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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Devlet Bakanlığına Bitlis Milletvekili Kâmran tnan'ın atandığına ilişkin Cumhurbaşkan

lığı tezkeresi ile, 
TBMM Genel Kurul ve komisyonlarında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül

mesine devam edilmesinin kararlaştırıldığına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Hükümet programının görüşülmesi ve güven oylamasının Gündemin özel Gündemde Yer 
Alacak tşler kısmında yer alması ve programın okunması dahil bu günlerde başkaca konuların 
görüşülmemesi, 

Daha önce 14.11.1989 Salı günü görüşüleceği Genel Kurula bildirilen ve 9.11.1989 tarihli 
Gündemin sunuşlar kısmının 2 nci sırasında yer alan 8 ildeki olağanüstü halin 4 ay süre ile 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi hariç olmak üzere; programın okun
ması, görüşülmesi ve güven oylaması için ayrılacak günler dışındaki toplantı günlerinde Genel 
Kurul çalışmalarının yapılmaması, 

Hükümet programı üzerindeki görüşmelere saat 13.00'te başlanması; hükümet ve siyasî 
parti grupları adına yapılacak konuşmaların birer saat, kişisel konuşmaların 20'şer dakika ol
ması; görüşmelerin devamına karar verildiği takdirde 2 nci defa yapılacak konuşmaların İçtü
zükteki süre ile sınırlandırılması; program üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasına kadar ça
lışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Danışma Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı olmadan, TBMM'nin, normal çalışma günleri 
dışında, toplanıp toplanamayacağı hakkında usul görüşmesi yapıldı. 

Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından Hükümet Programı okundu. 

13 Kasım 1989 Pazartesi günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.32'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa, Ertuğrul Urdu 
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Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 11 . 1989 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/651) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1989) 

2. — Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/652) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 6.11.1989) 

3. — 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname (1/653) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.11.1989) 

4. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/654) (İçişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1989) 

5. — Pasaport.Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğ
retim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/655) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1989) 

6. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameninin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/656) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1989) 

7. — Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/657) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.11.1989) 

Tasarılar 

1. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı (1/658) (Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1989) 

2. — Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılınmasının Uygun 
Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. 
Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/659) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1989) 

3. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/660) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1989) 

4. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/661) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1989) 
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Teklif 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 12 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 36,67 ve 68 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/231) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.11.1989) 

Rapor 
1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 283) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1989) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 13.00 

BAŞKAN : Başkanvekffl Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ertuğrol özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum. 

m.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Erzurum Milletvekili Togay Gemalmaz'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — HÜKÜMET PROGRAMI 
İ. — Başbakan Yûdtrvn Akbuhtt tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer sayın 
üye ile, şahıslan adına iki sayın üyeye, Hükümet adına da Başbakan veya bir bakana söz verile
cektir. 

Program üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarım sırasıyla okuyorum : 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Genel Başkan Sayın-Erdal İnönü; Doğru Yol 

Partisi Grubu adına, Sayın Koksal Toptan. 
Şahıslan adına, Sayın Fehmi Işıklar, Sayın Mustafa Yılmaz, Sayın Kamer Genç, Sayın Mus

tafa Kul, Sayın Mahmut Almak, Sayın Hilmi Ziya Postacı. 
Anavatan Partisi Grubu adına?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Raşit Daldal, Sayın Yasin Bozkurt konuşacaklar 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Raşit Daldal ve Sayın Yasin Bozkurt. 
Sayın Daldal, tetkikimizde, Danışma Kurulu karan olmadığı için, birar üyeye söz verme

miz gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu itibarla, Anavatan Partisi Grubundan bir üyeye söz verme 
imkânımız var. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın Yasin Bozkurt konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yasin Bozkurt konuşacaktır. 
Genel Kurulun 10.11.1989 tarihli 30 uncu Birleşiminde alınan karar gereğince, siyasî parti 

grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar birer saat, kişisel konuşmalar yirmişer da
kikayla sınırlıdır. 

Şimdi söz sırası Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Genel Başkan Sayın Erdal inö
nü'dedir. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA ERDAL ÎNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Akbulut Hükümetinin programı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini 
sunmak üzere huzurunuzdayım, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, önce kendimize şunu sormalıyız : Akbulut Hükümetinin programı 
üzerinde... (ANAP sıralarından "Sayın Akbulut" sesleri) Tabiî... 

BAŞKAN — Efendim, takdir Sayın Genel Başkanın; öyle de diyebilir, böyle de diyebilir. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hükümetin programı üzerinde -sayını konu dışında- mu

halefet ya da iktidar olarak bir şeyi söylemeye gerek var mıdır? Bu program, iki yıl önce, 25 
Aralık 1987 günü Genel Kurulda okunan, Turgut özal Hükümeti Programının -çok büyük 
ölçüde- aynısıdır. Program elimde, siz de bulabilirsiniz. 

AHMET AKGÜN ALBAYRAK (Adana) — Takdir edilecek bir şey. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — yeni program ise, bu... Bakıyorum, hemen hemen aynı; 

birçok paragraf, olduğu gibi alınmış. (SHP sıralarından "Rengi sararmış" sesleri) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Evet, rengi biraz sararmış. (SHP sıralarından alkışlar, gü

lüşmeler) Bu fark var; başka bir iki fark da var. 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Rengi sararmış ne demek?.. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sonbahar olduğu için... 
BAŞKAN — Efendim, aşağıdan laf atmak yasak; özellikle bugün yasak! Sayın Genel Baş

kanı sükûnetle dinlemenizi rica ediyorum. Ondan sonra da, diğer parti gruplarına karşı aynı 
hassasiyeti göstereceğimi ifade etmek isterim. Onun için, hiçbir arkadaşın laf atmasına müsa
maha göstermeyeceğim. (SHP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bazı rakamlar, bazı veriler değişmiş, iki yılda, tabiî ki, 
bazı şeyler oldu. 

Sayın milletvekilleri, iki yılda meydana gelen en önemli rakam değişikliği, gayri safi millî 
hâsılanın artmayışında görülüyor. Eski program da burada... 1984-1987 döneminde yıllık or
talama büyüme hızı yüzde 6,5 iken, yeni programda, 1984-1989 dönemi için yıllık ortalama 
büyüme hızı yüzde 5,2'ye düşmüştür. Yeni program, sadece bir cümle olarak, bunu söylüyor; 
nasıl olduğunu, niye gayri safi millî hâsıladaki artışın 1988'de yarıya düştüğünü, 1989'da nere
deyse sıfır olduğuna hiç söylemiyor, bu konuya hiç değinmiyor. 

Bakınız, herhalde, böyle şeyler halkımızdan saklansın diye, bugünkü program görüşmele
rini TRT naklen yayınlamıyor. Geçen program görüşmelerini halkımız görsün diye yayınlamış
lardı. Bu defa niçin yayınlamıyorlar? Demek ki, İktidar çevrelerinin halkımızdan, seçmenler
den saklamak istedikleri bir şeyler var. (SHP sıralarından alkışlar) 

Peki, bütün gelenekleri bir tarafa bırakarak halkımızdan açıkça bir şeyler saklayacağını
za; yani, yaptığınız şeylerden memnun olmayıp, bunların yanlış olduğunu bildiğiniz için, bun
ları saklamaya kalkışacağınıza, bu saklanacak şeyleri yapmasanız daha iyi değil mi? (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, iktidar çevreleri, yaptıklarını kendileri de beğenmiyorlar; ama, sak
lamaktan hiçbir çare gelmez. Ne kadar saklansa, halkımız bunları fark ediyor. Saklanan şeyle
rin cezasının daha büyük olacağını da göreceğiz. 
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Sayın milletvekilleri, bu program eskisine o kadar benziyor ki... Kendimi tutamadım, bir 
cümlesine özellikle baktım. Çünkü, eski programın sonundaki bir cümlesinde şöyle deniyordu 
: "Memleketin meselelerini de, çözümünü de, biliyoruz." 

Belki hatırlarsınız, geçen program görüşmelerinde ben bu cümleyi okumuş ve o zamanki 
Sayın Başbakana sormuştum : Çözümünü biliyorsunuz, öyleyse niçin çözmüyorsunuz? Sayın 
Başbakan o zaman hiçbir cevap vermemişti. Maksadın ne olduğu sonra anlaşıldı. Maksat, ön
ce Cumhurbaşkanı olmakmış... Şimdi, herhalde, Sayın Akbulut'un maksadı da, önce ANAP 
Genel Başkanı olmak. "Çözüm olacak mı, olmayacak mı?" konusuna sıra, ondan sonra gele
cek... (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, tabiî, yeni okunan hükümet programı eskisinin aynı olunca, bizim 
bugün yeniden bu programı eleştirmemize gerek kalmıyor, iki yıl önce söylediklerimizi tekrar 
etmek, fazlasıyla yeterli olacak; ama, daha önemlisi de var, çok ciddî bir şey var; bu iki yıl 
içinde bir şey oldu; 26 Martta, bütün yurtta belediye seçimleri yapıldı. Bu seçimlerde, iki yıl 
önceki program doğrultusunda yapılan ANAP icraatı, bütün yurtta, bütün vatandaşlar önün
de enine boyuna tartışıldı ve sonunda, vatandaşlarımız yüzde 78,2 oranındaki oylarıyla bu prog
ramı reddettiler, bu programa "hayır" dediler, bu politikalara güven duymadıklarını açıkça 
belirttiler. Şimdi, aym programı hangi halk desteğine güvenerek Sayın Akbulut, karşımıza ge
tiriyor? Halkın zaten reddettiği programı, bizim burada bir daha eleştirmemize ne gerek var?.. 
Bu programın arkasında halkın desteği yok, seçmen desteği yok. 

Sayın milletvekilleri, öyleyse, bizim yapmamız gereken şey başka. Bizim yapmamız gere
ken şey, önce bu duruma nasıl geldiğimizi hatırlamak; sonra, bugünkü siyasal yapıya, doğru 
teşhis koymak; halk desteğinden yoksun olan yapının, bizi daha nerelere götüreceğini anlat
maya çalışmak ve bütün iyi niyet sahiplerini, bu gidişe "dur" demeye çağırmaktır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana, daha bir hafta geçmedi... 
Devletin en üst organlarının, Cumhurbaşkanlığının, Meclis Başkanlığının, Başbakanlığın yara 
aldıklarını, tahrip olmaya başladıklarını üzüntüyle görüyoruz. Böyle olacağı da aslında belliy
di, açıktı. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı seçimi, bütün demokratik kurallar ve gelenekler bir ta
rafa itilerek yapıldı. Halkın desteğini, güvenini kaybetmiş, 26 Mart seçimlerinde, ancak alabil
diği yüzde 21,8 oy oranıyla yurt çapında üçüncü parti durumuna düşmüş bir partinin genel 
başkanı, muhalefetin katılmadığı bir seçimle, yalnız kendi partisinin milletvekillerinin oylarıy
la Cumhurbaşkanı seçildi; üstelik, muhalefetten gelen her türlü görüşme, uzlaşma çağrıları red
dedilerek... 

Şimdi, her 100 seçmenden en az 80'inin, belki daha da çoğunun, "hayır" dediği, politi
kalarını ve iktidarını değiştirmek istediği bir partinin genel başkanı, halkın iradesine rağmen, 
ANAP oylarıyla, Çankaya'ya çıkmış durumdadır. 

Sayın milletvekilleri, bu, başlıbaşma bir bunalım nedenidir. Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak biz, aylarca öncesinden başlayarak, demokrasi kuralları ve gelenekleri içinde millî ira
deye saygı göstererek yapılması gerekenleri anlatmaya çalıştık durduk. Halbuki, 26 Mart Se
çimlerinin sonucu çok açıktı; halkımız, iredesine, isteğine uygun yeni bir Meclisin oluşmasını 
bekliyordu. Bu yolu açacak çare, elbet, bir erken genel seçimdi. Erken seçim yapmamanın, 
ülkeyi çeşitli bunalımlara, daha da önemlisi, demokrasiye uymayacak uygulamalara götürme 
tehlikesi ortada idi. 
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Sayın milletvekilleri, demokrasilerde bunalımları yaratan sorunları aşabilmenin iki temel 
yolu, iki temel aracı vardır : Ya yeni seçim yapar halka gider sorarsınız ya da mevcut Meclis 
içinde bunalıma çözüm ararsınız. SHP olarak biz, her iki yolu da sonuna kadar önerdik, sa
vunduk, sürekli çağrılar yaptık. Ne yazık ki, ne Sayın özal, ne ANAP milletvekilleri, bunların 
hiçbirini dikkate almadılar. 

Bugün, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Sayın özal, bize, "Partiler arasında hoşgörü, uz
laşma gereklidir" diyor. Asıl uzlaşmaya gerek olan zaman, seçim öncesi dönemdi. Anayasa
nın, Cumhurbaşkanı seçimi için tercih ettiği en az üçte iki çoğunluğu sağlamak için, partiler 
uzlaşmalıydı. O zaman biz bu görüşümüzü ifade ettiğimizde, bizimle alay etti, hatta bu girişi
mimizi Anayasaya aykın buldu; ama, bu kişisel yaklaşımın sonunda da, bunalımı Çankaya'ya 
taşımama olanağı ortadan kalktı. 

O halde, sorunları daha da büyütmemek için, bunalımı daha da ağırlaştırmamak için, 
demokrasinin kuralları içinde yapılacak bir tek şey kalmıştır: Erken genel seçim. Erken seçim, 
uzlaşmasız yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra daha da önem kazanmıştır. Parlamen
tonun yüceliğini korumanın, halk iradesine saygı gösterebilmenin yolu, kendi iradenizle en kı
sa zamanda erken genel seçim kararı alarak, halka gitmektir. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce, ANAP eski Genel Başkanının Cumhurbaşkanlığı seçi
minde tuttukları yanlış yolun, bugünkü bunalımın temel nedeni olduğunu kısaca belirttim. As
lında, Sayın Özal'in böyle davranacağı başından belli idi; altı yıldan bu yana, yaptıklarıyla, 
söyledikleriyle, neler olabileceği biliniyordu; Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykı
rı bulunarak iptal edilen çok sayıdaki kanun gücünde kararname ve yasalarla belli idi; ülkeyi, 
yasalar yerine, yasa gücündeki kararnamelerle yönetmeye çalışmasından belli idi; ülke kaynak
larını, bütçe dışında, Parlomento denetimi dışında, fonlarla, gönlünce kullanmak istemesin
den belli idi; 'Anayasayı bir kere ihlal etmekle bir şey olmaz" diyebilmesinden belli idi. Kısa
cası, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ne yapacağı, bugüne kadar yaptıklarıyla ortada idi. Ana
yasanın, hukukun, demokrasinin kural ve kurumlarının böylesine tehrip edildiği bir ortamda, 
Çankaya'dan yöneltilip yönlendirilen bir hükümetin getirdiği programın ayrıntılarına girme
nin ne anlamı kalıyor?.. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programı, geleceğe dönük değil, Çankaya kaynaklı oldu
ğu için âdeta, Sayın özal'ın altı yıllık "İcraatın içinden" programlarının bir benzeri, bir tek
rarı. öbürlerinde olduğu gibi, gene yanlışlarla, yanıltmalarla, kandırmacalarla dolu. Yani, sa
yın milletvekilleri, bugüne kadar Sayın özal ne yaptıysa, işçiyi, memuru, emekli, dul ve yetim
leri, esnaf ve sanatkârı, köylümüzü, üreticimizi nasıl ezip yoksullaştırdıysa; gerçek sanayicile
ri, nasıl, sanayici olduklarına pişman hale getirdiyse; hayalî ihracat gibi yollarla Hazineyi nasıl 
talau ettirdiyse, bu Hükümet de onları yapacak. Bunu da, programında, açıkça şöyle söylüyor 
: "Biz Hükümet olarak, daha önce Anavatan İktidarı dönemlerinin bütün icraatlarının ve va
atlerinin takipçis' olacağız." Bu cümleleri okuyan ya da dinleyen ve çok büyük çoğunlukla bü
tün bu politikalara "hayır" diyen vatandaşlarımızın, şimdi bu sözleri duyunca içine düşecek
leri karamsarlığı hayal edebiliyor musunuz? 

Şimdi, bu Hükümet, özal hükümetlerinin yaptıklarını yapacak; ancak, biraz uzaktan ku
mandayla, kopya alarak icraat yapacağı için, sonuç, elbet, eskisinden daha kötü olacaktır. Ma
alesef, bu çok açıktır. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, toplumumuzun bütün kesimleri, halkımız, özal Hükümetleri politi
kalarının, icraatlarının ve vaatlerinin takipçisi olan bu Hükümetin icraatıyla, başlarına gele-
cekleri.gayet iyi bilmektedirler, işçimiz, demokratik hak ve özgürlüklerine 12 Eylül ara reji
minde getirilen anayasal ve yasal engellerin devam edeceğini bilirliktedir; hayat pahalılığı altın
da nasıl yoksuUaştığını, "ücret" diye kaşıkla verilenin, zamlarla, kepçeyle geri alındığını gayet 
iyi bilmektedir; ANAP iktidarı döneminde millî gelirden aldığı payın yüzde 26,6'dan yüzde 
15,8'e düştüğünü, bundan böyle de aynı şekilde devam edeceğini bilmektedir. Köylümüz, üre
ticimiz, ürününün değerini alamayacağını,.peşin ödemelerin sözde kalacağım, artan mazot, 
gübre, ilaç fiyatları karşısında her gün perişan olacağını bilmektedir. 

Bir yeni örnek vermek istiyorum : Bakınız, bu yıl karşılaştığımız kuraklığın, son elli yılın 
en şiddetli kuraklığı olduğu Hükümet Programında kabul ediliyor; ama, kuraklıktan zarar gö
ren çiftçilerimize nasıl yardım ediliyor? Kuraklıktan yüzde 40 ve daha fazla zarar gören çiftçi
lerin, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine 5 milyon liraya kadar olan borçlan, faiz
siz olarak, bir yıl için ertelenmiş... 

Sayın milletvekilleri, yüzde 40'tan fazla zarar gören çiftçilerin bilerlenmesinde ve bunla
rın kim olduklarının ortaya çıkarılmasında ne büyük haksızlıklar yapıldığını, zamanında ha
beri olmayan ya da partizan davranışlara kurban giden köylülerimizin ne kadar mağdur ol
duklarını hep gördük, duyduk; siz de gördünüz, duydunuz. Aylardır, çiftçilerimizin en büyük 
şikâyet konusu bu. Hükümetin, çiftçilere güya yardım için yaptığı bu vaat, en büyük eziyet 
konusu oldu. 

Ben şimdi, buradan öneriyorum : Bu eziyete artık son veriniz. Mademki, bu yıl çekilen 
kuraklık elli yılda bir görülen kuraklıktır -bu kuraklıktan elbet bütün çiftçilerimiz derece dere
ce zarar görmüşlerdir- hiçbir ayınm yapmadan, "Bütün çiftçilerimizin 5 milyon liraya kadar 
olan borçlan, faizsiz olarak ertelenmiştir" deyin; bunu burada açıklayın, bu eziyetten çiftçile
rimizi kurtarın. 

Devam ediyorum. Esnafımız, hayat pahalılığı karşısında her gün müşteri kaybedeceğini, 
vergisini bile ödeyemeyeceğini, kepenkleri kapatmaya devam edeceğini bilmektedir. Sanayici
miz, yüzde 100'leri aşan kredi faizleriyle, Hükümetin, sanayileşmeyi gündemden çıkaran poli
tikalarıyla, yine, yatınm yapamayacağını bilmektedir. Halkımız, millî gelirin ne kadar adalet
siz dağıtıldığını, ûzal Hükümetleri döneminde zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul 
hale geldiğini, nüfusun en fakir yüzde 20'sinin millî gelirden aldığı pay yüzde 3-4 iken, en zen
gin yüzde 20'sinin millî gelirden aldığı payın yüzde 55-59 olduğunu, bu politikalarla gelir dağı
lımı adaletsizliğinin gittikçe artarak devam edeceğini gayet iyi öğrenmiştir, özal Hükümetleri
nin altı yıl içinde dış borçlarımızı 2,5 katı artırarak 45 milyar dolara çıkardığını, iç borçların 
da 30 trilyonu geçerek bütçeye eşit hale geldiğini halkımız gayet iyi bilmektedir. Yine halkımız, 
"özal Hükümetleri" denince akla gelen şeyin, hayat pahalılığı, enflasyon olduğunu gayet iyi 
biliyor. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyet tarihinin en hızlı, en sürekli enflasyonu özal Hükümet
leriyle yaşanmıştır. Şimdi aynı icraat devam edeceğine göre, yıllardır hayat pahalılığı altında 
ezilen halkımız, işçimiz, memurumuz, emekli, dul ve yetimlerimiz, esnafımız, köylümüz, çift
çimiz, kendisini perişan eden bu hayat pahalılığından kurtulamayacağını da acı acı düşün
mektedir. 
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Sayın milletvekilleri, işte gördüğünüz gibi ve fark ettiğim gibi, bu programın ayrıntılarına 
girmeye siz de hiç gerek görmüyorsunuz. 

Hükümet programını, hazırlanış biçimi ve içeriği nedeniyle, ciddiye alamayız. Adet yerini 
bulsun diye hazırlanmış bir programdır bu. Bugün, Türkiye'de mesele, bir hükümet programı 
değildir. Türkiye'de bugün, hala gelişen bir siyasal bunalım vardır değerli milletvekilleri. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, cumhuriyetin altmışaltı yıllık geçmişinde, tek parti dö
nemi dahil, hiçbir dönemde, bu Hükümetin kuruluşu kadar, Anayasanın ruhuna, yüksek yö
netim geleneklerine aykırı bir olay herhalde yaşanmamıştır. Bilen varsa söylesin... 

Anayasanın 109 uncu maddesi bakın, ne diyor. "Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakan
lardan kurulur. 

Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip 

olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır". 
Bunlar, basit yurttaşlık bilgileridir. Anayasada vardır ve gayet açıktır. Cumhurbaşkanı, 

Başbakanı seçecek, kendisini atadığını bildirecek; ondan sonra, yeni Başbakan, düşünebildiği 
milletvekilleri ile konuşarak, bir liste yapacak, Cumhurbaşkanına sunacak; Cumhurbaşkanı 
da bu listeyi uygun görürse, Bakanlar Kurulunu atadığını ilan edecek ve Büyük Millet Meclisi
ne bildirecek... Şimdiye kadar, geçmişteki uygulama hep böyle olmuştur. Cumhurbaşkanı, bir 
milletvekili çağırmış, kendisine Başbakanlık görevi vermiş; yeni Başbakan birkaç gün çalışarak 
ve milletvekilleri ile yaptığı temaslar sonunda bir Bakanlar Kurulu listesi hazırlamış ve Cum
hurbaşkanına sunmuştur; Cumhurbaşkanı da bu listeyi uygun bulduğu takdirde ilan etmiş ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmiştir, atamaları yapmıştır. 

ANAP İktidarı döneminde dahi tutulan yol, bugüne kadar böyle olmuştur, Sayın özal'ın 
kendisi, seçimlerden sonra kurduğu her iki kabineyi, birkaç günlük bir çalışma sonunda Sayın 
Evren'e sunmuştu. Gerçi, o zamanlarda da bazı bakanların, Sayın özal'ın Bakanlar Kurulun
da yer aldıklarını, radyodan, televizyondan ya da basından duyduklarını öğreniyorduk; ama 
bu defa gördüğümüz olay, Sayın Başbakanın, kendisinin bu en önemli icra görevine atandığını 
başka yerlerden öğrenmesi olayıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Dahası da var; Başbakan, göreve atandığını öğrenmesinden yarım saat, bilemediniz bir 
saat sonra, bütün Bakanlar Kurulu listesini, -haa, 1 eksiği ile- basma duyurma olanağı bul
muştur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu nasıl olur sayın milletvekilleri?.. Sayın Akbulut'u bir taraftan Meclis Başkanlığını yü
rütürken, bir taraftan da 9 Kasımda Başbakan atanacağını tahmin ederek, bir Bakanlar Kuru
lu listesini kimseye söylemeden cebinde hazır tuttuğu için, bu uzak görüşlülüğü gösterdiği için, 
gerçi, kutlamak isterdim (SHP sıralarından alkışlar) ama böyle bir şeyin, insaf ediniz, böyle 
bir şeyin söz konusu olamayacağı açıktır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanının onaylayacağından şüphe olmayan bir Bakanlar 
Kurulu listesini yarım saat, bir saat içinde hazırlamak, ilan etmek, ancak bir şekilde mümkün 
olur : Cumhurbaşkanının, bu listeyi hazır olarak, yeni Başbakana vermesiyle... (SHP sırala
rından alkışlar) Yapılan budur ve bu, Anayasanın ruhuna, demokratik geleneklere tamamen 
aykırı bir davranıştır; hiç böyle şey görülmemiştir. 
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Anayasanın 112 nci maddesine göre, her bakan, Başbakana karşı sorumludur. Başbakan, 
bakanlıklar arasında işbirliğini sağlayacak, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözete
cektir. Onun için, bakanlarım iyi seçmek zorundadır; beraber çalışabileceğine inandığı insan
ları arayıp bulmak, bu maksatla araştırmak ve görüşmeler yapmak durumundadır. Bugüne 
kadar bütün hükümet kuruluşlarında böyle olmuştur; ama bu defa böyle olmadı. Cumhur
başkanı, yalnız Başbakanı değil, ayrı ayrı, tek tek, bakanları atadı. Oysaki, Anayasada, Cum
hurbaşkanının böyle bir yetkisi yok. Bu durumda, bakanlar, elbette, Başbakana değil, Cum
hurbaşkanına karşı sorumlu hale geliyorlar. Cumhurbaşkanı, her bakanlığın icraatını fiilen kont
rol eden makam durumuna geliyor. Anayasanın kurduğu düzen böyle değil; ama, Sayın Baş
bakan biç itiraz etmiyor. 

Bakanlar Kurulu göreve yeni başlarken, Anayasaya uygun bir şekilde kurulduğunu gös
termek, Başbakanın, kendisine ve arkadaşlarına karşı ilk görevi değil midir? Kendisiyle çalışa
cak bakan arkadaşlarını bile kendisi seçemeyen bir Başbakan görünümü vermekten kaçınması 
gerekmez miydi? (SHP sıralarından alkışlar) Bu kadar sakıncalı bir başlangıca razı olmasının 
sebebi; yani, bu görülmemiş acelenin amacı nedir sayın milletveklleri? 

Sayın Akbulut, okuduğu Hükümet Programının başında, bu acelesi için bir açıklama ya
pıyor; "Sayın özal'ın 31 Ekimde Cumhurbaşkanlığına seçilmesi münasebetiyle, o tarihten bu 
yana yeni Hükümetin teşkili konusunda meydana getirilmeye çalışılan tereddütleri izale etmek 
amacıyla, aynı gün, Hükümet listesini Sayın Cumhurbaşkanına sundum" diyor. Bu gerekçe, 
örneklerini çok gördüğümüz gibi, "özürü kabahatinden büyük" deyimine başka bir örnek. 
(SHP sıralarından alkışlar) Çünkü, hükümetin teşkili konusundaki tereddütleri, dedikoduları 
canlandıran, alevlendiren, yabancı değil, Sayın özal'ın kendisinin tutum ve davranışları... ANAP 
milletvekilleri arasında anketler yapılıyor, birçok Başbakan adayının olduğunu ilan ediyorlar; 
Sayın özal'ın seçeceği Başbakanın, ANAP Genel Başkanı seçilmesi için ağırlığını koyacağını 
söylüyorlar... Görüyoruz, bunu yapıyor... Bu yolda partisinin bütün ileri gelenlerinden söz al
maya çalışıyor ve bütün bunları, Anayasamn 101 inci maddesine göre, Cumhurbaşkanı seçil
dikten sonra, partisiyle ilişiği kesilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona ermiş, dola
yısıyla tarafsız davranmaya başlamış olması gereken dönemde yapıyor. 

Şimdi, Anayasaya aykırı olarak açıkça girişilen bu eylemler tereddüt uyandırmaz mı, kay
gı uyandırmaz mı? Bundan kim sorumlu? Bunları gidermenin yolu, Anayasaya aykırı doğrul
tuda daha ileri adımlar atmak mıdır: yoksa, Anayasaya artık saygılı davranmaya başlamak mıdır, 
sayın milletvekilleri?.. Onun için, Sayın Akbulut'un, acelesine gösterdiği gerekçesini hiçbir şe
kilde kabul edemeyiz, hiçbir tutar tarafı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, zaten, bu aceleci, telaşlı davranış, Bakanlar Kurulu listesini Cum
hurbaşkanından almakla da bitmedi. Liste, hiç bekletilmeden, hatta doğru dürüst okunma
dan imzalanarak Meclis Başkanlığına gönderildi ve Başbakan, "Hemen ertesi gün Genel Ku
rulda Hükümet Programını okuyacağını" bildirdi. 

Listeyi Başbakanın ya da Cumhurbaşkanının doğru dürüst okumaya vakitleri olmadığı, 
halen hizmet yapmakta olan ve GAP için kurulu yeni yönetim sorumluluğu kendisine verilen 
bir değerli bakanın, Mecliste okunan listede bulunmamasından da belli oldu. Hatta, Genel 
Kurulda, Sayın Akbulut'un Meclis Başkanlığından istifa ettiğinin okunması bile, Başbakan atan
dığının okunmasından sonra oldu. 'Yani, Sayın Akbulut, bir süre hem Meclis Başkanı, hem 
Başbakanlık yaptı. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Hükümet Programının 10 Kasımda Mecliste okunması için tutulan yol da, görülmemiş 
bu acele yüzünden, Meclis İçtüzüğüne açıkça aykırıydı, içtüzüğün 104 üncü maddesine göre, 
"Bakanlar Kurulu programının okunacağı gün için, Danışma Kurulunca Genel Kurula bir özel 
gündem teklif olunur." Ama, aceleden, Danışma Kurulunu vaktinde toplayıp, böyle bir özel 
gündem teklifi yapılmadı, yapılamadı ve Hükümet Programı, Mecliste, gündemin, "Başkanlı
ğın Genel Kurula Sunuşları" başlığı altında, İçtüzüğe ve Mecliste Başbakanların konuşma yapma 
usullerine tamamen aykın şekilde okundu. 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki, bu Hükümetin kurulma şekli Anayasaya aykırıdır; 
programın Mecliste okunuş şekli, yasa hükmündeki İçtüzüğe aykırıdır. 

Peki, bütün bu aykırılıkların kaynağı nedir? Bu acele davranış nereden çıkıyor? Bu kadar 
acele edilmese, Sayın Akbulut, bir iki güncük, kendisine verilen görev üzerinde çalışsa, Bakan
lar Kurulu listesini de bizzat kendisi hazırlasa, çalışma arkadaşlarıyla kendisi konuşsa ve prog
ramı ayın 14'ünde (Salı günü, yarın) yahut da İS'inde (Çarşamba günü) usulüne göre Mecliste 
okusa ne olurdu? Bu yüzden devlet işlerinde hiçbir ilave aksama olmazdı; çünkü, zaten aynı 
bakanlar görevdeydiler. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ama, şu olurdu sayın milletveklleri: Eğer program ayın 15'inde okunsaydı, Anayasaya 
göre, görüşmeler iki gün sonra ve oylama da görüşmelerden bir gün sonra yapılacağı için, gü
ven oylaması 17 Kasımdan sonraya kalırdı. İşte mesele burada. 17 Kasımda Anavatan Partisi
nin Genel Kongresi yapılacak ve orada yeni genel başkan seçilecek. Sayın milletvekillerinin bü
tün dikkatini topladığım görüyorum; eğer program geçen cuma günü okunmasaydı, ANAP'ın 
Genel Kongresinden önce, Sayın Akbulut, Mecliste ANAP milletvekillerinden güvenoyu iste
me zamanı bulamazdı. Bu da onun, Genel Kongrede genel başkan seçilme şansını azaltırdı. 
Cumhurbaşkanı olarak tarafsız kalması, hiçbir partinin iç işlerine karışmaması gereken Sayın 
özaPın seçtiği Sayın Akbulut'un, genel kongrede genel başkan seçilmesinin sağlanması... İşte, 
bütün acelenin, bütün telaşın nedeni budur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu şekilde, kendi gösterdiği adayın genel kongre tarafından genel başkan olarak kabul edil
mesiyle, Sayın özal'ın eski partisi üzerindeki egemenliği hâlâ genel başkanmış gibi devam ede
cek; öte yandan, bütün bakanları da kendisi bizzat seçmiş olduğu için, Bakanlar Kurulu üze
rindeki egemenliği de, sanki hâlâ Başbakanmış gibi devam edecek... İşte Çankaya'nın senaryo
su budur. 

Hükümet kurulurken, ulufe dağıtır gibi bakanlık dağıtılmış. 15'i devlet bakanı olmak üzere, 
bakanlık sayısının 30'a çıkarılmış olduğuna da dikkatinizi çekerim. Yeni Bakanlar Kurulunun 
yarısı devlet bakanlarından oluşmaktadır. Sayısı böylesine artırılmış devlet bakanlıklarıyla da, 
gene tabiî, Anayasanın düzeni bir tarafa bırakılarak, başkanlık sistemine bir adım atılmış olu
yor. öyle anlaşılıyor ki, belki henüz hepsine oturacak yer bile bulunmayan devlet bakanları, 
Sayın özal'ın sekreterleri ya da bir kısmı, Çankaya iç kabinesi gibi çalışacaklar! Kutlarım!.. 
(SHP sıralarından alkışlar) Aksi halde, 1983 yılındaki Hükümet Programında bakanlık sayısı
nı azaltmayı, hatırlarsınız, "önemli bir idarî reform" diye sunan Sayın özal'ın bugünkü dav
ranışı nasıl açıklanabilir?.. Ne değişti?.. 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal'ın bu manevralarına, zamanında karşı çıkmazsanız, dev
let sistemimizin temelinden değişeceğini, parlamenter sistemden, bir özel başkanlık sistemine 
-sözde, Anayasayı koruyarak- geçeceğimizi görüyorsunuz; ama, çok önemli bir farka da 
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dikkatinizi çekerim : Sayın özal'ın yetkileri, bu şekilde, başkanlık sistemindeki bir Cumhur
başkanının yetkileri kadar artıyor; ama sorumluluğu artmıyor. Çünkü, bizim Anayasamıza göre, 
Cumhurbaşkanı, Başbakanın, bakanların verdiği kararlardan sorumlu değildir. Tarafsız sayıl
dığı için de -öyle sayılması gerektiği için de- bir parti başkammn yaptığı işlerden dolayı hiç 
sorumlu tutulamaz. Yani, hem bütün yetkiler elinde olacak, hem de hiçbir sorumluluk taşıma
yacak!.. tşte, Sayın özal'ın peşinde olduğu amaç bu ve bu kadarı da biraz fazla değil mi sayın 
milletvekilleri? Bu kadarı da olur mu yani? (SHP sıralarından alkışlar) Bu kadar yetkiyi, hiç
bir sorumluluk yüklemeden bir insana bırakmak, son derece yanlış ve tehlikeli değil midir? 
Bu yanlışı yapmanın sorumluluğunu, vebalini niçin üzerinize alacaksınız? 

Hele, bir an için, kendinizi, seçmenin yerine koyun, durumun vahametini daha iyi görür
sünüz. 26 Martta politikalarım reddettiğiniz bir partinin başkanı, şimdi bu politikaları eskisin
den daha güçlü bir şekilde yürütebilecek bir mevkie geliyor; genel başkanlığı, Başbakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığını, hepsini fiilen eline alıyor... Siz seçmen olsaydınız bu durumu nasıl karşı
lardınız? Alkışlar mıydınız, yoksa bir an evvel değiştirmek için topyekûn muhalefet yapmaya 
mı başlardınız? Herhalde, bu ikinci yolu tutardınız. Bütün bunları düşünerek, sorumluluğu
nuzun gereğini yapmalısınız; Sayın özal'ın dikta heveslerine, henüz vakit varken, karşı çıkma
lısınız sayın milletvekilleri. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün 
gücüyle çalışacağına Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda andiçmiş olan Cumhurbaşkanı, 
istediği insan, eski partisinin kongresinde genel başkan seçilsin diye var gücüyle çalışıyor... Daha 
seçildiğinin ilk günlerinde böyle davranan bir Cumhurbaşkanı, millî birliği nasıl koruyacak
tır? Bütün partilere, muhalefete karşı tarafsız olduğuna, kim, nasıl inanacaktır?.. (SHP sırala
rından alkışlar) Böyle davranan bir insan, bizim gözümüzde sadece ANAP'ın Genel Başkanı 
olarak kalacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) Cumhurbaşkanlık makamı fiilen doldurulma
mış olacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) Devlet hayatımızda bu önemli eksiklik, karşımıza 
çıkacak her kritik aşamada, yazık ki, kendisini gösterecektir. 

Sayın milletvekilleri, en serinkanlı ve objektif şekilde durum değerlendirmesi yapıyorum. 
Karşımızdaki Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisinden değil, ANAP Genel Kurulundan 
güvenoyu almak için hazırlanmış bir hükümet olduğu, bütün çabanın, Sayın Akbulut'un Ge
nel Başkanlığının onaylanmasına yönelik olduğu açıktır. Çabanın kaynağının da Sayın özal 
olduğu, Sayın Akbulut'un davranışlarından, basına yansıyan sözlerinden -her şey bir tarafa-
Bakanlar Kurulu listesinin bir saat içinde hazırlanıp açıklanmasından bellidir. 

ORHAN DEMtRTAŞ (istanbul) — Bu iş çok koymuş galiba. 
ERDAL tNÖNÜ (Devamla) — Şimdi, mesele, bu hareketi Cumhurbaşkanının tarafsızlı

ğıyla nasıl bağdaştırabiliriz, meselesidir. Sayın özal'ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bura
da yaptığı konuşmadan acaba bir kurtuluş yolu bulabilir miyiz fikri akla geliyor. Çünkü, ora
da, Sayın özal tarafsızlık yemini etmiş; ama, "Ben taraf tutacağım" demişti. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ayağını kaldırmıştır yemin ederken! 

BAŞKAN — Siz onu meydanlarda söyleyiniz, burada söylemeyiniz. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Neyin tarafını tutacak? Atatürk ilke ve inkılaplarının ta
rafını tutacak, anayasal kuruluşlarımıza... 
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BAŞKAN — Onun nerede söyleneceğini ben bilirim; ama açıklarsam zapta geçer, çok mah
cup düşersiniz. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Geçir zapta be!.. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın özal, neyin tarafını tutacağım dedi? "Atatürk ilke 

ve inkılaplarının tarafını tutacağım..." 
BAŞKAN — Size de verilecek bir cevap var; ama, Başkan olduğum için... (SHP sıraların

dan, "Dinleyin Sayın Başkan, sözünü kesmeyin" sesleri, gürültüler) 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Konuşmayı kesmeyin, saygılı olun. (Gürültüler) 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, hatip saygılı olmazsa, imalı sözler söylerse, ona muhatap olan Baş

kanlık cevap verirse, herhalde mazur görürsünüz. 
AHMET ERSÎN (İzmir) — Hatip ne söyledi?.. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Hatip ne dedi ki?.. Siz ÖzaPın amigosu musunuz? 
MEHMET FUAT ERÇETÎN (Edirne) — Ne diyorsunuz Sayın Başkan? Hatip ne söyledi 

ki?.. (SHP sıralarından "Hatip ne dedi?" sesleri, gürültüler) 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, benim imalarımın... 
BAŞKAN — Efendim, aşağıdan çok çirkin bir söz söylendi, o sözün... (SHP sıralarından 

"Hatip ne dedi?" sesleri, gürültüler) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Siz "Hatip söyledi" dediniz; sanıyorum sürçi li

san oldu efendim. 
BAŞKAN •— Evet, düzeltiyorum efendim. 
Buyurun efendim. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın özal tarafsızlık yemini etmiş; ancak, arkasından da, 

"Ben taraf tutacağım" demişti. Neyin tarafını tutacaktı? Atatürk ilke ve inkılaplarının tarafı
nı tutacak, anayasal kuruluşlarımıza destek olmaya devam edecek, Türkiye'nin yakın vadede 
Avrupa Topluluğunun en seçkin üyelerinden biri olmasının tarafını tutacak... 

Peki, şimdi ANAP Genel Kurulunda kendi adayının genel başkan seçilmesi için, tarafsız
lığını bir tarafa bırakarak bütün gücüyle uğraştığına göre... 

ALİ ER (İçel) — Senin meselen değil. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Dinleyin. 
...Acaba, ANAP Genel Başkanlığına adaylığını koymuş veya koyacak öteki ANAPlı siya

setçilerin -Sayın özal'in saydığı- bu konuların hangilerine, yoksa hepsine mi karşı davranaca
ğım önceden biliyor?.. 

ALİ ER (İçel) — Seni ilgilendirmez o... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Nasıl ilgilendirmez? Atatürk ilke ve inkılapları var. 
Acaba, öteki genel başkan adayları, Atatürk ilke ve inkılaplarını korumayacaklar mı? Ana

yasal kuruluşlara destek olmayacaklar mı? Yoksa, Türkiye'yi, Avrupa'nın seçkin üyelerinden 
biri olmak yerine, Asya'nın ya da Afrika'nın seçkin üyelerinden biri mi yapmaya çalışacaklar? 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Umarım, bir an önce, öteki adaylar çıkıp da bu konuya bir açıklık getirirler. Çünkü, ciddî 
bir suçlama altında bırakıldıklarının izlenimi herkeste uyanmıştır. Şüphesiz, bu, ANAP'lı 
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siyasetçilerin sorunu. Daha fazla üzerinde durmayayım, hoşunuza gitmiyor; ama Sayın özaP-
ın tarafsız davranmadığı gerçeğini, Meclisteki konuşmasına sığınarak da örtemeyiz, gizleyeme
yiz. Çünkü, konuşmasının sonunda, açıkça şunu da söyledi: "Cumhurbaşkanlığı makamını 
her türlü iç siyaset sorunlarının üstünde tutacağız." Buyurun!.. Siz de, bu sözleri doğal olarak 
alkışladınız. Doğrusu budur. Anayasanın gereği budur, yaptığı yeminin istediği budur. 

Peki, bir partinin genel başkanının seçilmesi, iç siyasetin önemsiz bir olayı mıdır? En önemli 
olaylarından birisidir. Karşılıklı rekabetler, çekişmeler, çeşitli grupların kuvvet dengeleri göz 
önüne alındığında, iç siyasetin en önemli sorunlarından biri değil midir? öyleyse, bu Hükü
metin kuruluş şekli, Cumhurbaşkanlığı makamının, önemli iç siyaset sorunlarına karıştığını 
göstermiyor mu? 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Göstermiyor. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Gösteriyor sayın milletvekilleri; açıkça gösteriyor. 
Bu davranışlarla, daha ilk günlerde, Cumhurbaşkanlığı makamı, iç siyasete, iktidar parti

si tarafından karıştırılırsa, Cumhurbaşkanlığı yemini bir tarafa bırakılırsa, Anayasaya ve yasa
lara saygı göstermelerini, vatandaşlardan nasıl bekleyebiliriz? Bu tutumla ülkede huzur kalır 
mı? Sevgi, barış kalır mı? 

Bütün milletvekillerinin, ama özellikle ANAP milletvekillerinin, önümüzdeki oylamada 
işte bunlan düşünmelerini istiyorum. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Siz, bizim işimize karışmayın. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Çünkü, bugünün meselesi budur. 
Ayrıca, bu önemli aşamada, hükümet programının da ötesinde, ülkeye bunalımlar getiren 

hareketler karşısında Sosyaldemokrat Halkçı Partinin temel tutumunu bir daha ifade etmekte 
de yarar görüyorum. Çünkü, ANAP'ın getirmiş olduğu tartışmalı Cumhurbaşkanlığı dönemi, 
daha başlangıçta, haklı olarak, yaygın tepkilere yol açıyor. Siyasal otoritenin, halkın eğilimle
riyle alay edercesine aldığı kararlar herkesin sabnnı taşırıyor; türlü tahriklere açık ortamlar 
oluşuyor; ama açıkça söylüyorum, bu durum, vatandaşlarımızı karamsarlığa düşürmemelidir; 
kısa zamanda sonuç vereceği sanılacak demokrasi dışı aldatıcı çözümler aramaya kimseyi gö-
türmemelidir. 

26 Martta yerel seçimlerde halkın reddettiği politikaların temsilcileri, bir an önce yapıl
masını beklediğimiz genel seçimde iktidardan ayrılacaklardır. Bu seçim hemen olmadı diye umut
suzluğa düşmeye yer yoktur. Demokraside, bütün sorunların kalıa çözümü, halkın iradesine 
dayanarak bulunur. Halkın iradesi, seçimden seçime kendini gösterir. Bu zamanı beklemek, 
cesaret ve sabır ister, basiret ister, demokrasiye inanç ister, halka güven ister. Bunların hepsi 
Sosyaldemokrat Halkçı Partide vardır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Türkiye'de, Atatürk ilke
lerine dayanan çağdaş demokrasinin güvencesidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Nasıl, laikliğe aykırı davranışları, demokratik düzen içinde, halkın desteğiyle her zaman 
önleyebileceğimize inanıyorsak, Anayasal düzeni, kişi ya da grup çıkarları için yozlaştırma, 
dikta düzenine çevirme çabalarını da, halkın gücüyle sonuçsuz bırakacağımıza güveniyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, birbuçuk yıl kadar önce bu kürsüden ifade ettiğim bir görüşümü tekrar 
edeceğim. Milletimizin demokrasiye bağlılığı, bize her sorunu, demokrasi içinde çözme gücü
nü veriyor. Bütün dünya bilmelidir ki, Türkiye'de, demokrasi dışı müdahaleler dönemi kapan
mıştır tarihe karışmıştır; ama, bu sözlerimize, bizim dışımızdaki dünyanın da inanması için, 
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önemli bunalımları demokrasi içinde aştığımızı görmelidirler. İşte, şimdi böyle bir bunalım dö
nemine giriyoruz. SHP olarak biz, bu güç dönemi, İktidar Partisinin hatalı yaklaşımından doğ
muş bunalımı, halkın gücüyle, seçimlerle aşacağız. (SHP sıralarından alkışlar) Bu kesin inan
cımı bütün vatandaşlarıma saygıyla duyuruyorum. Sayın özal'ın dikta hevesinin getirdiği önemli 
bunalımı da, demokrasi içinde aştığımız zaman, içeride ve dışarıda, artık, kimsede, "Türki
ye'de demokratik rejime bir gün ara verilebilir" diye bir düşünce de kalmayacaktıf. (SHP sıra
larından alkışlar) Demokrasimizin bu olgunluğa erişmesine, iktidardaki, muhalefetteki öteki 
partilerin de yardım etmesini beklemek, hakkımızdır; ama yardım etseler de etmeseler de, du
rumu fırsat bilip, partimizi haksız suçlamalarla halkın gözünde küçük düşürmeye çalışsalar 
da, bizim yapacağımız budur. 

Demokrasinin, ülkemizde, bir daha kesintiye uğramayacak şekilde tam yerleşmesi, bizim 
için her türlü parti çıkarını aşan bir temel amaçtır. Bu amaçtan ödün vermeyiz. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, tekrar, güvenoylaması konusuna dönüyorum : 26 Martta beliren millet 
iradesine karşı çıkan davranışlar, bu iradenin isteklerini göz ardı ederek, halkın reddettiği poli
tikaları, hiçbir şey olmamış gibi yürütmek inadı, bizi, tartışmalı Cumhurbaşkanlığı dönemine 
getirdi. Yine bu davranışlar, bugün de, Cumhurbaşkanlığını, yeminine sadık kalamayan bir 
makam haline düşürmüştür. Bu yolda devam edildikçe, devletin temel kurumları tahrip olma
ya devam edecektir; milletin ve devletin arası açılmaya devam edecektir. Ama, bu gidişi dur
durmak, şimdi, Meclisin elindedir ve aynı zamanda görevidir. 

''Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur'' ilkesini canlı tutmak için, yeminlerimize sadık kal
mak için, Cumhurbaşkanlığını, Anayasaya saygılı bir davranışa çekmeliyiz, millet iradesini ege
men kılmalıyız, bu Hükümet programına "hayır" demeliyiz. (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Biliyorum sayın milletvekilleri, Sayın özal'ın, Anayasaya aykırı bütün bu davranışlarını 
kabul ettirmek için sürekli kullandığı silah, "yoksa, seçime giderim ha!.." tehdididir. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Teklif getirin Sayın Başkan. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu tehdit bizim için hiçbir anlam taşımaz. Biz, 27 Mart

tan beri, erken seçim yapılmasını istiyoruz. Erken seçim için yapılacak oylamada "evet" diye
ceğimizi sizlere ve kamuoyuna çoktan duyurduk. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu korkutma, bu tehdit, İktidar Partisindeki milletvekillerini de et-
kilememelidir. Sizler de, milletten aldığınız vekâletin gereklerini, kişisel çıkarlarınızı düşünme
den, yerine getirecek insanlarsınız. Zaten, biraz düşününce görürsünüz; "Hükümet güvenoyu 
almazsa Meclis feshedilir, yani seçime gidilir" diyerek ANAP Grubunu korkutmaya çalışan 
kişi, aslında kendi özel konumu nedeniyle böyle bir seçimi Türkiye'de en istemeyecek, seçimin 
olmasından en çok korkacak insandır. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bundan 
hiç kuşkunuz olmasın. Bu Hükümetin güvenoyu almaması demek, gene bu Meclisten başka 
bir hükümet çıkmaz demek de değildir. Bu Hükümet güvenoyu almazsa bırakır gider, güveno
yu alacak başka bir hükümet kurulur. Parlamenter rejim içinde hükümet sorununu çözecek 
seçenekler, olanaklar her zaman vardır. Bunun için, sizlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
manevî kişiliğinde, demokrasinin saygınlığını koruyacak kararlılığı göstermeniz yeter. 
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Sayın milletvekilleri, inanıyorum ki, hiçbir neden -hangi partiden olursa olsun- hiçbir mil
letvekilini, Anayasaya, demokrasiye, onun kurallarına sadakatten ayıramaz; ayırmamalıdır. tşte, 
bunu göstermenin zamanı bugündür. 

Bu anlayışla, SHP Grubu olarak, Hükümet Programına ret oyu vereceğiz. Halkımız, ANAP 
Grubundan da, ret oyu vermesini bekliyor. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar; DYP 
sıralarından alkışlar) 
, BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın tnönü. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Koksal Toptan; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Sayın Yıldırım Akbulut başkanlığındaki Hükümetin programının müzakerele
rinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmeden önce, Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözümün başında, TRT'nin bu müzakerelerle ilgili 
tutumuna bir iki cümleyle değinmek istiyorum. Bundan evvelki hükümet programlarının bu 
Mecliste yapılan müzakerelerini halkımıza naklen duyuran Türkiye Radyo Televizyon Kuru
mu, her ne sebeple ise, bu tartışmaları, bu müzakereleri halktan gizleme gereğini duymuştur. 

Şimdi, sormak gerekir; bu müzakereler mi ciddiye alınmıyor?.. Bu müzakereler ciddiye 
alınmıyor ise, programı müzakere edilen Hükümetin de ciddiye alınmaması lazım. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Böyle bir ciddiyeti Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna 
anlatamıyor ise, Hükümetin de, hiç kimseden ciddiyet beklemek gibi bir hakkı olmamak la
zım gelir. 

Sayın milletvekilleri, yoksa, bu Hükümet mi halktan gizleniyor? Yoksa, bu Hükümetin, 
el önüne çıkacak hali mi yok? Yoksa, bu Hükümetin programının, diğer programlardan, Ana
vatan Partisinin diğer programlarından, kelime kelime bir farkı olmaması karşısında, "zaten, 
Hükümet ne diyecek, aynı şeyleri tekrarlayacak" rahatlığı içerisinde mi halktan bu müzakere
ler gizleniyor? 

Değerli milletvekilleri, halktan hiçbir şeyi gizlemek mümkün değil. Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumu, olması lazım gelen, halkı aydınlatmak görevini, ne kadar, yapmazsa yapma
sın, Türkiye, siyasî partileriyle, basınıyla, sendikalanyla, dernekleriyle ve ülke meselelerini çok 
iyi takip eden uyanık kesimleriyle, ülkede nelerin olup bittiğini, güveniniz ve inanınız ki, ülke
mizin en ücra köşesine kadar taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, parlamenter demokrasi, yan başkanlık sistemi, başkanlık sistemi, de
mokratik ülkelerin seçtiği sistemlerdir. Cumhuriyetten beri, özellikle 1950 yılından beri, çok 
partili demokratik nizamı yaşatarak, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları esprisi içerisinde parla
menter demokrasiyi seçen, uygulayan ülkemiz, 1989 senesinin 9 Kasımından itibaren, dünyada 
eşi emsali görülmeyen başka bir sistemi daha uygulamaya başlamıştır. Parlamenter sistem, cum
hurbaşkanının sorumsuzluğu, güçlü ve sorumlu başbakan ve diğer sistemlerde olduğu gibi, kuv
vetler ayrılığı ilkesine dayanmaktadır. Güçlü başbakanlık, sorumlu olmayı gerektirir. Tersin
den alacak olursak, bir başbakanın sorumlu olabilmesi için, ona sorumluluk yöneltilebilmesi 
için, o başbakanın mutlaka güçlü olması gerekir. Şimdi, bu güç, siyasî güçtür; bu güç, halk 
desteğidir. 
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Değerli milletvekilleri, arkasında yüzde 21,75'lik halk desteği olan bir Hükümetin, Ana
yasada sayılan bu sorumluluğu taşıyabilecek gücü göstermesi mümkün değildir. Anayasa, bir 
de 105 ve 112 nci maddelerinde ifade ettiği gibi, Cumhurbaşkanının yaptığı işlerden de, Başba
kanı ve bakanları sorumlu tutmaktadır. Böylesine büyük sorumlulukları yüklenen bir Bakan
lar Kurulunun ve onun başı Sayın Başbakanın, çok güçlü bir halk desteğine, çok büyük bir 
güce dayanması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, 9 Kasımda olan olayı ifade etmiştim. 31 Ekimde, tüm 
uyarılara rağmen, yüzde 21,75'lik halk desteğine dayanan Anavatan Partisinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki Grubu, Sayın özal'ı Cumhurbaşkanlığına seçmiştir. Cumhurbaşkanlığı için 
Sayın özal'ın almış olduğu oy; Anavatan Partili üyelerin oyu, 263'tür. Bu 263'ü dikkate aldı
ğımız takdirde, Sayın özal'ı Çankaya'ya çıkaran iradenin arkasındaki halk desteğinin, sadece 
yüzde 19'lar civarında kaldığını tespit ederiz. 

Türk Devletinin başı, milletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının arka
sında yüzde 19'lar gibi bir halk desteği olduğu sürece, Türkiye'nin sorunlarının buraya kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da katlanarak artacağını söylemek kehanet değildir. 

Sayın özal 9 Kasım günü burada yemin etti. Yeminden sonra da kulağa hoş gelen güzel 
sözlerle, vaatlerle dolu bir konuşma yaptı. Yemin töreninde, Anayasaya sadakatten ayrılmaya
cağına, tarafsız davranacağına, namusu ve şerefi üzerine, 55 milyonun önünde, Türk Milleti
nin önünde söz verdi. Bu sözden cayamaz, bu yeminden cayamaz; ama üzülerek gördük ki, 
değerli milletvekilleri, Sayın özal bu yeminini ancak bir saat tutabildi. (DYP sıralarından al
kışlar) Köşkteki devir teslim töreninden hemen sonra, gazetelerin yazdığına göre, Sayın Akbu-
lut'u köşkün bir odasına çağırarak, eline bir dosya verdi. Dosyanın içerisinde üç tane yazı var
dı; yazılardan birincisi Sayın Akbulut'un Başbakanlığa atandığı, ikincisi Bakanlar Kurulu lis-. 
tesi ve üçüncüsü ise Hükümet Programı idi. Şimdi, Sayın Akbulut, bu Bakanlar Kurulu ve 
bu Hükümet Programıyla, Türkiye'nin devasa sorunlarını göğüslemek için Yüce Meclisin önüne 
geldi. Yüce Meclisten güvenoyu istemektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın özal, Sayın Akbulut'a, ne bakanlarını seçme hakkını verdi, 
ne Hükümet Programını yazma hakkını verdi. Bakanların listesi o kadar çabuk yapıldı ki, o 
kadar süratle işlemler bitirildi ki, cumhuriyet tarihinde ilk defa, bir sayın ve saygıdeğer baka
nımız için, ek bakanlık müessesesi ihdas edildi. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın özal'ın bu yaptıkları yetmedi; Sayın özal Anavatan Partisi
nin 17 Kasım 1989'ta toplanacak büyük kongresi için, genel başkan adayım da tespit etti. Ev
velki hafta Anavatan Partisi Grubunda Anavatan Partili üst düzey bir sayın yöneticinin ifade
si, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir arkadaşımızı tevkil edeceklerdir" şeklindedir. Evet, Sayın 
özal, Sayın Akbulut'u Başbakanlık ve ANAP Genel Başkanlığı için tevkil etti. Yapılan işlem 
budur. 

Değerli milletvekilleri, bu, tek parti dönemine işarettir. Çok partili demokrasilerde, gö
revler, yasalarla, anayasalarla ayrı ayrı ayrılmış, sınırlandırılmış, birinin diğerine müdahalesi 
kesinlikle önlenmiştir. Tek partili dönemlerde, bir kişi -konumu ne olursa olsun, ama bir kişi-
hem hükümet etme işini, hem parti görevini ve hem de devlet başkanlığı görevini kendi elinde 
tutmakta ve bütün işleri, devletin tüm işlerini kendisi yürütmeye çalışmaktadır. Bu şekildeki, 
tek partiye dönme, tek parti devrini özleme girişimlerini, ibretle, üzülerek ve biraz da dehşetle 
karşıladığımızı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın özal, bu şekilde, tarafsızlık yeminini ihlal etmek suretiyle, 
işi bırakmadı; Partisinin 17 Kasım )989'da yapılacak olan kongresindeki hizipler arasında bile 
taraf tuttu. Tüm delegelere göndermiş oldukları -şu, elimdeki- video kasette, Sayın Cumhur
başkanı, kime oy verilmesi lazım geldiği konusunda telkinlerde bulunuyor. (DYP sıralarından 
alkışlar) Hani tarafsızlık?.. Hani Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı?.. 

Değerli arkadaşlarım, salt parti çıkarları açısından konuya bakacak olursak, bu olandan 
bitenden bizim memnuniyet duyduğumuzu bilmenizi istiyorum. Biz, her zaman, her yerde söy
lüyoruz; bu zamana kadar Türkiye'de olanın bitenin sorumluluğu nasıl Sayın özal'a ait ise, 
bunlan yapmaya devam ettiği sürece, devletin tüm işlerine, Hükümetin tüm işlerine, yeminine 
rağmen bu denli müdahale ettiği sürece, bundan sonrasının sorumluluğu da kendisine ait ola
caktır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün gazetelerde var; Doğru Yol Partisi de -Sayın Cumhurbaşkanı 
gibi, Sayın özal gibi- Anavatan Partisi Kongresinde bir tarafı tutmakla suçlanmaktadır, öyle 
bir şey söz konusu değil. Hiçbir partinin iç işlerine karışmayız. Anavatan Partisi Grubu içeri
sinde, Anavatan Partisinin içerisinde, bizim şanlı Adalet Partisi bayrağını beraberce taşıdığı
mız gönüldaşlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var; ama, bu, bizim, Anavatan Partisi Grubu 
yahut teşkilatı içerisinde birtakım olaylara müdahale etmeyi aklımızdan geçirdiğimiz anlamı
na gelmez... 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — öyleyse, sen de Anavatan Partisine gel. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) —• Çünkü, biz hepinizi severiz. Severiz, ama şunu bilme
nizi isterim sevgili milletvekili arkadaşlarım : Sizin yok birbirinizden bir farkınız; çünkü, siz 
Anavatan Partisisiniz. (DYP sıralarından alkışlar) 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Biz Osmanlı Bankasıyız. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — O hale dönünüz. 
Değerli milletvekilleri, dünyada, otokratik rejimlerin, mutlak surette krallık olması gerek

mez; otokratik rejimin olduğu; ama adı krallık olmayan pek çok rejim vardır, pek çok devlet 
vardır; tarihte de bunun sayısız örnekleri görülmüştür; ama, en kötüsü, bunlardan kötüsü, de
mokrasi adı altında, demokrasi bayrağı altında, "demokrasiyi uyguluyoruz" sözleri altında 
otokrasiyi yaratmaya çalışmaktır. 

Duverger'in dediği gibi, en fena şey, kötülüğün mevcudiyeti değil, fakat onun iyilikten ayırt 
edilememeye başlanmasıdır. Umarım ki, Türkiye, böyle bir gidişi, böyle tehlikeli bir gidişi fark 
eder ve bundan, Anavatan Partisi Grubu başta olmak üzere, herkes çabuk döner; Türkiye'de 
parlamenter demokrasiyi, çok partili parlamenter demokrasiyi bütün kurallarıyla yerleştirme 
konusunda üzerine düşeni yapar. 

Şimdi Türkiye'de yapılmak istenen, aslında fiilî bir başkanlık da değil. Belki onun da ken
dine ait kuralları var. Türkiye'de yapılmak istenen, karmaşık, çapraşık, kimsenin bir türlü çö
zemediği, ama işi iyi takip edenlerin, bunun tehlikeli olduğuna işaret ettiği bir iştir, bir gidiştir. 

Şimdi, her sorun karşısında, her ülke meselesi karşısında Sayın Başbakan ve Hükümet, 
Sayın Özal'ın gözüne bakacaktır. Ülkeyi böyle yönetmek mümkün değil. Parti teşkilatı, her 
sorun karşısında, Çankaya Köşküne, "Acaba ne yapsak?" diye bakacaktır... 
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Bu, çıkış yolu değil döğerli arkadaşlarım. Sayın özal parti meselelerini iyi bilmiş olsaydı, 
partinin oyu yüzde 21,75'e düşmezdi; ülke meselelerini iyi bilseydi, ülke bu hale düşmezdi... 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Sen kendi Genel Başkanına bak. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Neresinden bakarsanız bakınız değerli milletvekilleri, 
yapılan işlem; 9 Kaşımdan ve ona tekaddüm eden günlerden bu yana Türkiye'de yapılan işler 
hukukî değildir, kanunî değildir ve demokrasi kurallarına uygun değildir. 

Şimdi, kuruluşunda hukukîlik, kanunilik ve üzülerek ifade edeyim, ciddiyet olmayan Sa
yın Akbulut başkanlığındaki bu Hükümetin, ülkenin hangi sorununa çare bulacağı, herkesin 
kafasında tereddütle karşılanan bir durumdur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, böyle bir Hükümetin nesine güveneceksiniz?.. Karmaşık hale 
getirilmiş olan ülke sorunlarının altından bu Hükümet nasıl kalkacaktır? Bu Hükümetin şu 
programına kim güvenecektir? 

Siz, Anavatan Partisi Grubunu teşkil eden değerli arkadaşlarım, buna güvenoyu verebilir
siniz, bu Hükümete güvenoyu verebilirsiniz; ama, halkın size güveni yoktur, halkın bu Hükü
mete güveni yoktur. Halka rağmen, halk iradesine rağmen, halkın isteğine rağmen güvenoyu
nu vermekte ısrar ettiğiniz takrirde, bu, halka ters düşmeye devam edeceğiniz anlamına gelir 
ki, o gidiş, iyi bir gidiş olmaz. 

26 Mart 1989 günü yapılan yerel seçimlerde yüzde 21.75, şu günlerde yapılan kamuoyu 
araştırmalarına göre ise yüzde 13'ler civarına düşmüş olan bir destekle hükümet etmeye ısrarla 
devam edilmesi, tehlikeli bir gidiştir. 

Hükümet etme hakkı, eğer, millet o yetkiyi, o hakkı veriyorsa kullanılır. Eğer sizde o yet
ki yoksa, o hak yoksa ve halk o yetkiyi sizden geri almışsa, esirgemişse, o yetkiyi kullanmaya 
devam etmeniz haksız bir tasarruf olur, yetkisiz bir işe kalkışmak olur. 

Değerli milletvekilleri, işte bu, rejimin özünü tahrip eder. Zaten, Anavatan Partisi hükü
metlerinin çıkmazı da burada yatmaktadır, çözümsüzlük de buradan kaynaklanmaktadır. 

Şimdi, sayın bakanların ve Sayın Başbakanın kişiliğine bir itirazımızın olmayacağını her
kesin takdir edeceğini umarım. Söylediklerimizin kişilerle ilgisi yoktur; ama, şimdi soruyo
rum : Şu kitapta yazdıklarınızı, yapacak mısınız? 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Yapacağız, yapacağız... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın bakanlar "Yapacağız" diyorlar. Bu kitap, 1983 
ve 1987 Hükümçt Programlarının aynısıdır. Sayın özal altı senedir yapamadı da, siz nasıl ya
pacaksınız? Bu, zaten, yasak savma kabilinden yazılmış bir program. Sayın İnönü buna bir 
örnek verdi, bir örnek de ben vereyim isterseniz; yanında hükümet programı olan arkadaşlar 
da takip edebilirler. 

1987 yılı Hükümet Programının sendikalarla ilgili başlığı gözüme çarptı. Daha pek çok 
yer var birbirleriyle çakışan. "Sendika kurma" diye başlayan paragrafta, bir sayfanın tamamı, 
virgülü ve kelimesi değiştirilmeden, aynen, bu Hükümet Programına alınmış. Yani, öbür hü
kümet programının kopyası halinde. 1983 ve 1987 yılı Hükümet Programlarının kopyası olan 
böyle bir hükümet programıyla, Türkiye'yi nereye vardıracaksınız? "Bu program Türkiye'yi 
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iyiye götürecek" diyorsunuz. Geçen programlar ve onu uygulayanlar, Türkiye'nin hiçbir şeyini 
iyiye götürmemişler de, siz Türkiye'yi nasıl iyiye götüreceksiniz? Bunların yanıtlarını; halkımı
zı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini tatmin edecek yanıtları vereceğinizi umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Program, bir yandan 1983 ve 1987 Hükümet Programlarının keli
me kelime kopyasıyken, öbür yandan da, geçen altı yılın övgüleriyle doludur. Programa bakar
sanız, geçen altı sene içerisinde, Türkiye'de çok büyük işler başarılmıştır. Durumun, gerçekten 
öyle olup olmadığına kısaca bakmak istiyorum. 

Sayın ÖzaPın başkanlığını yaptığı, geçen altı yıllık Anavatan Partisi Hükümetleri, bakı
nız neler yapmış : Türkiye'yi, dünyadaki 162 devlet arasında, gelir dağılımı bozuk ve en kötü 
7-ülkeden biri haline getirmiş. Türkiye'de bölgeler ve zümrelerarası gelir dağılımını bozmuş, 
içinden çıkılmaz hale getirmiş; en yüksek gelir grubuna sahip yüzde 20'lik bölüm, millî gelir
den yüzde 55 pay alırken, en alt gelir grubundaki yüzde 20'lik bölüm ise yüzde 4 pay alabilir 
hale ancak gelmiş. 

Sayın üyeler, şimdiki Programda da var. Zaten sık sık da Anavatan Partili sözcüler ve Sa
yın özal "Biz, altmış yıllık cumhuriyet hükümetlerinin yapmadığım, yapamadığını yaptık" 
diye övündülerdi. Şimdi bakın, neler yapmışlar : Altmış yıllık cumhuriyet hükümetlerinin yap
madığını yapmışlar, basılan parayı 9 trilyona çıkarmışlar; altmış yıllık cumhuriyet hükümetle
rinin yapmadığını yapmışlar, işsizliği yüzde 22'ye çıkarmışlar; altmış yıllık cumhuriyet hükü
metlerinin yapmadığını yapmışlar, iç borçlan 32 trilyona çıkarmışlar; altmış yıllık cumhuriyet 
hükümetlerinin yapmadığını yapmışlar, dış borçları 50 milyar dolara yaklaştırmışlar; altmış 
yıllık cumhuriyet hükümetlerinin beceremediğini, yapamadığım yapmışlar, Türk parasını pula 
çevirmişler, 1980 yılında 78 lirayla devraldıklarını, 1983 yılında 280 lirayla devraldıkları 1 dola
rı 2 380 liraya çıkarmışlar; Türk parasını Türkiye'de kullanılmaz hale getirmişler, Türk parası
nı pul etmişler... 

İSMAİL ÜGDÜL (Edirne) — Buna rağmen dövizimiz var, değil mi? 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Buna rağmen döviziniz var. Buna rağmen döviziniz var 

da, döviziniz, borcunuza yetiyorsa, o borçları ödeyin. Biraz sonra o borçlara geleceğim; hangi 
şartlar altında Türk çocuklarını, gelecek nesilleri borçlandırıyorsunuz, onu da söyleyeceğim. 

Bitmedi; daha neler yaptınız, onu söylüyorum : 
1983 senesinde -kırkbin çalımla, kırkbin lafla- yüzde 28 olarak almış olduğunuz enflasyo

nu, 1989 senesinin ekim ayında yüzde 75 'e çıkardınız. 
İşsizliği yüzde 15'lerden devralarak yüzde 22'ye çıkardınız. 
Daha ne yaptınız? Büyüme hızı... Programda, "Ülke hızla kalkınmaktadır" denilmekte

dir. Ülkenin hızla kalkınmakta olduğunu söyleyen Program, Türkiye'nin içinde bulunduğu du
rumdan habersiz. 1983 senesinin sonunda yüzde 5,9'la almış olduğunuz kalkınma hızını, 1989 
senesinde sıfıra indirmişsiniz. 

HÎLMÎ BİÇER (Sinop) — tyi etmişiz. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — tyi ettiniz!.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış

lar) Bir iyi şey (!) daha yaptınız: Çalışanların millî gelirden almakta oldukları pay yüzde 35'ler 
civarındayken, yüzde 14'ler seviyesine indirdiniz. 

Türkiye'yi nereye benzettiğinizi biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? 
HtLMt BİÇER (Sinop) — Nereye?.. 
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KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Söyleyeyim, nereye... 
BAŞKAN — Sayın Biçer... Sayın Biçer, lütfen dışarı çıkınız... Lütfen... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Türkiye'de, çalışanların millî gelirden almış oldukları 

pay, yüzde 14 civarındadır. Bu, Kenya'da yüzde 41,7; Kongo'da yüzde 40,6; Şili'de yüzde 51,75 
ve "AT'ye girdik, giriyoruz" diye milleti kandırdığınız Avrupa Topluluğu ülkelerinde de yüzde 
70 civarındadır. Bunu iyi yaptınız (I) 

Bitmedi: 1983 senesinde -Programın 23 üncü sayfasında- "Ortadireği güçlendirecek ted
birlerin alınmasına devam olunacaktır" demektesiniz. Altı sene içerisinde ortadireğin başına 
getirdiklerinize bakınız: 1983 senesinde bir işçi bir ekmeği alabilmek için 46 dakika çalışırken, 
1989 senesinde bir işçinin bir ekmeği alabilmesi için 1 saat 11 dakika çalışması gerekmektedir. 
1983 senesinde bir kilogram et alabilmek için bir işçinin 8 saat 48 dakika çalışması gerekirken, 
1989 senesinde 13 saat 51 dakika çalışması gerekmektedir. 1983 senesinde bir kilo peynir için 
5 saat çalışması yeterli olan bir işçi bugün bir kilo peyniri alabilmek için 11 saat 32 dakika 
çalışmak zorundadır. 

Sizi tebrik etmek lazım; işte, onu iyi yaptınız : Fiyatlarda Türkiye'yi Avrupa seviyesine 
götürdünüz, ama bir şey ters oldu; ücretlerde, çalışanların ücretlerinde, kazançlarında Türki
ye'yi, tam tersine, Hindistan düzeyine götürdünüz. 

Değerli milletvekilleri, sizin altı yıllık uygulamanızdan köylüler de nasibini aldı. Yılda 100 
bin traktör satın alabilen Türk köylüsü, geçen altı yıl içerisinde, yılda sadece 15 bin traktör 
alabilir hale gelmiştir. Bugün, (1989 senesinde) köylü, peşin para vermek suretiyle, 2 ton gübre
yi, 1 fıçı mazotu, 1 teneke ilacı alamaz hale düşürülmüştür. 30 milyon Türk köylüsünün orta
lama geliri 300 dolar seviyesindedir. Bu, Türk köylüsünün, Pakistan köylüsü seviyesine düşü
rülmesi demektir.-

Değerli milletvekilleri, işte, Sayın özal'ın, Sayın Akbulut'a dönüp, "Ben, Türkiye'yi bu 
hale getirdim; al, bundan sonra sen ne yaparsan yap" dediği tablo budur. Şimdi, "Programda 
övgüsü yapılan bu tabloyu, Sayın Akbulut başkanlığındaki bu Hükümet nasıl düzeltecektir?" 
diye sormuyoruz, sormaya gerek de duymuyoruz. Bu Hükümetin bu tabloyu düzeltmesi, bu 
tablonun herhangi bir kalemini düzeltmesi mümkün değildir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — öyle bir iddiaları da yok zaten. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — "İşsizliği nasıl düzelteceksiniz?" diye de sormuyoruz; 

çünkü, düzeltemeyeceğinizi biliyoruz. 
Hayat pahalılığını nasıl düzelteceksiniz?.. Onu da düzeltemeyeceğinizi biliyoruz. Dökülen 

yatırımları nasıl toparlayacaksınız? Duran sanayii nasıl harekete geçireceksiniz? 1989 senesi 
içerisinde, sanayinin kullandığı elektrik, geçen seneye göre eksi hale gelmiş; bu sanayii nere
den, nasıl başlatacaksınız? 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, dış borçlarla ilgili olarak, "dövizimiz var" demek sure
tiyle bana laf atan arkadaşıma, şimdi bir şeyler söylemek istiyorum. Paranız varsa, borcunuzu 
beyiniz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ekmek, ekmek... 
BAŞKAN — Herhalde, azarlanmayı istiyorsun Sayın Üğdül. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bakınız, Türkiye'yi hangi şartlarda borçlandırıyorsu

nuz... Anavatan Partili milletvekili arkadaşlarımızın beni dikkatle dinlemelerini ve şöyledik-
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lerimi, gidip sormalarını, soruşturmalarım rica ediyorum : Türkiye Elektrik Kurumu, Dünya 
Bankasından 142 milyon dolarlık kredi aldı, Türkiye'nin buna vereceği faiz 103 milyon dolar
dır. PTT, Belçika'dan 60 milyon dolarlık kredi aldı, Türkiye'nin buna vereceği faiz 31 milyon 
dolardır. Gemlik Amonyak Fabrikası için Türkiye, Fransa'dan kredi aldı; 26 milyon dolarlık 
bu krediye, Türkiye'nin ödeyeceği faiz 39 milyon dolardır. (ANAP sıralarından, "Ne kadar 
zamanda?" sesleri) Ne kadar zamanda olursa olsun; onu Türkiye ödemeyecek mi? 

Çevre yollan ve otoyollar için Türkiye, dünyadaki fınans kuruluşlarından 200 milyon do
lar borç almıştır. Bu 200 milyon dolar borca, Türkiye 214 milyon dolar faiz ödeyecektir. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — 70 sente muhtaçtı o ülke... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlanm, bu, güçlü Türkiye değil. Bakı

nız, Türkiye'de tüm kuruluşlar, Anavatan Partisinin yanlış politikalarım eleştirmişlerdir, hem 
de ağır şekilde eleştirmişlerdir; ama her şart altında Anavatan Partisi Hükümetlerine ve Sayın 
özal'a sesini çıkaramayan bir kuruluşun başkanı, dün gazetelerde çıkan beyanatında, bakınız 
ne diyor : "Çok bilen yanılır. Başbakanın ekonomiyi bilmemesi avantajdır." Türkiye'yi bu ha
le getirmişsiniz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçen altı yıl içerisinde, hiçbir cumhuriyet hükümeti 
döneminde olmayan, belki de altmış yıllık cumhuriyet hükümetleri döneminde olmayan bir 
olay, güneydoğuda doğuda cereyan etmektedir. Geçen altı yıl içerisinde, doğuda, güneydoğuda 
700 güvenlik görevlisi şehit edilmiştir. Bu, Kıbns Savaşında verilen şehitlerin iki katından faz
ladır ve bu süre içerisinde, günahsız, masum, içlerinde kadınlar ve çocuklar bulunan 3 000 va
tandaşımız da orada teröre kurban gitmiştir. Bölge, kan gölü halini muhafaza etmeye devam 
etmektedir. Hangi tedbirlerle bunu önleyeceksiniz? Bölge Valiliği ihdası ile, doğu ve güneydo
ğuda meydana gelen ve orada masum vatandaşlarımızın kanını emen, orayı kan gölü haline 
getiren olayın üstesinden gelmediniz, gelemediniz; bundan sonra da gelemeyeceğiniz endişesi
ni, kuşkusunu taşımaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, hayat pahalılığıyla, enflasyonla ilgili bir iki şey söylemek istiyo
rum : Fakiri daha fakir yapan; fakirden, başka kesimlere kaynak aktarmak anlamına gelen 
ve en büyük adaletsiz vergi olan enflasyon, sizden evvelki hükümetlerle alay ede ede, yüzde 
75'ler civanna çıkmıştır. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sizin zamanınızda yüzde 108 idi. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Şimdi oraya geliyorum. 
Değerli arkadaşlanm, bizim zamanımız; her şeyini, ama her şeyini gururla her yerde sa

vunmaktan onur duyduğumuz bizim zamanımız, (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
1980 Adalet Partisi Hükümeti dönemi: Bakınız, 1980 senesi 24 Ocak kararlannın netice ver
mesiyle başlayan mayıs ayında enflasyon yüzde 2,9; haziran ayında yüzde 2,7; temmuz ayında 
yüzde 0,1; ağustos ayında yüzde 1,5 Dört aylık toplam... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Aylık değü, yıllık ver. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 24 Ocak kararları alındı, 24 Ocak kararlarının netice 
vermesi için üç ay, dört ay beklemezseniz enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efendim... Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Mimarı kimdir? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Mimarı işte, orada oturuyor; Sayın Demirel orada otu
ruyor. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, lütfen efendim... Efendim, karşılıklı konuşmaya fırsat ver
meyelim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız, çok enteresan, ibret ve
rici bir tablo ile karşı karşıyayız. Şimdi bana laf atarak eleştiren değerli arkadaşlarımın beğen
mediği 1980 senesinin mayıs, haziran, temmuz, ağustos; dört aylık enflasyon toplamı yüzde 
7,2; sizin yalnız ekim ayı enflasyon oranınız yüzde 7,6... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri 
alkışlar) 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Enflasyon yıllık hesaplanır... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Hakkınızda disiplin konusunu düşünürüm. 
İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Cezaya vermeyiz. 
BAŞKAN — Lütfen... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bu enflasyonla ilgili... 
BAŞKAN — Sayın Toptan söz atan hatiplere değil, Genel Kurula hitap edin efendim; rica 

ediyorum. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Başüstüne. 
Türkiye'nin, enflasyonla ilgili son altı senesi, romanlara konu olacak enteresan ve güzel 

gelişmelerle doludur. Hepinizin bildiği, ezberlediği şeyleri söylemeyeceğim; ama, izin verirse
niz bu enflasyonla ilgili, geçen yıllarda neler söylendiğine dair bir iki örnek vermek İstiyorum : 

Bakınız, Sayın özal, 30 Mayıs 1987 bayram mesajında ne diyor : "Enflasyon, Türkiye'
nin kötü kaderi değildir; dizginleri, devletin elindedir." Dizginleri, demek ki, sonradan bırakmış! 

13 Aralık 1986, 10 uncu basın toplantısında ne diyor : "Kim ne derse desin, en büyük 
meselemiz olan, enflasyon hızının düşürülmesinde başarı sağlanmıştır." Basan sağlanmasa idi 
acaba nereye çıkacaktı?! 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Aya!.. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 30 Haziran 1985'te : "Ülkemizde bütçe meselelerini para 

basma yoluyla halletmeye kalkışmak, dargelirlinin cebinden para çalmaktır" diyor. 1983'te 280 
milyar lira olan emisyon, 9 trilyona çıkarılmış; yani para basılmış. Kimin cebinden para ça
lınmış?.. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kim çalmış?.. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1983'ten sonra, enflasyonla başa 

çıkılamayacağı, bu işin becerilemeyeceği anlaşılınca, başka mazeretler aranmaya başlandı. Ne 
denildi? "Kar yağdı onun için hayat pahalılandı" denildi. Ne denildi? "Çok güneş var, kurak
lık oldu, onun için hayat pahalılandı" denildi. Ne denildi? "DÇM'ler bunun sebebidir" denil
di. Ne denildi? "Hızlı kalkınma" denildi. Ama bunların hiçbirinin doğru çıkmadığı, doğru 
olmadığı, zaman içerisinde anlaşıldı. Aslında, sebep sizsiniz; çare, sizin gitmenizdir, gidişiniz-
dir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçen altı senenin ülkeyi vardırdığı bir başka nokta 
da şudur : Bütçe açıklan, gayri safi millî hâsılanın yüzde lOuna yaklaşmıştır. Enflasyon, bu... 
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Yine, iç ve dış borç faizlerine, yalnız faizlerine, Türkiye, gayri safı millî hâsılasının yüzde 
10'unu vermektedir. Bu ne demektir? Bu, bütçeden halkın refahına para ayıramamak demek
tir; bu, yatınm yok demektir; bu, biz sanayileşmeden vazgeçiyoruz demektir; bu, bölgeler ve 
zümreler arası dengesizliğin daha da bozulması demektir; kısaca, bu, fakirlik demektir, fuka
ralık demektir. 

Bakınız, bir iki, günlük gazetelerden birkaç kupür : "Ortadirek haciz batağında" Bakı
nız, "emeklilerin maaşları altı yılda mum gibi eridi" Bakınız "ayda 372 bin lira kazanamayan 
fakir". Bakınız, "zamlara etiket dayanmıyor". Bakınız, "iş bitir köşeyi dön". Bakınız, "ge
çinmek için çocuğunu satan anne". Bakınız, "Nesrin Ana'nın yoksulluk utana". Nesrin Ana, 
"Yanlış anlaşılmasın, çocuklarım günlerdir sıcak yemek yemedi, onun için para istiyorum" 
diyor. Bakınız, "Karabüklü bir annenin feryadı: Yavrum aç, doyuramıyorum" ve bakınız de
ğerli arkadaşlarım, zümreler arası dengesizliğin işareti... Bu söylediklerim batıdan. 

Bir de doğu illerimizin birinden bir örnek vermek istiyorum: Programın dördüncü sayfa
sında, "Zümreler ve bölgeler arası gelir düzeyindeki eşitsizliğin düzeltileceğinden" bahsedil
mektedir. 

Şimdi, bakınız, doğu illerimizden birinin valisinin yazmış olduğu mektup... Bu, resmî mek
tup; mektubun bir yerinde aynen şöyle diyor : "Halen, özellikle... İlçelerinde fakirlik ve açlık 
büyük boyutlara ulaşmış olup, Sosyal Yardımlaşma Vakfı imkânlarıyla da bu sıkıntı yeterince 
giderilememektedir. 

Devletin valisi, bölgesinde açlığın olduğunu söylediği bir zamanda, siz Ankara'da oturup, 
böyle yalan yanlış programlarla, yalan yanlış vaatlerle milleti, daha, uzunboylu, bir yere götü
remezsiniz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, konutla ilgili olarak bir iki cümle söylemek istiyorum. 
1983 senesinde halka dağıttığınız seçim bildirgenizin bir yerinde aynen, şöyle diyorsunuz : 
"1970'lerin başına kadar, yüksek enflasyonlu yıl hemen hemen hiç yoktu. Bu sebeple, 1970'lerin 
başında da, dargelirliler, araba ve ev alabilecek durumda idiler." Siz ne yaptınız? Altı yıllık 
icraatınızın sonunda 1989 senesinde, işçiler, işçi emeklileri, memurlar, memur emeklileri ve es
naf, bir ev alabilmeyi hayallerinden bile geçiremez hale geldiler. Bunu siz de fark ettiniz; siz 
de fark ettiniz ki, artık, evleri, metrekaresi 1 000 000 liraya, metrekare metrekare satmaya baş
ladınız. Halk bunları nasıl alacak? Metrekaresi 1 000 000 lira... 

ALÎ SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Kapıştılar, kapıştılar... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Asgarî ücretle çalışan bir işçinin, hiçbir şey yemese, hiçbir 

şey içmese, sizin satmış olduğunuz bu 60 metrekarelik eylerden birini alabilmesi için, tam 25 
sene çalışması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim konusunda hepinize şikâyetler geliyordur. Büyük şehirler dahil, 
öğretmen açığı, artık dayanılmaz boyuta varmıştır, öğretmen yetiştiren okulların büyük bir 
kısmını kapattınız. Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz; geri kalmış yörelerimize değil, İs
tanbul'a, Ankara'ya gidiniz, okulların büyük bir kısmında öğretmen açığı vardır. 

öğretmen yetiştirmeyi bırakınız, okullara çam sıra vermekten bile aciz hale getirdiniz Tür
kiye'yi; ondan sonra televizyona çıkıp, "bilgisayarlı okullar, eğitimler yapacağız" diye, milleti 
altı sene kandırdınız. 

Çok iddialı olduğunuz bir konu olan sağlığa da bir iki cümle ile değinmek istiyorum. 
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Bütün beyanlarınıza rağmen, sayın bakanların bütün beyanlarına rağmen, hastalar ve ölüler, 
devlet hastanelerinde, fakülte hastanelerinde rehin kalmaya devam etmektedirler. 

Buyurunuz, bugünkü bir gazeteden bazı alıntılar : "Hasta çok; ama tedavi edecek hasta
ne yok. Yaklaşık 1,5 milyon kalp hastası ameliyat olmayı bekliyor." 

Bakınız, bugünkü bir dergide de, "Bakanlık ilgisiz, koordinasyon bozuk, eleman yok; acilen 
ölüm" denilmektedir. Sağlık hizmetlerini de bu hale getirdiniz Türkiye'de. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, özelleştirme ile ilgili bir iki cümle söylemek istiyo
rum : 

1983 ve 1987 programlarınızda, seçim bildirgelerinizde ve bu kürsüden olsun, başka yer
lerde olsun, Sayın özal'ın beyanlarında, "özelleştirmenin amacının, mülkiyetin tabana yayıl
ması olduğu ve özelleştirilen tesislerin, öncelikle, çalışanlarına, işçilere, yurt dışındaki işçilere, 
yöre halkına ve daha sonra da, ülkedeki diğer sermaye gruplarına devredileceği, satılacağı" 
belirtilmiş ve bu sözler, Yüksek Planlama Kurulunun 54 sayılı Kararında da yer almış. 

Siz ne yapmışsınız? Siz, yine sizin yapmış olduğunuz, Hükümetin yaptırmış olduğu de
ğerlendirmelere göre, kıymeti 40 milyon dolar olarak tayin edilen USAŞ'ı 14,5 milyon dolara; 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporuna göre 1987 yılı kârı 5 milyar lira olan 
USAŞ'ı, bir yabancı firmaya, gizli kapaklı, kapılar ardında devrettiniz. 

Siz ne yaptınız? Değeri, yine Hükümet tarafından 540 milyar lira olarak tespit edilen Çt-
TOSAN'ın 5 fabrikasını, bir Fransız şirketine, yarısından daha aşağı bir fiyata (220 milyar lira
ya) devrettiniz. 

Şimdi, dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir yerinde ve hiçbir rejiminde, Petrokimya gibi Demir-
Çelik gibi stratejik önem taşıyan sektörler özelleştirilmez iken, siz, Türkiye'nin bu büyük millî 
ekonomik varlıklarını da, yabancılara devretmek için hazırlık içine girdiniz. 

Değerli arkadaşlarım, 1983 ve 1987 Hükümet Programlarının tekrarı olan bu programı 
uygulayacak olan bu Hükümetin yapabileceği, öncekilerden farklı olmaz. 

Adalet Partisi dönemlerinin çok güzel bir sözü vardır : "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın 
teminatıdır" derlerdi. Sizin de, yaptıklarınız, yapacaklarınızın göstergesidir. 

SUDt TÜREL (İstanbul) — "Demokrat Parti" diyecektiniz herhalde? 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — "Demokrat Parti..." özür dilerim. Demokrat Parti ile 
Adalet Partisini özdeş saydığımız için, bir sürçme oldu. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 27 Mayıs'ı niye bayram yaptınız? 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 27 Mayıs'ı biz bayram yapmadık. 27 Mayıs'ta bizim 
kanımız, canımız ağladı. 27 Mayıs'ta şehitler verdik. 27 Mayıs'ı biz nasıl bayram yaparız? 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 27 Mayıs'ı, Cihat Bilgehan'ın imzasıyla, siz bay
ram yaptınız. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 27 Mayıs'ı bizim bayram yapmamız gibi bir suçlama, 
ciddî değil. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 27 Mayıs'ı bayram yapmak sizin eseriniz. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Yok efendim... 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 27 Mayıs'ı neden bayram yaptınız? O bayram, 
Millî Birlikçilerle sizin eseriniz. 
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KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 27 Mayıs'çılar sizin içinizde. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 27 Mayıs'ı bayram yapmak sizin eseriniz. (ANAP 

ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, .yumuşama ve ye
niden yapılanma ile tüm Avrupa'yı saran özgürlük rüzgârları, hızla, halk iradesi üstünlüğü 
kavramına bütün milletleri götürmektedir. Durum böyle iken, Türkiye'nin, hâlâ, yüzde 21,75'lik 
halk destekli iderderle hayatını sürdürmesi düşünülemez. Geniş halk desteğine dayanamayan 
yönetimlerin-biçimi ne olursa olsun- yaşayabildiğinin tarihte bir tek örneği yoktur. Doğu ve 
Batı Almanya'nın birleşmesinin güncel hale geldiği, NATO ve Varşova Paktlarının, artık, ha
yatta kalsın mı kalmasın mı, dağılsın mı dağılmasın mı tartışmalarının yapıldığı; Yalta'dan sonra 
Malta'da da toplanacak olan bir konferansla dünya haritasının değişeceğinin konuşulduğu ve 
Türkiye için dost ve müttefik çemberimizin hiç de güven vermediği bir dünyada, hiç, ama hiç 
vakit geçirmeden, kendimizi, çağın şart ve gereklerine uydurmamızın, ayakta kalabilmemizin 
tek şartı olan gerçek demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla uygulayabilmemiz ve ondan son
ra yolumuza devam etmemiz gerekir. 

Değerli milletvekilleri, hiç kimse alınmasın; ama, arkasında yüzde 21,75 halk desteği kal
mış Anavatan Partisi Grubu ve bu Grubun desteğindeki bu, yahut bunun gibi hükümetlerin, 
bu işin üstesinden gelmesi mümkün değildir. Ben size söyleyeyim; kulağı Çankaya'da, gözü 
grupta bu Hükümetle, bırakınız dünya sorunlarım takip etmeyi, bırakınız Türkiye sorunlarını 
takip edip onlara çareler bulmayı, Anavatan Partililerin sorunlarına bile çare bulamazsınız. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, dış politikayla ilgili bir iki hususa temas etmek istiyorum. "Dış iti
barımız arttı" diye övünen arkadaşlarıma bir iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Geçen altı yıl içe
risinde Yunanistan'la olan problemlerimizde düzelme değil, kötüye gidiş görülmüştür. Batı Trak
ya'da şimdiye kadar yapılamayan işler yapılmış; Türk okulları kapatılmış, orada yaşayan soy
daşlarımızın toprakları ellerinden alınmaya başlanmıştır. Hükümette kalır mısınız, kalmaz mısınız 
bilemiyorum; ama, bu kürsüden ikaz ediyorum, Yunanistan'da da yakında bir asimilasyon ha
reketine girişilebilir. Tedbir alınız ve gereklerini yerine getiriniz. 

Geçen yıllar içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bizden (Türkiye'den) başka ta
rayabilen hiçbir ülke çıkmamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleriyle olan ilişkilerimiz ise, belki de tarihinin en kötü noktasına 
gelmiştir. Ermeni karar tasansı hükümete ait bir partinin grup başkam tarafından verilebiliyor 
ve siz gazetelere haberler yazdırmak suretiyle Bush'la -çok sıkı fıkı dostluk ve arkadaşlık ilişki
si içerisinde bulunduğunuz Başkan Bush'la- bu işi çözemiyorsunuz. Bush'un size yapabildiği, 
sadece, karar tasarısındaki bazı kelimeleri beğenmediğini söylemesinden ibaret kalıyor. Sizin 
zamanınızda ilk defa, 60 yıllık cumhuriyet hükümetleri zamanında olmayan şey oluyor : Bir 
yalan soykırım iddiası, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde karar haline getirilme nokta
sına gelebiliyor. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüden, şu anda Bakanlar Kurulu sıralarında oturan bir Sa
yın Bakanın bir zamanlar söylemiş olduğu çok güzel bir söz vardır: "Uslu çocuğa kimse itibar 
etmez." Türkiye, uslu çocuk imajıyla uluslararası meselelerini hiçbir ülke ile çözemez. 
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Avrupa ile olan ilişkilerimiz de bunlardan farklı değil. Geçen hükümetler zamanında yoktu, 
bu Hükümet zamanında Almanya ve İngiltere, Türkiye'ye vize uygulamaya başlamıştır; aynı 
ittifak içerisinde bulunduğumuz Fransa, diplomatik pasaport sahiplerine bile vize uygulamak
tadır. Fas, Türkiye'ye, diplomatik pasaport sahiplerine vize uygulamaktadır. Türkiye'nin, ge
çen altı yıl içerisinde dışarıda itibarının kaldığını, hiç kimsenin, inanarak söyleyebilmesi müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Bulgaristan meselesine temas etmek istiyorum. Bulgaristan'da ya
şayan soydaşlarımızı -bu kürsüden çok söylendi- oralara biz götürüp bıraktık. 65 yıldır, devle
timizin, Cumhuriyet hükümetlerinin gücü, onların orada, zarar görmeden, dinlerini, dillerini 
değiştirmeden kalmalarına yetmiştir. Bize göre, orada kalmak isteyen, orada kalmalıydı, kal
malıdır; ama dilini ve dinini değiştirmek zorunda kalmadan, mallan elinden alınmadan, insan 
hak ve hürriyetlerini tam olarak yaşayarak orada kalmalıdır; cumhuriyet hükümetleri bunu 
temin etmelidir. Gelmek isteyen de Türkiye'ye gelmelidir; ama, 1951'de Demokrat Partinin, 
1968'de Adalet Partisinin yaptığı gibi, Türkiye oradan gelmek isteyen soydaşlarımızın hakları
nı, hukukunu zedelemeden, koruyarak, gelmek isteyenleri almalıdır. 

Sayın özal ne yaptı? Sayın özal, jipin üzerine çıktı, "Jivkov, sen de gel! Kim gelirse gelsin" 
dedi. (ANAP sıralarından "Jivkov bitti" sesleri) Jivköv'u siz mi bitirdiniz? (ANAP sıraların
dan gürültüler) Siz, devletin işlerini böyle kadere bırakırsanız, vah olsun bu devletin haline 
ve geleceğine... 

Değerli arkadaşlarım, 330 bin soydaşımız geldi. Bu 330 bin kişiyi, Türkiye'nin muhtelif 
yerlerine dağıttınız. Sayın Konukman'a, "Bunlar nereye gittiler?" diye sordum. Sayın Konuk-
man bana bir cevap verdi, "Türkiye'nin değişik yerlerine dağıtıldı" dedi. Üzülerek, hepinizin 
de yaşadığını bildiğim için, sizin de üzüldüğünüze inanarak şunu ifade etmek istiyorum : Gi
denler, gittikleri yerde, küçük düşürücü muamelelere maruz kaldılar. Gittikleri yerlerin halkı 
da geleneklerden memnun olmadı. Sanki çok iş varmış da, gelenler onların işini elinden ala
cakmış gibi, gittikleri yerde de, ora halkının, ora insanının bir paniği ve tepkisiyle karşılaştılar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Televizyonunda, bu göçten sonra, hem 55 milyona, hem 
de gelen o 330 bin kişiye "Belene Cehennemi" diye, gerçekten de, seyreden herkesi ürküten 
bir film seyrettirdiniz. Sonra, gelen 330 bin kişiden 70 bin kişiyi, o Belene cehennemine gön
derdiniz. Değerli arkadaşlarım, bunun bile, on tane hükümetin gitmesi, ayrılması, bu işleri bı
rakması için yeterli sebep sayılması gerekir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Siz, tabiî, tarihe geçecek işler yaptınız. Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya geçenlerin 
sayısı, bugünkü haberlere göre 1,5 milyonu buldu. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Onlar turist olarak geçti. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Müzakereleri uzatmayalım efendim. Lütfen... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Eskiden beri hep biliriz, Boğaz'dan geçen bir Romen 
gemisinden, birisi, atlayarak Türkiye'ye iltica eder, bir başka ülke gemisinden birisi daha atla
yarak Türkiye'ye iltica eder... Doğu Almanya'dan Federal Almanya'ya kaçmak için duvarı aş
mak isterken yüzlerce insan öldü; sizler de bilirsiniz. Sovyetler Birliğinden Batı Blokuna kaç
mak için çeşitli yollar deneyip ölen insanlar vardır. Siz, ilk defa, Batı Blokundan Doğu Bloku
na 70 bin insanı geri dönmek zorunda bırakan bir Hükümet olarak tarihe geçeceksiniz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın loptan, 5 dakikanız var. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Bulgaristan'da ve diğer bazı yerlerde yaşayan soydaşlarımızın, Ce

nabı Allah'tan ve bu topraklardan, bu devletten başka güvendiği hiçbir şey yoktur. Siz, bu 70 
bin kişiyi oraya geri göndermekle, onların hayallerini yıktınız, onların dünyalarım kararttınız. 
Hiç kimse, Bulgaristan'dan göç olayını 1984 öncesine bağlayamaz. 

Bakınız, Sayın Ozal bu kürsüden, 29.9.1989 tarihinde, (yani bundan daha 1,5 ay evvel) 
Bulgaristan ve Bulgaristan'dan göç olayıyla ilgili olarak Doğru Yol Partisinin vermiş olduğu 
gensoru münasebetiyle neler söylüyor: "Bulgaristan Hükümetinin, ülkesindeki azınlıkları he
def alan asimilasyon politikasımn ilk tezahürleri 1984 senesinden çok önce çıkmaya başlamış
tır." Başka bir yerinde ise, "Uzun yıllar, korku belası, aman dokunmayın, Türkler orada kal
sın. İsimleri mi değişiyor, okulları mı kapanıyor... Hiçbir hükümet bunlarla uğraşamamış. Aksini 
ispat edenin alnını karışlarım" demiş Sayın Ozal. 

Bunların hiçbiri doğru değildir. Hiç kimse; ama, bu işleri bilen, bu işlerin ciddiyetini bi
len, ciddiyetle takip eden biç kimse, Bulgaristan'dan göç olayıyla ilgili olarak, 1984 öncesi hü
kümetleri suçlayamaz. Var mı suçlayacak?.. Kim var? 

İBRAHtM ÖZTÜRK (Adana) — Var! 

BAŞKAN — Sayın Toptan, içtüzükte, bu tür, diyaloglu konuşma şekli yok. Şimdi, sora
caksınız, aşağıdan cevap alacaksınız, cevaba cevap... Bu, mesleğimizde de (avukatlikta da) yok. 
Lütfen... 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Cevaba cevap var. Niye olmasın? 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi Grubundan dört 

beş arkadaşım, Bulgaristan'dan göç olayının arkasında, oradaki mezalimin arkasında 1984 ev
veli hükümetlerinin de payı bulunduğunu söyledi; ama, Bakanlar Kurulu şualarından bir ses 
çıkmadı. Belli ki, sayın bakanlar, Sayın Ozal'ın o sözünü onaylamıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Toptan, süreniz dolmuştur. Bu itibarla, diyaloglu konuşmadan vazge
çip, toparlayınız. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Bakınız, Programın 56 ncı sayfasında ne yazıyor : "1984 yılına kadar, iyi komşuluk ve 

çok yönlü işbirliği ilişkilerine başarılı bir örnek teşkil eden Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin 
ihya olunabileceğine inanmaktayız." 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, örnek gösterilebilecek 1984 yılı öncesi Türkiye-Bulgaristan 
ilişkilerini arıyor. 

Böylesine çapraşık, böylesine zor sorunlarla karşı karşıya bulunan Hükümetin ve onun 
dayandığı Anavatan Partisi Grubunun, bize göre, yapacağı şudur : Milletin temayüüeriyle, halkın 
temayülleriyle, bu Meclis tablosunu, birbirine uyar hale getirmek. ANAP Grubu, kendisinde 
mevcut olmayan bir yetkiyi kullanarak, Sayın Akbulut başkanlığındaki hükümete güvenoyu 
verebilir. ANAP Grubunun; tek tek hepsinin vatanseverliğine, sağduyusuna güvendiğimiz, inan
dığımız bu arkadaşlarımızın yapacağı, işin özüne dikkat ederek, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini, rejimin kalbi olan bu büyük müesseseyi halktan koparmamak ve seçimlere gitmek olmalı
dır. Yunanistan, yüzde 46.5 oyla tek başına bir iktidar çıkaramıyor; çareyi, yine seçime git-
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mekte bulmaktadır. Siz, Türkiye'de yüzde 21.75, kamuoyu araştırmalarına göre ise, yüzde 
13-15'ler civarındaki bir halk desteğiyle hükümete devam etmeye çalışmaktasınız. Buna inanı
nız ve güveniniz ki, yapılacak olan bir seçim Anavatan Partisini iktidar yaparsa, şu anda oldu
ğu gibi 285 milletvekiliyle değil, 226 milletvekiliyle gelip hükümet kursanız, Türkiye'nin so
runlarının üstesinden gelirsiniz. 

Şimdi, gelir misiniz, gelemez misiniz, seçim kazanır mısınız, kazanamaz mısınız, bilemem; 
ama, siyaset işine ciddiyetle sarıldığınızın işaretleri var. Bugün çıkan haftalık bir derginin ha
berine göre, siyaset okulu açıyormuşsunuz. Şimdi doğruyu buldunuz... O okulu açınız, orada 
kimi eğitecekseniz eğitiniz, seçimlere gidiniz, başarılı olacağından kuşku duymayınız. 

Yapılacak olan seçimleri kazanma ümidiniz yoksa, yeter; milleti kendi halinde bırakınız 
ve yapabileceğiniz tek iyiliği yapınız, seçimlere gidiniz. Bu, ülke için de, ülkenin sorunları için 
de, halkımız için de ve inanınız, sizin için de en hayırlı çözüm olacaktır. 

Bu duygularla, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toptan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yasin Bozkurt; buyurun. (ANAP sıralarından, 

"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; yüksek huzurlanmzda iki gün önce okunan 47 nci Cumhuriyet Hükümetinin Programı üze
rinde Anavatan Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce Mec
lisin değerli üyelerini saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, ben konuşmamı kendi sistemim içerisinde hazırladım, Cumhurbaş
kanı seçimi konusunu bu konuşmamın içerisine almamıştım; ama, Anamuhalefet Partisi Sa
yın Lideri Cumhurbaşkanı seçimi konusunu bu kürsüye getirdiği için, bir iki söz söyleyerek 
konuşmama devam edeceğim. 

Türk siyasî hayatının çok önemli günlerini yaşadık. Parlamenter demokratik rejim yönün
den, Cumhurbaşkanı seçimi çok önem taşıyordu. Bu seçimde, muhalefet partilerine de büyük 
görev düşüyordu; ama, muhalefet partileri, Anayasanın kendilerine vermiş olduğu görevi yeri
ne getirmediler; seçim öncesi yapılan konuşmalar, hareketler ve beyanlarla tam çelişki içerisin
de kaldılar; oylamaya katılamayacaklarını veya Mecliste bulunmayacaklarını ve hele hele, Sa
yın özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde sine-i millete döneceklerini ifade ettikleri halde, 
bugün Meclise gelmeleri, Türk kamuoyu önünde ibret vericidir. 

31 Ekim tarihi, parlamenter rejimimiz bakımından çok büyük imtihan, çok büyük bir ba
san olmuştur; ama, bu başarının içerisinde muhalefet partililerin katkısı yoktur ve bu imti
handa sınıfta kalmışlardır. Bunu bu şekilde tespit ettikten sonra, "TRT'nin niçin bu görüşme
leri vermediği" yönündeki itirazlarına değinmek istiyorum. 

öyle anlaşılıyor ki, kaç gündür Meclisi boykot ettiler ve TRT, onların boykotunun devam 
edeceği görüşüyle herhalde bu müzakereleri vermek istememiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — Siz yok musunuz Mecliste beyefendi? 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Bir hususu daha ifade edeceğim : TRT Kanununu iyi 
okusunlar, iyi bellesinler. Haber yayınlama, TRT'nin kanunî görevidir. Hükümetten, buradaki 
müzakerelerin verilmesi konusunda emir almaları mümkün değildir ve Hükümete de bağlı de
ğillerdir. 
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Değerli arkadaşlarım, burada, "Hükümet Programının evvelki programlarla aynı olduğu" 
şeklinde ifadeler vardır. 

Türkiye'nin istikrara susadığını ve istikrar için ne kadar mücadele verdiğini hepimiz bili
yoruz. Aslında, bu, Anavatan İktidarının üçüncü programıdır. Bu programdaki istikrar, de
vamlılık ve paralellik, aslında takdir edilecek bir husustur. Bundan, ülke yönünden, rejim yö
nünden memnuniyet duymak gerekir. Her şeyin başında siyasî istikrar gelir. Bu da, birlik ve 
beraberlik içinde, birbiriyle uyumlu bir siyasî kadronun tek başına iktidar olmasıyla mümkün
dür. Anavatan iktidarı dönemi, tarihimize, siyasî istikrarın pekiştiği, demokrasinin yerleşip kök-
leştiği yıllar olarak geçecektir. 

Komşumuz Yunanistan'da olanları yakından takip ediyorsak, orada, başlangıçtaki istik
rardan eser kalmadığını ibretle görürüz; ama, bir siyasî parti lideri, Yunanistan'da olanları be
lirtiyor ve hele hele az evvel konuşan Doğru Yol Partisi sözcüsü, "Yunanistan, ülkemiz için 
bir emsal olmalıdır" diyor. Yunanistan'da olan nedir? istikrarsızlıktır. Yunanistan, her dört 
ayda bir seçim yoluyla istikrar arayan ülke haline gelmiştir ve ne yazık ki, Yunanistan'ı, Doğru 
Yol Partisi Sayın Lideri ve sözcüsü, emsal olarak gösteriyor!.. Onlar, koalisyonlar döneminin 
kaos, kavga ve kargaşasını, âdeta, memlekete yeniden taşımak istiyorlar. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Demokrasinin icabını yapıyorlar. Hâlâ anlayama
mışsınız. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Kargaşa, kavga, gürültü, demokrasi değildir. 
TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Olur mu?.. Adam yüzde 46 ile Hükümet kuramıyor. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Yüzde 46 ile hükümet kuramamışsa, memleketi nereye 

götürüyor? O halde, seçim sisteminde isabet yoktur. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hâlâ anlayamamışsın! Halkın rızasını alıyor. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Siz anlamıyorsunuz, anlamak istemiyorsunuz. İstikrar

dan, güvenden, barıştan, sevgiden korkuyorsunuz. (ANAP sıralarından-alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Topçu, bana, söz atmamaya söz vermiştiniz. (ANAP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hatip öğrensin. 
BAŞKAN — Efendim, hatip, öğrenip öğrenmediğini kendisi bilir; ama, sizin, Başkanlığa, 

söz atmama konusunda bir vaadiniz var, onu hatırlatıyorum. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben söz atmadım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet; rica ediyorum... 
TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Halksız yönetim... 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, sizinle bir görüşme yapmadık; ama, aynı ikazı tekrarlamak 

isterim. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, hiçbir partinin devamı olmadığı 

görüşüyle yola çıkan Anavatan Partisi, Türkiye'nin meselelerine yepyeni bir bakış tarzı getir
miştir. Barış ve sevgiyi, güven ve huzuru, birlik ve beraberliği şiar edinmiştir, iktidar olmayı 
kavgada değil; uzlaşmada, sevgide aradık. 1980 öncesi kavgasına, çalkantısına yer olmadığı, 
milletimizin bu kavga ve kaostan hoşlanmadığı, açık bir gerçektir. 
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1973 Seçimleri sonrası, bu Mecliste, aylarca Meclis Başkanı seçilememiş, Meclis komis
yonları kurulamamış ve dolayısıyla, Meclis, uzun müddet çalışamaz duruma gelmiştir. O yıl
larda, bu Meclisin bir mensubu olarak, bir milletvekili olarak, halk ve kamuoyu karşısına çık
makta güçlük çektiğimizi ve utancımızdan evlerimize kapandığımızı ifade etmek istiyorum. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Neden düzeltmediniz? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bugün de öyle. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Evet öyledir; en yaşlı milletvekili, aylarca bu kürsüyü 

işgal etmiştir ve hiçbir kanun çıkmamıştır, hiçbir tasarı gelmemiştir, komisyonlar kurulmamış
tır, Meclis atıl kalmıştır. 

Hiçbir parti tek başına iktidara gelemediği için, ara rejim hükümeti olan Sayın Talu Hü
kümeti, aylarca, kararsızlık içinde icrayi hükümet etmeye devam etmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Mecliste en çok sandalyeye sahip olan CHP'nin Genel Başkanı 
Sayın Ecevit'e Başbakanlık görevini tevdi etmişti. Bu görevi alan Sayın Ecevit, Mecliste grubu 
bulunan siyasî parti genel başkanlarının kapısını çalmaya başlamış ve günlerce, haftalarca, hü
kümet kurmak için çaba sarf etmiştir; ama, her kapı çalışında, kapılar Üzerine kapanmıştır. 
Millî Selâmet Partisiyle hükümet kurma konusunda, o zamanın CHP Sayın Genel Sekreteri 
-bugün de bir siyasî partinin genel sekreteridir- Millî Selamet Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan 
Asiltürk'le, günlerce, mutabakat aramıştır. Memleket, günlerce hükümet beklemiştir. Sırf ba
kanlıkların bölüşülmesi, günleri, haftaları almıştır. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Şimdi bir saatte bölüşüldü. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Evet, kısa zamanda hükümet kurulması ve hükümetin 

en kısa zamanda Mecliste programını okuması, sevinilecek olaylardır; rejim için sevinilecek 
olaylardır, geçmişin istikrarsızlık ve kaosuna baktığınız zaman, bunlar iftihar edilecek olaylardır. 

Koalisyonlarda, protokol çok önemlidir. O zaman, protokol konusu; yani, hangi bakanlı
ğın hangi partiye verileceği ve programda ne yazılacağı konuları, günleri, haftaları almıştır. 
Sayın Güneş ve diğerleri bunu hatırlarlar; Sayın Ecevit'in meşhur bir sözü vardır, "Ya biter 
ya biter." Yani, Millî Selametle bu kadar çetin mücadelenin sonunda, "Ya bu müzakereyi bitir 
ya bu protokolü bitir" anlamında bir tarihî sözdür. Nihayet mutabakat sağlanmış, ondan son
ra da, günlerce, program hazırlanmıştır. Biz, o Mecliste, "Hükümetin programı nedir?" diye 
günlerce bekledik. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Siz, 5 dakikada program getirdiniz. 
YASIN BOZKURT (Devamla) — Evet, 5 dakikada gelen bu program, istikrarın, devamlı

lığın ifadesidir. 
Binbir müşkülatla kurulan CHP-MSP Koalisyonu ne kadar sürdü, biliyor musunuz? 

7 ay. "Koalisyonun bozulmasından sonra ortaya çıkan manzara nedir?" diyeceksiniz. Anaya
sa icabı, yeni bir hükümet kuruluncaya kadar, istifa etmiş olan hükümet devam eder. Ancak, 
zamanın Başbakanı Sayın Ecevit, baktı ki, yeni hükümet kurulması imkânı yok, günlerce böy
le sürecek ve bu, muhalefetin de işine geliyor; sonunda, Cumhurbaşkanına çıktı, "Ben Hükü
meti terk ediyorum" dedi ve hükümet boşluğu hâsıl oldu. 

Ülkenin, içerisinde bulunduğu kaosu düşünün... Zamanın Cumhurbaşkanı, merhum Ko-
rutürk, görevi, Senatör Sadi Irmak'a verdi. Haliyle, sadece Güven Partisine dayalı, parlamen
to desteği olmayan bir hükümetin akıbeti belli idi. Nihayet, bu Meclise geldiğinde, güvenoyu 
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alamadı. Güvenoyu alamamış hükümet de üç dört ay Türkiye Cumhuriyetini temsil etti ve bu 
milleti idare etti; bunun adına "idare" diyorsanız... 

Ondan sonra gelen, muhalefetin "MC'diye ifade ettiği, Milliyetçi Cephe Hükümeti. Bu
rada da, o zamanın Adalet Partisi, Güven Partisi, Millî Selamet Partisi ve üç üyeden ibaret 
Milliyetçi Hareket Partisi ve yamak bohça şeklinde bir hükümet... Memleketi ve milletin kay
naklarını nereye kadar götürdükleri herkesçe malumdur. Bu yamalı bohça hükümetin, devle
tin imkânlarını nasıl kullandığını, nasıl plansız programsız hareket ettiğini, vicdan ehli herkes 
bilir. 

O günlerden sonra, 1977 seçimleriyle de mesele halledilmedi. Cumhuriyet Halk Partisinin 
213, diğer partilerin bunun aşağısında milletvekilliği kazanmaları sebebiyle, parlamentoda tek 
başına iktidar yine çıkmadı. Ondan sonra da, "İkinci MC" diye bir hükümetin tekrar kurul
duğunu bilirsiniz. O da yürümedi... Adalet Partisi, diğer partilerin desteği ile, tek başına ikti
dar oldu. Bu iktidar ne fedakârlıklara katlandı, biliyor musunuz? Burada, Dışişleri Bakanı 
Sayın Hayrettin Erkmen hakkında verilen gensoru önergesinde, Hükümet Başkam Başbakan 
ve Hükümet, Dışişleri Bakanına sahip çıkmadı. O Dışişleri Bakanının kabahati nedir? öteden 
beri dışişleri politikamız, devlet politikasıdır. Bütün partilerin ve iktidarların politikasıdır ama, 
iktidarda kalma uğruna, Dışişleri Bakanım feda ettiler. 

1980 yılı içerisinde, bir önemli hadise de, Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — 1989'a gelmeyeceksin yani. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Cumhurbaşkanlığı seçiminde hadiselerin nasıl cereyan 
ettiği, zabıtlarda ve Türk kamuoyunun hafızalarında mevcuttur. 

Bu secimde uzayan turların Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığı üzerine gölge dü
şürdüğü de bir gerçektir. Anarşik olayların alabildiğine tırmandığı bir dönemde, nihayet, aske
rî müdahale çıkıp gelmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ve siz doğdunuz!.. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — O yıllarda, istikrar arayan, huzur ve güven arayan bir 

Türkiye manzaran vardı. Bugün ise, huzur ve istikrarı kaybetmemek isteyen bir Türkiye man
zarası ile karşı karşıyayız. 

önceki gün bu Mediste cereyan eden olayları tasvip etmek mümkün değil. Hele, usul tar
tışması bir kızgınlık havasına sokulmak istenmiştir. Ben, yeniden, usul tartışmasına girmek 
istemiyorum. Anayasamız, kuruluşundan itibaren en geç bir hafta içerisinde, Hükümetin, Mec
liste, programım okumasım ftmirdir. İki tam gün geçtikten sonra, müzakereler yapılır, bir tam 
gün geçtikten sonra da, güvenoylamasına başvurulur, önemli olan, bu iki günlük ve bir gün
lük sürelerdir. Bu kadar açık ve seçik Anayasa hükmüne rağmen, burada fırtına koparılmak 
istenmiştir. 

Bu Mediste, başbakanlara. Hükümete ve yüce makamlara hakaretamiz hitapların yeri yok
tur ve olmaması gerekir. Yüce makamlara saygı, ancak, milletin temsilcileri olan bizleri yüceltir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yakın mazide, olanları, birlikte gördük ve yaşadık. 
Demokratik parlamenter rejimi benimseyip, içimize sindirmeye ve icaplarım da yerine getir
meye mecburuz. Hde, milleti temsil edenlere, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları 
olan siyasî partilerimize düşen görevleri göz ardı edemeyiz. 
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Bizim geçmişi kötülememiz kadar, geçmiştekilerin de bugün için kara tablolar çizerek, milleti 
bölüp parçalamaya,'huzurunu kaçırmaya hakları yoktur. Ne pembe tablo çizmeye, ne de kap
kara tablolar çizmeye, ille de zıtlaşmaya gerek yoktur. 

Türkiye, bugün, 56 milyon nüfusuyla, büyük bir ülkedir; problemleri de olan bir ülkedir 
ve olacaktır da; ama, elbirliğiyle, gönül birliğiyle bu meselelerin üzerine gitmeye ve imkânlar 
ölçüsünde bunları halletmeye mecburuz. 

Muhalefette bulunmanın verdiği rahatlık içinde, aklına geleni söyleyip, insaftan ve hak
tan uzaklaşmak, muhalefet yapmak değildir. Demokrasi kavramı içinde, siyasî iktidar ve so
rumluluğunu müdrik muhalefetin yeri vardır. Siyasî iktidar, millete vaat ettiği hususları ger
çekleştirmek için kararlar alacaktır. Muhalefetin hakkı da bu kararları eleştirmektir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, muhalefet programı değil, iktidar prog
ramı görüşülüyor; konuşmasını ona göre yapsın. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Ancak, o kararların önüne dikilip engellemesi, yok farz 

etmesi hakkı değildir. O takdirde, muhalefetin müsaade etmediği hiçbir şey yapılmamış olur. 
Bu takdirde de, demokrasi, anlamını kaybeder. 

Değerli arkadaşlarım, yapılanların inkârı doğru olmadığı gibi, yapılmayanlar veya yapıla
mayanların da milletten gizlenmesi doğru değildir. Geçmişte, bu ülke ve millet için, kimler,. 
neyi yapmışlar; taş taş üstüne koyanları takdir etmenin, şükranla anmanın hakşinaslık olduğu
na kaniyiz. 

Toplumumuzda elbette sıkıntılar ve çarpıklıklar var. Ancak, hizmet için çırpınan bir ikti
dar ve bu iktidarın değerli kadrosu da vardır. Verilen hizmetlerle değişen ve gelişen, Avrupai 
bir görüntüye kavuşan koca bir Türkiye de var; köprüleri, barajları, otoyolları, limanları ve 
fabrikalarıyla, günden güne, yıldan yıla büyüyen ve saygınlığı artan bir Türkiye. Bunda ANAP 
İktidarının hizmeti ve büyük katkısı olduğunu, insaf ehlinin kabullenmesini istemek hepimi
zin hakkıdır. Daha bir süre gösterilecek üstün gayretle, yapılacak çalışmalarla, demokratik ni
zam içinde düzlüğe çıkılacağından şüphemiz yoktur. 

Ülkedeki iyilikleri görmeyip, kötülükleri ve sıkıntıları ANAP İktidarının ürünü gibi gö
rüp göstermek, insaf ölçülerine sığmadığı gibi, aklıselim sahiplerinin de kabul etmesi müm
kün değildir. 

Yakın mazide iç ve dış mihraklardan kaynaklanan ve siyasî ihtiraslar uğruna verilen, yer
siz ve ölçüsüz mücadele ve kavgaların, ülkeyi nerelere götürdüğü herkesin malumudur. Bunun, 
milletimiz ve demokrasimiz açısından ödemek durumunda olduğumuz ağır bedellerinin hatır
dan çıkmaması gereğine inanmaktayız. 

Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin korunması, demokratik parlamenter sistemin yerleşip 
kökleşmesi uğrunda müşterek tavır ve hassasiyet içinde olmamızda sayısız yararlar olduğu göz 
ardı edilemez. 

Anayasa, demokrasi ve cumhuriyet gibi değerler sisteminin, ihlale uğramadan işler tutul
ması, iktidar, muhalefet ve bütün anayasal kuruluşların görevi olmalıdır. 

"Tapuyu deldirmem" derken, "yasakları deldim" demek aynı şey midir?" Yüzde 35 oyla 
Meclisin yüzde 65'i işgal altındadır" demek, Parlamento gözden düşürülerek, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinin meşruiyetine suizannı davet etmek demek değil midir? Demokrasisi tartış
malı ve rejimi, istikrarını bulmamış ülke görüntüsü vermek, kimin hesabına uygun gelir? 

Herkesin kafasında bir demokrasi biçimi yaşatamazsınız. "Ben varsam demokrasi var, ben 
yoksam demokrasi yoktur" zihniyeti kimseyi bir yere götürmez; bugüne kadar götürmediği 
de yakın tarihimizde mevcuttur. 

Şüphesiz, anayasalar da, değişmez vesikalar değildir; ancak, değişmeden önce de anaya
sadır, değiştikten sonra da anayasadır. Hiç kimse, beğenmediği bir anayasa hükmünü yok 
sayamaz. 

Değerli milletvekilleri, demokrasiyi içimize sindirmişsek, bunda, haksız suçlamalara, ağır 
sataşmalara ve kavgalara yer yoktur. Uygarlığın başlıca niteliği, müsamaha, yani hoşgörüdür; 
fikirlere, inançlara saygıdır. İşte bu inceliklerden uzaklaştığımız yahut da bu lazimelere hiç ria
yet etmediğimiz içindir ki, çok partili siyasî hayata geçmenin daha ilk tecrübe yılları sırasında, 
şahsî hesaplaşma, kısır çekişmeler ve siyasî ihtiraslar uğruna verilen mücadele ile, 1950-1960 
yılları arası, tam anlamıyla değerlendirilmemiş ve hüsranla sonuçlanmıştır. Ondan sonraki yıl
larda da aynı çekişmenin devamı yaşandığından, zaman zaman, ihlaller, kesintiler ve kısıntılar 
birbirini izlemiştir. 

Değerli milletvekilleri, bunda, siyasilerin büyük veballeri olduğu inkâr edilemez. Demok
ratik siyasî mücadeleyi, öç alma savaşı haline getirmenin, gerginlik, zıtlaşma, sürtüşme ve buh
ranlara prim vermenin, ülkeye yarar getirmediği gibi, kimseye de yarar getirmediğini, yakın 
tarihimiz en çarpıcı biçimde göstermiştir. 

Değerli milletvekilleri, ithalatı ve ihracatıyla dış ticaret hacmi 20 milyar dolan bulan; ih
racat ağırlığı, tarım ürünlerinden, sanayi ürünlerine kayan; dövizde, dengesi kurularak, yok
luklar ülkesi olmaktan çıkıp, bolluklar ülkesi haline gelen Tükiye, manzarası seyrediyoruz. Ar
tık, elektrik enerjisi almak için, fason sigara yaptırmak için, komşu kapısını çalmıyoruz. Yine, 
cebinde 1 dolar bulundu diye, ayakkabı boyacısı, mahkemelerde sürünüp, mahkûm edilmiyor. 

Cumhuriyetin kurulduğunda 13 milyon olan nüfusumuz, bugün 56 milyondur, asrın so
nunda 65 milyon olacaktır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — O da mı sizin eseriniz? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Türkiyemiz, artık, nüfusu fazla, halkı yoksul, kalkın

mamış ülkeler arasından çıkmıştır. Hiç şüphe yok ki, Türkiye, 2000'li yılların başlarında Avru
pa'nın büyük ülkeleri arasında gerçek yerini alacaktır, önümüzdeki uzak olmayan dönemde, 
ülkemiz, Avrupa Topluluğu içinde mümtaz yerini almış olacaktır. Ülkemiz, bu yolda hayli me
safe de kat etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Türkiye, 21 inci yüzyıla doğru, uygar dünyanın önde gelen 
devletlerinden biri olurken, düşünce hürriyetinin, din ve vicdan hürriyetinin, eksiksiz var ol
ması, teşebbüs hürriyetinin bütün nimetlerinden istifade edilmesi, uygar olmanın vazgeçilmez 
şartlarındandır. Millî birlik ve beraberliğimizin gereği de, bu hürriyetlerin gerçekleşmesine bağ
lıdır. Türkiyemiz, bunun yanında, dünyanın çehresini değiştiren yüksek teknoloji çağını da ya
kalamak durumundadır. 
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Demokratikleşme ve serbestiyet, Doğu Avrupa ülkelerini de sarsmaya başlamıştır. Bir di
ğer husus da, milletin, kendisini savunma kabiliyetini artırmaktır. Bu amaçla, ülkemiz, kendi
sini koruyacak bir caydırıcı güç edinmelidir. Bunun için, yüksek teknolojiye dayalı savunma 
sanayimizi geliştirmek, hedefimiz olmalıdır. 

Demokrasi, insan hak ve hürriyetlerine saygının en yüksek olduğu, insan hak ve hürriyet
lerinin en iyi korunduğu bir sistemdir. Temel vasıflan adalet ve hukukun üstünlüğü olan de
mokratik sistem, insanın şeref ve haysiyetinin, düşünce, kanaat, vicdan ve teşebbüs hürriyeti
nin en güvenilir teminatıdır. Halkın hür ve serbest oyuyla seçilmiş üyelerden kurulu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, millî iradenin ve millet hâkimiyetinin en üst seviyede tecelli ettiği yerdir. 
Demokratik sistemi, insan hak ve hürriyetlerini zedelemeye, ortadan kaldırmaya yönelik her 
türlü hareketin karşısında olmak durumundayız. Bu itibarla, istikrarlı ve kuvvetli hükümet, 
devlet idaresinin etkin bir şekilde yürütülmesinin ilk ve önemli şartıdır. 

Sayın milletvekilleri, sosyal ve iktisadî gelişmenin ahenkli, süratli, verimli olması, kaynak
ların en iyi şekilde değerlendirilmesi, için, planlamayı önemli görüyoruz. İktidarımız, katı ve 
dogmatik merkezî planlamanın dışında, demokratik kuruluşların ve fertlerin, kabiliyetlerini 
ve teşebbüs güçlerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkân veren, düzenleyici, yönlendiri
ci, denge kurucu bir planlama anlayışına sahiptir. 

Değerli arkadaşlar, Hükümetimizin, milliyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi, rekabete dayalı 
serbest piyasa ekonomisini esas alması sevindiricidir. İktisadî kalkınmada, devletin, esas fonk
siyonu tanzim edici, fertlerin ve kuruluşların iktisadî münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların 
halli, iktisadî istikrarın sağlanmasına matuf kaideler koyması, engellerin kaldırılarak, verimin 
yükseltilmesi şeklinde olmalıdır. 

İktisadî faaliyetlerde devlet, genel seviyede, tanzim edici ve yönlendirici olmalı, detaylara 
müdahale etmemelidir. 

* Devlet, iktasadî faaliyetlerde, fertlerin rakibi değil, aksine, ona hizmet eden, gelişmesini 
kolaylaştıran bir yardıma olmalıdır. 

İktisadî kalkınmada devletin doğrudan doğruya yürüteceği faaliyetler, genel olarak bütün 
millete hizmet veren, esas itibariyle altyapı mahiyetindeki işlerin yapılması olmalıdır. 

Ekonominin tabiî kanunları içerisinde gelişmesini sağlamak üzere, müdahale ve tahditle
rin asgariye indirilerek, rekabet şartlarının hâkim kılındığı serbest piyasa ekonomisinin uygu
lanması, sistem olarak tercihimizdir. Çünkü, ekonomide, haksızlıkları ve haksız kazançtan ön
lemenin, ülke kaynaklannı en verimli şekilde kullanmanın, ancak bu sistem içinde mümkün 
olduğuna inanıyoruz. İktisadî gelişmeyi güvenli ve sürekli hale getirmek için, devletin başlıca 
rolü, istikramı teminidir. Bu maksatla, yurt içinde, emniyet ve güvenliğin sağlanması, yurdun 
savunulması, yurt içinde ve dışında memleketin ve vatandaştann haklannın korunması, adale
tin en iyi şekilde tevzii, devletin asK görevleri cümlesindendir. 

Sayın milletvekilleri, ekonominin genel hedeflerine erişilmesinin başlıca ilkeleri şunlardır... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Geri kalmış yöreler ne oluyor? 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Ona da sıra gelecek. 

Günde 3 milyar masraf ile gerçekleştirilmeye çalışılan GAP Projesi, geri kalmış yöreler 
bakımından, sizin için bir örnek değil midir? 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Programınızda var da... Atladınız... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, hatibin gündemini... 
YASlN BOZKURT (Devamla) — Hatta, bu sene 5 milyar lira sarf edilecek... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, hatibi benden başka dinleyen yok da, 

ikaz ediyorum. ANAP programında var; hatırlatıyorum. 
BAŞKAN — Efendim, hatibin gündemini tayin edemezsiniz ki. Size, sadece dinlemek dü

şer. İçtüzük, size, ikaz vazifesi de vermemiş; sadece dinleme vazifesi vermiş. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — iktisadî gelişmeyi güvenli ve sürekli hale getirmek için, 

devletin başlıca rolü, istikrarın teminidir. 

Tasarrufların teşviki, tasarrufların ve kaynakların verimli ve süratli bir şekilde kullanı
mıyla, yatırım ve üretim artışlarının, istihdam imkânlarının geliştirilmesi, dış ödemeler denge
sinin istikrarlı bir çözüme kavuşturulması; ihracatın, artırılarak, millî gelir içindeki payının 
yükseltilmesi, dış müteahhitlik, taşımacılık ve turizm gibi, döviz kazandırıcı hizmetlerin teşvi
ki, enflasyonun makul seviyede tutulması ve indirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, iktisat, 
maliye, para ve kredi politikalarında karar bütünlüğünün sağlanması ve uygulamamn ahenk 
içinde yürütülmesi karşılıklı menfaat dengesini esas alan bir anlayış içerisinde, dış kaynaklar
dan faydalanılması ve yabana sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi... 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz insanlarının büyükçe bir bölümünü ilgilendiren tarım poli
tikamıza da değinmek istiyorum. 

Türkiye halen 56 milyon nüfusu besleyen, ihracat için üretim fazlası olan potansiyele sa
hip bir ülkedir. Sanayi ve hizmetler sektöründeki hızlı gelişmeye rağmen, tarım sektörü önemi
ni korumaktadır. 1984-1988 yılları arasında tarımın ortalama gelişme hızı yüzde 4,6'dır. Bu 
hız, plan hedeflerinde öngörülen hızdan daha yüksek olmuştur. Bu hız, nüfus artış hızından 
ve kişi başına düşen gelir artışına bağlı olarak ortaya çıkan talep artışından daha yüksektir. 
1989-1994 dönemi için hedef alınan üretim artışı hızı yüzde 4,2'dir. Türkiye, bunu gerçekleşti
recek imkânlara sahiptir. 

Tarımda, üretim teknolojisi alanında ileri adımlar atılmış olmakla beraber, bugünün ileri 
teknolojileriyle aramızdaki açığı kapatmak, nüfus ve refaha bağlı olarak gıda maddelerine olan 
iç ve dış talebi karşılamak için, daha çok gayret göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. 

Biz, iktidar Partisi olarak genel ekonomik politikalarımızı tespit ederken, üretimdeki esas 
politikamızın da, serbest pazar şartlarının, yani arz talep unsurlarının müdahalesiz oluşacağı 
ortamın yaratılması olduğuna inanıyoruz. Bu kural içerisinde, desteklenmesi zarurî görülen 
ürünler için fiyatlar belirlenirken, çiftçi gelirlerinde istikrar sağlayan, üretimi yönlendiren bir 
yol izlenmesi ve ekonominin genel dengesiyle, yurt dışı fiyatlarının dikkate alınması gerektiği
ne inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, tarım ürünleri destekleme politikasında çiftçilerin alın terinin kar
şılığını vermeye, ödemeleri zamanında yapmaya özen gösterilmesini sevindirici buluyoruz. 

Tohumculukta ve hayvancılıkta, cumhuriyet tarihimizin en önemli hamleleri yapılmıştır. 
Bugün, yerli ve yabancı birçok tohumculuk şirketi kurulmuş, vasıflı ve hibrit tohumlar, ülke 
ihtiyacını karşıladığı gibi, Amerika dahil, birçok ülkeye de ihraç edilmiştir ve edilmektedir. 

Süt sığırcılığını geliştirmek için 100 000 baş hayvanın ithalinin hedeflenmesi ve bugüne 
kadar bunun 50 000 başının getirilerek çiftçilere dağıtılmasını ciddî adımlar olarak görüyoruz. 
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Son beş yılda 700 000 hektar alan sulamaya açılmış olup, toprak ıslahı, erozyonu önleme 
ve toprak tahlili gibi konulara ağırlık verilmiş olup, önümüzdeki dönem -GAP dahil- sulama
da büyük hamleler yapılacağım burada müjde olarak söylemek istiyorum. 

Soya, ayçiçeği, patates, hibrit sebzeler ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesine önem 
verilmesi gözden kaçmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, şu gerçeği de hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir ki, dünya
nın hiçbir ülkesinde, tarımsal üretim, iklim şartlarının etkisinden kurtulamamaktadır. Kaldı 
ki, ülkemiz sık sık kuraklığa maruz coğrafi bir konum üzerindedir. Nitekim bu yıl, son kırk, 
elli yılın en etkili kurak dönemini geçirmiş bulunuyoruz. Bunun, tarım sektöründe yarattığı 
krizi ve Türk çiftçisinin içine düştüğü sıkıntıyı hep birlikte müşahade ettik. Ancak, şunu da 
unutmamak, insaf ile kabul ve takdir etmek gerekir ki, Cumhuriyet Hükümeti ve Anavatan 
iktidarı, kuraklığın çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerini giderici bir dizi tedbirleri almış ve 
uygulamıştır. 

Bu cümleden olmak üzere, tarımsal ürünleri kuraklık, hastalık ve benzeri nedenlerle en 
az yüzde 40 oranında zarar gören üreticilerin, Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerime 
olan 5 milyona kadar borçları, bir yıl süreyle, faizsiz olarak ertelenmiş; 50 milyon liraya kadar, 
vadesi gelmiş borçlan ise, uygun şartlarla taksite bağlanmıştır. 

Hükümetin almış olduğu yerinde tedbirlerle, 4 milyonu buğday olmak üzere, 6 milyon 
ton gıda ve yem ürünleri ithalatı bağlantıları yapılmıştır. 

Kuraklığın yarattığı ürün kayıplarına rağmen, hiçbir malın darlığının, yokluğunun çekil
memesi, memnuniyet vericidir. Döviz darlığı ve hatta yokluğu içindeki geçmiş dönemde, böyle 
bir kuraklığı atlatmamız mümkün değildi. Burada aktörlük yapanlann ve laf üretenlerin, yok
luk edebiyatı yapanların döneminde, 70 sente muhtaç olunan bir dönemde 1 milyar dolar sarf 
edilerek, bu kadar ithalatın yapılması mümkün değildi. Böyle bir kuraklık, bereket ki, onların 
zamanında olmadı; aksi halde, bu memleket kıtlık ve yokluklar içerisinde mahvolup giderdi. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, "aktörlük yapanlar" sözü, yaralayıcı söz 
değil mi, size göre? 

YAStN'BOZKURT (Devamla) —- Bir sürü yokluklar, benzin kuyrukları, mazot kuyruklar 
rı, Sana Yağı kuyrukları... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bizi ilgilendirmez; ama, "aktörlük yapanlar" sözü ya
ralayıcı söz değil mi.efendim? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bozkurt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bizi ilgilendirmez; ama, lütfen değerlendirin. 

BAŞKAN — O kelimenin takdiri kendisine ait efendim. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Türkiye, bu mikyasta büyük ithalatı finanse etmek üze
re 1 milyar doları rahatlıkla sağlayacak ekonomik güce sahip olduğunu göstermiştir. Bunun 
da, Anavatan İktidarının sağlam ekonomik politikasının göstergesi olduğunu kimse ihkâr 
edemez. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, bizi ilgilendirmez; ama lütfen, "aktör
lük yapanlar" sözünü değerlendiriniz. 

— 406 — 



T.B.M.M. B : 31 13 . 11 . 1989 O : 1 

BAŞKAN — Efendim, bu konudaki toleransımızı zatı âliniz takdir edersiniz, "yalan 
söyleniyor" diyen sayın hatibi hoşgörüyle karşılıyoruz da, bunu niçin hoşgörüyle karşılamıyoruz? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, bir milletvekiline "aktör" dedirtmek, tole
ransa girmez. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dış politikaya da 

kısaca değinmek istiyorum. Hükümetimizin, Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığına kar
şı uygulanan insanlık dışı ırkçı baskılar karşısında aldığı kararlı tavır, milletimizin yüz akı ol
muştur. Mesele, başından beri büyük bir tutarlılık, dirayet ve sorumluluk duygusuyla götürül
müş; Türk Devletinin, hak ve statüleri anlaşmalarla güvence altına alınan soydaşlarımızın esenliği 
konusundaki titizliği, dosta, düşmana en açık bir şekilde gösterilmiştir. ANAP Hükümeti, soy
daşlarımızın, insan ve azınlık haklarının gasp edilmesine en kararlı bir şekilde karşı çıkarak, 
daha önce pek çok Türk hükümetiyle muhatap olan Jivkov'un, "Türkiye bu sefer de ses çıkar
maz, ben yine amacıma ulaşırım" hesabını bozmuştur. Hükümetimiz, meselenin peşini bırak
mamış, soydaşlarımızın çilesini, uluslararası camianın gündemindeki önemli ve acil bir madde 
haline getirmiş; Jivkov'un zulmünden kaçan yüzbinlerce insana özveriyle kucak açmış ve so
nunda dünyayı da, Bulgaristan'ı da, Jivkov'un başına yıkmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İzlenen bu enerjik ve dirayetli politikadan dolayı, ANAP Grubu adına, Hükümetimizi 
içtenlikle kutluyorum. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki, bu, kararlı olduğu kadar yapıcı da olan politika, Jivkov'un çağ
dışı emellerinin açtığı yara tamamıyla kâpanıncaya kadar, aynı azim ve kararlılıkla devam etti
rilecektir. 

Anavatan Partisi olarak bizim en halisane dileğimiz, Bulgaristan'daki yönetim değişikli
ğinin, her çevrede yarattığı umutların, en kısa zamanda gerçekleşmesi, Bulgaristan'ın, bu ül
kenin sadık vatandaşları olan soydaşlarımızla barışabilmek için, gerekli somut adımları atma
sı ve böylelikle, Türk-Bulgar ilişkilerinde her şeye rağmen hâlâ hatırlayabildiğimiz iyi komşu
luk ve verimli işbirliği döneminin, sağlam bir zeminde, en kısa sürede canlandırılmasıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Bulgaristan'da meydana gelen yönetim değişikliğinin, Bulga
ristan halkına ve Türk-Bulgar ilişkilerine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi burada tamamlartcen, Anayasa ve hukuk kuralları çerçe
vesinde teşekkül eden ve etmiş bulunan yeni Cumhuriyet Hükümetinin başarılı olacağı kanaat 
ve inancıyla, kendilerine güvenoyu vereceğimizi ifade eder, Yüce Meclisin değerli üyelerini say
gıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Sayın Başbakan, şimdi söz istiyor musunuz, yoksa milletvekili arkadaşlarımız konuştuk

tan sonra mı konuşacaksınız? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Hükümet programımız üzerinde yapılan eleştirilere cevap vermek ve görüşlerimizi tekrar Yük
sek Heyete arz edebilmek maksadıyla huzurlarınızda bulunuyor ve hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her şeyden evvel şunu belirtmekte yarar görüyorum 
ve iftiharla ifade etmek istiyorum ki, söylenildiği gibi, bu program, geçmiş Anavatan Hükü
metlerinin programlarına esas itibariyle uyumludur. Bunda hiç kimsenin şek ve şüphesi olma
sın. Çünkü, bundan tabiî bir davranışın olacağını hiç zannetmiyorum. Biz Anavatan iktidarıy
la, Anavatan Hükümetleriyle övünerek geldik, hep beraber geldik. Ben ve kabine arkadaşla
rım, bir başka partinin mensubu kişiler değiller. Biz bir koalisyon hükümeti de kurmadık; biz, 
kendi arkadaşlarımızla bir hükümet kurduk. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Elbette ki, aynı düşünceyi savunan insanlar, aynı felsefeyi takip eden insanlar, bu programa 
uyacaklar ve bu programları gereğince millete hizmet etmeye devam edecekler. Bunda çekine
cek, bunda tenkit edilecek bir husus katiyen görmüyor ve eleştirilere bu noktada katiyen katıl
mıyorum. Gene, bundan evvel Türk Milletine hizmet etmiş olan ANAP Hükümetlerine hu
zurlarınızda teşekkürlerimi ifade ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk siyasî hayatının istikrara kavuşturulabilmesi için 
çözümlenmesi lazım geldiğine inandığım bazı hususlan açıklamak isterim. 

Uzun müddet tartışması yapıldı ve yine bugün Cumhurbaşkanı secimi defaatle dile geti
rildi. Sanki, Cumhurbaşkanı seçimi bir hukuk dışı davranıştı, sanki Cumhurbaşkanı seçimi 
demokratik kaidelere, âdetlere uymaksızın yapılmış acayip bir işmiş gibi, aylardır kamuoyuna 
anlatılmak istendi ve maalesef, üzülerek ifade etmek istiyorum ki, bu seçimde muhalefet parti
leri Meclise gelmediler. 

Evet, bu bir tercih meselesidir; ama ben şuna üzülüyorum : Hem bu kürsüden ifade edi
yoruz ve diyoruz ki, hem meselemizi, millî irademn tecelligâhı olan yüce çatı altında halledece
ğiz. Ama meseleleri hal safhasına geldiğimiz zaman, maalesef, sıralarda bulunamıyoruz. Bu, 
Türk demokrasisi için ve Türk demokrasisinin geleceği için, herhalde faydalı davranış değildir. 
İnancım budur ve bunu içtenlikle ifade etmek istiyorum. 

Geliniz, demokrasiyi bütün müesseseleriyle çalıştıralım; geliniz, demokrasiden katiyen in
hiraf etmeyelim; geliniz, millî iradeye saygılı olalım; geliniz, açık olalım... Açık olalım... (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakınız, aynı seçim kanunu ile hep beraber seçime gittik ve bu seçim kanununun iptali 
için muhalefet partisi Anayasa Mahkemesine başvurdu; ama kanunun Anayasaya uygunluğu 
Yüce Mahkemece de tescil edildi. O halde, aynı şanslarla gittiğimiz bir seçimde bu Yüce Mil
letten, biz, sizin beğenmediğiniz yüzde 36,3'lük oyu aldık ve geldik. Onları temsil ediyor ve 
onlara hizmet ediyoruz. (DYP sıralanndan gürültüler) 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Yüzde 36 oyla kaç milletvekili çıkardınız? 
BAŞKAN — Lütfen!.. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bakın, lütfen dinleyelim... 
Her defasında tekrar ediyorum; biz hukuk devletiyiz. Bu prensibi katiyen gözden uzak 

tutmamalıyız. (DYP sıralarından "Hangi hukuk?" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Dinlemek mecburiyetindesiniz. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, işte mesele burada arkadaşla
rım, zaten, mesele burada. "Hangi hukuk?.." işte, bunu çözeceğiz. Türkiye'nin derdi budur. 
Siz işinize geldiği zaman hukuku tammayacaksınız, Anayasayı tanımayacaksfmz; ama ondan 
sonra gelip, demokrasiyi savunacaksınız!.. 
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tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — O sizsiniz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu, katiyen mümkün değildir. Biz, 

daima bu görüşün karşısında olacağız. Çünkü, bakınız, eğer Anayasaya riayet etseydik, eğer 
hukuka riayet etseydik, bir Cumhurbaşkanı seçimini bu şekilde bunalıma götürmezdik... 

Ne yapıldı: Cumhurbaşkanı seçiminde ne yapıldı?.. Anayasaya aykırı bir davranış içeri
sinde mi bulunduk? Cumhurbaşkanı seçiminde, kanunlara aykırı bir tutum içerisinde mi ol
duk? Bunu, bu Yüce Heyetinizde, telaffuz edebilecek bir arkadaşımız var mı? (SHP ve DYP 
sıralarından "\br var" sesleri) Kaldı ki. Yüce Heyetin dışında, Türkiye Cumhuriyetinde, bu 
işlerle meşgul olan bir arkadaşımız, bir düşünürümüz, bir yazanınız, bu işin hukuka aykırı 
olduğunu, Anayasaya aykırı olduğunu ifade edebilir mi? (DYP sıralarından "Edebilir" sesle
ri) Mümkün mü bu? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu nasıl iştir, bu nasıl demokrasidir ki, siz, Anayasaya uyacaksınız, hukuka uyacaksınız; 
ama Anayasayı ihlal etmiş veyahut kanunları ihlal etmiş bir parti, bir grup pozisyonuna düşü
rüleceksiniz?.. Böyle şey olmaz. Böyle şeye bizim müsaade etmemiz mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, biz bunu yapamayız. Çünkü, biz hukuku savunuyoruz, savunaca
ğız. Evet, bakınız, görünüz, hukuku savunacağız. Çünkü, biz inamyoruz ki, demokrasi, an
cak hukukla ayakta durur. Biz inamyoruz ki, insan haysiyeti, insan şerefi, insan varlığı, ancak 
hukukla yücelir. Buna inamyoruz ve bu heyet, bu gördüğünüz heyet, mutlaka ve mutlaka, hu
kuk kaideleri içerisinde millete hizmet edecektir. Yüce Meclise bunu duyurmakla ve ifade et
mekle iftihar ediyorum ve mecburiyet hissediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bunlar çok yakın hadiseler olduğu için, anlatmak durumun
dayım. Hükümet programım okuyacağımız gün nedeniyle, burada bir İçtüzük münakaşası ya
pıldı ve bu İçtüzük münakaşası vesile edilerek, bir hükümet programı dinlenilmedi. Muhalefe
te mensup arkadaşlarımız, programı ihtiva eden kitapçığı, şu Yüce Meclisin çatısı altında ha
valara attılar, kürsülere yürüdüler ve salonu terk ettiler. 

Şimdi, eğer muhalefet anlayışı bu ise, benim hiçbir diyeceğim yoktur; bu fiilinize devam 
ediniz!.. (ANAP sıralarından alkışlar) Evet, devam ediniz! Eğer sizin fikriniz, muhalefet anla
yışınız bu ise, evet, devam ediniz. Yüce milletimiz de sizi bu hareketlerinizle eğer değerlendiri
yor, takdir ediyorsa, onlara da saygılıyız, ona da bir diyeceğimiz yoktur. 

Şimdi bakınız, hukuk nasıl çarpıtılıyor ve insan, politika için gerçekleri nasıl çarpıtabili
yor ve onu vesile ederek, nasıl davranışlara girebiliyor? Türkiye'nin halletmesi lazım gelen me
selelerinden bir tanesi de budur. 

Bakınız arkadaşlar. Yüce Başkanlık, bizim Hükümet listemizi perşembe günü okuduktan 
sonra, cuma günü programı okuyacağımıza dair karar verdi. Bu karar doğruydu; ama, cuma 
günü, gelindi, bu kararın katiyen yanlış olduğu, burada birtakım gerekçelere dayandırılarak 
ifade edildi; ama bu ifadelerin hiçbiri hukukî değildi... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Size göre değildi. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Müsaade buyurun efendim. 
Şimdi, ne diyor Anayasa?.. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Ne diyor içtüzük? 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anayasa diyor ki: "Hükümet listesi 
Meclise sunulduktan sonra..." 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) "Tam olarak..." Oku!.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Okuyalım... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt... Sayın Bayazıt... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Anayasayı eksik okuyor Sayın Başbakan... Okusun Ana

yasayı. 
BAŞKAN — Okuyorsa, sizi ilgilendirir mi? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Okuyalım efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 110 uncu maddeyi tam okusun. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Okuyacağız efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, okuyorsa, sizi ilgilendirir mi? Dinleyeceksin. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ben bir milletvekiliyim, onun için bizi ilgilendirir efendim. 
BAŞKAN — Milletvekiliysen, vazifen, dinlemek... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Olur mu? 
BAŞKAN — Tabiî, dinleyeceksin. Söz istediğin zaman, söz vereceğiz... 
Devam ediniz efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bunları dikkatle okusun efendim. 
BAŞKAN — Efendim, milletvekili aşağıdan konuşmaz. 
Lütfen efendim... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — "Bakanlar Kurulunun programı, ku

ruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde okunur." 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — tik fıkrayı okuyun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, bizim konumuz bu... Lüt

fen... Şimdi, konumuz... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, siz istiyorsunuz ki, benim sözümü aynen tekrarlasın... Bu müm

kün mü? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, Anayasanın 110 

uncu maddesinin birinci fıkrasını yanlış okuyor, yanlış söylüyor. Lütfen, tamamını okusun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Onun cevabı Başkanlıkça verildi. O konu Başkanlığın tak

dir edeceği bir hadisedir. Lütfen... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, demek ki, bi

zim görevimiz nedir?.. Liste okunduktan sonra, en geç bir hafta içerisinde programımızı oku
maktır. Yine Anayasımn 110 uncu maddesi diyor ki: "Meclis tatildeyse, ara vermişse, Başkan 
olağanüstü toplantıya çağırır." Niye çağırır?.. Bu bir hafta içerisinde program okunacaktır ve 
yine Anayasada ve içtüzükte -bakın dikkat edin- bu programın hangi gün okunacağını tayin 
yetkisi, Danışma Kuruluna veyahut Genel Kurula da verilmiş değildir; o, hükümeti kuran Baş
bakana verilmiştir... 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Neye göre? Hangi maddesine göre? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet hangi maddede aksine hüküm var? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Hangi maddede var? 
BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen oturunuz efendim. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, yüce kürsüde hilafı hakikat beyanda 
bulunamazlar. Anayasanın 110 uncu maddesi bu konuyla ilgilidir. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, Sayın Başbakan yanlış söyleyebilir, sizinki doğru olabilir; onu 
Genel Kurul takdir eder. Sizin cevap hakkınız yok, 

Devam ediniz efendim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Bir Başbakan böyle söyleyemez efendim, yalan 

söylemez. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz geldik, perşembe günü, yani Ge

nel Kurulun çalışma günü olan perşembe günü; programımızı cuma günü okuyacağız diye ifa
de ettik. 

Şimdi, burada dendi ki, "Efendim hiç böyle bir şey yoktur, hiç yapamazsınız..." 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, usul tartışması yapıyor Sayın 

Başbakan. 
BAŞKAN — Efendim, kendisi bilir, Sayın Başbakan bilir. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Usul tartışması bitti efendim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ben bir noktaya gelmek istiyorum 

efendim... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Usul tartışması yapıyorlar. O zaman, biz de bu 

konu hakkında söz istiyoruz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, bunlar, bizim programda, 

bizim programımızın okunmasında, muhalefetin vesile edip de salonu terkettiği konulardır. Hu
kuk anlayışını ifade etmek istiyorum. Bunlar hukuktur, hukuk... (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Programınız mı var ki okuyacaksınız?.. 
Programda, konuşacak bir şey yok. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O halde, sayın milletvekilleri, demek 

ki, vazgeçmeyeceğimiz şey, hukuk olacaktır. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Hiç uymadığınız şey, hukuk! 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Vazgeçmeyeceğimiz, işimize geldiği 

gibi yorumlamayacağımız şey, hukuk olacaktır, Anayasa olacaktır. Biz de, şimdiye kadar yap
mış olduğumuz icraatların hepsini ve tenkidi mucip olan Cumhurbaşkanı seçimini Anayasaya, 
hukuka uygun olarak yaptık ve bununla da, Anavatan Grubu olarak iftihar ediyoruz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Programa gel Sayın Başbakan, programa. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, iftihar ediyoruz ki, Türkiye Cum

huriyeti, demokrasiye geçtiği 1950'Ii yıllardan bu yana, ancak bir sivil şahsiyeti -Celâl Bayar 
hariç- ilk defa Cumhurbaşkanı seçebilmiştir; ilk defa, bir grup kendi içinden bir Cumhurbaş
kanı seçebilmiştir. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BEYTULLAH MEHMET GAZlOĞLU (Bursa) — Bu doğrudur; ANAP Grubu seçmiştir. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — ismet Paşa sivil değil miydi, Atatürk sivil değil miydi? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Sayın Bayazıt, hatip nasıl konuşacak?.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Eğer sizler bunu değerlendirmeyecek 

iseniz; ama mutlaka inananız ki, tarih değerlendirecektir. Siz bunu değerlendiremezseniz, ta
rih, mutlaka değerlendirecektir. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, hatibin her sözüne aşağıdan cevap vermek var mı?.. (SHP ve DYP 
sıralarından "Var, var" sesleri) Lütfen efendim... O halde, Sayın İnönü, Sayın Toptan konu
şurken aym şeyler yapılsaydı... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ama onlar makul konuştu. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Efendim, makulü zatı âliniz mi takdir edeceksiniz Sayın 

Bayazıt? (Gürültüler) Lütfen efendim... Lütfen... Rica ediyorum... Çok rica ediyorum efendim... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 26 Mart se

çimleri hakkında konuşuluyor ve bütün politika ve düşünce, 26 Mart seçimleri üzerine ku
ruluyor... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Yanlış mı? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, yanlış! Onu anlatmaya çalışıyo

rum. Yanlış... 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Onlar seçim değil mi? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 26 Mart seçimleri, hepinizin bildiği 

gibi, mahallî seçimlerdir... 
BAŞKAN — Sayın milletvekili arkadaşım, kendini parti kongresinde mi zannediyorsun? 

Milletvekilisin, oturacaksın ve konuşmayacaksın. Lütfen... Tahammül edemiyorsan dışarıda 
oturacaksın veyahut da camlı bölmenin yanına gideceksin... 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Robot muyuz Sayın Başkan, robot mu zannettin bizi? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu grup, mahallî seçimlerde seçime 

iştirak ederek gelmiş arkadaşlarımızdan teşekkül etmiş değil; biz, milletvekili genel seçimlerin
de yüzde 36 oy almak suretiyle buraya geldik. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Yüzde 36 ile iktidar olmak da çok ayıp. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, şöyle düşününüz : Bir hükü

met veyahut bir iktidar göreve başladı. Şimdi biz, her sene ve hatta giderek belki her ay, 'Aca
ba, bu hükümetin arkasında, seçimde aldığı nispette bir destek var mı?" diye soracak mıyız? 
Her.sene, '&caba bu hükümet desteğini muhafaza ediyor mu?" diye sorup, mutlaka bunun 
cevabını almak lazım geldiğine mi inanacağız? Eğer öyleyse, o zaman, her sene bir seçim yapalım! 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Hay hay, buyurun yapalım. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Her sene bir seçim yapalım; bakalım 
ki, hükümet, o günün iktidarı, acaba desteğini devam ettiriyor mu, ettirmiyor mu?! 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Nerede o yürek?.. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Böyle bir sistem yok. Bakınız Anaya
sa ne diyor : "Milletvekili seçimleri beş senede bir yapılır..." 

ADİL AYDİN (Antalya) — 1987'de niçin dört senede yaptınız? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Demek ki, bu, istikrarı temin ve çalı
şabilmesi için, iktidara tanınan bir süredir. Bu süre içerisinde, iktidar olan grup, parti, hizme
tini millete sunacaktır. 

Şimdi siz, 'Aman efendim, seçildin, bir ay geçti, iki ay geçti, bir sene geçti; desteğini kay
bettin, hadi gel seçime" dersiniz... Efendim, seçime bir senede veya iki senede gidilmesi eğer 
uygun olsaydı, Anayasaya bu hüküm derç edilirdi. Anayasamızda, böyle bir hüküm yoktur. 
Hiçbir devletin anayasasında da böyle bir hüküm yoktur ve hiçbir demokratik düzende de böyle 
bir tatbikat yoktur. 
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örnek... Hepiniz biliyorsunuz, Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Avrupa Parlamen
tosu seçimlerinde oy kaybeden devletler oldu, hükümetler oldu, partiler, oldu. Onlar seçim yap
tılar mı? Var mı? 

AHMET ERSİN (tzmir) — Siz, nasıl Başbakan oldunuz onu anlatın. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOÖLU (Bursa) — Siz yüzde 20 Ue oturuyorsunuz. (SHP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Devam edin efendim... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O halde, işin mebdei işin başlangıcı 
yanlıştır. İşte, o yanlış üzerine üretilen politikalann da hepsi yanlıştır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET ERSÎN (tzmir) — Siz, nasıl Başbakan atandınız, onu anlatan; hikâye anlatı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, burada yaptığınız hareketin cezasını herhalde almak istersiniz. 
Lütfen efendim... Lütfen... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla)—Biz, 1992'je kadar millete hizmet ede
ceğiz ve Allah'ın izniyle, iktidarda kalacağız. 

AHMET ERSİN (tzmir) — Sabahtan beri hikaye anlatıyor... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Bir defa daha sizi müsamaha ile karşılamam. 

Geçen seferki hareketinizi müsamaha ile karşıladım; ama bundan sonra karşılamam. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

AHMET ERSİN (tzmir) — Hikâye anlatıyor... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Şimdi, herkes söz atarsa hatip nasıl konuşacak? 

AHMET ERSİN (tzmir) — Sayın Başkan, sabahtan beri hikâye anlatıyor... 
BAŞKAN — Hikâyeyi de dinleyeceksin öyleyse. Vazifen ne senin?.. Burada oturup, konu

şanı dinlemek veyahut da söz istediğin zaman çıkıp kürsüde konuşmak! (SHP sıralarından gü
rültüler) 

Buyurunuz Sayın Başbakan, devam ediniz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Tfcnlış anlamadımsa, Sayın İnönü de 

bu kürsüde biraz evvel öyle ifade etti ve "zamanı geldiği takdirde seçimle meselelerimizi 
halledeceğiz" dedi. Eğer yanlışım varsa düzeltin, ben öyle algıladım. Buna katılıyorum. 

M. TURAN BAYAZrT (tzmir) — Şimdi size gelen notta o mu yazıyor Sayın Başbakan? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — buna katılıyorum ve meselelerimizi 

Meclis çatısı altında, demokratik usullerle çözmeye, münakaşa etmeye her zaman hazır oldu
ğumuzu bildirmek istiyorum. 

Münakaşaya hazırız, eleştiriye de hazırız; ama kavgadan yana değiliz. (ANAP sıraların
dan "Bravo Başbakan" sesleri) 

Tekrar ediyorum, münakaşaya hazırız; medenî ölçüler içerisinde münakaşaya hazırız; her 
türlü eleştiriye de açığız; ama kavgadan yana değiliz. Kavgadan hiç kimse fayda görmedi. Biz, 
kavgalı devirleri de yaşayarak geliyoruz. Millet olarak biz, o günleri de çok fed bir biçimde 
anımsıyoruz. Onun için, tekrar, Türkiye'yi kavgalı bir ortama katiyen götürmek taraftarı deği
liz, götürmek istemeyiz, ona vesile olmayız; ama şunun iyi bilinmesini isteriz ki, biz de hukuka 
saygılı olunmasını, haklarımıza saygılı olunmasını elbette ister ve mücadelesini veririz. 

AHMET ERSİN (tzmir) — \arım saatte nasıl hükümet kurdun, onu anlat. 
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TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 15 tane devlet bakanı ne iş yapacak? Bir de onu anlat. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın İnönü, şimdiye kadar, Hükü

metin, ülkeyi, kanun hükmünde kararnamelerle idare ettiğini ifade ettiler. Ben, buna kısacık 
bir cevap vermek istiyorum : Kendileri de gayet iyi biliyorlar ki, kanun hükmündeki kararna
melerle idare tarzını biz ihdas etmedik. Bu, çok daha evvelinden ihdas edilmiş ve tatbik edile-
gelen bir usul. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ama, on yılda çıkandan fazla çıkardınız üç yılda. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Dış borçlarımız hakkında verilen ra

kamlar hakikate uygun değil. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Kaç milyar?.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 45 milyar ifade ediliyor; 35 milyar bor

cumuz var. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — FMS dahil mi? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — \almz, borçlu olmanın... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, parlamenter sisteme saygılı bir milletvekilisiniz; ama hatibi 

susturmak size düşmüyor ve yakışmıyor. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ben, 35 milyar lira mı, dolar mı, onu sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Size de yakışmıyor efendim, size de yakışmıyor. Bütçede bunların hepsini 

sorarsınız. Bütçe geliyor. Tahammül gösterin; bunların hepsini bütçede sorarsınız. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Bütçe geliyor ya, Hasan da geliyor. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz borçlarımızı ödüyoruz, ödemede 

hiç sıkıntımız yok. 
Sayın milletvekilleri, bakınız, meseleyi şu şekilde kavramak gerekiyor: Bizim takip ettiği

miz ekonomik bir sistem var. Bunu her zaman ifade ediyoruz, "rekabete dayalı serbest pazar 
ekonomisi" diyoruz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Göster de görelim. Nerede?.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz "liberal ekonomi* * diyoruz ve bu 

sistemi muhafaza ediyoruz ve bu sistemi tatbik etmekle ülkenin kalkınacağına inanıyoruz. Sis
temimiz budur. 

Zaten, dünyadaki belli başlı sistemleri ifade etmek istersek, bir serbest ekonomi sistemi, 
bir müdahaleci sistem... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Say say, sistemleri say. 
BAŞKAN — Ne zaman öğretmenlik verildi size? Oturduğunuz yerden öğretmenlik yapı

yorsunuz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ve 1980 öncesi de, Türkiye'de tatbik 

edilen, karma ekonomi sistemi. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ertan Sert!.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, siz hangi sistemin savunucu-

susunuz? 
ADİL KÜÇÜK (Konya) — Onlar sistemsiz! 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Siz, bize ifade ediniz; siz deyiniz ki, 

"Bizim ekonomik sistemimiz şudur..." "Sizin tatbik ettiğiniz sistem başarıya ulaşmamıştır" 
diyebiliyorsunuz; ama neyi, ne şekilde, hangi sistemle yapacağınızı ifade etmiyorsunuz. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 
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AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Parti programımızı açın, okuyun. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz, müdahaleci bir sistemden yana 

değiliz ve müdahaleci sistemin de, artık, dünyada, iflas ettiği bilinen bir husustur. Bu sistemi 
tatbik edenler, bir an evvel bu sistemden kurtulabilmek için gayret içerisindeler, çaba içerisin
deler ve biz o nedenledir ki, sistemimizin devamında fayda mülahaza ediyoruz ve bu sistemde 
devam edeceğiz. 

Bakınız, ben hiç kimseyi suçlama için veyahut hiç kimseyle irtibat kurmak için söylemiyo
rum; ama vakaları unutmamak gerekir, hadiseleri unutmamak gerekir. Hadiseler, bize gelece
ğimiz için ışık tutmakdır, onlardan ders almalıyız. Nedir hadiseler? Fazla teferruatına inmeye 
lüzum yok; 1980'den önce Türkiye'nin durumu nedir? Yokluklar nedir? Kuyruklar nedir? Ka
raborsa nedir? Döviz yokluğu nedir? Şimdi siz nasıl diyeceksiniz ki, "Biz, 1980'den önce öyle 
güzel idare ettik ki, Türkiye'de her şey vardı, Türkiye'de bolluk vardı, Türkiye güllük gülistan
lıktı, ama şimdi işler tamamen tersine çevrildi." 

ADNAN KESKİN (Denizli) — O zaman, Adalet Partisinin Erzincan ti Başkanıydın Sa
yın Başbakan. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Dinleyiniz efendim, dinleyiniz... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Adalet Partisinin Erzincan İl Başkanıydın. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Denizli) — Elbette, elbette... Bakınız, size anlatayım. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — O zaman söyleseydin bütün bunları. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz, hiçbir zaman aslımızı inkâr et

medik, etmeyiz de. Biz, bir felsefenin adamıyız. Nedir?.. Milletin mutluluğudur. Nedir?.. Ül
kenin selametidir. Nedir?.. İnsan haysiyetidir, insanca yaşamadır. Nedir?.. Manevî varlıkları
mıza, manevî değerlerimize bağlılıktır, biz, bu felsefenin adamıyız. Felsefede değişiklik yok; 
felsefe devam ediyor. Allah nasip etti; inşallah, biz de bunun bayrağını burca dikeceğiz. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, demek ki, meseleleri, detaylarda değil, rakamları çarpıtarak değil, 
insan zihinlerini bulandırarak değil; meseleleri, görünenlerle değerlendirmek, görünen şekliy
le algılamak lazım. Şimdi siz, 1980'den önceki dönem için eğer "Muvaffakiyetli bir dönemdir" 
diyebiliyorsanız ve Türk Milleti de buna "evet" diyebiliyorsa, bizim diyecek hiçbir şeyimiz yoktur. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, şimdi, öyel değil. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Senden önceki Hükümetten bahset. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi ben, bu "70 sent" lafını söy

lemek istemiyorum; ama şimdi, Merkez Bankasında 4 milyar doları aşkın rezervimiz var. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Borcunu öde o parayla. 
BAŞBAKAN YILDIMI AKBULUT (Devamla) — O halde, hangi ekonominin sağlıklı ol

duğuna, gelin, bu ve buna benzer ölçülerle karar verelim. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Horzum'a mı, Ertan Sert'e mi, davulcuya mı?.. 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, zatı âliniz konuşurken, benden, sükûneti sağlamamı isterseniz, 

haksızlık etmiş olursunuz. Siz konuşurken, mümkün olduğu kadar, Meclisi sükûnete davet edi
yorum ve muvaffak oluyorum; ama siz sükûneti bozuyorsunuz. Aksi takdirde, başka bir za
man, benden, bu sükûnet hakkını isteyemezsiniz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, sistemi anlayamadık; davulcunun mu, Hor-
zum'un mu?.. 

BAŞKAN — Efendim, davulu başka yerde konuşun, burada değil. 
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ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — ibran Çevik'ten bahsetsin o zaman. 
BAŞKAN — Gelin de konuşalım efendim. 
EROL AGAGtL (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Başbakana soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Ağagil, bu tavrı size hiç yakıştıramıyorum. Ne sorusu soracaksınız? 

Siz nasıl sual soracaksınız? Altı seneden beri milletvekilisiniz... 
Buyurun efendim, siz devam edin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, saygıdeğer ko

nuşmacılar görüşlerini burada ifade ettiler. Konuşmalarında dikkatimizi çeken bir husus da 
şudur : Kendilerini, Anavatan Partisinin iç meseleleriyle çok yakinen ilgili gördüm. Halbuki, 
ben şöyle biliyorum : Partilerin iç meseleleri, diğer partilileri ilgilendirmez. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Başbakan, bizim genel başkanlarımızı burada dile ge
tirdi; nasıl unuttunuz? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ayıp! Bu kadar olmaz... Yaşlı adam! Bunak! 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — O, bir milletvekili, "yaşlı adam" değil. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
Siz devam edin efendim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, bakın, prensipleri söyleye

lim de, eğer beğenmezseniz siz yine devam edin. 
Partiler, diğer partilerin iç meseleleriyle uğraşmamalıdır efendim. Eğer, biz de uğraşacak 

olursak, "falanca partide kim ne yapıyormuş, filanca partide kim ne düşünüyormuş, filanca 
partide gruplar varmış; yok, işte, onların felsefesi şöyleymiş, bunlann felsefesi böyleymiş" gibi 
düşünceler ve sorular ve bunlann cevapları gündeme gelir. Gündeme gelir; ama, bu konular 
Türk siyasî hayatına rahatlık değil, sıkıntı verir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Onun için, lütfen, herkes kendi iç bünyesi ile ilgilensin. Kendi iç meselelerini, bırakın ken
di kendilerine halletsinler. (ANAP şualarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Aksi takdirde, sizin 
de iç meselelerinizle uğraşanlar olur. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Hasan geliyor, Hasan... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kimin geleceğini siz de görürsünüz. 

(ANAP aralarından "Ecevit de geliyor" sesleri) 
Sayın İnönü, "Laikliğe aykırı davranışları halkımızın desteği ile önledik" dediler. 
Sayın milletvekilleri, bu husustaki düşüncelerimi ifade etmek istiyorum : Laiklik, dinsiz

lik demek değildir; dine aykırılık, dine karşılık demek değildir. Laiklik, aksine, din ile vicdan 
hürriyetinin teminat altında olmasını sağlayan bir prensiptir ve bu nedenledir ki, biz de, laikli
ğe sıkı sıkıya bağlı bir Grubuz, bir Partiyiz. 

Bu arada, TRT hakkında, televizyon hakkında ileri sürülen fikirler oldu. Bizim kontrolü
müz altında değildir TRT. Kendisine bizim herhangi bir müdahalemiz sözkonusu değildir; ola
maz da. Ne gibi tasarrufta bulunacaksa o tasarrufu kendisine aittir. 

Sayın Toptan, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki hadiseleri önleyemediğimiz
den, geçmiş hükümetlerin önleyemediğinden" bahsettiler ve bu hususta fikir beyan ettiler. 

Şimdi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde cereyan eden hadiseleri, Hükümetimiz, 
geçmiş hükümetler gibi, ciddiyetle takip edecektir. Her türlü tedbirin alındığı inancını muha
faza ediyorum; ama bu meselelerin bir polemik konusu yapılmaması görüşündeyim. Eğer, geç
mişteki olayları buna benzetme çabası var ise, lütfen, böyle telakki edilmesin Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgelerindeki hadiseler. Geçmişteki hadiselerin boyutları çok başkadır, bura-
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dakilerin çok başkadır. Ben burada ifade ediyorum, bir siyasî malzeme yapılmaksızın, pole
mik konusu yapılmaksızın, muhalefet gruplarının da getirebileceği her türlü öneriyi tatbike 
Hükümetimiz hazır olacaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu bizim millî 
bir meselemizdir, bu meseleyi hep birlikte çözelim. 

Bulgaristan meselesi de dile getirildi. Bu arada, dış politikadan bahisle, Amerika ile olan 
münasebetlerimiz de tenkit edilmek istendi. 

Bulgaristan meselesini, hep beraber, Türk Milleti olarak yaşadık. Dünyanın hiçbir yerin
de görülmemiş bir şekilde, 330 bin kişi, bir ay, iki ay gibi kısa bir müddette Türkiye'ye gelmek 
durumunda kaldı. 

M. CEVDET SELVl (Eskişehir) — Çağıralım... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Çağırırız efendim, çağırırız. Elbette 

çağıracağız. Sıkıntıda olan insanlan, zor durumda olan insanları elbette çağıracağız. 
AHMET ERStN (tzmir) — Niye geri yolladınız? 
M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Ama, geri göndermemek şartıyla... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Geri göndermek bizim inisiyatifimiz

de olan iş değil. Geri dönüşün sebebi, parçalanmış ailelerdir. Geri dönüşün sebebi, buraya ge
len kişilerin oradaki mal ve mülkleri hakkında tasarruf imkânını sağlayabilmektir. 

ALAETTlN KURT (Kocaeli) — Söylediğinize inanıyor musunuz Sayın Başbakan? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Elbet efendim... inanmayacak ne var 

bunda? Niye inanmayacaksınız? Siz neden inanmıyorsunuz? \ani, bunun altında ne yatıyor 
ki, hangi maksat yatıyor kilsiz inanmak istemiyorsunuz? Biz, bir hükümet olarak, geçmiş hü
kümetler olarak zorda kalan bu insanlan ülkemize davet etmiş isek, hata mı etmişiz?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Orada kalsınlar efendim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Orada kalsınlar efendim; ama, orada 

kalamıyorlarsa, orada kalmalarına müsaade etmiyorlarsa insanlara eziyet ediyorlarsa; biz, 
"gelin" demişsek, "gelin çorbamızı paylaşalım" demişsek, hata mı etmişiz?.. Hata mı etmi
şiz?.. Hata mı etmişiz?.. 

Bulgar yöneticilerine ilk günden beri diyoruz ki, kapsamlı bir anlaşma yapalım, bir göç 
anlaşması yapalım. Bu şekilde... 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Halledemediniz, "70 milyon olalım da öyle..." dediniz... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Siz, böyle, karşılıklı konuşmayı çok 

seviyorsunuz... 
BAŞKAN — Sayın Selvi, hatibin sözünü keserseniz nasıl konuşturacağız? Siz kürsüde ko

nuşurken söz atıldığında, benden, söz atılmamasını istiyorsunuz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bunlar millî meselelerimizdir. Bunla

rı siyaset malzemesi yapmak doğru değildir. Bu, ülkemize de, o insanlara da fayda getirmez. 
Bir vize uyguladık... Bugün, Batı Almanya da aynı şeyi düşünüyor. Düşünüyor diye yer 

yerinden mi oynuyor? Demek ki, bazı şartlar o şekilde davranışları da gerekli kılabiliyor. 
Şimdi yeni yönetim işbaşında. Yeni yönetime de aynı düşüncelerimizi tekrarlıyoruz. Yeni 

yönetime de, oturup anlaşalım, bir göç anlaşması yapalım ve bir program içerisinde... Soydaş
larımızın, esasen, Bulgaristan'da kalması taraftarıyız; ama hangi şartlarla?.. İnsan haklarına 
riayet edilmesi şartıyla, Bulgaristan'da insanca yaşamaları temin edilmek şartıyla razıyız; ama 
buna rağmen, bu şartlar tahakkuk etmiyorsa, biz yine yapacağımız anlaşma mucibince, o soy
daşlarımızı Türkiye'ye alacağız. 'Aynı politikayı devam ettiriyoruz. 
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Burada, Amerika ile olan münasebetlerimiz de dile getirildi ve ifade edildi ki, "en kötü 
dönemini yaşıyor." Sözde Ermeni soykırımı tasansı nedeniyle, bu tasannın Kongreye verilmiş 
olması ve Kongreden çıkacağı ihtimaliyle bu ifadede bulunuldu. Münasebetlerimizin gerginliği 
açısından "En kötü olduğu dönem" olarak ifade edildi. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Dışişleri Bakam o ifadede bulundu. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yüce Heyetinize bir hatırlatmada bu

lunmak istiyorum: Amerika Birleşik Devletlerinin, Türkiye'ye ambargo koyduğu dönemler var. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — O zaman bile o yapılamadı işte. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O ambargo konulan dönemlerde mi 

münasebetlerimiz en kötü düzeydeydi; yoksa, Kongreden, henüz bir karar dahi çıkmamışken 
mi münasebetlerimiz en kötü düzeydedir? Bir hakikati tebarüz ettiren bir ifade değildir bu. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — O zaman dahi yapılamadı işte bu. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ve bu tasan, sadece bizim Hüküme

timiz zamanında verilmiş değil ki. Bu gibi tasarılar, geçmiş hükümetler döneminde de durma
dan verilmiş ve gündeme getirilmiştir. 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Lütfen, hafife almayın Sayın Başbakan, o kadar 
hafife almayın. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu tasan Kongreden çıkarsa, elbette 
ki, Amerika ile olan ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Neler yapacaksınız? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Elbette. 
Sayın Toptan 1980 yılı enflasyon rakamlarından bahsederken, yanılmıyorsam, yıllık ra

kamları "Yüzde 29" gibi ifade ettiler ve aylar itibariyle enflasyon rakamlarını ifade ederken, 
" 2 " ve " 7" rakamlarını telaffuz ettiler. Bu rakamlar doğru değildir. 

Bakın, 1980 yılı, yıllık enflasyon oranı yüzde 107; 1980 yılı Şubat ayı enflasyon oranı, ay
lık yüzde 29,3'tür. Bunu da Yüce Heyete arz etmek isterim. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Fiyat ayarlamasıdır o; bir de 1980 yılının Ağustos 
ayını söyleyin, ne olmuş. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Enflasyonu kaça çıkardığınızı da söyleyin. 
BAŞKAN — Hatip hanginize cevap versin efendim? 20 kişi birden sorarsa hangisine ce

vap verir? 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Enflasyonu kaça çıkardıklannı da söylesin Sayın Başkan. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 1980 yılının Ağustos ayını da söylesin, ne olmuş. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, o zaman Sayın Koksal'a bu notlarınızı verseydiniz... Eksik 

davranmışsınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, evvela siz orada ciddi otursanıza. 
BAŞKAN — Evet, devam edin Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ayrıca, "İşsizlik oranının yüzde 22 

civarında olduğu" ifade edildi. Halbuki, 1980'de 11,6; 1983'de 12,1; 1988'de 9,8 nispetindedir 
bu oranlar ve 1983 ile 1988 arasında bir düşüş göstermektedir. Sayın Toptan bu rakamları nere
den aldı ise, bilmek de isterim. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sizin yaptığınız anlaşmalar var Sayın Başbakanım. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, sık sık bu kürsüye geleceksiniz ve benden sükûnet isteyecek

siniz; o zaman bu hakkı kendinizde nasıl göreceksiniz? Lütfen efendim... 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, sözlerimin ba
şında da ifade ettiğim gibi, biz, demokratik nizamın bütün gerekleriyle Türkiye'de yerleşmesi
ne, kök salmasına yardımcı olacağız ve bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü, inanıyorum ki, de
mokrasi, insan haysiyetine en uygun olan rejimdir. Biz de, zaten, insanımızı mutlu edebilmek 
için, insanımızı refaha kavuşturabilmek için, insanımıza huzur verebilmek için, insanımıza 
güven verebilmek için teessüs etmiş bir siyasî partiyiz. Onun yolunun da demokrasi olduğuna 
inanıyorum, tç bansın da, ancak demokratik usullerle sağlanabileceği inancımı, hiçbir zaman 
kaybetmedim. Onun gereği hoşgörüdür, onun gereği sevgidir, onun gereği diyalogtur. Biz buna 
hazırız ve aynı şekilde, aynı inanışla devam edeceğiz, öyle ümit ediyorum ki, bu davranışımız 
nedeniyle de, Türkiye'yi ve vatandaşımızı huzura, refaha ve mutluluğa kavuşturacağız. O ne
denle, Yüce Heyetinizden güvenoyu istiyoruz. Bize güveniniz. 

Hepinize saygı ve muhabbetlerimi belirtirim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayak
ta alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet programı üzerinde parti grupları ve Hükümet konuşmuşlardır. 
Söz sırası, Sayın Fehmi Işıklar ve ondan sonra Sayın Mustafa Yılmaz'dadır. 
10 dakika ara verdikten sonra kendilerine söz vereceğim. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.58 

— — — — — » 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Başkanvekill AbdulhaUm Araş 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ertuğrul özdemir (Orda) 

— ^ ^ — — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

IV. — HÜKÜMET PROGRAMI 
1. — Başbakan Ytldtrtm Akbulut tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programtnm görüşülmesi 
BAŞKAN — Hükümet Programı üzerindeki görüşmelere, kaldığımız yerden devam 

ediyoruz. 
Parti grupları adına, sırasıyla, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdal tnö-

nü,Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Koksal loptan, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Yasin Bozkurt ve Hükümet adına da Sayın Başbakan konuşmuşlar; bu suretle, gruplar ve Hü
kümet, konuşmalarım tamamlamıştır. 

Şimdi de söz sırası, şahıslar adına konuşmak isteyen ve sırasında bulunan Sayın Fehmi 
Işıklar ile Sayın Mustafa Yılmaz'ındır. 

Sayın Fehmi Işıklar'ı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun. (SHP sıralarından "Hükümet yok" sesleri) 
BAŞKAN — Gelirler efendim... Hükümet yerini alsın efendim. 
VEDAT ALTUN (Kars) — Hangi hükümet?.. 
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BAŞKAN — Sabırlı olalım efendim. Sayın Fehmi Işıklar'ı kürsüye davet için biraz zor
landım. Diğer milletvekili arkadaşlarımız da yeni geldiler. Bu itibarla, 10 dakika aradan sonra 
hangi saatte başlayacağı konusunda arkadaşlarımız tereddüt etmiş olabilirler. Hükümet gel
mediği takdirde de ara veririm, tekrar müzakereye devam ederiz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Zatı âlinizin kürsüye çıktığı, kapalı devre televizyondan 
görünüyor. 

BAŞKAN — Takdir ederler efendim. 
Hükümet yerini almıştır, buyurun efendim. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, Hüküme

tin bu programına Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgi az, bunu zorla fazlalaştırmak müm
kün değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu programla, pişkinlik doruk noktasına ulaştırılmış; san kaplı Hü
kümet programında, elli dirhem şeker için bir kilo keçi boynuzu çiğnenmiş; bu programla hal
kımızın yüzünün gülmeyeceği bir kere daha anlaşılmış ve bugüne kadar uygulanan politikala
rın uygulanacağı ortaya çıkmıştır. Yoksullar daha yoksul, zenginler daha zengin olacaktır; bu 
dönem de bu politika sürecektir. Zaten, Sayın Başbakan da bu politikaları sürdüreceğini ifade 
etmiştir. Biz bunları söyleyip Hükümeti eleştirirken, yoksullar daha yoksul, zenginler daha zengin 
olacaktır derken, ANAP'lı milletvekillerinin Hükümete yönelik takdirlerinin arttığını da bili
yoruz; çünkü, onlar da Hükümetten farklı düşünmüyorlar. 

Bakın, Hükümet programında ne diyor: "İktidarımız döneminde geride bıraktığımız yıl
lar, siyasî ve ekonomik istikrarın güçlendiği, sosyal problemlerin çözülerek hafiflediği, herke
sin yarınından emin ve geleceğe güvenle baktığı, demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleştiği, 
insan haklarına saygının büyük duyarlılık içinde sürdürüldüğü, ülke itibarının arttığı parlak 
bir dönem olmuştur." Şimdi, bu paragraf üzerinde durmak istiyorum. 

"İktidarımız döneminde geride bıraktığımız yıllar siyasal ve ekonomik istikrarın güçlen
diği dönem olmuştur" denilmektedir, önce, siyasî istikrar nasıl güçlenmiştir, buna bakalım 
: Size göre yüzde 36, son 26 Mart seçimlerine göre yüzde 21,80'le halen iktidarın sürdürülmüş 
olması, siyasî istikrarın ortadan kalktığını göstermektedir. Hele, kamuoyu yoklamalarına göre 
oyu yüzde 13'e düşmüş Anavatan Partisinin Cumhurbaşkanını da seçmesi, siyasî istikrarsızlı
ğın yeni bir dönemini başlatmış olmaktadır. 

Ekonomik istikrar güçlenmiş midir? Paramız, dolar ve mark karşısında pul olmuştur. Ya
tırımlar durmuş, bu nedenle, işsiz sayısı S milyona varmıştır. KİT'lerin satışı yok pahasına ya
pılmaktadır. Enflasyon sürekli artmaktadır. Ekonomik anlamda istikrarın güçlenmesi de bu... 

Hükümet programının 9 uncu sayfasında, "Türkiye'nin çimento üretiminin 1983'te 13,6 
milyon ton iken, 1988'de 22,3 milyon tona çıktığı; demir-çelik üretiminin ise, 1983'te 3,9 mil
yon ton iken, 1988'de 8 milyon ton olduğu" ifade ediliyor. Üretim bu kadar artıyorsa, bu mü
esseseler bu kadar kârlıysa, bu KİT'ler yabancılara niçin peşkeş çekiliyor ve yabancılaştırılıyor?.. 

6 ncı sayfada, şu şekilde ilginç bir belirleme var : "Hükümet olarak, siyaseti, açık olma
yan fikir ve tedbirlerin„yapılamayacak işlerin, yerine getirilemeyecek vaatlerin, sloganlardan 
ibaret-programların itibar edildiği bir hizmet alanı olarak görmüyoruz. Bugün ve yarın, sorun
larımızın geçici tedbirlerle, kulağa hoş gelen sloganlarla çözülebileceğini sanmak, bilgisizlik 
değilse, gaflettir" deniyor. 

Bu sözlere kesinlikle katılıyorum. Ekonomimizin en önemli yönü enflasyondur. 1986 büt
çesinde yüzde 25 olarak öngörülen enflasyon yüzde 30 gerçekleşiyor; 1987'de yüzde 20 olarak 
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öngörülen enflasyon yüzde 55 oluyor; 1988'de yüzde 33 öngörülürken yüzde 75 oluyor; 1989'da 
yüzde 38 öngörülürken yüzde 70'leri aşıyor. Bu, Hükümetin, övünülen bütçesi!.. 

Şimdi de, hafızalarınızı tazelemek bakımından, Sayın özal'ın enflâsyon konusundaki de
meçlerini yinelemek istiyorum : 

"Kaşıkla verilen zammı, enflasyon, kepçeyle geri aldı. ANAP, hayat pahalılığını frenle
meye, ortadireğin alım gücünü artırmaya kararlıdır." 1983'te söylemiş... Bunlar slogan... 

"Enflasyonu yüzde 10'un altına düşürmezsek fakir fukaranın durumu daha da kötüye 
gider." 1984* te söylemiş. 

"Enflasyon 1987'de belki yüzde 15'e, belki yüzde 25'e iner." Ocak 1985'te söylemiş. 
"Açıkça söylüyorum, 1987'de enflasyon yüzde 15'e inecek. Enflasyonu inşallah 1988'den 

evvel yüzde 10 civarına indiririz" Nisan 1986'da söylemiş. 
Bu sözler bilgisizlik nedeniyle söylenmemiştir. Çünkü Hükümet, enflasyonu bilinçli ola

rak tırmandırmakta, onu, gizli bir vergi, kronolojik bir vergi olarak, halkın soyulması, sömü
rülmesi için kullanmaktadır. Şimdi, bunlar gerçekleştirilemeyen ve slogan türünden sözlerdir. 
Bunu, bilgisizlik olarak kabul etmiyoruz, öyle ise, bu bir gaflettir. Hükümet, programında, 
bu tür sloganlara, "gaflettir" diyor. Hükümet programı, bundan önceki hükümet programla
rına ve Sayın özal'a gaflet içinde olduğunu söylüyor. 

Okumaya devam ediyorum : "Sosyal problemlerin çözülerek hafiflediği..." 
Değerli arkadaşlarım, sosyal problemler çözülmüş müdür? \ani, hastanelerdeki kuyruk

lar azalmış mıdır? Halkımızın sağlık sorunu çözülmüş müdür? Halkımızın eğitim sorunu çö
zülmüş müdür? Çağdaş bir eğitime kavuşturulmuş muyuz? Fakir fukaranın, parasız olan in
sanların çocukları bugün eğitim olanağına sahip midir?.Her şeyden önemlisi, liseyi bitiren, 
hatta üniversiteyi bitiren gençlerimiz iş bulabilmekte midirler? Demek ki, sosyal sorunlar da 
hafiflememiştir. 

Devam ediyoruz : Altı yıllık dönem, demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleştiği bir dö
nem olarak niteleniyor. Bu, demokrasiyi bilmemek anlamına gelir. Şimdi bu altı yılı, demok
rasinin bütün kurumlarıyla yerleştiği bir dönem olarak nitelemek Hükümetin, demokrasiden 
bir şey anlamadığını ya da demokrasiyi bilmediğini gösteriyor. 

Demokrasinin önünde en büyük engel ve kambur düşünce, örgütlenme, vicdan ve inanç 
özgürlüğüne konulan sınırlamalardır. Hükümet programları soyut sözlerden ibaret olmamalı
dır; çünkü, uygulamayla ilgilidir. Somut olarak soruyorum : Hükümet çok açık bir şekilde or
taya koymalıdır; 141 -142 ve 163 üncü maddeleri kaldıracaklar mıdır, kaldırmayacaklar mıdır? 
Bu yok. Soyut söz, "Demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirdik" diyorlar. 

Demokrasiyi kurum ve kurallarıyla yerleştirmek için, önce, çağdışı anlayışla hazırlanmış 
olan bu Anayasayı değiştirmek lazım. 

İkincisi, demokrasinin en önemli özelliklerinden birisi, serbest seçim, gizli oydur. O za
man, bu antidemokratik Seçim Yasasını değiştirmek ve bu tür tartışmaları önlemek gerekir; 
yüzde 21'le iktidar olmak, yüzde 36 ile iktidar olmak gibi değerlendirmeleri ortadan kaldır
mak gerekli. Bu anlamda da, Hükümetin programında somut herhangi bir ifade tarzı yok. 

Sonra, demokrasi, dört yılda bir, beş yılda bir oy verilen rejim değildir. Demokrasi, sürek
lidir ve bir yaşam biçimidir. Buna, çeşitli kurumlarla, kuruluşlarla, halk katılır; yani esnaflar, 
köylüler, işçiler katılır; sendikalar, dernekler, kooperatifler yoluyla katılır. Bunların tümü eksiktir. 
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45 inci sayfada, "Sendika kurma, toplusözleşme, grev hakkı ve lokavt, hür demokratik 
nizamda çalışma hayatını düzenleyen temel unsurlardır" deniyor. Peki, Türkiye'de çağdaş an
lamda sendikal hak ve özgürlüklerden söz etmek mümkün müdür? örnek aldığımız Batı'da, 
Avrupa'da polislerin ve subayların bile sendika kurma ve greve gitme hakkı vardır, ama Türki
ye'de, memurların ve öğretmenlerin sendika kurma hakkı yoktur. Bırakın memur ve öğretmenleri, 
işçilerin büyük bir çoğunluğunun grev hakkı yoktur; yeraltı madenlerinde çalışanların, banka
larda çalışanların grev hakkı yoktur. Hükümet, bizzat bu antidemokratik yasalar nedeniyle 
grev kırıcılığı yapmaktadır. SEKA'da uzunca bir grev yaşanmıştır ve milyarlarca lira zarar edil
miştir. Demir-Çelik'te 135 günden fazla grev uygulaması yapılmış, ülke ekonomisi zarar gör
müş, kamu zarar görmüş ve işçiler zarar görmüştür. O grevlerde uğranılan zararın onda biri 
işçilere ödenmiş olsaydı, bu grevler olmayacak, zarar görülmeyecek ve işçiler bu kadar sıkıntı
ya düşmeyeceklerdi. Seydişehir'de de yaşamıştık bunu. 

En son, Et-Balık Kurumu'nda çok ilginç bir örnek yaşadık. Daha, sendika ile işveren top
lusözleşme masasındayken, anlaşma umudu varken, devamından onur duyduğunuz, devamı 
olduğunuzu gururla söylediğiniz sizden önceki Hükümet, grevi uzunca bir süre ertelemiş ve 
grev hakkı olmadığı için işçilerin pazarlık güçlerini zayıflatmıştır. 

"İnsan haklarına saygının büyük duyarlılık içinde sürdürüldüğü" ileri sürülüyor. Acaba 
bu doğru mu? 

Değerli arkadaşlarım, gerçeklere istediğimiz kadar gözümüzü kapayalım; gerçekler, acı bir 
biçimde, ülkemizde sıkıntı yaratacak derecede gelişiyor. Daha önce de söylemiştim; eğer bir 
ülkede insanlara insan pisliği yediriliyorsa, bir bölgede, örneğin Silopi'de, tekmil haberi "9 
kişi öldürüldü" diye verildikten sonra, 3 kişinin öldüğünü gören güvenlik güçleri 6 tane daha 
suçsuz genci öldürebiliyorsa, birçok insan fişleniyorsa, birçok insan haksızlığa uğruyorsa, dev
let terörü baskısı altındaysa, insan haklarından söz etmek mümkün değildir. Dipçikle, copla, 
kurşunla, işkence ve fişlemeyle insan haklarına saygıyı gerçekleştirmek mümkün değildir; müm
kün olmadığımda görüyoruz. Güneydoğuda halen olağanüstü hal durumu sürüyorsa, burada 
insan haklarından söz etmek zor biraz. 

Olağanüstü hal bölgesinde korucu olarak görevlendirilenler 369 000 lira net maaş alıyor. 
Şimdi onu da aştılar, aşiretlere göre maaş veriliyor; aşiretindeki nüfus cüzdanı sayısına göre 
maaş bağlanıyor, silah veriliyor. Bu uygulamayla, ülkede insan haklarından nasıl söz edebiliriz? 

Yine aynı paragrafta, "Ülke itibarının arttığı parlak bir dönem yaşanmıştır" deniliyor. 
Ülke itibarı nasıl artar? Bulgaristan'dan gelen göçmenlerimizin sorunlarım çözemeyişimizin, 
dünya kamuoyunda yeteri kadar destek bulamayışımızın nedeni, itibarlı olmak mı acaba? Bu
nu, hiç kendi kendimize soruyor muyuz? 

Sayın Başbakan da ifade etti, Anavatan'ın sayın sözcüsü de ifade etti. Değerli arkadaşla
rım, vize uygulamasından dolayı insanlar büyük sıkıntıya düştü Bulgaristan'da. Buradan gi
den insanlar propaganda aracı olarak kullanılıyor. Bu, ülkenin itibarını sıfıra indiren bir uygu
lamaydı. Düşünmeden yüksek perdeden atmanın devlet yönetimiyle bağdaşmadığını acı bir bi
çimde yaşadık. 

Şimdi, Anavatan sözcüsü diyor ki, "Jivkov'u değiştirttik." Benim bildiğim, Jivkov'u po-
litbüro değiştirdi. Anavatan iktidarı, politbüro olarak görev mi yaptı da, Jivkov'u değiştirdi? 
Kaldı ki, o politbüronun da, boyunu aşan uluslararası ilişkileri vardır. Yani, birtakım sözleri 
söylerken biraz daha dikkatli olursak iyi olur. 

— 422 — 



T.B.M.M. B : 31 13 . 11 . 1989 0 : 2 

Değerli dostlarım, bu kadar dış borcu olan ülkenin itibarı olmaz. Yani, borçlunun itiba
rıyla, borçsuzun itibarı bir değildir. Sayın Başbakan sinirlendi, dedi ki, "Bizim, 35 milyar do
lar dış borcumuz var, muhalefet 45 milyar dolar dedi." 

Bundan gocunmayın ve sevinin; sizin dış borcunuz arttıkça itibarınız artıyor ya, bırakın 
muhalefet yüksek söylesin ve sizin itibarınız daha çok artsın! 

Şimdi, programın 15 inci sayfasında deniliyor ki : "Biz sosyal adaletçiyiz" Bazı kelimele
ri kullanırken, insan üzülüyor. "Sosyal adaletçiyiz" demek çok güzel. Keşke, olunabilse, keşke 
adil olunabilse, keşke sosyal adaletçi olunabilse... Devam ediyor, diyor ki, "Bizim kıymet hü
kümlerimiz içinde, komşusu aç yatarken tok uyumak hoş görülmez." Kıymet hükümlerimiz 
içinde, yani değer yargılarımız içinde, komşusu aç ise, o insan tok yatamaz. Şimdi, koca bir 
halk aç... Belli ki, sizin komşularınızın tuzu kuru ve karınlan tok; mışıl mışıl uyuduğunuza 
göre... Halktan farklı yerlerde oturuyorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Devam ediyor : "Bunu nefsimiz için istersek, başkası için de isteriz." Bunlar (fukaralık 
ve açlık) sizin için de istenecek bir şey değildir. Onun için, halka reva görmemelisiniz. 

Şimdi, bir sözün üzerinde durmak istiyorum : "Milletimiz, vatandaşımız aşırılıktan ve kav
gadan hoşlanmıyor." Bu doğru, programda tek doğru söz, bu; aşırılıktan hoşlanmıyor. Nasıl 
aşınlıktan? Mesela, aşın sömürüden hoşlanmıyor. Hoşlanıyorsa, bilmiyorum... \ani, size böyle, 
"hoşlanıyoruz" diyen, gelen bir fukara, bir işçi oluyor mu, memur oluyor mu bilemiyorum. 
Aşırı baskıdan hoşlanmıyor; doğru. Aşın haksızlıktan hoşlanmıyor. Halkımız aşırı ahlaksız
lıktan hoşlanmıyor. Halkımız, aşın adam kayırmaktan hoşlanmıyor. Halkımız, aşırı partizan
lıktan hoşlanmıyor ve halkımız aşın geçim sıkıntısından hoşlanmıyor. Şimdi, bunlar, aşın olunca, 
kavganın nedeni oluyor. Derler ya, "biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar." Uygulanan bu 
ekonomik politika nedeniyle, biri yiyor, çok insan bakıyor, biri de bakmıyor... Kavganın teme
linde yatan bu. Şimdi o noktaya geleceğim. 

Aşın geçim sıkıntısından hoşlanmıyor, dedim. Programa göre, aşın geçim sıkıntısı neymiş?.. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, 2 dakikanız kaldı. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Şimdi, 24 üncü sayfada, Hükümet, aşırı geçim sıkıntısı
nı nasıl tanımlıyor, Sayın Başkan; bakın, geçim sıkıntısı neymiş?.."Geçim sıkıntısı, gelişen, ih
tiyaçtan artan, daha iyi yaşamak isteyen her toplumda hissedilen bir durumdur." 

Neymiş geçim sıkıntısı? Gelişen toplumda bulunurmuş, ihtiyaçları artan toplumda bulu
nur muş!.. Yani, bu tanıma göre, Amerika, Avrupa ve Japonya'daki toplumlar geçim sıkıntısı 
içinde; Çünkü, gelişiyor ya onlar, Türkiye gibi geçim sıkıntısı içindeler!.. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, şimdi, toplumsal, ekonomik ve siyasal yönden derin bir bunalım yaşa
nıyor. Buna 31 Ekimde, bir de Cumhurbaşkanlığı eklendi. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — O iş bitti. 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Kim ne derse desin, Türkiye'de bunalım derinleşecek, 
içine Cumhurbaşkanlığını da alan bir bunalım yaşanacaktır. 

En kısa zamanda enflasyon durdurulmalı ve geri çekilmelidir. 
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İşsizliği azaltacak yatırımlara yönelinmelidir, işsizlere iş bulunmalıdır. 
Geçim sıkıntısı içinde olan emeklilere insanca yaşayacak bir düzey sağlanmalıdır. Emekli

ler arasındaki farklılık kaldırılmalıdır. Bugün, Bağ-Kur'dan emekli olan bir insanımız -
ortalamasını söylüyorum- 80 bin lira dolayında emekli maaşı almaktadır. 

Memurlara, öğretmenlere insanca yaşayacakları bir maaş belirlenmeli, sendika kurma hakkı 
tanınmalı ve örgütlenerek, Hükümetle, devletle pazarlık yapıp, çalışma ve yaşama koşullarını 
düzeltmeliler. 

Tüm işçilere grev hakkı tanınmalı, sendikal hak ve özgürlükler, çağdaş düzeyde, ILO ilke
lerine uygun düzenlenmelidir. 

Köylünün, esnafın alın teri değerlendirilmeli; ürününü satarken, ihtiyaçlarını alırken sö-
mürülmemelidir. 

Hapishanelerin durumu iyileştirilmeli, yürekleri yakan bir sorun olmaktan artık kurtarıl
malıdır. Hapishanede yatan gençlerimizin anaları feryat etmektedir. O gençler, gençliklerini 
yaşamamışlardır. Bu nedenle, toplumsal birr yara olan bu sorunu kökten çözmek için, genel 
ve kapsamlı bir af çıkarılmalıdır. 

Olağanüstü hal kaldırılmalı; güneydoğu ve doğuda da barış sağlanmalıdır. Unutmamalı
yız ki, güneydoğu ve doğuya çocuğunun askerliği çıkan aileler tedirginlik içindedir. Olay, artık 
toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. 

Şimdi, Çankaya'dan kumandalı bu Hükümet, bunları gerçekleştirebilir mi? Kanımızca, 
Çankaya'dan kumandalı bu Hükümet, bunları gerçekleştiremez. 

1989'un bahar aylarında işçiler çok sıkıştığı için, çok sıkıntı içine düşürüldükleri için, "Bahar 
eylemleri" denen eylemleri gerçekleştirdiler. Mecliste bütçe görüşülürken, çalışma yaşamıyla 
ilgili yasalar görüşülürken, "Toplumu bu yasalara sığdıramayabilirsiniz" dediğimizde, sözü
müz dinlenmemişti. Nitekim, "Bahar eylemleri" denen dönemde, toplum, o yasalara sığmadı; 
kimi yalınayak, kimi sakal bırakarak, kimi yemek yemeyerek, kimileri toplu olarak karısını 
boşama davası açarak, sıkıntısını belirtmeye, çözüm yolları aramaya çalışmışlardı; bunda ba- -
şanlı da oldular. Gerçi, Maliye Bakanı 1990 yılı bütçesini sunuşunda diyor ki, "Efendim, ni
san ayında birdenbire vergilerimiz arttı, çok vergi topladık. Bu nedenle, bunları, enflasyon kar
şısında sıkıntıya düşen işçi ve memurlara dağıttık, onların sıkıntısını önledik." 

1990 yılında yüzde 42 dolayında enflasyon öngörülüyor. Enflasyon oranı yüzde kaç olur? 
Hiç ekonomist olmaya gerek yok; öngörülen enflasyon oranını hemen 2 ile çarpacaksınız, yüz
de 84 -asgarî- enflasyon olacak; ama, memurlara yüzde 15 zam reva görülüyor. 

Unutmamak gerekir ki, 1990 yılının bahar ayları geliyor; yani, 1990 yılında da bahar ay
ları var. Bu Mecliste azınlıkta olduğumuz için, haksız azınlıkta olduğumuz için, bu Mecliste 
haksız çoğunlukta olduğunuz için, belki söylediklerimize kulak asmayabilirsiniz. Bu, üstten 
esen bir rüzgârdır, bu rüzgâr sizi sarsmayabilir; ama 1990 yılının baharında dipten bir dalga 
gelebilir; durum gebedir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Mesaj mı veriyorsun? 
Fehmi IŞIKLAR ̂ (Devamla) — Hayır, hayır, gerçeği söylüyorum. Geçen sefer de söyle

dim, dinlemediniz; oldu. Ben şimdi diyorum ki, olabilir; olmaması için, siz şimdi önlem alın 
diyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Işıklar, toparlayınız, lütfen. Rica ediyorum... 

TEVFÎK ERTÜRK (Ankara) — Gizli kararlar mı veriyorsunuz? 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Efendim, bizim gizli kararımız ne olur? Biz, aslında ge
reğinden fazla açığız. Gizli kararlar sizde, Çankaya'da konuşuluyor, burada dinliyoruz; orada 
karar veriliyor, burada uygulanıyor... Bizim gizli işimiz yok, apaçık. 

BAŞKAN — Karşılıklı söz atmayı bırakalım efendim. 
Toparlamanızı rica ediyorum. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Sayın Başkan, topluma huzur ve güven getirmeyecek bu 
Hükümet programı, sömürü ve baskıyı ağırlaştıracak bu Hükümet programı: yoksulluğu ve 
sefaleti arttıracak, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak bu Hükümet programı, 
bu Meclisten oy almamalıdır, güvenoyu verilmemelidir ve böylece yeni bir durum değerlendir
mesi yapma fırsatı Meclise verilmdidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

i 
Sayın Mustafa Yılmaz; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adına "47 nci 

Akbulut Hükümeti" denilen sözde Akbulut Hükümeti, aslında örtülü özal Hükümeti, Çan
kaya Hükümeti olan bu Hükümetin Hükümet programı hakkında şahsım adına konuşmak üzere 
söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Hükümet programı okunurken dikkatimi çeken ve en çok üzerinde 
durduğum nokta, Sayın Akbulut'un, "Bu Hükümet programının geçmişteki ANAP Hükü
metlerinin programlanmn aymsı ve paraldi olduğunu" ifade etmesi oldu. Gerçekten, bu ifade 
büyük cesaretti, bunu hayretle izledim. 

ANAP'ın geçmişine bir bakalım : 1983 yılında hükümet olan ANAP, Sayın Akbulut'un 
şu anda Yüce Meclise sunduğu aynı programla 1987 gend seçimlerinde yüzde 9'luk, yüzde 8'lik 
bir oy kaybıyla, yüzde 36'ya düşmüş; 1987'de kurulan hükümetin programı, politikası ve se
çim beyannamesi hiç değişmemiş uygulamada aymsı devam etmiş.i. 1987 seçimlerinden, gel
mişiz 26 Mart yerel seçimlerine... Uygulanan bu ekonomik politikalar sonucu, ANAP'ın oyu, 
yüzde 21,75'e düşmüş; halkımız, ANAP politikasını bir kere daha reddetmiş, bunda biraz da
ha ısrarlı olmuş ve ANAP'ın oyunu daha da düşürerek "Yönetimi bırak, çekil, erken seçime 
git" sinyalini vermiştir. Arkadaşlarımız buna da kulak asmadan, oyu yüzde 20'lere düşen aynı 
partinin Genel Başkanını, halka inatla ve ısrarla, Cumhurbaşkanı seçme yolunu tutmuş... 

Değerli arkadaşlar, ANAP, muhalefet partilerinin iştirak ekmediği bir toplantı ile Cum
hurbaşkanını seçmiş ve halka ters düşmeye devam etmiştir. 

Eskilerden bir söz vardır; başbakanlara "başvekil" denirdi. O zamanki anlamı, galiba, 
Başbakana tam denk düşüyordu. Şimdiki Sayın Başbakanımız Akbulut da, vekil olmaya vekil; 
ama, başvekil mi, başaltıvekil mi, örtavekil mi, bunu anlamakta güçlük çekiyorum arkadaşlar?.. 

TEVFÎK ERTÜRK (Ankara) — Çok ayıp değil mi, yakışıyor mü? Devletin Başbakanı... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ayıp değil, ayıp değil efendim. Bu benim şahsî görü

şüm... Şahsî görüşüm... 
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TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — Orası senin şahsî yerin değil? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Beni halk gönderdi, halk adına konuşuyorum... 

TEVFtK ERTÜRK (Ankara) — Hiç terbiyen yok. "Ortavekil" demek ne demek? Böyle 
bir tabir var mı Anayasada? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ben öyle anlıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

TEVFtK ERTÜRK (Ankara) — Çok ayıp! 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bir saatte hükümet kurarsanız, bu düşünceler kafala
ra yerleşir. Bir saatte hükümet kurulmaz. Cumhuriyet tarihinde, bir saatte hükümet kurulma
mıştır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bunu ibret olsun diye yapıyorum; yani söz kesilince ne oluyor, onu görün 
demek istiyorum... 

TEVFtK ERTÜRK (Ankara) — Makamlara saygılı ol. Sen en terbiyeli insanları terbiyesiz 
yapıyorsun. Lanet olsun sana, terbiyesiz herif. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ertürk... Sayın Ertürk... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Yürü, özal'ın memuru!.. 

BAŞKAN — Devam edin efendim... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Akbulut, programı okurken, siyasetin seviyeli, 
çağdaş, medenî, uzlaşmacı olmasından bahsetti. Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Genel Baş
kanımızın, televizyonda ve diğer toplantılardaki konuşmalarında, Cumhurbaşkanı seçiminde 
uzlaşma olmasını, söylemesine, defalarca bunu tekrar etmesine rağmen, sözümüze aldırış et
meden, tek başına Cumhurbaşkanını seçen ANAP Grubu, uzlaşmacı politikadan bahsedemez, 
buna hakkı yok. 

Çağdaş politikadan bahsediyorsunuz; her seçim kanununun görüşülmesinde, ANAP'ın 
seçimi nasıl kazanacağını düşünerek çıkardığınız seçim yasalarıyla seçime gitmeye çalışıyorsu
nuz, ondan sonra, çağdaş, medenî politikadan bahsediyorsunuz, "seviyeli politika" diyorsu
nuz; her Bakanlar Kurulunun teşekkül edişi sırasında, ülkenin geleceğini düşünerek değil, par
ti içi meseleleri kurtarmak için, ulufe dağıtır gibi bakanlık dağıtarak politika yapıyorsunuz... 
Bunun mu adı "seviyeli politika" arkadaşlar?.. 

ADtL KÜÇÜK (Konya) — Televizyonda çok fazla verilmeyecek. Mesaj vermeye gerek yok, 
sakin sakin konuş. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Dinleyin, dinleyin arkadaşım... Ben sizin arkadaşları
nızı, arkadaşları dinledim... 

ADtL KÜÇÜK (Konya) — Dinlediniz, gördük... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — ANAP, sivil idareden bahsediyor; sivil idarede Ana
yasayı değiştirdiğini iddia ediyor. Şimdi, belki ben yanılmış olabilirim, Sayın Akbulut burada 
olsaydı, programı okuduğu için, soracaktım. ANAP, Anayasayı iki kere değiştirmek istemiş, 
herhalde onu kastetmek istiyor, birisi yasakların kalkmasıyla ilgili. Buna sahip çıkması müm-
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kün değil. Yasakların kaldırılmasında, kararı halkımız vermiştir, Türk toplumu vermiştir. Ana
vatan Partili üyeler yasaklann kalkmaması için kapı kapı, köy köy, şehir şehir dolaşarak, "oy 
verilmemesini" söylemişlerdir. Bu Anayasa değişikliği, Türk Milletine, Türk halkına aittir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

ADİL Kt)ÇÜK (Konya) — Halka gidiş kararını bu Meclis vermiştir, ANAP'lılar vermiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — İkincisi, yerel seçimlerde kendi cıkannm, yerel seçim
leri erkene almada gördüğünüzden, seçimin tarihini erkene almak için, Anayasanın 127 nci 
maddesindeki, "Mahallî idarelerin seçimleri, Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre 
beş yılda bir yapılır" ibaresini -yanlış hatırlamıyorsam- değiştirmek için, yine kendi çıkarınız, 
partinizin çıkan için teklif etmişsinizdir. Bu konu da Meclisten geçmemiş, halka gidilmiş, halk 
tarafından reddedilmiştir. Böylece, halk sizi ikinci kez reddetmiştir. 

Bunun dışında, sivil idare döneminde, yani ANAP'ın İktidar olduğu dönemde, Anayasa
nın hangi maddesini değiştirmek için çaba gösterdiniz? Bunu bize söyler misiniz değerli arka
daşlarım?.. 

Bırakınız Anayasayı değiştirmeyi... \ani, bunu her insan söylese, Sayın Akbulut'un söyle
meye hakkı yoktur. Neden mi? Türk Milletinin huzurunda televizyonun naklen yayın yaptığı 
bir günde, bu kürsüde, şu makamda, şu koltukta Meclis Başkanı olarak otururken, Anayasayı 
kendisi çiğnemişi ihlal etmiştir. Nasıl mı? ANAP oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen, Anayasa
mıza göre o saatte, o saniyede milletvekilliği biten bir insana, Sayın Turgut özal'a -Meclis ka
rarım bırakın, bir tarafa atın; çünkü Mecliste o zaman SHP ve DYP yoktu, ANAP Grubu 
vardı, ANAP'ın, kendf grubunun bile karanın almadan- burada konuşma hakkı tanımıştır. 
Bu, Anayasayı ihlal değil de nedir arkadaşlar?.. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — İçtüzük ihlali, Anayasa değil. 

M. NECAT ELDEM (istanbul) — Teamül başlatmıştır. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Akbulut, yine bu programda, "dargelirlilere 
konut yapılacağını" söylüyor. Sorarım ona; bir metrekare inşaatın maliyetinin ne olduğunu 
biliyor mu? Biliyorsa; 100 metrekarelik bir konut kaça mal olur? Fertlere, konut yapmaları için 
verilen kredinin miktan nedir? Bunları bana söylesin, ondan sonra "fakir fukarayı konut sa
hibi yaptık" diye övünmeye hakkı olsun. 

Yine aynı programda, Sosyal Yardımlaşma Fonundan bahsederek, "Sosyal Yardımlaşma 
Fonundan, şu kadar insana şu kadar yardım ettik, fayda sağladık" diyorlar. Sosyal Yardımlaş
ma Fonundan bazı insanlara yardım edildiği doğru; ama, burada partizanlık yapılıyor, örnek
leriyle, belgeleriyle ispat etmek durumundayım. Her ilde Sosyal Yardımlaşma Fonunun başın
daki insanlar baskı altında. ANAP'lı olan insanlara yardım yapılıyor, diğerleri -büyük ölçüde-
bu yardımdan faydalanamıyor. 

ALİ TOPÇUOÖLU (Kahramanmaraş) — Yanlış, yanlış... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Yanlışsa, geçmişte bu konuda bir Meclis araştırması 
istemiştik, yine bir Meclis araştırması isteyelim ve bunu araştıralım. Seçim dönemlerinde Sos
yal Yardımlaşma Fonundan kaç kişiye, kimlere ne kadar yardım edilmiş, bu fon seçimden son
ra nasıl çalıştırılmış, beraber görelim, durum ortaya çıksın. Ben bunlan kafadan atmıyorum. 
Bir örnek vereyim; Gaziantep-Oğuzeli'nin bir köyünden ANAP'lı bir delege... 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz konuşmalarınızı, aşağıdan yapılan sataşmalara göre yap
mak mecburiyetinde değilsiniz. Vaktiniz daralıyor; benden zaman isteyeceksiniz, o zaman da 
bunların lüzumsuz kullanıldığına kani olacaksınız. Onun için, aşağıdan söz atmalara iltifat 
etmeyiniz ve devam ediniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Oğuzeli'nin bir köyünden Sosyal Yardımlaşma Fonundan para almak için gelen bir ANAP 
delegesinin, akşam evine geç kaldığı için bir kamyon koyunu çalındı! Yani, Sosyal Yardımlaş
ma Fonundan fakirlere mi yardım ediyorsunuz, ANAP'hlara mı yardım ediyorsunuz? Bunun 
örneği- elimde; yani, ne kadar fakir bir adama Sosyal Yardımlaşma Fonundan para yardımı 
yaptığınız ortada. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Kime şikâyet ettin o zatı? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Gelirsen onu sana anlatırım. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — İstisnaî muamele ile koca bir fonu karalama. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Altı yılda nereden nereye gelindiğini söyleyen Sayın 
Akbulut, Hükümet programım okurken, "otuz kırk yılda, cumhuriyet hükümetleri dönemin
de yapılamayan çok şeylerin, kendileri döneminde yapıldığını, kredi itibarının arttığını" söy
lüyor. Doğru; bazı şeyler yapılmıştır; ama, altı yılda Türkiye'nin bazı konulardaki durumları
nın nereden nereye geldiğine beraber bir göz atalım. 

tç borçlarımız 1983'te 1.6 trilyon iken, 1989'da 30 trilyona ulaşmış. 

Dış borçlarımız 1983 yılında 18 milyar dolar iken, 1989 yılında 37.2 milyar dolar olmuş. 
Sayın Başbakamn, 35 milyar dediği rakamın içinde askerî borçlanmalar yok; onları da üzerine 
ilave ettiğiniz zaman, bugünkü borcumuz, aldığımız verilere göre, 37.2 milyar dolardır. 

Bir ekmek, ANAP iktidar olduğunda 20 lira iken, bugün 350 lira olmuş. Bir litre benzin 
226 lira iken, bugün 1 066 lira olmuş. Bir kilo et 650 lira iken, bugün 10 bin lirayı bulmuş. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Maaşlar ne olmuş? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ona da geleceğim. 

Enflasyon yüzde 30'dan yüzde 70'lere, yüzde 80'Iere tırmanmış. Asgarî Ücret, reel alım 
gücünden yüzde 12,5 değer kaybetmiş. Kamu kesiminde çalışan işçilerrin reel alım gücünün 
kaybı, altı yıllık ANAP tktidarı döneminde, yüzde 31,3 olmuş. 

Değerli arkadaşlar, tüketici fiyatlarındaki artış 1079, buna karşılık Sayın Akbulut Hükü
metinin açıkladığı programda, işçilerin, memurların ücretlerindeki artış yüzde 13,8; genel mü
dürlerin yüzde 19. Tüketici fiyatları ise memur maaşlarını 13 kere katlamış, 

Benim elimdeki veriler, Devlet İstatistik Enstitüsünden, Devlet Planlama Teşkilatından al
dığım veriler; Akbulut'un söylediği de, şu rengi geçmiş sarı kitapta. Ya Devlet İstatistik Ensti
tüsü, Devlet Planlama yanlış yazıyor, ya Sayın Başbakan yalan söylüyor; ikisinden biri; çünkü 
rakamlar farklı... (ANAP sıralarından gürültüler) 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sözünü geri al! Yakışmıyor... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Her konuda övünen Akbulut Hükümetinin... 
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ADİL KÜÇÜK (Konya) — Bu konuları bilerek mi konuşuyorsunuz? 

RAŞÎT DALDAL (Niğde) — Amma yalan söylüyorsun... Milletvekilisiniz... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Akbulut Hükümetinin, tarım konusunda övünmeye 
hiç hakkı yok. 1978'lerde bir kamyon mercimekle, bir traktör alan köylü, bugün bir kamyon 
mercimeği sattığı zaman, traktörün sadece 4 lastiğini alamayacak duruma gelmiştir. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — 1978'lerde siz o mercimeği yetiştiremiyordunuz. Mercimek ek
meyen köy kalmadı. Bu laflar boş. 

Sen mercimek sattın mı? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, mercimek satan benim, yaşayan benim. 

10 kilogram arpa ile S litre mazot alan köylü, bugün aynı miktar arpa ile 3 litre mazot 
alır hale gelmiştir. Altı senelik ANAP tktidan döneminde 10 kilogram buğdayla 7 litre mazot 
alan köylü, şimdi aym miktar buğdayla 4,5 litre mazot alır hale gelmiştir. 

A. CENGİZ DAÖYAR (Antalya) — O zaman mazotun sözü bile yoktu. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Köylere elektrik, su, telefon hizmetlerinin götürüldü
ğünü söylüyorsunuz. Doğru, bir kısmı doğru... Verilenler var: ama seçimlerde yeni bir gele
nek, yeni bir üslup getirdiniz : Köylüye gidiyorsunuz, "Sana elektrik vereceğim, ama seçim
den sonra, önce oy, sonra elektrik" diyorsunuz. 

ADÎL KÜÇÜK (Konya) — Elektrik verilmeyen köy kalmadı. O laflar boş. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla)— Ben yaşadım, evet... 

BAŞKAN — Sayın Küçük, lütfen... Sayın Küçük, biraz arka sıralara gitmenizi rica 
ediyorum. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Sayın Başkan, konuları saptırarak konuşuyor. Bu kadar ol
maz ki... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, su konusunu görüşmeye gidiyor
sunuz, yine aynı şekilde, "önce oy, sonra su" diyorsunuz. Telefon için de aym şekilde vaatte 
bulunuyorsunuz. 

Hükümet programında, yeni il ve ilçeler yaptığınızı ve daha da yapacağınızı iddia ediyor
sunuz. O konuda da aynı politikayı uyguladınız; ama ters tepti, o ayrı bir konu. Gittiniz, "ver 
oyu, al valiyi; ver oyu, al kaymakamı; ver oyu, al nahiye müdürünü; ver oyu, al belediye 
başkanını" dediniz. Yalan mı?.. Basına söylendi, her tarafta söylendi; "önce oy, sonra vilayet, 
sonra valilik" denildi; artık, vatandaşımız bunlara inanmıyor, ti yaptığınız yerlerde bile büyük 
ölçüde seçim kaybettiniz... 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Vilayetler yapıldı mı, yapılmadı mı? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —, T&pıldı. kapıldı, ama arük yatsı vakti olduğu için, 

vatandaş size inanmıyor, il yapsanız da oy vermiyor; nitekim vermediler de. 
ADtL KÜÇÜK (Konya) — Demek ki, partizanlık yapılmamış. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Döviz politikasıyla ilgili açıklamalarınız var. Yanlış 

okumadunsa Hükümet programında, "Mevduatın yüzde 90'ının orta direğe ait olduğunu" söy-
— 429 — • 



T.B.M.M. B : 31 13 . 11 . 1989 0 : 2 

itiyorsunuz. Bankalardaki döviz hesaplarından bahsediyorsunuz; "döviz hesabı açmak serbest, 
almak-vermek serbest" diyorsunuz. Hangi orta direk bu mevduatı biriktirmiş? Hastasına ilaç 
alamayan insanlarımız mı?! Hastasını çıkarmak için, maddî imkânı olmadığından, hastane pen
ceresinden hastasını kaçırmak durumunda kalan vatandaş mı biriktirmiş?! Yuvasına ekmek 
getiremediği için, yavrusunu satılığa çıkaran -gazetelerde boy boy resimlerini gördüğümüz- va
tandaş mı bu mevduatı biriktirmiş?! 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — O, insan değil, hayvandır. 
FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Sen gazete de okumasan hiçbir şey bilmeyeceksin. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Asgarî ücretle çalışan işçi mi, taban fiyatı ile ürünü

nün değerini alamayan köylü mü biriktirmiş bu mevduatları? Ailesini geçindiremeyen, geçine
memekten perişan olan emekli mi, dul mu? Hangisi?.. Bakkal ve kasaba borcundan dolayı 
evinin yolunu değiştirmek mecburiyetinde kalan vatandaş mı biriktirmiş bu mevduatı?! Merak 
ediyorum. Bu vatandaşı anlamakta güçlük çekiyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN.— Sayın Yılmaz, süreniz dolmuştur; toparlayınız. 
ADİL KÜÇÜK (Konya) — Vatandaşa yabancı olduğun belli. 
HAYRETTİN ELMAS (tstanbul) — Vatandaşı tanımadan gelmişsin. 
BAŞKAN — Toparlayınız efendim, rica ediyorum... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu programın gerçekten olumlu, 

oy verilecek bir yanını, baştan aşağı okudum, göremedim. Yalnız ben değil, biraz önce konu
şan ANAP sözcüsü arkadaşımız da herhalde bu programı hiç beğenmemiş, hoşuna gitmemiş 
ki, program hakkında tek bir kelime etmedi, tek bir kelime konuşmadı. Konuşmasının başın
dan sonuna kadar izledim, şu programdan bir kelime konuşacak mı diye merak ettim; CHP'den 
aldı, geldi SHP'ye, gitti DYP'ye; başka bir şey konuşmadı. Demek ki, bu programın, o arka
daşımız için de, bir değeri yokmuş, bu bakımdan tek kelime etmedi. 

YASÎN BOZKURT (Kars) — Değerini biz çok iyi biliyoruz. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu programa bu haliyle, kişisel 

olarak oy vermem mümkün değil. (ANAP sıralarından "Sen bilirsin" sesleri, gürültüler) Ve
rirsem, halka karşı suç işlemiş olurum. Beni seçen, beni gönderen insanlara karşı suç işlemiş 
olurum. Türk' halkının, Türk toplumunun emir ve görüşleri doğrultusunda hareket ederek, bu 
Hükümet programına oy vermeyeceğimi bildirir, Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet programı üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Güvenoylamasının, Anayasanın 110 ve içtüzüğün 105 inci maddeleri gereğince, görüşme

lerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. Buna göre, güvenoyla-
ması İS Kasım 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacaktır. 

8 tideki Olağanüstü Halin 4 Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi üzerin
deki görüşmeleri yapmak için, 14 Kasım 1989 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.07 
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