mi, 9 Kasım tarihinde 176,3 milyar liraya düşmüş 
bulunmaktadır. 13 Kasım tarihinde ise, yani Hükü
meti devrettiğimiz zaman 172 milyar lira, bu hafta 
içinde ise 169 milyar liraya düşmüştür. Programda 
belirtildiği gibi, emisyon hacmi Hükümeti devretti
ğimiz zaman 177 milyar lira değildir. 

Nedense Sayın Demire!, emisyon hacmindeki ra
kamları çıplalk olarak alıp çarpıcı örnek diye göster
mek hastalığından bir türlü kurtulamadı. Emisyon 
hacmi, 1977 Yılında bir önceki yıla oranla % 49,6 
artış göstermiştir. Bir önceki o yıl, kendi iktidarları 
yılıdır. Oysa, 1978 Yılında artış oranı c/c 45,6'ya 
düşmüş, 1979 Yılı sonunda da bu oranın bu civarda 
olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, enflasyonla sa
vaşımda, sağlıklı bir kamu maliyesi oluşturmak ama
cıyla hazırladığımız ve bazı vergi kanunlarında bu 
yönde değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı 
muhalefet tarafından anlaşılmaz bir tutum ile engel
lenmiş, böylece Hükümetimiz etkin bir araçtan yok
sun bırakılmıştır. 

Sayın senatörler, bir noktayı açıklıkla vurgula
yalım ve kabul edelim. Bütün bunlara karşın, ciddi 
bir vergi reformuna gidilmedikçe enflasyon Türki
ye'nin en önemli sorunu olarak daha yıllar boyu 
gündeminde kalacaktır. 

Bunları söylemek, Türkiye'de karamsar bir tab
lo çizmek demek değildir. Bu gerçekleri bilip de ge
rekli önlemleri almamak, göz boyamak için ülkeyi 
seçim ekonomisi koşulları içinde yönetmek, 100 gün
lük programınız için belki geçidi bir rahatlık yara
tabilir. Ya 101 neti gün ne olacak?... 

Hükümet programında yeni gider yasalarını ge
rektirecek bol kepçeden vaadler var. Sayın Demire], 
Başbakan olduktan birkaç gün sonra, demeçlerinin 
birinde 35 bin liralık ücretten bilmem ne kadar ver
gi kesildiğini çarpıcı bir örnek göstererek bunun 
maskaralık olduğunu söylüyor. Oysa asıl maskaralık, 
1972'den bu yana Meclislere nazarlık olsun diye bir 
gelir yasası sevkedilrneden, getirilmiş birkaç gelir 
yasasının da İçtüzük oyunlarıyla engelleyip gelir yü
künün büyük bir kısmını memur ve ücretlilerin sır
tına yükleyerek ülkeyi yönetmeye kalkışmaktır. Oy
sa 'asıl maskaralık, büyük boyutlara varan enflasyo
nun ağırlığını hâlâ dar ve sabit gelirli ve emekli va- I 

tandaşların ensesine bindirerek ülkeyi yönetmeye 
çalışmaktır. Sayın Demirci'm huyudur bu, hep yü
zeyde ve yüzeysel konuşur, genelde yatan sorunların 
üzerine üzerine hiç gitmez. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Programda tarım ürünlerinin desteklenmesinde 

kullanılan kredilerden söz ediliyor. Ürünlerin des
tekleme fiyatlarına özen gösterileceği vurgulanıyor. 

Kırsal alanda gelişmeyi ve kalkınmayı, ülkemiz 
sanayileşme olayı ile beraber düşünen partimiz, çı
kardığımız yasa ile Ziraat Bankasının amaçlarını ve 
kredi uygulama modelini geniş bir ölçüde ektileyen 
bir dizi önlemler getirmiş bulunmaktadır. 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin toplu yatırım-
ların kredilendirilmesi; 

Tarımsal sanayii ve tarıma girdi sağlayan sanayi 
kollarının kurulması ve geliştirilmesi; 

Modern kredi uygulamalarında görülen, proje 
geçerliliğinin inanca kabul edilmesi; 

Gibi, model ve yöntemler. 
Bu model ve yöntemlerle, kırsal alanın, ciddi atı

lım ve yatırımlarla, hammadde üreten bir sektör ya
pısından, sanayi kollarım da kapsayan bir yapıya 
dönüştürülmesi ve özellikle, ülkemizde büyük ço
ğunluğu oluşturan küçük ve orta çiftçi işletmelerimin 
tam bir demokratik yapı ve üretim ilişkileri içinde 
daha yüksek bir üretim, gelir ve girdiler sağlamaya 
yönelik bir kooperatifleşme olayına hızla girmeleri 
düşünülmüştür. 

3 977 Yılında 86 milyar lira kaynak programla
yan Ziraat Bankası, bunun 71,8 milyarını tarım sek
törüne ayırırken. 2 yıl gibi kısa bir zaman sonra biz, 
1979 Yılında 143 milyar lira olarak programladığı
mız kaynağın, 121,5 milyar lirasını tarım sektörüne 
ayırdık. 

Üreticiyi, tefeci ve ürün kapatanların elinden 
kurtarmak için uyguladığımız güçlendirme kredisini 
4,5 milyar liraya çıkardık. Oysa bu rakam 1977 Yı
lında 3 milyar Lira idi. Fındıkta, üzümde, yerfıstığın-
da, bakliyatta, incirde, ayçiçeğinde güçlendirme kre
dileri ortalama Çf 100 oranında yükseltilmiş oldu. 
İlk defa Hükümetimiz döneminde gülçiçeği, haşhaş 
ve patates ekicilerini de bu kredilerden faydalandır
dık. 

Köylüyü ve toprağı gübresiz bırakmak istemeyen 
Hükümetimiz, 1977 Yılında 7 milyar lira ile yürü
tülen gübre tedarik kredilerini 1978 ve 1979 yılların
da <yç 100 oranında artırarak 14,5 milyar liraya çı
kardı. 
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Özellikle, küçük üreticilerin oluşturdukları tarım 
kredi kooperatiflerinde, ortak başına 25 bin lira 

olan borç vertme limitini 100 bin liraya çıkarmış; ay
rıca 19-02 sayılı Yasaya göre, yıllardır yapılmayan 

borç tahkimini sağlayarak, bu kuruluşlara ek 2 mil
yar liralık bir olanak sağlanmıştır. 

Kooperatif ortaklarının kısa ve orta vadeli kredi 
gereksinimlerimi karşılamak amacıyla, Merkez Ban
kasından sağlanan reeskont kredilerinin limiti de, 7 
milyar liraya yükseltilmiştir. Bu rakam 1977 Yılında 
3 milyar lira civarında seyretmektedir. 

Tarımsal kredi uygulamalarında kredi lirniitleri 
de % 100 oranında artırılırken, besicilikte de küçük 
ve büyükbaş hayvanlara verilen krediler büyük öl
çüde yükseltilmiş, ayrıca, sera •kredilerinde yapılacak 
tesislerin, maliyetlerinin c/( 70'i ne kadar kredi veril
mesi esası getirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Hükümet programında iddia edildiği gibi, dış 

meselelerin çoğu askıda değildir. 

Silah ambargosu kaldırılmıştır. 
Türkiye üzerindeki gayri resmi ekonomik: ambar

golar kaldırılmıştır. Hem Türkiye'ye yeniden mali 
güvenirlik kazandırılarak, hem de genel anlamda 
uluslararası ilişkilerimize yeni boyutlar sağlanarak 
gayriresmi ekonomik ambargo kaldırılmıştır. Bu
nun sonucu olarak, kredi ertelemeleri ve uygun 'ko
şullu yerii krediler temin edilmiştir. 

Kıbrıs konusunda Türk tarafı «Engelleyici» gö
rünüşünden kurtarılmıştır. 

Yunanistan ile sorunlarımız üzerinde ciddi diya
log başlatılmıştır. 

Bölge ülkeleri ile, İslâm ülkeleri ile, Üçüncü 
Dünya ülkeleriyle ilişkilerimiz çok geliştirilmiştir. 

Karadeniz'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği ile aramızdaki kıta sahanlığı sorunu çözüm
lenmiştir. Dünyada kıta sahanlığı sorunlarının çözü
münün yıllar aldığını bilirainliz. 

Oysa, Hükümet Programında dış politikamızla 
ilgili cümlelerine kadar yuvarlak ve ne derece sathi 
ve gayri ciddi seçildiğim takdirlerinize bırakıyorum. 

Programda, aklın gereği yapılarak, maceracı po
litikalara iltifat edilmeyeceği söyleniyor ve ilâve edi
liyor: «Türk Devleti husumetinden korkulan bir 
devlet olarak yüceltilecektir.» 

Bugün dünyada bağlantısızlar hareketi diye bir 
olay vardır ve 90'a yakın bağımsız ülke bu hareketi 

oluşturmuşlardır. Siz nasıl düşünürseniz düşünün; 
ama bir gerçek olan bu bağlantısızlar hareketini yok 
farzedemezsiniz. Atatürk Cumhuriyeti bağımsızlık. 
savaşından doğmuş bir Cumhuriyettir. Bu Cumhu
riyetin Adalet Partisi hükümetleri, dünyadaki bağım
sızlık savaşlarına ve mazlum ulusların sorunlarına 
karşı duyarsız olamazlar. Buna rağmen, ırk ayrımı 
ile savaşımı, bir Ortadoğu ve Filistin sorununu gör-
memezlikten gelip programlarına bu sorunlarla il
gili tek cümle koyma cesaretimi gösteremeyeceklerimi 
doğrusu hiç; ama hiç düşünmezdik. 

Türkiye için dünya, siyasal ilişkiler bakımından 
Yunanistan ve ABD askeri ilişkileri bakımından da 
NATO ve Varşova paktlarından ibaret olmamalı
dır. Her geçen gün yeryüzünde mevcut 150 küsur dev
lete yenilerinin eklendiği unutulmamalıdır. Dünyada 
uluslararası ilişkiler son derece karmaşık hale gelmiş
tir. Türkiye'de hükümet olacaksınız Doğu hududu
muzda, kapı komşumuz İran'daki devrim olaylarına 
kayıtsız kalacaksınız. Bunun izahı mümkün değildir. 
Güney Pasifikteki bir kuvvet kaydırması. And dağ
ları eteklerindeki Cumhuriyetlerde yapılan herhangi 
bir hükümet darbesi, dünya barışı bakımından önem
li olduğu kadar en azından Türkiye'nin esenliği yö
nünden de izlenmeye değer olaylardır. Bütün bunlar 
gösteriyor ki, yeni Türk Hükümeti dış ilişkilere bü
tünsel açıdan bakmıyor veya bakamıyor. Hüküme
tin bu tutumu düşündürücüdür. İşte akılcılıkla bağ
daşmayan ve maceranın ta kendisi olan, böyle bir 
tutumu izlemek. 

Programda Hükümetin Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile ilişkilerimizi nasıl değerlendirdiği, bundan 
sonraki ilişkilerimizin hangi yönde geliştirileceği hak
kında hiç bilgi verilmemiştir. Sadece Ortak Pazar, 
uluslararası diğer ekonomik kuruluşların içinde mü
talaa edilmiş : «.... Münasebetlerimizi Türkiye'nin 
menfaatlerine en uygun şekilde sürdürmeye ve geliş
tirmeye kararlıyız» denilmiştir. Türkiye'nin menfaat
leri, münasebetler nasıl ve ne şekilde sürdürülerek or
taya çıkacak? Siyasal entegrasyon söz konusudur. Ya
kın gelecekte bir siyasal tercih yapmak zorunda ka
lacaksınız. Özellikle Yunanistan'ın üyeliği 1981 yı
lında kesinleşiyor. Hele hele dış satımımızda önem 
verdiğiniz geleneksel büyük Avrupa pazarları Av
rupa Ekonomik Topluluğuna üye olan ülkelerin pa
zarlarıdır. Her yıl İngiltere'nin çıkardığı bir tekstil 
sorunu var. Bu kadar önemli konular, dış ilişkileri
miz anlatılırken. Programda yuvarlak laflarla ge-
çiştirilemez. 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Programda, Devlet Güvenlik Mahkemeleri soru

nunun yinelendiğini görüyoruz. Bu sorunun, 12 
Mart'tan sonra ülkemizde yarattığı duyarlılık hiç 
hesaba katılmaksızın, olumlu bir ortam yaratma
dan, olayı bir Anayasa buyruğu imiş gibi düşünüp 
konunun üzerine gitmek, kanaatimizce sakıncalıdır. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Anayasanın âmir hükmü yahu... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Lütfedip dinlerseniz, arkasından hepsini 
anlatacağım ve kafalarınızın içinde çöreklenen o is
tifhama, elimden geldiği kadar cevap vermeye ça
lışacağım sevgili arkadaşım. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Çörek mörek yok, akıl var, mantık var, tecrübe 
var. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — 12 Mart'tan sonra Anayasamıza bir yama 
olarak giren... Sayın Demirel dün buna karşı çıktı. 
Tekrar ediyorum ve bilerek... (AP sıralarından «Mad
de, madde sesleri.) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Baş
bakan yama mı dedi? 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Dinledim Sayın Başbakanı. Özür dilerim, 
rica ederim, dinleyin siz de beni. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Dinledin; 
ama Başbakan «yama» mı dedi? 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Hayır efendim, ona rağmen diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Anayasa

ya saygısızlık... 
BAŞKAN — Beni mecbur etmeyiniz Sayın Kara, 

beni mecbur etmeyiniz, size bir uyarı yapıyorum. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yama de
ğildir, Anayasa maddesidir. Bu sözler Anayasaya 
saygısızlık işaretidir. 

BAŞKAN — Sayın Kara, sizi uyarıyorum, lüıfen... 
Sayın Vural devam buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Ve kambur niteliğinde görülen Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kuruluşunu düzenleyen 1773 
sayılı Kanunun iptali için, Anayasaya aykırılığı İddia 
edilerek Anayasa Mahkemesine 4 tane dava açıldı. 

ATÂ BODUR (Ordu) — Şekilden reddetti, esas
tan değil. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De* 
vamla) — Dinleyin efendim, dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Bodur ne değiştirir?... Niçin 
böyle konuşuyorsunuz?... 

ATA BODUR (Ordu) — Soruyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim mecbur musunuz böyle yap

maya?... Yapmayın efendim, hatibe sormak olmaz 
efendim. Buyurun Sayın Vural siz devam edin. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Dinlemek lütfunda bulunurlarsa sonradan 
anlayacaklardır efendim. Takip ediniz. 

Anayasa Mahkemesi sadece bir davada; diğer
lerinde şekil bakımından, ama bir davada esasa gir
mek lüzumunu hissederek biçimsel yönden anlattık
tan sonra, esasa girerek, bakın ne demiş?... Okuyun 
da kültürünüz artsın Sayın Bodur, istirham 'ediyo
rum. 

ATA BODUR (Ordu) — Belli zaten. 
BAŞKAN — Sayın Vural doğrudan doğruya Ge

nel Kurula hitap ediniz. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Anayasa Mahkemesinin 21 . 5 . 1974 ta
rihli kararında açılan davanın esasının incelenmesine 
geçilmiş, adı geçen yasa ile getirilen kural için gerek
çesinde aynen şöyle denilmiştir : «Kural, yine bu 
niteliği dolayısıyla kanuni yargı yolunu belirlemek
ten çok uzaktır ve Anayasanın 32 nci maddesi ile de 
çelişir durumdadır.» 

Şimdi 32 nci madde diye bir maddeden söz edi
yor Yüksek Anayasa Mahkemesi. Nedir 32 nci mad
de?... Okuyalım. 

Madde 32. — Hiç kimse, kanunen tabi olduğu 
mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 

Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden baş
ka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yar
gı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.» 

Bu kadar açık, bu kadar kesin. 
Şimdi Anayasa Mahkemesinin bu kadar açık ka

rarına karşı, nasıl bir kanun tasarısı getirip, Dev
let Güvenlik Mahkemelerini kuracaksınız? Bunu çok 
merak ediyoruz, cidden merak ediyoruz. O kanun 
tasarısı nasıl olacak ki. 32 nci maddedeki o genel 
ilkeye ters düşmeyecek?... O halde ortada bir sorun 
var. Önce şunu vurgulamak istiyorum : Eğer bu ül
kede güvenlik mahkemelerinin kurulmasma zaruret 
varsa, bir araya gelelim, bir masanın etrafında top-
lanalım, oturalım, kafamızı iki elimizin arasına ala
lım ve düşünelim; gerçekten 32 nci maddeye ters 
düşmeyecek şekilde, bu 136 ncı madde bu Anayasa 
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da kaldığı sürece (onun 'için «yağma» diyorum) bu 
Meclislerden 32 nci maddeye uygun bir yasa çıkara
mazsınız. O halde gelin bir araya oturalım; 136 ncı 
maddenin nasıl değiştirilmesi gerekiyorsa onun de
ğişikliğini yapalım, o Anayasa değişikliği tasarısını 
beraber, birlikte hazırlayalım; o Anayasa değişikli
ğine uygun olarak mahkemelerin, güvenlik mahke
melerinin gerçekten kurulmasına lüzum varsa ku
ralım... 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Vural, 
Grup adına mı, yoksa şahsınız adına mı konuşuyor
sunuz?... CHP, Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı
dır. 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De
vamla) — Sayın Sönmez, Devlet Güvenlik Mahke
mesinden söz etmedim. Dikkat ederseniz özen gös
terdim; Devlet Güvenlik Mahkemesi demedim, «Gü
venlik mahkemelerinden» dedim. «Devlet Güvenlik 
Mahkemesi» demedim. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, hatibe lütfen müda
hale etmeyiniz, sonra siz görüşlerinizi açıklarsınız. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Şimdi, Devlet Güvenlik Mahkemelerini 
kuracaksınız; bunu anlamak güç. Getireceğiniz her 
tasarı, Anayasa Mahkemesinin bu kararının gerek
çesi karşısında Anayasaya aykırı görülerek iptal edi
lecektir. Bu ortamda bir kaşık suda fırtına yaratma
nın en anlamı var?... 

Programda demokratik kitle örgütlenmesini yürüten 
derneklere ve sendikalara karşı tavrınız kaygı ve 
kuşku verici nitelikte görülüyor. Önemli olan, der
neklere bakış açısıdır. Demokraside dernekler doğal 
birer baskı grubu görevini yüklenirler. Baskı grup
ları ne iktidar olmak ve ne de iktidara ortak olmak 
için çalışırlar. Genelde yaygın olan bu kanı yanlıştır. 
Baskı grupları temsil ettikleri çıkarları, iktidar güç
lerine duyurmak işleviyle yükümlüdürler. Onların gö
revi, oluşturulan genel siyasetleri, temsil ettikleri çı
kar grupları yararına etkilemektir. Eğer, böyle barış
çı bir düzenleme ile belirli toplumsal kesitlerin çı
kar ve istemleri sisteme aktarılamıyorsa, o zaman 
«'kural dışı» gruplar türeyecek ve bunlar da iktidar
lara duyurma işlevlerini yasa dışı yollarla yapacak
lardır. 

Bütün dünyada, nerede yaygın şiddet eylemleri, 
nerede belirgin bir siyasal yozlaşma görülüyorsa, ora
da çıkar gruplarının etkin bir biçimde örgütleneme-
dikleri ve özgür olarak istediklerini dile getiremedik
leri görülür. Bunları yalnız biz söylemiyoruz, bilim 
adamları görüp düşünüp yazıyorlar. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Programda, «Anayasaya göre siyasi partiler ya

saklanmış faaliyetleri yürütemezler, yürütürlerse ya
sal olmazlar.» denilmiştir. Bu doğrudur. Bu doğru
yu Sayın Demirel 1 1 . 1 1 . 1969 tarihli Cumhuriyet 
Senatosu Birleşiminde şöyle dile getirmiştir : 

Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi : Ayrıca, 
demokratik rejim kendisini ayakta tutacak güce sahip 
olduğunu göstermek mecburiyetindedir. Bir vehme 
kapılmaya lüzum yoktur, bir anarşi korkusuna kapıl
maya lüzum yoktur.» Sayın Demirel söylüyor, yıl 
1969 : «O zaman Devlete inançsızlık, Devlet kuvvet
lerine inançsızlık başlar. Ayrıca, milis teşkilatı organi
ze etmeye de lüzum yoktur. 500 bin kişilik ordusu, 50 
bin kişilik jandarması, 30 bin kişilik polisiyle Devle
tin göremediği bir işi 400 kişilik komandosuyla bir 
siyasi parti mi görecektir? Kaldı ki, bu partiler ka
nununa aykırıdır.» Ben demiyorum. Sayın Başbakan... 
«Bu partiler kanuna aykırıdır... («AP sıralarından 
«Doğru» sesleri.) Sadece belgeliyorum, niye gocunu
yorsunuz?... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hayır go
cunmadık. 

ATÂ BODUR (Ordu) — O günün şartları. 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN VURAL (De
vamla) — Doğru ve şimdi de Sayın Demirel ara
dan yıllar geçtikten sonra bu yeni Hükümetin Progra
mında : «Anarşi ve terör siyasi destek ve himaye 
görmedikçe yok edilir.» Buyuruyorlar. (AP sıraların
dan «Doğru» sesleri.) 

Peki kim gösterdi bu partiye siyasi destek ve 
himayeyi? Bu partinin komandoları o zaman 400 ki
şiydiler, Cephe hükümetlerinin iktidarda kalmasını 
bir avantaj olarak kullanan bu partinin komandoları
nın adedini Sayın Demirel o zamanki gibi şimdi de 
açıklıkla söyleyebilir mi? Sizin gösterdiğiniz açık ya 
da örtülü siyasal destek ve himaye ile bu sayı kaça 
yükseldi? Bugün, dün küçümsediğiniz vurucu militan
lar şiddet olaylarının içinde, sıkıyönetim mahkemeleri 
önünde, cezaevlerinde ortalığı bir birine karıştırmıyor
lar mı?... 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Komü
nist 1er ne yapıyor? 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Yeni Hükümetin anarşi ve terörü asayiş 
kavramı içinde görmekten kurtulamadığı, örgütlü te
rör kavramını hâlâ kavrayamadığı sezilmektedir. Bu 
yanlış bir bakış açısıdır. Karşımızdaki sorun basit 
bir polis olayı değildir. Önce bunu anlamak gere-
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kir. Terörün, çok derinde olan ekonomik, toplumsal 
ve kültürel bozukluklarımızdan beslenen nedenlerini 
görmemek ya da görmemezîikten gelmek, bu konuda
ki başarısızlığa yeter bir gerekçedir. 

Yeni Hükümet şiddet eylemlerini asayiş bozuklu
ğu ve polis olayı olarak görmekten öteye gidemediği 
için, bazı yasalarda değişiklikler yaparak çare buluna
cağını sanmaktadır ve bunu Programına almıştır. 

Bazı yasalarda yeni koşullar gözönüne alınarak 
düzenlemeler yapmak, sorunun sadece bir yanıdır ve 
tek başına çözüm değildir. Ecevit Hükümeti de bu 
anlayışla programda sözü edilen yasalarda gerekli de
ğişikliklerin yapılmasını öngören ciddi bir çalışma 
sonucu hazırladığı tasarıyı komisyonlarda izleyerek ve 
geliştirerek Millet Meclisinin gündemine getirmiştir. 
Şimdi, Demirel Hükümetine düşen Ecevit Hüküme
tinin hazırladığı tasarıların bundan sonraki aşamasını 
izlemekten ibarettir. 

Programda terör, milli mesele olarak nitelendiri
len konular arasına girmiştir. Bu milli meselelerin 
hallinde herkesin Hükümete yardımcı olması gerek
tiği ısrarla vurgulanmaktadır. Bu doğrudur. Ancak, 
bir doğru daha vardır; Programda yazılı değildir. 
Adalet Partisi milli meselelerde Ecevit Hükümetine 
hiç bir zaman yardımcı olmamış, aksine bu sorun
ları sorumsuzca polemik konusu yapmaya devam et
miştir. Sıkıyönetim bunlardan sadece birisidir. 

23 . 11 . 1979 O : 1 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Solculara 
teslim edildi. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Onun için bu hale geldiniz. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Devletten, belediyeden, kooperatiflerden 
maaş alan kişilerin asıl cephe hükümetleri dönemin
de şiddet olaylarında nasıl militan olarak kullandık
larını bugün Hükümetin bir üyesi olan Sayın Ta
lat Asal'm o sırada Tariş hakkında vermiş olduğu 
ilginç rapordan bellidir. Daha yeni Hükümet işbaşı
na gelir gelmez 500'e yakın sağcı militanların Mer
kezi Hükümette güpegündüz Gazi Eğitim Enstitüsünü 
basıp, işgal etme olayına ne buyurursunuz?... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Anadolu 
Ajansı gibi... 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Merkez Bankası 
gibi... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Bir bakıma bu Program, cephe hükümetleri
nin programından bile geridir, (Dikkat edin, bilerek 
konuşuyorum) bir bakıma bu program, cephe hükümet
lerinin programlarından bile geridir. Anarşi ve teröre 
bakış açısı o programlarda kısmen de olsa değişik 
görünüyordu. 

İkinci Cephe Hükümetinin Programında açıkça, 
«Komünizm, faşizm ve diğer materyalizme dayalı 
zihniyetlerle her türlü zulüm ve tahakküm idareleri
ne ve dikta heveslilerine karşıyız» denilmişti. Oysa bu 
Programın hiç bir yerinde «Faşizm» sözcüğü geç
memektedir. «Faşizm» sözcüğü geçmediği gibi, özel
likle «Komünizm ülkemiz için büyük bir tehlike teş
kil ettiğinin gözden kaçırılmaması gerektiğine inan
dığımızı söylüyoruz.» denilmektedir. Öyleyse, faşiz
min de gözden kaçırılması gereğine mi inanıyorsunuz? 
Özellikle faşizmin de ülkemiz için en büyük bir teh
like teşkil ettiği gerçeğini söylemek yürekliliğini ne
den gösteremiyorsunuz?.,. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hocaya so
run bakalım, söylüyor mu hoca?... 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Bunun nedenini anlamak güç olmasa ge
rekir. 

BAŞKAN — Sayın Kara, siz misiniz muhatabı 
efendim, kimse muhatabı cevabını verir, lütfen. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Bakanlıklar ve Devlet daireleri komando 
militanlara parsellenecektir. 

Geçmişte büyük ölçüde ihmal edilmiş ve kendi 
içinde bölünmüş olan Türk polisi, bizim dönemimiz
de tüm imkânsızlıklara karşın büyük başarı sağla
mıştır. Bu başarı, şerefli Türk polisinin vatansever
lik göstergesidir. Türk polisi pek çok olayı çözüm
lemiş, sanıkları saptamış ve yakalamıştır. Buna rağ
men programda yer alan «Pek çok olayın faili meç
hul kalmıştır.» iddiası hem yanlış ve hem de şehit
ler vererek görev yapan polisimize yöneltilmiş çok 
haksız bir suçlama olur 

Kurtarılmış bölgeler cephe hükümetleri döneminde 
başlamış ve çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Hüküme
timiz döneminde birçok yerlerde kurtarılmış bölge
ler tam ortadan kalkmasa bile, belirgin rahatlıklar 
sağlanmıştır. Bu arada en önemlisi, birçok yurtta, 
yükseköğrenim kurumları, eğitim enstitüleri cephe 
hükümetleri döneminde tam anlamı ile kurtarılmış 
bölge tanımı içine girerken, Hükümetimiz döneminde 
bu duruma kesin olarak son verilmiştir. Devlet gire
miyordu yurtlara.... 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Ayıp. 
ayıp,... 

— 144 



C. Senatosu B : 8 23 . 11 ,. 1979 O : 1 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu Hükümetin, hem mülk sahibinin, hem de ki

racının çıkarlarını gözetecek «Adaletli bir kira poli
tikası» nasıl oluşturacağını anlamakta güçlük çekiyo
ruz. Halen Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bu
lunan ve bizim Hükümetimiz zamanında verilmiş 
Taşınmaz Mal Kiralan Kanun Tasarısı, kiracıların 
bugün içinde bulunduğu sıkıntılara yeni çözümler ge
tirmektedir. Bu tasarıda : 

Türkiye'de oldukça yaygın olan kira gelirlerinin 
vergi dışı kalması önlenmekte. 

İki tarafın rızası ile sözleşme yapılmadıkça, ki
racıların kira için büyük meblâğlar ödemeleri orta
dan kaldırılmakta. 

Kira tutarlarının saptanmasında, açıklık ve belli 
ilkeler getirilmekte, ayrıca eski konutlarda kira tu
tarlarının nasıl saptanacağı belirtilip, sürmekte olan 
kira sözleşmelerine ilişkin kira tutarlarının hesaplan
ması gibi yeni önlemler ve ilkeler getirilmiş bulun
maktadır. 

Bu tasarı, biran önce yasalaştırılırsa Türk toplu
munun büyük bir kesimini oluşturan kiracıların şi
kâyetleri bir ölçüde önlenmiş olacaktır. Aslında so
run, sosyal konutlar üretme sorunudur. Kiracılar bu
gün müşkül durumda ise, bu çıkmazın asıl nedeni 
yıllardan beri konut üretimi sorununun ihmal edilme-
sindendir. İşte bunun içindir ki, Hükümetimizin ko
nut kredileri konusundaki çalışmaları, bir yandan kre
di alma olanağından yoksun vatandaşlarımıza bu ola
nağı sağlamaya, diğer yandan konut kredilerinin düze
yinin olanaklar ölçüsünde yükseltmeye yönelik olmuş
tur. 

1978 yılında çıkardığımız yasa ile, Sosyal Sigorta
lar Kurumu emeklileri konut kredisi kapsamına alın
mıştır. Uzun yıllardan beri memurun alın teri ile birik
tirmiş bulunduğu MEYAK fonlarının c/c 25'ini oluş
turan yaklaşık 2,5 milyar lira, memurların konut 
edinme ve konut kullanma amacına tahsis edilmiştir. 
Bu konuda uygulamaya geçilmesi yönündeki çalışmalar 
süratle yürütülmüş ve belirli bir düzeye getirilmiş
tir. Yeni Hükümetin bu önemli girişimimize sahip 
çıkmasını dileriz. 

Öte yandan Hükümetimizin işbaşına gelmesinden 
hemen sonra, Bağ - Kur konut kredisi 1 Şubat 1978' 
den geçerli olmak üzere 100 bin liradan 150 bin li
raya çıkarılmıştır. Türkiye Emlâk Kredi Bankası kre
di düzeyi 1978'de 150 bin liradan 200 bin liraya, 1979' 
da yeniden düzenlenerek 450 bin liraya yükseltilmiş 
bulunmaktadır. 

J Çalışanların önemli bir bölümünün konut edin
mesine imkân veren SSK konut kredisi Ağustos 1979' 
dan geçerli olmak üzere 250 bin liradan 450 bin li-

j raya çıkarılmıştır. 
Sayın Demirel Programı okumadan önce Basına 

yaptığı açıklamalarda bu Programın yüz günlük prog
ram olduğunu belirtti. Yüz günlük programlar var
dır. Yüz günlük programı ilk defa ortaya atan Başkan 
Kennedy'dir. Ama Kennedy, neler yapacağını bu yüz 
günlük programında teker te^er saymıştır ve yüzüncü 
günde de hepsini yerine getirmiştir. 

Oysa bu programı değil yüz günde, Hükümetin 
azami ömrü olan 1981 yılı genel seçimlerine kadar 
geçecek süre içinde Hükümet iktidarda kalsa bile 
gerçekleştirmesi hayal olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Programda, işyeri huzurunda söz edilirken Türk 

I işçisinin vatanperverliği, buna karşı Türk teşebbüs 
erbabının hakşinaslığının bu sorunu çözeceğinden 
söz ediliyor. Terazinin bir kefesinde hakşinaslık 
öbür kefesinde vatanperverlik yatıyor. Hiç bu terazi 
dengede durur mu? 

I Türkiye'nin başına ne gelmişse hep bu hakşinas 
I geçinen kimselerden gelmiştir. Herkes, ülkede hak 
I der, başka bir şey demez olmuştur. Kimse sorum-
I luluğundan söz etmiyor Hakşinas, çok yuvarlak bir 
I laf. Hakşinaslığın ölçüsü ne? Sübjektif bir sözcük. 
I İşyerinde huzur demek, barış demektir. İşyeri ba-
I rışı anlaşmalarla düzenlenir. Biz bunun' adına top-
I lumsal anlaşma dedik, siz ne derseniz deyin. Anlaş-
I malarda, karşılıklı fedakârlıklar söz konusudur. Olaya, 
I karşılıklı fedakârlıklar açısından bakmayarak, «Ey 
I Türk işçisi sen vatanını, halkını seven büyük bir va

tanperver kişisin. Sen şimdiye kadar ne büyük fe-
I dakârlıklar gösterdin. Gene göster, senin karşında kos-
I koca Türk teşebbüs erbabı var; onlar senin hiç hak-
I larını yerler mi? Sonra sen, haktan ne anlarsın?... 
I Hakkın dağıtımı kuvvetliye aittir. Sen hakkını iste-
I yecek kadar küstah olamazsın «Er r ızkı Allah» de-
I yip tevekkül edeceksin. Senin ataların da böyle yap-
I mamış mı? Sen onların torunları değil misin? Na-
I sil olacak bu hak dağıtımı diye sormaya kalkışma, 
I Bir söz vardır bilirsin «Ananız dert yesin, yarımşar-
I dan dört yesin.» Misillü hak dağıtımı en adil bir 
I şekilde olacaktır. Yeter ki sen, işyerinin huzurunu 
I bozma.» Program aslında bunları söylemek istiyor. 
I Bu anlayış, çoktan iflâs etti. Bu çeşit hikmet 
I savurmalarla, ahkâm kesmekle işyeri huzuru tesis 
I edilemez. 

145 ~ 



C. Senatosu B : 8 23 . 11 , 1979 O : 1 

«Emek en yüce değerdir» diyoruz. Emeğin hakkı 
bu anlayış ve ölçülerde verilemez. İşte bunun için 
bu Program, çalışanların el emeği ve alın teri ile 
sermayenin sömürüsünü eş tutan bir programdır di
yoruz. 

Bu Program, sırf ülkeyi hükümetsiz bırakmamak 
anlayışı içinde, iktidar olmak isteyen bir hüküme
tin programıdır. Bu Program sadece lâf üretmiştir; 
tekrarlardan, şimdiye kadar söylenenlerden başka yeni 
bir şey getirmemiştir. Ciddi olarak hiç bir soruna 
teşhis koyamamış, tutarlı, somut çözümler önermeyen 
gayrı samimi bir programdır. Bu program, haksız ka
zanç olanaklarını artıracağını, vurguncu düzeni sürdü
receğini söylüyor. Bu program, ekonomide yönetimi 
özel kesime devreden bir programdır. Bu program ül
kenin kaynaklarını ve olanaklarını kayıtsız ve koşulsuz 
olarak yabancı sermayeye sunan bir programdır. Bu 
program, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulma
sını, sendika ve dernekler kanunlarının değiştirilme
sini, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun yeni
den düzenlenmesini, Türkiye Radyo ve Televizyonunun 
tarafsızlığını da yitirerek, tek yönlü yayınlarla top
lumdaki farklı düşüncelere karşı hoşgörüyü kaldıran 
ve ülkede cepheleşmeyi körükleyen bir niteliğe ka
vuşturulmasını amaçlıyor. Bu program, ülke gerçek
leri karşısında gözlerini kapamış kör bir programdır. 
Bu program, şiddet eylemleriyle yerinden oynatılmak 
istenen Türkiye'ye kulaklarını tıkamış sağır bir prog
ramdır. Bu program, içinde bulunduğumuz sıkıntıları 
dile getiremeyecek kadar lal olmuş dilsiz bir prog
ramdır. Bu program, ülkeyi değil yüz gün. yüz saat 
bile ileri götüremeyecek kadar güçsüz ve kötürüm 
bir programdır. 

Özetle bu Program; halkın susturulduğu, çalışan
ların sesinin kısıldığı, yalnızca sermayenin konuştu
ğu bir düzeni öngörüyor. 

Hepinize, şahsım ve Grubum adına saygılar suna
rım. (CHP, MBG ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gru
bundan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Vural. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ayıp ayıp; 
iftira bunlar, tenkit değil. 

BAŞKAN — Sayın Ege, hiç lüzum olmayan ko
nuşmalar gibi gelir bize. 

Buyurun Sayın Baykara. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ondan 

sonra, «Memleket niye düzelmiyor?» deniyor. İf

tira bunlar, tenkit değil. Böyle tenkit olmaz Beyefen
di. Ondan sonra da, yanyana gelecekmişiz de, iş 
yapacakmışız... 

ORHAN VURAL (Ordu) — Bir seneden beri 
yanyana geliyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz gördük 
sizi, daha da göreceğiz. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Biz de gördük siz
leri. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lüzum var mı bu fevri 
harekete? Kanaatımca pek lüzum görülmüyor. 

Buyurun Sayın Baykara, Kontenjan Grubu adı
na. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sayın Demirel tarafından kurulan Hükümetin ça
lışma programı üzerinde Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubunun görüşlerini açıklamak için huzu
runuzda bulunuyorum. 

Sayın Başkan; sizi ve Yüce Senatonun değerli 
üyelerini şahsım ve Grubum adına saygıyla selam
lıyorum. 

Bilindiği gibi, 14 Ekim 1979 tarihinde Senato üç
te bir yenileme ve Millet Meclisi ara seçimleri, Yü
ce Milletimizin siyasal olgunluğuna yaraşır bir dü
zen ve sükûnet içinde geçmiştir. Seçimleri kuşku 
ile bekleyenlerin ne kadar yanıldıklarını halkımız, bu 
olgunluğu ve demokrasiye bağlılığı ile ispat etmiştir. 

Sayın senatörler; 
Biz, birçok konuşmalarımızda özellikle sıkıyöne

timle ilgili konuşmalarımızda silahlı şiddet eylemleri
nin, bölücülüğün, mezhep ayrımı kışkırtıcılığının, 
toplumdan kopuk, halka mal olmamış girişimler ol
duğunu tekrarladık. Son seçimler bu görüşümüzün ne 
kadar haklı olduğunu açıkça göstermiştir. Halkımı
zın bu tutumu ile ne kadar övünsek yeridir. 

14 Ekim seçimlerinin ortaya çıkardığı oy da
ğılımı tablosu, halkımızın siyasal eğilimini Adalet 
Partisini işbaşında görmek istikametinde belirdiğini 
göstermiştir. Nitekim, o tarihte Başbakan bulunan 
Sayın Ecevit'te, seçim sonuçlarının Adalet Partisini 
Hükümet kurmaya zorladığını belirtmek suretiyle, bu 
gerçeği kabul ederek Hükümetten istifa etmiştir. 

Kısaca söylemek gerekirse, halen programını gö
rüşmekte olduğumuz Sayın Demirel Hükümeti, milli 
iradenin seçim suretiyle belli oan eğilimini yerine ge
tirmiş olmaktadır. Ancak, milli iradenin bu eğilimi, 
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Millet Meclisindeki sayısal çoğunluğa tam anlamıyla 
yansımadığından, Sayın Demirel, dışarıdan destekle
nen bir azınlık hükümeti kurmak zorunda kalmış
tır. Milli Selâmet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi 
ve diğer üç parti, bu Hükümeti destekleyeceklerini 
liderlerinin ağzından açıklamışlardır. Hükümet dışın
da kalan anılan siyasi partilerce desteklenen azınlık 
hükümeti diyebileceğimiz bu kabine memleketimiz
de ilk defa uygulanan bir kuruluş da değildir. Şüp
hesiz ki. Hükümetin ömrü bir bakıma destek veren 
partilerin bu tutumlarını devam ettirmeleri haliyle sı
nırlıdır. 

Bu noktada önemli bir hususun açıklığa kavuştu
rulması zorunluğu ortaya çıkıyor. Şöyle ki; hatırla
nacağı gibi Hükümetin kurulmasından önceki günlerde 
destek vaadeden Milli Selâmet ve Milliyetçi Hareket 
Partilerinin liderleri bu desteklerinin kayıtsız şartsı:: 
olacağım kamuoyuna açıklamıştır. Buna karşılık Hü
kümet Programında bu desteğin kayıtsız şartsız ol
ması niteliğine değinilmeden, biraz önce adını etti
ğim partilerin liderlerinin Adalet Partisi tarafından 
kurulacak bir Hükümeti destekleyeceklerini kamuoyu
na beyan ettiklerinden söz edilmektedir. Desteğin ka
yıtsız şartsız olup, olmamasının burada açıklanma
sına gerek duyulmayacak kadar önemli olduğu, ka
yıtsız şartsız bir desteğin hem hükümetin dışında 
kalmış hükümet ortağı anlamını taşıyacağı, hem de 
Hükümetin ömrüyle ilgili sorunları kolaylıkla orta
ya çıkarmayacağı aşikârdır. Daha açık bir deyişle; 
eğer dışarıdan desteklemeler kayıtsız şartsız verilme
miş ise, Hükümet istikrardan ve sadece kendi politika
sına göre iş görme olanağından bir ölçüde yoksun 
ve kolaylıkla düşürülebilir olacağından ömrü de kı
sa olabilecektir. Bu nedenlerle durumun yukarıda 
açıkladığım nedenler de nazara alınarak aydınlığa ka
vuşturulmasını Sayın Başbakandan rica ediyoruz. 

Ayrıca, ülkenin sadece âcil meselelerini çözüm
lemek için kurulmuş olduğunu söyleyen bir Hükü
met, icraatına ve sonuçta iktidar süresine bir sınır 
çizmiş olur. Oysa Program kapsamı biraz önce de 
belirttiğim gibi, bu görüşle bağdaştırılmayacak, hat
ta 1981 genel seçim süresini aşacak derecede geniş
tir.* Bu nedenle, bu konuya da açıklık getirilmesini 
rica ediyoruz. 

Sayın senatörler; 

Programını incelediğimiz Hükümetin kuruluş ça
lışmaları, Parlamentoda üyesi bulunan bütün siyasi 
partilerin anlayışlı ve yardıma hazır tutum ve davra
nışlarının da etkisiyle çok ılımlı geçmiştir. Partilerimi
zin memleket sorunları üzerinde birbirleriyle görüşme
ye başlamaları halkımız üzerinde de çok olumlu bir 
etki yapmıştır. Özellikle, gerek Sayın Ecevit ile Sa
yın Demirel, gerekse eski ve yeni bakanlar arasında
ki görev devir işlemlerinin özlenen dostluk havası için
de gerçekleştirilmesinin toplum üzerinde etkisi büyük 
olmuştur. Biz siyasi partilerimiz arasında bir diyolo-
ğun faydalarını yıllardan beri savunmuş; Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyeler Grubu olarak, bu gelişmeyi 
memnunlukla karşıladığımızı belirtmekten büyük zevk 
duyuyoruz. Sayın Başbakan Demirel'den, bu uygarca 
tutumunu, bundan sonra da özellikle Ana Muhalefet 
Partisi Başkanı ile sürdürmesini yürekten arzulu
yoruz. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 

Hükümet Programının başlaruıda 1979 Kasım ayı 
itibariyle ülkemizin içinde bulunduğu siyasal, sos
yal ve ekonomik durumun genel bir tablosu çizile
rek, yeni Hükümetin çözümlemesi gereken sorun
lar anlatılmaktadır. Sayın Demirel Hükümeti, gerçek
ten hemen hemen her alanda ciddi sorunlarla dolu 
bir ülke devralmaktadır. Çözüm bekleyen bu ciddi 
sorunların en başında şüphesiz anarşi, terör, can ve 
mal güvensizliği, bölücülük olayları gelmektedir. Üzü
lerek söylemek zorundayız ki, bütün önlemlere, hat
ta sıkıyönetime rağmen bu olaylarla başa çıkmak, on
ları azaltmak, kaynaklarına inmek mümkün olama
mış, tersine artan bu olaylar Devlet gücünün etkinli
ğini tartışılır hale getirmiştir. Devletin gücü üstünde 
bir gücün tasavvur dahi edilemeyeceği Türkiye gibi 
bir ülkede, bu gücün etkinliğinin tartışılır olması ka
dar halka yılgınlık verecek başka bir şey tasavvur 
edilemez. Devlet gücünün etkinliğinin gerçek düze
yi ile her alanda memlekete hakim kılınması bu Hükü
metin başta gelen görevi olmalıdır. 

7 — 

Bu konu ile ilgili olarak açıklık isteyen başktı 
bir önemli nokta da var : Programda, Hükümetin 
kuruluşu anlatılırken deniyor ki, «Ülkenin acil mese
lelerini çözümlemek için arkasında gerekli desteği 
bulunan ahenk içinde çalışacak bir hükümet kuru
labileceği kanaatine varınca, hükümet kurma görevi
ni yerine getirdim.» 

Sayın Başbakanın bu açıklamasından, Hüküme
tin kuruluş nedeninin ülkenin âcil meselelerini çö 
zümlemek olduğu anlaşılıyor. Halbuki, Program 
incelendiği zaman, ülkenin içinde buiunduğu koşul
larda hiç de âcil olmayan sorunlarının bile ele alın
masının amaçlandığı görülüyor. 
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Halkın günlük ihtiyaçlarını gidermede karşılaştı
ğı güçlükler, kuyruklar, hayat pahalılığı, geçim zor-
duğu, enflasyon, para değerindeki korkunç düşüşler, 
döviz darboğazları, yatırım, üretim ve gelişme hızında
ki düşüklükler de yeni Hükümetten çözüm bekleyen 
ciddi sorunlar arasında yer almaktadır. 

Sayın Demirel Hükümetinin can ve mal güvenliği
nin, asayişin, Kanun hâkimiyetinin sağlanmasını en 
önde gelen görevi olarak görmesini ve bu amaç sağ
lanıncaya kadar Sıkıyönetime devam edileceğini be
lirtmesini bu nedenlerle isabetli bir görüş olarak ka
bul ediyoruz. Bu vesile ile Sıkıyönetim uygulamala
rı ile ilgili olarak, Sıkıyönetim sürelerinin uzatıl
ması görüşmelerinde daha önce belirttiğimiz görüş
lerimizin bazılarına değinmekte yarar görüyorum : 

Şimdiye kadar Sıkıyönetim uygulamaları ve bun
ların sonuçları hakında Parlamentoya yeterli hiç bir 
bilgi verilmemiştir. Parlamenter olarak hiç birimizin 
şiddet eylemleriyle, bölücülük faaliyetleri ile ilgili mü
cadelenin sonuçları ya da hangi aşamada bulunduğu 
hakkında hiç bir bilgimiz yoktur. Bu konularda ne 
Başbakanlık tebliğleri ile bir açıklama yapılmış, ne 
de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki sıkıyönetimi 
uzatma müzakerelerinde İçişleri bakanları yeterli bil
giler vermişlerdir. Şiddet eylemleriyle, aşırı akımlarla, 
bölücülükle mücadelenin gerekli yasal önlemlerini ala
cak olan Parlamentoya bu konulardaki uygulama 
sonuçları hakkında (Gerektiğinde gizli oturumlar is
teyerek) bilgi verilmesini Sayın Başbakanın ilgisine 
sunuyoruz. 

Silahlı şiddet eylemleri ve bölücülükle ilgili ola
rak, hemen hemen bütün sıkıyönetim uzatma görüş
melerinde ısrarla belirttiğimiz bir konunun Hükümet 
Programında yer aldığını görüyoruz. Bu konu, Sa
yın Ecevit Hükümetinin, Meclislere sevk ettiği halde 
bugüne kadar önemli bir aşama kaydedemeyen («Anar
şiye karşı önlemler paketi») denilen tasarılardır. Sa
yın Demirel Hükümetinin Programında diğerleri ara
sında ismen yer alan benzeri tasarıların bir an ön
ce Meclislerden geçirilmesini zorunlu görüyoruz. 

'Silahlı şiddet eylemleriyle mücadele, sadece yasal 
'güvenlik kuruluşlarınca yapılabilmeli, hiç kimse dev
let gücünün yerini alamamalıdır. Silahlı şiddet ey-
1 enlerine, bölücülük hareketlerine karışanlar kim olur
sa olsun, hiç bir ayrım yapılmadan karşılarında bul
malıdır. Hiç kimse kendi hakkını kendi almayı aklın-1 

dan geçirmemelidir. 

— 1 

Değerli senatörler; 
Türk Milli Eğitimi, Milli Eğitim Temel Kanunu 

esaslarına göre yürütülmeli, buna aykırı uygulamalar 
varsa onlara da son verilmelidir. 

Programda, Türkiye'nin dış politikası, ülkemizin 
sadece belli devletlerle ilişkisi ve ıbelli anlaşmazlıklar-
aç ısından ele alınmış olarak görünmektedir. Günü
müzde uluslararası ilişkilerin kazandığı geniş kapsamı 
ve ekonomik ve politik alandaki uluslararası kuruluş
larla, özellike JMF, OECD, NATO ve AET ile olan 
bağlantılar dış politikamızın çok daha geniş bir açı
dan değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ekonomik 
kuruluşlarla olan ilişkilerimizin, yurt dışında çalışan 
önemli sayıdaki vatandaşlarımızın geleceğini etkileye
cek nitelikte de olması yönünden önem taşımaktadır. 
Bu açıdan, programın dış ilişkilerle ilgili kısminin do
yurucu olmadığını söylemek durumundayız. 

'Değerli arkadaşlarım; 
Silahlı şiddet eylemleri ve bölücülükle mücadelede. 

TİR kamyonlarının yurda girişleri, yurtiçinde kalışları 
ve yurttan çıkışları mutlaka sıkı bir disiplin altına alın
malıdır. Bugünkü uygulamanın, bu kamyonların şid
det eylemcilerinin ve bölücülerin bir çeşit silah, mer
mi ikmal araçları rolünü oynamalarını önlemekten 
uzak olduğunu görüyoruz. 

Korunması çok yetersiz olan kıyılarımızın da aynı 
amaçla kullanılabildiği bir gerçektir. 

Anarşi, terör ve bölücülükle mücadele önlemle
ri arasında her iki konuya da yer verilmelinin ye
rinde olacağını düşünüyoruz. 

iBu vesile ile, kıyı korunması ile İlgili olarak iki se
neye yakın bir süre önce Meclislere sunulan Sahil Ko
ruma Komutanlığı hakkındaki Kanun, tasarısının da 
yeniden ele alınarak sonuçlandırılmasını faydalı gö
rüyoruz. 

Hükümet Programında: «Vatandaşın teşebbüs hak
kına son veren ve çalışma alanını daraltan işlerden 
Devlet çekilecektir» şeklinde bir ilke yer almaktadır. 
'Bu ilkenin, çok kapalı ve yoruma çok elverişli olduğu 
çek. açrk'tır. İlkenin esas amacının ne olduğu açıklan
maya muhtaçtır. 

Hükümet Programının başka bir yerindeki «Dev
let ve kalkınma münasebetleri yeniden gözden geçi
rilerek modern devletin görevleri açıklığa kavuşturula
caktır» ilkesi de aynı durumdadır. 

Karma ekonomi düzeni içerisinde işleyen bir eko
nomide, kamu kesimi İle özel kesimin ekonomik faa
liyet alanlarını bu tür anlamı açık olmayan ilkelerle 
sınırlandırmanın çok büyük sakıncaları olduğu çok gö-
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rülmüştür. Sayın Başbakanın konuyu açıklığa kavuştu
racağını umuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
'Ağır enflâsyonlar toplumlar için ekonomik ve sos

yal alanda gerçek bir afet gibidir. Enflasyonlar, para
sal değer yangılarını, geçim -koşullarını (kökten değiş
tirir. Gel'ir dağılımı kurallarını altüst eder, vergi ya
salarının biirçok hükümlerini geçersiz, etkisiz hale ge
tirir. Sınırlı gelir ve kazançları ile esasen mütevasi 
bir hayat 'sürdüren vatandaşlar enflasyon, dönemle
rinde bu mütevazi hayatlarını da kaybetmek durumu
na girerken, bu. dönemlin nimetlerinden faydalanma
sını 'biler/jer telefonla mevhum alım satımlar, istifçi
lik, karaborsacı!nk yolları ile miilyonları vurmanın yo
lunu bulurlar. 

Üzüntü ile söylemeye mecburuz ki; ülkemiz özel
likle son yıllar içinde bu elkonomik tezatları ayneı 
yaşamıştır. Bütün bu nedenlerledir ki; Hükümet Prog
ramında enflasyonla mücadele konusunda büyük t \ 
ağımk verileceği haklı olarak 'belirtilmiş bulunmakta
dır. Bu mücadelenin araçları olarak Programda belir-
tiilen araçlar şunlardır: İleride alınacak tedbirler, büt
çe ve iktisadî ve malî politikalarını da içine alacak is
tikrar programı. Arz - talebi dengede tutacak, fiye.'. 
artışlarını donduracak, yokluk ve buyruklara son ve 
rici, üretimi artırıcı, tasarrufları özendirici önlem
lerin neler olacağı Hükümet Programında açıklanma
mıştır. Bunları her halde hazırlanacağı belirtilen isl'ik-
rar programında görme'k mümkün olâbilecektiir; an
cak, enrtasyonla mücadelenin en kuvvetli silahların
dan birisinin memleketimiz için vergiler olduğun.; 
unutmamak 'gerekli r. 

'Aslında, adaletli olmaktan çok uzak 'bulunan vergi 
sistemlerimize bir de enflasyon dönem'inün adaletsiz
likleri eklenince vergideki adaletsizlik çekilmez, bi. 
hal almıştır. 

Türkiye'de işçi memur gibi, emek geliri elde eden
lerin dışında 'kalan gelir üzer$ıden vergi veren 'kisile • 
pek azdır. Bunların dışında kalanlar için Türkiye bir 
•veıigli cennetidir deniielbilir. 

iHem bu çok sakıncalı durumları düzeltmek, hem 
de verlgi yoluyla ekonomideki talep - tüketim şjişkin-
liğini daraltmak İçin vergilerde yeni düzenlemeler,; 
kesin 'olaraik zorunlulk 'vardır. 

IBiraz sonra değineceğimiz gibi Programda öngö
rülen ibirtçiök 'harcamalar için de ek gelire ihtiyaç var
dır. Özetle değindiğimiz bu zorunlulukların Hüküme: 
Programında kamu gelirleri sorununu ilk plana çıkar
ması gerekirken, bu konu «Kamu gelirlerinin, arttırıl

masına çalışılacaktır.» yan cümlesi ile geçilmektedir. 
Aynı belirsizlik hayat pahahlığındaki artışarın kamu 
personeli üzerindeki ağır tahribatını gidermek için alı
nacak önlemlerde de mevcuttur. Çünlkü, 1980 Bütçesi 
yeni vergilere başvurulmadan hazırlanacak olursa, 
enflasyonun kamu personeli üzerinde yarattığı rok 
ağır ve olumsuz etkilerini karşılıyacak düzeyde geür 
ayırmağa im'kân bulunamayacağı şimdiden tahmin 
edilebilir. Bu konuya biraz sonra tekrar değineceğiz. 

Sayın Senatörler; 
Hükümetin yağ, ampul, ilaç, gübre, mazot baş

ta olmak üzere halkın günlük 'ihtiyaç maddelerini 
sağlamasındaki güçlükleri, kuyrukları ortadan kaldır
maya 'kesin kararlı olduğunu görüyor ve ıbu tutu
munu takdir ederken, bu malların dağıtım mekaniz
malarındaki bozuklukların vatandaşı varlık içinde 

. yokluk kıskacı içinde bezginliğe 'ittiğini de hatırlatı-' 
yoruz. Sayın Demirel Hükümetinin bu Ikönuda, yani 
dağıtı sisteminin düzenlenmesi konusunda Sayın Ece-
vit Hükümetinin düşdüğü hataları tekrarlamayacağını 
ümit ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Demirel Hükümetinin yabancı sermayeden 

faydalanmayı ve bu amaçla bürokratik engelleri 
kaldırmayı öngörmesi, bugünkü ekonorn'k ve malî 
•koşullarımız altında gerçekçi bir görüştür. Anca'k, 
geçmişteki uygulamalardan edinilen tecrübeler ışı
ğında, bürokratik tıkanmaların, gecikmelerin, engel
lerin daha ziyade, yabancı sermaye işlemlerinde 
»karar verme yetkisinin birçok Balkan! nk ve 'kuruluş 
arasında dağılmış olmasından ileri geldiğini belirt
mek istiyoruz. Bugün yabancı sermaye girişi talebine 
sadece «Evet» veya «ıHayır» diyebilmek için bu tale
bin en az dört 'beş Bakanlık veya kuruluş tarafın
dan ayrı ayrı incelenmiş olması gerekmektedir. Mem-
1 ek Ele kabul edilebilecek yabancı sermayede aranacak 
'koşullar belli oduğuna göre, ayrı ayrı karar verme 
durumunda olan bu dört beş yetkili mercinin uzman
larının mesela Başbakanlık nszdinde burulacak bir ge
ne1 müdürlük şeklindeki bir sorumlu kuruluşta topla
narak karar vermeleri yoluyla büroıkratik engellerin 
Ikolayhkla aşılabileceğini düşünüyrouz. Halen yürür
lükte olan yasalarda 'böyle bir tek merciin kurulması
na engel olabilecek Hükümetler mevcut olduğunu 
sanmıyoruz. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Hükümet Programının çok büyük bir kısmı, yurt

ta gerçekleştirilmesi öngörülen tesislere, yollara, uçak 
alanlarına, köy sulama tesislerine, limanlara, köy 
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hizmetlerine, rafinerilere, renkli teelvizyona geçiş, 
köyde sanayi tesisleri kurma ve benzeri projelere ay
rılmıştır. 

Denebilir ki, Sayın Demirel memlekete, millete 
hizmet arzusu içerisinde köyünü, kentini, halkını çağ
daş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak hizmetlerin 
büyük bir kısmını programına geçirmiştir. Bunu tak
dir ile karşılamamak mümkün değildir. Söylenen 
hizmetleri kalkınma hamlelerinin hepsini mümkün 
olsa da bir yılda yapabilsek. Her memleket gibi biz
de de bu arzuyu sınırlayıcı ilk etken maddi olanak
lardır, iç ve dış kaynakların sınırlılığıdır. Enflasyon 
akımlarını geçerli olduğu yerlerde kalkınmaya, hiz
metlere kaynak sağlama imkânı ikinci önemli sınır 
ile karşılaşmış demektir. Yeni harcamalar için yeni 
ve sağlam kaynaklar, yani vergiler bulmak zorunda
yız. Şimdi bu zorlukların ışığı altında Hükümet Prog
ramına, yeni gelir kaynakları sağlanıp, sağlanamadığı 
açısından baktığımızda görülen manzara arzu edilenin 
tam tersidir. Yani gelirlerin artırılması yerine muafi
yetlerin artırılması; yani vergi gelirlerinin azalmasıy
la sonuçlanacak tedbirlerin öngörüldüğünü görmek
teyiz. 

Burada örnek olarak şunları sayabilirim : 
Asgari ücretin vergiden muaf tutulması öngörü-

rülüyor. Bunun etkisi gelir azalmasıdır. 
Veraset Vergisindeki aksaklıkların giderilmesi 

öngörülüyor. Bunun etkisi gelir azalmasıdır. 
İstisna ve muafiyetlerin genişletilmesi düşünülü

yor. Bunun etkisi gelir azalmasıdır. 
Esnaf ve sanatkârlara önemli vergi kolaylıkları 

düşünülüyor. Sanırım ki, bunun etkisi de gelir azal
ması olacaktır. 

Bunlardan özellikle asgari ücretin vergi dışı bıra
kılması ve Veraset ve İntikal Vergisi değişikliği, mut
laka yapılması gereken düzeltmelerdir. 

Bunun yanısıra. memurların katsayılarının, emek
li. dul ve yetimlerin aylıklarının artırılması, 65 ya
şını bitiren ve Devletten yardım isteyen herkese ay
lık bağlanması ve daha birçok benzeri ödemelerin 
gerektireceği geür azalmalarını örnek olarak verebi
liriz. 

Bu kesin vaatlere karşılık sadece, «Kamu gelir
lerinin artırılmasına çalışılacaktır» kaydı ve asgari 
geçim indirimi yükseltmesinin gerektireceği milyar
larca liralık gelir eksilmelerinin nasıl karşılanacağı, 
bizi gerçekten derin derin düşündürmelidir. 

Enflasyonist kaynaklara başvurmamak zorunlu
luğu karşısında, elbetteki enflasyonla savaşı ön plan-

I da tutan Hükümetin, gelir artırımı konusunda -bif 
I önlemi olacaktır, olması zorunludur. Yoksa, Prog-
I ramda vaat edilen hizmetlerin hiç birini yapamamak 
I durumuna düşülebilir. Programda göremediğimiz bu 
I önlemlerin açıklanmasını bekliyoruz. 
I Öte yandan hemen söyleyeyim ki, gerçekleştirile-
I ceği vaat edilen hizmetlerin bir kısmı uzun vadeli iş-
I lerdir. 
I Renkli televizyona geçiş gibi bazıları da. içinde 
I bulunduğumuz konjonktür gereği şimdi ele alınması, 
I ekonomimize fayda yerine zarar getirecek ve ferah 
I zamanlara ertelenmesinde hiçbir sakınca olmayan 
I projelerdir. 

I Değerli senatör arkadaşlarım; 
I Dış ödemeler darboğazının aşılması için her ça-
I reye başvurulacağı, petrol üreten ülkelerdeki ve ulus-
I lararası bankalardaki büyük mali imkânların Türki-
I ye'ye aktarılması suretiyle kalkınmamız emrinde kul-
I 'anılabileceği, Programda yer alan ve önemle üzerin-
I de durulan bir görüştür. Bu görüş bize, ister istemez 
I ünlü dövize çevrilebilir mevduat uygulamalarını ha-
I fırlatmaktadır. Bilindiği gibi, uzun bir süre ülkemizin 
I döviz açığının, ithalât ihtiyaçlarının karşılanması 
I amacıyla DÇM kaynaklarına başvurulmuştur. Üzü-
I lerek söyleyebilirim ki, DÇM'ler, ülkemizde uzun bir 
I süre mali disiplin ve düzenden yoksun bir kaynak 
I olarak kullanılmıştır. Bu tutumun sonucu, kısa va-
I deli, yüksek faizli döviz borçlan şeklinde, vadesinde 
I ödenmemiş 2,5 milyar dolar civarındaki borcun Sa-
I ym Ecevit Hükümeti zamanında ertelenmesi güçlük-
I !e sağlanabilmiştir. 

I Sayın Başbakan Demirel'in, ülkemizin yaşadığı 
I DÇM macerasını en az hepimiz kadar bildiği ve bu-
I nun ekonomimiz ve maliyemiz için yarattığı nahoş 
I durumları takdir ettiği kuşkusuzdur. Bu nedenlerle. 
I petrol üreten ülkelerden ve uluslararası mali kurum-
I lar aracılığıyla Hükümet Programında belirtilen fi-
I nansman kaynaklarının*faizi, ödeme süresi, ödeme 
I şekli ve belli uzun vadeli yalınm kredisi niteliğinde 
I olmasına dikkat edilmesini bekliyoruz. 
j Hükümet Programında. İktisadi Devlet Teşekkül-
I ierinin zararlı durumdan çıkarılacağı belirtildikten 
I sonra, bu teşekküllerin ürünlerinin fiyatları ile mali-
I yelleri arasında enflasyonu körükleyecek dengesizlik-
I lerin ortaya çıkmasının önleneceği belirtilmektedir. 
I Bu önlemlerin açık anlamları, İktisadi Devlet Teşek

küllerinin, daha geniş anlamıyla KİT'lerin zararlı ve-
j ya maliyet altındaki fiyatlarla mal satmalarının ön-
j lenmesi için fiyatlarının yükseltileceğidir. 
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Sayın senatörler; 
Halkımız son yıllarda bütün fiyatlara ve özel

likle Devlet kuruluş ve iştiraklerinin ürettiği mal ve 
hizmet fiyatlarına yapılan sayılamayacak kadar çok 
zamlardan artık bıkkınlık getirmiştir. Zamlar, vatan
daşta artık, bizim anestezi fişkal; yani mali duyar
sızlık dediğimiz şeyi yaratmıştır. Oysa, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin zararlı durumlarının sadece zam
lar yoluyla ortadan kaldırılabileceğini düşünmek ka
dar yanlış bir tutum olamaz. Enflasyondan, zamlar
dan bıkkın hale gelmiş bir toplum için böyle bir tu
tumun geçersizliği daha da belirgindir. 

Bugün KİT'lerin zararlı durumda bulunmalarının 
tek sebebi, maliyet altında fiyatlarla mal, hizmet sa
tışları değildir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, aslında 
A'dan Z'ye kadar ıslaha muhtaç kuruluşlardır. İkti
sadi Devlet Teşekküllerimizin yöneticilerini özel sta
tü içine alıp, çalıştıracağı işçinin sayısının ve niteli
ğine sahip ve yetkili kılınmadıkça, kuruluşun kârın
dan, zararından sorumlu hale getirmedikçe, her ku
ruluşta yılda birkaç genel müdür değiştirmedikçe; 
değiştirmeden vazgeçilmedikçe ve 'bu alışkanlıkların 
tümüne son verilmeden, onlardan isteyen düzeyde kay
nak yaratmalarını, kârlı çalışmalarını bihakkın bek
leyemeyiz. 

Bu kısa açıklama gösteriyor ki, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin, maliyetten aşağı fiyatla zararlı duru
ma girmelerinin önlenmesinin, kârlı veya zararlı du
rumda çalışmalarının tek yolu fiyatlara zam yapmak 
değildir. Onları yeni bir çalışma düzenine sokmaktır. 
Oysa, Hükümet Programında KİT'lerin yeniden dü
zenlenmesiyle İlgili herhangi bir önleme rastlamak 
mümkün olamıyor. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin sorunlarını ve so
runların çözüm yollarını çok yakından tanıdığını bil
diğimiz Sayın Başbakan Demirel'in, KİT üretimleri
ne zam veya yeniden düzenleme arasında tercihleri 
varsa, onu öğrenmek isteriz. 

Cumhuriyet Senatosunun çok değerli üyeleri; 
Hükümetin Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü en 

üstün düzeyde tutmak, harp sanayimizi daha da ge
liştirmek ve Silahlı Kuvvetlerimize şerefli görevle
riyle orantılı bir hayat seviyesi sağlamak için, gerek
li tedbirlerin öncelikle alacağını öngörmesini takdirle 
karşılıyoruz. 

Sayın 'Başkan, değerli senatörler; 
Sayın AP Genel Başkanı Demirel'in Başkanlı

ğında kurulan Hükümet Programı üzerinde durmak 
gereğini duyduğumuz kısımları üzerindeki Grubumu
zun görüşlerini özet olarak sunmuş bulunuyorum. 
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Sayın Demirel tarafından Hükümetin kuruluşuy
la ilgili olarak sürdürülen temasların gelişimine dik
kat edilirse; Sayın Genel Başkanın, Sayın Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Başkanı ile temaslarına ge
rekli ağırlığı vermediği görülür. Grubumuzun, ül
kemizin içinde bulunduğu çok ciddi iç ve dış sorun
larla başa çıkılmasının iki büyük partimizin işbirliği 
ile daha kolaylıkla sağlanabileceğini yıllardanberi sa
vunduğu hatırlanacak olursa, Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı ile temasa ağırlık verilmemesini 
önemli bir eksiklik saydığımızı belirtmek istiyoruz. 
Bu hususu belirtirken, Programdaki muhalefetin 
haklı, yapıcı ve yol gösterici uyarılarının Hükümeti 
aydınlatacağı hakkındaki açıklamalarını önemle ha
tırlıyor ve bunu iki büyük partimizin başlattıkları 
diyalogu ileride de sürdürmesi arzusunun işareti ol
masını temenni ediyoruz. 

S^yın senatörler; 
Türkiye gibi her alanda sorunları, ihtiyaçları pek 

çok olan ülkelerde, bunların hepsini ayrıntılı olarak 
programlara sığdırmak elbette ki mümkün değildir. 
Ancak, bu programlarda, icraata yön verecek genel 
ilkelerin belirlenmesi zorunludur. İncelediğimiz Hü
kümet Programını bu açıdan değerlendirdiğimizde 
bazı önemli eksikleri daha önce belirtmiş ve bunların 
açıklamasını istemiştik. Aslında, hepsinden önemli 
olan; Hükümetin disiplinli ve uyum içinde çalışıp 
çalışmayacağı konusudur. Sayın Demirel Kabinesinin, 
kendisini destekleyen gruplarla ilgili sorunları orta
ya çıkmazsa ve bir partinin bir kesimini değil, bütün 
millet'n Hükümeti olmak vaadi gerçekleşirse, kendi 
içinde bu uyumlu çalışma olanağına sahip olacağını 
tahmin ediyoruz. 

Dışarıda ve içeride itimat kazanmak, özüne, sö
züne güvenilir olmak; bugün söylediğini yarın yalan
lamamak, her vesile ile geçmişi eleştirmek alışkanlı
ğından vazgeçilmiş olmak, bu dönemde Hükümetten 
en çek dikkatle aranacak özellikler olacaktır. 

Bir daha tekrar edelim ki, her bakımdan çok kri
tik durum gösteren bu dönemde oluşturulan ılımlı 
ortamın ve başlatılan diyalogun sürdürülmesine, Hü-
kümcı kadar partilerimizin de gayret etmeleri büyük 
önem taşır. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler, toplum ve 
memleket yararına gördüğü her girişimi, şimdiye ka
dar olduğu gibi, desteklemeye ve teşvike devam ede
cektir. 

Grubum adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 
memleket hizmetinde başarılar diler, Yüce Senatonun 
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değerli üyelerini, şahsım ve Grubum adına saygı ile 
selamlarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baykara. 
Sayın Sadık Batum, Adalet Partisi Grubu adına 

söz istemiştiniz. 
Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET SITKI SADIK 
'BATUM (istanbul) — Sayın senatörler; 

Her hükümet 'belirli bir sosyal olaydan kaynakla
nır ve her hükümet, belirli sosyal olayları çözümle
mek için hkümet olur. Programında da o sosyal olay
ların nasıl çözümlendiğini, kaynaklarına sadık kalarak 
belirtmek mevkiindedir. 

İşte, huzurunuzda Programını münakaşa ettiği
miz Demirel Hükümeti, böyle sosyal olaylardan kay
naklanmıştır. 14 Ekim seçimlerinden önce 22 aylık 
Ecevit Hükümetinin yarattığı birtakım sosyal olay
lar ve 14 Ekim seçimleri bu Hükümetin kaynaklan
masında vesile teşkil etmiştir. 

Olaylara bu gözden bakarak Hükümet Programı
nın, 'gerçekçi bir yaklaşımla Türkiye'nin sorunlarını 
çözüp çözmeyeceğini Adalet Partisi Grubu adına tah
lil etmeye çalışacağız. 

Önce, 14 Ekim seçimlerinin burada anlamını be
lirtmek lazımgelir. 14 Ekim seçimleri, susan netice
ler getirmemiştir. Konuşan, haykıran, herkese birşey-
ler söyleyen bir seçimdir hu 14 Ekim seçimleri ve 
14 Ekim seçimlerinin bu doruğundan geriye doğru 
baktığımız zaman birçok açmazların Türkiye sathın
da çözülmeden yatmış olduğunu görmekteyiz. 

Yalnız, şu hususu öncelikle belirtmek isterim. 
14 Ekim seçimlerinden geriye doğru baktığım zaman 
birtakım olayları mücerret bir siyasi partinin iktida
rını kötülemek veyahutta belirli bir siyasi partinin 
olaylara yanlış yaklaştığını vurgulamak için değil, 
bundan sonra gelecek iktidarların da geçmiş olaylar
dan ders alması için bazı meselelere ağırlık vermek 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler; 
1977 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Tür

kiye'nin en çok oyu olan partisi olarak her iki Mec
liste de çoğunluğu elde etmişti ve 1977 seçiminden beş 
ay sonra iktidar oldu. 22 aylık bir iktidar dönemin
den sonra, 'bugün hiç kimsenin Türkiye sathında bir 
referandum mahiyetinde olduğunu inkâr etmediği 14 
Ekim seçimlerinde fevkalâde büyük bir yenilgiye uğ
radı. Hani, 1977 doruğundan, Cumhuriyet Halk Par
tisi 1965 durumuna inmişti. 

Dünya siyasi partilerine veyahutta seçim netice
lerine bakıyoruz. Nispi temsille idare edilen ülkeler
de, hele büyük partiler arasında bu kadar kısa dö
nemde oy kaybetme olgusuna rastlamıyoruz. Nispi 
temsillerde durağan bir oy eğilimi vardır ve siyasi 
partilerin büyükleri çok kısa zaman aralarında bu 
kadar büyük oy kaybetmezler. 

Arkadaşlar; 
Bu 14 Ekim seçimleri evvela şu hedefi işaret edi

yor ! 
1<4 Ekim seçimleri, «Bir daha Türkiye'de milli 

iradenin dışında hükümet oluşturmak mümkün de
ğildir. Bir siyasi parti muhalefete düşmüş olsa bile, 
Meclis içi birtakım suni yaklaşımlara ihtiyaç olma
dan yeniden iktidar olabilir. Kendisine umut olarak 
sunulmuş, umut olarak bakılmış bir siyasi partinin 
millet istediği zaman, o 22 ay gibi kısa bk dönemde 
muhalefet olmak imkânı da mevcuttur» diyor. Bu 
Türkiye'de demokrasinin bir zaferidir. Bu, evvela al
kışlanmak lazım gelen bir husustur. 

Bir hususu da içtenlikle belirtmek isterim; her ne 
kadar Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Millet 
Meclisinde ekseriyeti kaybetmiş olsa bile, kendisine 
güvenoyu beklemeden 14 Ekim seçimlerinde halkın 
verdiği direktife uyarak Hükümetten ayrılması tebrik 
edilecek bir husustur. Ayrı bir yönden bu, gene de
mokrasimiz için açık yolların mevcut olduğunu gös
terir. 

Arkadaşlar; 
14 Ekim seçimlerinin anlamlarına geniş ehemmi

yet vermek mecburiyetindeyiz. Konuşmamın 'başında 
bunun, susan neticeler değil, konuşan neticeler getir
diğini Heyeti Alinize arz etmiştim. Demek ki, hiç bir
takım suni gel - gitlere ihtiyaç olmadan, hiç birtakım 
suni Millet Meclisi aritmetik hesaplarına kaçmadan, 
millet istediği zaman 22 ay önce muhalefete itmiş 
olduğu bir partiyi iktidara ve 22 ay evvel iktidara 
getirmiş olduğu bir partiyi de muhalefet görevine ite
bilir. Buna ehemmiyetle eğilmek lazımdır. Yalnız, 
zannediyorum ki yanlış anladım, yanlış anladıysam 
aynı olayı teyit etmek için burada bir parantez aç
makta yarar vardır. 

Hükümetler muhakkak kamoyundan yararlanır
lar; ama hükümetleri kamuoyu oluşturmaz. Hüküme
ti kamuoyu oluşturduğunuz zaman Meclislerin an
lamı kalmaz, milletin anlamı kalmaz, 14 Ekimin an
lamı kalmaz. 14 Ekime anlam veriyor isek, o halde 
hükümetlerin kamuoyundan yararlanmasını tenkit 
edeceğiz: ama hükümet oluşmasını asla. Dedim ki, 

52 — 
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!birtakım suni hareketlerle, birtakım gece baskınlarıy
la Türkiye'de hükümet oluşulamaz; bu, tarihe gö
mülmüştür. 

Sayın senatörler; 
Kamuoyu fevkalade şekilsiz bir kavramdır. Ka

muoyu dediğimiz zaman Kars'ta Muhalefet Partisi 
Başkanının yapmış olduğu mitingte seyir için dahi 
gelemeyen vatandaşlara karşı, orada oluşturulan hâ
kimiyet mi kamuoyudur, yoksa Kars'ta sandıktan çı
kan neticeler mi kamuoyudur?.. Buna kesin netice 
getiremediğimiz takdirde, münakaşamızın, mücadele
mizin hükümet programları üzerinde ciddi ciddi saat
lerce durmamızın anlamı kalmaz. 

Sayın senatörler; 
14 Ekim seçimleri, bir yerde halkın başka bir an

lamda bağırması demektir. Anayasa ilke koymuş, 
«Korkusuz yaşamak, insanın vazgeçilmez temel hak
larından biridir.» 22 aylık döneme baktığımız zaman, 
değil korkusuz yaşamak, yaşamak dahi tehlikeli olur 
değil, mümkün olmayan bir ortam yaratılmış. 15 bin 
vaka, 2 500'ü aşkın ölü... Gene parantez açarak be
yan edeyim; hiçbir siyasi parti veya iktidar, ölüleri 
tartarak iktidarda muvaffak olmak veya olmamak 
girişiminde bulunmamaları lazımgelir. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri.) Ölüler tartılarak iktidar olun
maz. Türkiye, bu aşamayı maziye bırakmış olması 
lazımdır. Anarşi bir siyasi partinin iktidarda olması, 
ya da başka bir siyaset partisinin iktidarda olama
masıyla çözümlenemez. Hani bir gece bile anaların 
gözyaşlarını dindirmek için Anayasanın kesin hükmü
ne rağmen, bekleyemeyen kişilerin o 22 aylık devre 
içinde 15 bin olay, 2 500 ölüye seyirci kalması feci 
yanılgıların bir eseridir. Yanılgı anlaşılmış, fakat be
deli çok büyük ödenmiştir. 

Arkadaşlarım; 
Onun için diyor ki Hükümet Programı; «Anarşi 

'bir siyasi partinin iktidar olma sorunu değildir. Anar
şiyle milletle elele, hep beraber mücadele etmek mec
buriyetindeyiz.» Sayın Milli Birlik Grubu burada arz 
etti, Sayın Kontenjan Grubu arkadaşlarımız söyledi 
ve Halk Partisinin de şekilsiz bazı vaatleri mevcut; 
ama biz anarşinin önlenmesi için muhakkak millet
çe elele verilmesini istiyoruz. Ölen çocuklar, sağda 
da olsa, solda da olsa bizim yavrularımızdır, Türk 
çocuklarıdır. 

Sayın senatörler; 
Bir meseleyi de şu yönden belirtmek isterim : 

«Sağdan da gelse, soldan da gelse, anarşiye karşıyız.» 
diyen soyut kavramlarla anarşi önlenemez. Hani; 

politika yapmamak için söyleyim; tarafsızlığın ilkesi 
de bu değildir. Tarafsızlık, daha başka bir kavramdır, 
«Faşizme devlet kapıları kapalı» ve «Devlet kadro
larını faşizmden arındırıyorum» diyerek birtakım 
kişileri sorgusuz sualsiz yerlerinden atarak, onlardan 
boşalan kadrolara birtakım militanları oturtmak ta-
rafsızlıksa, bana lütfen burada taraflılığın ne oldu
ğunu tarif edebilir misiniz?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gene, tarafsızlığın ikinci bir hususu ve anarşiyi 

önleyecek ikinci bir hususu da şu olmak lâzım gelir : 
Hiçbir hükümet önyargı ile anarşinin sağda veya sol
da olduğunu beyan edemez. Faili yakalanmadan, 
faili belirli olmayan bir suçta muhakkak sağda fail 
arayan zihniyet, anarşiye ortam yaratmış olur. 22 ay
lık dönemde bunların neticelerini gördük. Faili yaka
lanmayan bir suçta, «Suçlusu sağdadır» diye mu
hakkak ve muhakkak öncelikle belirtirsek, solda vu
ruşana ortam hazırlamış oluruz, cesaret vermiş olu
ruz. Evvelâ insanları kanunsuzluktan önleyecek hu
sus, kanun korkusu değil, kamuoyunda onların tak
bih edilmesi korkusudur. Bir siyasi parti, «Bana oy 
temin eder» diye şu veya bu eğilime arka çıkarsa 
Türkiye'de anarşi önlenemez. (CHP sıralarından «Çok 
doğru» sesleri ve AP sıralarından alkışlar) Onun so
rum] asu da tabancayı çeken elde değil, onun sorum
lusu, o ortamı hazırlayan siyasi partidedir arkadaşlar. 
Öncelikle bunu belirtmek istedik. 

Arkadaşlar; 
Bir de, kavramlara soyut muhtevalar vermemek 

mecburiyetindeyiz. Kavram kargaşası ayrı bir yönden 
anarşiyi körükleyen unsurdur. Kavram kargaşası sı
fırdan sonsuza kadar giden belirli bir şekilsizliktir. 
Belirli bir şekilsizlik devlet kavramına katiyen sığa-
maz. Çünkü, devlet de belirli bir şekilliliktir. Şekil 
olmadığı zaman devlet olmaz. Belirli bir şekle uygun 
olmadığımız zaman biz burada senatör değiliz; hü
kümet hükümet olmaz. Kavram kargaşası belirli bir 
şekilliliği önlediği için, kavram kargaşası yaratarak da 
katiyen anarşi önlenemez. 

Geçmiş dönemde baktık, dedik ki, faşizmden dev
let kadrolarını arındırmak... Nedir faşizm?.. Bu kav
ram nedir.'.. Bir siyasi partinin hâkimizmi öbürüne 
veyahutta gene bir siyasi partinin mağlubizmi öbürü
ne «Faşist» diyebiliyor ise, devlet kadrolarını faşizm
den arındırmak... Kimi kimden?.. 

Sayın senatörler; 
Kavram kargaşasıyla, devlet değil, sokağa bile 

hâkim olmak mümkün değildir. Zaten sokak belirli 
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bir kavramın dışında olduğu için, bugün hepimiz 
gelmiş buna çare bulmaya çalışıyoruz. Bu kavram 
kargaşası içerisinde bir hususa yaklaşmak istiyorum. 
Bugünkü hükümetin 14 Ekim seçimleri çerçevesinde 
oluşumuna yaklaşmak istiyorum. 

Konuşmamızın başında dedik ki, 14 Ekim seçim
leri nedir?.. 14 Ekim seçimleri Adalet Partisine «Hü
kümet ol» emridir evvela. Adalet Partisinin hangi 
merciden kökenleııdiğini, kimin hükümeti olduğunu 
öğrenmek isteyenler varsa, bilsinler, Adalet Partisi 
14 Ekimin hükümetidir, halkın hükümetidir. 

Sayın arkadaşlar; 
Bundan evvel Sayın Ecevit iki tane hükümet kur

du ve bir de azınlık hükümeti kurma teşebbüsünde 
bulundu. Şunu açıklıkla belirteyim, bugünkü Hükümet 
bir azınlık hükümeti değildir. Azınlık hükümeti ola
bilmesi için şu kavramın tespiti lâzım. Seçim olacak, 
hiç bir siyesî parti iktidara geçecek gücü kazanamaya
cak ve Meclisler bir hükümet oluşturmaya kalkacak
lar; milli iradenin tazeliği çerçevesinde bir azınlık çı
kacak, «Ben kendi fikirlerime göre şu. su, şu husus
larda desteklerseniz hükümet olacağım» der. Bu 
azınlık hükümetidir. 

Bu Hükümet öyle değil. Bu Hükümet, 14 Ekim 
Seçimlerinde c/c 54 oy tavanına ulaşmış Millet Mec
lisinde, c/c 47 oy tavanına ulaşmış Senatoda Hü
kümet oluşmadan evvel... (CHP sıralarından gürül
tüler) 

Pardon, müsaade edin. konuşuyoruz. Karşılıklı 
konuşmalarla bir neticeye varamayız. 

Hükümet oluşmadan evvel çıkmış ve televizyon
da, basında, açık oturumda, kamuoyu denen o demin 
belirlenen hususta, «Demirel, hükümet kur.» denmiş. 
«Demirel, hükümet kurma.» diye kimse dememiş; 
Halk Partisi de söylemiş, «14 Ekim Seçimleri kati 
neticeler ortaya koymuştur. (Demin tebrik ettim.) 
Bu kati neticeler karşısında Adalet Partisinin hükü
met olması lâzımdır, arkasında büyük bir seçmen 
kütlesiyle hükümet olması lâzımdır» demiş. Demirel 
gelmiş, hükümet olmak için çareler aramış. Kamu
oyu gene seslenmiş; «Acaba Demirel hükümetten 
kaçıyor mu?.. Acaba kuramayacağım, bu meseleleri 
göğüsleyemeyeceğim diye bir sebep mi arıyor?» den
miş. Günler geçmiş, Demirel «Kuruyorum» demiş ve 
o arada gitmiş, demokrasinin gereği olarak Millî Se
lâmet Partisine önceden demiş ki, şunu. şunu şunu 
yapmak istiyorum, sen de destekleyeceğim diyorsun. 
Bunun için de Mecliste bana, benim programıma 
«Evet» yatar mı?-- Yatar. Özü olmayan birtakım gen-

I sorulara «Hayır» yatar mı?.. Yatar. Bütçeyi getirdi
ğim zaman «Evet oyu» çıkar mı?.. Çukar. Atoıış 
onun reylerini. Gitmiş Milliyetçi Hareket PartMne, 
aynı sualleri sormuş, aynı 4 «Evet»'i almış. Telk üye
li partiye de gitmiş, 226'yı; sayın arkadaşımın haklı 

I olarak beyan ettiği gibi, 226'yı bulmuş, 14 Eklim se-
I çimlerinin anlamını ve kendisine verdiği külfeti de 
I yüklenerek «Ben Hükümetim» demiş. Demire! Hü-
I kümetindeki anlam burada yatar. Demirel Hükü-
I metindeki ciddiyet burada yatar. 
I 1977 senesinde olduğu gibi, hiç bir siyasi parti -
I nin rızasını almadan, hiç bür siyasi partinin «Evet»*ini 
I almadan ve 226'yı da bulmadan, bir parti çıkar da, 
I «Ben azınlık hükümeti oluyorum, bu bana kâfi» 
I der de hükümet olmaya kalkarsa ve onu da pek 
I muhterem Reisicumhur Hazretleri uygular ve imza 
I ederse, sayın arkadaşlar, tarihi bu kadar çok deşme-
I mek lâzım; ama bunun üzerinde değer verdiğim 

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grubunun eğilmesi-
I ni hassaten istirham ederim. 
I Arkadaşlar; 
I Demirel Hükümetinin bu anarşiyi önlemek için 2 
I nirengi sayılabilecek yaklaşımı var. Binisi diyor ki, 
I «Kanunlara işlerlik sağlayacağım. Kanunlar muhak-
I kak uygulanması iazım gelir.» Ve diyor ki, «Birta-
I kim dernekleri de Anayasa çerçevesine getirmek ta-
j zım.» 
I Yürütme hükümetin görevidir. Hükümete hem 
I sorumluluk vereceğiz, hem de yürütme diyeceğiz. 
I Bu düalizm olmaz. Yürütecek, belirli kanunlara yü-
I rüme imkânı sağlayacağım. Bunun için de adliyeye 
I işlerlik, çabukluk getireceğim» diyor. 
I «Ayrı bir yönden, bazı kanunlarla teçhiz edil-
I mem lazım» diyor. Bu kanunların zorunluluğunu 
I Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı da lüzumlu 
I görmüştü. Lüzumlu görmüştü de pak güzel burada 

örneğini gördüğümüz iç koalisyon sebebiyle huzuru 
I Meclise geti rem ermişti. Ha, şimdli dliyor ki, Demirel, 
I «Ben bunları getireceğim.» 

I Bunların içerisinde, Anayasanın 123 ncü madde-
j sinde belirlenen fevkalade hallere müteallik tedbirler 
I demeti var. 
I Bunun içerisinde 136 neı maddede bulunan Dev

let Güvenlik Mahkemeleri var. Şimdi, «Devlet Gü-
I venlik Mahkemeleri» kavramı ortaya çıktığı zaman, 
I sokakta çocuklar ölüyor, bunların niçin öldüğünü, 
I hangi gaye için öldüğünü, (Komünizm veya faşizm) 
I gece baskınlarıyla iktidar olmak isteyen azınlığın 
I, hangi kökenden kaynaklandığını bilemeden buna 
I nasıl yaklaşırız?., 
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Arkadaşlar; 
Türkiye Cumhuriyetinde bir 'hâkim, senede en 

aşağıdan bin dosya bakmak mecburiyetinde (kalırsa 
ve bir hâkim günde 30 - 40 duruşmaiya çıkmak mec
buriyetinde kalırsa ve ağır ceza mahkemelerinde gün
de 20'den aışağı dava düşmezse, bunun karşısında 
hâkim, dava dosyalarını okuyacak, yeni cereyanları 
okuyacak, acaba komünizm, işçi sınıfı ihtilaliyle ik
tidara geçmek isteyen prensibine karşı Türkiye'de 
bir oluşum var mı yok mu diye aramadan; hatta En
ternasyonalin Genel Sekneteni Kautsky'e «Melun» 
diyen zihniyetin; hâlâ 20 nci asrın ikinci yarısında 
kan dökerek (iktidar olmak amacının mevcut oldu
ğunu tahkik etmeden, hangi anarşiye çözüm getire
cek?.. 

Arkadaşlar; 
Mesele 'belirli bir kavram değil. Mesele, üzenine 

ciddiyetle eğilinmesi lazımgelen bir kavram. Burada, 
daha şekli ortada olmadan, Anayasanın 136 ncı mad
desini de, Anayasa ««Mahkemesi tarafından iptal 
edilmeden, «Yama madde» diye söylersek, o halde 
mili hâkimiyet düsturuna da «Yama» diyecek 
adamlar çıkar. 

Anayasa, ya küldür ya hiçtir, bir madde yama 
olur da, öbür madde «Milli hâkimiyet» düsturu ya
ma olmaz.. Bu olmaz. 

Ankadaşlar; 
O yönden, demin söylediğim kavram - şekil un

suruna çok riayet ederek, parlamenter olarak bura
da söz söylemek lazımgelir. Çünkü, parlamenter ola
rak biz burada devletin birer organıyız ve Parlamen
to olarak da tarih yapan fcişieriz. Hiç bu kürsüye 
çıkmamış olsa da; 6 senelik, 4 senelik, 3 senelik dö
nemlimde belirli bir kaideye oy veren adam da tarihin 
mevzuu değildir artık, tarih yapan kişidir. Tarih ya
pan kişilerin de yazdıkları tarihte çok dikkatli ol
maları lâzım. 

Arkadaşlar; 
Bu dar çerçevede anarşi hakkında söylemek is-

teddîkleriim bu. Fakat yinie söylediğim gibi, buna mil
letçe elele gitmezsek, Cumhuriyet Halk Partisi Sa
yın Grubu, Milli Bıiri'ilk Sayın Grubu, Kontenjan Sa
yın Grubu, Adalet Partisi Sayın Grubu ve burada 
grup kuramamış; fakait Miilet Meclisinde grubu 
olan Milli Selâmet Partisi Sayın Grubu ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Sayın Grubu, anarşiye dbirliğiyle, 
birlikte gitmezsek ve bunu milli sorun olarak kabul 
etmezsek, daha çok anialar ağlar, daha çok gözyaş
ları dökülür; ama bunun sorumlusu, sokakta ölen 

veya öldüren değildir, biz oluruz, böz. Bu çerçeveden 
buna bakmak lazımgelir. 

Sayın senatörler; 
14 Ekim Seçimlerinin getüridiği nirengilerden bi

risi de; «Hayat pahalılığı» dediğimiz, «Yokluk» de
diğimiz, «Kıtlık» dediğimiz, «Kuyruk» dediğimiz, 
«Karaborsa» dediğimiz hususların çözümlenmesi 
hususudur. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Kaldırırsınız. 

AP GRUBU ADINA MEHMET SITKI SADIK 
BATUM (Devamla) — Hayır, biz burada teşhir edi
yoruz, kaldırmak onların vazifesi. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Grubu neyse, Adalet 
Partisinin Grubu da objektif olarak Hükümetine ba
kıyor ve Adalet Partisi Grubu öyle bir gruptur ki, Sa
yın Demirel'in söylediği gibi, kendi göbeğini her za
man kendisi kesmek kudretini göstermiştir ve de
mokraside de en büyük nirengilerden birisini bu hare
ketiyle ispatlayacak güçtedir. O bakımdan söylüyo
ruz. 

Arkadaşlar; 
Hangi kesimde yapılırsa yapılsın, hatanın ortaya 

çıkması için belirli bir zamana ihtiyaç var. Mesela, 6 
haftada öğretmen çıkartıp öğretmen yaparsınız çocuk
ları, bunun cezasını Türkiye çökecektir, ama Türki
ye hemen çekmez; seneler gelecek 'bir gün oturacağız 
burada 6 hafta eğitimin zararlarını tartışacağız, buna 
inanıyorum; ama bir husus vardır ki, hatayı katiyen 
affetmez: Ekonomi. Ekonomide hata, derhal, ertesi 
gün meydana çıkar ve çıkmıştır. 

Arkadaşlar; 
22 aylık döneme baktığımız zaman, birtakım ka

rarlar m, birtakım zorlukların ve birtakım açmazların 
bizzatihi kendi içinde kaynaklanan terslik yönünden, 
tutarsızlık yönünden, memleketi daha da kötü bir 
darboğaza götürdüğünü görmüş oluyoruz. 

Evvela Türkiye, kamu ve özel sektör karması 
karma ekonomiyi Anayasanın kaideleriyle kabul etmiş 
sosyal bir Devlettir. Bu sosyal Devlette üretimi denge
leyen husus, muhakkak ve muhakkak, belirli ekono
mik kaidelerdir. O ekonomik kaideleri çiğnersek, KÎT' 
lere ağırlık verip, kredilerin 3/4'ünü kullanmasını te
min eder de, KİT'leri üretken yapamazsak ve dönüp 
kamu kesiminde girişimi önleyici tedbirleri ortadan 
kaldırır ve yine kamu kesiminin üretkenliğini yarata
cak vasatı ortaya koymazsak, o ekonomi darboğaza 
girer. Çünkü, memlekette kişilere rahat nefes aldıran 

, unsur, evvela ekonomik bolluktur; ama biz buna hep-
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sinin ötesinde, birtakım sloganlarla yaklaşmak ister
sek, bir slogan ekonomisi yaratırsak, işte bugünkü 
olay olur. 

Arkadaşlar; 
Ne demek lafla peynir gemisi; lafla mazot gemile

rinin yüzdürülmeye çalışıldığı bir ortamda, sloganla 
aç karınların doyacağını zannetmek gayet tabiidir. O 
yönden de birtakım karşılıklara cevap vermek mecbu
riyetimiz burada vardır. 

Arkadaşlar; 
Bakıyoruz 22 aylık döneme; KİT'lere fevkalade bü

yük imkânlar sağlanmış, Merkez Bankasının kredi 
hacmi artırılmış ve Merkez Bankasının artan kredi 
hacmi içerisinde 3/4'ten fazlası KİT'lere kaydırılmış 
ve bunun karşısında birtakım kaidelerle özel teşeb
büsün üretkenliği durdurulmuş, özel kesim resmi ra
kama göre yüzde 53 kapasite ile çalışmış, haddizatın
da yüzde 40 kapasite ile çalışırken, o boşluğu KİT' 
lerle dolduramamış, bunun neticesinde piyasada bir
takım yoklar,' birtakım kuyruklar, birtakım hammad
de eksiklikleri husule gelmiş. 

Ayrıca, döviz darboğazı dediğimiz etken buna in
zimam edince, memlekette bir çift fiyat oluşumu mey
dana gelmiştir. Hani, bugün enflasyondan biz kork
muyoruz, halk korkmuyor ve emin olunuz buna, 14 
Ekim'de halk oy sandığına giderken; «Demir 22 lira 
diye değil, neden Devletin 22 liraya satmayı taahhüt 
ettiği demir bir gram bulnmaz piyasada da, 44 lira
ya karaborsadan almak mecburiyetindeyim» deyiş duy
gusu onu götürmüştür oraya. 

Arkadaşlar; 
Bu atmosfer içerisinde üretkenlik durmuş. 
Bir de, enlafsyon hususu ehemmiyetli diyoruz. Bu

na Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 
•birtakım çevreler, «Enflasyonun ithal edilmiş bir un
sur, hatta enflasyonla petrol fiyatlarının eşanlamda 
olduğunu» beyan etmişlerdir. 

Arkadaşlar; 
Petrol fiyatlarının artışıyla enflasyonun eşdeğer ol

ması hali tartışılmış; ama muhakkak olduğu da ispat 
edilmemiş, aksi görüşler var şimdi. Bakıyoruz dün
ya literatürüne, petrol fiyatlarının durduğu, ya da ge
rilediği zaman enflasyon hızı yine artmış 1960Tı sene
lerde. 1973 senesinde 2,20'den petrol 10,75'e çıkmış; 
10,75'e çıkmadan evvel dünya konjonktüründe enf
lasyon yüzde 7 hızla, 10,57'ye çıktıktan sonra bir artış 
olmamış, bir gerileme var hatta. Hatta hatta diyelim, 
1979'a gelelim; 1979 senesinde enflasyon hızı petrol 
fiyatları artmadan evvel tavana ulaşmış. 

Demek ki, enflasyonla beraber bu olgunun değiş
mez bir kaide olarak tarifine imkân yoktur. O halde, 
başka olgular bulmak lazım. Bir bakıyoruz, ne zaman 
ülkelerde durağanlık başlamış, ne zaman ülkelerde 
durma devirleri başlamış; enflasyon onunla ters orantı
lı olarak hızlanmış ve enflasyonun, durağanlıkla ilişki
si olduğu bugün ciddi ciddi tartışılabilmekte ve ger
çekliğini biz de, Hükümet Programında vurguladığımız 
gibi, bir yönden kabul etmekteyiz. 

Mal olmadığı zaman, durağanlık olduğu zaman hiç 
bir kesimde, kamu ve özel kesimde kapasite dediğimiz 
üretgenlik, değil tavan, yüzde 50'nin altına düştüğü 
zaman, Devlet KİT açıklarını da karşılamak için pa
ra basmak mecburiyetinde kaldığı veyahutta 78 mil
yar gibi 14 . 9 . 1979'da, bugün 100 milyar gibi bir 
kredi pompası yaptığı zaman; o vakit enflasyondan 
kaçınılamaz, enflasyon bizi boğar. 

Arkadaşlar; 
Dedim ki, Türkiye için bu yine zor bir şey değil. 

Nihayet belirli hallerde pahalı fiyatla bir şey alabi
lirsiniz; ama bugün Türkiye'nin derdi, hiç bir emtianın 
piyasa fiyatından satılmadığı halidir. İsterseniz; Dev
let üretgenliğini alınız, ister özel teşebbüs üretkenliği
ni alınız, bir memlekette normal piyasa yok olur da, 
onun yerine karaborsa var olursa, bir memlekette Mer
kez Bankası yok olur da, onun yerine Tahtakale Ban
kası var olursa; o memlekette ekonomiden bahsetmek 
gerçekten bir tuhaf olur. 

Arkadaşlar; 
Devlet ananın süt veren memeleri KİT'lerle birlikte 

birtakım partizanların ağzındadır. Bu süt veren meme
ler, süt değil, kan çıkana kadar çekiştirilmektedir. 
Aracı, tefeci, karaborsacı bu memelerden kaynaklan
maktadır ve 22 aylık dönemde geçmiş Hükümet bu
na seyirci kalmaktadır ve biz de gelmişiz burada cid
di ciddi enflasyondan, iktisadi kurallardan bahsedi
yoruz... 

Arkadaşlar; 
44 liraya demir bulursanız; (Bu fiyat 50 liraya da 

çıkıyor. Devletin sattığı fiyat 22 lira. Demiri devlet 
satar, Devlet üretir, Devlet ithal eder, satıldığı yer
ler bellidir), satıldığı yerler belli olduğu halde Türkiye 
Cumhuriyeti hudutlarında ihtiyacı bulunan vatandaşı
mız bir kilo demir bulamazsa, bana burada iktisat 
anlatamazsınız. Alınız; spekülasyon olmasın diye söy
lemiyorum. «Yağ» diyecektim ağzıma geldi, daha baş
ka şey söyleyeyim, hangi emtiayı alırsanız alınız; Sa
yın Halk Partisi Grubu çeksin alsın, bana söylesin, 
karaborsa fiyatı dışında bu malı almak imkânı yoktu. 
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Arkadaşlar; 
Evvelâ hükümetler, evvelâ devlet, belirli 'kaidelerin 

devletidir; belirli kaidelerin hükümetidir. Karaborsa
cıya, aracıya, tefeciye sessiz kalan kişiler ekonomi 
kurallarından bahsedemezler. 

Sayın senatörler; 

Bir meseleyi de yeri gelmişken buradan beyan et
mek isterim. Hani Türkiye'nin bir nevi tuhaf bir giri
şimi bu, biz gaye olarak siyasete ilmi karıştırmak is
tiyoruz. Siyasete ilim karışması lâzımdır; ama ilme 
siyaset karışırsa, o zaman birtakım açmazlar içerisin
de oluruz. Misal vereceğim: Halk Partisi Grubundan 
Sayın Orhan Vural beyefendi burada enerji politika
sını tenkit etti. Bilemiyorum.. Ve «'Bunun kömüre 
dönüşmesi lâzımdır.» dedi. 

Sayın senatörler; 
Tüfkiye, petrolden daha çok kömüre muhtaç bir 

ülkedir. Türkiye'de, söylendiği kadar büyük kömür re
zervleri yoktur. Türkiye,-1978 senesinde Sayın Ecevit 
döneminde 500 bin tona kadar kömür ithal etti. Ka
rabük ihtiyaca yeter düzeyde bir kömür stokuna sahip 
değil, zaten çıkarttığı da ihtiyaca yeter durumda de
ğil. Linyit yataklarımıza geldiğimiz zaman, siyasi mev-
zuuda bir çok polimiklere mevzuu olmuştur. Türkiye' 
de o kadar abartılacak kadar büyük linyit rezervimiz 
de yok ve Türkiye linyit rezervlerinin c/c 30'u 2 000 
senesinde bitecek. 

Yine başka bir parantez açayım; Türkiye'de 2 500 
kalorinin üzerinde linyit üçte 'bir. Linyit rezervimizin 
yarıdan çoğu 1 200 kaloriden daha düşüktür. Sade
ce, 0 da Elbistan'da mevcut olan linyit yataklarında 
var, % 50'si 2000 kalori civarında. O yönden, Türki
ye'nin enerji politikası yönünden linyite, ya da kömü
re yanaşması da gerçekçi bir yaklaşım değildir. Ener
ji, bu kadar üzerinde durulması lazım gelen korkunç 
Levin Hard'da değil. Bu şekilde topraktan çıkan bir 
gram enerji İtalya'da yok, Japonya'da yok; ama 
bunlar iktisaden kalkınmış, kalkınmalarını temin et
miş ülkeler. 

O yönden, Türkiye kalkınmasını belirli birtakım 
slogan çerçevesi içerisinde mütalaa etmemize imkân 
yok. Hani yeri gelmişken söyleyeyim; televizyonun 
tarafsızlığı bizim Programımızda da mevcut biz de de
riz, geçenlerde televizyonda bunu söyledi; «Kömür 
yataklarımız dururken, dışa bağımlı bir enerji politi
kası tatbik edilmiştir.» diye, Televizyon tek taraflı 
hareket ettiği için, biz bunu söylemek imkânına sahip 
olamadık. Hani bunun yeri gelmiş olduğunu bilmiş ol

saydım, televizyoncu arkadaşımıza, «Bunu bu şekilde 
de yayınla» diyebilecektim. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'nin sorunları fevkalâde ehemmiyetlidir. 

Gerek ekonomik yönden, gerek sosyal yönden çok 
darboğazları aşmak mecburiyetindeyiz; ama bu dar
boğazları aşarken muhakkak ciddi, muhakkak yapıcı 
ve muhakkak siyasetten arındırılmış ilmî bir doğruya 
doğru gitmekle mümkün olacaktır. İlmi hedefler teş
his edilmeden, Türkiye için her yönden belirli doğru
lar tespit edilmeden, Türkiye'nin bir meselesine çö
züm bulmak imkânı yök. İşte 22 aylık dönem bunu 
gösterdi. 

Arkadaşlar; 
Bir de Hükümet Programının nirengi noktası ola

rak bir hususu belirtmek istiyorum : 

Diyor ki, milli bir eğitim sistemi getireceğiz. Evet, 
milli bir eğitim sistemi. Bu, Anayasanın ilkesi Anaya
sada tamamen, milli şuur, milli hâkimiyet, milletin ev
latları, milli şuur ve ülküden kaynaklanan hedefler yer 
almış. Muhakkak eğitimin milli olması lâzım. Onun 
için gelmişiz bir Milli Eğitim Temel Kanunu çıkart
mışız. Sayın Baykara burada fevkalâde güzel işaret 
etti; eğitimin Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesin
de sürdürülmesine. 

Arkadaşlar; 
Bunun 'karşısında, eğitimi bir kadroya teslim et

mişiz ve «Öğretmen Teşkilatı» demişiz, ismine 
«TÖB - DER» demişiz, hani kongrelerinde «Asimi-
lasyoncu eğitim, halklara özgürlüğün dışında birtakım 
yaklaşımlar. TÖB - DER'in ilkeleri, Anayasanın ilke
leri...» Bu çelişkiyi halletmek mecburiyetindeyiz. Bu 
çelişkiyi, falanca adamı veya filanca adamı mahkûm 
ederek değil, öğretmenleri Milli Eğitim Temel Kanunu 
çerçevesinde milli bir eğitime yaklaştırmakla temin 
edeceğiz. Muhakkak şart bu. 

Arkadaşlar; 
Bu teşkilat; ismini tekrarlamak istemiyorum, yine 

bazı hususlara kaynaklık yapmasın, çok büyük kuvvet
le refi edilmiş. Hakikaten Türkiye'de 460 bin öğret
men kadrosu var, sadece benim seçildiğim İstanbul'da 
50 bin. Bir bakıyoruz, seçim oluyor, o teşkilâtın başı 
namzet oluyor Neye?.. «Milli İrade» dediğimiz; Ata
türk'ten bize intikâl eden, üzerine toz kondurmadı
ğımız ve burada yazdığımız, «Milli İrade» dediğimiz 
hususa kendini arz ediyor, bir bakıyor arkasına, göl
gesinden başka bir şey yok. 

14 Ekim öyle bir aydınlık getirmiş ki, bu adam
lar kendi gölgelerinin de kendilerini terk ettiği, yalnız-
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lığa, itilmişliğe, terkedilmişliğe mahkûm olduğunu 
anlamış ve Sayın Halk Partisi Genel Başkanı 8 nci 
olağan kongresinde, çıkmış, gayet gerçekçi olarak, 
«Bu adamlar asimilasyoncu eğitim dedi, bir baktık 
yalnız adamlar,» demiş. Evet, bu adamlardan güç uma
rak, «Bu adamlar beni siyasette desteklemedikleri 
takdirde, şu veya bu senatörlüğü kaybederim, şu veya 
bu milletvekilliğini kaybederime» gelirsek, Türkiye'de 
bir milletvekilliği, bir senatörlük kazanırız belki, ama 
kaybımız çok şeyler olur. O çok şeyleri kapayabilmek 
için, Adalet Partisi Programında, eğitimin milli ol
duğunu, Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde eği
tim yapmak zorunluluğunda bulunduğunu vurgula
mış. 

Arkadaşlar; 
iBu Program, sadece Adalet Partisinin değil, sade

ce Milli Birlik Grubunun değil, ısadece Kontenjan 
Grubu arkadaşlarımızın değil, Milliyetçi Hareket Par
tisi ve Milli Selâmet Partisinin ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin değil, hepimizin programı. Öğretmenler, 
muhakkak ve muhakkak Milli Eğitim Temel Kanunu 
çerçevesinde ve milliyetçilik ruhu ile öğrencilerini 
yetiştirecektir. Yetiştirmeyen öğretmenler öğretmen
likten tart edilecektir. Bunu herkes kafasına böyle ko
ya. Bunu elbirliği ile yapmadığımız takdirde, yine 
memlekette çok göz yaşlarına vesile teşkil ederiz. 

Bir hususu da yine vurgulayayım. Bu Programla 
ilgili değil; ama hakikaten eğitim yönünden çok ehem
miyetli bir şey, tahmin ederim arkadaşlarımın da, 
Halk Partisi Grubu arkadaşlarımın da bu mevzuda 
«sızıları mevcuttur. 

Arkadaşlar; 
Yine bir slogan var, diyor ki; «Öğrencinin bile

rek sınıf geçmesi, derslerini bilerek sınıf geçmesi bir 
burjuva âdetidir. Sınıf bilincine erişmiş öğrencinin, sı
nıf bilincine erişmiş olması bir üst sınıfa, ya da mezun 
olmasına kâfi ve yeterdir». 

Şimdi, söylenmiş olan bu lafları alıyoruz ve kal
kıyoruz geliyoruz. (İçimizde hocalarımız var, öğ
retmenlerimiz var, bizi takip eden öğretmen arkadaş
larımız var) ve diyoruz ki, «Altı haftada bir sınıf ge
çerek bir üst sınıfa atlamak, 18 hafta gibi çok kısa 
bir dönemde, değil sınıf geçmek, değil yüksek öğret
men diploması almak, öğretmen yetiştirilen bir ülke
de milli eğitimden cidden, cidden korkmak lâzım ge
lir.» 

Arkadaşlar; 
Ben Adalet Partisi Grubu Adına Programın belir

li nirengi noktalarını vurguladım. Bu Program bir

çok amaçlı ve birçok atılıma hazırlık mahiyetinde hu
zurunuza geldi, geniş kapsamlı bir Programdır; ama 
Grubumuzca ehemmiyet izafe ettiğimiz belirli niren
gi noktalarını vurguladım. 

Yine Adalet Partisi Grubu adına bir şey söyleye
yim; şu Programını münakaşa ettiğimiz Hükümet, 
bir ümit Hükümeti değildir. Ümit hükümetleri, daha 
doğrusu ümit kişiler çok evvelden tarihe gömüldü. 
Demokraside ümide yer yok; ama demokraside ger
çekçi, cesaretli, bilgili, olaylara tarafsız yaklaşan hü
kümetlere ve adamlara ihtiyaç var, bu Hükümet de 
onu başaracak Hükümettir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Batum. 
Sayın üyeler, gruplar adına görüşmeler tamamlan

mıştır, başka söz isteyen olmadığına göre bitmiştir. 
Şahıslar adına görüşmelere başlıyoruz. Sayın Kemâl 
Sarıibrahimoğlu, buyurun. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Say
gıdeğer arkadaşlarım; 

Konuşmalarıma başlamadan evvel, çok söylene 
gelen ve isabetinden ciddi şekilde şüphe duyduğum 
ve isabetli olduğunu kabul etmediğim bir hususu, bir 
Anayasa gerçeğini burada dile getirmek isterim: 

Özellikle yeni parlamenter ve jlk defa zannederim. 
Parlamento huzuruna bu kadar önemli bir meselede 
çıkarılan yeni ümit arkadaşımız, Adalet Partisi adına 
bazı çelişkili ve garip fikirleri ortaya atmasaydı bu 
noktalara dokunmak niyetinde değildim. 

Derler ki, «14 Ekim seçimleri Türk Milleti tara
fından Adalet Partisinin iktidara davetidir.» Yok böy
le şey arkadaşlar. Ha! «Var» diyeceksiniz; «Genel 
Başkanın ve Hükümetin çekildi..» Genel Başkanımın 
çekilmesinin nedeni böyle bir davetin yapılmış olma
sından değil, duyarlılığından, efendiliğinden, demok
ratik inceliğe sahip olduğundandır. 

Beyler; 136 ncı madde, yargı ile ilgili diğer Ana
yasa maddeleri muvacehesinde ve dünya yargı siste
minin genel prensipleri açısından «Ölü doğmuş bir 
hükümdür.» dediğimiz zaman (ki, öyledir), «Efendim, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmedikçe bu hükmü 
kale almazlık edemezsiniz..' 

Peki ya canım, ya gözünü sevdiğim; şu Anayasa
nın 102 nci maddesinde, müteakip maddelerinde ifa
desini bulan Bakanlar Kurulunun, Hükümetin teşkili 
ile, Reisicumhurun nasıl Başbakanlık tevcih edeceği 
ile, güvenoyu alınacağı ile ilgili hükümleri hangi Ana
yasa Mahkemesi iptal etti de yok sayıyorsun?.. 
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Birkaç vilayette senato seçimi yapılmış.. Ne ol
muş?.. 1977'de dahi Ç/r 36 CHP, % 38 AP'nin. aldığı; 
AP'nin güçlü olduğu bu vilayetlerde 250 'bin civarında 
zannederim; yani bizim Adana'nın Ceyhan ilçesinin 
nüfusu veya seçmeni kadar bir seçmen farkı ile Ada
let Partisi önde.. Yani bu, 1977 seçimlerinde Yüce 
Türk Milletinin genel seçimlerde, genel bir değerlen
dirme ile verdiği halk oylarını iptal ve ilga mı etti? 
Rica ederim; iptal ve ilga mı etti, gayrimeşru mu 
oldu bu milletvekilleri?.. 

MEHMET ERDEM (Bilecik) — Estağfurullah.. 
KEMÂL SARIİBRAHAMOĞLU (Devamla) — 

Estağfurullahısı yok. Söylediğiniz lafın vardığı neti
ce bu. Beyler; siz bugünkü -Meclisi, milletvekillerini 
ve bunlara verilen oyları bir yerde 14 Ekim seçimle
riyle ilga ve iptal ediyorsunuz.. «Millet bizi çağırdı».. 
niye çağırdı canım?.. 183.. işte bakanlık verdiniz, fa
lan filan.. Allah hayırlı etsin, güle güle hayrını görün.. 
Kötü bir âdet, kötü. K:im yaparsa yapsın kötü. Yani 
bu parlamenter nizamı bu kadar tahrip eden, tezel
züle uğratan usul olmaz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Şimdi mi 
söylüyorsun?. 

KEMÂL SARÎİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Her zaman söylüyorum ben. Senin aklın ermez hem. 
konuşup durma karşımda. Aklın eriyor, ermiyor 
söylüyorsun be.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Senin 
aklın çok eriyor. Senin aklının çok iyi erdiği belli. 

Genel Başkanın söyledi.. 
KEMÂL SARIİBRAHAMOĞLU (Devamla) — 

Sus be! Ben kendi adıma konuşuyorum burada... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 14 Ekim 

seçimlerinin Adalet Partisini davet ettiğini senin Ge
nel Başkanın söyledi. 

KEMÂL SARÎİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Yahu sustur şunu be kardeşim. Deli ile uğraşacak.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Senin Ge
nel Başkanın söyledi.. 

KEMÂL SARÎİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi ben kişisel konuşuyorum, Genel Başkan 
adına konuşmuyorum. Gel kürsüde konuş, cevap ver. 

BAŞKAN — Sayın Kara bugün biraz niyetli ko
nuşmaya. 

KEMÂL SARÎİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Bir kere bu yanlışlığı düzeltelim; 14 Ekim seçimleri.. 

Peki, avucunuzu mu yaladınız? Remil mi at
tınız? Önümüzdeki seçimlerde bir MSP'nin, bir CHP' 
nin, bir MHP'nin veya diğer herhangi bir partinin çok 

daha büyük bir rey almayacağını ne biliyorsunuz?.. 
Adalet Partisine teveccüh etmiş.. Niye kaç tane vilayet
ten MSP birinci parti oldu?.. Ha!.. Söyle bakalım; 40 
yıllık Halk Partisi, 40 yıllık Adalet Partisi Tunceli'nde 
bu iki küçük partiyi belediyede desteklemek: zorunda 
neden kaldı?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Orada 
da o.. 

KEMÂL SARÎİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
İşinize geldiği yerde ahkâm çıkarıyorsunuz, işi

nize geldimiydi Anayasa maddesine sarılıyorsunuz, 
hele hele; iktisatçı galiba, büyük iktisatçı arkadaşım, 
kalktı piyasa ekonomisini müdafaa etti başta, haki
katen program öyle. Kapitalist ve liberal hir ekono
mi politikasını bütün açıklığıyla ortaya sermektedir. 
Ondan sonra da, «Hükümet neden kömür dağıtmadı, 
demir dağıtmadı?» vesaire, vesaire.. Nesiniz birader 
yani?.. Devletçi misiniz, liberal kapitalist misiniz?.. 
Her sistemin kendine göre mantığı var. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Senin man
tığın öyle. 

KEMÂL SARÎİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Efendim. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin Sayın Sarıibrahim-
oğlu. Lütfen Genel Kurula hitap edin. 

KEMÂL SARÎİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Benim mantığım değil, o. Senin Grup Başkanının man
tığını söylüyorum ben. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — 22 aylık 
mantığınız o. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, müdahale etmeyin 
efendim. 

KEMÂL SARÎİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Bana kalırsa aslında temelinden bu düzen sakat. Ha! 
Şimdi ona girmiyorum. Çünkü o düzenin münakaşası
na girecek ortamda değiliz, şimdi konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu itibarla bazı hukuki gerçekleri bilelim ve on
dan sonra burada; yok efendim 213 ile iktidar olan 
Ecevit, seksen kere, doksan kere gensoruya ve hep
sinde de, bütün çabalarınıza rağmen, güvenoyu alma
sına rağmen gayrimeşrudur.. Ecevit Başbakan değil
dir, Hükümetin başıdır; ama 14 Ekim'de, zaten 1977' 
de bile güçlü olduğunuz yerde birkaç fazla senatör çı
karmışsınız.. Ki, senatörün zaten milli iradede, hükü
met kurmada etkisi ne yani?.. (Gülüşmeler) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sen de buradasın bi -
rader. Ne duruyorsun yani? Kendini inkâr mı ediyor
sun?.. Ne gülüyorsun?. 
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KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Hepiniz biliyorsunuz ya; kendimi inkâr ettiğim yok. 

BAŞKAN — Sayın Köker, lütfen. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Arkadaşlarım, Hükümet teşkilinde, dedim; o başka, 
Reisicumhur seçiminde var. 

Bu itibarla bunu böylece bilelim ve çok tehlikeli 
bir işaret olduğu ve Adalet Partisini ve onun başını 
(Ki, bu % 47, c/c 55 hikâyeleri) derde sokması mel
huz bulunduğu için de bir yerde ikaz için söylüyo
rum. Yani, herkes yerini bilsin. Adalet Partisi bir 
azınlık hükümeti kurmuştur, azınlık hükümeti de 102 
ve müteakip maddelere göre meşrudur; kurabilir. 
Demokratik geleneklerin ve Anayasanın tecviz ettiği 
bir sistemdir. Dün nasıl Ecevit Hükümetine «Gayri-
meşru» diyordunuz; bu çok kötü bir şey idiyse, bu
gün de eğer biz, azınlık hükümetine «Gayrimeşru» 
dersek, o da kötüdür. Bunu biz demeyiz; ama siz, de
mekte devam edin, zararı yok. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gelelim esas görüşmemize:.. 
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, siz esasa geç

meden, ben bir konuyu halledeyim izin verirseniz?.. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Ama o zaman benim müddeti de temdit edersiniz.. 
•BAŞKAN — Şimdi, isaat 19.00'da konuşma süre

niz biter bugün. Eğer konuşmanız 19.00'u geçecek şe
kildeyse, onun uzatılmasını evvelden karar almak mec
buriyetindeyiz. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Bitinceye kadar uzatınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Bu durum öyle midir? Çünkü en
teresan olacak: ondan sonra da bir saat ara verme du
rumunda kalacağım sizin bitmenizle beraber? Geçe-
bilirse rahat; yani, bırakacağım onu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Bitebilir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bugün saat 19.00'da 
biten çalışma süresini, Sayın Hatibin konuşması bitin
ceye kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Bi
rinci oylama budur: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Hatibin konuşması bittikten sonra (Hangi 
dakikada biterse), bir saat ara verilmek suretiyle, onu 
takip eden tam bir saat sonra (ki, bağlarken ifade ede
ceğim). bu akşam Hükümet Programı üzerindeki ko
nuşmalara devam edilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 
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KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir noktayı da açıklamak isterim ve özellikle Sayın 

Demirerin, (Eğer cevap vermek lütfunda bulunurlar
sa) bu hususu açıklamasını istirham ederim. Evet, ha
kikaten Anayasamız milli eğitimin milli, demokratik 
vesaire olmasını vurgular. Biz de Atatürkçü bir parti
yiz, altı oktan birisi milliyetçiliktir; ama bu milliyete-
çilikten milliyetçiliğe de fark olduğu geçmiş tecrübe
lerle sabit. Bu milliyetçilikten kaistınız Atatürk Milli
yetçiliği midir? Kaderde ve kıvançta ortaklık, bu yur
da bağlılık kâfi midir? Yoksa acaba kırmızı ve beyaz 
hücrelerinde birtakım maddeler mi arıyoruz? Bunu 
açıklamak zorundasınız bey!.. Bunu geçiştiremezsiniz; 
lütfen.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi gelelim işin esasına: Bervech-i peşin ifade 

etmek isterim ki, Hükümetin kuruluşunda takip edi
len usul ve tanıyabildiğim kadar Hükümet üyelerinin 
ılımlı, mümkün olduğu kadar tecrübeli, memleket, 
sever bildiğimiz insanlardan teşkil edilmiş olması mem
nuniyet vericidir ve hiç değilse, partilerarası müca
deleyi çığnndan çıkarmayacak bir işaret olarak gör
mekteyim. Bu benim şahsi görüşüm. 

Bununla beraber Altıncı Demirel Hükümetinin 
Programı kendi mantık anlayışı içinde soyut vaatler 
manzumesinden ibarettir. Sayın Demirel'in daha ön
ceki hükümetlerinin programlarını dinlemeyen ve ic-
ratlarını izlemeyenler için, bu programdaki tatlı vaatler 
ve cesurane ifadeler ferahlık verebilir. Biz, memleke
tin, içinde bulunduğu son derece zor koşullar içinde 
milletin selamete çıkarılmasına medar olacak her gi
rişimi, zayıf bir ümit ışığı taşısa da, memnuniyetle 
karşılamaktayız. Bu nedenle bütün olumsuz veçhele
rine karşın, Altıncı Demirel Hükümetinin başarısını 
dilemekteyim. 

Sayın Demirel, 228 oyla güven alan Ecevit Hükü
metinin meşruiyetini kabul etmezken, 180 oyla hükü
met kurmakla, «Dün dündür, bugün bugündür» po
litikasını çarpıcı şekilde vurgulamıştır. Bu çelişki ve 
180 derecelik dönüş, Hükümet Programındaki bazı 
olumlu vaatlerinde içtenliğinden şüpheye düşürmek
tedir. 

Bugünkü destek vaatçileri parti ve grupların, or
tak ve sorumlu desteklerinin ds nemenem destek ol
duğu, memleketi ve AP'yi hangi noktalara getirdiği 
iki MC Hükümeti tecrübesiyle sabit iken, bu parti ve 
grupların sözde koşulsuz ve kerhen destek vaatleriyle 
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azınlık hükümeti kurma girişimi, hesap adamı bilinen 
Sayın Demirel'in lüks bir fantazisidir. 

Bazı politika ve basın çevrelerinde azınlık hükü
meti kurulmasının Türkiye için demokratik, mutlu 
bir aşama olarak değerlendirilmesini ibret ve hayretle 
karşılamaktayım. Sanki 10 aydır 19 ilimizde olağan
üstü hallere mahsus sıkıyönetimli bir idare yaşama
maktayız. Sanki, sıkıyönetime rağmen bölücülük, anar
şi ve katliam tırmanışına devam etmemektedir. Hü
kümet Programındaki sıkıyönetimin acımasızca de
vam edeceğinin vurgulanması dahi, bu değerlendirme
nin yersizliğini, azınlık hükümeti girişiminin lüks bir 
macera hevesinden başka bir şey olmadığını ispata ye
ter kesin verilerdir. Oysaki, Hükümet Programında 
en önemli bölüm olarak takdim edilen bölücülük, 
anarşi ve katliam, kanıma göre, Ecevit iktidarının 
başını yiyen ve Demirel İktidarına imkân veren baş
lıca Devlet ve millet sorunu olmakta devam etmekte
dir. Bu sorun, 1978 Bütçesinin tümü üzerindeki ko
nuşmamda da belirttiğim gibi, bölücülük ve anarşi, 
siyasi partileri ve hükümetleri aşan ciddi ve ürkütü
cü boyutlara ulaşmıştır. Türkiye Devletinin varlığına 
ve bütünlüğüne yönelik bir suikastle karşı karşıya 
bulunmaktayız. Zannederim bu noktada Sayın Adalet 
Partisi sözcücüyle de hemfikiriz. 

Bu teşhislerde anladığım ve dinlediğim kadarıyla 
bütün siyasi partiler, Milli Güvenlik Kurulu, bilcüm
le demokratik ve memleket sever kuruluşlar ve güçler 
müttefiktirler. O halde, aklın yolu birdir ve tekdir. Bü
tün siyasi partilerin, Milli Güvenlik Kurulunun, hür 
demokratik kuruluşların bir masa etrafında süratle 
oturmaları ve birlikte verilecek kararın, acıya ve ıstı
raba da malolsa, ödünsüz şekilde ve duraksamadan 
uygulanması zorunluluğu vardır ve vakit her gün bi
raz daha geçmektedir. 

Siyaseti oluşturmak ve memleketi idare etmek ve 
demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olmak gibi 
imtiyazlara sahip kılınan siyasi partilerin el ve gö
nül birliği içine girerek bu girişimi gerçekleştirmeleri 
birinci derecede acil görevleriyken bu muhataralı dö
nemde tuzu kuru milletlerin azınlık hükümeti fanta-
zileri, yok, transferli Milletvekilleri destekleri, yok, 
Bakanlık rüşvetleriyle ayakta durma gayretleriyle sö
züm ona Türkiye'yi idare ediyor görünmeye çalışma
ları hazin bir melodramdır. Hakkın ve imtiyazın açık 
bir kötüye kullanılmasıdır. Türk Devletine ve Mille
tine karşı ihanet sınırına varan kısa ve kısır görüşler
den kaynaklanan kişisel ve partisel kaprislerdir. 

Siyasi partiler de, rejimler de memleket ve dev
let idaresinde amaç değil, araçtır. Bugünkü hazin ve 

perişan durumumuzun aracı, amaç haline getirmekle 
kişisel ve partisel kaprislerle kıytırık ve kerhe dayanan 
hükümet modelleriyle tüm demokratik güçlerin des
teğinden soyutlanarak aydınlığa çıkması ham hayal
lerden ibarettir. Demokratik çizgi içinde kalmak, Ana
yasanın dibacesinde ifadesini tmlan, kaderde ve kı
vançta bir ve bütün olmak ve Atatürk milliyetçiliğine 
ve laiklik ilkelerine sahip çıkmak suretiyle milli bir 
koalisyon ve tüm demokratik ıgüçlerle elbirliği müm
kün ve zorunludur. Bu zorunluk idrak, kabul ve tatbik 
edilmediği sürece devletin ve milletin varlığı ve hütün- ... 
lüğü tehlikede bulunduğundan, diğer vaat ve icraat
lar gerçekleşmesi mümkün olmayacak aldatmalardan 
ibaret kalacaktır. 'Bu nedenle diğer vaat ve önerilere 
dokunmayı dahi gereksiz saymaktayım. 

Şu ciheti antrparantez olarak yine arz edeyim arka
daşlar; bu, birtakım politikacıların işine gelmeyebilir, 
gelmez de. Partilerin iç yönetmelik, tüzük, siyasi par
ti yasalarındaki birtakım hükümler nedeniyle son de
rece müşkül duruma sokulmuş ve âdeta siyasi hakla
rı elinden alnmış bulunduğu bu dönemlerde re's-i 
kâr da olmak, hükümet olmak, hükümet başı olmak, 
hükümette bir yerlere gelmek, partide etkin olmak 
birçok zikudret politikacının kolay kolay vazgeçmeye
ceği şeyler; ama, arkadaşlar memleket gidiyor. Bunda 
da zannederim hepimiz müttefikiz. 

Sayın Parlamenterler; 
Parti, demokrasi, rejim; bunun hepsi milleti ve 

devleri mutlu etmek, kalkındırmak, ayakta tutmak, 
hürriyet ve istiklâl içinde modern milletlerden daha 
üstün hale getirmek için araçlardır. Biz bu mevhumla
rı, bu araçları amaç halinde millete, parlamentoya tak
dim etmek suretiyle kişisel kaprislerimizi tatmine me
dar olacak neticeler istihsaline gitmemeliyiz. Siyasi 
tarih çok acı şekilde bunun hesabını sorar. Bu koca 
millet de sorar. İşte dibacesi; Sayın Demirel'in hayret
le izlediğim bu Programında nasılsa birkaç kere de dö
nüp, dönüp temas ettiği bu dibaceyi Sayın Demirel'e 
bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha okuması
nı tavsiye ederim. Çünkü bu dibace, tüm Anayasaya 
bedel; burada birlik, beraberlik, Atatürk ilkeleri et
rafında tümden elele vermeyi öneriyor ve bu Anaya
sadaki bütün hak ve hürriyetleri de Türk Milletinin, 
Türk Halkının uyanık bekçiliğine terk ediyor.. 

Arkadaşlar; 
Yani şunu demek istiyorum, hiç kimsenin aklına 

bir şey gelmesin; nasıl ki 14 Ekim Seçimlerinde Türk 
Milleti, hani Adalet Partisi Sözcüsünün ve Sayın De
mirel'in dediği hukuki neticeyi istihdaf etmemiştir, 
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ayrı, ama, hepimize ve Süleyman Bey'e de, hefkese 
Son derece büyük, son derece muhteşem bir ders ver
miştir. «İradenin sahibi benim» diyor, «Ben varım, 
el koydum» diyor. Bu nesiller acı ve ıstıraplı günler 
geçirdik; ama şu seçim neticeleri kadar, şu demokra
tik hayatin, Atatürk devrimlerinin içinde yaşamış bir 
insan olarak, bizden sonra yetişmiş, (çünkü bizim ne
sil maalesef bunu diyemedi bugüne kadar) nesillerin 
Devlet idaresine el koyduğunu ispat eden çarpıcı bir 
emsal gösteremeyiz ve bununla iftihar ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz oturmuşuz sandıktan çıktık diyoruz. Çıktık, 

niye çıktık?,, Şu dibacedeki esasları, Anayasadaki hü
kümleri, milletin mutluluğunu temin için, korumak 
için, kurtarmak için. Maalesef bugün Parlamenterler 
dahi o Anayasanın verdiği hakları kullanmak imkâ
nından fiilen veya hukuken mahrum bulunmaktadır. 
ve maalesef bugün Türkiye açıkça bölünme tehlikesi 
içinde. Muhalefet Genel Başkanı, iktidar Genel Baş
kanı ve Başbakan, bakanlar, ordu himayesinde şehir
lere girebilmektedir. Eşkiyalar tarafından Türk Bay
rağı indirilip başka bayraklar çekilmektedir. (AP sı
ralarından «Bravo» sesi.) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu güne bugün gelmedik. Bugün gelmedik; hani 

bunu da söyletmeyin. 21 ayda gelmedik buraya. 21 ay
da gelmedik; hani şimdi fazla karıştırmak istemiyo
rum, bugün gelmedik. Yalnız şunu diyorum.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bir geli
yorsun bir sapıtıyorsun. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi bunu bu noktaya getiren sizsiniz de, biz si
zin epey enkazınızı temizledik, ama işte, Ecevit'in efen
diliği. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bir o yana 
gidiyorsun bir bu yana geliyorsun. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Yoksa bırak sen. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bir o ya
na, bir bu yana gidiyorsun. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Şimdi bırak sen bırak. Bırak, bırak; bırak sen, hele 
hele. Bırak şimdi. Ecevit'e dua edin haydi. Siz Hükü
met olurdunuz değil mi?.. (AP sıralarından gülüşme
ler.) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mesele şakaya, mesele gülmeye tahammül göstere

cek gibi değil. 

Muhterem arkadaşlarım; bu partiler, mecburdur 
bir araya gelmeye. Gördük, işte Ecevit iktidarı, daha 
evvel 260'lı AP iktidarı, ondan sonra Birinci MC, 
İkinci MC, Ecevit iktidarı. Beyler başa çıkabildi mi 
bu hükümetler?.. Siyasi partileri ve hükümetleri aş
mıştır Türkiye'deki bölücülük, anarşi, 

Bugün Örfi İdareli, modern tabiri ile sıkıyönetim-
li durdurabiliyor musunuz? Mümkün mü?.. Durdura
mayacaksınız. mümkün değil. Bunun karşısında tüm 
siyasi partiler, hani imtiyaz verildi size, demokratik 
hayatın vaz geçilmez unsurusunuz. Halbuki sayın ho
calar bilir, daha evvel Cemiyetler Kanununa bağlı 
herhangi bir dernektiniz. Siyasi Partiler Kanunu çıktı. 
1961 Anayasası imtiyaz verdi, Devlet idare etme yet
kisini, gücünü, kudretini, politika üretme gücünü size 
verdi. E, pekiyi, bunun karşılığında da ödev var. Ödev 
de vatanı, milleti tehlikeye sokmadan Anayasal hak
ları kısıtlamadan idare etmek, muhataraya sokmamak. 
Bu da tecrübe edildi ki bir iktidar, bir hükümet, bir 
parti bunun uhdesinden gelememektedir. O halde; bu
nun yolu oturup efendi efendi halletmek. Hani otur-
mazlarmış?.. Güzel güzel oturdular işte, Hükümet kur
dular. Sayın Ecevit'le Sayın Demirel de geldi oturdu. 
Ne güzel oluyor bunlar. Ne var yani?.. Rusya ile Ame
rika oturuyor, Çin'le Rusya oturuyor, biz gidiyoruz 
Rusya'dan petrol alıyoruz; daha dünkü çobanımız 
Bulgaristan'dan elektrik enerjisi alıyoruz. «Barajlar 
Fatihi» de 20 sene İktidarda kaldığı halde alıyoruz. 
Oluyor bunlar beyler. 

O halde niye bu parti liderleri ve partiler, bizler, 
sizler bir araya gelmiyoruz?.. Niye bu Cumhurbaş
kanınca Seçilen arkadaşlarımız, tarafsız yüce başlar 
buna ön ayak olmuyorlar?.. Niye, yani hikmeti sebe
bi ne Cumhurbaşkanı kontenjanının?.. Gelip benim gi
bi tenkit etmek mi?.. Bunu ben de yaparım. (Gülüş
meler) Hayır. Ne gülüyorsunuz arkadaşlar?.. 

Cumhurbaşkanları Senatonun tabii üyesidir. Pe
ki, niye tabii üyesidir?.. Benim anam ağlıyor, seçilin
ceye kadar. Tabii üyesidir; ama bunun anlamı var. 
O yüce tecrübesiyle, yüce nüfusuyla ışık tutacak, eli
nizi elimize tutuşturacak zamanında. Niye susuluyor?.. 
Bana mı düşer bu laflan şimdi buradan söylemek; ama, 
mecbur oluyorum. Çünkü, bekliyorum, dört senedir 
bunu söyleyen yok. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şaka bir tarafa. Böyle azınlık hükümeti; yok efen

dim anarşi, bölücülük hükümetleri aşan boyutlara 
ulaşmıştır. Vatanperver bütün Türk evlatları bize yar
dım etsin.. Niye edeyim canım, sen hükümetim de-
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missin, çıkmışsın; ben hükümet kurmuşum senin iki 
mislin oyla, «Gayri meşru» demişsin, şunu demişsin, 
bunu demişsin, yarın seçimler var, falan.. Niye kar
deşim, beraber olupta Hükümet kurmuyorsun benim
le..? Niye gidiyorsun da Milli Nizam Partisi diye uy
duruk kurulmuş, tesadüfen bir milletvekili almış par
tinin Genel Başkanına da.. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Ayıp ayıp. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Affedersin, ne ayıbı?.. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Vallahi ayıp. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
213 milletvekiliyle gelen partinin Genel Başkanına niye 
gitmiyorsun?.. 

Ayıp budur, ayıp.. Politikada bir mücamele-i siya
siye vardır; ağabeyleriniz bilir, sorun onlara. En bü
yük partinin genel başkanına gidilir, evvela ona gidi
lir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O zaman 
Kurultayınız vardı. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOGLU (Devamla) — 
Evvela ona gidilir. Kabul eder, kabul etmez; ama ev
vela ona gidilir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, konuyu lütfen 
Hükümet Programına çevirelim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOGLU (Devamla) — 
Konuyu dağıtmıyorum, konunun içindeyim, daha da 
bitmedi, antrparantez yaptım. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Yarar
lanıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kâfi miktarda yararlandık. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOGLU (Devamla) — 

Tamam tamam; antrparantez yaptım. 
Şimdi beyler; 
Hülasa, bu zaruridir. Ben şahsen başarılı olmasını 

canü gönülden istememe, Bakanlarının şahsiyeti itiba
riyle genellikle bir sulh ortamı yaratmalarına ümit 
bağlamama rağmen, bugünkü Türkiye'nin koşulları 
ve hadiselerin boyutları itibariyle bu Hükümetin maa
lesef, üzülerek ifade ediyorum, çünkü başarılı olsun 
isterim, bu vatanda yaşıyoruz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Pek iste
mezsin-ya.. 

Peşinen söylemezdin; «Başarılı olamayacak» de
din. Bu olmaz. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maalesef başarı şansı sıfırın da altında.. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu olmaz. 
BAŞKAN — Günün şartları için, diyor efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Günün şartları itibariyle.. 

Beyefendi, Ecevit iktidarda diye maliyeti 56 lira 
olan yağı 21 liraya satacaksınız diye narh koyduğu 
için depolara kilitlenen yağlar çıkarılabilir. Çıkar ya
rın, 70 lira dersin çıkar ortaya. 

MUZAFFER DEMÎRTAŞ (Konya) — TANSA' 
dan çıkar. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Çalışıp, didinip geriye bırakılan borçlar, açılan kre
dilerle bir şeyler yapılabilir. Ordunun cesareti, teced-

dütüyle belki bazı hadiselerin üzerine gidilebilir. Ben 
onu demiyorum. Ben, Türkiye'nin tümden kurtuluşu
nu diyorum beyler. Hem ekonomi elden gidiyor, hem 
bölücülük gelmiş Türkiye elden gidiyor. Kurtarabilir 
misiniz, mümkün mü? Kurtarırsınız da, niye çağrıda 
bulunuyorsunuz, «Tüm memleket severler, gelin bi
ze yardım edin» diye. Yardımın yolu var. Oturursun 
efendi efendi şartlarını konuşursun, kurarsın bir hü
kümet, Milli Koalisyon.. Bitti. 

Kurarsın ve ondan sonra da bey; bütün demok
ratik güçlerle birlikte.masaya oturursun, sorunları tes
pit edersin. Aynen ikinci Cihan Harbinde Churchill'in 
Milletine söylediği gibi bütün gerçekleri aynen söy
lersin. Churchill aldı iktidarı, «İngiliz milleti, size kan, 
ateş, ıstırap, yokluk, felâket vaat ediyorum; ama İngi
liz milletini selamete çıkaracağım, bana inanın.» dedi. 
İşte Türk Milleti bunu bekliyor, bu sesi bekliyor bey
ler. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Biz Allah'ın 
izniyle muvaffak olacağız. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
İnşallah, inşallah. Allah akıl vermiş, irade-i cüz'iyye 
vermiş bey. Allah senin çobanın değil. 

Hadi Allahaısmarladık, hoşçakalın. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; biraz evvel aldığınız karar gereğin

ce saat 20.10'da toplanmak üzere Birleşime bir saat 
ara veriyorum. 

Kaparoma Saati : 19.10ı 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20.10 

BAŞKAN : BaşkanVekiM Cengizhan Yorulmaz 

DÎVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşikr unca S. Ü.), Kemal Cantürk (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) 

BAŞKAN — 8 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum, 

IV .— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — Başbakan Süleyman Demirel tarafından ku
rulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. (De
vam) 

BAŞKAN — Hükümet Programı üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın îbrahim Öztürk, şahsınız adına söz iste
miştiniz. 

Buyurun efendim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Türk ulusuna âdeta Cennet vaat eden Hükümet 
Programı üzerindeki görüşlerimi söylemek üzere söz 
almış 'bulunuyorum. 

Hükümet programlan genellikle halka Cennet vaat 
etmişler; fakat olumlu hizmetlerinin yanında cinnet
leri ve cinayetleri de getirmişlerdir. Temenni ederiz 
ki, Sayın Demirel Hükümeti, ülkeye mutluluk getir
sin ' 

Bütün iyi niyet ve girişimlere rağmen, çoğulcu de
mokrasiye geçtiğimiz tarihten itibaren, siyasal partiler 
ülke çıkarlarından çok, oy çıkarlarıyla hareket ettik
leri için, ulusal değerler tahribe uğramıştır. En başta, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel ilkeleri olan 
laiklik derin yaralar almıştır. Türkiye Cumhuriye
tinin Kurucusu, Yüce Atatürk'ün, Devletin temelleri
ne yerleştirdiği anailkelerden 1950'lerden beri büyük 
ödünler verilmiştir. Bunalımın kaynağını ve tarihini 
oralara kadar indirmek lazımdır. 

Bugün Türkiye toprakları üzerinde öyle akımlar 
ve örgütler türemiştir ki, Devletin Kurucusundan ve 
O'nun ilkelerinden bahsetmeyi dahi gericilik, hatta 
kâfirlik saymaktadır. 

Bir devlet ki, onu yaratan temellerden ve ilkeler
den uzaklaşırsa büyük bir çelişki ortaya çıkar ve ülke 
bunalımdan bunalıma sürüklenir. Bir kurum, bir sos
yal, siyasal kurum, onu yaratan ilkelere bağlılıkla 
ayakta durabilir. 

Hem «Cumhuriyet» diyeceksiniz, hem de onu ve 
onun Kurucusunu inkâr eden siyasal partilere ve ör
gütlere yer ve değer vereceksiniz. Hem «Demokratik 
Cumhuriyet» diyeceksiniz, hem de onu faşist ve ko
münist akımların tasallutuna maruz bırakacaksınız. 

Çoğulcu demokrasiyi oluşturan partiler; kanaati
mizce Devletin temel ilkelerine, Cumhuriyete ve de-
morkasiye ters düşemezler. Anayasa ve Siyasal Par
tiler Kanununa rağmön, bu yasaları açıkça çiğneyen, 
Devletin temel ilkelerini hiçe sayan davranışlar, ma
alesef bugüne kadar müsamaha ile karşılanmış. So
rumlu makamlar, bunlara soru sormaktan kaçınmış
lardır. Eğer Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer yetkili 
makamlar bu olaylar ve bu davranışlar karşısında gö
revlerini yerine getirselerdi sorguya çekilmeyecek 
siyasi parti pek az kalırdı. 

Hangi birini söyleyelim?.. Türkiye'de dinsel amaç
lı; yani, teokratik devlet amacı güden partiler mi ku
rulmalı?.. Lenin'i, Mao'yu, Castro'yu örnek alan par
tilere mi Türk siyasi hayatında yer verilmedi?.. «Tek 
lider, tek Meclis» sloganı ile ortaya çıkan faşist parti
ler mi türemedi... Ya da, bunların dışında veya ka
natlarının altında; yeraltında, yerüstünde gizli, açık 
çalışan diğer örgüt ve derneklere ne demeli?.. Masum 
tüzük maddelerine bürünerek Devletin bağımsızlığına 
ve ülkenin bütünlüğüne kasteden yıkıcı eylemlere giriş
mediler mi ve bu eylemler hâlâ devam etmiyor mu?.. 

Tüm bu örgütler yıllardan beri kimi iktidara gel
mek. kimi de iktidar hırsından gerçekleri göremez ha
le gelmiş partilerin içine sızarak, kendi gayelerini ger
çekleştirmek için, gençliği, işçiyi, öğretmeni birbirine 
düşürmüş ve memleketi kanlı bir mezbahaya çevir
miştir. 

Türkiye'de «Sağ ve sol» deyimleri artık bir kılıf 
olmaktan ileriye geçemiyor. Türkiye'de cereyan 
eden olaylar artık «Sağ - sol» terimlerinin de ötesin
de çok başka bir anlama bürünmüştür. 
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Memleket bir sağ - sol çatışmasının dışına taşan 
bir yer olup, bölünmek istenen, kanlı ve karanlık man
zaraya sürüklenmiştir. Bu manzaranın yaratılmasın
da güçlenen ve Ortadoğu'da, Yakındoğu'da lider ol
maya namzet Türkiye'yi küçültmek amaçları yatmak
tadır. 

Dünyanın süper güçleri, içerideki bilinçli, bilinçsiz 
unsurlarla birleşerek bu planı gerçekleştirme gayreti 
içindedirler. 

Bu ibret verici gerçeğe rağmen1, Türkiye'de siya
sal partiler o denli bir mücadeleye sürüklenmiştir ki, 
aralarında en doğal ve insancıl ilişkiler dahi ortadan 
kalkmış, iki liderin birbirine selam vermeleri gazete
lerin manşet haberi haline gelmiştir. 

Sendikalar, dernekler ve mesleki kuruluşlar amaç
larından saptırılmış; işçisiyle memuruyla öğretmeniyle 
bütün müesseseler siyasetin ve particiliğin humması
na tutulmuştur. 

Devletimi sürekliliği ilkesi geniş çapta tahribe uğ
ramıştır. Bir siyasal iktidar değişikliği kamu kesiminde 
âdeta bir deprem korkusu yaratmaktadır. 1950'lerden 
beri süregelen bu korku, bütün şiddetiyle memurları 
sarmıştır; bugün de böyledir. 

Seçimler, kamu görevlilerine rahatlık ve huzur 
yerine, endişe ve korku getirmektedir . 

Devlet daireleri birbirine düşman, birbirinin ma
kamına göz diken unsurların toplandığı husumet ka
rargâhları haline gelmiştir. 

Üzülerek ifade edelim ki, Sayın Demirci'm azın
lık Hükümeti de henüz daha güvenoyu almadan bu 
icraata başlamıştır, buna ' koyulmuştur, çok taze ör
nekleri vardır. Oysa, iktidarlar değişse bile Devletin 
sürekliliğini, etkinliğini sağlayacak olan mekanizma, 
yetenekli, tarafsız, birbirine saygılı ve onurlu kamu gö
revlileridir. Onların, parti kulları haline getirilmesi 
yalnız devleti değil, bu zihniyetteki iktidarları da zaa
fa uğratır; tarih bunun tecrübeleriyle doludur. 

Yeni iktidar, bu hastalıktan kurtularak kamu ke
simini gerçek Atatürk ilkelerime bağlı, yetenekli ve 
tarafsız bir kadro ile takviye edebilirse başarıya ula
şabilir. Yoksa, ülkeye vaat ettiği Cenneti, cinnet ge
tiren insanlar diyarı olmaktan kurtaramaz. 

İnanıyoruz ki, bir iktidarın bakanları ve program
ları ne kadar güçlü olursa olsun, 67 ile 67 Atatürk'-
çü vali ve bir o kadar yetenekli ve tarafsız müsteşar, 
genel müdür ve de yeterince kamu kadrosu bulama
dığı takdirde programlan kâğıt üzerinde kalmaya 
mahkûmdur, 
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Sayı Senatörler; 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin siyasal iktidarları 

birkaç ana konuda, partilerinin programları ne olur
sa olsun, ödünsüz birleşmek zorundadırlar. Bunların 
başında Cumhuriyet ve demokrasiyi her türlü tehlike
den korumak gelir. 

Siyasal partiler demokrasinin vaz geçilmez unsur
ları olmakla beraber, onu ortadan kaldırmaya yöne
lik hasmane davranışlara giremezler. Aralarında her 
zaman siyasal ve sosyal diyalog egemen olmalıdır. 
Yıllarden beri konu edilen ve çok kez yaklaşım sağ
lanamayan asgari müşterekler deyimini biz burada 
bir kez daha vurguluyoruz. Nedir bunlar?.. Cumhu
riyeti ve demokrasiyi korumak, lâiklik ve milliyetçi
lik ilkelerine sahip çıkmak, ülke ve millet bütünlüğü
ne toz kondurmamak, halkın huzurunu bozan terör-
cü ve anarşik olayları önlemek. Bu dört ana konuda 
yalnız siyasal partiler değil, tüm anayasal kuruluşlar, 
«Türk'üm» diyen herkes ittifak etmek mecburiyetin
dedir. Bugünkü Türkiye ortamında öyle örgütler tü
remiştir ki, Atatürk'ün lâiklik ve çağdaş milliyetçilik 
ilkelerine dayalı demokratik Cumhuriyeti yıkmak ve 
yerine teokratik, faşist veya komünist dikta rejimini 
koyma çabası içindedirler. 

Bundan başka, yine bugünkü Türkiye ortamında 
öyle Örgütler vardır ki, ülkeyi ve ulusu bölerek Yakın 
ve Ortadoğu'da liderliğe namzet küçük ve zayıf bir 
Türkiye özlemini gerçekleştirme planlarını uygulamak
tadırlar. Bütün bu şer kuvvetleri Türkiye'deki sosyal 
ekonomik düzendeki bozukluk ve çarpıklıktan yarar-
lanmaktalar; sınıflan, bölgeleri, etnik ve mezhepsel 
gurupları mütemadiyen bir mücadele ortamına it
mektedirler. Gerçekte de Türkiye'deki sosyo ekono
mik tablo son derece bozuktur. Sınıflar, gelir grup
ları ve bölgelerarası denge sağlanamamıştır. Hâlâ ulu
sal gelirin % 80'ini % 20 paylaşmaktadır. Toprak 
mülkiyeti belirli ellerde toplanmıştır. Köylerden kent
lere doğru yönelen sağlıksız nüfus akımı ve plansız 
sanayileşme şehirlerin çevresini gecekondularla muha
sara ettirmiştir. Bu durum sosyal ve ekonomik patla
maların başlıca nedeni olmaktadır. 

YüZbinlerce genç yükseköğrenim kurumları önün
de birikmekte, sokağa itilen bu gençler ezginliğe ve 
bezginliğe terk edilmektedir. İşte anarşinin ve asa
yişsizliğin kaynağı budur. 

İşsizlik bir çığ gibi büyümekte, her yıl işsiz alay
ları dört milyona varan işsizler ordusuna katılmakta
dır. Enflasyon, hayat pahalılılığı ve bunun yarattığı 
maddi ve manevî çöküntü Türk toplumunun en sağ
lıklı temeli olan aile müessesesini tahrip etmektedir. 
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Türkiye'de hâlâ okulsuz, susuz ve yolsuz köyler 
vardır. Okuma yazma oranı % 60'ı geçememiştir. 
Yirminci yüzyılın sonlarında otuz 'binden fazla köy 
uygarlığın simgesi olan elektrik ışığından yoksundur. 
Cumhuriyet dönemindeki büyük ilerlemelere rağmen, 
ülkemiz bir türlü geri kalmışlar listesinden çıkarılama
mıştır. Böyle bir tajblodan yararlanan dış ve iç şer 
güçeleri memleketimizde türlü plan ve tertiplere giriş
mişlerdir. Halkı kurtarma örtüsüne bürünen 'bu ör
gütler, kendi gizli planlarını kanlı karargâhlarından 
uygulamaya koyulmuşlardır. Türkiye'deki anarşi ve 
terörizmin kaynağı budur. Bu kaynak uzun ve kısa 
vadeli planlarla kurutulmadıkça önü alınamayacaktır. 
Uzun süreli planlar bellidir. Yüzde yüzü amaçlayan 
demokratik gerçekçi, Atatürk'çü ve halkçı bir milli 
eğitim ve de sosyal adalete dayalı bir ulusal gelir bö-
lüşümünün sağlanması. 

Beş yıllık kalkınma planlarında amaçlanan ana 
hedefler gerçekleştikçe ülkemizde sınıflar ve bölgeler 
arasındaki dengesizlik ortadan kalkacak ve sosyal 
patlamaların önü alınacaktır. Ayrıca bu ortamdan ya
rarlanan kışkırtıcı silahlı unsurların ellerinden tüfek
leri düşecektir. Bizce bugün en önemli sorun anarşi, 
terör ve asayiş meselesidir. Bunu, kısa vadede çözüm
lemek hükümetlerin başta gelen görevidir. 

Sayın Senatörler; 
Bir ülkede iç güvenlik ve huzur sağlanmadıkça 

orada barıştan ve kalkınmadan bahsetmek mümkün 
olamaz. Atatürk'ün Milli Kurtuluş Savaşından son
ra, hatta Savaş içinde ilk ele aldığı sorun bu olmuş
tur. İzale-i Şekavet, Takriri Sükûn Kanunları o dö
nemin kanunlarıdır. Atatürk memleketin dağlarını, 
ovalarını saran eşkiya belasını ortadan kaldırmak 
hususunda hiç bir ödün vermemiş, eşkiya ile pazar
lığa girişen devlet onurunu kurtarmıştır. Kalkınma 
ondan sonra başlamıştır. Huzur ortamının çiçekleri 
vatanın bağrını süslemiştir; fakat 1950'lerden sonra, 
konuşmamızın başında da değindiğimiz gibi, oy alma 
gayretleriyle verilen ödünler ülke asayişini yavaş ya
vaş bozmaya başlamış ve elbirliğiyle yarattığımız 
frankeştaynlar bugün partileri de politikacıları da 
boğma noktasına gelmiştir. Bu tablonun yaratılma
sında hepimiz sorumluluğu insafla paylaşmadığımız 
ve «Sen - ben» tartışmasını bir süre olsun bir kenara 
bırakmadığımız takdirde, tehlike devletin boyunu 
aşacaktır. 

Müştereken yarattığımız kanlı tabloyu karşımıza 
asarak, orada kendi yüzlerimizi görmekten kaçınır
sak, tarih ve millet önünde hepimiz hesap verme du

rumuna düşeceğiz. Sağda olsun solda olsun, vuruşan, 
kan döken bu genç insanların örgütlerini, eylemleri
ni, bunları yöneten ve ellerine silah veren ana mih-
ı'akları, hiç bir politik hesaba yer vermeden incele-. 
yebilirsek ve gereken yasal ve idarî önlemleri alabi
lirsek, terörün ve asayişsizliğim önüne geçebiliriz. 

Siyasal partiler ve özellikle iki büyük parti, Cum
huriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi bu konuda 
tam ve samimi bir işbirliği yapmadıkları takdirde iç 
güvenliği sağlamanın imkânsız olduğu kanısındayım. 

Sayın Demirel'in ağzından bugüne kadar sağdaki 
faşizan terörcüleri suçlayan bir kelime henüz çıkma
mıştır. Oysa Türkiye'de bugün, aşırı sol kadar, aşırı 
sağ bir tehlikenin de varlığını kabullenmek zorunlu-
ğu vardır. Eğer bu noktada, (Asgari müşterek diyo
ruz) teşhis beraberliğine varabilirsek, tedbirleri de 
beraberce almak mümkün olabilir. Sayın Demire! ve 
Hükümeti bunu kabul etmediği ve önlemleri eşit ala
rak uygulamadığı takdirde başarıya ulaşamayacak
tır. 

Asayişsizliği önlemenin başında tarafsız hükümet, 
yani tüm ulusun hükümeti olmak zihniyeti gelir. On
dan sonra da demokratik hak ve özgürlüklerin özü
ne dokunmadan alınacak yasal ve idari önlemler sı
ralanır. Yasal ve idarî önlemleri saptamak için dev^-
let düzeyinde bilimsel bir asayiş kurultayı öneriyo
ruz. Çünkü, Türkiye'de pek çok kurultay oluyor. 
Hayvancılık kurultayı, sağlık kurultayı... Kurultay
dan, kongreden geçilmiyor. Neden bugün Türkiye'nin 
gündeminin birinci maddesini işgal eden asayiş ko
nusunda tüm parti sorumluları ve diğer yetkililer, bi
lim adamları bir araya gelerek asayişsizliğin neden
lerini derinliğine ve genişliğine incelemesin?.. Bu ku
rultayda uzmanlar ve yetkililer terörizmi derinliğine, 
genişliğine tartışmalı ve önlemleri saptamalıdır. Dev
letin boyutlarına tırmanan asayişsizliği devlet düze
yinde ele almak zamanı gelmiş ve geçmiştir. Devlet 
merkezinde dahi tüm kurumlan tehdit çizgisine va
ran bu duruma artık müsamaha edilmemesi zamanı 
gelmiştir. 

Sıkıyönetim sürekli bir çare değildir. Yararları 
yanında önemli zararları da getiren sıkıyönetime bel 
bağlayan sivil yönetimler, bir yerde kendi aczlerini 
de kanıtlamış olmuyorlar mı?.. O halde, bir an önce 
bu Hükümet tarafsız ve eşit bir tutumla harekete geç
meli, yetenekli, Devlet eğitimine sahip bir idari ve 
adli kadroyu, partizanlığı bir yana bırakarak işbaşı
na getirmelidir. Polisi, parti ve dernek polisi olmak
tan kurtarıp, gerçekte kanun ve halkın dostu bir ör-
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güt düzeyime çıkarmalıdır. Temelinde ulusal kurtu
luş savaşı yatan, Devleti ve halkı ön planda tutan bu 
geleneğe sahip Cumhuriyet Ha^k Partisi böyle bir 
zihniyetin ve davranışın daima yanında olmalıdır ve 
olacaktır; amla «Terörün ve asayişsizliğin salt kayna
ğı soldur.»: diyen ve bu kesimi ezen bir zihniyete de 
bütün gücüyle karşı duracaktır. 

Sayın senatörler; 
Başta da söylediğimiz gibi, elimizdeki Hükümet 

Programı ülkeye cennet vaat etmektedir. Başarılı ol
masını yürekten temenni ederiz. Ancak, biraz evvel 
de-söylediğimiz gibi, henüz güvenoyu almamış Sayın 
Demire! Hükümetinin daha göreve başlar başlamaz 
DeVlet dairelerinde ayakkabı boyacısına kadar uygu
lamaya başladığı partizan atamaları kınamaktayız. 
Geçmiş uygulamalar göstermiştir »ki, partizan memur 
'kadrosu hiç 'biir zaman Devlete de. o iktidara da ya
rar getirmemiştir. 

Diğer bir husus, gösterişi erlken seçim ve oy he
saplarına dayalı temelsiz icraattır. Bu tür icraat 3 - 5 
ay için halk kitlelerine sevimli getebiliir; ama ekono
mimin yasaları acımasızdır. Partisel politikayla eko-
nomiinin bir arada yaşayamayacağını, bir süre sonra 
partisel ekonominin iflâs edeceğini, yerini acı ger
çeklere terk edeceğini daima hesap etmek lazımdır. 
Kanımızca, Türkiye'de siyasal iktidarlar ucuz oy ve 
seçim politikasına dayanan ekonomileri uyguladıkları 
için başarıya ulaşamamışlardır. Oysa iktidardan düş
me pahasına da olsa, uzun sürede meyvelerini vere
cek ekonomik, sosyal ve kültürel programları uygu
layan iktidarlar ve liderler islimlerini tarihe ve mille
tin gönlüne yazmışlardır. 

Bugün ülkeyi, Devleti ve rejimi tehdit eden anar
şi ve terörizmin kökünü kazımak ve yurtta barışı ve 
kardeşliği egemen kılmak, enflasyona dayalı hayat 
pahalılığına ve işsizliğe çare bulmak hususunda bü
tün partilerin ve Parlamento kanatlliarının samimi iş
birliği kesin bir zorunluluk haline gelmiştir. Tüm si
yasal partiler ve Parlamento, Atatürkçü bir ruhla 
ulusal kurtuluşçu ve milli misakçı bir davranışla ha
rekete geçmediği takdirde Devletin ve ulusun karşı
laşacağı tehlikelerin vebalini yüklenmiş olacaktır. 
Bunca acı deneyler geçirdikten sonra Sayın Demirel 
Hükümetinin böyle 'bir vebalden kaçınması, Atatürk
çü, halkçı ve tarafsız bir zihniyete ve icraatla öncü
lük etmesi dileğiyle saygılarımı sunuyorum. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Sayın Safa Reisoğlu, buyurun efendim. 

i SAFA REÎSOGLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Hükümet Programı üzeriınıde genel bir değerlen
dirme yapmıalk üzere yüoe huzurunuzda bulunuıyo-

j rum. Konuşmama başlarken Sayım Demire! Hükü-
I metine başarılar dilerim. 

Yenli Cumhuriyet Hükümeti bir azınlık hükü
meti olarak kurulmuştur. Bu konudaki tartışmalara 
bir açıklık getkımıdk üzere beiitftimıek isterim ki, Mil-

j let Meclisinin güvenime sahip bütün hükümetler gi
bi, azınlık hükümetleri de Aflayasamıza uygundur, 
hukulki açıdan tartışıliacalk bir nokta mevcut değil
dir. 

I Siyasal değerlendirme açısından bütün hüMimet-
ler gibi Sayın Demire! Hükümetli de tabiatıyla za
man içlinde bir değerlendirmelin konusu olacaktır. 

Azınhk hükümetleri Iköalisyön hükümetlerine na
zaran belli Ikolaykıkliara ve güçlüklere siahipttir. En 

I büyük kolaylık, hükümetin uyum IJçinde çalışması, 
I gerekli kararları süratle alahilrnıeslidk. Buna klarşılık 
I destek partilerin iktidarda fiilen sorumluluk alrnıarnış 

olmasından doğacak bazı sakıncalar söz konusu ola-
I bilir. Bu safcıncalaria rağmen, Sayın Demirel'i koa-
I lisyon hükümeti yerine lazınluk hükümeti kurmaya 

sevk eden geçmiş deneylerden doğmuş belli neden
ler vardır. Hükümetin bütün icraatında bu nedenle
ri dikkatle gözönünde bulundurmasını dilerim. Hükü-

I met, destekten yoksun kalma endişesinle fcapılmıak-
I sızın, ulusal koşuların zorunlu kıldığı, doğru s&ydı-
I ğı bütün kararları cesaretle alıp uygulamalıdır. Gö-
I revinin gereği de, başlarının yolu da budur. 

I Değerli arkiadaşlarıım; 
I Son 10 yılın bütün Cumhuriyet hükümetleri gfilbi, 
I Sayın Demirel Hükümeti de güç koşular altında 
I göreve gelmiştir, tç politikada ıilkÜ temeli sorun çö-
I züm beklemdktedir. Rejime, Devletlin ve milletin 
I bütünlüğüne yönelik silahlı şiddet eylemleri son de-
I rece ciddi boyutlara ulaşmıştır. Sosyo-efconomlik so-
I nunlar da darboğazdadır ve önemlini, ciddiyetini ko-
I. ramaktadır. 
I Muhterem arkadaşlarım; 
I Silahlı şiddet eylemleri, toplumumuzun her ke-
I siminden kopuktur. Son seçimkriın çeşiıtlli önemli 
I sonuçları içinde bence en önemli sonucu, Türk Mtil-
I letiniin güçlükler ne olursa olsun bütün sorunları de-
I mokratik rejim içinde çözümlemeye yönelik; inadlesi-
I ni en kesin şekilde ortaya koymuş olrnıasıdiır. MüMbti-
I miizin demdkrialtiik rejime olan bu bağlılığı, Devleti-
I miizin ve bütün siyasal 'iktidarların en büyük güeü-
\ dür. 
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Toplumun her kesiminden kopuk olmasına nağ
men, silahlı şiddet eylemlerini! hafife almak büyük 
hata olur. Tarih, küçülk; fakat örgütlü ve silahlı gi
rişimlerin yıkıcı etkilerinin çok uyarıcı örnekleriyle 
doludur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Silahlı şiddet eylemlerinin önlenmesinde ilk plan

da dikkate alınması geröken husus, yasaların, eyle
min kaynağındalki amaca göre ayrım yapılmaksızın 
tSam bir tarafsızlıkla uygulanmasıdır. Demokratik 
bir rejimde, siy assai iktidarın seçimle bütün görüşle
re laçıık bulunduğu bir siyasal düzende, hangi amaca 
yönelik olursa olsun kaba kuvvet, meşruiyetten ke
sinlikle yoksundur. Bu nedenle, siyasal tutumumuz, 
kaba kuvvet heveslilerine siyasal bir himayede olduk
larını zannını vermeyecek bir nitelikte olmalıdır. 

Hükümet Programında yer alan, «Siyasi destek 
ve himaye görmediği sürece anarşinin yok edileceği 
inancındayız» şeklindeki ifadenin, bütün siyasal ku
ruluşlar için ciddiyetle ve devamlı olarak gözönünde 
bulundurulması gereken bir gerçeği dile getirdiğini 
belirtmek isterim. Aynı zamanda Programdaki bu 
ifadeyi, Hükümetin şiddet eylemleri karşısında tam 
bir tarafsizhlkla hareket edeceğinin ilanı ve vaadi sa
ylıyorum. 

dir. Hükümet, bu ortak tutumu gerçekleştirecek at
mosferi yaratmak çabası içinde olmalıdır. Bu görev 
•ilk planda hiç kuşkusuz iktidar partisine düşecek
tir. 

Sayın Ecevit'in, «Temel hak ve özgürlükleri kıs
madan alınacak önlemlere destek olacağız.» şeklin
deki beyan ve tutumu, Hükümetin dikkatle ve sürek
li olarak değerlendireceği inancındayım. 

Muhterem ark adaşlarım; 
Bu noktada bir hususu önemle dikkatinize sun-

mek istiyorum: Millet Meclisindeki aritmetik ne olur
sa olsun, şiddet eylemlerinin gerekli ve zorunlu kı
labileceği tedbirler ve çözümler, sorumluluğunu yal
nız İktidar Partisinin taşıyabileceği bir sınırı aşabi
lir. Partilerimiz, ister iktidarda, ister muhalefette ol
sunlar, ülkenin yüksek menfaatleri gerektirdiği za
man ortak bir tutum alabilmenin bilindi ve sorum
luluğu içinde olmalıdırlar. Yasa egemenliğinin sağ
lanmasında partilerimizin yararsız ve dikkatsiz bir 
polemikten kaçınmalarının, haksız ve insafsız suçla
malardan vazgeçmelerinin büyük yararı olacaktır. 
Geçmişte gördüğümüz bu tür suçlamalar, bir yan
dan kaba kuvvet heveslilerinin cesaretini, cüretini 
artırmakta, diğer yandan Devlet gücüne gölge dü
şürmektedir. 

Bu vesileyle, dilimize, «İçtimaî Mukavele» veya 
«Sosyal Sözleşme» olarak çevrilmiş bulunan «Dû. 
Contrat Social»,in şöhretli yaratıcısı Jean - Jacques 
Rousseau'nıın bir sözüne değinmek isterim. 

Rousseiau bir arkadaşına yazdığı bir mektupta 
diyor ki, «Şimdi ülkenin sosyo-ekonomik ve politik 
sorunları hakkındaki görüşlerimi söyleyeceğim. Di
yeceksin ki, sen kimsin?.. Sen bir devlet adamı mı
sın, sen bir devlet yöneticisi misin ki, sosyo-politik 
sorunlar hakkında görüş beyan ediyorsun?.. Hayır. 
Ben bir sade vatandaş olduğum içindir ki, görüşleri
mi söylüyorum ve eleştirilerimi yapıyorum. Eğer 
ben bir devlet adamı olsaydım, eğer ben bir devlet 
yöneticisi olsaydım, konuşmaz, susar; yapardım.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetin karşı karşıya bulunduğu diğer önem

li sorun, sosyo-ekonomik problemlerdir. 
Çağımızın siyasal rejimi sosyal demokrasidir. Gü

nümüzün modern devleti, bir yandan siyasal özgür
lüğü temin edecek, devlet otoritesiyle siyasal özgür
lükler arasındaki hassas dengeyi sağlayacak, diğer 
yandan, demokratik usuller içerisinde sosyal adale
ti, sosyal refahı ve sosyal güvenliği gerçekleşti'receik-
Lİ t'. 

Devlet gücünün ve yasaların egemen kılınmasın
da çok önemli bir rol de hiç şüphesiz güvenlik kuv
vetlerine düşmektedir. Silahlı şiddet eylemlerinin ge
rektirdi boyutlar içerisinde, güvenlik kuvvetlerimizin 
eğitilmesi ve teçhiz edilmesi kesin bir zarurettir. 

Ayrıca, bir defa daha önemle vurgulamak gere
kir ki, elinde Devletin silahı bulunan, Devlet adına 
silah kullanma yetkisine sahip olan kişiler, görevle
ri dolaysıyla siyasal bir eğilim gösteremezler. Bu 
nokta mutlalka ve tam bir tarafsızlıkla gerçekleştiril
melidir. 

Bu vesileyle, yasaları hâkim kılmak için, Devlet 
gâcünü egemen kılmak için hayatını feda etmiş olan 
güvenlik kuvvetleri mensuplarımızı saygıyla ve rah
metle huzurunuzda anmak isterim. Güvenlik kuv
vetlerimizin, hayatmı kaybetmiş bulunan bu men
suplarının aileleri, Türk Devletine emanet edilmiş
tir. Türk Devletinin himayesi süratle bu ailelere 
•ulaştırılmalı; Programda da vaat edildiği gibi, gerek
li kanunlar süratle yürürlüğe konulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şiddet eylemlerinin önlenmesinde, Devlet iktida

rını oluşturan siyasal güçlerin, özellikle siyasal parti
lerin ortak bir tutum içinde olmaları temel önemde-

— 168 — 



C Senatosu B : 8 

Günümüzde gelişen değer yargıları içinde sosyal 
adalet, toplum huzurunun temel koşuludur. Ekono
mik düzen sosyal adaleti sağlayacak bir bünyeye 
mutlaka kavuşturulmalıdır. Vatandaş topluma getir
diği katkının, emeğinin âdil karşılığını elde edebil
melidir. Bu da yetmez. Vatandaşın toplumla getirebil
diği 'katkının miktarı ne olursa olsun, vatandaş Dev
let elliyle insanlık haysiyetine uygun, maddi ve mane
vi koşullara kavuşturulmalıdır. 

Sosyal adaleti sağlamada ciddi ve planlı tedbir
lere ihtiyaç vardır. Üzülerek belirtmek gerekir ki, 
bugün ülkemizde çalışanlar arasında adalet maalesef 

„ sağlanamamıştır. İşçilerimiz sahip oldukları grev ve 
toplusözleşme hakkı dolayısıyla ücretlerinii bir dü
zeyde tu tabiim ektedirler; fakat memurlarnmız içtin 
aynı Devlet düzeyi sağlayamamıştır. 

Hemen belirteyim ki, bugünkü hukuk anlayışı
mızda, hatta sosyolojik anlayışta işçi-rnemur ayırı
mı mevcut değildir; mevcut olan çalışanlardır; bu 
topluma emeği ile katkıda bulunanlardır. Nitekim, 
bugünkü hukuk sistemimiz de işçi ve memur ayinimi 
sosyolojik bir ayırıma dayanmaz, yani işin türüne 
bedenen veya fikren çalışmaya dayanan bık ayırım 
mevcut değildir. Bizim hukuk sistemimizde, sadece 
bizim değil, Avrupa .hukuk sistemlinde işçiler özel 
hukuk hükümlerine göre bir hizmet sözleşmesi uya
rınca çalışan kişilerdir. Bu çalışma bedeni olabilir, 
bu çalışma fikri olabilir; bu çalışma hem bedeni, 
hem de filleri olabilir. 

Memurlar da aynı durumda olan insanlardır. 
Bunların işçilerden farkı emeğin türü değildir. Bun
ların işçilerden farkı, çalıştıkları, tabi oldukları hu
kuki statüdür. Kamu hukuku statüsüne tabi olarak 
çalışanlar, bu suretle özel hukuka tabi bulunmayan
lar, bu suretle bir statü hukuku içinde olanlar, bu 
suretle bir hizmet sözleşmesin/in tarafı olmayanlar 
memurdurlar ve bu nedenle görevleri icabı grev ve 
toplusözleşme haklarından yoksundurlar. 

Ben «Memurlara grev ve toplusözleşme hakkı 
tanınsın mı, tanınmasın mı?..» bunun tartışmasına 
girmeyeceğim. Kamu görevinin gereği olarak me
murlara' grev ve toplusözleşme hakkının tanınmama
sı anlayışla karşılanabilir; ama grev ve toplusözleş
me hakkının yerini mutlaka Devletin koruyucu ka
ntatları, bilinci ve sorumluluğu almalıdır. İşte nok
san olan bugün budur. 

Daha enteresan bir nokta; sadece memurlarla iş
çiler arasında değil; faıkat aynı grev ve toplusözleş
me rejiminden faydalanan işçiler arasında dia sosyal 
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adalet, ücret adaleti sağlanamamıştır. Bugün Devle
tin çeşitli kuruluşlarında çalışıp aynı işi gören işçiler, 
aynı hukuki statüye siahip olan kişiler maalesef çdk 
farklı ücretler almaktadırlar. Kuruluşun bulunduğu 
yerdeki hassasiyete, dolayısıyla greve dayanan ağır
lığın artış veya eksiliş derecesine göre aynı işi gören 
insanlar farklı ücretler elde etmektedirler. Bunun iş
lilerimiz arasında da ayrı bir huzursuzliulk konusu 
olacağı kuşkusuzdur ve olmaktadır. Onun içindir M, 
Hükümetten ricam; uzun vadeli bir politikayı uygu
lama imkânını bulabilirlerse bu meseleye de eğilme
leri, işçi örgütleriyle temas hallimde, işbirliği hainde, 
işçiler arası adaleti sağlayacak koşulları yaınataıaJları-
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sosyal adalet konusunda çok önemli bir husus da 

hiç kuşkusuz vergi adaletidir. Yılda yüzde yüze va
ran enflasyona rağmen, geçmiş yılların para değeri
ne göre tespit edilmiş vergi dilimlerinin hâlâ sabit 
kalması işçi ve memur grubuna, bütün dar ve orta 
gelirli vatandaş grubuna karşı açıktan bir haksızlık
tır, ve bu haksızlık, bu vatandaş gruplarının yaşama 
gücünü açıktan etkilemekte ve çok tabiidir iki, top
lumdaki huzuru ciddi ölçüde derinden sarsmaktadır. 
Hükümetten ricamız; Programında vaat ettiği gibi, 
vergi adaletini sağlama, asgari ücreti vergi dışı tut
ma konusundaki vaatlerini ilk yüz günlük Programı 
içinde gerçekleştirmesidir. 

Sosyal adaletin yanında sosyal refah ve sosyal 
güvenlik de tabiatıyla önemini korur. Refah sağlan
madan sağlanmış bir adaletin çdk da büyük anlamı, 
hiç olmazsa fazlaca tatminkâr bir yönü olmayacak
tır. Ayrıca, sosyal güvenlik meselesi modern toplu
mun temel sorunudur. Burada kısaca şunu söyleye
yim : Türkiye'de ücret adaleti, vergi adaleti sağla
namadığı gibi, sosyal güvenlikte de gerekli paralel
lik sağlanamamıştır. Şu halde bir taraftan sosyal gü
venliğin kapsamına giren vatandaş kitlesini çoğaltır
ken, diğer taraftan sosyal güvenlik müesseseleri ara
sındaki paralelliği de sağlamak gerekecektir. Çünkü, 
bu paralelliğin sağlanmaması bir başka yönden ada
letsizlik yaratmakta, her adaletsizlik ise, toplumda 
ciddi dalgalanmalara, ciddi huzursuzluklara sebep ol
makta veya o toplumda huzursuzluk yaratmak iste
yenlere mükemmel imkânlar sağlamaktadır. 

Sosyal refahın artırılması problemi tabiatıyla bir 
ekonomik düzen, ekonomide üretimi artırma proble
midir. Ekonomik açıdan" içinde bulunduğumuz dafbo
ğaz herkesçe bilinmektedir. Benim bu konuda yapa-
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cağım tek tavsiye; ekonomik sorunlara ekonomik ted
birler, uzun vadeli, ciddi ve ekonomik tedbirlerle ça
re aramaktır. Kısa vadeli, aldatıcı, seçim ekonomisi 
izlenimini veren, 'bugünkü ekonomik koşullarımızla 
'bugünkü ekonomik darboğazımızla asla bağdaşama
yacak olan tedbir ve davranışlardan Hükümetin ka
çınacağı ümit ve inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
iKısaca değinmek istediğim bir konu da; Prog

ramda öngörülen kanunlardaki değişikliklere ilişkin 
olacaktır. 

Hükümet Programında bazı temel kanunların ve
ya bazı temel kuruluşlara ilişkin hukuk kurallarının 
değiştirileceği öngörülmüştür. iBu konuda hemen be
lirteyim ki, hiç bir hukuk kuralı tanrısal değildir. 
Zaman İçinde ıher kanunu değiştirme ihtiyacı doğabi
lir, hatta hukukun üstünlüğü değişen ihtiyaçlara, de
ğişen kurallarla cevap vermekle ortaya çıkar. Onun 
için değer yargıları değişmiştir, kanunlar değişir. Şart
lar değişmiştir, kanunlar değişir. İyi zannedilen bir 
çözümün uygulamada iyi olmadığı görülmüştür, yine 
kanunlar değişebilir; ama işte kanunların değişiş ne
denleri ve değişiş amaçları da bu sözlerimde saklıdır. 

Şimdi, kanunları görmeden, Hükümetin bu ka
nunları hangi yönde değiştirmek istediğini tetkik et
me, inceleme imkânı bulmadan elbetteki net bir şey 
söylemek, ayrıntılı bir şey söylemek mümkün değil
dir. IRenim bu konudaki dileğim şudur ki; bu temel 
kanunlarda, toplumu çok yakından ilgilendiren, de
mokratik hukuk devletini çok yakından ilgilendiren 
bu kanunlarda yapılacak değişiklikler olumlu yönde 
olsun ve değişikliklerin olumlu yönde olduğu hususun
da bir kamuoyu oluşsun, bir ortak fikir oluşsun. Bu 
nokta son derece önemlidir ve Hükümetin dikkâtine 
özellikle sunmak isterim ki, bu derece önemli temel 
kanunlarda bütün partilerle ortak bir çözüm yolu 
aramadan, hatta ortak bir çözüme varmadan, bir iki 
oyluk zorlamalarla varılacak sonuçlar beklenen fay
dadan çok zarar getirecektir. iBu istikbale ait bir ke
şif değildir; hukuk sosyolojisinin, hukuk tarihinin he
pimize gösterdiği belli, bilinen, önceden görülmesi 
mümkün bir sonuçtur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüce huzurunuzu fazla işgal etmemek için son 

olarak çok önemli saydığım eğitim sorununa sadece 
bir iki cümle ile değineceğim. 

IBir ikinci cümle ile değineceğim; çünkü Program
da, Programın kapsamı içinde eğitimin temel sorun
larına kural olarak esas itibariyle yer verilmemiştir. 

| Bu problem belki bütçe dolayısıyla önümüze ayrıntılı 
I olarak gelecektir ve bütçe dolayısıyla ayrıntılı olarak 
I geldiğinde daha ayrıntılı olarak görüşlerimizi söyleme 
I imkânını bulacağız. 
I Yalnız, burada genel bir dileğimi ifade etmek is-
I terim. Büyük Atatürk'ün İzinde çağdaş uygarlık dü-
I zeyine ulaşmak istiyorsak, eğitimde de mutlaka çağ-
I daş bir düzen kurmak mecburiyetindeyiz. Bu nokta-
I da iki hususu dikkatle değerlendirmesi ricasiyle Hü-
I kümetin değerlendirmesine sunuyorum : 

I Eğitimde bilimsel objektîvite, bilimsel hoşigörü ve 
I Anayasamızda ifadesini bulan çağdaş bakış açısı ha-
I reket noktası olarak alınmalıdır. Eğitimin laik nite-
I ligi ise mutlaka ve dikkatle korunmalıdır. Vicdan öz-
I gürlüğünün de, çağdaş eğitimin de, • çağdaş devletin 
I de temel şartı budur. 
I Sayın Demirel Hükümetine tekrar başarılar diler-
I ken, lütfettiğiniz dikkat için sizlere teşekkür eder, say-
I gılar sunarım. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Reisoğlu. 
I Sayın Hüseyin Öztürk, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
I Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri. 
I Yıllardır olduğu gibi, bugün de bir vaatler prog-
I ramı ile karşı karşıyayız. Hem de Sayın Demirel Hü-
I kümetinin bu programı, bundan önceki programla-
I rmdan daha tutucu, daha gerici. Bu vaatlerin inandı-
| rıcı olmadığını çeşitli denemelerde gördük. 
I Nitekim, en açık örneğini, en güzel örneğini de, 
I 4 Haziran 1977 günü genel seçimden 14 saat önce 
I Saym Demirel'in TRT'den yaptığı şu konuşma ile 
I dinledik. Hatta bu konuşma kurulan Hükümetin 
I Programına da aynen geçti. 
I Eserimiz teminatımızdır. Köyle şehir arasında 
I fark bırakmayacağız, şehirde ne varsa köyde de o 
I olacaktır. Ulaşılmayan yer kalmayacaktır. Türkiye'nin 
I bütün köylerine elektrik götüreceğiz. Herkese iş bu-
I lacağız. Herkes başını sokacak bir yuvaya sahip ola-
I cak. Herkese hekim ve ilâç sağlayacağız. Herkese 
I emeklilik getireceğiz. Emekli olmayan köylü, kentli 
I kalmayacak. Toprakları sulayacağız. Her yere sanayi 
I tesisleri kuracağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu' 
I nun, kalkınmada geri kalmış diğer beldelerin en kısa 
I zamanda kalkınmasını sağlayacağız. Gecekondulara 
I tapu vereceğiz ve ihtiyaçlarını karşılayacağız. Asker -
I lik müddetini azaltacağız. 18 yaşını doldurmuş genç-
I lerimizin seçime katılma hakkını tanıyacağız. İhtiyar-
I lanmızm tümüne maaş bağlayacağız.» İkinci MC Hü-
I kümetinin Programına bu olduğu gibi geçti. 
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Ülkenin olanaklarını gerçekten bilmeden mi, 
yoksa ayaklarını toprağa basmadan mı yapılmıştır bu 
konuşma?.. Nitekim, gördüğünüz gibi, bunların hiç 
birisi yapılamadı; yapılamadığı gibi Demirel iktidarı, 
Hükümeti bir güvenoyu ile de düşürüldü. 

Bu dönemde bırakın herkese iş bulmayı, iki mil
yonu bulan işsiz sayısı üç milyonu aştı ve bugün tah
min ediyorum istatistiklerin de verdiği rakamlara 
göre 15 ila 65 yaş arasındaki nüfusumuzun % 15'i 
işsizdir. Ayrıca, üniversite kapılarından dönen yüz-
binlerce gencin durumu da ayrıdır. 

Bir ev, bir yuva edinmek bugün Kafdağı'nın ar
dında kaldı. Söz verdiniz bunları yapamıyorsunuz, 
yapmıyorsunuz diyenlere, «Elimde sihir yok ya dün 
dündür, bugün bugündür» deyip geçmiştir Sayın Sü
leyman Demireİ. Başıbozuk bir yönetim, 5 - 6 kafa
dan ayrı ayrı çıkan karşıt sesler sonunda 1975 - 1977 
sonu itibariyle Türkiye 18 milyar dolar dış borç, (Bir 
trilyon Türk lirası demektir bu) bu borca girdi. O sü
re içerisinde 154 108 trafik kazası, 16 895 ölü, 91 952 
yaralı, milyonlarca liralık hasar ve ulusal zarar, 987 
ideolojik olay, 569 ölü, 14 547 yaralı, 2 465 patlama 
olayı. Bunlar burada açtırdığımız bir genel görüşme
de, o günün istatistiklerinden aldığımız bilgilerdir 
arkadaşlarımız bilirler, o zaman da arz etmiştik. 

Türkiye'de sanki bunların hiç biri yokmuş gibi, 
Ecevit iktidarı güllük gülistanlık bir ülke almış da 
2 000'i bulan ölüm olayı, şu kadar yaralı, şu kadar 
soygun olmuş. Bundan vazgeçelim arkadaşlar. Türki
ye'nin bir gerçeği var ki, 1968'den beri anarşik olay
lar Sayın Süleyman Demirel'in bir basın toplantısında 
da belirttiği gibi, içten ve dıştan rejimi yok etmek is
teyen kişilerin ve toplulukların, baskısı altındadır ve 
bu baskılar, bu tertipler ve bu düzenler rejimi ve 
Türkiye'yi yok etmek için amaçlanmıştır. Öyle ise, 
büyüktür karşımızdaki sorun, mesele büyüktür. Bu 
büyük mesele üzerinde dikkatle durulması gerekiyor. 

Bu süre içerisinde, yani 1975'den 1977 yılı sonu
na kadar olan süre içerisinde suçluların % 10'u bile 
yakalanmamıştır. Cinayet sanıklarının kol gezdiği bir 
ülke ortada iken elbette bu hükümet güvenoyu ile 
düşecekti, nitekim düştü. 

Ecevit iktidarının Sayın Demirel Hükümetinden 
devraldığı durum için bence bir enkaz sözü ile yetin
memeli. Yangın vardı ve devam ediyordu. Ne yazık 
ki, bu yangın 22 aylık süre içerisinde devamlı körük
lendi. Hem de kim tarafından körüklendi?.. Bu yan
gını çıkaran, ülkeyi bu hale getiren insanlarca, kişi
lerce, kuruluşlarca, partileree körüklendi. Bu kadar 

J insan öldü; ama hâlâ siz orada oturuyorsunuz, bu 
kadar daha ölürse gideceksiniz anlamını taşıyan üstü 
kapalı sözler ve beyanlar... 

I Şimdi Türkiye'nin durumunu görüyorsunuz. Bu 
yangını birlikte söndürelim diyorsunuz. Elbette bu 
söz söylense de, söylenmese de vatan ve millet sev
gisi, Cumhuriyet Halk Partisinin Jcurulduğu günden 
beri şiarıdır. Çünkü bu rejimin kurucusu ve ayakta 

I tutan gücü biziz, biz olduğumuzu biliyoruz; ama bu-
I nu yaparken teöc başımıza olmadığımızı da Türk Ulu-
I su ile birlikte olduğumuzu, bütün partilerin içinde 

bulunan sağduyulu arkadaşlarımızla birlikte olduğu
muzu da biliyoruz. 

Nitekim, olaylar o kadar gelişmiştir iki, hülküme-
I ti devredeli 15 gün olmamıştır, bugün ölüm olayı 

70 - 80'i bulmuştur. Demek ki, Türkiye gittikçe da-
I ha kötüye gidebilir. 

I Türk Ulusu 1977 seçimlerine girerken büyük de
ğişiklikler oldu. Bu değişiklikler olurken, (Yanlış 
anlaşılmasın). Türk Ulusunun bu verdiği oylarla 

I Cumhuriyet Halk Partisinin 1981'e kadar bu yangı-
I nı söndürmesini istedi. Bu rejimi, bu ülkeyi emper-
I yalizmin ve onun işbirlikçilerinin, ona dayanan ve 
I onların gölgesinde gelişen faşist saldırıların tehlike

sinden kurtarmak için oy verdi. Biz, bu görevi ge-
| reği gibi yaptığımızı söyleyemeyiz. Kan davasına dö-
1 nüşen cinayet olaylarını önleyemediğimiz de bir ger

çek. Buna neden olan olayların tahrikçilerinin ceza
landırılmamış olması" da ayrı bir konu; ama bize 

I 1981'e kadar Türk Ulusu bu yetlkiyi verdiği halde gö-
I türememişiz; fakat bir hükümetin (kuruluşunda mut

laka tabandan alınan oyun iktidar olmayı sağlayan 
I bir güç olduğunu dikkate alıyorum, ama önemli olan 
J Türkiye Büyük Millet Meclisinin içindeki milletve-
I kili ve senatörlerin, bir devletin gelişiminde, hatta 
I hükümetlerin (kuruluşundaki gücünü bir tarafa ite-
I meyiz. Örneğin, Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız, 

% 45 oy almıştır, % 43 oy almıştır, bilmem % 50 
I oy almıştır, milletin görüşü iktidarı sen yapacaksın, 
I sen kuracaksın, demiştir. Düşünelim iki, Adalet Par-
I tisinin 240 milletvekili var Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinde; bir ara seçimi oldu da Cumhuriyet Halk 
I Partisi % 40 - 50 oy aldı. Şimdi bu duruma göre, 
I «240 milletvekilin var, öyleyse sen çekil, halik ta-
I bandan bize % 40 - 45 oy verdi» diyebilir miyiz? 
I Diyemeyiz; Öyleyse bu gerçeğe iyi parmak basalım. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan hükümet-
I lerin yasal olduğunu, anayasal olduğunu, anayasal 
I hükme göre kurulduğunu ve kurulan hükümetlerin 
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mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olduğunu 
bilmek gerekir. O nedenle arkadaşlarımızın bir yan
lışlığa düşmemesini diliyorum. 1981'de ne olacağını 
bilemiyoruz. Bu kurulan azınlık Hükümeti, Adalet 
Partisi azınlık hükümeti denemesidir. Bir denemeye 
giriyoruz. Etraftan destekleyecek olan partilerin oyu, 
Adalet Partisinin oyu değildir. Milletvekilleri de 
onun milletvekilleri değildir. Öyleyse bir azınlık hü
kümetidir. Bu bir çoğunluk hükümeti diye düşünme
yelim; ama her azınlık hükümeti dışarıdan destek 
alır, o desteği ile belli oyu sağlar ve hükümet olur. 
Şimdi, Adalet Partisi de böyle bir hükümet olmuş 
tur. 

Bu nedenle biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
bu Hükümetin inşallah azınlık hükümeti olarak 
başarılı olmasından yanayız. 

Yine, İkinci MC döneminin sonunda, Ecevit Hü
kümetine iktidar devredildiği zaman Türkiye'nin du
rumu, biliyorsunuz tüm öğretim kurumları öğretim
den durdurulmuş, kapatılmış, kapılarına kilit asılmış. 
Yüksek öğretim okulları, üniversiteler, hatta liseler 
Birinci ve İkinci MC'nin gerçekten kötü yönetimi 
sonunda bir yönüyle okullar alev alev yanar, genç
ler birbirine durmadan silah çeker, kavga yapar ve 
büyük olaylar çıkarır durumdayken teslim alınmış. 
Bu okullar açılmış; ama alışkanlıklar gitmemiş. Öğ
rencilerde, gençlerde edinilen alışkanlıklar, karşılıklı 
çekişmeler, ekilen kin tohumları, maalesef bunu kö
rükleyen çeşitli konuşmalar Ecevit Hükümetinin düş
mesini, daha fazla adam ölmesine bağlayan örtülü 
beyanatlar devam etmiştir. 

Halka güveni sarsmak ve Hükümeti zayıf düşür
mek için, «Çankaya Hükümeti, Gayrımeşru Hükü
met, Ayıplı Hükümet» gibi sözler de durmadan söy
lenmiş ve bu sözlerin gerçekten toplum üzerinde et
kisi olmuştur; ama bir gün gelip te bugünkü, (İster 
örtülü MC olsun, ister olmasın.) kurulan Hükümetin. 
Demirel başkanlığındaki bu Hükümetin çoğunluk 
sağlamak için başvurduğu yollar, ayıplı yollar değil 
midir?... Günahlı yollar değil midir? Demokrasinin 
gereklerine uygun mudur? Bunu da söylemek isterim. 

1979 kısmi Senato ve Milletvekili ara seçi
minde 1 milyon kadar bizim olan oy. sandık başı
na gitmemiştir. 1977 seçimine göre, Adalet Partisinin, 
seçim yapılan illerdeki oy farkı, Yüksek Seçim Ku
rulundan alınan sonuca göre 141 150 oy farkıdır. 
Eğer, bu oy farkı ile «Biz milleti teşkil ediyoruz, 
millet bize teveccüh etti, millet bize akın etti» de
niyorsa yanılıyor. Bu size gitmeyen, Oy, bu bir 

milyon oy. bir tarafta duran oy, bir gün tekrar Cum
huriyet Halk Partisine dönecektir; çünkü Türkiye' 
nin içinde bulunduğu bu durumda sizi daha önce de
nemiştir; ama bir daha deneyecektir. Türk Ulusu 
bu komprador sınıfına hizmet düzeninin Türkiye'de 
temsilciliğini yapan partinin kim olduğunu bilir, bun
la; m nasıl iflas ettiğini bilir, bu iflasın sonunda Tür
kiye'nin nasıl bir duruma geldiğini bilir ve ülkenin 
içinde bulunduğu bu yangından bu Hükümetin çıka
rıp, çıkaramayacağını da bilir. O nedenle Sayın İb
rahim Öztürk'ün fikrine ben de katılıyorum ve diyo
rum ki, şu veya bu şekildeki biraz hissi, biraz da ben
cil duygulardan sıyrılarak, özverili bir anlayışla iki 
büyük partinin bir araya gelerek memleket sorunla
rına çözüm getirme::nden başka çare olmadığı kanı
sındayım. 

Adalet Partisinin 1970 büyük devalüasyonundan 
soma, 1971 'deki acı yıkılışı, 1975 - 1977 MC mace
rasının kirli şekilde sonuçlanışı, daha sonra azınlık 
Hükümetinin ülkeyi tümden sürükleyeceği batak ve 
kötülüklerin endişesi ve korkusu içindeyiz. Çünkü, 
bu Hükümetin dayandığı güçler, oy güçleri, destek
leri bizi. tatmin eden. doyuran, halkı inandıran güç
ler değildir; ama Sayın Demirel ihdasla, hulûs ile can
siperane ve de Atatürkçü bir görüşle yeniden işe baş
lamış bulunuyor. Demokratik, lâik cumhuriyet düze
nimizin özü olan fikir özgürlüğünü yok etmek için, 
bir yığın yeni yasa önerileri de getiriyor, vaatler ge
tiriliyor. Amaç. getirilecek bu yeni yetki yasalarıyla 
görülecekki, sermayenin istekleri yönünde ekonomi
miz yönlendirilecek, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
bugünkü bozuk düzen, sanıyorum biraz daha çalkan
tılı. biraz daha karanlık bir sonuca gidecek. 

P'jgün ülkede sürdürülen sıkıyönetimden ve Svkı-
yetim Yasasından sanki daha etkilisini getirecekmiş-
ler gibi. çeşitli yasalar öneriliyor. Oysa, baskı yasa
ları, faşist baskı yöntemleri, şiddet ve terörü artır
maktan ötede bir işe yaramamıştır; tarih bunu gös
termektedir. Güney Amerika ülkelerinde bu şekilde 
yasalar denenmiş ve daha çok ağırları getirilmiş: ama 
ne yazık ki, daha çok kan dökülmesine sebep olun
muş ve de yasaları çıkarıp uygulayanlar ortadan kal
dırılmış, ortadan kalkmasına neden olmuş bu yasa
lar. Önemli olan, özgürlükleri genişletici, emekçileri, 
memurları sendikal haklara kavuşturucu, ulusal ge
liri hakça bölüştürücü ortamlar yaratılması, terörü 
önleyici olur kanısındayım. Sosyal içerikli yasalar 
mutlaka getirilmeli. Bu, Hükümetin güçlü olmasını, 
hükümetin daha çok başarılı olmasını etkiler. 
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Bu yasalarla fikir ve vicdan özgürleri kısıtlana
cak, fikir özgürlüğünden yoksun (Yani baskı yasala-. 
rıyla) bir ülke ve ulus haline getirileceğiz, yanıi insan 
hakları ve demokratik düzeni kaldırmayı amaçlayan 
bir dikta programıyla karşı karşıyayız demektir. 
Önemli olan eldeki var olan yasaları iyi uygulamak
tır. Bu yapılmadığı için terörün büyüdüğü kanısında
yım. Unutmayalım, bundan birkaç yıl önce, üç yahut 
drt yıl önce Ateşli Silahlar Yasasını çıkarıyorduk bura
da. Bendeniz de karşı çıkanlardan birisiydim. Diyordum 
ki, «Şiddeti artırmakla, cezaüarı artırmakla bunları ön
leyeceğimizi sanmayın, ben bu kanıda değilim.»! Ger
çekten birkaç misli, üç misli, beş misli artırdığımız 
oldu ve biz Ecevit Hükümeti zamanında da aynı şe
ye başvurduk; ona da karşıydım. Ne oldu, dört sene, 
beş sene öncesine göre düşününüz Türkiye'yi: Silah 
kaçakçılığı ve silah oranı o günküne göre yüzde bin 
arttı; suçlar yüzde beşyüz arttı. Demek ki, bu yasa
lar da yetmiyor. Önemli olan yasaları uygulamak. 
Yasaları tarafsızca uygulamak. Yasaları uygularken 
gölge düşürmemek yasaların uygulanmasına. Ülkeyi 
yerli ve yabancı sermayenin vurgun aîanı durumuna 
getirirken, emekçilerin yaşama zorlukları büyüdük
çe emekleri ucuzlayacak, asgari ücretin vergi dışı bı
rakılmasının bir yararı olmayacaktır; ama milyarlar
ca liralık bir vergi kaybıyla Türk ekonomisi tümden 
harap olacaktır. Bu harap olmuş ekonomi düzeninde 
rerikli televizyon gibi en az 150 milyon dolara sahip 
olacağı söylenir ki, ilk başta belki de milyarları bu
lacaktır. Masraflı girişimler hatalıdır. Demekki, bu 
yasalarla özel kesim payandalı ve olanaklı olarak bu
rulan bu Hükümetin kârlı işleri sanayiciye bırakaca
ğı, kamuoyunu üvey evlat yerine koyacağı, yerli ve 
yabancı para babalarının yağmacılığının görülmedik 
şekilde olacağı programın özeti gibidir. 

Yine servet beyannamesinin yükümlülerden yeni
den alınmasıyla 1961'den beri duran ve o zamandan 
beri ortaya çılkan aşırı kârları da yasaiaştırarak bu 
kârların ortada dolaşan paraların şirketlerin, sanayi
cinin kendi öz yatırımlarında kullanmalarına olanak 
da sağlanacağı bir gerçektir, hatta Avrupa piyasasın
daki * dolaşan başıboş dolar da kısa ödemeli borçlar 
olarak TÜSİAD'ın isteği yönünde kullanılacak, bu 
amaçla... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, sizin yazılı okuduğu
nuz metin çök mu?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır. 
BAŞKAN — Biliyorsunuz yazılı metinler 20 da

kikayla sınırlıdır ve bir de uyarı aldım. Beni müşkül 
durumda bırakmayacağınıza inanarak bekliyorum. 

I HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş-
I kan, dikkat ederseniz ben hepsini yazılı okumuyorum, 
I bazı yerlerine dokunuyorum da.. 

BAŞKAN — Dikkat ediyorum, dikkat ediyorum 
I konuya. Yalnız biraz tasarruf yapacaksınız gibi geli-
I yor. Çünkü çok fazla bir yazı gibi görüyorum. 
t HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam Sa-
I ym Başkanım, oldu efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — İsteği yö-

I nünde kullanılmak amacıyla bunlar da başvurulacak 
I birer kaynak olarak ortaya çıkacak, Türkiye borç-
I lanması daha da büyüyecektir. 
I Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
I Bilhassa bu Hükümetin, Adalet Partisi Hükümeti 
I olduğunu biliyoruz biz; ama öte yandan anarşinin 
J ve kanlı terörün batağına gömülmüş olan bir partinin 
I Genel Başkan Yardımcısı bakın ne diyor: «Sıkıyö-
I netim sürecek» Sanki bu Hükümetin sözcüsü. «An

cak, kadrolar değişecek.» diyor ye AP azınlık Hükü-
I nreti adına sözcülük yapıyor. Acaba, örtülü MC ger-
I çeği ortaya mı çıkıyor?.. Ödünler verilmişe benziyor. 
I MHP yanlısı, rejim düşmanı kanlı eşkiyaya ümit mi 
I verilmek isteniyor bu sözlerle?.. Hükümetin başı Sa-
I yın Başbakan bunu açıklığa kavuşturmalıdır. 
I Öte yandan, sermaye örgütü TÜSİAD'ın yayın -
I ladığı bildirinin, çağrının tamı tamına Sayın Demi-
I rel'in azınlık Hükümetinin Programında yer aldığını 
I görüyoruz ve üzülüyoruz. Devlet Güvenlik Mahke-
I meleri kurulacak, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
r Yasasındaki haklar kısıtlanacak, Dernekler Yasası 
I değiştirilecek, sendikal haklar kısıtlanacak, daha bir-
I çok işler yapılacak ve görüyoruz ki, burada da aynı 
I şeyler, Programda da aynı şeyler var. 
I Terör devam ediyor, silah kaçakçılığı devam edi-
I yor. Bununla nasıl başa çıkılacak?.. Olağanüstü hal-
I ler yasası getirilmek isteniyor. Bu yasa, gerçekten 
I Anayasanın. 123 ncü maddesiyle bağdaşık mı? Gör-
j düğümüz kadarı ile değil. 

I Özgürlükleri kısıtlamakla, İnsan Hakları Bildirisi -
I ne ters düşmekle bağlı bulunduğumuz demokratik 
I ülkelerle aramızdaki bağlantıların ne olacağı dikkate 
I alınmadan, Programa getirilen Sendikalar Kanumu-
1 nun değiştirilmesi, Dernekler Kanununun değiştiril-
I meside var. DGM'ler kurulacak, Fevkalâde Haller 
I Kanunu çıkarılacak, Topl'antı ve Gösteri Yürüyüşle-
I ri Yasası değiştirilecek, Ceza ve Usul Kanunları de-
I ğiştirilecek, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu değiş-
I tirilecök, Danıştay'ın haklarım saptayan Anayasanın 
I 114 ncü maddesi değiştirilecek. 
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Görüldüğü kadarı ile getirilen yasalar, Türkiye'de 
mevcut olan demokrasiyi, demokratik düzeni ve Öz
gürlükleri kısıtlayıcı. Ve gerçekten bu yasalardaki 
hükümlerle Türkiye biraz daha özgürlükler bakımın
dan, fikir hürriyetinin kısılması bakımından daha ka-
ranlılk günlere gidecek. 

Aslında yasalarımızda yetersiz bulduğumuz bu 
hakların tümden yok edileceği gibi bir endişe doğ
maktadır içimizde. 

Servet beyannameleri de iade edilecek ve tekrar 
istenecek. "Ne için yapılıyor bunlar?.. Sömürü düze
ninin sürdürülmesinde kolaylık sağlanacak, yandaş
lara vergi ödemeden milyonlar sağlayan türedi para 
babalarına, vurgunculara devlet ve millet sırtından 
kazanç sağllanacalk, yerli ve yabancı talancılar ülkeyi 
daha da soyup soğana çevirecekler, anarşi, terör bü
yüyecek ve Demirel türü bir nevi faşizm gelecek. Ka
pitalizm büyük desteği, sermayenin öz kaynağı gibi 
duruma düşecek Adalet Partisi; ondan sonra da Tür
kiye, büyük bir partinin bu duruma düşmesi ile öz
gürlükler bakımından ve Türkiye'nin içinde bulundu
ğu durum bakımından, rejim bakımından da daha 
büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacak. 

Fikir özgürlüğüne, batılı demokrasi anlayışına 
ters düşen uygulamalara, çağdışı baskılara karşıyız 
biz. Demokrasinin erdemlerine zarar veren her türlü 
yasaya karşıyız. Şahsen bütün gücümle ben bunların 
karşısında olacağım. Hele Sayın Demirel'in kurduğu 
bu Hükümete şu günlerde sermaye ve sömürü düze
ninin temsilcilerinin akıl hocalığı yapmaya başlama
ları endişemizi tümden artırmıştır; çünkü sermaye ile 
bütünleşmiş gibi gösterilen Adalet Partisinin bu du
rumu rejime zarar getirmektedir. Nitekim, Odalar 
Birliği adına Başkan Sayın Mehmet Yazar ne diyor? 

Kısmi Cumhuriyet Senatosu seçimi ile milletvekili 
ara seçimi sonuçlarını, Odalar Birliği hükümeti var-
mışcasınia değerlendiriyor. Ne diyor? «Türk seçmeni, 
insan haysiyetinin ve özgürlükçü demokrasinin temi
natı olan hür teşebbüse itimat ve itibar eden politi
kaları mükafatlandırmıştır.» Adalet Partisine verilen 
oylan hür teşebbüse verilen oylar gibi kabul ediyor 
Mehmet Yazlar. Ona göre, AP üe sömürücü sermaye 
çevresini yanyana getiriyor. 

Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu 
ise, o da Sayın Demirel'e tüm demokratik hak ve 
özgürlüklerin kaldırılmasını telkin eden konuşmalar 
yapıyor, o yasallar Programda yer alıyor. 

Özel sermayeli ve Demirel damgalı açık bir fa
şizm ve plan ve girişimleri oluşturuluyor gibi geliyor 

bana. Ülkedeki sömürü ve soygun düzeni sürdürü
lürken, baskı rejimi uygulanmasında MHP'nin vuru
cu gücü yine maşa oîarlak kullanılaeaık, faşizm tüm 
olanakları ile amaca ulaşmış olacaktır bu gidişle. 

Şimdiden okulların işgaline başlayan, öğrenci ol
mayan faşistlerle elbirliği yapıp, baskın düzenleyen
ler tehlikeyi haber vermektedirler. Hükümetin ağzın
dan olumlu tek söz çıkmıyor. Büyük tehlike gelişi
yor. Okullar bir sükunete kavuşmuşken buradan 
uzaklaştırılıyor. Türkiye gerçeğinde bunu dikkate al
mamak olayların büyümesine göz yummak demek
tir. 

Görüldüğü kadarı ile emperyalizmin Türkiye'ye 
dönük planı yerli ortaklarıyla birlikte ne yazık ki, 
Sayın Demirel Hükümetlinin Programında karşımıza 
çıkıyor. Bunu ben antidemokratik bir Program ola
rak görüyorum. Bu nedenle çıkarılmak istenen yasa
lar ve yapılacak düzenlemeler tüm özgürlükleri kı
sıtlayıcıdır. Türk Ulusunun özelliklerimi gözönünde 
tutmadan, onun tarih boyu tüm kavgalarını özgürlük 
uğruna verdiğini dikkate almadan yapılacak her ha
reketin yapanlara fayda getirmeyeceği kanısındayım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Size ge
tirmediği gibi.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Doğru. 
Daha dün Hükümete gelmeden, güvenoyu alma

dan Anayasamızdaki Devlet memurları için konan 
belirli haklan çiğneyerek bir hınç, hırs ve hışımla 
Devlet memurlarını görevlerinden atmak ve onları 
mağdur etmek doğru değildir. 

Saym Demirel ifade ettikleri 100 gün programıy
la ihlâsla, hulus ile ve cansiperane işe başlarken 
ayakkabı boyacısından başlaması ve arkasından bü
tün Devlet memurlarını perişan eden listelerin hazır
lanması yanlıştır, hatalıdır. Devlet bürokrasisini sars
manın hiç bir partiye fayda getirmeyeceği kanısın
dayım. 

İlk günlerde Devlet memurları sürgün edilmeye 
başlanmıştır. Bir kısım Devlet görevlileri ne yapaca
ğını şaşırmış durumdadır. 

Eğer, bir Devlet sistemi varsa, bir düzen içinde 
hükümetlerin siyasal tercihleriyle işinin uzmanı me
murların bilgilerinin bağdaştınJmaları ve Devletin 
devamlılığının sağlanması şartsa, bu dikkate alınma
lıdır. Eğer, her gelen hükümet iyi yetişmiş Devlet 
memurlarını yerinden eder, Devlet bürokrasisinde 
tahribat yaparsa, Devlet büroksasisi çöker, ortada 
güvenilecek bir Devlet bürokrasisi kalmaz, ülke so
runlarını çözecek uzmanlar kalmaz. Bu nedenle de 
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Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu büyük sorunlar 
çözülmez. Nitekim, MC dönemlerinde iyi yetişmiş 
Devlet memurları yasa dışı davranışlarla görevlerin
den uzaklaştırılmış, mağdur edimiştir. O nedenledir 
ki, Demire!'in bütün çabasına rağmen, MC'nin bütün 
çabasına rağmen, Devlet bürokrasisi maalesef o Hü
kümetin çökmesine neden olmuştur. Bugün onun 
çökmesine neden olan Devlet memurlarını tekrar gö
reve getirmek, kurulacak bu Hükümeti kısa zaman
da çökertmektir. Eğer, amaç kısa zamanda çöküp 
bir erken seçim için hazırlıksa, bir diyeceğim yok. 
Öyle değilse, iyi yetişmiş Devlet memurlarını koru
mak, Devlet bürokrasisini yıkmamak ve bununla 
Devlet bürokrasisini yıkmakla uğraşmanın Türkiye' 
ye bir şey getirmeyeceğini bilmek gerekir. 

Nitekim, ülkeyi 18 milyar dolar (1 trilyon TL. 
demektir) dış boroa sokan o çürümüş bürokrasi, o 
gerçekten çürüttüğümüz bürokrasidir. MC dönemlini 
yıkan da budur, Türkiye'yi bu duruma getiren de o 
bürokrasidir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ecevit'i 
ne yıktı?.. Onu da bir söyle. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — O bürokra
si.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ege. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Partizan me
murlarla DeVlet daireleri yine doldurulacaksa rejim 
şimdiden tehlikeye giriyor demektir. Sayın Demire!, 
«Türkyîe'niin döviz faturasında israf mevcut değil
dir.» diyor; ama yetersiz, bilgisiz kimselerin aracılı
ğı ile 1 trilyon lira israf edilmiştir. 

Nitekim, Sayın Demire! 5 Kasım 1979 günlü Ba
sın Toplantısında da, «Ödemeler dengesi açığı bir 
hastalığın veya kusurun işareti değildir, bir hesaptır. »ı 
diyorsa da, yine bu hesabı kötü yönetime bağlamak, 
Türkiye'nin bir gerçeğidir. 

«Bugünkü sıkıntıların kökünde, Türkiye'nin öde-* 
meler dengesindeki açık ile kötü idare yatar.» sözü 
ile dönemlerindeki kötü idarenin gerçek durumunu 
da ortaya koymaktadır. Bu iki beyanat arasında çe
lişkiler de olsa, anlatım başka türlü de ölsiâ, gerçek
te birleşmek lazım, Türkiye'ye iyi yetişmiş devlet me
murlarının gerektiğine inanmak lazım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, siz okumaya devam 
ettikçe, ben de müdahale mecburiyetıinde kalıyorum, 
ona devam edeceğim. 35 dakika oldu, bana ikaz ve 
uyarılar geliyor. Takdir edersiniz, siz blana yardımcı 
olmazsanız ben bu yönetimi nasıl götürebilirim?.. 
Lütfen Tüzükleri beraber uygulayalım. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Saym Başn 
kanım, ben size yardımcı oluyorum. Şimdi bir şeyin 
hepsi konuşulmaz herhalde değil mıi Sayın Başka
nım?.. Ben not almışım, yarı yarıya bile olmuyor 
benim burada okumamla konuşmam. 

BAŞKAN — Hayır, bunu siz hazırlarken yapma
lısınız. Siz eski bir parlamentersiniz, kaç saatte, kaç 
dakikada biteceğini muit laka evvelden ayarlamanız 
gerekirdi. 20 dakikalık konuşmayı 40 dakikaya, 50 
dakikaya değil, 5-10 dakiika geçer, kabul ettim; ama 
büyük imkân doğurmuyor, bunu rica edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, özür dilerim; ama... 

BAŞKAN — Yardımcı olun ban'a. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Olacağım 

da, bir şey arz ediyorum ben. 
BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamila) — Ben tam 
okumuyorum ki... 

BAŞKAN — Haksız yönümü bileyim, buyurun, 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Dikkat edi

yorsanız, yan yarıya ben... 
BAŞKAN — "Siz okudukça müdahale edeceğim 

dedim dikkat buyuruyorsanız. Lütfen yardımcı olun 
bana. 

Buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bu kötü yö

netim sonucu, Türkiye'nin enerji durumu da, gördü
ğünüz gibi Avrupa'nın en geri ülkelerinden biri duru
muna gelmiştir. Bundan sonra okumuyorum, hepsimi 
konuşacağım. Sayın Başkan ondan sonra herhalde 
müdahale etmeyecek. 

Türkiye'nin durumu, bütün komşularımız dahil, 
Avrupa ülkeleri arasında, bilhassa akarsularımız ba
kımından 6 ncı sırayı alıyor.-Öyle iken Türkiye'nin 
enerjide akarsularından faydalanma durumu ise, kom
şularımızın hepsinden % 50 daha geride. Türkiye'nin 
bu kadar suları olmasına, hidroelektrik bakımından 
faydalanmamıza, termıilk santraller bakımından fay
dalanmamıza rağmen, buruları bir tarafa bırakmışız, 
Türkiye'nin enerjisini petrole bağlamışız. Yıllardır 
kötü bir uygulama ile Türkiye'nin enerjisi petrole 
bağlanmıştır. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Yüzde kaç?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bugün Tür

kiye'nin enerjisinin % 60'ı petrole dayalıdır. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Yanlış. 
BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, izin verirseniz onu 

Enerji Bakanından sorarız. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bu, çok acı 
bir gerçektir. Bu, Devlet İstatistik Enstitüsünün ver
diği rakamdır. 

Ne yazık ki, yıllardır barajlar krallığı, sulamada 
bilmem ne krallığı; petrol tüketme krallığı olmuş Tür
kiye'de. (AP sıralarından, alkışlar!). 

Milli eğitim konumuza gelince: Çok üzgünüm! 
bu ifadelerin bu Programda kullanılmasına. Sayın 
Reîsoğlu'nım ifade ettikleri gibi, bilim ve eğitim çağ
daştır, onun çağdaşlığını kaybettiğiniz sürece eğitim 
ve bilim durur. Bunun en güzel örneğini Atatürk ve
rir. Ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracağız. 
Ne ile?.. Çağdaş bilimle, çağdaş eğitimle; ama Prog
ram ne diyor bakınız... Sayın Başkan bunu da oku
mla saymaz her halde. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen yine 
oku, nene lazım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — «Eğitimimiz 
beynelmilelci ve Marksist tesirlerden kurtarılacak,» 
tamam. «İdarede, mevzuatta, ders programları ve ki
taplarında, kültürel faaliyet ve neşriyatta...», (Ata
türk dil devrimi düşmanlığı.) «... eğitim milliliği te
mel ilke olarak korunacak ve itibar edilecek. Öğret
menlerimiz Cumhuriyet okullarında Türk çocuklarını 
milliyetçi bir ruh ve düşünce ile yetiştirecekler. On
ların gönüllerine ve zihinlerine, Devlete, millete, aile
ye, milli ve manevi değerlerimize, milletimizin gele
ceğine sadakat ve sahiplik şuurunu yerleştireceğiz.» 
«Sadakat ve sah iplik. »< ileri gitme yok, çağdaşlık 
yok. 

Özerk üniversiteler için Anayasa ve Ünversita 
Yasasına rağmen, ne d i yer Program?.. «Özerk yük
seköğrenim kurumu ve kuruluşları öğrencilerini, Dev
letimize, insan haklarına dayalı, demokratik rejime, 
milli hayat felsefemize sadık bir şekilde yetiştirmek
le mükellef olacaklar. Bunun için bütün tedbirler alı
nacak.»; Çağdaşlık ve bilimdeki gelişme, üniversite
deki araştırma, buluş, bilim üretme, teknik üretme, 
teknoloji üretme yok. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Yetiştirmek için 
hepsi var. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gazioğlu 
gelecek, -Milli Eğitim Bakanı olacak, o okutacak. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ne yazık 
ki, MC dönemlerinde bazı durumlar ortaya çıktı. 
Bunlar; görüldüğü kadarıyla o zamanın milliyetçi an
layışına göre, şeriatçı, hilafetçi, veya sadece fanatik 
dinci, maneviyatçı, mukaddesatçı akımların artışına 
neden olmuş. Sonra ne olmuş?.. Türkiye'yi bugün 

baştan başa sayıları 50 - 60 bini bulan Kur'an kurs
larına terk etmiş. Süleymancı Kur'an kursları, Nur
cu Kur'an kursları. Süleymancı Kur'an kurslarının 
kapısından giren Atatürk ve rejim düşmanı olarak 
çıkar, Arap milliyetçiliği duygusuyla çıkar. Nurcular 
Atatürk'e iyi demiyorlar. Atatürk'e iyi demeyenler, 
onu devrimlerine de iyi demiyorlar. İşte, bu MC dö
neminin mirasları, milliyetçi eğitim mirasları... Öyle 
ise, lütfen bu milliyetçi eğitim anlayışını da Atatürk 
milliyetçiliği, Cumhuriyet milliyetçiliği yönünde ala
lım. O milliyetçiliğin içinde halkçılık olduğunu bile
lim, o milliyetçiliğin içinde lâiklik olduğunu bilelim, 
o milliyetçiliğin içinde vicdan hürriyeti olduğunu bi
lelim, o milliyetçiliğin içinde devrimcilik olduğunu 
bilelim, o milliyetçiliğin içerisinde çağdaş anlayışın 
özü, kökü olduğunu bilelim. Eğer, milliyetçiliği bu 
yönde alıyorsak, zamanınızda Türk okullarına sok
tuğunuz din, ahlâk dersleriyle milleti birbirine düşü
ren milliyetçilik anlayışı ise, bu din ile milliyetçilik 
anlayışını birleştirici fantazi, aynı zamanda da zararlı 
bir milliyetçiliği öneriyorsanız, bunun karşısında ola
cağız. 

Programdaki ekonomik görüşler de inandırıcı, do
yurucu değil. Enflasyonu durdurucu, yatırımları ço
ğaltıcı, üretimi artırıcı, dışa bağlılığı azaltıcı ve ulu
sal kaynaklarmızı iyi kullanıcı bir şeyler getirilmiş 
gözükmüyor. Program üstünkörü geçilmiş bir prog
ram. İnanınız, şimdiye kadar olan Adalet Partisinin, 
hatta MC dönemleri programlarindan bile daha za
yıf, daha yetersiz. Enflasyonu sürükleyici bir Prog
ram bu; devalüasyon getirecek bir Program bu... Bu 
Program, bilhassa masraf kapısını çoğaltan, gelir ka
pısını göstermeyen bir Program. Bir vergi reformu
nu amaçlamamış bir Program. Bu Program, bir sa
tış vergisini getirmekten kaçan bir Program. Bu 
Program, tüketim malları için bir vergi getiremeyen 
bir Program. Bu Program, bilhassa Türkiye'nin ger
çeklerini, şu anda içinde bulunduğu gerçekleri bir ta
rafa itmiş olan bir Program. Nitekim, bu Programın 
daha önceki, bir yönüyle aynısı olanlar, Türkiye'yi 
18 milyar dolar borca sokmuştur. Bunun 6 milyar 
doları da 1978 yılında ödenmesi gereken hale gelmiş
tir; ama Bülent Ecevit Hükümetinin iyi bir tutumu; 
(Adalet Partisi sıralarından «Bravo», sesleri). Bütün 
dünya ülkeleriyle, doğudan batıya, Amerika'dan İn
giltere'ye, Rusya'dan Libya'ya kadar kurduğu büyük 
bağlarla suyuna, karpuzuna, her türlü meyvesine ka
dar satışı sağlayan dış ticaret açıklarını kapatmak 
için amaçladığı hedeflere doğru, adım adım yakla
şırken, sizin teslim ettiğiniz de 628 milyon dolar Mer-

— 176 — 



C^ Senatosu B : 8 

kez Bankasında işlemez durumda iken, bugün o ka
sa aç ilmi ş, şu anda 5 milyar dolar işlerlik kazandırıl
mıştır. 11 milyar dolarlık kapı açılmıştır dışarıya. Bu
nu iyi kullanabilıirserDİz, dışarıya itimat sağlayabilir-
seniz bu parayı alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. 

ATA BODUR (Ordu) — Siz niye kullanmadınız 
şimdiye kadar?., 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ama, itimat 
sağlayamazsanız, bir şey yapamazsınız. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz sağ-
layamadınız, alamadınız değil mi?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Yalnız bun
ları mı bırakmışız size. İhracat artırılmış ve çeşitlen
dirilmiş, katlı kur uygulaması getirilmiş, ödeme gü
cünü aşan dış borçlar ertelenerek yeni kredi olanağı 
sağlanmış. IMF ile ve Dünya Bankası ile uzun süre
li, sağlam ekonomik ilişkiler kurulmuş. 2 Milyar do
larlık dış borç ödenmıiş, buna 'karşın örtülü MC veya 
azınlık Hükümeti, ne olursa, olsun daha şimdiden 
Programını incelediğiniz zaman DÇM'lere ümit bağ
lamış gözükmektedir; ama yanılıyor. Bir daha ki... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — DÇM ne
dir Hüseyin Bey, izah eder misiniz?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Beyefendi, 
beraber oluruz, anlatırız. 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen karşılıklı konuş
mayın ve müdahale etmeyin. Sayın Ege, bugün siz 
de biraz faal görünüyorsunuz bu konuda; rica ede
yim. 

Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — DÇM nedir 

biliriz; ama gerek duymuyorum sana bunu söyleme
yi, çünkü bu çok basit bir soru, basit bir davranış. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk, ben cevap 
veriyorum, buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ama, IMF 
veyahutta Dünya Bankası, bir daha Ecevit gibi yi
ğitçe davranıp faizciden, ortada para dolaştıran para 
babalarından, bankerlerden alınan borcu, devlet bor
cu haline getirmez. Ecevit, devlet borcu haline getir
mekle sizin de Devletin de haysiyetini kurtarmıştır. 
Bu bakımdan bu DÇM'lere gittiğiniz zamlan, IMF 
bugün sizin 'karşınıza çıkacaktır. O bakımdan, lüt
fen Programda bağlanan bu ümitleri bir tarafa atı
nız, Türkiye'nlin gerçeği üzerine dönünüz, milli kay
naklarımızın daha da gelişmesinde dikkatli olalım. 

Ne sanıyorsunuz, geldiniz de ne oldu?.. İşte, dün 
İstanbul'dan geldim, gidin balkınız, motorin 865 ku
ruştur. Motorin kaç liradan satılıyor biliyor musu
nuz?.. 25 liradan. 
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ATA BODUR (Ordu) — Alıştırdınız, sayenizde. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Akaryakıt 

kaç kuruştur? 650 kuruş. Kaç liradan satılıyor bili
yor musunuz?.. 17 liradan. 

ATA BODUR (Ordu) — Kimler satıyor, kim
ler?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bizde 280 
kuruştu. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Oysa ki, si
ze stoklar bıraktık; ama onu da kullanamıyorsunuz. 
Daha şimdiden karaborsanın, istifçiliğin ve istifçile
rin kazancına maalesef el koyamaz duruma geldiniz. 
İstifçilerin sizinle birlikte olmadığını, istifçilerin, ka
raborsacıların sizden ayrı olduğunu ispat etmek zo
rundasınız. Yoksa siz kısa zamanda çökersiniz, bir 
daha belinizi doğrultmamlak üzere çökersiniz. 

ATA BODUR (Ordu) — Sizin gibi, sizin gibi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ben bu kür
süden 1977'de de konuştum. Sayın Ucuza!, «Nedir, 
kâhin misin ki, biliyorsun netice olacağını»ı diyordu. 
Bakın, 14 Ekimde konuşmadım, fakat şimdi burada 
konuşu yorum. Adalet Partisi bu Hükümetiyle bu 
desteklerle böyle giderse, Adalet Partisinin de sonu 
kötüdür, Türkiye'nin de sonu kötüdür. 

O balkımdan, dileğim o ki, anlayışlı Adalet Par
tili arkadaşlarımın tabandan olan elbriiliği, güçbirli-
ğiyle Türkiye'nin gerçekleri üzerine eğilmekte ve Tür
kiye'nin gerçeklerini programlaştırariak, planlayarak 
çözmekte başbaşa vermek için gayret içinde olmala
rını diliyorum, Programın da memlekete hayırlı ol
ması dileğiyle teşekkürlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Efendim bir önerge var; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şahsî konuşmaların azami 15 dakika olarak sınır

landırılmasını arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Orhan Çalış 

BAŞKAN — Yani kişisel konuşmaların 15 daki
kayla sınırlandırılması önerilmektedir. 

Lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Şebip Karamullaoğlu. Saat 21,45. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Her 
halde benden sonradır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim sizi de içine alarak 
kapsam öyle çıktı, bir itirazınız olmadı. Yüce Genel 
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Kurulun takdirlerine vabeste ve karar böyledir. İna
nıyorum yardımcı olursunuz bana?... 

Buyurun. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Demirel'in 
kurduğu «Azınlık Hükümetinin» Programını Pazarte
si günü burada dinledik. Güven oylaması ile etkin 
bir ilgisi bulunmayan Kurulumuza, Programın genel 
ilkeleri üzerindeki kişisel görüşlerimi, düşüncelerimi 
arz etmek istiyor, sizlere saygılar sunuyorum. 

Sayın üyeler; 
Hükümet programları bir hükümetin iktidarda 

kaldığı sürece yapacağı işlerin getireceği hizmetlerin 
bir listesidir. Söz konusu Programı da bu biçimde ni
telemek gereklidir. Kaldı ki, büyük iddia ve vaatler
le dolu olan bu Programın başka açılardan da bir 
önem taşıdığını söylemeliyim. 

Berice Programın açık niteliği Adam Smith'i ye
niden keşfetmiş olmasıdır. Bu keşif Adalet Partisi
nin felsefesine uygun; ama fakir fukara edebiyatı, 
milli kaynakların yeterince kullanılmadığı edebiyatıyla 
yola çıkan Hükümetin daha baştan çelişkilerle işe baş
ladığını göstermektedir. Bir kalemde ülke kalkınması
nın özel girişimlere bırakılır gibi olması, ülkenin bil
hassa ekonomik sorunlarının sermaye çevreleri ve ya
bancı sermayeyle işbirliği yapmak suretiyle çözüme 
'bağlanmak istenmesi bütün sorunların son 20 ayda 
ortaya çıktığı iddia ve suçlaması Programın içtenli
ği üzerinde beni kuşkuya düşürmüştür. 

Bilindiği gibi, Adalet Partisi belli ara vermeler 
hariç, 13 seneye yakın bir süre ülkeye hâkim olmuş, 
dilediğince işleri yürütmüştür. Başarı ve başarısızlık 
Adalet Partisinin borç ve alacak hanesine kaydolmuş
tur. Program bu gerçekleri unutmuş, hafızali beşeri 
nisyân ile malul saymıştır. Ülkemizin içinde bulun
duğu maddi manevi çıkmaz ve darboğazların vebali, el 
çabukluğu ile Cumhuriyet Halk Partisinin omuzları
na yüklenmek istenmiştir. Sanki bizden önceki ikti
darlarda anarşi yoktu, şekavet yoktu, bâğiler kol gez
miyordu, yolsuzluk yoktu, eş - dost kayırması yok
tu... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, hatibin konuşması an
laşılmıyor efendim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Krediler rozete göre dağıtılmıyordu, rüşvet, irtikâp 
alıp yürümemişti, vergi iadelerinden zengin olanlar 
yoktu, taraflı - bürokratlar Devlet çarkını altüst et

memişti, KİT'ler arpalık haline getirilmemişti, Ata
türk ilkeleri bir kenara itilmemişti, yüce İslâm dini 
mürâiler elinde siyaset pazarına sürülmemişti; dar 
gelirliler, emekliler, işçiler, memurlar, küçük esnaf 
sıkıntı çekmiyordu. Milli gelir dağıtımında adalet öl
çüleri hâkimdi, topraksız köylü kalmamıştı, vergi ada
leti sağlanmıştı, vurguncu düzenle etkin mücadele 
ediliyordu, parlamenter pazarları kurulmamıştı, çıkar
cılar, vurguncular, komisyoncular itibar görmüyordu, 
partizanlık alıp yürümemişti, kolluk kuvvetleri arasına 
ideolojik ayrılıklar sokulmamıştı, inanç ve mezhep ay
rılığı körü'klenmemişti, olmayan etnik gruplar oluşturul
mak istenmemişti. Toplumumuzu temelinden sarsan, 
bizi birbirimize düşüren bu düzensizliklerin sorumlu
su milletimizin başına bu çorapların örülmesine fır
sat veren Adalet Partisi ve onun ortaklan diğer par
tilerdir. 

Sayın üyeler; 

Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir ortamı devir 
almıştı. Düzeltmeye uğraştı, çalıştı; ancak bölücüler, 
çıkar çevreleri, sömürü ortaklan çalışmalarımızı kös
teklediği gibi, bizim de kabul ettiğimiz kusurlarımız 
eklenince, Adalet Partisine iktidar yolu yeniden 
açıldı. İşte bu yol «Azınlık Hükümetinin» yoludur, 
okunan Program da bu «Azınlık Hükümetinin» malı
dır. 

Sayın üyeler; « 
Programı iki noktada, iki bölümde değerlendirmek 

mümkündür. 

Genel konular : 
Program, ülkenin çeşitli dertlerine Hükümetin 

çare bulacağını, bu işin üstesinden gelemeyen Cum
huriyet Halk Partisi İktidarının sorumlu olduğunu 
söylüyor. 

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, ülkemiz çe
şitli açmazların bataklığına saplanmıştır; ama bu aç
maz ve çıkmazların kaynağı, baştan işi ciddiye al
mayan Adalet Partisidir. Şimdi bu Parti ne yapmak 
istiyor?... «Cek» ve «Cak» larla işi savuşturmak isti
yor. Hükümet, Anayasanın 123 ve 136 ncı madde
lerine sığınarak olağanüstü yargı kuruluşları getirmek 
istiyor. Mesele yeni mahkemelerin kurulması değil, 
mesele mevcut yasaların tarafsız uygulanmasıdır. İda
re ve icranın tarafsızlığı, ülkede huzurun sağlanma
sında, anarşinin önlenmesinde ilk şarttır. Ülkemizde, 
Takriri Sükûn, İstiklâl Mahkemesi, İzale-i Şekavet, 
Milli Korunma Kanunları görülmüştür. Ancak bunla
rın etkileri geçici olmuştur. 
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Programda, adaletin hızlandırılması için yasal ted
birlerin alınmasını elbette ben de isterim, istiyorum. 
Ancak, şimdi mi hatırladı bu noktayı Adalet Parti
si?... 5442 sayılı İl İdaresi Yasasının günün ihtiyaç
larına göre yeniden düzenleneceği, valilerin yetkileri
nin artırılacağı ve yetkilerinin açıklığa kavuşturula
cağı gibi yuvarlak vaatlerden vazgeçip, idarenin, par
tizanların tasallutundan kurtarılması lazımdır. Şerefli 
tarihe sahip Emniyet Teşkilâtımızın, Anayasamızın 
getirdiği ilkelere uygun biçimde yeniden organize 
edilmesi, siyaset çamuru içinde yuvarlanan teşkilatın 
temize çıkarılması için gerekiyorsa yeni anlayışla ye
ni yasalar getirilmesi lazımdır. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Siz getiriniz. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Biz getirmedik, siz getirin diyoruz. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zongul
dak Milletvekili) — Getiriniz kabul ederiz dedik. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Diğer memurlar için de durum aynıdır. Programda bu 
konuda nelerin yapılacağı gösterilmemiş, nispi tem
sili içeren bir demokratik idarede, devlet çarkının ta
rafsız ellere verilmesi yönünde hiç bir şey söylen
memiştir. İdari yargının kuşa çevrilmesi isteği, böl
ge idare mahkemelerinin kurulması konusunda Prog
ramda bir maddenin bulunmaması, işlerin yine olu
runa bırakıldığı izlenimini vermektedir bana. 

Yasaları ciddiyetle uygulamak gücünü kendinde 
bulamayan iktidarların mütemadiyen kanunların ye
tersizliğinden yakındıkları görülmüştür tarihte. Ehli
yetsizliklerini, hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı yasalarla 
örtmek isteyen iktidarların sonucu, akıbeti hüsranla 
bitmiştir. 

Sayın üyeler; 
İktidarımız zamanında üzerinde titizlikle duru

lan, milli eğitimin Atatürk ilkelerine uygun biçimde 
oluşturulmasını ve bunda devam edilmesini biz de 
yürekten istiyoruz. Burada Programın ekonomik bö
lümlerine geçmeden, Programın içtenliğini gölgeleyen 
dini eğitim maddelerine dokunmak istiyorum. 

Programın 34 ncü sayfasında, Kur'an-ı Kerim öğ
renimine önem verileceği, Kur'an kurslarının gelişti
rileceği, din görevlilerinin kadro sıkıntısının giderile
ceği, köy camilerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü ta
rafından yapımının hızlandırılacağı, din ve ahlâk ders
leri müfredatının yeniden düzenleneceği, yurt dışında
ki çocuklarımızın din ve ahlâk dersleri görmelerinin 
sağlanacağı söylenmiştir. Oy avcılığının, belli çevrelere 

selâm yollamanın, gayri samimi davranışın tipik ör
neklerini görmekteyim bu maddelerde. Yüce dinimiz 
İslâmiyet şu veya bu partinin tekelinde değildir. Bu 
temas edilen maddeler üzerinde öteden beri durul
muş ve durulmaktadır. Ancak, bunu bir hükümet 
programının maddeleri biçiminde oluşturmak ise bir 
art niyet mahsulü, bir çıkar aramanın belirtisidir. 
İslâmi konularda Anayasamızın laik ilkelerini unut
mamak lâzımdır. Sen hem laiklikten dem vuracak
sın, hem dini önlemleri programına sokacaksın... Gü
cünüz yetiyorsa, bunu kötülemek için söylemiyorum. 
Anayasamızın laiklikle ilgili maddelerini çıkarır işe 
böyle başlarsınız. Bu daha samimi olur. Neyse, bil
diğiniz gibi, devam ediyorum, müsaade buyurun. 

Müslüman olan ülkemizde... (AP sıralarından gü
rültüler.) Dinleyin, acele etmeyin, bağırmakla iş ol
maz. Müslüman olan ülkemizde din hizmetleri ya
saların güvencesi altındadır. Yoksa Adalet Partisi
nin veya başka bir partinin himayesi, niyabeti, vesa
yeti altında değildir. (AP sıralarından gürültüler.) 

Programda ülkenin ekonomik sorunlarını çözüm
lemek için kesin çareler gösterilmemiş, yukarıda işa
ret ettiğimiz gibi Adam Smith'in koltuğunun altına 
sığınılmış, Türkiye sanayi ve iş adamlarının istikâ
metleri doğrultusunda satırbaşları oluşturulmuştur. 

Bakın, Program ne diyor. «Ülkemizin kalkınma
sı için yabancı sermayeden faydalanmayı zaruri gö
rüyoruz. Yabancı sermaye akışını yavaşlatan veya 
durduran bürokratik engelleri kaldırmak kararındayız.» 
Böyle diyor Program; ama bu isteğin sınırı nedir?.. 
Nerede başlayacak, nerede bitecek?... Düyun-u Umu-
miyeden kurtulmak için, Kurtuluş Savaşı vermiş bir 
millet olduğumuzu unutmamamız lâzımdır. Bunu söy
lüyoruz. 

Sermaye, bilhassa yabancı sermaye muhtaç ve 
ekonomik bünyesi zayıf bir ortamı sömürmek, ülke
nin öz kaynaklarına el koymak için gelir, montaj sa
nayii olarak gelir, paketleme sanayii olarak gelir, tü
ketici sanayii olarak gelir, çiklet sanayii olarak gelir, 
aracı ve komisyoncular bularak gelir. Buna meydan 
vermemek lâzımdır. 

Geri kalmış bölgelerimize ayrı bir özen gös
terilmesi bilimsel araştırmalara önem verilmesi mem
nunluk vericidir. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — İlaca 9 milyon, çik
lete 11 milyon dolar döviz sizin zamanınızda veril
di. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Ancak bilimsel araştırmaların çağın teknolojisine uy-
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gun olmasında zaruret vardır. Bakın, bizim dönemi
mizde söylüyorum, bir incelemeye göre, geçen yıl
larda bilimsel araştırmalar için 7 milyara yakın para 
harcanmıştır. Bunun 2 milyardan fazlasını MTA, 1 
milyardan fazlasını DSİ, 600 milyon lirasını da Ta
rımsal Araştırma Genel Müdürlüğü, bunun 530 mil
yonu TÜBİTAK ve 450 milyonuna yakın da üniver
sitelere harcanmıştır; fakat maalesef bu araştırmalar 
içinde... 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Maaşlara ver
diniz. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOGLU (Devamla) — 
Dinle Beyefendi lütfen, ben sizi dinledim. Bu araş
tırmalar içinde çağımıza uygun araştırmalar yoktur. 
Uçak yoktur, kimyasal bileşimler yoktur, ilaçlar yok
tur, petro - kimya yoktur, elektronik makineler yok
tur, işlenmemiş metal ürünleri yoktur. Demek ki, 
bilimsel araştırmalarda bizi çağın teknolojisine yü
celten, yükselten araştırmalara para vermeliyiz. Yok
sa ulufe dağıtmamalıyız. Bunu söylediğim zaman 
niye kızıyorsunuz. Bunu sadece size söylemiyorum 
ki bizden evvelki, sizden evvelki uygulamalarda bu
nun içindedir. 

KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Kip kup yaptınız. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOGLU (Devamla) — 
Biz «Kip kup» yaptık, siz de «Cep mip» yaparsınız. 

Demiryollarının, limanlarımızın ıslahı, geliştirilme
si... (Sizin Programınızı takip ederek söylüyorum.) 
Haberleşme sistemimizin günün ihtiyaçlarına cevap 
verir hale getirilmesi, renkli televizyon kanallarının 
kurulması, harp sanayinin kurulması vaatleri acaba 
özel teşebbüsün, özel sermayenin, yabancı serma
yenin istiânesiyle mi, yardımıyla mı yapılacak?.. 
Onu sormak istiyorum. 

KÂZIM KARAAÖAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Karma ekonominin gerekleri yapıldı. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOGLU (Devamla) — 
Bu vaatler, programın... 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu, bir dakika 
efendim. 

Siz sorulan eğer yöneltiyorsanız elbette ki, sol 
tarafımzdaki Sayın Hükümet Üyelerine yapacaksı
nız. Bu tarafa konuştukça haklı olarak sataşmalar 
geliyor. Çok rica ediyorum. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Alışkanlık efendim. Sataşıyorlar, ben de cevap ve
riyorum. (AP sıralarından alkışlar.) 

Bu noktalar Programın temelden yoksun, her ko
nuya temas edilmiş olmak için kaleme alınmış bir 
vaatler manzumesi olduğu intibaını, izlenimini ba
na veriyor Sayın Başkanım. 

Köy tapulama çalışmalarının hızlandırılması, il
keleri ve bilhassa imece ilkesi zedelenmeden yeni 
bir Köy Kanunu hazırlanması, yetersiz hale gelen 
Çiftçi Mallarını Koruma Yasasının, 1580 sayılı Be
lediye Kanununun yeniden ele alınması, kooperatif
çiliğin geliştirilmesi, orman köylüsünün hayat düze
yinin yükseltilmesi, köylüye daha çok kredi sağlan
ması istemleri sizin olduğu kadar, Cumhuriyet Halk 
Partisinin de yıllarca oy kaybetme pahasına, iktidar
dan olma pahasına uğrunda mücadele verdiği konu
lardır. 

OSMAN ÇETİN (Tokat) — 22 aydır niye yap
madınız?... 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Tüm vatandaşların geçim sıkıntılarının önlenmesi, as
gari ücretin vergi dışı bırakılması, sosyal güvence
ye önem verilmesi, Sosyal Sigortalar, Bağ - Kur, 
Emekli Sandığı, özel kurumların emekli sandıkları
nın birleştirilmesi suretiyle, sosyal güvence kuruluş
ları arasında bir birlik sağlanmasında zaruret var
dır. Tahakkuk ettirirse bu Hükümet bundan sadece 
kıvanç duymalıdır. 

Konut sorununu âdil biçimde çözümlemek, ge
cekondu ve kaçak inşaatı böylece ıstırap kaynağı ol
maktan kurtarmak bizim de amacımızdır. 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu, vaktiniz dol
du; 20 dakika oldu, toparlarsanız iyi olur. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım, toparlıyorum Sayın Baş
kanım. 

Toprak Reformundan Programın hiç söz etme
miş olmasını yadırgamadım. Zira bu Program, kök
lü konulara el atmaktan titizlikle sakınmış ve bu 
sakınma görüşünün bir ifadesidir. 

ATA BODUR (Ordu) — Siz hepsini yaptınız, 
hepsi bitti. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla)"— 
Kızmayın, ne yapayım kardeşim, böyle geliyor içim
den. 

Bakın bu işinize gelir işte : Tam Gün Yasasının 
boşlukta kalmaktan kurtarılması, sağlık hizmetleriyle 
ters düşen taraflarının hızla düzeltilmesinde isabet 
vardır. Bak bu işinize geldi. 

KÂZIM KARAAÖAÇLIOĞLU (Afyonkarahi
sar) — Kötü mü yani?..T 
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M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Sayın üyeler; 

Sözlerimi toparlıyorum. Ülkemizi maddi, mane
vi yönden açmazlara düşüren enflasyon birden oluş
mamıştır. Uzun yılların hatalı politikalarının sonu
cudur. Önemli olan, bu belâdan ülkeyi kurtarmak
tır. Alınacak tedbirler arasında. (Çok tedbirler var 
da ben aklıma geleni, inandığım şeyleri söylüyorum.) 
KİT'lerin hizmet zararlarıyla idarecilerinin yetenek
sizliğinden, beceriksizliğinden doğan zararları birbi
rinden ayırmak, ücret sistemini yeniden gözden ge
çirmek de vardır. Enflasyonla bir arada yürüyen pa
ra operasyonlarından mümkün olduğu kadar sakın
mak gerdelidir. 

Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Okuduğum 
kadarıyla tarihimizde para operasyonları önemli so
nuçlar doğurmuştur. 1946 operasyonu 14 Mayıs 
1950'yi, 1958 operasyonu 27 Mayısı, 1970 operas
yonu 12 Martı ve nihayet 1978 para operasyonu da 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına mal olmuştur. 
(AP sıralarından, «14 Ekimi» sesleri.) 

İşçi ve memur ayrımı ile bir kısım kimselere ulu
fe dağıtmak, bir kısım kimselerin emeğini sömürmek, 
sosyal adalet, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşamaz. 
Bu haksızlığı önleyici tedbirleri almak, devlet çarkı
nın normal işlemesine baş etken olan bir unsur ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu, topladığınız 
şekil bu değil mi efendim? 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Bitiyor Sayın Başkanım. 

İYAK ile MEYAK'ın akıbeti yine meçhuldür. 
Programın 31 nci sayfasında hesap sorulmaktan bah
sedilmektedir. Doğrudur; ancak hesap sormak is
teyenlerin öncelikle kendilerinin hesap vermesi gere
kir. Sureti haktan görünüp, kendi kusur ve yolsuz
luklarını örtmek isteyenlere cevap teşkil eden bir 
darbı meseli hepimiz hatırlatırız. (AP sıralarından 
gürültüler.) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yeni he
saplar çıktı ortaya. 

ATA BODUR (Ordu) — Yağ hesabını verin ba
kalım. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Komşu komşusundan öğrenir iyi ve kötü huylan. 
Programın dediği gibi, devlet idaresinde parti ko
miserleri varsa, bunun mucidi Adalet Partisi ve or
taklarıdır. Şimdi de bu icraat yürütülmektedir. Biz 
de yaptıysak sizden öğrendik yaptık. 
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Biz tarafsız, partizanlığa itibar etmeyen, yürekli, 
mesuliyetten kaçmayan, yobazlığa prim ve taviz ver
meyen, Atatürk ilkelerine inanmış devlet memurları 
istiyoruz. Bugün bu önlemimizin kökenlerinde 1950' 
den bu yana ülkede kamu görevlilerini hor görme ve 
partizanların, militanların bu memurlara musallat o-
ması yatmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu, lütfen. 
M, ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 

Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
ATA BODUR (Ordu) — Sayın Başkan, 15 da

kikayla tahdit etmiştiniz. 
BAŞKAN — İkaz ediyorum efendim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Bakın, bu işinize gelir : Program bazı kuruluşların 
taraflı davranışından yakınmakta, bunun ıslah edi
leceğinden bahsetmektedir. Bunda Hükümetin kendi 
yanlısı kuruluşların hasretini çektiğini görmekle be
raber, amaçlarından sapan, tüzüklerine aykırı davra
nan bütün derneklerin yasa çizgisine getirilmesini de 
yürekten istiyorum. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Sayın üyeler; 
Sözlerimi bitirmek üzereyim. 
Program, ülke kalkınmasında Devlet girişimleri

ni asgariye indirmiş, hatta bir kalemde silmiştir. Eko
nomik yaşamımızın oluşmasında sermayeye öncelik 
tanınmıştır. Yeni servet beyannamesini almak sure
tiyle, gayri meşru kazançlar meşrulaştırılmak isten
miştir. Bu arada esnaf, çiftçi, balıkçıların da ağızla
rına bir parmak bal çalınmıştır. Vergi reformu da 
unutulmuştur. Programın 30 ncu sayfasında, petrol 
ihraç eden ülkelerde meydana gelen büyük mali im
kânların düzenli bir şekilde Türkiye'ye aktarılma
sı suretiyle, kalkınmamızın emrinde kullanılacağın
dan söz edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu, lütfen şu son 
sayfayı artık bir kenara alın efendim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Bitiyor efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı iktidarın binbir 
güçlükle uzun vadeye bağladığı ve tesirinden henüz 
kurtulmakta olduğumuz kısa vadeli borçlara yine 
kapılarımız mı açılıyor? Bu nedenle programın bir 
maddesine katılmakla sözlerimi bitiriyorum. 

Enflasyon ve anarşi bela ve heyulasından ülke
yi kurtaracak bütün iktidarları kutlamak lâzımdır. 
«Türkiye, hürriyet içinde kalkınmanın gerçekleşebi
leceğini ispatlamış bir ülkedir.» diyor Program. Ben 
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de bu inançla, sabırla, teenni ile, hoşgörü ile dinle
diğiniz için... (AP sıralarından Beyaz oy vereceksin» 
sesleri)... dinlediğiniz için teşekkür eder, bütün sı
kıntılardan ülkemizin kurtulması, dostluk ve kardeş
lik bağlarının pekiştirilmesi dileğiyle saygılar suna
rım. (Alkışlar.) Görüyorsunuz ki, 15 dakika konuştum. 
saygılar sunarım. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Beyaz oy 
verecek misin?... 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Oy verme hakkımız olmadığını Yüce Senato biliyor. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Kara-
mullaoğlu. 

Sayın Hasan Güven, buyurunuz efendim. Süre
niz 15 dakikadır efendim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Demokratik düzen, yasalara bağlı olduğu kadar 
geleneklerle de yürür. Köklü bir demokratik düze
nin yerleşebilmesi için, siyasi partilerin birbirlerine 
tahammülü ilke kabul etmeleri gerekir. Özellikle ik
tidar olma şansına sahip olan partilerde bu anlayışın 
daha da çok kökleşmesi lâzımdır. 

Sayın Demirel'in Başkanlığında bu Hükümetin ku
rulmasındaki gelişmeler uygar bir ortamda bugüne 
kadar gelmiştir; partilerle olan ilişkilerde son de
rece anlayışlı bir hava doğmuştur. Kınamak için 
söylemeyelim; ama bir gerçeği de ortaya koyup vur
gulamak gerekir : 

Bundan evvelki Hükümetin kurulması da buna 
benzer bir havadaydı. 226'yı bulan bir çoğunluğu ol
mayan bir Hükümet, Adalet Partisinden istifa eden 
bazı üyelerle iktidar olma olanağını bulmuştu. Bu de
fa aynı gelişme aksi istikamette; Cumhuriyet Halk 
Partisinden ayrılan bazı üyelerin de desteğiyle bir 
azınlık Hükümeti oluşmaktadır; fakat bugünkü Hü
kümete gösterilen anlayış maalesef geçmişte gösteril
memişti. Bunu söylemekteki amacım, bundan sonra
ki gelişmelerde bu iyi anlayış havası içerisinde ge
lişmelerin süregitmesini temenni içindir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturmamız lâ

zım. Bugün Türkiye'deki sıkıntının temeli, anaya
sal düzeni içine sindirenlerle, anayasal düzeni be
nimseyenlerle, onu benimsemeyenler arasında geçen 
bir kavgadır; siyasi partileri de aşan bir gelişmedir. 
Devleti tanımayanların, Devleti tanıyanlar tarafından 
mahkûm edilmesi gerekmektedir^ 

Bu bakımdan, anayasal düzeni içine sindiren bü
yük partilerin, geçmişte anayasal düzeni korumak için 
kendilerine iktidar imkânı veren bu anayasal düze
ne sahip çıkmak için gerekeni yaptıklarını söylemeyiz. 
Ancak, bundan sonraki gelişmelerde içtenlikle Ana
yasal düzeni korumak için iktidar, muhalefet ve di
ğer partilerin somut örneklerini ortaya koymasında 
yarar vardır. Anarşinin sörtdürülebilmesinde en bü
yük etken bu anlayış olacaktır. Şayet Anayasal dü
zeni yıkmak isteyen gruplardan birini başka bir ha
va içerisinde, vatan kurtaran aslan rolünde görüp, 
diğerini de vatan batıran şeklinde görme alışkanlığı 
yine de devam ederse, Türkiye'nin geleceği hiç bir 
suretle iyi olmaz. Tetiği çeken, düzeni yıkan sağda 
da olsa, solda da olsa birdir. Aynı kefeye konacak, 
aynı şekilde muamele görecek ve Türk kamuoyunda 
bu izlenim yaratılacaktır. Bu izlenim yaratılmadığı 
sürece sıkıntılarımız yine de devam edecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türkiye'de demokratik düzenin işlerliği için ba

zı tedbirlere, bazı yasal tedbirlere ihtiyaç olduğu 
bu Programda ileri sürülmektedir. Tabiyatiyle Sayın 
Reisoğlu'nun da belirttiği gibi, pişmiş aşa su katar 
şeklinde daha bu tedbirleri görmeden fikir beyan et
mek doğru değildir. Anca'k, bir nokta üzerinde has
sasiyetle durmamız gerekir. O da, Anayasanın çiz
diği temel hak ve özgürlükler ve sosyal ve iktisadi 
haklar ve ödevler içerisinde bulunan kişisel hakları 
zedeleyici nitelikte olmamalı, kamuoyunu doyurucu 
bir şekilde ve yine kamuoyunun oluşturulmasına ters 
düşmeyecek nitelikte olması lazım. 

İçinde bulunduğumuz ortam son derece hassas 
bir ortamdır. Bu hassas ortam içerisinde en iyi ni
yetle alınmış tedbirler dahi istenilen sonuçları ver
mediği gerçekken, şayet Devlet gücünü bazı grup
ları kayırıcı nitelikte güçlendirmek amacına yönelik 
tedbirler gelirse, bu denge geçmişte de emsali görül
memiş şekilde daha şiddetli bir tarzda bozulacak ni
teliktedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türk Halkı demokratik düzeni içine sindirecek 

nitelikte midir, değil midir?... Kanımca bunu sindi
recek niteliktedir. Uzun izaha gerek yok. En büyük 
şartlar altında kurulan Cumhuriyetin ilk yıllarından 
tutun da, çok partili hayata geçtiğimiz kavgalar dö
neminde, ihtilaller ve ihtilallere teşebbüs dönemlerin
de dahi insan kanının âkıtılmadığı ortamda. Türk 
Milleti anlayışla birbirini karşılayıp demokrasiyi içi
ne sindirdiğini ispatlamışken, şayet 1970 yıllarından 
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sonra bambaşka bir ortama iüilmişse, bunda kaba
hati millette değil yönetenlerin yanlış teşhislerinde, 
yanlış anlayışlarında bulmak lâzımdır. Geçmiş olayla
ra bu gözle bakıp, gelecekte tekrar edilmemesi için 
ders almak da gerekir. 

Burada iki üç cümle ile güvenlik mahkemelerine 
değinmek isterim. Aslında hukuk devleti deyince ge
rek Türkiye'de, gerek dünyanın her yerinde aynı şey 
anlaşılır : 

1. Mahkemelerin bağımsızlığı, 
2. Yargıç güvencesi. Eğer bu iki kurum bir ana

yasal sistemin içerisinde yok ise, orada hukuk dev
leti olmaz. O halde, Anayasamızın öngördüğü bu sis
temi zedeleyecek bir girişim varsa, bu, hukuk devle
tine ters düşer. 

Sayın Baş/kan, sayın üyeler; 
Şimdi, yargıcın bağımsızlığı nerelerde olur?... Ah

met'in, Mehmet'in bir tokat attığı, tarlasına el at
tığı, beş bin lira alacağını alıp vermediği ortamlarda 
yargıcın bağımsızlığına o kadar ihtiyaç yoktur. Yar
gıcın bağımsızlığına esas, Devletin davacı olduğu, ıs
rarlı olarak bazı şeyleri yürütme gücüne dayanarak 
kovuşturduğu ortamda, o davaya bakacak olan yar
gıcı da hükümet tayin ederse; oradaki yargıç, kendini 
tayin edenin davalı veya davacı olduğu suçlu veya suç
suz olduğu bir ortamda rahat karar veremez. Yargıcın 
bağımsızlığına esas burada ihtiyaç vardır. Diğer olay
larda yoktur. Güvenlik Mahkemeleri 136 ncı maddenin 
1973'deki değişik şekli işte yargıcın bağımsızlığını bu 
yönden zedeleyici nitelikte olduğu için hukuk devleti 
ilkleriyle bağdaşmaz diyoruz. Zira, her yer için hü
kümetin gösterdiği iki tane adaydan biri seçilecek 
demek, hükümetin istediği iki kişden bir tanesinin o 
yere getirilmesi demek olur ki, bu doğrudan doğ
ruya hükümetin tayin şekline dönüşür; Anayasanın 
132 nci maddesinde bahsettiğimiz yargıç güvencesini 
zedeler. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Kısaca ekonomik duruma değinmek isterim : 
Planlı kalkınma devlinde bulunuyoruz. Kaldı ki, 

bugün dünyanın gerek sosyalist memleketlerinde, ge
rek kapitalist memleketlerinde derecesi, dozu ayrı ay
rı olmakla beraber planlı kalkınmaya her yönde yö
nelmiştir. Türkiye'de ekonomik durumu açık sergi
lemek lazımdır; birbirini suçlayarak değil. Bugün ne
redeyiz, bugüne nereden gelinmiştir? 

Bugüne 1970'lerin ekonomik politikasıyla kademe 
kademe gelinmiştir. Dışa bağımlı çarpık bir sanayi po
litikası. Bunu inkâr edemeyiz. Dış alımlarımızın % 97' 

si hammadde ve ara mallarına gitmektedir. Bütün ge
lişmeler bunu böyle göstermiştir. 

1971 yılından evvel, İkinci Beş Yıllık Planda da
ha başka bir deyimle ödemeler dengesi açığı beş yıl
da 3 m'ilyar doları bulduğu halde, 1975 yılından son
ra bir yıllık açık 3 milyarı aşmıştır. Hatta 1977 yı
lında 4 milyar 43 milyon doları bulmuştur. Yine 
1975 yılından sonra dış borçlarda büyük bir artma 
olduğu gibi, daha da fenası şartları son derece ağır 
kısa vadeli borçlar bu borçların yarısını oluşturmuş
tur. 18 milyar doları bulan borcun yarısı kısa va
deli borçlara dayanmaktadır. 

Bu gelişmelerin yanı sıra dünyadaki petrol fi
yatlarındaki hızlı artışlarda Türkiye'nin ekonomisini, 
sanayileşmesini petrola bağımlı kılmanın yanında, 
ulaşım ve kasabalara kadar yakıt işlemlerini de fuel -
oil ve petrole dayandırmanın sonucu olarak 1970 yı
lında dış ticaretimizin % 16'sı petrole giderken, 1977 
yılından sonra % 100'ü petrole gider bir duruma gir
miştir. 

Adalet Partisi Grubu Sözcüsü Sayın Batum, yan
lış anlamadımsa, burada kullandığı kelimeler Türk 
ekonomisi için hiç de huzur verici değildir. Zannet
mem ki, Sayın Başbakan kendisiyle beraber olsun. 
Dediler ki, «Türkiye'de kömür, linyit kullanımı son 
derece pahalı ve zaten bu kaynaklar azdır, bunlara 
doğru yöneîmeyeceğiz, daha ziyade petrole doğru sa
nayii kaydırma gibi bir durum...» Bunu ben bir sür-
çü lisan kabul ediyorum. Zira üç sene evvelki MC 
Hükümetlerinde de Sayın Selahattin Kılıç dahi bu 
konudan acı acı şikâyet ederek, Türkiye'n'in petrole 
bağımlı kılınmasından kurtarılması için linyit ocakla
rını, kömür ocaklarını daha fazla işletmek ve hidroe
lektriğe kaymak suretiyle enerjinin temin yolunun ara-
nacağmı söylemişlerdir. Zannederim yine Hükümetin 
tutumu bu olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Demirel Hükümet Programının bir yerin

de bir şeyi doğru vurguladı; ama başka bir doğruyu 
yanı sıra söylemediler : «1977 yılında 77 milyar olan 
para arzı (Ki, 79 milyardır, benim bildiğim) 1979 
yılının sonlarına doğru 177 milyar lirayı buldu.» de
diler. 172 milyardır; yani artış 100 milyara yakın. 
Yalnız bir başka gerçeği de söylemiş olalım; kendi 
iktidarlarının son yılında 52 milyardan 79 milyara 
fırlamıştır ki, artış % 51'dir. 1978 yılında 79 milyar
dan 113 milyara fırlamıştır, artış % 45,5'dir. 1979 
yılında 113 milyardan 172 milyara fırlamış yine ar
tış c/c 51'dir. Demek ki, oransal bir değişiklik yok-
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tur. Mühim olan oransal değişikliklerdir. Onu tamam
lama bakımından söylemiş oluyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yine son günlerde Sayın Demirel'in basın toplan

tılarında ve Hükümet Programında bir kısmını gör
dük. Basın toplantılarında vergi dilimlerinin ayarlan
ması (Ki, sosyal adaletin gereğidir, 1962 yılından be
ri de bu yapılmamıştır.) 80 milyar lirayı bulacak bir 
ferahlık getireceğini söylediler. 

Asgari geçim indirimi vergi dışı kalacak3 Hatta 
tabirleri şöyle : «Asgari geçim indirimi çıkarıldıktan 
sonraki hadden başlanarak vergileme yapılacaktır.» 
Bu da 94-95 milyar lirayı bulmaktadır. 

Bunun yanı sıra son çıkarılan yakacak zammı ile 
20 milyar Türk lirası ve yine katsayının artırılması da 
düşünülürse, aşağı yukarı bu sıkıntılara 200 milyarın 
üzerinde bir yük daha gelecektir. Bunun karşılığı kay
naklarını da Hükümet Programında gösterilmesi ge
rekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Güven, bir dakikanız kaldı 
sürenizin bitmesine. Lütfen ona göre toparlayın efen
dim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Başkan, 
daha var sanıyorum. 

BAŞKAN — Benimki doğrudur efendim, buyurun 
siz devam ediniz, vakit geçirmeyin. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Şimdi, önemli olan 1972 yılından beri işletilmeyen 
Devlet gelirlerini artırıcı yasalara da el atmak la
zımdır. Geçen yıl Belediye Gelirleri Yasası ve yine 
vergi yasaları ile ilgili paketin geri kalmasını ben bir 
şanssızlık kabul ediyorum. Şayet bu çıkmış olsaydı, 
bugünkü Hükümette bu hazır çıkmış yasalarla bir
likte bir ölçüde daha rahat yürütebilirdi. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türkiye'nin büyük sıkıntılarının başında fiyat ha

reketleri gelmektedir. 20 nci Asrın devlet yapısı sağ
da da, solda da bir noktada birleşiyor. Üretim, pa
zarlama, tüketim dengesi devletlerin en büyük sorunu 
haline gelmiştir. Kooperatifçiliğe önem verilmesini 
programda gördüm, bunu iyiye bir işaret olarak kabul 
etmekteyim. Ancak, bugün Türkiye'de bu örgütlen
meyi sıkıntıların üstesinden gelecek bir şekilde geliş
tirmekte yarar bulmaktayız. Bürokrasiye ilişkin hiç 
bir açıklık göremedik. Türkiye'nin büyük sorunları
nın başında bugünkü Anayasal düzene işlerlik getirecek 
bilgi, beceri sahibi, tecrübe birikimi çok olan insanla
rın layık oldukları mevkilere getirilmesidir. «Bizim 

yaptığımız, sizin yaptığınız» münakaşasının ötesine ta
şarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sıkıntıların üze
rine ben parmak basıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türkiye'de, aslında hasta olan sistemdir. Bu sis

temle kolay kolay bir yere gidilemeyeceği de görül
mektedir. Adalet Partisinin geçmişteki denemeleri ile 
de bir yere gidilememiş, bu sistemi değiştirme gü
cümüz olmadığı için biz de sağlıklı bir noktaya vara
madık; ama şunun açık olarak bilinmesinde yarar var
dır. Türkiye'de son derece hassas, son derece duyar
lı, son derece anlayışlı olayların gelişmesini takip 
eden bir kamuoyu vardır; Allah sizleri ona ters dü
şürmesin. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın üyeler, bir yeterlik önergesi var. Altı sa

yın üye gruplardan sonra konuşmuş ve halen sıra
da da altı sayın üye bulunmaktadır. 

Yeterlik önergesini okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hükümet Programı üzerinde gruplar ve şahıslar 

adına yeter sayıda üye konuşmuş, Hükümet Progra
mı hakkındaki görüşler rahatlıkla değerlendirilmişti^ 

Müzakerelerin kifayetini saygı ile arz ederini. 
Kayseri 

Sami Turan 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde söz isteyen sa
yın üye?... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Söz isti
yorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakkalbaşı. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Demirel Başkanlığında kurulmuş olan bu 

Hükümet, ülkenin gerçekten ekonomik, sosyal dar
boğazlarının bulunduğu ve aşılması gereken birçok so
runlarının yaşandığı bir devirde kuruluyor. 

Bu Hükümetin önümüzdeki günlerde başarıya 
ulaşması, Senatoda ve Millet Meclisinde Programının 
enine boyuna görüşülmesi ile mümkün. Bu itibarla, 
bizim dışımızda; yani Adalet Partisinin dışında olan 
ve Halk Partisinin dışında birtakım arkadaşlarımız 
söz almış durumdalar. Onların da fikirlerinin açık
ça bu kürsüde beyan edilmesi lazım. 

Yeni Hükümete hazırlanan Adalet Partisi Grubu
nun kamuoyunda muhalefeti konuşturmamak gibi bir 
izlenim bırakmasına bizim de gönlümüz razı olmaz. 
Evet sabırlarınızı taşırıyoruz, konuşmalar gerçekten 
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faydalı olmakla beraber uzun sürüyor. Ancak, biraz 
evvel bir kısıtlama önergesi kabul edildi ve 15'er da
kikadan iki arkadaşımız konuştu. 

Onun için lütfedin meseleler enine boyuna ko
nuşulsun. Bu itibarla önergenin aieyhindeyim, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerin yeter

liliğini kabul eden üyeler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiş
tir. 

ZİYA MÜEZZÎNOGLU (Kayseri) — İzin verir
seniz bir soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Hükümetten 
sonra bir üyeye daha söz verecek misiniz?. («Gayet 
tabii» sesleri.) 

BAŞKAN — Tabii olan İçtüzük hükmüdür. 130 
ncu maddeye göre işlem yapıyoruz: «Cumhuriyet Se
natosunda Hükümet programının okunmasından sonra 
tâyin edilen günde program üzerinde görüşme açılır. 
Grup sözcüleri ve üyeler program üzerindeki görüş
lerini ifade ederler. Başbakanın bunlara vereceği ce
vapla görüşme nihayet bulur.» ve bütün uygulamamız 
da böyle geçmiştir. Son söz, daima Başbakan tara
fından bitirilmiş ve Cumhuriyet Senatosunda görüşme
ler böylece tamamlanmıştır efendim. 

Buyurun Sayın Başbakan. (AP sıralarından sürek
li alkışlar, («Bravo sesleri.) 

Yalnız bir ricada bulunacağım; Cumhuriyet Sena
tosu salonunda yalnız Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
bu alkışa katılabilir. Milletvekili arkadaşlarımdan rica 
edeceğim, tezahürata karışmasınlar efendim. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Senatör onlar 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben hatırlatıyorum görevimdir. Ben 
görüyorum efendim, ben tanırım, eski dostlarımda 
efendim. 

'BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (İsparta 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Hükümet Programı üzerinde 6,5 saat süren mü
zakereleri dinledik. Bu müzakerelerde ortaya konan 
düşüncelerle ilgili bazı aydınlatmalar yapmak ve Hü
kümet Programından ne anlaşılması lazım geldiği hal
de ne anlaşıldığı hususlarında bazı mütalaalarımızı 
ortaya koymak, yapılan tenkitlere cevap vermek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Evvela şunu ifade edeyim; Hükümet Programı 
üzerinde fikir ve mütalaalarını serdeden muhterem 
üyelere teşekkürlerimi arz ederim. 

Türkiye zor şartlar altındadır. Türkiye bundan 
svvelki yıllarda da çok kolay şartlar altında değildi; 
ama bugün uzun zamandır rastlamadığı kadar zor 
şartlar altındadır. Bu zor şartların içerisinden Türki
ye çıkacaktır. Bu zor şartların içerisinde Türkiye'nin 
kaybolması düşünülemez. Bu zor şartların altında 
Türkiye'nin ezilmesi düşünülemez. Türkiye, bu zor 
şamarın altından kendiliğinden çıkamaz. Türkiye'yi 
bu zor şartların içerisinden çekip çıkarmak lazımdır. 
Burada Türkiye'yi yönetenlere, başta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi; onun meclisleri olmak üzere ve her
kese 'büyük görevler düşüyor. 

Sanıyorum ki, siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, 
düşüncelerimiz ne olursa olsun, çeşitli meseleler hak
kındaki kanaatkrımız ne olursa olsun, bunları hangi 
ölçüde tartışırsak tartışalım, bugün geldiğimiz yerde 
hiç b'rimizin cevaz vermemesi gereken !bazı aname-
seleler vardır. ı«iBen şöyle düşünüyorum, sen şöyle 
düşünüyorsun, o öyle düşünüyor» denemeyecek cins
ten bazı meseleler vardır. Yani, siyasi yoruma ta
hammülü olmayan, herkesin çare aramakta birleş
mesi ve mutlaka çare bulmanın gerektiği meseleler 
vardır. Banlar, milletlerin tarihinde zaman zaman 
olur. 

Gayet tabii ki, çok partili siyasi hayat herkesin 
kendi düşüncesine sahip olmasını gerektirir; ama bir 
noktr.ya gelir, o noktada memleketin menfaatları 
herkesin o mesele etrafında toplanmasını icap ettirir. 
Bugün Türkiye, etrafında toplanıl a'bilecek büyük me
selelerle karşı karşıya kalmıştır. 

Türkiye can derdine düşmüştür. «Hayır öyle de
ğildir.» diyebilecek bir kimse var mı? Yok. «Türki
ye'de neden bahsediyorsun, ne can derdine düşmüş
tür» diyebilecek kimse var mı? Yok. Öyleyse Tür
kiye'nin hu can derdinden kurtulması lazımdır. 

Can derdi ne demektir? Kanun, nizam hâkimiye
ti zedelenmiştir. Huzur, güven bozulmuş'tur ve Tür
kiye'nin her köşesinde cinayetler, soygunlar, yangın
lar, sabotajlar almış yürümüştür. Bunun hakkından 
kim gelecek? Bunun hakkından Devlet gelecek. Yani, 
vatandaş kendi hukukunu, kendi hakkını kendisi ko
rumaya mı kalksın? Devlet bunun hakkından gele
mediği takdirde, Devlet tooşluğu ile karşı karşıya ka-
î;rız ki, o zaman Devletin bütün müesseseleri yerini 
kayb-der, eskimiş olur. Boşluk götürmez Devlet boş
luğu. Esasen istikrarsız dönemlerin sonunda hükü-
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met boşluğu, hükümet başarısızlığı döner dolaşır, bir 
yerde gelir; eğer çaresi bulunamıyorsa Devlet boş
luğuna ıgelir. Türkiye bu sınırdadır. 

iBinaenaleyh, şimdi Türkiye'nin bütün fertleri, bü
tün 'vatandaşları ve kamu hizmeti yapmak için öne 
çıkmış olanlar; siyasetçiler, aydınlar velhasıl bu ül
keyi sevenler, bu ülkeye sadakatle bağlı olanların hep
si kafa kafaya verip, el ele verip mutlaka bu kanı 
durdurmaya mecburdurlar. 

Onun içindir ki, gayri siyasi bir mesele haline gel
miştir Türkiye'de can derdine çare bulmak. İşte bu
rada uzun zamandır, «Elbirliği yapılsın, işbirliği ya
pılsın» sözleri karşısında nasıl işbirliği yapılsın? Ya
ni, «Çok partili hayattan bir partiye mi dönelim tek
rar?» şeklinde ortaya koyduğumuz itirazları; bir me
sele etrafında toplanabiliriz, bir meseleye çare arar
ken beraber hareket ederiz, noktasına getirmiş durum
dayız. 

lAıuarçiye çare bulunacaktır. Huzurunuzda bulu
nan Hükümet ve Omun Programı, bir numaralı me
sele olarak anarşiyi önünüze koyuyor; M iletin önüne 
kjoyuyor. Daha doğrusu, bugün Türkiye'de, yundun 
(hangi klişesine 'giderseniz gidiniz, kime sorarsainz so
runuz, «Aman bir lokma eksik yiyelim; ama şu can 
derdinden bizi kurtarın» diyor. , . 

Kim kimi tehdit ediyor ve niçin tehdit eliyor? 
(Niçin kan dökülüyor, Türkiye'de? Türkiye'de kim 
kiminle savaşıyor? Birçok meçhul iç içedir. Malum
ları vardır. Türkiye, komplike, zor, muğlak mese
lelerle 'karşı karşi'yadır. 

İBir memleket eğer haribe girse, harpte millet müt
tehittir müşterek düşmana karşı; ama bir memleket 
ikenidi içimde böılbî ini kıriip geçirmeye kalkarsa o za
man işin içinden çıkamayız. Devlet nerededir bu me
selede?.. Devlet yatıştırmaya çalışıyor m aceleyi; ama 
bu zamana kadar çare olmadığı gerçektir, şu ana ka
dar çare olmadiğı gerçektir. Hadiseler azalara:;: git
miyor, artarak gidiyor. Öyleyse, gelin yeni bir dok
tor, yeni bir reçete, yen/i bir ilaç deneyelim. Millet 
doktoru değiştirdi. «Siz olmayım» dedi, «'Bunlar ol
sun» eledi. Büz de öyle geldik 'buraya zaten. Çimdi, 
gelin yeni bir reçete, yeni bir ilaç deneyelim ve mut
laka netice alalım. iEugün, bu noktada netice ala-
•ntamak hali, çok daha ağır, çok daha vahini birtakım 
acılara katlanmamızı gerektirecektir. Bu noktada hiç 
valkiit kaybetmeden netice nasıl ahnacaksa, ona hep 
bersiber düşünelim ve alalım diyoruz. 

fBiz düşüflceleclmizi söyleyeceğiz. Geliniz Türkiye'
yi hep beraber düşünelim. Geliniz Türkiye'nin birkaç 
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tane ana meselesini, (Çok meselesini değil) hetp be
raber düşünelim. Hep beraber d'üşünmdc için mutla
ka koalisyon olmaya, beraber hükümet olmaya fa
lan (hacet yok. Gelin bunun bir misalini verelim Tür
kiye'de. tşte o noktada bulunuyoruz. 

iBu gözden kaçmamalıdır. Hem her zaman, «He
pimiz,» bu memleketin çocuğuyuz, niye bu memleke
tin İdiline olmayan şeyleri düişüinmeyelim..,» deniz. 
Evıeıt, ba memleketin lehine oimayan şıeyler'i düşiün-
meyiz, düşünmemiz lazımdır; ama lehine olan şeyi 
düşünmek içıin elimizde fırsat var. Hizmetse, hazmet 
için vaıisak, sanıyorum ki bu fırsatı kaçırmayalım di
yorum. 

Meseleye böyle girerken, Türkiye'yi hep beraber 
'düşüneceğiz. Türkiye'nin nenin'i düşüneceğiz, yani 
nelerini hep beraber düşüneceğiz?.. Türkiye'nin bir
çok meselesi var; ama lifci meselesini halledemediği
miz. takdirde diğer meselelerini zaten düşünmeye 
vaktimiz olmayacak. 

İlki canavarla karşı karşıyadır, Türkiye. Bunlar
dan birisi, kanun nizam hâkimiyetinin zedelenmiş ol
ması. Türkiye'de kanunları aşan, devlete silah çeken, 
Devletin güvenlik kuvvetlerine silah atan, m'smleketin 
içine nifak sokan; binlerce yıl bir arada yaşamış bu 
memleketin çocuklarım, aynı kadere inanmış, aynı 
ibayrağrn altında toplu, aynı cephede şehit olmakta 
fcûıhir'yla yarış etmiş, kanını bu memleketin toprak
larına vermiş bu memlekeün çocuklarını birbirine 
düşünmek isteyenler var. 

'Malazgirt'ten bu yana bin seneye yakın bu top
raklar üzerinde hep aynı devletin vatandaşı olmuş; 
inanç farla, etnik farklar, şunlar, banlar mazinin 
'gclirıdıiğü farklılıkların tümünü bir zaaf telakki etme
miş, ailesine milletin zenginliği telakki etmiş ve bu 
memleketin padişahının hilâfeti terncii ettiği yıllarda 
dahi bir büyük tesanütle, Müslüman olmayanlara 
dahi büyük bir tesanüt göstermek suretiyle bu mem
lekette yaşamalarına, rahat rahat yaşamalarına mü
saade edilmiş; bugün bu -memleketin çocukları mez
hep farkından dolayı biıbiıiinli kırp geçirmeye kalka
mazlar.. Onun içindir ki, aralarına nifak sokma ha
disesi vardır. Zaten bir beynelmilel bozgunculuk ce
reyanı dünyayı kasıp kavurmaktadır. Bu bozguncu
luk cereyanı muvaffak da «olmuştur. Kore'de rnuvaf-
i'ais. olmuştur. Vietnam'da muvaffak olmuştur. Afga
nistan'da muvaffak olmuştur. Habeşistan'da muvaf
fak olmuştur, Eritre'de muvaffak olmuştur, Afrika'nın 
ibir çok yerinde kan gövdeyi gc'türmdktsdir.. Birinin eli
ne silah vermektedir, öbürünün eline vermektedir. Han-
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gîsi kazamacaksa onunla beraiber olup, sıilah verdiği di--
ğer gurbu ezdirmektedir. Velhasıl düşmandan merhamet 
beklenmez; başkası meselelerin ilcine girdiği zaman, 
o memllelketin içinden çıkmak mümkün değildir. 

Türikjiıye birçok 'fırtınanın 'birleştfjipii bir yarde bulu^ 
nuyor. Burada konuşuldu; Petrol krizi, petrol krizi; 
alma petrolün bulunduğu yer körfez. 100 milyar do
larlık petrol çılkıyior senede vs şu kadar sene, 20, sema 
asgari, 30 sene dün'yaya yetecek rezervler var bu
rada. Bunun üzerinde 'hadiseler gittikçe diddileşiyor. 
varili 7 dolar olan petrol bugün aşağı yukarı 25 do
lara, yarın 40 dolara çıkacak. Yani, gerginlik son 
haddini 'bulmuştur. Nereye kadar dünya bu tansi
yona dayanacaktır, bilinemez. Büyük hadiseler zaten 
«Geliyorum.» demeden bir kibrit çakılmasını bekler. 
Onun içindir ki, etrafımız da iyi değil, etrafımız da 
[gayet bozuk. 

Bir tarafta İran'ın hali malum. Tamamen devlet 
de ortadan kalkmıştır. (Kimin ne yaptığı belirsizdir ve 
nereye varacağı da 'belirsizdir. Bütün bu şartlar içe
risinde Türkiye kendisini, kendi kendisini içinden çü-
rüttürmemelidir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Onun içindir ki, huzurunuza Hükümet ola
rak gelirken 'bir makama talip, bir mevki yi ele ge
çirme hevesleri içinde olmadık. Makam ve mevki 
görev için lazım. Çünkü orada olmadığınız takdirde 
görevi iyi yapamazsınız. Meclislerin huzurunda bu
lunan, milletin huzurunda bulunan bugünkü Hükü
met, bir görev Hükümetidir; görevini de iyi anlamış
tır. Binaenaleyh, can derdine, kan dökülmesine çare 
arayacağız diyoruz. «Hayır, aramayın» kimse diye
mez. «Arayın» denecektir, ama hem «Arayın;» de
mek, hem de çare telakki edilebilecek şeylerin kar
şısına çıkmak bağdaşmaz. Yani, ikisi aynı dengenin 
içerisinde olmaz. «Arayın, hadi arayalım» dendiği 
zaman gerçekten çare olabilecek tedbirleri gözümü
zü kırpmadan almamız lazım. Bugün bunları almaz
sak, yarın çok daha zorlarını almak mecburiyetinde 
kalırız. 

Bu sene düşündüğümüzü programa yazdık. Bu 
programa herşeyi yazmak mümkün değil. Program 
40 sayfanın içerisinde. Türkiye gibi, bu kadar me
selesi olan ibir ülkenin meselelerini beş yıllık plana 
yazdığımız zaman 3 - 4 bin sayfa tutuyor zaten. Bir 
yıllık programıa yazdığımız zaman 300 - 500 sayfa tu
tuyor. 40 sayfanın içerisinde Türkiye'nin bütün me
selelerini yazmak mümkün değil. Onun içindir ki, 'bu 
programa girerken dedik ki, bu programda Türkiye' 
nin bütün meseleleri yok, bazı meseleleri var ve 'bun

lar da aslında önem derecesine göre sıralanmıştır. 
Bu bazı meselelerin dışında, Türkiye'nin meselesi ol
madığı zannedilmesin, onlarla meşgul olunmayacağı 
zannedilmesin. Yalnız, bugün Türkiye'yi idare etme 
durumunda olanların 'bir siklet merkezi yapmak mec
buriyetleri var. Eğer Türkiye iki canavarı tesirsiz ha
le getiremezse, yani anarşi ve enflasyonu, bu iki ca
navarı tesirsiz hale getiremezse diğer meselelerini 
halletmekte çok büyük güçlük çeker. Daha doğrusu 
onları halletmeye vakti yetmez, halletmeye ihtiyaç 
kalmayabilir, başka sıkıntıların içine girer. Onun için
dir ki, «Burada Hükümet Programında yer alan hu
suslar ülkenin tüm meseleleri değildir» diye söze gir
dik» Devlette süreklilik asıl olduğuna göre, Program
da yer almayıp da Devletin klasik görevleri meya-
nında bulunan hizmetlerin en iyi şekilde yürütülece
ğine çalışılacağı tabiidir» dedik. Yani, bununla de
mek istedik ki, buraya yazıknadıysa bir şey, yani üs
tünde durulmadığından dolayı değil yahut unutuldu
ğundan dolayı değil, süreklilik şeklinde telakki edil
miştir. 

Hükümet Programının hedefleri arasında kısa 
vadeli, orta vadeli, uzun vadeli işler vardır. Efendim 
şurada, seçime normal zamanında yapılırsa 1 5 - 1 6 
ay kalmış, 15 - 16 ay zarfında bu, buraya öyle me
seleler yazmışsınız ki, 3 - 5 sene içerisinde ancak rea-
lize edilebilir... Evet; ama o çeşit meselelere, bir kıs
mına başlamak lazımdır. Şimdiden başlamak lazım 
ki, 15 ay kazanılmış olsun; ama bir kısım meseleler 
var ki, bunların bitirilmiş olması lazımdır. Bir kısım 
meseleler bunun için yazılmıştır buraya ve buraya 
yazdığınız meseleyi hangi kaynakla, hangi parayla 
yapacaksınız şeklinde düşünülebilir. Bu, bütçe değil 
ki. Bu, beş yıllık plan da değil. Binaenaleyh, «Ya
pacağız» dediğimiz her meselenin parasını kuruşlan-
dırıp buraya koymak da mümkün değil. Eğer «Yapa
cağız» dediğimiz meselelerin karşılığında kaynak gör
mek istiyorsak, onları 'bütçelerde, programlarda ara
yacağız. Binaenaleyh, bu ibir ilke dokümanıdır, bir 
hedefler manzumesidir ve memleketin bir niyetler 
manzumesidir. Bunlar, memleketin yapılması lazım 
gelen işleri diye düşünülmüştür. 

Şimdi İki mesele, aslında bunu üç mesele şeklin
de telakki etmek mümkün. Üçten çok mesele var; 
ama ilk üç meseleden birincisi anarşi. İkincisi yokluk, 
üçüncüsü enflasyondur. 

Enflasyon talbirini anlamakta zaman zaman va
tandaşlarımız sıkıntı çekdbilir; bu pahalılıktır. O şe
kilde tecelli eder; ama pahalılıktan ibaret değildir. Pa
halılık enflasyonun neticelerinden biridir. 
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Bir memlekette kan dökülüyorsa, can derdi var 
demektir. Yokluk ve pahalılık varsa, o zaman geçim 
derdi var demektir. Can derdi ile geçim derdi birle-
ş;nce de yarın derdi var demektir. Millet yarınından 
şüpheye düşmeye başlar. O zaman o memlekette hiç 
bir şey yapamazsınız, çöl gibi olur, o diktiğiniz ağaç 
kurur. Ne yatırım olur, ne üretim olur, ne şu olur, 
ne bu olur, manasını kaybeder yatırım ve üretim. 
Türkiye 'bu 'halle karşı karşıyadır. Gayet tabii ki, ben 
burada uzun boylu polemiklere girmek istemiyorum. 
Gerektiği zaman o polemikleri yaparız. Yani, o po
lemiği sevmediğimden dolayı değil; ama şimdi sırası 
değil diye düşünüyorum. Bu suretle birtakım mese
leleri cevapsız bırakacağımı da zannetmeyin. Müm
kün mertebe cevaplandırmaya çalışacağım; fakat de
ğişik 'bir üslup kullanmaya çalışıyorum. Gerçekten, 
'böylesine milletin canı yanarken, burada bizim me
seleyi nasıl ciddiyetle kavradığımızı herkesin görmesi 
•bakımından tepeden bakmaya, meseleye üstten bak
maya gayret sarf edeceğiz. 

Bu büyük meseleler hakkındaki düşüncelerimi bi
raz sonra arz edeceğim. Bunların tabiatı nedir, boyu
tu nedir, derinliği nedir ve bunlara çare nasıl bula
biliriz?.. 

Evvela şunu söyleyeyim : Huzurunuza gelen Hü
kümet, «Canım bir hükümet olalım da bir günü gün 
edelim, halledebilirsek ederiz, edemezsek bırakır gi
deriz.» diyen bir Hükümet değil. Huzurunuza gelen 
Hükümet bir sihir de vaat etmiyor. Bir büyü, bir si
hir; böyle «Siz merak etmeyin, merak etmeyin, yarın 
sabah bu meselelerin hepsi tamamdır» diyen bir Hü
kümet değil. «Meseleler zordur» deyip meselelerin 
karşısında şaşırmış kalmış bir Hükümt de değil. Te
reddüde düşen bir Hükümet de değil, teslimiyet için
de bir Hükümet de değil. Azimle ve yürekle ve ihîas 
ile bu meselelerin üstüne varmaya ve bu meseleleri 
mutlaka çözmeye kararlı bir Hükümet. 

Türkiye'nin bir çıkmazda olduğunu kabul etmi
yoruz. Zaten Türkiye'nin çıkmazda olduğunu kabul 
ediyorsak gecenin bu saatinde burada ne işimiz var?.. 
Dağılalım herkes gitsin. Buraya Türkiye'nin çıkmaz
da olduğunu kabul etmeyenler gelecektir. Mücadele
yi temsil ediyoruz, teslimiyeti değil. Eğer getirdiği
miz reçeteler uygun değilse bunun mazeretini de ara
mayız. «İştir kişinin ayinesi lafa bakılmaz.» Bir yerde 
netice orta yere çıkacak. 

Başarısızlığı siyasetle izah etmek mümkün değil
dir. Millet 'başarısızlığa talip de değildir zaten. Onun 
içindir ki, huzurunuza gelen Hükümet fevkalade bü-

| yük bir riski omuzlarına almıştır; ama bunu şevkle 
I almıştır. Canım Adalet Partisi 'bu işin içine bir gir-
I sin, bu kadar ağır yükün altından nasıl olsa kalka-
I maz, yıpranır... Adalet Partisi yıpransa, Türkiye Ada-
I let Partisinin yıpranması ile bu işin içinden çıksa can 
I feda. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ama 
I mesele şimdi orada değil ki. Mesele orada değil. Bu-
I günkü şartların, bugünkünden çok daha kötü oldu-
I ğunu düşünün; onun içinden çıkamazsınız, kimse çı-
I kamaz. Millet de büyük ıstıraplar çeker. Milletin 
I bundan daha fazla ıstırap çekmesine kimse göz yum-
I manialıdır. Millet bundan daha fazla ıstırap çekme-
I melidir, millete ıstırap çektirmemelidir. 

I Biz milletin huzuruna böyle geldik. Yıpranır mı-
I yız?.. Hiç umurumuzda değildir. Yeter ki Türkiye'ye 
I verebilecek bir şeyimiz varsa bunu verelim. (AP sı-
I ralarmdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Türkiye'ye verebilecek bir şeyimiz varsa, Türkiye 
I bunu bugün istiyor bizden. Kendimizi ne güne sa'k-
I layacağrz?.. Binaenaleyh, «Bırakalım da Adalet Par-
I tisi boyunun ölçüsünü alsın» diyenlere gayet sami-
I miyetle diyorum ki, siz, yine öyle deyin. Kim öyle 
I diyorsa, öyle demeye devam etsin. Ama, biz Türkiye'ye 
I şu anda ne verebileceksek onu vereceğiz ve ileriye 
I saklamayacağız, yükten kaçmayacağız. Bunu, Tür

kiye'nin meselelerini omuzlamaktan, göğüslemekten 
I imtina etmeyeceğiz. îşte bunun için görev başındayız. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Bu Hükümetin hangi şartlar içerisinde meydana 

geldiğini hep biliyorsunuz. Bu Hükümet, bir sui ge-
neris Hükümettir, yani nevi şahsına münhasır, ken
dine özgü şartlardan gelen bir Hükümettir. 14 Ekim
de seçimler yapıldı. 14 Ekim öncesinde mevcut olan 
Hükümet, «1981 seçimlerine kadar Türkiye'yi idare 
edeceğini, kendilerini kimsenin yerinden kıpırdatama-

I yacağını» söylüyordu. Biz de, meydan meydan, köy 
köy, kasaba kasaba dolaşıyor, «Böyle kötü idare ol
maz» diyorduk. 

Gerçekten Türkiye çok kötü idare edilmiştir ge
çen 22 ay zarfında. 

«Efendim, yine işte hem böyle deyip, beraber ola
lım, bir olalım deyip, hemen mazinin tenkidine geç
meyelim.» 

Mazinin tenkidini sadece içinde bulunduğumuz 
durumun boyutlarını çıkarmak için yapacağım ve ma
zinin tenkidini yaparken de gayet objektif olacağım 
ve hiç kimseyi de incitmemeye çalışacağım. O şart-

j larla işin içerisine giriyorum. 
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Olduysa, olmuş demek mümkün değil. Olan 
önemli. Bir şey olmamış demek de mümkün değil, 
Türkiye bugün bir olağanüstü halin içindedir, bir 
fevkalade halin içindedir. Eğer, buna fevkalade hal 
demezseniz, neye fevkalade hal diyeceksiniz. 

Bu iş böyle devam edemez beyler. Bu iş daha faz
la devam edemez. Her gün 10 kişi ölmeye, çarşı pazar 
fırın gibi olmaya, millet evinden çikamamaya, oku
lunda okunamaz, fabrikasında çalışılamaz, sokağın
da gezilemez bir Türkiye olmaya devam edemeyiz. 
Bunun bir çarsini bulalım. 

Vatandaş diyor ki, «Yok mu bunun çaresi?.,» 
Çaresi yoktur dediğimiz zaman, örtün ki, öleyim 

demek lazım. Türk milleti buna razı değil. Türk 
milleti ne sıkıntıların içerisinden çıkmış gelmiş. «Var
dır çaresi, vardır çaresi» diyen haydi bulsun çareyi; 
ama «Vardır çaresi diyen bulsun çareyi» dediğim za
man bunu diyeni «Viva Kaptan» rolüne de düşür
memek lazım, «Yaşa Kaptan» rolüne. Ona yardımcı 
olmak lazım. Bundan doğacak fayda, bütün Türk 
vatandaşları için faydalıdır. 

Ben, sadece bir fikri ortaya koyuyorum. Benim
senir, benimsenmez. Benimsenirse iyi olur, benimsen
mezse biz yolumuzdan 'dönecek değiliz, yine yolumu
za devam edeceğiz. Şartlı değil bizimki. Yardım ta
lep ediyorum, işbirliği talep ediyorum. Yardım ve iş
birliğini kendimiz için talep etmiyorum, Türkiye için 
talep ediyorum. 

Hem diyeceksiniz ki, «Türkiye'nin meseleleri var.» 
hem de, «Her kim çözerse çözsün...» Bunu demek 
mümkün değildir. 

Öyleyse, gelin hep beraber çözelim noktasındayız. 
Bunun üzerinde böylece durdum. 

Hükümet nasıl doğmuştur?.. Bu hususta birtakım 
sözler, mütalaalar serdedildi. 

Bu Hükümeti çıkaran milletin iradesidir. Efendim, 
bu Hükümeti millet nasıl çıkarmıştır? 14 Ekimde 
seçim yapılmıştır. 29 ilde yapılan seçimlerde Adalet 
Partisinin oyları % 38'den % 47'ye çıkmıştır, Cum
huriyet Halk Partisinin oyları % 43'den % 29'a düş
müştür ve beş ilde yapılan 'milletvekili seçimlerinde 
Adalet Partisinin oyları % 54'e çıkmıştır. Eğer, bir 
genel seçim yapılsaydı, Senato seçimlerindeki nispe-
tiyle Adalet Partisinin 288 milletvekili çıkarması gibi 
'bir durum ortaya geliyordu. Herhalde 29 il az bir 
yer değil, bir belediye seçimi değil bu, Kemerhisar 
Belediye seçimi değil veya Kemerburgaz Belediye 
seçimi değil. Yani, Kemerburgaz Belediye seçimin
den nasıl sevildiğimiz manasını çıkardıktan sonra, 

herhalde 29 ilde yapılan seçimden daha iyi mi »bir ma
na çıkarmak lazım? (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri) Öyleyse, bundan bir mana çıkarmak lazım. Bu 
mana da çıkarılmıştır, herkes çıkardı manayı. Kim çı
kardı?.. Günün Hükümeti dedi ki, «Bizim yönetimimi
zi millet beğenmedi.» Günün Hükümeti daha sonra 
kendi partisinin kongresinde, kurultayında, «Bizim yö
netimimizi taraftarlarımız da beğenmedi.» dedi, «Öy
leyse, biz gidiyoruz» dedi. 

Şimdi, o zaman giderken de «Kim Hükümet ol
sun?..» diye kendisine sorulmadan, «AP Hükümeti 
kurmalıdır.» dedi. 

Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanı, bundan bir ay evvel, «Adalet PartM bu Hü
kümeti kurmalıdır.» dedi, Milli Selâmet Partisi Sayın 
Genel Başkanı aynı şeyi söyledi, Milliyetçi Hareket 
Partisi Sayın Genel Başkanı aynı şeyi söyledi ve 
grubu olmayan diğer partilerin sayın genel başkan
ları hemen hemen aynı şeyleri söyledi ve herkes aynı 
şeyi söyledi. Biz de dedik ki, «Araştıralım, imkânı 
varsa bir hükümet kurarız.» 1 1 - 1 2 gün araştırdık, 
bir Hükümet kurma imkânı çıktı. 

Şimdi bu Hükümet, milletin Hükümetidir, Meclis
lerin önündedir. «Bu Hükümet gizli MC'dir, yok 
efendim TÜSÎAD Hükümetidir, ondan sonra, bu Hü
kümete destek veren partilerin desteği bakalım ne 
kadar sürer.» Bu mütâlâaların hiçbirisinin ağırlığı 
yoktur. Yani, Hükümet 'milletin gözünün önünde ku
rulmuştur, saklı yerlerde kurulmadı ki. (AP sırala
rından alkışlar) 

Efendim, destek veren partiler destek verecekle
rini, daha biz destek istemeden, biz 'kimseden destek 
istemeden, «Siz kurun, biz destek verelim.» diyen par
tilerle konuştuk : 

«Destek, kayıtsız, şartsız destektir. Ne demek ka
yıtsız, şartsız destek?.. Yani, bundan ne anlayalım?..» 
diye sordum. «Ne anlayalım?.. Böyle bir Hükümeti 
kurduktan sonra, gelip Programı okuduğumuz zaman, 
bu Programa göre güvenoyu verecek misiniz, verme
yecek misiniz?.. Yani, Programı bir tetkik edelim, bel
ki güvenoyu veririz; o tavrı mı takınacaksınız, yoksa 
bizim kendi partimizin programına göre, ülkenin me
selelerine göre yapacağımız bir program okuyacağız, 
güvenoyu verecek misiniz?.. Yani, güvenoyu verece
ğinizi anlayabilir miyiz destekten?..» dediğimiz zaman, 
«Evet, bunu anlayabilirsiniz.» 

«Peki, bütçe getireceğiz. Bu bütçe oylanacağı za
man, buna oy vereceğinizi anlayabilir miyiz?..».«Evet, 
anlayabilirsiniz.» 
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«Hükümeti taciz etmek için özü olmayan birtakım 
siyasi mahiyette gensorular gelebilecektir. Bunlar gel
diği zaman Hükümeti yalnız mı bırakacaksınız, yoksa 
Hükümetle beraber mi olacaksınız?..» «Beraber olaca
ğız, onu anlıyoruz.» 

«Anarşiyle ilgili ve ekonomiyle ilgili bazı kanun
lar getireceğiz, temel kanunlar. Bunlarla Hükümeti 
yalnız mı bırakacaksınız, yoksa beraber mi olacaksı
nız?..» «Beraber olacağız.» 

Devletin radyo ve televizyonu böyle gidemez. Bu
nu ıslah etmek için kanun getirmemiz gerekebilir. 
Bunda bizimle beraber olacak mısınız, olmayacak mı
sınız?..» «Evet, olacağız.» 

«Peki, sıkıyönetim. Daha Türkiye'de bir süre sı
kıyönetim lazım. Sıkıyönetimin uzatılacağı zaman Hü
kümetle beraber olacak mısınız, olmayacak mısınız?..» 
«Olacağız.» «Yani, bunları anlayabilir miyiz, olacağı
nızı anlayabilir miyiz, beraber olacağınızı bütün bun
larda?.» «Olacağız.» 

Yedi tane «Evet.» Bu yedi tane «Evet» milletin 
huzurunda duruyor, şahit millet. Ondan sonra bun
ları Programa yazmamıza ayrıca bir ihtiyaç yoktu. 
Programın başına kâfi miktarda ne anlama geleceğini 
yazdık. Daha dün Millet Meclisinde yapılan müzake
relerde, bize destek vaat eden Milli Selâmet Partisi 
Sayın Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Er-
bakan ve Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Sözcü M Sa
di Somuncuoğlu aynı şeyleri söylediler. Onun içindir 
ki biz, «Acaba bu desteği çekiveririerse bu Hükümet 
gidiverir mi?..» gibi falan bir endişeyle de huzurunuz
da değiliz. Huzurunuzda sadece görev yaparız. Ya
pabildiğimiz kadar yaparız da değil, görevi başarıya 
ulaştırmak için bu göreve talibiz. 

Bir sayın üyenin sözlerini gayet takdirle karşılıyo
rum ve teşekkür ediyorum. «Efendim, bu Hükümet 
düşerim korkusu içinde olmamalıdır.» Bugün böyle 
ifade buyurmuşlardır. Evet, biz düşerim korkusu için
de değiliz. Sayın Reisoğlu'nun beyanıdır sanıyorum, 
biraz evvel baktım, yukarıda da dinledim. 

Şimdi bütün bunlardan çıkan şey şu : «Bu Hü
kümet, efendim birtakım gizli şeyler mi yapmıştır des
tek veren partilerle?..» Hayır, her şey açık ve aleni
dir. Milletin önünde ne konuştuysak odur. 

Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başka
nını 4 Kasım saat 17.00'de ziyaret ettim, Sayın Tür-
keş'le görüştüm, bir saat kadar sürmüştür bu görüş
me. Bu görüşmeden sonra kendisi de, ben de basına 
beyanat yaptık. O beyanat ne ise o, onun dışında kim
se bir şey aramasın. «Yok efendim, şuraya bu mu 

gelecek, oraya bu mu gidecek, ondan sonra efen
dim, sıkıyönetimin bilmem susu mu değişecek?..» 
Bunların hiç birisinin aslı, esası yoktur. Bu Hükü
met, o kadar açıklık içerisinde kurulmuştur, herke
sin önünde kurulmuştur. Onun için söyledim. Milli 
Selâmet Partisi Sayın Genel Başkanı ile 7 Kasım 
günü Sayın Profesör Necmettin Erbakan ile bir saat 
bir çeyrek görüştükten sonra kendisi basına açıkla
ma yaptı, ben basına açıklama yaptım; ayrı ayrı 
yaptık ve o ne ise odur. Binaenaleyh, bu Hüküme
tin şartlarını o beyanlarda bulacaksınız. 

Şimdi, koalisyon olsak; koalisyon üç ay sonra 
bozulma ihtimaline maruz değil mi?.. Gidemezsiniz, 
geçinemezsirtiz, yürüyemezsiniz bozulur... Binaen
aleyh, zaten hükümetlerin ilânihaye olacağı diye de 
bir şey yok. Bu itibarla, bu Hükümet üstüne; aman 
düşerim, aman destek gidiverirse şöyle olurum, böyle 
olurum korkusuyla göreve başlamıyor ve göreve baş
larken de memleketin bu kadar azim meseleleri kar
şısında hem Parlamentonun, hem kamuoyunun des
teğini arkasında muhafaza etmek işitiyor, Hükümet. 
Ona göre hareket edecektir; bu meseleye yeni bir 
yaklaşımdır. Onun için, «Sui generis bir halle karşı 
karşıyayız.» dedim. 

Sayın üyeler; 

Efendim, bundan evvel kurulan Hükümete, «Çan
kaya Hükümeti» dendi... «Çankaya Hükümeti» diyen 
biziz. Yani, ben dedim, sonra benim partimin or
ganları dedi, daha başkaları da dedi; ama o lafın 
mucidi biziz. 1977 seçimlerinden sonra Cumhuriyet 
Halk Partisi tek başına Hükümet olmak istedi. Cum
huriyet Halk Partisinin 213 üyesi vardı. 213 üyeyle 
güvenoyu alacak bir hükümet kurmak mümkün değil
di. Cumhuriyet Halk Partisi 1977 seçimlerinin galibi 
değildir. 1977 seçimlerinin galibi; Türkiye'yi o gün
kü seçimlere götüren, «MC Hükümeti» dediğiniz 
Hükümettir; yani «MC Hükümeti» diye adlandırılan 
Hükümettir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir. Ya
ni, ister şu manaya gelsin, ister bu manaya gelsin; 
hangi manaya gelirse gelsin, böyle diyenler için söy
lüyorum... Çünkü, o günkü Hükümete dahil olan 
dört parti : Adalet Partisi, Milli Selâmet Partisi, Mil
liyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi; 
bu dört partinin milletvekili yekûnu 1977 seçimlerin
de 230'dur. Yani, o Hükümeti meydana getiren par
tileri beraber sayarsanız, o Hükümet seçimi kazanmış 
bir Hükümettir ve % 50'nin üstünde de oy almıştır. 
Millet, eğer o Hükümeti beğenmeseydi, o Hükümeti 
meydana getiren partilere, o Hükümeti tutan parti-
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lere % 50'nin üstünde oy vermezdi, gene çoğunluk 
onlardaydı... Buna rağmen Cumhuriyet Halk Parti
sinin Sayın Genel Başkanı Ecevit, hemen 13 Haziran 
günü Meclis teşekkül etti, istifa verdik biz, 14 Hazi
ran günü hükümet kurma görevi kendisine verildi... 
14 Haziran günü Köşkten çıkarken, Adalet Partisini 
ve Milliyetçi Hareket Partisini kastederek, «Eli kanlı
larla hükümet kurmayacağını...» ilan etti. E, hüküme-

_ti kiminle kuracaktı?.. Ondan sonra araştırma yapma
ya başladı; «Acaba, milletin reyle vermediği eksiği 
nasıl tamamlar?» diye. Biz o zaman, «Birtakım yanlış 
yollara gitmeyin, bu çoğunlukla hükümet kuramazsı
nız.» dedik. Destek istersiniz bir yerden, destek ve
rir öyle hükümet kurulur. 

1975 Hükümeti 226'yı bulduktan sonra kurulmuş
tur. 31 Mart 1975 t̂e kurulan Hükümet 226 oyu bul
duktan sonra kurulmuştur. Yani, güvenoyu alabile
cek 'kadar sayıyı bul, kimse sana bir şey demez. Sa
yın Ecevit, bu sayıyı bulmadan birtakım faraziyelere 
dayanarak ve kendisinin sayısal üstünlüğü olmadığını; 
ama siyasal üstünlüğü olduğunu iddia ederek ve mut
laka kendisinin Türkiye'yi idare etmesinin şart ol
duğunu iddia ederek hükümet kurmaya kalktı. Za
ten, henüz sayı belli olmadan da hükümeti balkon
dan kurmuş, «Biz hükümetiz.» diye ilan etmişti. İşin 
içine bu kadar hırslı gelinmiştir, bunları söylemek 
istiyorum. Biz, «Bu hükümet kurulmamalı» dedik. 
Çünkü, hu hükümet rejimin hükümeti olmaz. Esasen 
güvenoyu alamaz. O zaman başladı, «Haysiyetini 
ayaklar altına alacak şu kadar kişi arıyorum...» «Hay
siyet ne kelime ki? Haysiyet çağ dışıdır.» şeklinde 
birtakım beyanlar yapan yine kendisidir; ama o Hü
kümet güvenoyu almazdı, o Hükümetin güvenoyu al
mayacağı biline biline kurulmuş olması ve tasdik edil
miş olması bizi o Hükümeti, «Çankaya'da kurulmuş 
bir Hükümettir.» anlamına gelen «Çankaya Hüküme
ti» dedirtmeye sevk etti. Bunda küçük düşecek bir 
şey yok. Maksadımız kimseyi küçük düşürmek değil
di. Söylediğimiz söz, «Bu Hükümet Meclisin Hükü
meti değildir. Çünkü Meclisten güvenoyu alamaz.» 
Nerenin Hükümetidir? Bir yerin Hükümeti olacak, 
en münasip yer de orayı bulduk ve netice itibariyle 
o Hükümet güvenoyu alamadı. 21 Haziranda kurul
du, 3 Temmuzda güvensizlik oyuna maruz kaldı. Bu
yurun, biz haklı çiktik. Onun için «Çankaya Hüküme
ti» dendi. 

«Bu Hükümete TÜSİAD Hükümeti desem mi?» 
diyen sayın sözcüyü arıyorum. Saym sözcü burada 
yok. E, söyleyip kaçmak, yok canım böyle şey; ya, 
yok böyle şey. (AP sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Muhata
bınız Senato, vereceğiniz cevabınız varsa buyurun ve
rin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben muhatabın kim olduğunu biliyorum, ben 
sadece söyleyeni arıyorum; ben gayet tabii biliyorum. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — CHP 
Grup Sözcüsü söylemiştir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsünü arı
yorum ben de zaten. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Grup ola
rak buradayız. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Grup ola
rak söylemiştir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yani, siz şimdi tekabbül ediyorsunuz onu. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Evet. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Çok iyi, iyi, ben de onu demenizi bekliyordum 
zaten. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Şimdi, bu Hükümet TÜSİAD Hükümetidir demi

yor sayın Sözcü, «TÜSİAD Hükümeti desem mi?..» 
diyor. Diyeceksen de, o zaman sana bir cevap vere
lim; de de bir cevap verelim, boyunun ölçüsünü ve
relim, açık söylüyorum. Bu kadar açıkta kurulmuş 
bir Hükümete, on elinde, on parmağında on kara, 
ondan sonra efendim... Biz hiçbir zaman iç ve dış iş 
çevreleri bizi istiyor demedik; ama Cumhuriyet Halk 
Partisi bunu dedi. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Evet, 1977 senesinin Haziran ayının gazetelerini 
karıştırın. Sayısal noksanını iç ve dış çevrelerinin des
teği ile tamamlamaya kalkan biz değiliz. Biz Tür
kiye Cumhuriyetinin Hükümetiyiz, Türk milletinin 
Hükümetiyiz. Hakkâri'den Edirne'ye kadar meydan
ları, sokakları dolduran ve bize rey veren, veren ver
meyen bütün vatandaşların Hükümetiyiz, biz oradan 
geliyoruz. Bizi şu veya bu teşekkülün bağrında kim
se aramasın, yerimiz gayet müemmendir, yerimiz mil
letin sinesidir, hep oradan geldik. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Değerli senatörler; 
Bu Hükümet, erken seçim Hükümeti de değildir. 

«Efendim, acaba erken seçime mi götürülmek isteni
yor?» Bunlar vehimden ibarettir. Millet Meclisi ka
rar vermedikçe erken seçime Hükümetin Meclisi gö
türmesi mümkün değildir ve herkes biliyor ki, Ada-
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let Partisinin erken seçime götürecek kâfi çoğunluğu 
yok. Niye bu kadar şüpheleniliyor erken seçimden, 
onu da anlamıyorum?.. 

Sayın Ecevit, 2 Mart 1975 günü Antalya Meyda
nında, «Seçimden 'kaçmak milletten kaçmaktır», daha 
doğrusu kendi tabiriyle «Halktan kaçmaktır.» diyor
du. «Seçimden kaçmak, halktan kaçmaktır» diye Es
kişehir'in duvarlarında yazılı, hâlâ durur duvarlarda. 
«Seçimden kaçmak, halktan kaçmaktır.» diye Türki
ye'nin çeşitli yerlerinde mitingler tertipledi. Yani, se
çim lafını telaffuz etmedik biz; ama etsek, edildiği 
zaman, birisi ederse günah mı olur canım? Yani, bu 
Hükümete daha 11 nci, 12 nci gününde şu veya bu 
damgayı vurmaya kimse kalkmasın. Zaten bu Hükü
met eğer bir yerin Hükümeti olsa idi, bu zamana 
kadar söylenirdi. Bu TÜSİAD Hükümeti de iki gün
dür çıktı. Yani, bir şey bulamayınca, böyle bir dam
ga sürmek:... Aslında TÜSÎAD Hükümeti falan den
mesini çirkin buluyorum, açık söylüyorum. 

«Efendim, siz bize Çankaya Hükümeti dediniz.> 
Neden dediğimi anlattım. Deliliniz varsa gelin bura
da onu konuşturun, vehim ve zan delil olmaz; mak
bul değildir. 

Değerli senatörler; 
Aslında Cumhuriyet Halk Partisi de bizi destek

lemeye talip oldu. Yani, ben Sayın Ecevit'i ziyaret 
ettiğim zaman 7 Kasımdır, «Niçin Milliyetçi Hareket 
Partisi, Milli Selâmet Partisinin desteğini alıyorsu
nuz? Biz destekleyelim» dedi. Ben de kendisine, «Mil
liyetçi Hareket Partisinin, Milli Selâmet Partisinin des
teğinde ne var yani?» dedim. Yani; makbul sayılma
yacak bir destek değil ki, makbul destek. Sonra «Des
teği biz vereceğiz.» diye kimse destek falan isteme
den kendileri söylediler. Ben de gittim kendileriyle 
konuştum. Hatta, bu sonra yanlış tefsirlere sebep ol
du. Laf budur, söz bu. Çünkü, «Niye Milliyetçi Ha
reket Partisinin desteğini alıyorsun?» demiyor. «Mil
liyetçi Hareket Partisi ve Milli Selâmet Partisinin 
desteğini niye alıyorsun?» Zaten Milliyetçi Hareket 
Partisinin desteği tek başına hükümet olmaya kâfidir. 
Sonra araya birtakım laflar çıktı, falan... Denen söz 
şudur : «Bu partiler legal partilerdir.» Bunun nesi 
var, bunun desteğinde; yani niçin bu desteği aldığı
mızı muaheze ediyorsun?.. E, «Onlar olmasa biz ve
rirdik desteği», demek ki, bu TÜSİAD Hükümeti fa
lan değil. Biz o zaman dedik ki, bu şık düşmez, bi
zim size gelmemiz. Benim Sayın Ecevit'e söylediğim, 
sonra basına söylediğim şudur : Bizim, «Cumhuriyet 
Halk Partisine gelip, bizi destekleyin de biz Hükü-
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met olalım.» dememiz şık düşmez. Neden mi?.. Çün
kü, Türkiye'yi siz idare ediyordunuz bu zamana ka
dar, şimdi siz «Millet bizi istemiyor» diye çekildiniz; 
yani biz yapamadık demektir o. Yapsanız millet is
terdi. Kendiniz kabul ettiniz bunu, kendi yorumunuz-
dur bu, «Millet bizi istemiyor.» Peki siz çekildiniz, 
şimdi biz size geleceğiz diyeceğiz ki, «Sen yapama
dın, senin Millet Meclisindeki gücünü bana ver ben 
yapayım«, deme'k gayet şık olmazdı. O manaya al
dım ben, onun için böyle bir müracaatta bulunma
dım. Aslında biz 'hükümet olmak için bir ihtiras için
de değildik, biz göreve talibiz. Milletin içinde bulun
duğu şartlardan milleti çıkarmaya talibiz. 

Sayın senatörler; 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartlardan 
Türkiye'yi mutlaka çikarmamız gerekiyor. Bu nokta
da daha ileri gitmeden önce bazı yanlış anlamaları 
da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Cumhuriyet Halk 
Partisinin sayın sözcüsünün ifadelerinde var, bir iki 
diğer sözcüde de gördüm onları. Bu Program yüz 
günlük Program değil, bu Hükümet Programı. Hü
kümet güvenoyu alır a'knaz, yüz gün zarfında mutla
ka neleri gerçekleştireceğini bunun içerisinden ilan 
edecektir. O demek değildir ki, onların dışında bir 
şey yapmayacak, onların dışında bir şeyle uğraşma
yacak. Hayır, münhasıran şu yüz gün zarfında bun
ları yapalım. Bu yüz gün de nereden çıktı derseniz; 
bu bir Program tekniğidir. Yani, kendi kendimizi zor
lama, mutlaka şu hedeflere ulaşma... Bunları yapa
mazsak yüz gün zarfında; geride kalırız, yapacağımız 
işlerin gerisinde 'kalırız. Niye seksen değil de, yüz 
yabut yüzelli değil. Bu Batı siyasi literatüründe de
nenmiş şeylerdir, oralarda gördüğümüz metotlardan 
birisidir ve ilk yüz gün, her hükümetin fevkalade 
önemli yüz günüdür. Bu yüz gün zarfında bir hükü
met kuvvetini kaybeder değil; ama kuvvetinin en sağ
lam olduğu yerdedir, popülaritesini en yüksek oldu
ğu yerdedir, memleketin bazı anameselelerini sürükle
yip götürmesi lazımdır. Bu yanlış anlaşılmış; yani bü
tün bunları yüz günde mi yapacaksınız, gibi bir sua
le muhatap olmayız. E, hani yüz günde yapacaktınız, 
getirecektiniz? O değil bu. Onu, ayrıca Bakanlar 
Kurulu güvenoyundan sonra yapacağı ilk toplantı so
nunda ilan edecektir. 

Şimdi geliyorum ülkenin büyük meselelerine. 

Bu can derdi mutla'ka halledilmelidir, terör, yıkı
cılık, bölücülük asgari sınırlara indirilmelidir. Kurta
rılmış bölgeler 1977 öncesi yoktu. Bizim hükümeti bı
raktığımız yerde Türkiye'de kurtarılmış bölge yoktu. 
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Kimse, «O zaman da vardı efendim» denişsin; yok
tu, nerede vardı?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Yapma
yın, her yerde vardı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — «Her yerde vardı.» cevap değil canım, o za
man Türkiye'nin her tarafı kurtarılmış olur... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ankara' 
da vardı. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Tuzluça-
yır'da vardı, Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyin Sayın 
Demirayak, Sayın Başbakan lütfen siz de... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tuzluçayır... Benim üslubum bu, ben kimseye 
soru sormuyorum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ali Dinçer'den son
ra oldu bu. 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale etmeyi
niz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet. Türkiye'de 1977'de kurtarılmış bölge 
yoktu... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bütün 
üniversite kentlerinde vardı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam 
la) — Üniversite 'kentlerinde problemler 15 senedir 
var... 

MUKBİL ABAY (Konya) — Yurtlarda... Talebe 
yurtlarında, talebe meselesi vardı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 15 senedir var üniversite problemleri; ama bir 
Kars meselesi, bir Artvin meselesi yoktu... 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Bir Erzurum me
selesi vardı. 

BAŞ3AKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — «Erzurum meselesi» yoktu; bugün de yok Er
zurum meselesi, dün de yoktu Erzurum meselesi. Ne 
varmış Erzurum'da?.. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

Türkiye'nin çeşitli yerlerine «girilemez» diye bir 
durum yoktu, bir Ümraniye meselesi yoktu. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Öğrenci yurtlan. 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam 
la) — Onun içindir ki, kurtarılmış bölgeler vardı 
yo'ktu; yine tartışalım da, bu iş devam etmez. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Etmesin. 

I BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Etmesin, etmeyelim. 

i Şimdi geliyorum, dönüyorum... 
BAŞKAN — Sayın üyeler; rahat rahat konuşulu

yor, tatlı bir görüşme içerisindeyiz, lütfen müdahale 
ötmeyin. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Efen
dim, hatırlatmak bakımından söylüyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
I vamla) — Diyorum ki... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — O işleri idare ettiği 
I için vaktiyle, İleri çok iyi bilir. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Çok iyi 
bilirim; evet, şimdi Erzurum'da komandoların kur-

I tarılmış bölgesi. 
I BAŞKAN — Sayın Köker, müsaade buyurun, 
I Sayın Başbakan daha rahat konuşurlar. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Erzurum va-
1 tanperverdir, milliyetçidir. 
I BAŞKAN — Söylüyoruz efendim, müsaade edin. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Erzurum'a 
I komünist giremez, yaşayamaz. (AP sıralarından al-
I kışlar) 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bak gör-
I dün mü? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
I la) — Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
I Türkiye'deki anarşi meselesinin tabiatına kısaca 
I bakmakta fayda var. Neye çare arıyoruz?.. Bizden 
I evvelki Hükümet aslında, «Türkiye'de anarşiyi bir 
I günde durduracağım, anaların gözyaşını bir günde 
I durduracağım» diyerek gelmiştir, «Kan dökülmesini 
I bir günde durduracağım» diyerek gelmiştir. Bu hükü-
I metin 22 ay zarfındaki grafiğini biraz sonra verece-
I ğim. Sırf tespit yapmak için vereceğim. 
I Ne olmuştur?.. Bu hükümetin kurulduğu tarih-
I ten, görevi bıraktığı 12 . 11 . 1979 tarihine kadar 
I Türkiye'de 10 140 hadise olmuş, 2 446 vatandaşımız 
I hayatını kaybetmiş, 10 043 vatandaşımız yaralanmış, 
I 785 de soygun olmuştur. Yani, «Bir günde durdura-
I cağız diyerek göreve gelen bu hükümetin 22 aylık dö-
I neminde ve «Bir memlekette bir kişi ölürse, o mem-
I lekette hükümet istifa eder» diyerek göreve gelen bir 
{ Hükümet, 22 ay sonunda 2 446 vatandaşımızın ölü-
I müyle kapanan bir dönemi memlekette yaşatmıştır. 
I İddia oydu. Bu iddianın bu şekilde aksi çıkmıştır. 
I Mesele orada da bitmiyor. Hükümet Başkanı ola-
I rak Sayın Ecevit'in 5 Ocak 1978 günü, Hükümeti 
I devraldığı zaman beyanatı, «İlk işimiz can güvenliği-
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ni sağlamaktır» diyor. 675 gün sonra, bıraktığı yerde, 
biraz evvel arz ettim, 2 446 kişi ölmüştür. 22 ay; 10 
gün değil, 20 gün değil, 100 gün değil, 200 gün değil 
675 gün. «Bir kişi ölürse, hükümeti bırakırız» demiş 
olmasına rağmen, 2 446 kişi ölünceye ve millet «Git» 
deyinceye kadar da hükümeti bırakmamıştır. 

13 Ocak 1978 günü, «Şiddet eylemlerinin deva
mına fırsat verilmeyecektir» diyor. O anda 13 kişi 
ölmüş, Ocak'ın ilk 13 gününde. Bu beyandan sonra 
da 2 433 kişi öknüşjtür Türkiye'de, hayatını kaybet
miştir. 20 Ocak 1978 günü, «Can güvenliğini kaldı
ranların kaynağını kurutacağız» diyor. O güne kadar 
41 ölü var, o günden sonra 2 465 ölü var. 28 Ocak 
1978 günü ölü sayısı artmış; «Birkaç ay içerisinde 
topluma barış getireceğiz» diyor. O günden sonra 
2 387 kişi ölmüş. Her beyanından sonra ne kadar 
kişi ölmüş, o zamana kadar ne olmuş; onu veriyorum. 
2 Mayıs 1978 günü ölü sayısı 263; «Bir kişi ölürse 
istifa ederiz» dendikten sonra, «Şiddet eylemleri etkin 
ve yansız önlemlerle ortalan kalkacaktır» diyor; o 
tarihten sonra 2 183 kişi ölmüş. Ne ise o, «Etkin ve 
yansız önlemler?..» Hiçbir zaman öğrenemedi onu 
Türkiye. Yani, etkin ve yansız önlemleri kullanınca 
şiddet eylemleri kalkacak... Burada telaffuz ediliyor, 
2 183 kişi ölüyor. Demekki reçete değilmiş onun 
bahsettiği. 

23 Mayıs 1978 günü, «Eylemciler usanacak biz 
usanmayacağız» diyor. Ölü sayısı 301, o tarihten son
ra 2 140 kişi ölmüş ve geliyoruz meşhur 17 Haziran 
beyanatına. Bunu çok talihsiz beyanat sayarım. Ölen
lerin sayısı 363 o tarihte .«Toplumda huzur ve gü
venlik sağlanmıştır, artık anarşiden söz edilemez.» 
0 tarihten sonra da 2 803 kişi daha ölmüştür. 11 
Ağustos 1978 günü «Alınan tedbirler olumlu sonuç
lar veriyor» derken, ölü sayısı 521, o günden sonra 
1925 kişi ölmüş. Yani, «Netice veriyor» dediği nok
tadan sonra 1 925 kişi daha ölmüş. Bu kendi kendini 
aldatmaya devam etmek değil de ne?.. Bu odur işte. 

Ölü sayısı 694 iken «Anarşi can çekişmektedir» 
deniyor, tarih 27 Eylül 1978. O tarihten sonra da 
1 752 kişi ölmüş, can çekişiyor anarşi. 

15 Ekim 1978 günü «Facianın sonuna geldik, kanlı 
oyunun sonuna geldik» diyor. 758 kişi o tarihte ölen, 
0 tarihten sonra ölen 1 688 kişi. 

14 Aralık 1978 günü ölü sayısı 970, iskandinavya 
memleketlerine giderken «Anarşinin sonuna geldiği
mize inanıyorum.» diyor. «Sonuna geldiğimize ina
nıyorum» dediği yerde 970 ölü var, o tarihten scnra 
1 476 ölü var. 
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İşte bizi; yani milleti gerçekten tedirgin eden, ra
hatsız eden bu durumdur. Ne dediyse, tamamen aksi 
olmuştur ve hiçbir dediği de olmamıştır. 

işin kolay olmadığını bilmek lâzım. Ben işin ko
lay olmadığını söylüyorum. Onun için, aman ihti
yatlı konuşayım diye de söylemiyorum. Bunun hak
kından gelinir; ama bu şekilde tutulursa hiçbir zaman 
hakkından gelinmez; bu, işe ciddiyet atfetmem ektir. 

15 Mart 1979 günü, «Şiddet eylemlerinin kaynak
larına yönelme konusunda önemli aşamalar yapıldı» 
diyor, yine beyanat sahibi Sayın Ecevit. O tarihte 
1 130 kişi ölmüş, o tarihten bu yana da 1 216 kişi 
ölmüştür. 

4 Mayıs 1979 günü «Eylemciler halk içinde yalnız 
kaldı» diyor. 1 517 kişi ölmüş o tarihe kadar, o gün
den sonra da 929 kişi ölmüş; yalnız kalan eylemcilere 
bakın. 

18 Haziran 1979 günü, «Şiddet eylemleri etkinli
ğini yitiriyor» diyor. Dediği yerde 1 690 kişi hayatını 
kaybetmiş, o tarihten sonra da 756 kişi hayatını kay
betmiştir. 

Nihayet; «Şiddetin artık elle tutulur, gözle görülür 
duruma gelen kaynaklarına inilecek, şiddetin sonu er 
geç gelecektir» diyor. Bu tarih de 25 Temmuz 1979. 
Yani, tam 1 sene sonra, «Artık Türkiye'de anarşiden 
bahsedilemez» denilen tarihten, o tarihe kadar 1 945 
kişi ölmüş, o tarihten sonra da 501 kişi hayatını kay
betmiştir. Grafik bu. Bunun ülke çapındaki dağılışına 
bakıyoruz. 

Hemen hemen Türkiye'de cinayet işlenmeyen il 
yok; fakat işin vahim tarafı Anada'da 209 ölü, An
kara'da 210 ölü; (Ki, Adana'da ve Ankara'da 10 ay
dır da sıkıyönetim var.) Yani 10 aylık sıkıyönetime 
rağmen. Diyarbakır'da 60 ölü; orada da sıkıyönetim 
var. Gaziantep'te 137 ölü, istanbul'da 455 ölü. Yani, 
Kıbrıs harekâtında şehit verdiğimiz kadar vatanda
şımız 22 ay zarfında istanbul'da anarşiden hayatını 
kaybetmiştir, 455 ölü. izmir'de 45, Kars'ta 46, Kay-
seri'de 27, Konya'da 22, Malatya'da 48, Kahraman
maraş'ta 130, Manisa'da 34, Mardin'de 28, Niğde'de 
11, Ordu'da 26, Samsun'da 58. 1968 - 1978 dönemin
de Samsun'da anarşiden hayatını kaybetmiş kimse 
yoktur. Bu vilâyetlerin çoğunda yoktur. 

Siirt'te 26, Tokat'ta 12, Trabzon'da 34. Keza Trab
zon'da Türkiye'nin üniversitesi olmasına rağmen fev
kalade sakin bir yeri idi, Urfa'da 125; 10 ay da sıkı
yönetim var. Yozgat'ta 7, Van'da 3, Uşak'ta 13, Te
kirdağ'da 6, hemen hemen cinayet işlenmemiş yer 
yok; bu iyi değilmiş. 
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Şimdi, bunun karşısında nasıl bir tavır takınaca
ğız?.. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmamış hadise
ler var bunun içerisinde. Seçilmiş belediye reisleri, 
profesörler, yazarlar, camiden çıkan ahali, hiç bigü
nah durakta duran insanlar, hepsi taranmış, bomba
lar atılmış, evlere bombalar atılmış ve rahmetli Mer
sin hâkimi gibi, kapısı geceyansı çalınmak suretiyle 
kapıya çıkar çıkmaz hem karısı, hem kendisi kurşun
lanmış insanlar, aynı biçimde Tarsus savcısı gibi bir
çok hadiseler var. Bunların çoğunun da faili meçhul. 
Sıkıyönetim yetkililerinin iki gün evvel bana verdik
leri bilgiye göre, sıkıyönetim olan illerimizde 783 va
tandaşımız hayatını kaybetmiştir; ancak bunlardan 
% 20'sinin failleri biliniyor. 

Binaenaleyh, «Efendim, işte failleri bulunuyor, 
çıkarılıyor» deniyor, 2 446 kişi, % 20'sini bulursa
nız 500 kişi eder, geriye 2 bin kişi kalır. 

Binaenaleyh, gelin kendi kendimizi aldatmaya de
vam etmeyelim. Bu 'iş ciddidir, bu işin hakkından ge
lelim. 

Nihayet hudutlarımız içerisinde, Hakkâri'de 20 
gün yabancı devletlerin tebası olan insanlar gelip sa
vaşıyorlar ve bu bir hudut meselesi sayılıyor. Bunlara 
Türkiye müsaade edemez. 

Kars'ta güpegündüz sokağın ortasında benim İl 
Başkanım; rahmetli Medet Alibeyoğlu'nu 14 kurşun 
atmak suretiyle öldürdüler, şahadet eden yok. 

«Efendim, seçimler hadisesiz geçmiştir» deniyor. 
Sıkıyönetim içerisinde seçim yapıyorsunuz. Allah razı 
olsun askerlerden. Çok büyük gayret sarf etmişlerdir. 
Sandıkların başını askerlere bekletmek mecburiyetin
de kalmışızdır. İlk defa olarak Türkiye sıkıyönetim 
içinde seçim yapıyor uzun zamandır. 1965 seçimlerin
de sıkıyönetim yoktu, 1966'da yoktu, 1968'de yoktu, 
1969'da yoktu, 1973'te yoktu, 1975'te yoktu, 1977'de 
yoktu. İlk defa sıkıyönetimde seçim yapıyorsunuz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Kaç ilde 
sıkıyönetim vardı Sayın Başbakan?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Nerede kaç ilde?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Seçim 
yapılan kaç ilde sıkıyönetim vardı Sayın Başbakan?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 19 ilin çoğunda sıkıyönetim var; Kars'ta var, 
Erzurum'da var, İstanbul'da var, sayalım istersen. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — 9 ilde 
var, gerisinde yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Reylerin % 70'i orada. Hakkâri'de var, Van' 
da var, Siirt'te var, Bitlis'te var, hepsinde var. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Geliniz burada kendi kendinizi savunma ihtiyacı

na filan girmeyin. Mesele ciddidir. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ne ya

pacaksanız, onu söyleyin de yardım edelim. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Olmuyor 

Sayın Başbakan; sizin döneminiz, bizim dönemimizi 
bırakalım artık. 10 günde 70 vatandaşımız öldü, ölü 
sömürüsünü artık bırakalım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ne.söy-

îcyecelksenCz söyleyiln Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Tabii bıçakla kesilir gibi kesileceğini kim söy
ledi size; ama siz, «Bir kişi ölürse, istifa ederiz» diye 
geldiniz «Bir günde durdururuz» dediniz, ben onu 
söylüyorum; 675 gün geçti. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Siz ne 
yapacaksınız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ne yapacağımızı da söyleyeceğim. 

Gelin Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununu 
çıkaralım. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ne söy
leyecekseniz söyleyin. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — «Ne söy
leyeceksen söyle» diyor... Sayın Başbakan ne söyleye
ceğini bilmiyor mu?... 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen efendim, lütfen... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O söyle

meye mecbur, ama siz dinlemeye mecbur değilsiniz, 
tahammül edemiyorsanız dışarı çıkarsınız. 

BAvŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız, Sa
yın Başbakan konuşuyorlar, lütfen efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kimsenin rahatsız olmasına hacet yok, orta yer
de 2446 ölü var, 10 000 yaralı var, 785 soygun var. 
Hiç rahatsız oimayın... 

MUKBİL ABAY (Konya) — Her gün söylüyor
sunuz, her gün... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Her gün söyleyeceğim. Ölenler bu memleke
tin vatandaşları. Buna çare bulmak lâzım. Her gün 
söyleyeceğim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) söylememi neden kınıyorsun?.. Hem diyeceksin 
milletin karşısına çıkıp «Bir kişi ölürse bırakıp gide
rim» 2446 kişi ölünceye kadar oturacaksın... Böyle şey 
olur mu? Böyle şey olur mu?.. Rahatsız olmayın. Ne 
yapacağız yani? Ortalık güllük - gülistanlık mı diyece
ğiz? 

195 — 
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BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Demirel, 
siz kaç kişi ölünce gideceksiniz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — ^Tedbir arıyoruz. Neye tedbir aradığımızı 
bitmek bakmıaındlan, kaç kişinin öldüğünü söylüyo
ruz. «Bu vahim bir hadisedir.» diyoruz. «Vahim ha
disedir» deyip geçmiyoruz. Meseleye analitik bir şe
kilde yaklaşıyoruz ve vahim hadıisenlin tarzı cereya
nında, bizden evvelkü Hükümet hangi tavrı takınmış 
bunu söylüyoruz. Ortaya bir grafik koyuyoruz. Bura
dan tedbir çıkaracağız. Henüz daha suçlama falan 
yapmadım. Sadece, (Bu kadar hassasiyete hacet yok) 
ne olmuş onu anlatıyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bu hadise sadece 2446 vatandaşımızın ölümünden 

ibaret değildir. Sadece o bile olsa büyük iştir. Bin 
yıldan fazla aynı kaderi paylaşmış, bu memleketin 
birbirini seven insanları, birbirine düşürülmek iisten-
miiştar ve Kars'ta, Erzincan'da, Sivas'ta, Malatya'da, 
Elazığrda, Kahramanmaraş'ta, Urfa'da, Gaziantep'
te ve Adana'da vatandaş yüzlerce senedir beraber 
yaşıyordu. Niçin bundan evvelki yıllarda birbirine 
girmedi de geçen ilki sene zarfında birbirine girdi? 
Ve bunların sebeplerime bakmak lazımdır. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Daha evvel 
yoktu yani, daha evvel yoktu... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Evet, Kahramanmaraş'ta bu ülkenin ço
cukları yüzlerce senedir bir arada yaşıyordu. Kah
ramanmaraş'ta huzursuzluk nasıl yaratılmıştır? Bu 
bir soykırımı falan değildir. Soykırımı tabiri burada 
Sayın Karaman tarafından kullanıldı. Hangi soy 
hangi soyu kırıyor? Bu tabiri Hükümet Başkanı kul
landı televizyonda; daha çok tahribata sebep oldu. 
Bu kışkırtma idi ve o kışkırtmanın sonunda da bu 
kadar vatandaşımızın Ölümü ortaya çıktı. Bu önce
den bilinmeliydi, önceden bilinmesi lazımdı. Ona 
göre tedbir alınmalıydı; alınmadı. Soruşturma öner
gemiz vardır. Gayet tabii ki, Meclislerde Gensoru 
önergesi verdik vaktiyle. Çıktık düşüncelerimizi söy
ledik, iddialarımızı, ithamlarımızı yaptık. Ben onları 
şimdi tekrar edecek değilim; ama her hadisenin ar
kasında birtakım sebepler vardır. 

Şimdi, peki ne yapacaksınız? Yani kim ne yapa
cak? Devlet ne yapacak? Mesele Devlet meselesi ha
line gelmiştir. Devlet bu meselenin hakkından nasıl 
gelecek? 

Evvela, Türkiye'deki bu cinayet olaylarını kim 
yapıyor? Kim yapıyor, kim yaptırıyor? Bunu Dev-
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let biliyor mu? Devlet bilmiyorsa ayıp. Biliyor da 
hakkından gelemiyorsa o da ayıp. 

Devlet bu meseleleri ne kadar biliyor, ne kadar 
bilmiyor; tenkidimi, şeyini yapmayacağım şıimdi, ama 
gayet açıklıkla söylüyorum: Evvela bunların mih
rakları nedir, beyinleri nedir? Bunları kim yapıyor, 
kim yaptırıyor? Üzerinde Hükümet olarak amansız 
bir şekilde varız, bunların üstüne gideceğiz. Ne ya
pacaksın diyorsunuz; onu yapacağız evvela. 

İstihbarat servisini ajan provokatörler ve görev 
yapanları kontrgerilla diye suçladıktan sonra, Dev
letlin güvenlik kuvvetlerini çalıştırmak kolay değil
dir. 

Sıkıyönetimde görev yapan hâkimi, Sıkıyönetim
de görev yapan generali faşist hâkim, faşist general 
diye suçladıktan sonra, Türkiye'de görev yapmak 
kolay değildir. 1971 - 1973 döneminde Sıkıyönetim 
vardı. Bu Sıkıyönetim, Türkiye Büyük Millet Mecli-
siinin kararma dayanarak alınmıştı. Yani, birtakım 
kumandanlar kendiliklerimden Sıkıyönetim koymuş 
değillerdi; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kara
rıyla Sıkıyönetim alınmıştı. 

Yasaldı, meşruydu. Bu Sıkıyönetimi idare eden 
kumandanlara ve o Sıkıyönetimi idare eden güvenlik 
kuvvetlerine sonradan yapılan muameleler orta yer-
cbdı'r. 

Türkiye, Devletin d'ibine dinamit koyanları ma
sum sayar; ama hakkı yenmiş olanları suçlu sayar, 
görev yapanları suçlu sayarsa bu hareketin içinden 

I çıkamayız, görev yaptıracak kimse bulmakta güç
lük çekeriz, Binaenaleyh, evvela gelin hep beraber 
olalım. Bu işi Devlet yapmalıdır, bu işin hakkından 
mutlaka geslinmelidir; kimse caniye karşı sempati 

| duymamalıdır, merhamet de duymamalıdır ve göre
vi yapan Devletin güçlerine, kuvvetlerine yardımcı 
olunmalıdır. Peki, Devlet bunu biliyor mu?.. Bilme-

I si lâzım, bilmiyorsa bilecek. Bu zamana kadar bil-
meyişini fevkalâde ayıp sayarım. 

Bir 'ikinci konu: Türkiye'de silah kaçakçılığım 
kim yapıyor, kim yaptırıyor?.. Devlet bunu biliyor 
mu, bilmiyor mu?.. Bilmiyorsa ayıp, biliyorsa niye 
mani olmamış?.. Şimdiye kadar mani olmamışsa, 
şimdiden sonra mani olacaktır. Ne yapacağımı so
ruyorsunuz, onu söylüyorum. Bir Kaleşinkof silahı 
yüz bin liraya satılıyor Türkiye'de. 50 bin lira idi, 
yaz bin liraya çıktı. Siverek'de benim vatandaşım 
ineğini, eşeğini, danasını, tarlasını satıp bir Kalişin-
kof alıp damına oturuyor; böyle şey olmaz. Memle
ketin bir kısmı Apoculara, bir kısmı bilmem kime 
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terk edilemez. Bunların hakkından gelmeye mecbu
ruz. «Ne yapacaksınız?» diyorsunuz. Bunların aman-
sızoa peşline düşeceğiz. Kiminle düşeceksiniz?.. Dev
letin meşru kuwetleriyle. Devlet ne güne var?.. Can 
ve mal güvenliğimi korumayan bir Devlet olur mu?.. 
TANSA'cılığı ıbilmem şunu bunu kim olsa yapar, 
manavlığı, oelebliği kim olsa yapar; ama yapılacak 
olan iş evvelâ vatandaşın mal ve can güvenliğini ko
rumaktır. (AP sıralarımdan «Bravo» sesleri ve al
kışlar) Sonra .Sıkıyönetim 10 ay zarfında ne yapmak 
istedi, ne yaptı, neyi yapamadı, neden yapamadı?.. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Türkiye Cumhuriyetiniın en son (tedbiridir sıkıyö

netim, 10 ayı da geçmiştir. Sıkıyönetim bu işin için
den başarısız çıkarsa, çok büyük sıkıntılara gireriz. 
Askerlerimiz, hudutlarımızı bekleyen ikıalhrarnıanîarı-
mızdır; ama memleketin içi bozulursa, hudutları 
beklemenin manası kalmaz. Onum içindir ki, mem
leketin içini Devlerin bütün meşru kuvvetleriyle ka
nunlarla nizamlarla memleketim içini düzeltmeye 
mecburuz. 

Yasalar noksandır. Binaenaleyh, sizden yasa is
tiyoruz Hükümet olarak. «Ne listiyorsumuz?» diyor
sunuz? Ben ne yapacağımı söyledim. Ne istliyorsunuza 
gelince, Devletin güvenlik kuvvetlerini çalıştırmak 
Hükümetin görevidir. Biz bunu çalıştırırız. Çaışma-
yan varsa, çalışanını 'buluruz. Görevi yapmayana gö
revi yaptırmak bizim vazifemiz ve bizi kontrol et
mek de slizin vazifeniz. İşte böyle işler bu mekaniz
ma. Onu getiriyoruz önünüze. 

Şimdi yasalar lâzım. «Efendim, bu yasalarla Tür
kiye'de anarşi işlerini önleriz» diyen bizden önceki 
Hükümet. Beyanları Ocak 1978. Sonra, 1978'in Ey
lülünde «Bu yasalarla Türkiye'de anarşiyi önlemek 
mümkün değildir» diyerek gelen yine bu Hükümet. 
Ne oldu o yabalar?.. Sayım Zeyyat Baykara biraz ev
vel bu kürsüden Sordu; «Anarşi paketi ne oldu» 
Ne oîdu anarşi paketi?.. 1978 Eylül, 1979 Kasım, 
yani h!r seneyi geçmiş. Paket ne oldu diye sormak
ta haklısınız. Çünkü, o zaman süziere ide geldiler. 
Simidi, efendim Tedbirler Kanunu mu getirmiyor, 
yok sumu getiriliyor deniyor?.. Hayır efendim. Ge
tirilecek olan şey, işte o kanunlardır. Günün İçişleri 
Babanı, Mecliste bulümduğumı bir celsede kendim şa
hit oldum, Sılkıyönetülmin uzatılimasıydı, bu kanun
larım çıkarılmasını istedi. 

Biz bu kanunlara destek verdik ve Adalet Parti
li Komisyon Başkanına kürsüden teşekkür etti bu 
kanunları Heyeti Umumiye indirttiği için, ama 

16 Hazirandan sonra Hükümet Meclise gelmedüğü 
liçin, bunlar yasalaşmada. Günlerce uğraştık çoğun
luk yapalım diye, yapamadık. Binaenaleyh, gelin bu 
yasaları biraz daha düzelterek yasalaşıtıralım, dedik. 

Değerli senatörler; 
İlk yasıailaştırılması lâzım gelen şey, iki sene ev

vel ben Başbakanken benim sfâvk ettiğim bir kanun 
tasarısıdır. Benim Hükümetimin sevk ettiği. Bu ta
sarıda birtakım küçük değişiklikler yapacağız. Bu 
tasarıda anarşi hareketlerini durdurmak için çalışan 
uğraşan, didinen güvenlik mensupları, polisler, istih
barat elemanları, jandarma, er, subay, astsubay, bek
çi, hâkim, savcı, bilumum anarşi ile, Devletin gücü
nü göstermeye çalışan kişiler hayatım kaybederse, 
şehit olursa, bunun çoluğuna çocuğuna hayat boyu 
bakmayı Devlet üstlenmelidir, birinci yapılacak iş bu. 
Gelin evvelâ bu yasayı pazartesimden sonra hemiemı 
Meclislerin gündemine getirelim ve bunu çıkaralım. 
İki seneden fazla Meclislerin gündeminde kalmıştır.; 
Kan gövdeyi! götürürken «Ne oluyor?» demek hem 
hükümetlerin, hem Meclislerin işidir ve ondan son
ra da 7 - 8 tane kanun var. Bu kanunlar Anayasadan 
doğan kanunlardır. 

Anayasanın 1971 ıslahatı bu kanunları gerektir
miştir. Bu kanunların çoğu çıkmıştı. Daiha çok der-
nekleni düzenleyen, gösteri yürüyüşlerini düzenleyen 
ve anarşi hareketlerinin menşeinde bulunan birtakım 
şeyleri düzenleyen kanunlardı bunlar. Devlete de
mokratik otorite kazandırmaya mecburdur Türküye. 
Bu demokraîi'lk otoriteyi kazandırdığımız takdirde, 
bunun yeri, devlet boşluğudur. Devlet boşluğunun 
sonu, Devletin kökünün çürümesidir. Param parça 
oluruz Allah göstermesin. Onun için gedin, vakit geç
meden Devlete bu demokratik otoriteyi kazandıralım. 

Ne yapalım? Demokratik otoritenin gerektirdiği 
kanunları çıkaralım. Otori temizlikten şiiıkâyet eder 
hale gelmişizdıir bugün ve memleketi bir otorite öz
lemimin içine sokarsak o zaımıan bu Meclisleri ayak
ta tatmakta fevkalâde büyük zorlulk çekeriz. GeEn 
yellimizi alalımı bunu söylüyorum ve memlekete sa
hip olalım, Devlete sahip olalım, Parlamentoya sa
hip olalım, bunu söylüyorum. İki senede bir kanunu 
çıkaramazsafc sahiplik 'iddiasında bulunamayız, ga
ye: açıktır bu. 

Bu kanunlar çıkmıştı, ne oldu bu kanunlara? 
Sonra bu kanunlara itiraz edildi, Anayasa M<ahkeme-
si bunların çoğunu bozdu, şimdi yemi baştan çıkarı
lacak bunlar, o kanunlardı bunlar. Gelin Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Kanununu çıkaralım. Niye kar-
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şısuıız E>evlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununa? 
Devte* Güvenlik Mahkemeleri Kanununa karşı ol
mak bence Anyasaya kıainşı olanaktır, tamamen odur. 
Çünkü, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Anayasanın 
bir nrnldiesönden geliyor, bu madde 136 ncı madde
dir. 136 ncı maddede aynen şöyle der : «Devletin 
ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik dü
zen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet 
aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güven
liğini ilgMendlLren suçlama bakmıalkla görevli Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kurulur.» Türkiye'de bu çe-
şıit suçlar mı yok? Bu çeşit suçlar yoksa neden şikâ
yet ediyoruz. Bu çeşit suçlar diz boyu. Devlet Gü
venlik Mahkemelerini kurnıadığmız takdirde, Sı-
Ikıyönetjim Mahkemelerini ikurmak mecburiyetinde 
kaldınız, 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin aslında Danış-
taydan, Yargıtaydan, hatta bu Meclislerden, Hükü
metten hiç farkı yoktur. Niye? Anayasa demiş ki, 
Danıştay kurulur. Anayasa demiş ki, Hükümet ku
rulur. Anayasa demiş ki, Meclisler kurulur. Bunun 
şartı şurtu yok ve bu arzuya tabi değil ve bir kade
me daha ileri gidiyorum ve diyorum ki, bu Anayasa
yı biz üstün yasa saymazsak Türkiye'nin içinden 
çıkamayız. Bana göre Devlete demokratik otorite ka
zandırma bu Meclisten başlar. 

Bu Anayasada beğenmediğiniz maddeler olabilir, 
değişinceye kadar uymaya mecbursunuz, değiştirin-
ceye kadar uymaya mecbursunuz. Başka türlü hu
kuk devleti olmaz. Nelerin hukuku, neyin hukuku? 
Hukuk, keyfiliğe son verir. Ben bu Anayasanın 136 
ncı maddesine uymuyorum... Keyfilik bu. Bunun hu
kuk neresinde yani?.. Ve bunu kim diyor?.. Yasa ya
pan bir organın azalan... «Sizin yaptığınız yasanın 
şu maddesine de ben uymuyorum» diyecek vatandaş 
orada. 

Bunun içinden çıkamazsınız ve yarın çıkar bir 
başka vatandaş, başka bir partinin mensubu, «Ben 
de 108 nci maddeye uymuyorum» der. O neyse, rast-
gele söylüyorum, başka birisi çıkar der ki, «Ben de 
142 nci maddeye uymuyorum..» Öbürü çıkar «Ben 
bilmem neye uymuyorum» der. «Neye uymuyorsun?» 
Diye sorulmaz. «Kamburdu, yamaydı» diye Anaya
sa maddesini reddetme hakkı yok kimsenin. 

Gelin, bu tavırdan herkes çıksın ve netice itiba
riyle neden çıksın?.. Aslında çıkmaya da mecbur; 
çünkü Anayasanın 8 nci maddesi, Anayasa hüküm
leridir; yasama, yürütme ve yargı organlarım, idari 
makamları ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralla

rıdır. Sadece 136 ncı maddeye uymuyor değilsiniz, 
8 nci maddeye de uymuyorsunuz. 

Oturur konuşuruz, oturur kafa kafaya veririz, 
Anayasa Mahkemesinin kararım açarız, ondan sonra 
partiler bir araya geliriz... Efendim; Devlet Güven
lik Mahkemeleri kurulursa bu iş hallolur mu? Mesele 
o değil ki... Mesele, bu Anayasa var mı, yok mu?.. 
Bu Anayasa varsa, bu Anayasanın bu maddesi yaşı
yor, bu maddesi yaşıyorsa, buna uyulacak... Buna 
uyulmadığı takdirde; yani bir Parlamento Anayasaya 
uymadığı takdirde, onun yaptığı yasaya milletin uy
masını beklemek de fevkalâde güçtür. 

Onun için, gelin evvela hukuk devletini buradan 
başlatalım. Eğer Anayasanın bu maddesini beğenmi
yorsanız, bu maddeyi değiştirecek önerge vermeye 
yeter sayınız var. 

Evet; esasen tabii Hükümet Danıştaya da hâkim 
tayininde namzet gösteriyor, Danıştay da mahkeme 
ve Batı ülkelerinde Fransa'ya gittiğiniz zaman, Fran
sız Cumhurbaşkanı siyasi bir adamdır, seçilmiş bir 
adamdır. Yüksek Hâkimler Kurulunun da Başkanı
dır; ama Anayasa Mahkemesinin bütün üyelerini de 
kendisi tayin eder. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Başkanlık 
sistemi var orada. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Efendim, seçilmiş adam, siyasi adam. Baş
kanlık sistemi vesaire; yani Türkiye'de kuvvetler ay
rılığı prensibi demek, üç tane devlet demek değil ki... 
Devletin tekniğini bozduğunuz yerde ve üstün yasa
yı tanımadığınız yerde, Devleti ceza veremeyen Dev
let haline getirdiğiniz yerde, 2 446 vatandaşımızın 
kanı dökülür ve bunun içerisinde 100 tane güvenlik 
mensubu var; 100 tane... Devletin polisine, jandarma
sına, askerine, astsubayına, subayına, generaline si
lah atılır hale gelmiştir Türkiye'de. Olmaz bu. «Ol
maz bu» deyip çekilip gitmeyelim buradan. Ne ola
cak öyleyse?.. Gelin diyoruz; şu yasaların verdiği bü
tün yetkileri kullanacak hale getirelim, bir; eksik ya
saları tamamlayalım, iki. Kötü bir şey söyledim mi? 
Çare; sonra, bunu verin bizim elimize. «Biz» dediği
miz zaman, icranın eline. İcra kimse, ondan da gö
rev isteyin. O görev yapıîmıyorsa, onların üstüne va
rın; görev niçin yapılmıyor diye. Onlar da görevi 
kim yapacaksa, onların üstüne varsınlar, ama 
görev yapılsın, Devlet, Devlet gibi olsun. Günah 
olur, yazık olur. Yani, bir avuç caniye, bir avuç ka
tile memleketi rahatsız ettirmeye hakkımız yok. İşte, 
«Bu kadar kişi ölüyor,» deyip, avucumuzu açanla
yız ne yapalım diye... Çaresiz falan değiliz. 
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Binaenaleyh, anarşi meselesinde zaman zaman j 
bütün gruplara, partilere ve grubu olmayan siyasi te- j 
şekküllere, siyasi partilere müracaat edeceğim. «Ge- i 
lin, bu memleket bizimdir» diyor musunuz?.. Evet; 
hep beraber sahip olalım; söyleyin ne yapalım. Efen-
dim, sen Hükümetsin, sen yap... Ben şunları düşünü- • 
yorum; buna ilave edecek bir şeyin varsa söyle... Bu
nu yapacağız. Bu diyalog açık olacaktır. 100 mesele
nin 98'inde ihtilaflı olabiliriz. Sizin ayrı, bizim ayrı 
fikirlerimiz olabilir; ama Allah binalı için bugün tar
tışılamaz hale gelmiş bulunan bir kaç meselede işbir
liği yapalım. İşbirliği zor bir iştir aslında, işbirliği 
gayet sıkıntılı bir iştir; ama yapalım bunu. İşte bu 
niyetlerle huzurunuzdayız. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bu meselenin hemen arkasıncan, Türkiye'de yok

luklar geliyor. Türkiye bir «Yoklar diyorı,> haline 
gelmiştir. Yine 1977 senesinin sonunda Türkiye'de 
her şey vardı. Mazot vardı, yağ vardı, ampul vardı, 
kısa vadeli borç aldı idik, bilmem ne etti idik; ama 
her şey vardı. Mazot vardı, yağ vardı, ampul varı, 
benzin vardı, hammadde vardı, fabrikalar işliyordu, 
gübre vardı, ilaç vardı. Var mıydı yok muydu? Var
dı. Her şey vardı. 1979 Kasımında, bizim bugün ida
resine talip olduğumuz ve Meclisler güç verirse, izin 
verirse, ruhsat verirse yürütmeye çalışacağınız Tür- J 
kiye'nin bugün yokları var. 

13 Kasım 1979 tarihinde 67 ilin valilerinden; bu-
gün görev başında olan valilerinden, Başbakanlık 
kaleminde telefonla aldığım durum vaziyeti budur, 
elimdedir. Buradan üç - beş cümle okuyacağım size; 
neler yoktur, ne sıkıntıları vardır sordum valilere. 
Bunu ben her haftabası yaparım. Bunu aldıktan son
ra Bakanlar Kuruluna girerim, bakan arkadaşlarıma 
bunun birer kopyasını veririm, derim ki, «Hiç bir ay
rı talimat beklemeden, bütün arkadaşlarım, hangi 
mesele kimi alâkadar ediyorsa bununla meşgul ol
sun.» İkinci bif hafta aynı rapor geldiği vakit, «Ne 
yaptın?» diye de sorarım o arkadaşıma. 

Adana'da akaryakıt Adıyaman'da yağ. mazot, 
Afyon'da margarin, likit yağ, fuel - oil motorin, 
Ağrı'da benzin, gazyağı, şeker, likit yağ. Amasya'da 
ampul, margarin, motorin. Ankara'da kömür, yağ, 
tüpgazı, akaryakıt, gazyağı. Antalya'da akaryakıt, 
likit yağ, margarin... 

Biz Hükümet olalı 10 gün oldu; 10 gün evvel hep
si vardı da, biz mi bitirdik bunu? Bu düşünülemez. 
Hem benim aldığım 13 tarihli. Türkiye yokluklar 
memleketidir; bu yoklukların içerisinde Türkiye'de j 
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j yetişen mallar da var, mesela çay yok Türkiye'nin çe-
| şitii yerlerinde, mesela şeker yok Türkiye'nin çeşitli 
i yerlerinde, zeytinyağı yok, sigara yok... Tabii, kahve 

üzerinde durmayacağım; tuz yok, deterjan yok, soda 
yok, akümülatör yok, yedek parça yok, gazete kâğı-

• dî yol:, daha fazla yoklar da var; ama 30 kalem gün
lük ana ihtiyaç maddeleri yok. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Yokluk neden olur? Yokluğun tek sebebi vardır; 

üretim yetersizliğidir, üretim yetersizliğini ithalatla 
tamamlayamamaktır. Türkiye, 1977 yılına kadar 

I ekonomisini yürütecek şekilde gelmişti. 1977 yıknın 
sonunda, Türkiye'nin bütün fabrikaları çalışıyordu, 
üretim vardı. 1979 yılına baktığımız zaman, plan he
deflerine göre, hemen hemen her dalda üretim düş
müştür. Bunları teker teker söylemek istemiyorum. 
Öyle ise, Türkiye'nin önünde duran bir devasa mese
le de, bu yokları erta yerden kaldırmak, üretim me-
kan'zmasmı harekete geçirmektir. Üretim mekaniz
ma;;! hareket haline geçirilemediği takdirde, bir mem
leketin hiç bir sorununu halledemezsiniz. O, hareke
te seçirilecektir. 

Üretim mekanizmasının harekete geçirilmesi gü
ven ister. Güven duygusu kaybolmuştur. Üretim me-
kanizmasmm harekete, geçirilmesi, yeniden eksiklik-

j ic.inin giderilmesini gerektirir. Bu, önümüzde duran 
diğer" meselelerden birisidir. 

Simdi, hemen hemen bütün sözcülerin temas et
tiği baz; konular üzerinde durmak istiyorum. Hemen 
hem:n bütün sözcüler, Türkiye'nin borçlarından bah
set'der, Türkiye'nin kötü şartlar içinde borçlandığın
dan bahsettiler. Türkiye'nin kalkınma modelini ve 

| borç meselesini iyi anlayalım. Türkiye, durup 
durduğu yerde borçlanmış olmak için, gidip borç 
aramış ve borçlanmış değildir. «Bir de biz borçlana
lım, nasıl oluyor; bunu görelim.» diye borçlanmış 
değildir. Bunun bir sebebi, bir de mantığı olması lâ
zımdır. 

Türkiye, Anayasası olan bir memlekettir. Anaya
sası elan bir memleket demek, o memlekette medeni 
haklar yanında ekonomik haklar nasıl işleyecektir? 
Bunları tanzim etmiş olan bir memleket demektir. 
Türk vatandaşının istediği işi tutması hakkıdır. Ve 
aslında rejime damgasını vuran da bu haktır. Daha 
doğrusu bu, hak, damgayı vuran haklardan birisidir; 
öyle d;yeîim. 

Türkiye, Anayasanın 41 nei ve 129 ncu maddeleri 
| geregir.ee planlı kalkınmayı yürütecektir. Planlar yap-
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mistir; yani Türk Devletinin nasıl işleyeceği Anaya
sada yazılıdır. Ekonomisi nasıl işleyecek, güvenliği 
nasıl işleyecek?.. Türk Devleti her şeyi düşünmüş de 
kendi güvenliğini düşünmemiş değil: Türk Devleti 
her şeyi düşünmüş de, ekonomik hayatının tanzimini 
düşünmemiş değil... Tanzimi düşünmüş. Plan yapa
caksınız; beş yıllık planlar yapacaksınız. Yapmışsınız 
Birinci Beş Yıllık Planı, İkinci Beş Yıllık Planı, 
Üçüncü Beş Yılkk Planı, Dördüncü Beş Yıllık Planı.. 
Birinci planda, Türkiye'nin bir ödemeler dengesi açı
ğı olduğu meydana çıkmış. Bu, bir tercihtir. Türkiye 
şu tercihi yapabilirdi: Ödemeler dengesi, açığı tanı
mıyorum, kendi yağımla kendim kavrulacağım... Bu
nun sonucunda Türkiye'nin kalkınması 2359 sene 
sonraya varırdı. Öyle de hesap yaptılar zaten; 2359 
sene sonradır tam. Ama Türkiye onu yapmamış; Tür
kiye demiş ki, «Ben, % 7 kalkınma hızını alayım he
le, dört yüz bin çocuğum benden iş isteyecek, bir mil
yon konut her sene yapmaya mecburum, nüfusum 
bir milyon artıyor, bunları beslemeye mecburum, 
'% 2,5 nüfus, (Bunu karşılayacak kadar olacak) artı, 
Türkiye'de bir daha iyi yaşama özlemi meydana ge
tirilmiştir; «Bir lokma, bir hırka» yerine daha iyi 
yaşama özlemi ekonominin hareket noktasıdır ve bu
nun gerektirdiği refahı düzeltme gayesi olacaktır, bir 
de sermaye terakümü olacak; tasarruf olacak, böy
lece o tasarrufla da kalkınmanın motoru çalışacak... 
Bunları yapmak için % 7 kalkınma hızını seçmiş. 
Burada görünüyor ki; kendi kaynakları yetmiyor, 
dışarıdan kaynak ithal etmesi lâzım bir süre. Ne za
mana kadar? Rehabilite noktasına ulaşıncaya kadar. 
Nedir o rehabilite noktası? Bu ekonomi, kendi ken
disini sürükler hale gelinceye kadar. O nasıl olur? 
Aldığıyla sattığını dengeleyinceye kadar. Satabilmesi 
için üretmesi lazım; kendine yetecek kadar üretmesi 
lazım, kendine yetecekten daha fazla üretmesi lazım 
ki, üretemediği malları dışarıdan alacak... Türkiye, 
bir kapalı ekonomiyi denememiştir. Bugün zaten ka
palı ekonominin peşinde olan kimse yok. «İnterde-
pendence» ile «İndepend»; birbirine karıştırılmama
lıdır. înterdependence, bugün birbirine tab, birbirine 
dayanmayan millet yok, dayanmayan memleket yok; 
eşit şartlar içerisinde, karşılıklı menfaatlere göre... 
Bu, ticaret şeklinde çıkıyor, alış - veriş şeklinde, borç
lanma şeklinde çıkıyor... Öyle bir dünyadayız ki, 
Sovyetler Birliği Sibirya'da Japonlara, «Gel şu de
miryolunu yap. Her sene 10 milyon metremikâp ağaç 
kes» demiştir. Öyle bir dünyadayız ki, Sovyetler Bir
liği, İtalya'ya, «Moskova'da senede 1 milyon otomo
bil üretecek bir fabrikayı gel, yap.» demiştir. Öyle 

bir dünyadayız ki, Romanya ve Bulgaristan, Batı ül
kelerinden sigara fabrikaları getirmiş, Batı sermaye
siyle sigara fabrikası yapmışlardır; hatta Coca - Co-
la fabrikaları yapmışlardır. 

Şimdi, böyle bir dünyada bizim kalkınma veti
resi içerisinde bulunan Türkiye'nin, henüz 1 000 do
lar seviyesinde bir milli gelire ulaşmış bulunan Tür
kiye nın ve dünya memleketleri içerisinde 52 nci sı
rada bulunan, adam basma düşen milli gelir bakı
mından 156 memleketin içinde 52 nci sırada bulunan 
Türkiye'nin (Daha 104 tane memleket var geride) 
kendi başına kalkınmasını düşünmek mümkün de
ğildir. 

«Efendim, siyasi birtakım tavizler vererek kal
kınma yapmayalım..» tamam... Öyleyse ne yapaca
ğız? İmkân arayacağız dışarıdan. Bu imkânı ararken 
Türkiye meselesini iyi anlatmak lâzımdır. Türkiye 
bunu bularak geldi. Eğer, Türkiye'yi hasta ilan eder
seniz, eğer Türkiye'yi batıyor ilan ederseniz, kaçışır, 
etrafınızda kimse kalmaz. Siz, kendi kendinize «Has
ta» dedikten sonra, başkası size «İyi» der mi?.. 

Ve işte mesele, ekonominin bu noktasında yok
luklar meselesinde, kalkınma meselesinde fevkalade 
önemli bir hadiseyle karşı karşıyayız. Türkiye mese
lesini anlatarak geldik ve bu imkânları 25 seneye ya
kın zamandır Türkiye: sağlayarak gelir. 

Türkiye'nin ne zaman ödemeler dengesi denk ol
muş?.. Oldu. 1970 devalüasyonundan sonra. O za
man, o devalüasyon gayet planlı, gayet bilerek ya
pılmış bir devalüasyondu. Devalüasyonun maksadı, 
enflasyonu durdurmak da değildi; devalüasyonun 
maksadı, Türk ekonomisine yeni bir hareket, yeni 
bir hız, yeni bir ivme vermekti. Olmuştur, böyle de 
olmuştur. Bir süre sonra Türkiye, dünya merkez ban
kaları arasında rezervi hatırı sayılır hale geldi. Ta
bii karışık yıllar da girdi, o rezervlerin bir kısmı ya
tırıma falan da çevrilmedi; hatta o rezervler bir ara 
enflasyon sebebi de ilan edildi... Ama daha sonra 
dünyadaki petrol bunalımı, arkasından yatırımlara 
yeniden başlanmış olması ve diğer ihtiyaçlar, o re
zervleri sildi; süpürdü. Zaten 1974 senesinin başında 
Türkiye'nin 2 milyar 300 milyon dolar rezervi vardı 
ve 1975 senesinin Martında bizim Türkiye'nin idare
sini devraldığımız zaman, Türkiye'nin 1 milyar 300 
milyon dolar rezervi vardı. Bu 1 müyar 300 milyon 
dolar keş değildir, yani nakit değildir. Bunun içerisin
de 127 ton altın vardır, bunun içerisinde muhabir 
bankalardaki hesaplar vardır, bunun içerisinde mah
subu yapılmamış, henüz bizim hesabımızda duran 
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borçlar vardır, alacaklar vardır; vardır, vardır, var
dır... 

Bugün 1979 Türkiye'sinin Kasımında görünen 
rezerv, 960 küsur milyon... 1977 senesinin Aralığın
da da görünen rezerv, 630 milyon. Yani, hani 70 
cent hikâyesi var ya... «Türkiye'yi 70 cente muhtaç 
ettiniz, hatırdınız dediğiniz...» Ama, «630 milyon re
zerv devrettiniz, 2 milyar dolarlık da hububat; di
ğer mahsulleri satılmak üzere devrettiniz, siz satama
dınız, biz sattık,» dedikten sonra, «Türkiye'yi, 70 
cente muhtaç ettiniz» lafı anlamsızdır. Söz bana ait; 
ama öyle söylenmiş değil, manası da öyle değil. 

Şimdi bu beyanlar içerisinde, üç satır evvelinde 
(Bulur, okurum şimdi) «Türkiye'yi ?0 cente muhtaç 
ettiniz» deniyor, altında da «1977 senesinde 630 mil
yon rezerv devrettiniz» diyor. 70 cent başka iş, 630 
milyon başka iş... Ben, Türkiye'nin sıkıntılarını an
latmaya çalıştım. Bir cent benim için önemlidir, 70 
cent değil, bir cent. Ve o günkü sıkmalar içerisinde 
«Türkiye bu 70 cente muhtaç kaldı» manasında söy
lemedim ki...» Nitekim öyle olmadığı, öyle diyenle
rin beyanlarıyla sabit: «630 milyon dolar rezerv mev
cuttur...» Bugün ne o?.. 960 milyon... Aylar da fark
lıdır; yani senenin sonuna doğru bu biraz daha iner 
ve bugün «Merkez Bankasının kasası işliyor» diyen
lere sesleniyorum; (Kim diyorsa) nasıl işliyor bu 
Merkez Bankasının kasası? 194 milyon dolar petrol 
faturası duruyor önünde. «İşliyor» diyen gelsin, bunu 
bir ödeyiversin de göreyim.. Evet ya, 250 milyon do
lar her ay petrol faturası. Binaenaleyh, gelin, uluor
ta laf etmekte... 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Şimdiye 
kadar ödendi, borç da bırakmadık petrolden Sayın 
Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Efendim?.. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Petrolde 
borç bırakmadık. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Borç bırakılmadı mı? 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Petrol bor
cu bırakmadık. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Petrol yok ki borç olsun. (AP sıralarından 
gülüşmeler, «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Durun, şimdi girelim oraya, girelim; Eylül sonu 
itibariyle 13 milyon ton petrol alması lazımdı Tür
kiye'nin. Eylül sonu itibariyle aldığınız petrol 10 
milyon ton... 750 milyon dolar vermeniz lazımdı; 3 

milyon ten daha fazla alıp. 750 milyon doları verme
diğiniz için kuyruklar var Türkiye'de. «Petrol fatu
rası ödenmiştir.» demek, petrol almamaktır bu. 

1979 senesinin planına göre, programına göre ve 
petrol kullanım tahminlerine göre, Eylül sonu itiba
riyle; pardon, Eylül değil, Ekim sonu itibariyle, (Ey
lül sonu biraz daha az ondan) Ekim sonu itibariyle 
3,5 milyon ton noksan petrol ithal edilmiştir ve bun
ların bir kısmı da spot alımdır; spot alım. Petrol ra
fineri! srini '% 68 kapasiteyle çalıştırdınız. Petrol ra
finerileri -c/c 92 kapasiteden aşağıya çalışmadı bun-

I dan evvel. % 68 kapasite... Bir ton hampetrol alıp 
! işlerseniz, 100 dolar tasarruf edersiniz. 3 milyon ton 
I işlenmiş mamul aldınız, 300 milyon dolar boşa git

miştir. Gelin, bunların cevabını verin. Suali bir daha 
vazediyorum; diyorum ki, Ekim sonu itibariyle Tür
kiye 13 milyon ton petrol almalıydı, 2,5 milyon to
nunu da kendisi çıkaracaktır; 15,5 milyon ton. Aldı-

| ğmız petrol 10 milyon tondur. Şimdi diyorsunuz ki, 
«Petrol parası bırakmadık...» Petrol almadınız ki. 
Böyle memleketi idare etmek çok kolay. İthalat yap
madınız ki. Yaptığınız ithalat ne? 1979 senesinde ya-

I pılan ithalat, 1977 senesinde yapılan ithalatın aynı 
parayla alınan mal değeri cinsinden yarısıdır. Eko
nomi boğulmuştur. Bunu yapmak suretiyle «Sıkın 
kuşakları, sıkın kemerleri» demek suretiyle milleti 
yokluğa mahkûm etmek suretiyle idare çok kolay. Tür-

I kiye'nin geçen 30 sene zarfında ne zaman dövizi ol
du? PKO buldu, ama bunu. Neden 1979 senesinde 
bulamaca'.' Nereye gitti bu kadar krediler, bu kadar 
parnlar?.. «Aldık, ettik» dediğiniz paralar; nerede 
bunla:? Yerini göGtern de biz bunları kullanalım. 
Efend;m, bize öyle olanaklar; («Olanak» tabiri be
nim değii yani) devrediliyormuş ki, heba edilmesin-
miş... Devrettiğiniz kuyruktur, yokluktur, devrettiği
niz. pahalıhkhr... Bunlar heba olsa ne olacak, olmasa 

i ne okcak yani? (AP sıralarından gülüşmeler, alkış-
I 1ar) 

Dönüyorum, kalkınma modeli ve borç meselesi
ne. 

Savın üyeler; 
Bu meseleyi, gelin, bir müşterek anlayışa kavuş

turalım. Daha Türkiye asgari 15 sene dışarıdan kay
nak aramaya mecbur. Ya % 7 kalkınma hızını 
c/c 2,5'a indireceksiniz, yokluğa katlanacaksınız, va
tanda şım.zın yalınayak kalmasına katlanacaksınız 
yahut da 15 sene içerisinde 30 milyar dolar bulacak-

| siniz ve Türkiye'yi rehabiliteye götüreceksiniz, son
ra ödeyeceksiniz borcunuzu... Hangisini yapalım? 
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Borcu; efendim, Düyunu Umumiye devrine geldik 
ha... Öyle «Tukaka» hale getirdiniz ki, bize dönüp 
sözcüler diyor ki, «18,5 milyar dolar borçlandırdınız 
Türkiye'yi; bunun 12 milyarı anapara, 6 milyarı fa
izdir...» «Ne yapmışız 12 milyar dolarla? Ne zaman
dan beri borçlandırmışız?.. 30 seneden beri gelen 
borçları var Türkiye'nin ve bunları; Sayın Müezzin-
oğlu çok iyi bilir ki, Türk Devleti borçlarına karş-ı 
fevkalâde hassastır, son meteliğine kadar Devlet 
borçlarını ödeyerek gelmiştir; ticari muameleler ay
rı. Devlet borçlarını söylüyorum; 1977 senesinde Tür
kiye'yi bıraktığımız yerde bir kuruş ödenmemiş Dev
let borcu yoktu. İlaç almamışızdır, Devlet borcunu 
ödemişizdir. Binaenaleyh, Türkiye itibarlı olduğu 
için bu borcu verirlerdi zaten ve geriye alabilecekle
rini bildikleri için bu borcu verirlerdi. 

30 sene evveline gideceğim... Türkiye kalkınma 
modelinden bahsedeceğim. 30 sene evvel Türkiye'de 
ne yapsanız, plana, programa vesaireye hacet olma
dan ne yapsanız doğru idi; çünkü Türkiye, o kadar 
çok muhtaç bir memleketti, Türkiye'nin bir şehrin
den bir şehrine gitmek meseleydi, köyüne, kasabası
na gitmek mümkün değildi... Nesi vardı 1950'de Tür
kiye'nin?.. 1950 - 1960 kavgası yapmak için söyle
miyorum: sırf bir tespit bakımından söylüyorum. 
100 bin ton şekeri vardı, 400 bin ton çimentosu var
dı. Bugün 1 milyon ton şekeri, 20 milyon ton çimen
tosu var. 

Rafinerisi yoktu; bugün 15 milyon tonluk rafine
risi var. Demir - çeliği 100 bin tondu. Bugün üç ta
ne fabrikası var, 3 milyon ton demir - çeliği var. Az 
bu. Bu az, bu 12 milyon tona çıkmak. 8 milyona, 12 
milyona, 15 milyona, 25 milyona çıkmalı... Nesi var
dı Türkiye'nin? İğneden ipliğe her şeyi satın alan 
Türkiye idi. Bugün, Türkiye, iplik üretiminde dünya
da 156 memleket içinde beşinci ülkedir. 

1950'de Türkiye'nin gübresi var mıydı? 1965'te 
var mıydı? 100 bin ton Kütahya fabrikasi vardı... O 
da durdu, ondan sonra geldik, biz tamamladık. 100 
bin ton, ondan sonra 300 bin tona çıkardık. Bugün 
Türkiye'nin yedi tane gübre fabrikası var; ihtiyacın 
yarısından fazlasını yapabilir. Ne kullanıyordu 1950' 
de Türkiye gübre olarak? Sıfır. Bakın rakamlara... 
Bugün ne kullanıyor? Türkiye bugün 9 milyon ton 
gübre kullanıyor. Bunun yarısını da kendisi yapabi
lecek durumda. 

Binaenaleyh, Türkiye'nin petro - kimya tesisi var 
mıydı?.. Bugün var; ikincisi de devreye girecek hal
de. Türkiye'nin kaç kilometre hattı havaisi vardı 
1950"dc? Sıfır. Bugün kaç kilometre var? 42 bin kilo

metre. Kaç tane bu hattı havai sistemini besleyecek 
elektrik merkezi vardı? 

Ondan sonra, değerli üye buraya geldi; benim 
dün Millet Meclisinde söylediğim sözü hiç anlama
mış, ben elektriğin değerini anlatmaya çalıştım. 
Elektriğin yokluğunun pahası yoktur. Elektriğin yok
luğuna paha biçemezsiniz. Bugün elektriği hangi kay
naktan ürettiğin mesele değildir; hangi kaynaktan 
bulabiliyorsan üret. Hangi kaynaktan bulabiliyor-
san... Efendim, «Dövizim olmadığı için mazot alamı
yorum.» Bütün mesele, Türkiye'ye yetecek kadar dö
vizi bulmak, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaktır. 
«Yapamıyorum» demek iktidara sığmaz, iktidar 
«Yapmak» demektir. Onun içindir ki, «Yapamıyo-
rumla bir memleketi idare edemezsiniz. 

Burada zaptın tashihi bakımından söylüyorum; 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın sözcüsü dedi ki, 
ben dün demişim ki, «Efendim, 230 gram mazottan, 
(Yahut mazot değildir o fuel - oildirj bu kadar fuel -
oilden bir kilovat/saat elektrik çıkar...» Doğrudur 
verdiğim rakam. O, motorun cinsine göre değişir 
biraz; ama yedi sekiz gram değişir, o kadar değişir. 
Bugün mazot yahut fuel - oil on lira; bu eder 230 
kuruş. «Bir o kadar da bunun fabrika masrafım ko
yarsanız maliyeti beş liradır.» dedim. Yani, efendim, 
o kadar çok oluyor ki, bu beş liraya maloluyor..» 
Yalnız bunun piyasa değeri yüz liradır. Yani eğer 
bir kilovat/saat elektiriğiniz yoksa yüz lira kaybedi
yorsunuz... Bir kilovat/saat elektriğiniz varsa, bu beş 
liraya maloluyorsa, ekonomi 95 lira kazanıyor. Yüz 
liraya satılıyor demek değil o... Yani yüz liraya bu-

î nun talibi var demek değil. Yarattığı değeri söylü
yoruz, meydana getirdiği değer (plus - value), ilave 
değeri söylüyorum. Ekonomi böyle büyür.. 

Yani, burada değerli senatörler, «Efendim, ener-
ji politikası çarpıkmış...» Kalkınma modeli içindeyim, 
borca döneceğim sonra. Kim diyor bunu? Kim diyor
sa, gelsin söylesin, çarpık olmayan model ne? 

Bir memlekette enerji işleri naşı! gelişti; biliyor 
mu herkes? Her memlekette nasıl gelişti, Türkiye'de 
nasıl gelişti9.. 

Evvela Türkiye, küçük küçük santrallar yaptı. 
Bu küçük küçük santrailardan 789 milyon kilovat/ 
saat elektrik üretildi 1950'de. Hiç biri birbirine bağiı 
değildi, bunların 96'sı dizelle çalışırdı, çok küçük bir 
kısmı kömür, odun vesaire ile çalışırdı. 

Şimdi, 1950'deki Türkiye elektriğinin miktarı 
796 milyon kilovat/saattir ve bunun akaryakıtla mey
dana getirilen kısmı hemen hemen f/c 96*dır, sudan 
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elde edilen kısmı % 4'tür; yani 32 milyon kilovat/ 
saattir. 

1979 Türkiye'sindeki bu kısıtlamalar vesaire her 
şey yokluğunu gösterir elektriğin; 25 milyar kilovat/ 
saat elektriktir. c/c 44'ü, yani 1 0 - 1 2 milyar kilovat/ 
saati sudandır. 30 milyon kilovat/saatten 10 milyar 
kilovat/saate gelmişsiniz. 

Ne yapmamız lazım da, yapmamışız? «Efendim, 
su santralları, kömür santralları yapın..» Su santral-
ları yaptık. 1952'de Seyhan Barajını yapmaya başla
dığımız zamanlarda, Seyhan Barajının üç tane 18 bin 
kilovatlık ünitesi vardı; içeride, ne dışarıda kimseye 
üç üniteye konması gereğini anlatamadık. Ne yapa
caktı Adana, Mersin, Tarsus; Türkiye'nin en müm
bit bölgeleri, 36 bin kilovat, 54 bin kilovat elektriği 
ne yapacaktı? 54 bin kilovat elektrik çoktu. Ne ka
dar lazımdı? Her şeyi üst üste koyduğunuz zaman 
18 bin kilovat ancak çekılebiliyordu, haydi bir 18 
bin yedek koyduk, bir 18 bin ise boş bıraktık. 

Seyhan Barajı için 25,5 milyon dolar Dünya Ban
kasından borç aldık. Borcu veren müessese bize kök 
söktürdü; «Ne yapacaksınız bu elektriği?» diye. Biz 
dedik ki, «Yeni yeni fabrikalar kurulur.» Kimse inan
madı yeni yeni fabrikalar kurulacağına. Ama, Tür
kiye bizim memleketimizdi, onun geleceğine inan
mak bizim işimizdi; başkalarının inanıp inanmaması 
önemli değildi. Onları inandıramadığım takdirde yo
luma devam edecektim. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Hazar Gölünü delip, Hazar Gölünün sularını 
Uluova'ya akıttığımız zaman (Ki, göl aşağı yukarı 
ovadan 318 metre yukarıdadır) 12 bin kilovatlık iki 
türbin koymaya kalktık. Bu projeyi biz tanzim ettik. 
Bu projeyi tasdik ettirmemiz lazımdı; Devletin bir 
dairesi öbür dairesine proje tasdik ettirecekti. Proje 
tasdikini yapacak olan Devlet dairesi projeyi tasdik 
etmedi, «Çok bu elektrik, ne yapacaksınız?» dedi. 
Sonra, aklımıza geldi ki, soğuk mıntıkadır, belki ısıt
mada falan kullanırız. Pazarı yoktu ki, elektriğin. 
Elektriğin pazarı olması, kalkınmanın işaretidir. Ha
di bugün Adana'da elektrik bulun; 54 bin kilovat 
Seyhan Santralı, 100 bin kilovat iki tane Kadıncık 
Santralı, ondan sonra 100 bin kilovat bir termik 
santral... Bugün üç yüz küsur bin kilovat elektrik var 
takat olarak, elektrik yok... Ve enterkonnekte şebeke... 
Enterkonnekte şebeke çok önemli bir düşüncedir. 

66 kilovatla başladık; 34, 66, 154 en büyüğü idi. 
380 hayalimizden geçmezdi. 380, bizim elektrifikas
yon hamlesine başladığımız zaman dünyanın en bü-
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yük voltajı idi. Bugün bizim Keban - Ankara hattı-
mız 380'dir ve 380 az geliyor, ufak geliyor... Ve bu
gün Türkiye'nin 65 ili ve hemen hemen kazalarının 
tümü aynı elektrik şebekesinden, 15 bin köyü de 
buradan ışık alıyor. Evvela pazar meydana getirme
miz lazımdı. Pilot santrallar yaptık. Pilot santrallar 
20 kadardır; Kütahya'da Emet Santralı, Konya'da 
Göksu Santralı, Hatay'da Harbiye Santralı, Malat
ya'da Derme Santralı, Erzincan'da Girlevik Santra
lı, Erzurum'da Tortum Santralı, İsparta'da Kovada 
Santralı... Bunlar 20 kadardır. Bunları yaptığımız za
man da, elektriği nereye koyacağımızla muaheze 
edildik ve hele bunları bir kademe aşıp, büyük nehir
lerin üzerinde tanzim yapacak barajlara girdiğimiz 
zaman, aklımızı yitirdiğimiz iddia edildi; Türkiye bu 
borcun altından nasıl kalkacaktı? Bugün 25 milyon 
dolara yaptığımız Seyhan Barajını 300 milyon dola
ra yapamazsınız ve daha Seyhan Barajının borcu 
ödeniyor; 25 milyon dolar üzerinden ödeniyor. Ne 
ile yapacaktık? Yaptık. 

Dönüyorum, geliyorum; kim diyorsa «Türkiye' 
nin elektrik politikası yanlıştır...» Tartışmaya hazı
rım. «Efendim, kömürden yapsaydınız...» Türkiye' 
nin ne kadar kömürü olduğunu 1968'de bilen var 
mı? Türkiye'nin 1968'de 500 - 600 milyon ton kö
mürü vardı; linyit kömürü. Türkiye gayri mekşuf 
bir memlekettir, keşfedilmemiş bir memlekettir; kay
nakları mevcut fakat meknuz, gizli... Bunları mey
dana çıkarmak lazım. Ne kadar kömürü var Türki
ye'nin? Elbistan, Afşin kömürleri 1968 senesinde keş
fedilmiştir. Ben bu kürsüden sevinçle söyledim; bu 
kömürler 1 200 - 1 300 kalorilik kömürlerdir. Bun
ları yakmada kullanamazsınız, külü çoktur, suyu çok
tur. Yerinde yakıp, elektrik yapacaksınız... 25 Tem
muz 1975'te ben bunun temelini attım ve biz 1975 
Hükümetini kurduğumuz zaman kredisi yoktu. 750 
milyon dolar krediyi, benim emrim üzerine, günün 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam ve günün Maliye 
Bakanı Washington'a beraber gidip, orada oturdu
lar imzaladılar. Gönül isterdi ki, Elbistan, Afşin 
Santralının birinci ünitesi 1979 Eylülünde hizmete 
girsin. 1982 Mayısında ancak girer. Odur Türkiye'yi 
batağa sokmuş olan. Buraya gelip; «Efendim, şu ka
dar para sarf ettik, bu kadar ettik, bu kadar ettik...» 
Ne kadar etmen lazımdı? önemli olan iş o. «Efen
dim, siz şu kadar sarf ettiniz de, biz bu kadar sarf 
ettik...» Büyük şantiyeler parayı şöyle çeker : Birinci 
sene maliyetinin % 10'unu çeker, ikinci sene maliye
tinin % 25'ini çeker, üçüncü sene maliyetinin % 40' 
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ını çeker, dördüncü sene ve beşinci sene mütebaki 
kısmını çeker... Böyle çeker parayı. Bakıyoruz ki, 
o paraların yarısı sarf edilmemiş; sarf edilenlerin de 
zaten çoğu kredilerden. 

«Şu kadar kredi bulduk, bu kadar kredi bul
duk...» Şimdi bunların hepsini okuyabilirim size. 
«Bulduk» diye burada söyledikleri kredilerin hepsi, 
kendilerine devredilmiş krediler elektrik santrailerin-
de. «Soma Santralının kredisi devredildi...» Soma 
Santralı ne zaman başlamış? 1976 senesinde. Gösteri
yor, diyor ki, «Efendim, bu işte geri kalmıştır...» 
Ne geri kalmıştır? Yatağan Santralı geri kalmıştır. 
Kaç sene geri kalmıştır? Yedi sene... Daha geçen se
ne temelini atmaya gittiniz. Biz yaptık, bıraktık, ge
çen sene temelini attığınız şeyin yedi sene geri kaldı
ğını nasıl iddia edebilirsiniz? 

Şimdi aslında bu tartışmalara gireceğim; gelin, 
bunlarda fayda yok, doğru tartışalım bunları. Yani, 
bu işleri bilmeyen birtakım kimseler, kim veriyorsa 
bu bilgileri, yanıltmasın sizi. Bizim bunları yanlış 
bilmemizde ve size yanlış söylememizde bir menfaa
timiz yok; olsa da yapmayız. 

Türkiye'nin elektrifikasyonu : Kömürü yoktu ki 
Türkiye'nin... Seyitömer Santralı... Seyitömer'de 300 
milyon ton kömür var. Bu, çok eskiden beri var, 
hatta tarlayı sürerken çıkıyor; ama bir ekonomik iş
letme haline getireceksiniz bunu. 5 milyon ton kö
mür kazacaksınız, 10 milyon ton kömür kazacaksı
nız; dile kolay bu. Seyitömer Santralının temeli 
1969'da tarafımdan atılmıştır. Bugün üç ünite 450 
bin kilovat elektrik vermektedir Türkiye. îTerede 
kömür keşfettiysek, yanma gittik, santral kurduk. 

«Efendim, su santralları yapsaydınız...» Neye 
yapsaydık su santralı? Seyhan Barajını yapmaya kalk
tık, herkes karşı çıktı. Hirfanlı Barajını yapmaya 
kalktık, «Bu kadar alektriği ne yapacaksınız?» diye 
herkes karşı çıktı. Keban Barajını yapmaya kalktık; 
Keban Barajının 1966 senesinde temelini atmaya git
tiğimiz zaman, bizim meslektaşlarımızın bir kısmı; 
odalarında, şurada burada buna karşı idi. Keban 
Barajının neden yanlış olduğuna dair, yapılmaması 
lazım geldiğine dair ya-zıiar vardır; 1966 senesinde 
gazetelere baktığınız zaman. 

Karakaya santralının yapılmasına başladık; ta
mamlayın biran evvel... Bunlar kolay olmuyor. 6 - 7 
seneden evvel bir su santralı deçvreye girmez ve bu
nun türbinlerini, jeneratörlerini, elektrik malzemesi
ni Türkiye'de yapamıyoruz. Bunları yapacak fabri
kalara başladık; olduğu yerde duruyor, hepsi oldu
ğu yerde duruyor. 

Nedir elektrifikasyon politikasında yanlış olan?... 
«Efendim, fuel - oile dayalı santrallar yapmışsınız... 
Bir ekonomi meselesidir bu. Bir ekonomi meselesi
dir ve Türkiye, dışarıdan hiç bir şey almayacak ya
hut sattığı kadar alacak... Hesap böyle yapılmaz ki, 
o zaman mamulleriniz rekabet gücüne haiz olmaz. 
Fizibilite meselesidir. Yaparsınız hesapları; «Kaç pa
raya çıkacak bu, acaba bundan ucuzu yok mu, ne ya
pıyorsunuz, neden yapıyorsunuz, neden böyle yapı
yorsunuz?» şeklindeki üç suale cevap vermek lâ
zımdır. «Ne yapıyorsunuz?» un cevabı, «Ekonomik
tir, onun için yapıyoruz. «Neden böyle yapıyorsu
nuz?..» En doğrusu budur, en ucuzu budur.» «Neden 
bu zamanda yapıyorsunuz?..» «Pazarı vardır.» Bu üç 
suale cevap vermek lazımdır; fizibilite budur. Ve siz 
zannediyor musunuz ki, Türkiye'de her yapılan şey 
böyle mayeşa yapılmıştır? Göz nuru dökmüş, bin
lerce mühendisin, binlerce iktisatçının, binlerce ma
liyecinin hukukunu koruma durumundayım. Hiç 
kimse zannetmesin, her şey prestij projesi olarak 
yapılmıştır, yani birisinin aklına esmiştir de «Bir şey 
yaptırayım, yap» diye yapılmıştır... Böyle bir şey yok 
orta yerde. Ve hangi projesi Türkiye'nin ekonomik 
değildir, hangi projesi? Elektrifikasyonu konuşuyo
rum. Efendim, çarpık elektrifikasyon, çarpık sana
yii bilmem nesi... Yani, 1979 Türkiye'sinde bazı mü
talaaları dinlediğimiz zaman, yaptığımız her şey yan
lış çıkıyor. Ne yanlış, elektrik mi yanlış, yol mu yan
lış, çimento mu yanlış, demir mi yanlış, tarlayı sula
ma işi mi yanlış, gübre mi yanlış? Ne yanlış? Yanlış 
olan ne? Bunları yapmayıp da, neyi yapacaksınız? 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Gelin, Türkiye'nin kalkınma modeli üzerindeki 
tereddütleri giderelim. Her gün sabahleyin birisi dev
let yapısı keşfedemez. O zaman de\lete itimatsızlık 
olur, devleti ayakta tutamayız. Her gün sabahleyin 
birisi kalkınma modeli keşfedemez. Efendim, «Kapi
talist model, sömürge modeli, bilmem ne modeli...» 
«Hayır efendim; şu kadar kaynağın vardır, bu kay
naklan en iyi şekilde böyle kullanacağım...» İşte bu
dur Türkiye'nin yaptığı. Bu, pragmatizmdir. Burada 
fen vardır, akıl vardır, bilgi vardır ve başka memle
ketler de böyle yapmıştır; ileri memleketler de böyle 
yapmıştır; kendilerini sosyalist sayan memleketler 
de böyle yapıyor. Başka bir yolu yoktur onun. Ya
ni, Türkiye'nin hiç bir şeysi yok değil. Allah'a şü
kür, Türkiye büyük bir Devlet. Bu Devletin bütün mü
esseseleri var; ama bunlar istediğimiz şekilde işlemi
yor... Gelin işletelim efendim. Bunları yıkalım... 
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Efendim, zaten bu düzende bir şey olmaz...» Sa
yın Güven söyledi; sanıyorum o manaya gelen bir 
şeydi. Peki, bu olmaz bununla; neyle olur? Onu da 
söyleyin. Ben diyorum ki, Türkiye Cumhuriyetinin 
bir Anayasası var, bu Anayasa, Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşlarının haklarını tayin etmiştir; kalkın
ma modelini ortaya koymuştur, siyasi repimini, ikti
sadi rejimini ortaya koymuştur; ikisini bağdaştırmış
tır. Bunun herkes nesini beğenmiyor, çıkıp söyleme
lidir. Biz, bunun beğenmediğimiz yerlerini söylüyo
ruz; ama ona uyuyoruz, onun dediğini yapıyoruz; 
elimize kuvvet geçerse şu kısmını düzeltiriz, diyoruz. 
Bunu da tabii görmek lazım. Çünkü anayasalar ki-
tab-ı semai değildir. Anayasalar, zaman içerisinde, 
anayasalar milletlerin üstüne geçirilmiş çelik yelek 
değildir. Milletler büyür, ihtiyaçlar büyür, çağ deği
şir ve milletler oturur anayasalarını tanzim ederler. 
Anayasa devleti, demokratik nizamın baş şartı. 

Efendim, gayet açık söylüyorum; hangi şeyi yan
lış yapmışız soruyorum. «Enerji politikası çarpıktır» 
diyenlere soruyorum; neyi yanlış yapmışız? Elektri
fikasyon; yani Türkiye'de yüksek tansiyon hatlarını, 
yüksek gerilim hatlarını mı yapmamalıymışız? Tür
kiye'de, efendim su santralları, kömür santralları... 
Enerjinizin % lOO'ünü sudan alamazsınız; mümkün 
değildir o. Azami alacağınız 60 - 65'tir. Türkiye za
ten o seviyeye gidiyor. Fırat Nehrinden inşallah 20 
milyar kilovat/saat aldığımız zaman ki, Karakaya ve 
Karababa tamamlandığı zaman 20 milyar kilovat/sa
at, bugünkü değer itibariyle senede 100 milyar lira. 
Bunu aldığımız zaman ne ile yapacağız. Karakaya 
Barajını? Türbinleri nereden alacağız, kimden alaca
ğız? «Efendim borçlanmayalım...» Borçlanmayalım 
dediğimiz zaman onu yapmayalım demektir. İşte 
oraya gelir iş. Ben, borç için borçlanalım demiyorum. 
Ben borcu, böyle mantığı olmadan savunuyor deği
lim. Bulabiliyorsanız alın, bununla yatırım malı alın, 
kendi kaynaklarınızdan çıkardığınız paralarla da ih
tiyaçlarınızı alın, biran evvel Türkiye'yi bu durum
dan kurtarın, dışarıdan yatırım malı almaktan kur
tarın. 

Fabrika yapan fabrikalar yapacağız. İçine koya
cağımız tezgâhları almaya mecburuz. Ne ile alacak
sınız? «Borçlanmayalım. Efendim, her doğan çocu
ğu 80 bin lira borca bıraktınız...» İşte bunlar bizim 
borçlanmamızı imkânsız hale getirir. Bence Türkiye 
bir düyunu umumiye korkusundan sıyrılmalıdır. Tür
kiye bir kapitülasyon korkusundan . sıyrılmalıdır, o 
devirler geçmiştir. Türkiye iktisaden güçlenirse, esa

sen Türkiye'nin etrafındakiler de, uzağındakiler de 
Türkiye'ye karşı çok daha güven duygusuyla hare
ket ederler; çok daha başka türlü hareket ederler. 

Beyler; yapacağımız iş, Türkiye'yi huzur içinde 
idare etmektir; kâfi değildir, istikrar içinde idare et
mektir; kâfi değildir; Türkiye'yi ekonomik bakam
dan güçlendirmektir. Ekonomik bakımdan güçlen
dirmek sloganlarla mümkün değildir, planla müm
kündür ve akıllı yapılmış planlarla mümkündür. 

Plan nedir? Plan, kaynaklarınız dar, ihtiyaçları
nız fazladır. İşte orada planın anamüessesesi gelir; 
priyörite, hakkı rüçhan, öncelik verme... Seleksiyon 
yapacaksınız, seçim yapacaksınız. Hangi şeyi bıraka
caksınız, hangi şeyi yapacaksınız; her şeyi birden ya
pamayacağınıza göre? Göreceksiniz, Türkiye 10 sene 
istikrar içerisinde idare edilsin, 10 sene Türkiye'nin 
ekonomik idaresini akıllıca götürelim, 10 sene sonra 
Türkiye, başka bir Türkiye'dir. Bugünkü sıkıntıları 
konuşmayız. 

Burada, iki mesele üzerinde daha duracağım. Tür
kiye'nin sanayileşmesi ve Türkiye'nin petrol ve kö
mür meseleleri. 

Türkiye'nin sanayileşmesi çarpıkmış... Bence bu 
doğru bir laf değil. Türkiye'nin sanayileşmesi dışa 
bağlıymış... Bu da doğru değil. Neden doğru değil? 
Nesi bağlı Türkiye sanayileşmesinin dışa? Efendim 
Türkiye, fabrikalarını dışarıdan almış. Mecbur, ken
disi yapabilecek değil ki... Yedek parça almaya mec
bur. Türkiye bir miktar hammadde almaya mecbur. 
Hammaddeyi her memleket alıyor. 

Japonya sanayi kurmuştur. Japonya'nın sanayii
nin tümü dışa bağlıdır. Japonya, Arjantin'de dağı 
aldı, dağı. 10 milyar ton demir rezervi bulunan dağı 
aldı; gidip oradan demir kazıyor. Japonya Basra 
körfezinden 100 milyon ton petrol alıyor. 

İtalya : Demiri yok, kömürü yok; demir sanayii 
var ve İtalya; Güney İtalya'da 20 milyon tonluk 
rafineriler kurdu, hampetrol alıyor, işliyor dışarıya 
satıyor. 

Bu bir hesap meselesidir. Ne getirir, ne götürür?... 
O hesaplanacaktır. Ne yapacaksınız? Bu hesabı yapa
caksınız. Bu hesap müspet veriyorsa o işin üzerine 
yürüyeceksiniz. 

Türkiye sanayileşmesinin bir miktar mazisine dö
neceğim. 

Bir memlekette enerji ve ulaştırma sistemi yoksa 
sanayileşme olmaz. Her ikisi bunun bazıdır. Türkiye 
1835 senesine kadar fabrika kurmamıştır. Tezgâh
ları vardır; dokuma tezgâhları, susu, busu. 1835'te 



CJ Senatosu B : 8 

ordusunun ayakkabı ihtiyacını karşılamak için Beykoz 
Fabrikalarını kurmuştur. Daha sonra ordusunun ku
maş ihtiyacını karşılamak için çuhahane ile feshane-
yi kurmuştur. 1835'ten 1935'e kadar Türkiye sanayi 
kurmamıştır; yüz sene. 1935'te Nazilli, Kayseri Bas
ma Fabrikaları gelir. 1924'te de Uşak Şeker Fabri
kası gelir. Şeker bir özel teşebbüs tarafından yapıl
mıştır o zaman. 1925'te ancak Ankara'da elektrik 
var. 1914'te Türkiye'ye elektrik gelmiştir; İstanbul'a 
ve Halep'e, iki yere. Yalnız 19'02'de Tarsus'ta bir ko-
iej vardır, o kolej dolayısıyla küçük bir santral ya
pılmıştır. 

Türkiye 1930'larda sanayileşmeye başlamıştır. 
Çünkü yanmış yıkılmış bir memleket. Büyük Atatürk' 
ün verdiği bir işaret var; «Milletin refah ve saadeti 
için milletin zenginleşmesi lâzım.» izmir İktisat Kong
resinde söylediği sözler bugün de geçerlidir. Bugün 
bizim şu kürsüden savunmasını yaptığımız düşünce
lerdir anahatlarıyla. O gün, 1930'larda Türkiye'de 
sermaye terakümü yok ki, sermaye yok ki, bir şsy yok 
ki... 1923'te Türkiye'nin milli gelirinin % 64'ü tarım
dan geliyor, % 80'i biragriel ekonomiye bağlı, tarım 
ekonomisine bağlı bir fukara memleket. Bir yerinden 
bir yerine gitmek mümkün değil. Böyle bir ekonomi. 
Bu ekonomi geliyor, işte 1936'larda şeker fabrikala
rı, 1937'de Karabük Demir - Çelik Fabrikası ve harp 
yılları geliyor. Harp yıllarında bir şey yapılamıyor. 
1950'ye geliyorsunuz. 

1950'ye kadar Türkiye'nin nesi var? Dört tane çi-
v mento fabrikası var, dört tane de şeker fabrikası var, 

bir de demir - çelik fabrikası var, iki tane de basma 
fabrikası var; başka da bir şeyi yok. Endüstri bu. 
Bugün nesi var Türkiye'nin? 18 tane şeker fabrikası 
var, 13 tane de hali inşaada; 31. Bugün nesi var? 
35 tane çimento fabrikası var. Bugün nesi var? Üç 
tane demir - çelik fabrikası var. Bugün nesi var? 
Yüzlerce fabrikası var; bir tane, iki tane, üç tane 
değil. Alüminyum fabrikası var, bakır fabrikası var, 
çinko fabrikası var, ferrokrom fabrikası var, boraks 
fabrikası var, volfram fabrikası var ve bu fabrika
ların büyük bir kısmının temellerini ben attım. De
mokrat Parti ve Adalet Partisinin yürütüp geldiği 
sanayi politikasının nesi yanlış onu bilmek istiyorum? 
Çimento yapmışız, yanlış mı? Demir yapmışız, yan
lış mı? Nesi çarpık bunun? Şeker yapmışız, yan!ış mı? 
Esasen 1835'ten başlamamın sebebi şu: 

Bir memleket evvelâ günlük ihtiyaç maddeleri
ni yapar; yani zaruri günlük ihtiyaç maddelerini ya
par. Şekersiz memleket düşünebilir misiniz? Hayır. 
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Onları yaparım. Fırınlar yapılmış, yok efendim de
ğirmenler yapılmış... Tabii efendim, millet ekmek 
yemeyecek mi?... Hayır efendim, bunların hiçbirisi
ni yapmayalım, ağır sanayi fabrikaları yapalım.., 
Bunları yapmadıkça ağır sanayi fabrikalarına geçe
mezsiniz. Bir demir - çelik fabrikasını yapmak; bu
gün Sivas Demir - Çelik Fabrikasını yapmak, iki 
milyon ton için yapmak 50 milyar lira. Böyle para
lar istiyor. 

Kaldı ki, biz Türkiye'yi devraldığımız şu noktada 
iskenderun Demir - Çelik Fabrikasının bir fırını sön
mek üzeredir. Çünkü, kömür yoktur; çünkü, demir 
yoktur. Demir cevheri vardır, ocaklardan çıkarılmış
tır, taşınamamıştır. Böyle beceriksizliklerin de içinde
yiz ayrıca. Üç tane fabrikayı çalıştıramıyoruz. Bun
ları başarı saymak mümkün değil. «Ne yapacak
sın?...» dersen; bunların hepsi çalışacak. 

32 tane fırını var çimento sanayiinin, Çimento Ge
nel Müdürlüğü emrinde, burada. Bunun 22'si çalışmı
yor bugün. Binaenaleyh, dışa bağlı... Nesi bağlı Tür
kiye sanayiinin dışa?... Kimya sanayii kuracaksınız; 
binaenaleyh, kimya maddeleri ithal etmekten kurtulur
sunuz. Makine sanayii kuracaksınız; ama bunların 
hepsi... Bakınız Türkiye'nin piki yok. Eğer piki ol
sa, benim vatandaşlarım küçücük küçücük imalâtha
nelerde bunu neye çeviriyorlar. Hammadde verecek
siniz. Türkiye'de kömür meselesiyle demir meselesi, 
petrol meselesi Türkiye'nin üç tane önemli meselesi
dir. Neden mi?... 

Efendim, Türkiye dışa bağlı... Ne ithal ediyor 
Türkiye?... Bakalım ne ithal ediyor: Petrol ithal edi
yor. Ne kadarlık?... İşte, 2,5 milyar dolarlık. Ne it
hal ediyor?... Demir - çelik ithal ediyor. Ne kadar
lık?... 1 milyar dolarlık. Ne ithal ediyor?... Gübre 
ithal ediyor, gübre hammaddesi. Ne kadarlık?... 500 
milyon dolarlık. İlaç ithal ediyor. Ne kadarlık?... 
Türkiye'nin ilaç faturası 110 milyon dolardır. Zaten 
altı kalemi koyduğunuz zaman Türkiye'nin % 80'i 
çıkar. Bu kalemlerden hangisini ithal ettiğimizden do
layı dışa bağlıyız?... Yedek parça da ithal ediyoruz 
tabii. Makine sanayiini kuramamışız. Makine sanayii
ne yeni geliyoruz. Hangisini ithal etmeyelim bunlar
dan?... Meselâ bunlardan petrolü ithal etmeyelim. 
Peki, o zaman bulun petrolü. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Ben 1975'te veya 1976'da bu kürsüden, petrol me

selesinin fevkalade önemli bir hal alacağım ve 1982' 
de Türkiye'nin dışarıya petrol için 4 milyar dolar 
ödemek mecburiyetinde kalacağını söyledim. Türki-
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ye 1982'den çok daha evvel bu 4 milyar doları göz
den çıkarmaya mecburdur ve biz kendi kendimizi 
bağlamışızdır. Petrol Türkiye'de vardır veya yoktur; 
ama Türkiye'de petrolün yok olduğu anlaşılmış de
ğildir. Türkiye petrolü kâfi derecede aramamıştır, ara-
yamamıştır, kaynakları yetmemiştir ve Türkiye'de 
bir kampanya açılmıştır: «Kendi öz petrolünü kul
lan...» Varda mı kullanmıyorum öz petrolümü?... Ne
yim var?... Öz petrolüm 2,5 milyon ton. Öz petrolü
nü kullan... 18 milyon ton hampetrol lazım bu sene. 
3 - 4 sene sonra 30 milyon ton hampetrol lâzım. 

Birleşik Amerika Devletleri 500 milyon, Sovyetler 
Birliği 500 milyon ton hampetrol kullanıyor ve İtal
ya, Almanya 100'er milyon ton ham petrol kullanı
yor. Petrol ithal etmek kadar paranız varsa, petrol 
ithal etmek kadar kârlı bir iş yok, fevkalâde kârlı 
bir iş. Yani alınabilecek şeylerin en iyisi petrol; bu 
paralarla dahi. 

Bakınız, bir ton petrol ithal ettiğiniz zaman bu
na bugünkü fiyatlarla aşağı yukarı 200 dolar vere
ceksiniz. 50'şer liradan doları hesaplarsanız. 10 000 
lira eder. 10 000 kalori var bir kiloda. Binaenaleyh, 
1 000 kalori 1 liraya geliyor. Halbuki Gaziantep'te 
bir ton linyit alırsanız 6 000 lira. İçinde 2 000! kalo
ri var. Binaenaleyh, linyitin kalorisi 3 liraya geliyor, 
1 000 kalorisi 3 liraya. Petrolün 1 CıOOı kalorisi 1 li
raya geliyor. Kömürden yapalım, kömürden yapalım... 
Kömür bedava mı çıkıyor?... 

Türkiye kömür istihracında fevkalade geridir ve 
Türkiye demir - çelik sanayiinin bugünkü ihtiyacını 
taşkömürü ile karşılayacak durumda değildir. Türki
ye'nin 50 milyar lira kömür faturası var, 50 milyar 
lira. Yani 5 milyon ton taşkömürü çıkarmak için 50 
milyar lira para ödüyor Türkiye. Her milyon tona 
10 milyar lira para veriyor ve bu çok pahalı. Bununla 
rekabet gücü falan olmaz ve Türkiye 1 ton de
mir - çelik üretmek için 30 saat işçi kullanıyor. Ja
ponya, Birleşik Amerika ve Almanya; yani demir -
çelik memleketleri 3 ila 4 saat işçi kullanıyor. 

Rasyonel değiliz. Rasyonel olmaya mecburuz. Ya
ni, rasyonel olmak da bir reçete meselesi değil. Çalış
ma meselesi, çalıştırma meselesi. Durum budur, tab
lo bu, 

Binaenaleyh, birtakım yanılgıların içerisinden kur
tulmaya mecburuz bence. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz sizden bir istirhamım var. 

Efendim, Hükümetin Programını konuşuyoruz. 
Kendileri de bu noktada şikâyet ettiler. Dediler ki, 

rakam istemeyin benden. Hükümet Programı tertip
leri tercihleri gösterir, dediler. Yakında planı görü
şeceğiz. Biraz sonra bütçeyi konuşacağız. Bu ayrın
tılı açıklamaların planla bir alakası yok. 

Onun için rica ediyorum, Sayın Başbakan yo
ruldular, ben kürsü hürriyetine son derece bağlıyım. 
Müsaade ederseniz rakamlı tarafını, tarihçesini plan
da izah etsinler, bütçede izah etsinler. Yalnız Prog
ramda, kendileri söylediler, rakamlar yazılmaz, açık
lamalar yapılmaz dediler. Programda tercihler söy
lenir, onu söylesinler. 

(AP sıralarından «Senin grubunun konuşmalarına 
cevap veriyor.» sesleri) 

BAŞKAN — Tamam, onu Sayın Başbakan ken
dileri takdir edecekler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Aslında ben burada malumatfuruşluk yapmıyo
rum. Konferans da vermiyorum. Ben diyorum ki, 
buraya gelip tenkit yapan arkadaşlar, «Türkiye'nin 
elektrifikasyon programı yanlıştır, elektrifikasyon po
litikası yanlıştır.» dediler. Binaenaleyh, biz Hükümet 
olarak karşınıza geliyoruz. Ne yapmak için geliyo
ruz?... Anarşiyi önlemek için geliyoruz, yoklukları 
ortadan kaldırmak için, elektrik kısıntılarını ortadan 
kaldırmak için ve Türkiye'de daha çok insana iş hac
mi açabilmek için. Yani, Türkiye'nin meselesinin 
içerisinde ekonomi var. Ekonominin içinde de de
mir - çelik var. Demir - çelik içinde de kömür var. 
Kömürün içinde de 1 ton kömür kaça mal oluyor 
var ve ondan sonra buraya gelip konuşan arkadaş
lar, «Türkiye'nin sanayileşme politikası çarpıktır» 
dediler. Biz Hükümet olarak sanayileşme yapacağız. 
Bu çarpıksa bu zamana kadar yaptığımız; bundan 
sonra da çarpık olmasın diye bunları izaha çalışıyo
rum. 

Değerli senatörler; 
Bir consensus, bir fikir beraberliğini Türkiye me

seleleri etrafında meydana getirmeye mecburuz. Tür
kiye'nin sanayileşme politikası çarpıktır demek ne
dir?... Türkiye'nin hedefleri vafdır^Kâğr^ üreteceğiz. 
1 milyon ton kâğıt üretmeli Türkiye. 1 tane kâğıt 
fabrikası vardı Tükriye'nin. Buna 3 ilâve ettik, ol
du 4. Dört daha yapılıyor şimdi, 8. Bu kâğıt fabri
kaları; SEKA Fabrikası İzmit'te. Buna Aksu'yu ila
ve ettik, Dalaman'ı ilave ettik, Çaycuma'yı ilave et
tik. Hepsinin temellerini ben attım. Ondan sonra... 
İşte ben bundan dolayı da savunma vaziyetindeyim. 
Yani «Her şeyi yanlış mı yapmışız?» diye içime bir 
şüphe düştü sanmayın. Her şeyi doğru yaptık. Onu 
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söylemeye çalışıyorum. Bundan sonra yapacakları
mız, eğer bu zamana kadar yaptıklarımız doğru değil
se, bunu savunamazsak, bundan sonra yapacakları
mız da yanlış olur. 

Balıkesir fabrikası 1969 senesinde başlamıştır. Ta
lihsizlikler olmuştur, araya birtakım şeyler girmiştir. 
Bu sene hizmete girmesi lâzım. 

Afyon fabrikası bitmiştir. Samanını bile almıştır. 
Hizmete girmesi lazım. 

Taşucu fabrikası çok güzel bir fabrikadır. 26 Tem
muz 1975'te temeli tarafımızdan atılmıştır. Yine 1 
sene içinde bitmesi lâzım. 

Sigara kâğıdı fabrikası Taşkömürü de; kendirden 
sigara kâğıdı üretecek olan fabrika yine 1976'da te
meli atılmıştır, yürüyor. Yeni fabrikalar yapılacak. 
Kâğıt yok. «Yok» diyoruz ya; onun için buraya gel
di iş. Şimdi, acaba hangi şeyi yanlış yapmışız diye 
soruyorum ben şimdi. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bakınız bu memleketin 20Q milyon dönüm orma

nı var. 260 milyon dönüm de ekili tarlası var. 260 
milyon dönüm ekili tarladan 25 milyon ton hububat 
çıkarıyoruz. Bu 1950'de 3,5 milyon tondu, bugün 25 
milyon ton; ama 200 milyon dönüm ormanından 20 
milyon haşeb kesiyoruz. 200 milyon dönüm orman 
aslında boş duruyor. 

Türkiye 10 milyon dönüm sulu kavak ektiği tak
dirde, senede 40 milyon metremikâp haşeb kesebi
lir; yani gelin Türkiye'nin kaynaklarını daha iyi kul
lanalım. Sanıyorum ki, bunlar tam işte bu konunun 
işleri. Biz niçin Hükümet oluyoruz yani?... Bunları 
bir daha konuşacağız bütçede, bir daha konuşacağız 
planda. Bunları konuşmaktan usanmayacağız, bık
mayacağız. Hepimiz aynı kanaata gelinceye kadar; 
ben söyleyeceğim, benim yanlış söylediğim bir şey 
varsa, buyurun gelin siz söyleyin. Sabaha kadar ko
nuşalım, ne olur yani?... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Hay hay, bir 
şey olmaz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır, ben size söylemiyorum, kendi düşünce
mi söylüyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Yangını na
sıl söndüreceksiniz?... Ondan sonra bunu konuşuruz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Tahtakılıç 
sırayla. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yangını da söndüreceğiz, memleketi sıkıntılar
dan da kurtaracağız, 
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Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Borçlanmadan şikâyet ediyor sayın sözcüler. «18 

milyar borcumuz var» diyorlar; «Siz borca hatırdı
nız...» Dün Millet Meclisindeki görüşmelerde söyle
dim, burada da söyleyeceğim. Borç, kalkınma veti
resinin bir unsurudur. Unsurudur ki, 1974 Planını ya
pan Cumhuriyet Halk Partisi, bu plan için 15 milyar 
dolar dışarıdan borçlanmayı öngörmüştür. 30 senede 
faiziyle beraber 18 milyar borçtan şikâyet eden Halk 
Partisi, 5 senede 15 milyar borçlanmayı öngörmüş
tür. Bunu anlamak mümkün değil. Gelin, borç vetire
sini iyi anlayalım. 

Yatırımlar geçen iki sene zarfında büyük çapta 
yüzüstü kalmıştır. 

Türkiye'nin büyük enerji programı var. 100 mil
yar kilovatsaat elektrik üreteceksiniz. Bu 100 milyar 
kilovatsaat elektriğin 65 milyar kilovatsaati sulardan 
gelecek, 35 milyar kilovatsaati kömürden gelecek, bir 
kısmı da atomdan gelecek; atom santralları üzerinde 
dünya bir karar vermezse tabii. O tartışma sürüyor. 

Atom santralı olmayan nadir ülkelerden biri biziz 
hailen. Hindistan'ın var, Pakistan'ın var, İran'ın var, 
Yunanistan'ın, var, İtalya'nın her memleketin var, 
bir bizim yok. Aynen renkli televizyon gibi, Renkli 
televizyon da herkesin var, bizim yok. Kıyamet ko
puyor renkli televizyon diye iki Mecliste de ve zaten 
öyle bir talihsizizki biz, neye el atsak kıyamet kopu
yor evvelâ, o zaman doğruluğu çıkıyor meydana 
işin. Renksiz televizyonu, siyah - beyaz televizyonu 
en geç Türkiye getirmiştir. «Efendim, televizyonu ne
ye getiriyorsunuz?... Love Boat filmini, Divinia fil
mini seyretmek için mi?...» Biz Hükümet değildik ki, 
onlar olduğu zaman. Tenkitler oydu öbür Mecliste; 
yani biz oynattırmadık onları. Onları beğenmiyorsa
nız, başka şeyler yaparlar. Ona da göz kulak olun, 
ne istiyorsanız onu yapsınlar. 

Televizyon bir büyük eğitim vasıtasıdır. Televiz
yon her eve bir mekteptir. Evin çocukları mektebe 
gider; ama yaşlıları gitmez. Eğer televizyonu iyi kul-
lanabilirseniz; çay nasıl budanacak, pamuk nasıl top
lanacak, sebze nasıl ekilecek, buna varıncaya ka
dar benim köyünde oturan vatandaşıma, eğer biliyor
sanız mevzuyu, buradan gösterebilirsiniz televizyon
da. 

Benim vatandaşım gözüyle anlar meseleyi; ku
lağında çok gözüyle. Görecek o, onu. Buradan Erzu
rum'un Oltusuna gidip elma bahçelerinin nasıl ilaç
lanacağım, ne zaman ilaçlanacağını anlatmaya hacet 
yok. Buraya oturun, televizyonda ona anlatın. Bakı-
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nız, bizim Rize'deki köylülerimiz çayın nasıl buda-
nacağını Batum televizyonundan seyrediyorlar, tyi 
mi bu?... Batum Televizyonundan evet. Çay nasıl bu-
danır o gösteriyor televizyonda. Lisan bilmediği hal
de, oradan alıyor gözüyle. 

Renkli televizyonu lüks saymayın. «Bunun alıcıla
rını dışarıdan mı getireceğiz?» Hayır efendim. Gelin 
burada fabrikasını yapın. Ondan sonra hepsini bir
den yapmayın. Zaten yeni bir fikri ortaya attıktan 
sonra bunu realize etmesi üç - beş sene meselesidir. 
Dünyanın çok gerisinde kalmayalım diye söylüyo
rum bunu. 

Yine burada bir - iki sözcü ifade etmiş. Efendim, 
biz kıyıma şimdiden başlamışız. Nereden başlamışız?... 
Başbakanlığın boyacısından. Başbakanlığın boyacı 
kadrosu yoktur. Başbakanlığın önünde birisi boya 
boyuyormuş, «Şöyle git, öbür tarafa git» demişler; 
olmuş bu boyacı kıyıldı... O da beyanat vermiş, «Her
kes kendi takımıyla gelir, kendi takımıyla gider» di
ye. E, bunu buraya getirmekte mana yok. 

Görüyor musunuz? Artık anlaşılıyor ki, bunu ben 
4C| - 50 defa daha tekrarlayacağım. Boyacıyla falan 
uğraşacak bizim ne halimiz var, ne vaktimiz var, ne 
de vicdanımız ona elverir. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcü
sü, «Siirt Çimento Fabrikası dört sene gecikmiştir» 
diyor. Siirt Çimento Fabrikası 1976'da ilâve progra
ma alınmıştır. Dört sene geciktiğine göre, şimdi sene 
1979. 1975 senesinde bitmesi lâzımdı değil mi?... Ya
ni şimdi sene 1979. Dört sene geciktiğine göre, bun
dan dört sene geriye gidin; 1975 senesinde bitmesi 
lâzımdı. Halbuki, 1976 senesinde programa alınmış. 
Siirt'te çimento fabrikası yapılıp yapılamayacağı uzun 
zaman tartışılmış, biz 1976'de programa almışız. Bun
dan evvel programlarda yoktur. 

«Aslantaş Barajı 7 yıl gecikmiştir» diyor. Aslan-
taş Barajının temelini 1975'in 24 Temmuzunda ben 
attım. 1975'te temel attığımıza göre, 7 sene geciktiği 
iddia edildiğine göre, sene 1979. Demek ki, 1979'dan 
7 sene geriye gidin, 1972'de bunun bitmesi lâzımdı. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Ne zaman 
bitecek? Söz konusu olan o Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır hayır, «7 sene gecikmiş» diyor. Ne za
man mı bitecek?... Aslantaş Barajı takip edilirse çok 
kısa zamanda biter, hiçbir sıkıntısı yoktur. Biliyor
sunuz Dünya Bankasından parasını aldık; ama mü
teahhidin istihkakı ödenmiyorsa, fiyatlar, ilk aldığı 
zaman işçi yevmiyesi 10,0 lira ise, şimdi 400i liraya 

\ çıkmışsa, dinamit bulamıyorsa, çimento bulamıyorsa, 
. I oturuyordur o da orada. Bakacağım ne zaman bite-
j ceğine. Zaten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ar

kadaşıma talimat verdim. 
Yalnız ben size Urfa tünelinin ne zaman bitece

ğini söyleyeyim. 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Türkiye'nin istikbaline sahip çıkalım. Türkiye'nin 

istikbaline manevi gücümüzle, milli değerlerimize sa
hip çıkarak, tarihimize, harsımıza, medeniyetimize 
sahip çıkarak çıkalım. Bir de Türkiye'yi güçlendire-

I lim iktisaden. Bu Güneydoğu Anadolu projesi, her 
I Tüfk vatandaşının, her Türk çocuğunun sevdası 
I olmalıdır. 20 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek, 

30 milyon dönüm arazi sulanacak, 12 tane baraj ve 
I sulama kanalları. Bunun anahtar tesisi Karakaya ve 
J Karababa barajlarıdır. Bu tesisler yapılıyor. Daha doğ-
I rusu Karakaya yapılıyor da Karababa başlayacak pro-
I jeleri falan tamamlanmıştır. Anahtar tesisi Urfa tü-
I nelidir. Yani, Bozova'dan aşağı yukarı suyu alıp, Ur-

fa'nın omuzuna getiren tüneldir. Bunun temeli 3 Ni
san 1977'de atılmıştır, biz attık temelini ve aradan 
iki sene geçmiştir 600 metre tünel kazılmış. Bu du-

I rumda giderse 60 senede biter. 

Binaenaleyh, 60 sene tahammülü yoktur Türkiye' 
nin. Onun içindir ki, işte bu Urfa tünelinin 8 sene
de bitirilmesi için her türlü tedbiri alacağız. 

Daha biz güvenoyu almadan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı arkadaşım bunların müteahhitle
rini çağırmıştır, hepsinin mühendislerini çağırmıştır, 
ne yapıyorsunuz burada diye. 

I «Yatağan projesi 4 sene gecikmiştir» diyor. Halbu-
I ki Yatağan projesinin kredisini vesairesini, her şeyi-
I ni biz aldık ve bir sene evvel de temeli atıldı. Dört 
I sene nasıl gecikiyor yani?... 

I Bunlar sözler değil, bunlar laf değil. 
I Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, 

«Türk ekonomisindeki sanayiin yapısal çarpıklığın-
I dan söz ettik» diyor. Sanayi büyük ölçüde dışa ba-
I ğımlı olarak kurulmuştur dedik. Yalan mı?... Doğru 

değil canım. Yani, hangi sanayi dışa bağımlı olarak 
I kurulmuştur, öyle yapmayıp ne yapmak gerekirdi?... 
1 Bunu söylemediğiniz zaman da yalan mı ile bu işin 
I içinden çıkmak mümkün değil. Doğru değil yani. 
I Sanayi iç pazara yönelik üretimini sürdürmekte-
I dir dedik. Yanlış mı?... İç pazarı olmayan bir sanayii 
I ayakta tutamazsınız. Kendi iç pazarınıza mamul lâ

zım ve ne yaparsanız bunu dışarıya satın. Bu mümkün 
I değildir. îç pazarınızda sizin vatandaşınıza refah la-
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zım. Zaten iç pazarınıza ne veriyorsunuz?... Bir buz
dolabınızı 30 bin liraya çıkardıktan sonra, iç pazarı
nızı zaten kasıp kavurmuşsunuz. Bir traktörü 800 bin 
liraya çıkarttıktan sonra, bugün Ziraat Bankasının 
traktör kredisini kimse kullanmaz. Bir harman ma
kinesinin tamirini 30)0 bin liraya çıkardıktan sonra, 
adam orak biçeyim bari, ne yapalım der. Kasıp ka
vurmuşsunuz. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'nin problemi esas kalkınmanın hedefi tü

ketimdir. Vatandaşına tüketim veremeyen bir devlet, 
bir sanayii refahı nasıl yükseltecek?... Her yaptığımı
zı yiyelim mi?... Hayır, hepsini tüketmeyelim; ama 
hiçbir şey tüketmeyelim, bu mümkün değildir. Sos
yal patlamalara sebep olursunuz. Asgarilerin; ney
miş Türk sanayiinin iç pazara dönük hali?... Ne ya-
pıyormuşunuz da iç pazar?... Çoğu ikame sanayiidir. 
Çünkü, onu Türkiye'de yapamazsan dışarıdan alacak
sın. Dışarıdan almayayım diye Türkiye'de yapar 
hale gelmişsin. Tüketim mali yatırımları ilk aşamada 
daha cazip görünmüş, yatırım malı ile ara malı sa
nayii ihmal edilmiştir, dedik. Hata mı ettik?... Evet 
hata ettiniz. Tüketim malı sanayiini kurmadan yatı
rım malı sanayiini kurmuş memleket yoktur. Sovyet
ler Birliği modeli başka. O modeli demokratik bir 
ülkede yürütmek mümkün değildir; yani vatandaşına, 
günde şu kadar patates yiyeceksin, bir dilim ekmek 
yiyeceksin, 35 metrekarelik bir yerde beş kişi yata
caksın... Buna refah demek mümkün değildir. Bu 
bir zorlamadır. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir ricada buluna
cağım. Saat 20,00,'de Divan açıldı, saat 01,00. Eğer 
daha çok sürecekse bir on dakika ara vermek söz ko
nusu olacak. Eğer bitmesi yakınsa devam etme im
kânımız vardır. Onu rica edeceğim. Bir fikir sahibi 
olalım, lütfen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yarım saat içinde toparlarım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Devam edelim, 
bir saatte olur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Konut meselesine gelince: Artık konut Tür
kiye'de o kadar pahalanmıştır ki, bir işçinin, bir me
murun mütevazi kazancı ile bir konut sahibi olması 
imkânsız hale gelmiştir. Yüz metrekare bir daire 
2,5 milyon lira. Ne ile alacak? 2,5 milyon lirayı be
nim işçim, ne ile ödeyecek?... Halbuki bir yüksek 
memur tekaüt olduğu zaman, aldığı tekaüt ikramiye
si ile bir daire alabiliyordu. Bugün bir yüksek me

mur tekaüt olduğu zaman 300 bin veya 400 bin lira 
alır. Daire de 2,5 milyon liradır. Mümkün değildir. 
Konut sahibi olmak hemen hemen imkânsız hale gel-

! mistir. Çünkü bir memlekette çimentonun torbası 220 
liraya çıkarsa ve 22 liralık demir 48 liraya çıkarsa, 
her şey karaborsaya düşerse daire de bu hale gelir. 

Onun için işçiye efendim 200 bin lira yerine 450 
bin lira kredi verdik. Hiçbir şey halletmez. İşçi 500 
bin liraya, 600 bin liraya bir konut sahibi olabiliyor
du. O zaman 175 bin lira ile 20,0 bin lira civarında 
kredi alıyordu, işçi ikramiyesi alıyordu, bir şey alı
yordu ödüyordu. Bir ömür boyu ödenmez ,hale gel
miştir. 

Kömürler devletleştirildi. Devletleştirildi de ne ol
du?... Bizim kanaatimize göre, bir şeyi yapmış olmak 
için yapmamak lazım. Bunlar iktisadi hareketlerdir. 

'. Ne getiriyor? Maden devletin; tamam, ama devlet 
, bin sene sonra varmayacağı bir madeni orada gömülü 

tuttuğu takdirde bunun memlekete ne faydası var? 
Bunu işletirse vatandaş; o bu memleketin vatandaşı 
değil mi?... Kömür çıkaracak. 

Bakın ne oldu; 1979 programı 15 milyon 700 bin 
ton üretim öngörür; linyit. Bunların önemli bir kıs-

; mı da santrallara gider. Ekim sonu üretimi 8 milyon 
583 bin tondur. Ekim sonunda bu üretimin 10 mil
yon 880 bin ton olması lazımdı, 2 milyon 297 bin 
ton kömür üretimi noksandır. Geçen seneye göre faz
ladır demek, hiçbir şeyi ifade etmez. 

Bu neden böyledir?... 1978 üretimi 9 milyon 318 
bin ton. Bunun 4 milyon 132 bin tonu özel sektör
dür. Eğer özel sektörün elinden madenleri alır ka
patırsanız, 4 milyon ton üretimden vazgeçmişsiniz 
demektir. Bu ne olur?... Bu şöyle olur: 1979 - 1980'de 
5 milyon 789 bin ton kömür tevzi etmeniz lazım 
ısıtma için. Halihazırda 1 milyon 441 bin ton kömür 
tevzi edilmiştir, daha 4 milyon ton ısıtmaya kömür 
vermek lazım. 

Doğu illerinden bazı misaller vereceğim: Kasımın 
sonu; Erzurum, her sabah dinliyorum, eksi 5, içim 
cız ediyor. Erzurum'a 104 bin ton kömür vermek 
lazım, şu ana kadar verilen 16 bin ton. Hangi tren
ler taşıyacak bu kömürü? Ağrı 20 bin ton kömür 
vermek lazım, şu ana kadar verilen 287 ten. Artvin 
10 bin ton kömür vermek lazım, şu ana kadar veri-

| len hiç. Bingöl, 15 bin ton kömür vermek lazım, şu 
i ana kadar verilen 6C9 ton. Bitlis, 15 bin ton kömür 
s 
! vermek lazım, şu ana kadar verilen 946 ton. Erzincan, 
i 
i 45 bin ton kömür vermek lazım şu ana kadar verilen 

| 4 bin ton. Gaziantep, 40 bin ton kömür vermek la-
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zım, şu ana kadar verilen 8 bin ton. Kars, 76 bin ton 
kömür ister, şu ana kadar verilen 6 bin ton. Hangi 
trenler taşıyacak bunu? Bir kilo kömürün, Batı kö
mür yataklarından Doğuya taşınmasının masrafı 4 li
ra, bir kilo, tonda 4 bin lira masraf. Kim taşıyacak 
bunu?... Kömürün vaziyeti budur. Bence neyi hallet
miştir devletleştirme?... 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü 
burada diyor ki; bütçe 30 milyar açıkla kapanacak. 
Ne 30 milyarı; yani nereden 30 milyar?... Kapanacak 
olan bütçe değil ki, kapanacak olan devletin ödemek
le mükellef olduklarıyla, devletin gelirleri arasındaki 
fark. O kaç para?... 150 milyar. Nereden çıkardın 
150 milyarı?... İktisadi Devlet Teşekküllerinin açıkla
rı kaç para?... 100 milyar. Devraldığımız Türkiye'de 
100 milyar İktisadi Devlet Teşekküllerinin açığı var. 
Bu açığı kim öder?... Hazine ödemesi lazım. Hazine 
ödemezse kim öder?... Merkez Bankasından para ba
sılır ödenir. O zaman ne olur?... Fiyatlar % 100'e 
çıkar, işte böyle olur. 

Merkez Bankasının kasası işlemez, Hazine 150 
milyar açık, kömür, 4 milyon ton daha kömür lazım; 
petrol yok, ondan sonra yağ bir problem, her şey 
bir problem... Bunlar Türkiye'nin iyi idare edil
diğinin emareleri değildir. 

Efendim, bunlar 1977'de Türkiye'yi sizin kötü ida
renizden dolayı oldu. 1977'de olmadı da neden 1979' 
da oldu?... Neden?... Yok böyle şey, yok böyle şey. 

Tam Gün Tasarısı sağlık hizmetlerini hançerle-
miştir. Bugün 35 vilayette sağlık kurulu yok. Takri
ben 25 - 29 tane de büyük kazada vilayet çapındaki 
sağlık kurulu yok. İyi mi bu?... Ne sağlamıştır soru
yorum?... 25 milyar lira masrafla daha çok vatanda
şa mı bakılmıştır, daha iyi mi bakılmıştır?... Müte
hassıs hekimlerin hepsi bırakmış, gitmiş ve buna iyi 
demek mümkün değildir. 

Köy hizmetleri fevkalâde geri kalmıştır. 1977 yı
lında 100 lira ile Türkiye ne alıyordu, bugün ne alı
yor? Ona bakmak lazımdır. Bunları tafsil etmeye
yim; ama fevkalade önemlidir. Bir yumurta 135 ku
ruştan 7,5 liraya çıkmıştır. Canım her şey mi?... Evet 
efendim. Bir kilo et, bıraktığımız Türkiye'de 45 lira 
idi. Bugün bir kilo et Ankara'da 180 lira ile 200 li
ra civarında. Bir kilo pirinç bıraktığımız yerde 18 li
ra idi. Bugün 50 lira. Bunlar Türkiye'nin iyi idare edil
diğinin emareleri değildin 

Köylü ezilmiştir. 50 ton buğday satan bir köy
lü bir traktör alabilirdi. Bugün 150 ton satması la
zımdır. Mesele, köylünün şu cebine ne koydunuz de

ğil, bu cebinden ne aldınız. Bir ayakkabı kaç lira ol
du, bir elbiselik kumaş kaç para oldu? «Kullanma-
yıversin efendim, giymeyiversin efendim.» dediğiniz 
zaman; zaten iktisaden güçsüz zümreleri, iktisaden 
güçlü hale getirip, köylüyü bu memleketin pazarı
nın bir parçası yapmaya çalışıyorduk, o ölmüştür, ve 
Güneydoğu Anadoludaki bütün projeler kalmıştır. 
Şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, gübre fabrika
ları, makine fabrikaları hepsi olduğu gibi duruyor. 

İhracat meselesi: «Efendim, siz satamadınız, biz 
sattık...» Evet, siz bıraktınız; ama Türkiye'nin 7 mil
yon ton buğdayı vardı bizim Türkiye'yi bıraktığımız 
yerde. Bugün Türkiye'nin 2,5 milyon ton buğdayı 
var. 2,5 milyon ton bile değil, 2 milyon 200 bin ton. 
Her sene Türkiye dört milyon ton buğday mubayaa 
ederdi. 18 milyon ton mahsul olmasına rağmen, bu 
sene mubayaa ettiği buğday bir milyon 600 bin ton. 
500 bin ton da stokla girdi, 2 milyon 100 bin ton. 
Bu, Silahlı Kuvvetlerimizin ve belediyelerin ihtiyacı
na ancak yeter. Ne satacaksınız?... Ama bizim bırak
tığımız yerde Türkiye'nin 7 milyon ton buğdayı var
dı. «Efendim, siz satamadınız...» E, satmaya vakit 
kalmadı ki. Buğdayı kaldırdık, ambarlara koyduk, 
ondan sonra Hükümeti bıraktık. Kaldı ki, 220 dolar
dı buğday, indi 180 dolara; 180ı dolardan indi 140 
dolara, indi 90 dolara. 90 dolara buğday satarsan her
kes alır, bedava gibi bir şeydi. Biz beklettik satma
dık 90 dolara buğdayı. Bugün buğday yine dünya pi
yasalarında 8 liradır, 8 - 9 lira civarındadır bizim para 
ile. 

Tüketim ekonomisi meselesine takılacağım. Eko
nominin tüketim ekonomisi haline getirilmesi müm
kün değildir. O çeşit ekonomiler var; ama onlar al-
tıbin dolar seviyesinde, beşbin dolar seviyesinde. Bi
zim ekonomimize bir miktar tüketim vereceksiniz. 
Veremezseniz sosyal meseleleri halledemezsiniz. Emek 
meselesi, işyeri huzuru meselesi planda çok iyi yer 
almıştır. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün 
söylediği gibi değil mesele. İşyerinde huzur lazım. 
Türkiye'de işçi, işverenin merhametine mi terk edil
miştir?... Hayır. İşçi için her türlü hak arama yolu 
açıktır; işçinin hakkını korumak devletin teminatın-
dadır. Biz ne diyoruz?... İşyerinde huzur olsun, emek 
kavgası, sermaye kavgası olmasın. Emekle sermaye 
bağdaşsın, uzlaşsın ve Türkiye'nin çalışan fabrika
ları... Benim 3,5 milyon işsiz adamım var, 2,5 milyon 
da işçim var ve işsizlerin düşünülmediği bir memle
kette, düşünemediği bir memlekette herhalde işyeri
nin huzur içinde olmasını, üretim yapmasını, o işsiz 
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adamıma iş bulma imkânlarını çıkarmasını istemek 
bizim hakkımızdır. 

Türk ekonomisi petrol hariç 3 milyar dolarlık it
halatla yürümez. Türk ekonomisine petrol hariç as
gari 5 milyarlık ithalat katmak lazımdır. Bunu yap
madığınız zaman kaçak gelir; yani Münih Bankası, 
Tahtakale Bankası ile beraber onu takviye ederler. 
Ekonominin ka'ideleru var, bulun edin, yapın bunu, 
çare yoktur. O zaman ne paranın değerini bırakır
sınız, ne gümrük kapılarını bırakırsınız; ondan sonra 
çatır, çatır TIR kamyonları gelir fabrikaların bahçe
sine mal boşaltır. Bu Türkiye'nin kapıları yok mu?... 
Var. E, peki bu kapılardan geçip gelen bu kamyon
lardan Türkiye gümrük olacaktı, varidat olacaktır; 
hepsi gitmiştir gürültüye. 

«21 ayda biten bir tesis göster bana» diyor sayın 
sözcü. Göstereyim. Madem bir tane istiyor; (Yani 
gecenin bu saatinde birçok gösteririm de.) Kerkük -
Yumurtalık boru hattı, temeli tarafımızdan 25 Tem
muz 1975'te atılmış ve 3 Ocak 1977'de işletmeye açıl
mıştır. Kerkük - Yumurtalık boru hattının maliyeti 
Türkiye tarafına 900, milyon dolar, Irak tarafına 600 
milyon dolardır. 1,5 milyar dolar ve bu tesis, 17 ay
da bitirilmiştir. 

«21 ayda hiç tesis biter mi?» diyor. Daha çok sa
yacağım; ama gecenin bu saatinde bu kadar saya
lım. 

Bağlantısızlar meselesi: Bağlantısızlara, «Efendim 
Türkiye ne olmak istiyor? Taahhütlerine sadıktır.» 
dediğimiz zaman, ticari taahhüdü de var bunun için
de, askeri taahhüdü de var, hepsi var, her şey var. 
Türkiye büyük Devlettir, ahde vefa büyük devletin 
itibarıdır, her şeyidir. Onun içindir ki, buna bir mavi 
boncuk, buna bir başka mavi boncuk, buna bir başka 
mavi boncuk gösterirseniz, ahde vefadan eser gel
mez; delersiniz Türkiye'yi. 

Brüksel'de, «Sovyetler Birliği bizim, için tehdit de
ğildir.» Washington'da, «Sovyetler Birliği yalnız bi
zim için değil, dünya için tehdittir.» Moskova'da, 
«Biz üsleri açtırmayız.» Ankara'da, «Buyurun, gelin 
açın.» Böyle politika olmaz. Bu, Devletin itibarını 
sarsmıştır. Ondan sonra bağlantısızlar... Yugoslav
ya'da, Belgrat'ta beyanat yaparsınız, «Kıbrıs mesele
sinde Yugoslavya bizim tarafımızı tutacak.» Ondan 
sonra gidersiniz Hindistan'da, «Hindistan bizim tara
fımızı tutacak.» Bir hafta, on gün sonra o bağlantı
sızlar toplantısı yapılır, Türkiye aleyhindeki kararı 
Yugoslavya ile Hindistan imzalarlar. Buyurun... Hin
distan'a gidersiniz, dersiniz ki, «Bizi bu bağlanîısız-
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ların içine alın.» Derler ki, «Siz başka işlere dahil
siniz» «E, Küba da var, işte onlar gibi bizi de alın.» 
Almazlar. Bu mu itibarlılık?... Bunlar itibarlı işler 
değildir. 

Bu şeyin içerisinde üretim düşmüştür. Üç - beş 
cümle ile de milli eğitimin milliliğinden bahsetmek 
istiyorum: 

«Milli eğitimin milliliği» dendiği zaman, kasdet-
tiğimiz mana çok sarihtir. Bir Milli Eğitim Temel Ka
nunu var. Milli Eğitim Temel Kanununda ne yazıldı 
ise, onu istiyoruz. Milli Eğitim Temel Kanununun 
2 nci ve 11 nci maddelerindedir, 

2 nci madde; «Türk milli eğitiminin genel amacı, 
Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılapla
rına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan 
Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ah
lâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimse
yen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milleti
ni seven, daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına 
ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan 
milli, demokratik laik, sosyal bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluk
larını bilen, bunları davranış haline getirmiş yurttaş
lar olarak yetiştirmektir.» 

Bugün böyle yetişmiyor mu?... Böyle yetişmiyor 
bugün. Onun için böyle yetişmesi lâzım diyoruz. Her
kes bize yardımcı olmalıdır ve bir büyük ıstıraptır. 
Burada uzun uzun eğitim enstitüleri faciasından, 
mekteplerini terk etmiş... Tabii, Roma sulhu olur, 
Roma sulhu; Çocukların bir kısmını okul dışı bırak, 
ondan sonra da «Her şey halloldu» de. Burada bu
nunla ilgili bir şey göstereceğim. 

«Akademi Başkanlığına. 
Ankara 
Ekte yazıları yönetim kurulumuzca ele geçirilen 

okulunuz talebelerinden adı geçen şahısların durum
ları açıktır. Bu şahıslar ne pahasına olursa olsun sı
nıf geçmeyecekler ve daha birçok ihbarları olan bu 
şahıslar gerektiğinde okula sokulmayacaklardır. 

Durumu bildirir, önemle saygılarımızı sunarız. 
TÖBDER İdare Heyeti Adına 

Yusuf Ziya Çalışkan» 

Bu, misallerden biri. Bu cereyan ediyor Türki
ye'de. Soyadına göre çocuklar sınıfta bırakılıyor. Ma
sum insanlara daha başlangıcında kin ve husumet 
eklemenin manası yok. Bunların kimseye hayrı yok. 

Bir başka misal; bu konu ile ilgili değil; ama par
tizanlıkla ilgili bir dokümanı huzurunuzda kamuoyu
na açıklayacağım: 

ı , 
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«Sayın Orhan Alp. 
Sanayi Bakanı, 

Ankara. 
Kırıkkale Pirinç Fabrikasında bulunan aşağıda 

isim ve görevleri yazılı kişilerin MHP'li oldukları ve 
fabrikada örgütlenme çalışmaları yaptıkları tarafıma 
ihbar olunmuştu r., 

İlgili ve takdirlerinizi rica eder, saygılar sunarım. 
İsimler; 
Mehmet Pehlivan, Mühendis; 
Fabrika Müdürü M. Kemal Seymen; 
Tevfik Akçelik, Mühendis; 
Mustafa Çakır, Mühendis; 
Faruk Sakallı, Mühendis; 
Ömer Büyük, Mühendis; 
Ahmet Gül, Mühendis; 
Raif Ugiş, Mühendis. 
Uğur Alacakaptan; 
CHP Genel Sekreter Yardımcısı. 
İmza.» (AP sıralarından «Nerede şimdi? Vay ana

sını...» sesleri.) 
Yani, ne zamandan beri merkez-i umumî çalışı

yor?... Bunlar atılmıştır işlerinden. 
'Buna, bunlara barış içinde... Barış manş değil bu. 

Eğer şeyse, yazının mektubu, Devlet bizim elimizdedir 
Devletin arşivinin mektubu bu, arşivde bulduk. 

BAŞKAN — Tarih mümkün mü Sayın Başba
kan?... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet; 28 . 12 . 1978. Kopyasını zatıâlinize 
takdim ederim. 

BAŞKAN — Çok sağolun, Kırıkkale'liyim de. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

B;n, hemen hemen yapılan konuşmaların tümü
nü mezcederek cevap vermeye çalıştım. Cevapsız ka
lan bazı hususlar var; onların da cevabına hazırım. 
Konuşmalarınızı gayet dikkatle dinledim ve dikkat
le tahlil ettim Bunların içerisinde yapıcı, irşat edici 
ve gerçekten Türkiye'ye hizmeti kolaylaştırıcı olan
larından mutlaka faydalanacağız. Mutabık olmadı
ğımız hususlar vardır. Mutabık olmadığımız husus
ları burada konuştuk. Bu yetmiyorsa, ayrı ayrı, te
ker teker, her birinizin gruplarını ziyaret ederek 
bu konuları tartışmaya devam edeceğiz. Bir geniş 
diyalog üzerinde bu çalışmaları sürdürmemiz, bugün 
Türkiye'nin zarurî ihtiyacıdır. 

«Hepimiz bu memketin çocuklarıyız» demek yet
miyor. Hepimizin bu memleketin çocukları olduğu-

I muzun hakkını vermemiz lâzım. Bizi desteklerseniz 
I Türkiye'nin birliğini... Çok azizdir Türkiye'nin birli

ği. Türkiye'nin birliğine tasallut vardır. Benim kahra
man, yiğit vatandaşım, Doğusunda, Batısında 14 
Ekim Seçimlerinde Türkiye birliğine vaki tasalludu 
reddetmiştir. Hakkâri'deki vatandaşım da, Bitlis'teki 
vatandaşım da, Artvin'deki vatandaşım da, Edirne' 
deki vatandaşım da, Erzurum'daki vatandaşım da, 
Muğla'daki vatandaşım da Türkiye birliğine vaiki ta
salludu beraberce reddetmişlerdir. Bunu fevkalâde bü
yük bir fırsat sayıyorum. Fırsat saymamız lâzım. 
Bu aziz varlığa vaki olacak tasalludu, o elleri kıraca
ğız. 

Bize destek vermeniz demek, Türkiye'de rayından 
çıkmış birçok işi düzeltmeye destek vermektir. Bize 
destek vermeniz demek, Türkiye'nin geleceğine gü
venle bakabilmek için tıkanmış bulunan yolları açma
ya destek vermek demektir. 

Her zamankinden çok, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti desteğinize muhtaçtır. Bu destek Türkiye' 
deki refahın, huzurun güvenin ve Türikiye'nin ileri
sinin ışığı olacaktır. 

iBeni uzun saatler dinlediğiniz için, hepinize şük
ranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah Milletimizin yar-
dımcısıdır. Sayın Başkana, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyelerine saygılar sunuyorum. (AP sıralarından 
«'Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
bakanın Hükümet Programı üzerinde yapılan eleş
tirilerle ilgili açıklamasını büyük bir dikkatle izledik. 
Birçok nokta aydınlığa kavuştu. 

İçtüzüğe göre son sözü üyeye vermek öngörülme
diği iç;n, sanıyorum ki, birçok noktaların incelenme
si olanağından yoksun kaldık. Bu nedenle hiç olmaz-

I sa bir soru yöneltme hakkını vermenizi rica etmek 
istiyorum. 

i i BAŞKAN — Saym Müezzinoğlu, konuyu bize in
tikal ettirdiğiniz zaman, gerek ben ve gerekse uzman 
arkadaşlarıma hassasiyetle tetkik ettirdim. Evvelâ geç
miş olaylarda böylesine bir örnek sureti katiyede yok. 

İkincisi, soru ancak kanun görüşülürken hükümet 
üyelerine, bütçe görüşülürken hükümet üyelerine sor
ma imkânı var. Hükümet programı müzakeresinde bu 
tür bir uygulama da yok, Tüzüğümüzde de açıklama 

J yoktur efendim. Teşekkür ederim. 

13 — 
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Sayın üyeler; 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından 
getirilen Hükümet Programı üzerindeki görüşmeleri
miz tamamlanmıştır. Programın Türk Milletine hayır

lı olmasını diler, Saym Başbakanı ve Sayın Hükümet 
üyelerini saygıyla selâmlarım efendim. (Alkışlar.) 

27 . 11 . 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 01. 30 
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