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17 .2 . 1976 Sah 

İçindekiler 

" I. — Geçen fcıtunak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
164 

164:165 

III. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 

A) Tezkereler ve önergeler 
1. — Görev ile yurt dışına gideoök olan Dı

şişleri Balkanı İlhan Sabiti Çağlayangil'e, Dev
let Bakanı Seyfi Öztür'k'ün vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/565) 

166, 
305 

166 

166 

305 B) Danışma Kurulu teklifleri 
1. — Geleedk birleşim Genel Kurul çalış

malarının saat 14.00'te başlamasına ilişjkin Da
nışma Kurulu önerisi. 3Q5:3G6 

IV. — Görüşülen işîer 166,190,238,300 

1. — 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Kom'isyonu raporu ile l$76 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dâir C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Kom'isyonu raporu. (M. Meclisi : 1/363; 
C. Senatosu : 1/367) (M. Meclisi S. Sayısı : 235; 
C. Senatosu S. Sayısı: 515) 166:3C5,316:319 

V. — Sorular ve Cevaplar 

A) Yazılı sorular ve cevapları 

Sayfa 
306 

306 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uya-
nık'ın, Lice depreminde İngtiltere Hükümetin
ce yapılan yardım teklifinin reddine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına İmar ve 
İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. 
(7/762) 306:310 

2. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğ-
lıı'nun, 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri ve Bölge Birilikleri ile Türkiye Tütün Ta
rım Saış Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu
nun bugüne kadar uygulanmayışına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan Oztrak'ın yazılı cevabı. (7/784) 3'11:313 

3. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, öğrenci olaylarında kışkırtıcı ajan kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/839) 313:314 

4. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'm, 
Orta Öğretim, Yüksek okullar ve Üniversiteler-
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Sayfa 
de meydana gelen öğrenci olayları ile bu olay
larda yaralanan ve öldürülen öğrenci sayısına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/896) 314:315 

Sayfa 
5. — îçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 

Silifke'de olay çıkarttığı iddia edilen bir sivil 
emniyet memuruna ilişkin sorusu ve içişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/973) 315 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
Tekrar açık oya sunulan : 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 arkada
şının, Erzurum Mil'etvekiü Ras:m Cinisli'riin, Van 
Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve İzmir 
Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının, 
31 .12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılması hakkında Kanun 
teklifleri. (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) 
ile, 

Açık oya sunulan : 
492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarife

nin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, değişik 
86 ncı maddesinin sonuna bir. ibare eklenmesi ve 79 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun ta
sarısının (1/311) (S. Sayısı : 221) birinci oturum so

nunda açıklanan oyların ayrımı sonuçlarına göre ka
bul edildikleri açıklandı. 

1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının (1/363) 
(S. Sayısı : 235) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

17 Şubat 1976 Salı günü saat 10,00'da toplanıl
mak üzere Birleşime saat (17 . 2 . 1976 Salı) 02.08'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkan Başkan vekili 

Kemal Güven Rasim Hancıoğlu 

Divan Üyesi 
Malatya 

Hüseyin Deniz 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Özmen 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

II, — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 2 . 1976 Sah 

Tasarılar 

1. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı. (1/409) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

2. — 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı. (1/410) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı (1/411) (Bütçe Karma Komis
yonuna). 

4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun tasarısı. (1/412) (Bütçe Karma 
Komisyonuna). 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun tasarısı (1/413) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

Teklifler 
6. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 30 

arkadaşının, 2287 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ku
ruluş Kanununun 3 ncü ve 9 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında Kanun teklifi (2/5.17) (Mil
lî Eğiiüm ve Plan komisyonlarına) 
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7. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi Kanun teklifi (2/518) 
(Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

8. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
5 arkadaşının, 4 Haziran 1937 tarih ve 3203 sayılı Zi
raat Vekâleti Vazife ve Teşkilât Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair Kanun tdklifi (2/519) (Tarım, 
Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

9. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşcik ve 4 ar
kadaşının 4 . 6 . 1937 tarih ve 3202 sayılı T. C. Zi
raat Bankası Kanununun 3 ncü maddesindeki küçük 
çiftçi tanımının kaldırılması ve aynı Kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/520) (Tarım, Orman ve Köy işleri ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

10. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci maddesinin değiı-
tirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair 
Kanun teklifi (2/521) (Adalet ve Plan komisyonları
na). 

11. — Sakarya Milletvekili Kenan D uruk an ve 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Ha
lil Tunç'un, 1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Ka
nunla değişltiılilmiş 14 ncü madesinin iki fıkrasının 
değiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/522) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

12. — Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ve 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Halil Tunç'un, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa ek maddeler eklenmesine dair Kanun teklifi. 
(2/523) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonla
rına). 

13. — Sakarya Mı'lletvdkili Kenan Durukan ve 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil 
Tunç'un, 2004 sayılı İcra İflâs Kanununun 3890 sa
yılı Kanunla değişik 206 ncı maddesinin 4 ncü fık
rasının birinci sırasının değiştirilmesine dair Kanun 
tdklifi (2/524) (Adalet Komisyonuna) 

14. — Sakarya Milletvdkili Kenan Durukan ve 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil 
Tunç'un, 5434 sayılı Kanuna 1425 sayılı Kanun ile 
eklenen 6 ncı maddenin değiştirilmesine ilişkin Kanun 
tdklifi (2/525) (Plan Komisyonuna) 

15. — Anlkara Milletvekili Kemal Ataman ve 
Hasan Özçelik'in, 13 Mart 1329 tarihli İdare-i Umu-

miye Vilâyat Kanununun 116, 14Q ve diğer bazı mad
delerinin değiştıirilmesine ve ek yapılmasına dair ya
sa teklifi (2/526) (içişleri ve Plan komisyonlarına) 

16. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli 
izinle ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi (2/527) (Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonuna) 

17. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
1475 sayılı Kanunun 25 nci maddesine (c) fıkrası ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/528) (Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) 

18. — Sinop Milletvekili Fikret Övet'in; 13 Mart 
1329 tarihli İdare-i Umumiye Vilâyat Kanununun 116 
ve 140 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/529) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

19. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Kanununun 32 nci 
madesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/530) (Plan Komisyonuna) 

20. — C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bıilgen'in, 
5440 sayılı Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyanna
mesi Alınması Ha'kında Kanunun başlığının ve 1, 2, 
3 maddeleri ile geçici 1-ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve yeni 12 esas ve 3 ek geçici madde ek
lenmesine dair yasa teklifi (2/531) (İçişleri Komisyo
nuna;. 

21. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine 
bir fiikra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/532) 
(Millî Savunma Komisyonuna) 

22. — Samsun Milletvekili Fuat Uysal'ın, 505 sa
yılı Kanunun 79 ve 80 nci madelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/533) (Sağlık ve Sosyal iş
ler ve Plan komisyonlarına) 

23. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve 
3 arkadaşının, Vilâyat Umumî İdaresi Kanununun 
116 ve' 140 ncı maddelerimin değiştirilmesine dair ya
sa önerüsi .(2/534) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

Tezkere 
24. — Balıkesir Milletvekili Orhan Üretmen'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/566) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açüma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili 1. Etem Kslıçoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Barsa), lîhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşimini açıyorum.; 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangU'e, Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/565) 

BAŞKAN — Bütçe üzerindeki görüşmelere geçme
den önce, bir Cumhurbaşkanlığı teskeresi vardır, oku
tuyorum : 

/. — 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi: 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (1) 

BAŞKAN — Şimdi 1976 malî yılı Bütçe Kanu
nu tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere devam 
edeceğiz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerimi aldılar. 
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sayın 

Cevat Önder'indir, buyurun Sayın Önder. 
D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (Ankara) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1976 malî yılı konsolide Devlet Bütçesinin tümü 

hakkında, Demokratik Parti Millet Meclisi Grupunun 
görüşlerini arz ve ifade etmek üzere huzurunuzda bu
lunmaktayım. Bu vesile ile Demokratik Parti Grupu 
adına cümlenizi saygı ile selâmlarım. 

(1) 235 S. Sayılı basmayazı 16 . 2 . 1976 tarihli 
57 nci Birleşim tutanağının sonundadır. (515 S. Sayılı 
Bütçe Kanun tasarısının esası C. Senatosunun 2.2.1976 
tarihli Tutanak Dergisine eklidir.) 

VE ÖNERGELER 

j Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba-

| kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztüfk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutıürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Anayasanın 94 ncü maddesinde, «Genel ve katma 
bütçe tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren 
rapor, malî yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar 
Kurulu tarafından, Türkiye Büyük - Millet Meclisi
ne sunulur.» hükmü vardır. Nitekim bu hüküm gere
ğince, 30 . 11 . 1975 tarihinde, 1976 malî yılı Kon
solide Devlet Bütçe Tasarısı ve buna bağlı cetveller, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, Anayasada gösteri
len süre içerisinde sunulmuştur. Anayasa bu hükmü 
ile, yasama organının, en az 3 ay süre ile bütçe üze
rinde, genişliğine ve derinliğine inceleme yapmasını 
öngörmüştür. Yasama organı, bu 3 ay süre içerisinde, 
kendisine Anayasa ile verilmiş olan bütçe hakkını 
kullanacaktır. Bütçe hakkı, millet temsilcilerine veril
miş vergi, vesair kaynaklardan elde edilen gelirleri 
ve yapılacak kamu masraflarının nev'ini ve miktarını 
tayin etme ve onaylama hakkıdır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Anayasadan doğan bütçe hakkı, bugün
kü iktidarı oluşturan bir kısım şahıs ve grupların art 
niyetleri yüzünden, hiç olmazsa zaman bakımından 
kısıtlanmıştır. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlarının seçiminin, bazı bilinen özel maksatlarla 
engellenmesi ve geciktirilmesi, 1976 bütçesinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonunda geniş ve 
detaylı bir şekilde görüşülmesine ve eleştirilmesine 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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imkân vermemiştir. Anayasanın 94 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrasına göre, bütçenin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Karma Komisyonunda 8 hafta süre ile gö
rüşülmesi gerekmektedir-. Halbuki, Karma Komisyon 
1976 bütçesini 12 . 1 . 1976 ilâ 31 . 1 . 1976 tarih
leri arasında, sadece 19 gün müddetle görüşmek im
kânını bulabilmiştir. Bu suretle Cephe Hükümeti, 
denilebilir ki, 1976 bütçesini Meclislere niytabeten 
görev yapan Karma Komisyonun incelemesinden 
âdeta kaçırmıştır. Anayasanın 94 ncü maddesinin 5 
nci fıkrasındaki, «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının genel kurullarda 
görüşülmesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri 
azaltıcı teklifler yapamazlar» hükmü hatırlanırsa, 
Bütçe Karma Komisyonu çalışmalarının ne kadar 
önemli olduğu anlaşılacaktır. 1976 bütçesi, raportörler 
vasıtasıyle etraflı bir şekilde incelenmeden, Karma 
Komisyondan yıldırım hızı ile geçip Meclisler genel 
kurullarına gelmiştir. Cephe İktidarı Meclis Başkan
ları seçimimi geciktirmek suretiyle, Meclis çalış
malarını engellemiş, 1976 bütçesinin Karma Komis
yonda incelenmesine imkân vermemiş ve bu suretle 
Meclis denetiminden kaçmakta cidden başarı sağla
mıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 1976 Konsolide Devlet Bütçesi 
hakkındaki görüşlerimizi anlatmadan önce, geçen yıl
lar ve özellikle başlangıç bütçesi olması hasebiyle 
1975 bütçesi uygulamaları üzerinde kısaca durmak 
istiyoruz. 1975 bütçesi, Meclislerden güvenoyu ala
mamış Profesör Irmafk Hükümeti tarafından hazır
lanmış, Cephe Koalisyonu tarafından uygulanmıştır. 
Elimizde resmî belge olarak; 1975 yılı Ekonomik 
Raporu, 1976 gerekçesi, Maliye Bakanının «Bütçe 
sunuş» konuşması, - gerek Karma Komisyonda ve 
gerekse dün burada yapmış olduğu sunuş konuş
ması - 31 Ocak 1976 tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan 1976 yılı Programı bulunmaktadır. Elimizde 
mahdut sayıda resmî, gayri resmî bazı belgeler de 
vardır. Bizzarur maruzatımızı, bu belgelerdeki rakam
lara, beyanlara dayandırmak zorundayız. Biz, muha
lefet olarak, maalesef Devlet imkânlarım kullanmak
tan yoksunuz. Bir maliye bakanı gibi arkamızda mü
tehassıs heyet mevcut değil. Muhalefet partileri olarak, 
Devletin şu veya bu dairesine telefon edip veya baş 
vurup herhangi bir rakamı isteyecek durumda değiliz; 
istesek bile, doğru dürüst verileceği kanaati içinde 
değiliz. Bu sebeple raikamlarımızı, belgelerimizi eli
mizdeki mahdut dayanaklara, temellere dayandırmak 
zorundayız. 
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1975 mali yılı Konsolide Devlet Bütçesi harcama 
ödenekleri, kesintisiz; olarak 109 253 000 000 lira ola
rak bağlanmıştı. 1976 gerekçesindeki rakamlara göre, 
1975 konsolide bütçe ödenekleri, ek ödeneklerle bir
likte, 1975 Ağustos sonu itibariyle, 126Q9'8CC!0CtCl 
liraya ulaşmıştır. 

Maliye Bakanının Karma Komisyonda verdiği iza
hata göre, 1975 malî yılı sonuna kadar ilâveler yekû
nu 27 milyar liraya yükselecektür. Dün Sayın Baka
nın burada yaptığı konuşmadan öğrendiğimize göre, 
ilâveler, ek ödenekler yekûnu 28 milyar liraya yüksel
miştir. 

Bu sebeple, uygulama esnasında, yıl içinde alı
nan 27 milyar veya 28 milyar liralık ek ödeneklerle 
1975 bütçesi büyülk şekilde kabarmış 136 veya 137 
milyar liraya yükselmiştir. Yani, kesintisiz olarak 1975 
bütçesi 109 milyar lira olarak bağlanmıştı; % 1 ke
sintiler nazarî itibare alındığı talkdirde 108 milyar lira 
olarak bağlanmıştı. Yıl içinde alınan ek ödeneklerle 
bu müktar 137 milyar liraya yükselmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe nazariyatında samimi
lik ve doğruluk 'kaidesi diye bir kaide vardır. Bir büt
çe, yıl içerisinde alınan ek ödeneklerle büyük şekilde 
kabarır ise, bir bütçenin gelir tahminleri realize edi
lemez ise, demek ki o bütçe doğruluk ve samıimiyet 
kaidesine göre hazırlanmış bir bütçe değildir, bir 
jestiyon bütçesidir. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri). 

1975 bütçesi uygulaması maalesef böyle olmuştur. 
Cumhuriyet tarihinde 108 milyar, 109 milyarla bağ

lanıp da, ek ödeneklerle, yıl içinde alınan ek ödenek
lerle 137 milyar liraya, bu nispet dahilinde, yükselen 
bir başka bütçe emsal olaralk gösterilemez. 

Değerli arkadaşlarım, acaba 1975 malî yılı Bütçe 
gelirleri ne .kadar gerçekleşmiştir; fiilî tahsilat nedir? 
Bu durumu aydınlığa çıkarmaik, bu duruma vuzuh ver
mek zorundayız. Başlangıç bütçesi gelirlerinin gerçek
leşme durumu, 1976 gelirleri haJkkında da bize önem
li bir fikir verecektir. 

1976 bütçesi gerekçesinden aldığımız rakamlarla 
1975 gelirlerinin tahmin ve tahsilat rakamlarını kar^ 
şılaştırmak istiyoruz. 
1976 gerekçesinde, sayfa 11'de Tablo 1/5'i tetkik 

ettiğimiz takdirde şöyle bir manzara ile karşılaşmış 
olacağız: 

1972 yılında bütçe ödeneği 51 9GC! CCO CiCö, yıl 
içinde alınan ek ödeneklerle bu bütçe 60 milyara 
çıtanış; kesin harcama 52 milyar lira olmuştur. 



M. Meclisi B : 58 17 . 2 . 1976 O : 1 

1973 yılında bütçe ödeneği 62 700 000 000, yıl için
de alınan dk ödeneklerle 76 milyara çıkmış; kesin har
cama 64 milyar liradır. 

1974 yılında ise, bütçe ödeneği 83 860 000 000 lira, 
yıl içinde alınan ek ödeneklerle bu bütçe harcamaları 
yekûnu 97 milyara çıkmış; kesin harcama henüz belli 
değildir. 

1975 başlangıç bütçesi ise, 109 253 000 000 lira 
olarak bağlanmış; fakat ek ödeneklerle rekor seviyeye 
ulaşarak 137 milyar liraya yükselmiştir. 

Birazdan, niçin ek ödenekler alınmıştır, bu bütçe 
niçin böyle dengesinden uzaklaştırılmıştır; o konulara 
avdet edeceğiz. 

Şimdi, 1976 bütçesi - ki, bu bütçe üzerindeki tah
lillerimizi yaparken daha detaylı bir şekilde belir
teceğiz - 153 150 000 000 lira olarak Hükümet tara
fından sevk edilmiş; fakat Komisyonda 154 milyar kü
sur milyon liraya çıkarılmıştır. Bunun da yine yıl 
içinde alınacak ek ödeneklerle daha çok kabaracağı 
kanaati içerisindeyiz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1975 bütçe gelirleri, 
109 milyar lira olarak, tahminin üstünde gerçekleş
miş olsa bile, 1975 bütçesi gelirlerinin gerekçedeki 
rakamlara göre bir yerde 106 milyar lira, bir yerde 
104 milyar lira, dün Sayın Bakanın verdiği izahata 
göre 103 milyar lira olarak gerçekleşmiş olduğunu gör
mekteyiz. 

Kaldı ki, 109 milyar lira üzerinde dahi gerçekleş
miş olsa, madem ki, 1975 bütçe harcamaları 137 mil
yar liraya yükselmiştir, o halele 1975 Konsolide Dev
let Bütçesi ödeneklerinin 30 milyar liradan fazlası kar
şılıksızdır. 1975 yılı Bütçesinin gerçek durumu budur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu bütçe açıklarının 
vermiş olduğu zararlar üzerinde durmak mecburiye
tindeyiz. 

Üçüncü Plan döneminde bütçe açıkları neden ileri 
gelmiştir? 

Görünen odur ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan döne
minde bütçe açıklarının ileri gelmesinin iki ana sebebi 
vardır: 

Bunlardan bir tanesi; bütçe denkliğini sağlamak 
için gelir tahminleri mübalağalı bir şekilde yapılmak
tadır. Vergi ve vergi dışı bütün gelirler tahminlerin 
gerisinde kalmaktadır. Birinci sebep budur. 

ikinci sebep ise; bütçenin başlangıç dengesini sağ
lamak mahsadıyle çok yüksek tahmin olunan iç istik
raz hedefleri gerçekleşememektedir. 

Açık. veren bütçeler, Türk ekonomisinde telâfisi 
mümkün olmayan ve uzun süre işleyen yaralara se
bebiyet vermektedir. 

Açık veren bütçeler, enflasyonu körüklemekte, 
masrafları artırmakta, yatırımların gerçekleşmesini 
engellemektedir. Bunun en tipik örneğini de 1975 
bütçesinde görmekteyiz. 

Şimdi, bu 1975 bütçesi üzerindeki kısa maruzattan 
sonra 1976 yılı Konsolide Devlet Bütçesi hakkındaki 
görüşlerimi arz ve izaha gayret edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet tarafından 1976 
Konsolide Devlet Bütçesiyle 153 150 000 000 lira öde
mek teklif edilmiştir. Bu miktara Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Karma Komisyonunda 1 143 000 000 lira ilâve 
yapılmış, bu suretle 1976 Konsolide Devlet Bütçesi 
ödenekleri 154 293 000 000 lira olarak tespit edilmiş
tir. 

Hükümet teklifine göre, 1976 Konsolide Devlet 
Bütçesi ödenekleri şöyledir: Genel bütçe, ki genel 
bütçe 38 daireden müteşekkildir, genel bütçe ödenek
leri toplamı 150 617 000 000 liradır. Katma Bütçe, ki, 
Kalıma Bütçeli İdareler - buradaki nüansa dikkat et
mek lâzım, katma bütçeli daireler değil, idareler - de 
24 adettir. Bunların ödeneklerinin toplamı ise 
28 312 000 OOO'dur. Böylelikle Konsolide Devlet Büt
çesinin yekûnu 178 929 000 000 liraya baliğ olmak
tadır. 

Katma bütçeli idarelere yapılan Hazine yardımı 
bundan tenzil edildiği takdirde, Konsolide Devlet 
Bütçesi 153 150 000 000 lira olarak bağlanmıştır. 

Gerek Sayın Maliye Bakanı, gerek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçe Karma Kom'isyonunuh Sayın 
Başkanı ve Cephe Topluluğu sözcüleri 1976 bütçesini 
şimdiye kadar Meclislere sunulan bütçelerin en büyü
ğü şeklinde takdim etmişlerdir. Acaba gerçekten 1976 
bütçesi büyük bir bütçemidir? Bu bütçenin realize edil
mesi mümkün müdür? Bu bütçe Maliye Bakanının de
diği gibi, istikrar içinde büyümeyi sağlayacak mı
dır? Bu bütçe ile sosyal adaletin yaygınlaştırılması ger
çekleşecek midir? Bu mümkün müdür? Aşağıdaki 
izahlarımızda bütün bu suallerin cevaplarını, değerli 
arkadaşlarım bulmuş olacaksınız. 

Evvelâ, şu hususu kesin olarak belirtmek mecbu
riyetindeyiz: Şimdiye kadar Meclislere getirilen ve 
sunulan her bütçe, bir yıl evvelki veya daha evvelki 
yıllar bütçelerinden rakam olarak büyük olmuştur. 

Bir bütçenin, önceki bütçelerden rakam olarak bü
yük olması, daha kabarık rakamları ihtiva etmesi, 
gayet tabiîdir. Bu sebeple, «En büyük bütçeyi sun
duk» diye mübalağa etmeye, böbürlenmeye, bundan 
kendilerine pay çıkarmaya hiç bir sebep yoktur. Lüt
fen bana gösterir misiniz ki, bir yıl evvel veya. daha ev-
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velki yıllarda sunulan bütçeler, yeni sunulmuş büt
çeden daha büyüktür? Yani yeni sunulan bütçe diğer 

- bütçelerden daha küçüktür. Böyle bir bütçe tatbikatını 
TüJlc malî tarihinde görmemekteyiz. 

Elbetiteki rakamlar bir yıl evvelki bütçeden, daha 
evvelki yıllar bütçelerinden büyük olacalktır. Rakama 
bakıpta bundan öğünmeye yer yoktur, bu hafifliktir. 
Gerçek büyüklük başka mana ifade etmektedir. Bir 
bütçenin gerçek büyüklüğünün ne olduğunu da yine 
izahlarımızla açıkça huzurunuza getireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, aslolan bir bütçenin ekono
miye ne getirdiği, sosyal ve ekonomik meselelere ne 
çareler, Türk Milletinin dert ve ıstıraplarına hangi 
çareler, bulduğudur. Rakamların kabarık olması 
önemli değildir. Bu bakımdan bütçelere bakmak ge
rekir. 

Bu bakımdan 1976 yılı Konsolide Devlet Bütçe
sinin cari hizmetlerine bir bakalım: 

1976 yılı Konsolide Bütçesinde cari hizmetler için 
77 534 100 000 lira ödenek ayrılmıştır. 1976 yılının 
cari hizmet rakamlarının neleri ifade ettiğini şu tablo 
ile izâih etmek istiyoruz : 

Değerli arkadaşlarım, elimde bütçe gerekçesinin 
iki tablosundan yararlanarak yapmış olduğum bir tab
lo var Bakınız, 1971 yılında cari hizmet ödeneklerinin 
bütçe içindeki nispeti % 52,04 idi. 1972'de % 50 idi. 
1973'te % 45,60'a inmiş. 1974'te yine % 45,61'e inmiş. 
1975'te, o beğenmediğimiz Sadi Irmak Hükümetinin 
sunduğu bütçede cari hizmet ödeneklerinin bütçe içeri
sinde nispeti % 44,12'dir. Halbuki Cephe Hükümetinin 
büyük bir tefahurla sunduğu bütçede cari hizmet öde
neklerinin bütçe içerisindeki nispeti yükselmiş, % 
50,63'e çıkmıştır. 

Şimdi, bu rakamlar göstermektedir ki 1976 yılı 
Konsolide Devlet Bütçesioln % 50'den fazlası cari 
hizmetlere gidecektir. Bu bakımdan kesin olarak be
lirtiyoruz; 1976 yılı Bütçesi, bir yatırım Bütçesi de
ğil, masrafçı bir bütçedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1976 yılı cari hizmet gider
lerinin de bir detayına bakmakta fayda var. Bakınız, 
personel giderleri için 46 407 000 000 lira ayrılmıştır. 
Diğer carî giderler için 22 519 000 000 lira ayrılmıştır. 
Savunma özel yatırımları ve giderleri için 8 557 000 000 
lira ayrılmıştır. 

Şimdi, bu tablonun ortaya koyduğu gerçekleri ise 
şöyle sıralayabiliriz : 

Konsolide Bütçe ödeneklerinin % 50'den fazla
sı cari hizmet giderlerine ayrılmıştır, 

Cari hizmet ödenekleri. 1971 yılında ünlü Per
sonel Kanunu uygulamasının başlamasıyle her yıl 
artmaktadır. Sayın Demirel, devamlı surette perso
nel reformundan bahsetmiş, bununla öğünmüştür. 
Sayın Demirel 1965 yılında Başbakan olduğu sıra, 
Sayın Cevdet Sunay - iyi hatırlıyorum - Cumhur
başkanı olarak Elâzığ'a seyahate gitmişti. Sayın Bil-
gehan da Devlet Bakanı olarak ona refakat ediyordu. O 
esnada Sayın Bilgehan Hükümet adına bir açıkla
mada bulundu ve dedi ki; «500 milyon lira ile Dev
let Personel Kanununun malî hükümlerini uygulaya
cağız.», 

Bu konuyu o zaman Adalet Partisi Genel İda
re Kurulunda, Genel Başkanımız ve Başbakan olan 
Sayın Demirel'e sorduk, dedik ki; «500 milyon lira 
ile personel reformu nasıl gerçekleştirilecektir?» Da
ha evvel de bunu sormuştuk; 1965 seçimlerine gider
ken sormuştuk; «Personel Kanununu uygulayacağım 
diyorsun ama, bütçenin takati buna yeter mi?» De
di ki, «Siz ona karşımayın, 400 ilâ 500 milyon lira 
kâfidir, Personel Kanununu uygulayabiliriz.» 

Hatta, Devlet Personel Dairesi bir tarafa itildi, 
Maliye Bakanlığından o zamanki Gelirler Genel Mü
dürü olan Adnan Başer Kafaoğlu da alınmak su
retiyle dört kişilik bir komisyon kuruldu - ki, Adnan 
Başer Kafaoğlu, Sayın Demirel'in askerken, Plan
lamada çalışırken arkadaşı idi, dört kişilik bir ko
misyon kuruldu - bütün personel reformu o* komis
yona tevdi edildi. 

Değerli arkadaşlarım, personel reformu uygulan
dı, personel reformunun malî hükümleri tatbik edil
di; ne 500 milyon lirası, 15 milyar îira dahi yetmedi. 
Personel reformu, Personel Kanununun malî hüküm
leri, Türk bütçelerinin dengelerini altüst etti. 

Sakın, olaki şu fikir hatıra gelmeye: 
Biz, namuslu Türk personeline hakkı olan maa

şının verilmesi yanındayız. Yalnız personel reformu 
bir fiyasko ile neticelenmiştir; Personel reformu, büt
çelerin dengelerini bozmuştur; personel reformu, 
yatırımları durdurmuştur. Hatta çok iyi hatırlıyorum, 
geçen dönem Maliye Komisyonu Başkanı olarak Sa
yın Ahmet Buldanlı, - ki mebus maaşlarıyle ilgili bir 
beyanında «Biz sayın Genel Başkanımızdan emir al
madan herhangi bir harekette bulunmayız» demiş
ti. Bizzat Sayın Buldanlı - kalkıp, «Bu personel Ka
nununu ortadan kaldıralım, bunu uygulamayalım»1 

diye haklı olarak yakınmıştır, 
Görülüyor ki, Sayın Nuri Bayar'ın da ve Sayın 

Demirel'in de, bütün Adalet Partisi sözcülerinin de 
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çok övünerek savundukları- personel reformu, Türk 
Devletinin malî hayatını bir çıkmaza sokmuştur. Bu 
personel reformuna bugünkü Sayın Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un da hangi gözlükle baktığını bi
raz sonra, maruzatımın sonlarına doğru tekrar bu 
konuya avdet etmek suretiyle arz ve izah edeceğim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, 1976 
yılı Bütçesinde 50 milyar liraya yakın ödenek perso
nel masraflarına gitmektedir. Böyle bir devletin 
kalkınma yapması mümkün değildir, böyle bir paha
lı devlet dünya üzerinde yoktur. Onun için biz esas 
noktayı hedef alıyor, atışımızı bu noktaya yapıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, 1976 
Konsolide Devlet Bütçesi 1973'ten de, 1974'ten de, 
1975'ten de daha masrafçı bir bütçedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, diğer hususlar 
da şunlardır: Niçin Cephe Hükümeti 1975 yılında ek 
ödeneklerle cari giderleri artırmıştır? 1975 Konsoli
de Bütçe carî giderleri ödenekleri 43 200 0Ü0 000 
lira iken, 1975 yılında Cephe Hükümeti kurulup ça
lışmaya başladıktan sonra alman ek ödeneklerle - ki, 
bunun miktarı aldığımız rakamlara göre 23 988 000 
000 liradır - 1975 yılı cari hizmet ödeneklerinin ye
kûnu 72 milyar lirayı aşmıştır. Acaba niçin 1975 yı
lı içerisinde bu kadar ek ödenek alınmıştır? Bunun 
da elbette ki sebepleri vardır. Bunun sebeplerini 
değerli arkadaşlarım, 1975 yılının 12 Ekiminde 
Cumhuriyet Senatosu Kısmî seçimlerinin yapılma
sında aramak gerekir. Cephe Hükümeti, seçmene hoş 
görünmek için 1975 Bütçesinin muvazenesini altüst 
etmiş, politik maksatlarla cari giderleri artırmıştır. 
Yani «Şu zümreyi tatmin edeceğim, bu zümreyi 
tatmin edeceğim» diye devlet anlayış ve zihniyetin
den, ciddî devlet zihniyet ve anlayışından uzaklaşmış, 
sevk ettiği kanunlarla, getirdiği ek ödeneklerle 1975 
Bütçesini altüst etmiştir. 1975 yılı içinde artan cari gi
derlerin karşılığı yoktur. Bu bakımdan 1975 bütçesi 
büyük açık vermiştir. 

Bu suretle 1975 yılı içinde cari giderlerin bu ölçü
de- artmış olması, 1975 Konsolide Devlet Bütçesiyle 
yatırımlara ayrılan ödeneğin sarfını ve dolayısıyle ya
tırımların gerçekleşmesini de engellemiştir. Arkadaş
lar cari giderler öyle giderlerdir ki, mutlaka bunun 
için sarfiyat yapılır. Bu takdirde de yatırımlar durur; 
transferlere de ödeme yapılacaktır. Cari giderlerin 
kabarması demek, yatırımların durması demektir. İş
te bunu, 1975 Bütçesi uygulamasında tipik olarak gör
mekteyiz. 

1975 yılı içinde alınan ek ödeneklerle bütçe cari 
giderlerinin artması, Türk ekonomisinde enflasyonist 
baskıyı artırmıştır. Enflasyonist baskının artması ise, 
sabit ve dar gelirlilerin sırtına daha fazla yük yükle
miş, hayatı biraz daha pahalı ve çekilmez bir hale 
getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi acaba 1976 yılı Bütçe
sinde yatırım artışı nedir? Bu bütçe bir yatırımcı büt
çe midir? Çünkü Sayın Maliye Bakanı ve iktidar söz
cüleri koro halinde, «En yüksek yatırım 1976 bütçesi 
ile yapılacak» demektedirler. Şimdi biraz da bu konu 
üzerinde durmak istiyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı 1976 Bütçesi için, «Bir bü
yüme bütçesidir. Planlı dönemin en yüksek yatırım 
artış hızı bu bütçede bulunmaktadır.» demiştir. Gerek 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı, gerekse cephe or
taklığının sözcüleri bu nakaratı tekrarlamışlardır. Aca
ba gerçekten böyle midir? Bu bütçede geçen yıllara 
nazaran en yüksek yatırım artışı var mıdır? Şimdi bu 
sorular üzerinde duralım. 

Bu bütçe bir büyüme bütçesi değildir. Bu bütçe 
geçen yıllara nazaran en büyük yatırım artışını ihtiva 
etmemektedir. Bütçede yatırım harcamaları için ayrı
lan ödeneğin rakamı değil, bu rakamın toplam bütçe 
ödenekleri içindeki nispeti önemlidir. Bu durum, yani 
1976 yılı Bütçe ödeneklerinin yıllar itibariyle ekono
mik dağılımının nispî önemleri rakam olarak bütçe 
gerekçesine konulmamış, gözden kaçırılmak istenmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, her yılkı bütçelerin gerek
çelerini tetkik ettiğinizde, orada; «Bu bütçenin; yüz
de şu kadar nispeti yatırımlara, şu kadar nispeti cari 
hizmetlere, şu kadar nispeti transferlere ayrılmıştır;» 
denildiği halde, 1976 yılı Bütçe gerekçesinde böyle bir 
tabloyu bulmamız mümkün olmadı. 

1976 yılı Bütçe gerekçesinden aldığımız verilerle 
bu tabloyu bizzat kendimiz yaptık. Bunu yapmak da 
gayet kolay. 1976 yılı Bütçesinin toplam ödenekleri şu 
kadar; bu ödenek içerisinde yatırım ödeneği şu; 100 
içerisinde ne kadar olur diye bir nispet kurulduğu 
takdirde bu rakamlar ortaya çıkmaktadır. 

Bakınız 1971 yılında konsolide bütçe içerisinde ya
tırım ödeneğimin nispeti % 20, 58'dıir. 1972'de % 18, 
19'dur. 1973'te konsolide bütçe içinde yatırım öde
neklerinin nispeti c/c 24, 82'dir, % 25'dir diyebiliriz. 
1974'te ise bu miktar % 26, 59'a çıkmıştır. 1975'te bu 
nispet % 28'e yükselmiştir. Buraya dikkat buyUrulsun. 
1975 Malî yılı Konsolide Bütçe ödenekleri içerisinde 
yatırımlara ayrılan kısım % 28'dir. «Yatırımlar yapıl-
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mış mıdır, yapılmamış mıdır?» O başka bir konu. 
1976 yilında ise bu nispet % 24, 77'ye düşmüştür. Gö
rülüyor ki, yatırım ödeneklerinin bu bütçe içerisinde
ki nispeti 1975, 1974 yılına nazaran daha azdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu izahlarımız da gös-
termektedirki, 1976 yılı Bütçesi 100 gerçekleşmiş olsa 
bile bütün yatırımlar yapılsa bile, yatınmcı bir büt
çe değildir. Kaldı ki 1976 yılında yatırımların gerçek
leşmesi de mümkün olmayacaktır. Bunu da aşağıdaki 
izahlarımız gösterecektir. 

Şimdi 1976 yılı programının geç mi, erken mi ya
yınlanıp yayınlanmadığı konusuna gelmek istiyoruz. 

1976 yılı Programı 31 Ocak 1976 tarihli Resmî 
Gazetede yayınlanmış, bu suretle kamuoyunun malu
mu olmuş ve yürürlüğe girmiştir. Türkiye'de Beş Yıl
lık Kalkınma Planları yıllık Programlarla uygulan
maktadır. Bütçeler ise, plan uygulamasında esnekliği 
ve tutarîığı sağlamak maksadıyle yıllık programlara 
göre hazırlanmaktadır. Yıllık programların bütçeler
den evvel yayınlanması, bütçelerin yıllık programlara 
uydurulması ve bunlara göre dengelenmesi plan uy
gulaması bakımından zorunludur. 

Ayrıca, yıllık programların bütçelerden evvel ya
yınlanmasında kanunî mecburiyet de vardır. 1976 yı
lı Programı, her nedense, 1976 Malî Yılı Konsolide 
Bütçe Tasarısı Meclislere sunulmadan evvel yayınlan
mamıştır. 1976 yılı programı neden sonra, Bütçe Kar
ma Komisyonu görüşmelerini bitirip 1976 yılı Kon
solide Devlet Bütçesini Yüce Senatoya sunduğu tarih
te, 31 . 1 . 1976 tarihinde yayınlanmıştır. 

Arkadaşlar, halbuki program, bütçeye takaddüm' 
eder. 1976 yılında ise, Bütçe programa takaddüm et
miştir. 

Dün Sayın Maliye Bakanı burada bunun bir iza
hını yaptı. Sayın Maliye Bakanı bir hukuk doçenti
dir. Doğrusu bu izahlarla mutmain olmadığım gibi, 
kendisini naçiz bir hukukçu arkadaşı olarak ayıpla
dım. 

Şöyle ki, Maliye Bakanı buyuruyorlar: «Progra
mın kabulü ve yayımı arasındaki fark önemli değil
dir. Hükümet, programı kabul etmiştir; fakat Resmî 
Gazetede bilâhara yayınlanmıştır». 

Arkadaşlar, hükümet programı demek, hükümet 
kararnamesi demektir. Bir kararname imzalandıktan 
ve Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra geçerlilik 
iktisap eder, herkes1! bağlar. Resmî Gazetede yayın
lanma şartı vardır. Kanunları burada görüşürüz, 
Senatoda görüşürüz, Cumhurbaşkanı 'tasdik edip 
Röshıî Gazetede yayınlanmadıktan sonra o kanunlaş-

' mış olmaz. Şekil şartı tahakkuk etmeden onun ka
nunlaşması mümkün değildir. Bir hükümet kararna
mesi de aynen bu prosedüre uygun olarak, şekil şar
tı tahakkuk ettikten sonra geçerlilik iktisap eder. 
Onun için, sayın hukukçu Bakanın böyle bir izaha 
sığınmasını doğru bulmuyoruz, hukuk mantığına da 
ters düştüğü için kendisini cidden bir hukukçu ola
rak ayıplıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir husus da; sayın 
Bakan- buyuruyorlar ki: «Canım ne olacak - 1965 
programı hariç bütün programlar sonradan yayın
lanmış; bunda ne var,» Hiç de öyle değil aziz arka
daş! arım. Sayın Dem'irel mecelleden çok hazzeder. 
Bazen sayın Seyfi Öztürk'e de sorar, bazan mecelle 
kaidelerini söyler. Ben de sayın Bakana, Sayın De-
mirel'in bu esprisi içerisinde bazı mecelle kaidelerini 
hatırlatmak istiyorum. 

Sayın Bakan: «Suimisâl misâl teşkil etmez. Abes 
makûsun aleyh olamaz. Tasrih mukabelesinde delâ
lete itibar yoktur». Siz sayın hukukçu Bakan, delâ
lete itibar ediyorsunuz. «Diğer programlar böyle ya
yınlanmıştı, biz de böyle yayınladık, ne var?» diyor
sunuz. Olmaz böyle şey. Yanlış bir tatbikat varsa, 
sizin hukukçu titizliği gösterip bu tatbikatı düzeltme
niz ve Türk maliye tarihine de iyi örnekler vermeniz 
gerekir. 

O itibarla 1976 yılı programının geç yayınlanma
sı hiç bir sebeple mazeret teşkil etmez. 

1976 programı neden geç yayınlanmıştır, ne mak
satla geç yayınlanmıştır? Bunun üzerinde de duraca
ğım.; 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Bakan 1975 yı
lında gayri safi millî hâsıladaki artışın sabit fiyat
larla % 7,9'a ulaştığını, her sektörde plan hedefleri
ne varılacağını söylemekte, bu suretle Cephe Hükü
metine başarı payı çıkarmaktadır. Denilmektedir ki;, 
«1976 - 1975 yılında bütün plan hedeflerine vardık, 
daha ne istiyorsunuz?» 

Bir yandan planı dar bir elbise olarak görüyor, 
bir yandan da bu hedeflere varıldığını söylüyor. Ger
çekten, acaba 1975 yılında plan hedeflerine 
varılmış mıdır? Keşke varılmış olsa idi de 
biz de sayın Bakanı, tebrik etm!iş olsa idik, sayın 
Hükümeti tebrik etmiş olsa idik, bütün Türk vatan
daşları olarak; o vatandaşların burada ki, güzide 
temsilcileri olarak bundan iftihar etmiş olsaydık. 
Gerçek böyle midir? Hayır arkadaşlar. 

Sayın Başbakanın, Senatoda yapmış olduğu ko
nuşmasını dinledim. Senatoda kürsüye geldi dedi ki; 
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«10 yılda Türk bütçeleri 10 milyar liradan 150 mil
yar liraya yükseldi. 15 misli bir artış oldu.» Haki
katen Türkiye'de 1965 yılından 1975 yılma kadar 
10 yılda 15 misli bir artış olmuş ise, yani İC mil
yarlık bütçe 150 milyar liraya yükselmiş, bu ölçüde 
bir kalkınma olmuş ise o halde, haücika'jen bizim, fa
kirlik çemberini, birtakım işsizlik çemberini, birtakım 
ıstırap çemberlerini kırmış olmamız gerekir; fakat, 
değerli arkadaşlarım, gerçekler böyle değildir. Ba
kınız meselâ; 1968 sabit fiyatlarıyle karşılaştırdığı
mız takdirde, 1968 sabit fiyatlarıyle millî gelir 1971 
de 138,5 milyar lira iken, 1975 yılında, 1968 sabit 
fiyatlarıyle sadece 181 milyar liraya yükselmiştir. 

Ama, cari fiyatlarla bu miktar 538 milyar liraya 
yükselmiştir, 1975 cari fiyatlarıyle, millî gelir 538 
milyar liraya yükselmiştir. Halbuki 1968 sabit fiyat
larıyle bunun miktarı 180 milyar liradır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1976 yılı programına 
göre, 1976 yılında gayri safi millî hâsıla 582 milyar 
liraya yükselecek. Halbuki 1968 sabit fiyatlarıyle bu
nu nazarı itibare aldığımız takdirde 2GCI milyar lira
ya yükselmektedir. 

Şimdi Konsolide bütçeye bakalım. Cidden Sayın 
Demirel'in ilk Başbakan olduğu 1965 yılında bütçe. 
Konsolide Devlet Bütçesi 10 milyar civarında idi. 
Bakınız sabit fiyatlarla ne olmuştur? 1971 Bütçesini 
alalım, Sayın Demirel'in tezkere ile Hükümeti bı
raktığı yılın bütçesini ele alalım. 

Sabit fiyatlarla bu bütçe, 1968 sabit fiyatlarıyle 
(27 700 Cm GOG liradır. Cari fiyatlarla 38 milyar 
liradır. Şimdi, 1975'te ne olmuştur? Bu bütçe 38 mil
yar liraya yükselmiştir. 1971'den 1975'e kadar 38 
milyar liraya çıkmıştır. Halbuki cari fiyatlara baktı
ğımız zaman 109 milyar İkaya çıkmıştır, 1968 sabit 
fiyatlarıyle 1976 Bütçesi öyle 154 milyar liralık büt
çe değildir. Sadece 44 milyar liralık bütçedir arka
daşlarım. Gerçek durum budur, 

Türkiye'de öyle 15 misli bir ilerleme yoktur. Keş 
ke ilerleme olsaydı; bundan Türk vatandaşı da 
büyük refah payı alsaydı, biz de cidden buradan 
övüncümüzü, sevincimizi belirtmiş olsaydık, ama ger
çek durum bu değildir. 

Şimdi, acaba fert başına düşen gelir nedir? Her 
Türk vatandaşı konsolide devlet bütçesinden cari 
fiyatlarla 1971 yılında 1 060 lira hisse alırken, bu
nun 1975'te 2 718 liraya çıktığı söylenebilmektedir. 
Halbuki gerçek böyle değildir. 

1968 değerleriyle devlet bütçesinden 1971 yılında 
fert başına 762 lira düşerken, bu miktar sadece 200 

lira artış göstermiş, 1975 yılında 962 liraya yüksel
miştir. Konsolide devlet bütçesinden fert başına isa« 
bet eden miktar, söylendiği gibi 2 718 liraya yüksel
miş değildir. 

Aziz arkadaşlarım, Kasım 1975 tahminlerine gö
re, 1975 yılı kalkınma hızı % 7,9'a ulaşacaktır. Bu 
rakam Üçüncü Planın öngördüğü ortalama hızdır. 
Ancak, Türkiye'de kalkınma hızına en etkin faktör 
tarım sektöründeki gelişmeler olmaktadır. Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı tarım sektöründe % 3,7' 
lik bir büyüme hızı öngörmüştür. 1973 yılının kötü 
bir tarım yılı olması ve tarım sektöründe kalkınma 
hızının nakıs (eksi), % 10,7 olarak gerçekleşmesi, 
genel kalkınma hızına da etkide bulunmuş, 1973 gay
ri safi millî hâsılada büyüme hızı, kalkınma hızı 
ı% 5,5 olmuştur. 

1974 yılında ise, çok iyi bir tarım mahsulü, ta
rım yılı idrak edilmiş, iyi bir mahsul yılı idrak edil
miş, tarımda büyüme hızı % 10,7 olmuş. Bu sebep
le, 1974 yılında ise kalkınma hızı % 7,4'e yüksel
miş. 

1975 yılında ise, Sayın Bakanın, Sayın Demirel' 
in övündüğü kalkınma hızında en büyük etken ise 
yine tarımdaki büyüme olmuştur. Tarımdaki büyü
me 1975'te % 8,9 olmuş, bu sebeple hız % 7,9'a çık
mıştır. 

Görülüyor ki, kalkınma hızına tesir eden tarım
daki büyümedir. 1973 yılında kötü bir tarım idrak 
edilmiş, kötü bir mahsul idrak edilmiş. Bu bakım
dan, genel kalkınma hızı :% 5,5 olmuş. 1974 ve 1975' 
te, iki yıl üst üste iyi tarım yılı idrak edilmiş olması, 
genel kalkınma hızına da etkide bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, asıl önemli olan sanayi 
sektöründeki büyümelerdir. Bu konu üzerinde du
racağız. Üçüncü Planın ilk üç yılının kamu ve özel 
sektör yatırımlarının ne kadar gerçekleşmiş olduğu
nu tetkik edersek, enteresan neticelere varmış oluruz. 
1973, 1974, 1975 yıllarında özel sektör yatırımları 
plan hedeflerini aşmıştır. Özel sektör için ilk üç yıl 
sonunda gerçekleşme plan tahmininin % 16 üstün
dedir. Bu yükseklik tarımdan ve ulaştırma sektörlerin
den gelmektedir. Özel kesimde bilhassa madencilik 
ve enerji rektörlerinde gerilemeler vardır. Bu konu
nun rakamlarına girmiyorum, bu konular, Enerji 
Bakanlığı bütçesi görüşülürken tekrar ele alınacak
tır. 

Kamu yatırımlarında ise maalesef gerilemeler var
dır. Kamu yatırımlarının plan hedeflerinden c/0 15,7 
kadar düşük olacağı anlaşılmaktadır. Kamu yatırım-; 
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lan bilhassa madencilik, tarım, imalât ve enerji 
sektörlerimde talhmin edilen hedeflere varamamıştır, 
yani tarımda iyi mahsul yılları idrak edilmiş olma
sına rağmen madencilik sektöründe, tarım sektörün
de, imalât sektöründe ve enerji sektöründe kamu 
yatırımları devamlı surette plan hedeflerinin gerile
rinde kalmıştır. Enflasyon ve fiyat artışları, hayat 
pahalılığını artırdığı gibi yatırımları da büyük şekil
de aksatmaktadır. Yatırımlar, programlaştırılan za
man içinde biıüirilememekte ve müteakip yıllara inti
kal ' ettirilmektedir. Yatırımların müteakip yıllara 
intikal eden kısımları için fiyat artışları sebebiyle 
daha fazla maddî kaynak gerekmektedir. Bu suret
le yatırımlar fizikî olarak büyümömekte, fakat nak
dî olarak büyük rakamlarla ifade olunmaktadır. Ya
tırım, yılı içerisinde biiiürilrniıyor, başka yıllara ka
lıyor; başka yıllarda büyük yatırım rakamları gözü
küyor. HafÜbıici fizJkî olarak yatırımın hacmi aynı. 
O itibarla, yatırımlarda da fazla bir artış görülmü
yor. Şöyle ki; bakınız, saibit sermaye yatırımları, 
kamu yatırımlarında 1971 fiyatlarıyle program nedir, 
gerçeklerime nedir? 1973 yılında kamu yatırımları 
işin 25 mütyaır lira civarında ödenek ayrılmış veyahut 
da bu hedefte bir yatırım yapılması tasavvur edil
miş; gerçekleşme 20 milyardır; gerçekleşme oram 
% 83'tür. 1974'te 28 milyar lira programa hedef 
olarak konulmuş; gerçekleşme ise 22 milyar lira ol
muştur; gerşekleşime oranı % 791dur. 1975te ise, , 
övünülen,, yatırımlarla övünülen yılda ise saibit ser- j 
maye yatırımları kamuda şöyle olmuştur: Program, 
3ü 530 000 000 lira olarak yatırım hedefi koymuştur, 
fakat gerçekleşme 28 milyar lira divarında olmuştur. 

Özel sektöre baktığımız takdirde: Özel sektörde 
program hedeflerinin geçildiğini görmekteyiz. 1973'te 
gerçekleşme % 22; 1974'te % 115; 1975te ise % 111 
'gerçekleşme olmuştur. Şimdi Üçüncü Planın ilk üç 
yıllık rakamları, sanayi sektöründe tespit edilen he
deflere varıiamaldığını göstermektedir. Şayet sanayi 
•sektöründe tespit edilen hedeflere varılmış olsa idi, 
gerçekten Hükümeti tebrik etmek gerekir idi. 

Üçüncü Plan, Türk ekonomisinde bir yapısal de
ğişme öngörmektedir. Bu sebeple sanayi sektörünün 
Ihızla büyümeisüni ve giderek gay/i safi rnıiliî hâsıla
daki payının artmasını istemiştir. Bu yüzden sanayi 
sektörünün büyüme hızı % 11,2 olarak tespit edilmiş
tir. Halbuki gerçekleşmeler bunun altındadır. Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında sanayi sektörü için 
tespit edilen büyüme hızı % 11,2 olduğu halde, 
1973te % 12,8 olmuş; 1974'te % 9,1 olmuş; 1975te 
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ise % 9,2 olmuştur. Yalnız arkadaşlar, büz bu 9,2 
rakamını şüphelr olarak karşılamaktayız. Büzti bü 
şüpheye düşüren de programdaki çelişkidir. 1976 yı
lı programı üzerinde oynandığını, bizim şu tespiti
miz göstermektedir: Açıyorsunuz programın bir yeri
ni, 1975 yılında sanayi sektöründe kalkınma hızının 
% 7,9 olduğunu yazı olarak belirtiyor. Lütfen prog
ramın 2 numaralı tablosunu açın, o tabloda da bakı
yorsunuz, her halde alelacele konulmuş olacak, mat
baada konulmuş olacak, 9,2 olarak gözüküyor. 

Arkadaşlar bir programın içerisinde aynı yıla ait 
bu kadar çelişik rakamlar bulunursa, kusura bakıl
masın elbette ki bu programda oynandığı endişesini 
bizde uyandıracaktır. 

Arkadaşlar, bu belgeler iktidarların, hükümetle
rin belgeleri değildir. Bu belgeler Devletin belgele
ridir. Burada tahrifat yapmak büyük .sahtekârlıktır. 
Talhrifalt varsa, o takdirde bu tahrifatı yapanlar he
sap vermd'iıdiir. Bunun üzerinde ayrıca duracağız, 
bu çok önemli konudur. Tahrifat yoksa, tahrifat 
yapıldığı iddiaları yapanların yakalarına yapışılmalr-
dır. Talhrifat varsa da, tahrifatı yapan hükümet 
derhal ist'ifa etmek mecburiyetindedir. Gerçek du
rum budur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu rakamlarla 
Türk ekonomisinin geleceği şöyle ortaya çıkmakta
dır: 

Üçüncü Planın son iki yılında 1976 - 1977 sanayi 
sektörünün tespit olunan hedeflere ulaşması tehlike
ye düşmüştün Neticede Üçüncü Planın Türk eko
nomisinde öngördüğü yapı değişikliği, maalesef ha
yal olmuştur. 

1975 yılında, bilhassa kamu yatırımlarında plan 
hedeflerine varılamamış olması, sanayi sektöründeki 
büyümeyi menfî yolda etkilemiştir. Buna mukabil 
tarım sektöründe, iyi hava şartları yüzünden, % 3,7'lik 
plan hedeflerinin üstünde % 8,9 olarak gerçekleş
me, gayri sari millî hâsılayı % 7,9'a yükseltmiştir. 

Ne Maliye Bakanı ve ne de Başbakan; «Kalkın
ma hızı hedefe ulaştı» diye övünmemeli, kendileri
ne pay çıkartmamaiıdırlar. Kalkınma hızmın hedefe 
varması, tamamen iyi hava şartlarından, tarım sektö
ründeki büyümeden ileri gelmektedir. 

Cephe İktidarı, sanayi sektöründe de yatırımla
rı gerçekleştirmek suretiyle, kalkınma hızını planın 
öngördüğü düzeye ulaştırmış olsaydı, biz de kendile
rini şimdi buradan tebrik etmek imkânını elde etmiş 
olacaktık. 
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1976 programından aldığımız rakamlara göre, 1976 
yılında 82 906 000 000 liralık kamu yatırımı öngö
rülmüştür. Kamu yatırımlarının 1976 yılı programın
da detayı şöyledir: 

Konsolide bütçede, 1976'da yer alan yatırımlar 
37 940 000 000 lira, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
yapacağı yatırımlar 38 451 000 000 lira. Burada dik
kat edilsin, konsolide devlet bütçesinden daha çok 
yatırımlarda ağırlık Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
verilmiştir. Mahallî idareler 1976'da 5 218 000 000 
lira yatırım yapacaktır; döner sermayeli idareler 
ise; 1 297 000 000 liralık yatırım yapacaklardır. 

Böylelikle 1976 yılında programlaştırman top
lam kamu yatırımı 82 906 000 000 liradır. 

Şimdi aşağıda arz edeceğimiz sebepler muvace
hesinde, 1976 yılı için programlanan kamu yatırım
larının gerçekleşmesi şansı son derece zayıftır. Bir 
defa kamu yatırımları için, dikkat buyurulsun, kamu 
yatırımları için 1976 yılında % 20,2 enflasyon oranı 
talimin edilmiştir. Yani Hükümet resmen diyor ki; 
«1976 yılında % 20'lik bir enflasyon olacaktır.» Bunu 
kamu yatırımlarına da intikâl ettirmiş. 

Şöyle ki; sabit fiyatlarla 1976 kamu yatırımları 
69 milyar lira iken, cari fiyatlarla kamu yatırımları, 
programa göre, 82 906 000 000 liradır. Sabit fiyat
larla 69 milyar, cari fiyatlarla 82 milyar lira olun
ca, demek ki, 1976 yılında, program olarak, % 20,2'lik 
bir enflasyon öngörülüyor. 

Sayın Demirel, zannediyorum bir konuşmasında 
demişti ki; «Bir memlekette % 15'ten fazla enflas
yon olursa, enflasyon hızı % 15'i geçerse, o memle
ket ekonomisinin kalkınması mümkün değildir.» 

O halde, Sayın Demirel'in bu sözü doğrudur buna 
dayanarak ben de diyorum ki; % 20'lik enflasyonun 
olacağı 1976 yılında, yatırım yapmak, programı he
deflerine ulaştırmak mümkün değildir. 1975 progra
mında yatırımlar. 51 610 000 000 lira olarak gerçek
leşmiş iken, % 20'lik enflasyonun olacağı 1976 yılın
da 82 906 000 000 liralık kamu yatırımı nasıl gerçek
leşecektir?. 

Değerli arkadaşlarım, 1976 yılı kamu yatırım prog-
. ramındaki ağırlık, konsolide bütçeden ziyade, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine kaydırılmıştır. Bu konu üze
rine avdet edeceğiz. 

1976 yılında 38 451 000 000 liralık bir yatırımı, 
'Kamu İktisadî Teşebbüslerinin gerçekleştirmesi müm

kün değildir, ayrıca büyük bir âciz ve sıkıntı içerisin
de olan il özel idarelerinin, belediyelerin, mahallî ida
relerin 5 218 000 000 liralık yatırımı tahakkuk ettir-

— 174 

mesi, de, 1976 yılında mümkün değildir. Yine ayrr-. 
ca kamu kesimi dengesi yanlış ve mübalağalı bir şe* 
kilde kurulmuştur. Yüksek oranda programlanmış 
olan kamu yatırımlarını gerçekleştirmek için, ge
rekli tasarruf nereden sağlanacaktır? 1976 konsolide 
bütçe gelirleri realize edilemeyecektir. Ayrıca Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri dengesini sağlamak için de, 
- Kamu İktisadî Teşebbüsleri üzerinde durduğumuz 
zaman göstereceğiz - yeterli kaynak yoktur. Bu ba
kımdan kamu yatırımlarım 1976 yılında gerçekleş
tirmek mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, 1976 programında özel sektör 
için 63 500 000 000 liralık yatırım öngörülmüştür. 
Burada üzerinde önemle durulması gereken, calibi 
dikkat nokta şudur: 1976 programında gerek kamu 
yatırımları için, gerek kamu harcamaları için, % 20 
ilâ 21'lik bir enflâsyon hızı öngörülürken, özel sek
tör yatırımlarında bu enflâsyon hızı öngörememiş
tir; yani 1976 programı özel sektöre yatırım hedef
leri tespit ederken, 1976 yılında hiç enflasyon olma
yacak gibi hareket etmiştir. El insaf, kamu sektörü 
için % 20lik enflasyon öngöıeceksinizki, kamu sek
töründe % 20'lik enflasyon olursa, özel sektörde daha 
fazla olur. Tatbikat bunu göstermektedir. Bu bakım
dan 1976 yılında da özel sektör yatırımlarının gerçek
leşme şansı bize göre mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu konulara temas 
ettikten sonra, biraz da 1976 yılı, hani çok büyük büt
çe olarak takdim edilen 197£ yılı Konsolide Devlet 
Bütçesi gelirleri üzerinde bir nebze durmak istiyo -
ruz. 

Kamu kesimi dengesinin gerçekleşmesi için, her 
şeyden evvel konsolide bütçe gelirlerinin gerçekleş
mesi, sonra da bilhassa Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
dengesinin realize edilmesi lâzımdır. 

Bu bakımdan evvelâ 1976 konsolide bütçe gelir
leri üzerinde ısrarla durmak istiyoruz. 1976 konsoli
de bütçe gelirleri şu şekilde tahmin edilmiştir: Ver
gi gelirleri 120 450 000 000 lira olarak tahmin edil
miştir. Bütçe Karma Komisyonunda 7 - 8 yıl ben de 
çalıştım; harcama ödenekleri arttığı zaman, bunu 
denkleştirmek maksadıyle gelir tahminlerine kafa
dan atma ilâveler yapılır. Yine öyle ilâvelerle; bu ver
gi gelirleri zannediyorum 550 milyon lira ilâvesiyle 
121 milyar liraya çıkarılmıştır. Vergi dışı normal gelir
ler 14 milyar lira tahmin cdiHmıişfcir ki; 1975 yılında, 
Vangi dışı riormal gelirlerin. gerçekleşmesi 7,5 milyar 
Ikaidır,'% 100 artışla bunun 14 milyar liraya çıkması, 
1976'da mümkün değildir. 
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Özel gelirler ve fonlar 19-75 yılında 2 233 000 000 
lira gerçekleşmiş iken, bakınız arkadaşlarım, bunun 
için de 1976 bütçesine gelir tahmini olarak 2 misline 
yakın, 4 167 000 000 lira konulmuştur. 

Katma bütçe gelirleri için gerçekleşme 1975'te 
2 033 000 000 liradır. Burada ise 2 532 000 000 lira 
konulmuştur. 

îç istikraza gelince: îç istikraz, 1975'te 9 milyar 
lira olarak kanunlaşmıştı. Dün buradan söylendi, 
1974 bütçesinde «îç istikrazın büyük boyutlarda ka
nunlaşmasını» Sayın Maliye Bakanı Yılmaz Ergendkon, 
Adalet Partisi sözcüsü olarak, büyük şekilde, entere
san şekilde, hakikaten tasvip edeceğimiz şekilde ten
kit etmiş o zaman; fakat şimdi görüyoruz ki, Sayın 
Bakan Ergenekon'un Maliye Bakanı olduğu zaman
da ise, iç istikraz rakamı 12 milyar lira olarak konul
muş. Böylelikle 1976 bütçe gelirleri 153 150 000 000 
lira olarak meclislerimize sunulmuştur. Acaba bu ge
lirleri realize etmek mümkün müdür? Ne ölçüde reali-
ze edilebilir? Şimdi bunun üzerinde durmak istiyo
ruz. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanı, «Vergilerde bazı 
yeni istisna ve muafiyetler getirileceğini» söylüyor. 
«Küçük çiftçi ve esnaf muafiyeti, telif kazançları ve 
gayri menkul sermaye iratları istisnaları getirileceği
ni» beyan ediyor. Ayrıca, en az geçim indirimini yeni 
bir isim altında, «Temel indirim» veyahut da «Genel 
indirim» adı altında, yeni bir geçim indirimi hadleri 
getirileceği beyan edilmektedir. Bir yandan ela, ver
gi. idaresinin etkinliğini artırıcı tedbirlerden söz edil
mektedir. Yergi ile ilgili olarak alınacak bu tedbirlerin 
bir kısmı vergi gelirlerini azaltıcı mahiyettedir. Açık
ça küçük çiftçi ve esnaf muafiyeti, telif kazançları 
ve gayri menkul sermaye iratları istisnaları, bunlar 
vergi gelirlerini azaltıcı müsseselerdir. 

Beri taraftan, vergi idaresinin müessiriydim ar
tırıcı tedbirlerden bahsedilmektedir. Lütfen, bende
niz 1961'den beri bu Meclisteyim, her bütçe gerekçe
sini tetkik etmişimdir. 1950'den beri bütün bütçe ge
rekçeleri de, kütüphanemde mevcuttur, iler bütçe 
gerekçesinde yeni vergi idaresini müessir hale geti
recek tedbirler yazılır, hiçbiri getirilmemiştir veyahut 
da pek azı getirilmiştir. 

Arkadaşlar, diyelim ki, bu Hükümet işbaşmda 
kaldı, yeni tedbirler getirdi, müessiriyetini de artır
dı. Bu 1976 yılında tersini göstermeyecektir, göste
remez de. Daha ileri yıllarda ancak tesirini göstere
bilir. Bu itibarla 1975 malî yılında vergi gelirleri 
fiilî tahsilatının bütçe tahminini biraz aşacağı söy

lenmektedir. Kaldı ki, dün Sayın Maliye Bakanının 
verdiği izaha göre iç istikraz dahil - dikkat buyurul-
sun - 1975 vergi gelirleri 103 milyar lira olarak ger
çekleşecektir. Kaldı ki, bu daha fazla gerçekleşmiş 
olsa bile, vergi gelirlerinden 1975 yılında - buraya 
dikkat buyurun - 89 milyar lira gelir elde edilmiştir 
dcğeıii arkadaşlarım. 

Buna yuvarlak hesap 90 milyar lira diyelim. Yani 
1975 yılında verginin fiilî tahsilatı 90 milyar liradır. 
1976 yılında ise Türk mükellefinden 121 milyar lira 
vergi istenmektedir. Demek ki, 1976 yılında Türk 
vergi mükellefi ilâve 31 milyar lira vergi verecektir; 
bunun anlamı budur. 

Değerli arkadaşlarım, vergi gelirlerindeki yüksel
me, 1975 fiilî vergi tahsilatındaki tahmin üzerine 
aşmanın sebebi şudur; Bütçe tahmininin bir miktar 
aşılması gelir vergisindeki artmadan ileri gelmek
tedir. 1975 malî yılı için gelir vergisi 30 milyar lira 
tahmin edilmişti. Bunun, 1 600 000 000 lira fazla ile 
31 600 000 000 olarak gerçekleşeceği sanılmaktadır. 

Gelir kaynakları veya vergi matrahları artmış
tır da, bu sebeple Gelir Vergisi tahsilatı yükselmiş 
değildir. Bu artışm gerçek nedeni şudur: 12 sayılı 
Kararname - ki, biîâhara bu 1897 sayılı Kanun ola
rak kanunlaşmıştır - ile memur intibaklarında yapı
lan düzeltmeler, ayrıca toplu sözleşmelerle sağlanan 
ücret artışları Gelir Vergisindeki, artışı sağlamıştır. 
Yani 1975 yılında Gelir Vergisi tahmininin üzerin
de fiilî bir tahsilat varsa, bu fiilî tahsilat sağlıklı bir 
tahsilat değil, enflasyonun yaratmış olduğu bir tah
silattır; yeni intibaklarla memur maaşlarından, işçi 
ücretlerinden kesilen stopajlarla artan bir artıştır. 

Bu sebeple, 121 milyar liralık 1976 vergi gelir
leri rakamları, bize göre, . gerçekleşmesi zor, müba
lâğalı bir rakamdır. 

1976 yılında cari fiyatlarla, vergi gelirlerinde 
% 41 artış olacağı varsayımından hareket edilerek 
121 milyar liralık vergi geliri tahmin edilmiştir. Üçün
cü Plan döneminde bu oranda bir artış şimdiye ka
dar olmamıştır. 1975 yılında bile vergi gelirleri artış 
oranı % 37'dir. Bu sebeple, sırf konsolide bütçe den
gesi için vargi gelirleri şişirilmiştir. 

Ayrıca, 1976 vergi gelirleri tahmini 1976 yılında 
% 20lik bir enflasyon varsayımına dayandırılmış
tır. Fiyat artışları sebebiyle vergi gelirlerinde artış 
olması, Devlet Hazinesine gerçek bir kaynak değil
dir; Devlet Hazinesinin zenginleşmesi demek değil
dir. ::. 
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Her türlü iyimser tahmine göre hareket edilse b'ile, 
1976 vergi gelirlerinin 121 milyar liraya ulaşacağım, 
hatta 115 milyar lirayı geçeceğini sanmıyoruz. Bizim 
tahminimize göre durum şudur: Vergi gelirleri 121 
milyar lira değil, sadece 115 milyar lira olarak gerçek
leşebilir. Vergi dışı gelirler ise 14 milyar lira değil, 
7 milyar lira olarak gerçekleşebilir. Özel gelirler, fon
lar ise 2,5 milyar lira olarak gerçekleşebilir; öyle, 
4 167 000 000 lira olarak gerçekleşemez. Katma büt
çe gelirlerini ise,. 2 532 000 000 lira değil, biz bunu 
2 milyar olarak tahmin ediyoruz. 

İç istikraza gelince: 1975 yılında 9 milyarlık iç istik
raz kanunlaşıyor; bu gerçekleşemiyor. 12 milyarlık 
iç istikraz nereden gerçekleşecek? Taş çatlasa 5 mil
yar liralık veya 6 milyar liralık iç istikraz gerçekle
şebilir. Bizim hesaplarımıza göre, 1976 yılı Bütçesi, 
öyle 154 milyarlık bir bütçe değildir. Eğer bu büt
çede, istikrar arzu ediliyor ise, istikrar sağlanması 
arzu edilseydi bu bütçenin 135 milyar lira civarında 
olması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, 1976 yılı vergi gelirlerine 
bir başka açıdan, bir başka kriterlerle de bakmak 
gerekir. İ975 malî yılında konsolide bütçe gelirleri 
106 150 000 000 olarak gerçekleşmiştir deniliyor, - ki 
bunu sayın bakan düzeltti en son rakam 103 milyar 
liradır - 1976 yılında ise, 153 milyar liralık gelir bek
lenmektedir. Demek oluyor ki, 1976 malî yılında 
Türk vatandaşı 47 ilâ 50 milyar liralık bir malî kül
fetin altındadır. 1976 yılında bütün vergilerden 121 
milyar lira elde edileceği tahmin edilmektedir. Bun
dan da anlaşılacağına göre, Türk vergi mükellefin
den 1976 yılında, ilâve 32 milyar civarında vergi is
tenmektedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye nüfusu 1975 
sayımlarına göre 40 188 000'dir. Aslında sayımlarda 
yanlışlık var, ama nüfusu 40 milyon kişi olarak kabul 
ettiğimiz takdirde, bu demektir ki, 1976 malî yılında 
her şahıs 3 025 lira vergi ödeyecektir. Lütfen 121 mil
yar lirayı, 40 milyona bölün; ortaya çıkacak olan 
rakam 3 025 liradır. 1975 yılına nazaran, 1976 yılın
da her Türk vatandaşından ilâve 800 lira fazla ver
gi istenmektedir. Yıllık vergi gelirlerinin, gayri safi 
millî hâsılaya oranına vergi yükü denilmektedir. 1976 
programına göre, cari fiyatlarla, gayri safi millî hâ
sıla 582 milyar lira olacaktır. 121 •milyar Jıiralıûc ver
gi gelirini, 582 milyar liralık gayri safi millî hâsılaya 
böldüğümüz takdirde, önümüze çıkan nispet kor
kunçtur; % 21'dir. 1976 yılında vergi yükü % 21 ola
caktır. 

Aziz arkadaşlarım, 1964'te vergi yükü % 12 idi. 
1965'de % 12,7 idi. Bütün rakamları okuyup, fazla 
zamanınızı israf etmek istemem. Gelelim son yılllara; 
1970'de % 15,6 idi; 1971'de % 16; 1974'te % 15; 1975' 
de vergi yükü % 16,9; 1976 yılında ise %-21 . 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna, yani Ortak Pazara dahil hiçbir devlette, bu 
kadar vergi yükü yoktur. Fert başına düşen millî gelir 
nazarı itibara alındığı takdirde, fakir bir ülke olan 
Türkiye'de, vergi yükünün bu kadar ağır olması 
tahammülün üstündedir. 1976 yılında vergi yükü, 
ortaya koyduğumuz rakamlarla % 21'dir. Bu rakam 
bazı gözlerden uzak tutulmak istenmektedir. % 18, 
% 17 denilmektedir. Halep orada ise arşın burada
dır. 121 milyar lira olarak vergi geliri tahmin etmiş
siniz; gayrı safi millî hâsılanın cari fiyatlarla 1976 
yılında 582 milyar liraya ulaşacağını tahmin etmişsi
niz, programa koymuşsunuz. Nispetini yaptığınız 
takdirde, vergi yükünün % 21 olduğunu herkes göre
cektir. Bunu saklamaya lüzum yoktur. O halde bu 
Hükümet vergici bir Hükümettir. Ne yazık ki bu Hü
kümette vergi nispetlerinin karşısına çıkmak isteyen 
bazı arkadaşlarımız da bulunmaktadır. Vergici Hü
kümettir, daha fazla vergi almak arzusu ve kararın
dadır. 

Bir yandan yeni vergiler getirmeyeceğim denili
yor, bir yandan bu bütçe ile 121 milyar liralık vergi 
tahmin ediliyor, % 20 enflâsyon hızı öngörülüyor. 

Arkadaşlar, yeni vergi getirmeden bu bütçeyi reali-
ze etmek mümkün değildir. Biz bazı hevesleri biliyo
ruz. Vergi nispetlerinin Hükümet tarafından tespit 
edilmesi konusunda bazı hevesler vardı. Bendeniz 
1971 yılında, 1973 yılında Partilerarası Anayasa Ko
misyonlarında, Anayasa değişikliği dolayısıyle De
mokratik Parti adına vazife gördüm. O komisyonlar
da çalışan değerli arkadaşlarım da hatırlayacaklar
dır. Şimdi İsmail Hakkı Birler'i görüyorum. Demin 
Talât Asal'ı görüyordum; buradan oraya gitti. 

Şimdi bütün bu arkadaşlar da hatırlayacaklar, 
devamlı surette... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Nereye gitti? 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sayın Dcmirel'in 

dizinin dibine gitti. 
Devamlı surette arkadaşlar bize şu' tazyik yapıl

dı: «Aman vergi nispetleri Anayasaya konulsun, 
Hükümet tarafından tespit edilsin.» Gazetelere inti
kal eden haberlere göre yine öyle niyetler var. Biz 
iyi ki. bu konuda dikkatli davranmışız böyle bir de
ğişikliğe itibar etmemişiz. Aksi halde yeni vergi getir-
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miyorum diye, muhterem arkadaşlarım vergi nispet
lerin de oynanacaktı. 

Biliniz ve hatırlayınız ki Cumhuriyet tarihinin en 
büyük vergilerini, en enteresan vergilerini 1970 yılın
da Sayın Demirel çıkarmıştır. O da vergi tekniğine 
uyulmadan çıkarmıştır. 1970 yılında, 40 anbar Kanu
nu olan Finansman Kanunu çıkarılmıştır. Bir kanu
nun içerisinde 1 0 - 1 5 tane vergi kanunu konulmuş, 
adına «Finansman» diye bir yafta takılmış, Meclis
lerden süratle çıkarılmıştır. O halde, kesin olarak De
mokratik Parti olarak görüşümüz odur ki; arkadaş
lar yeni vergiler getirmeden bu bütçeyi realize etmek 
mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, vergilerin fonksiyonu var
dır. Verginin belli başlı üç fonksiyonu vardır: Ge
lir fonksiyonu, teşvik fonksiyonu, sosyal adalet fonk
siyonu. 

Arkadaşlar, vergiyi artırdığınız takdirde Hazine
ye fazla gelir sağlayamazsınız. Vergi nispetini azalt
tığınız takdirde serbest piyasa ekonomilerinde, daha 
fazla sosyal adalete yaklaşmış olursunuz, daha faz
la sermaye terakümünü kamçılamış olursunuz; yatı
rımları kamçılamış olursunuz. Bu sebeple işsizliğin 
önüne geçmiş olursunuz. Verginin gelirini daha faz
la artırmış olursunuz. Vergi nispetlerini artırmak de
mek, yeni vergi getirmek demek; altın yumurtlayan 
tavuğu kesip, yumurtayı çıkartmak demektir. Altın 
yumurtlayan tavuğu beslemek lâzımdır; ondan daha 
fazla yumurta alabilmek için. Fakat Sayın Demirel, 1970 
yılında ters bir vergi zihniyetiyle ortaya çıkmıştır,/ 
aynı zihniyeti bu bütçede de görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple 1975 yılı Kon
solide Devlet Bütçesi gelirlerinin realize edilmesinin 
mümkün olmadığını arz ve izah etmiş olduk. 

Şimdi önemine binaen iç istikraz konusunda bi
raz durmak istiyoruz. Arkadaşlar, Devlet bütçesinin 
denkliğini temin etmek maksadıyle iç istikraz poli
tikası vahim bir hal almıştır, iç istikraz tahminleri- ' 
nin gerçekleşmemesi ve hedeflerin çok altında kal
ması bütçedeki rakamlara itimadı sarsmakta, hatta 
Devlet itibarını zedelemektedir. 

BücÇe Kanununun 3 ncü maddesine mutaden şöy
le bir madde konulur: «Ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelirler arasındaki şu kadar liralık fark, iç is
tikraz ile karşılanacaktır.» Bu suretle resmî bütçe 
açığı iç borçlanma ile kapatılmak ve bütçe denkleş
ti! ilmek ;stenir. 

tç istikraz 1976 bütçesi ile en yüksek boyutlara 
ulaşmıştır. Çıkarılan istikraz tahvilleri satılmamak

tadır, Meselâ 1975 malî yılı içinde 9 milyar liralık 
iç istikraz öngörülmüştür, en iyimser tahminler
le; «Bunun 6 milyar liralık kısmı realize edilecek
tir» denilmektedir. Aldığımız bilgilere göre Ekim 
1975 sonuna kadar 1 300 000 000 liralık iç borçlan
ma yapılmıştır. Bu sebeple malî yıl sonuna kadar 
iç istikrazın 6 milyar liraya ulaşacağını da sanmı
yoruz. 

Çıkarılan Devlet tahvillerinin, Devletin sermaye 
verdiği Kamu İktisadî Teşebbüslerine, Devletin ban
kalarına satıldığı da, onlar tarafından satınalındığı da 
nazara alındığında, Devletin iç borçlanma politika
sının ne kadar yürekler acısı olduğu görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir husus da şudur: 1976 
Bütçe gerekçesini 1975 ekonomik raporunu açıyo
ruz, - Müslümana eziyet veriliyor - acaba kanunla
şan iç istikraz rakamı nedir, Hükümet ne tahmin edi
yor, fiilî tahsilat nedir? Bu rakamlara bakıyoruz, 
kanunlaşan rakamı bulmak mümkün değil; kanunla
şan rakam konulmuyor da gerçekleşme tahmini konu
luyor. Meselâ, 1976 yılı Bütçe gerekçesini açın, 1975 
ekoflomik raporunu, 9 milyar liralık 1975 iç istikraz 
rakamını bulamayacaksınız; burada 6 milyarı bula
caksınız. 

Arkadaşlar, bu rakamlarla oynamak günâhtır, 
yazıktır, ayıptır. Devlet belgeleriyle oynamayınız. 
Günaydın Gazetesi yazdı, tekzip olunmadı, 1975 yılı 
programı matbaada basılırken Cephe Hükümetinin 
aleyhine çıkarılacak rakamlar alınmış, yeniden prog
ram bastırılmış. Bastırılıp imha edilenle, Meclislere 
dağıtılan programların yanyana klişeleri yayınlandı, 
bunun cevabını bulamadık. 

Bunlar, hükümetlerin belgeleri değildir. İktidarlar 
geçicidir fakat Devlet ebedidir. Devletin rakamları 
ile oynamayınız. Devletin rakamlarıyle oynarsanız, 
Devlete olan itimadı sarsmış olursunuz. Zaten arka
daşlar, bugün Türk Devleti büyük buhranlar içinde
dir. Bu buhranlara Devleti sürükleyenler utanma-
maktadırlar; fakat bu buhranlara sebebiyet veren
lerin her zaman ellerimiz yakasında olacaktır, yaka
sında olmaya da devam edecektir. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, öyle ise iç istikrazda 
1975 gerçekleşmesi bu iken, 12 milyar liralık iç istik
razın gerçekleşmesi asla ve kafa mümkün değildir. 

Mâruzâtımda dedim ki, 1976 yılına bakınca, bir 
konsolide Devlet Bütçesinin gelirlerine bakacağız, 
harcamalar ve kaynaklar dengesine bakacağız. Bir 
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de, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin harcamalar ve 
kaynaklar dengesine bakacağız. 

Şimdi, konsolide Devlet bütçesinin, 1975 yılı baş
langıç bütçesi olması hasebiyle o bütçenin, önümüz
de uygulanacak bütçe olması hasebiyle 1976 bütçe
sinin gerek harcamalar ve gerek kaynaklar dengesi
ne baktık, bu konuda maruzatta bulunduk. 

Şimdi, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin harcama
lar ve kaynaklar dengesine bir nazar edelim. 

1976 programı ile en büyük yatırım yapma görevi, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine verilmiştir. 

Arkadaşlar, bir şey karıştırılıyor, - hukuk Dev
leti ile kanun devletinin karıştırıldığı gibi - İktisadî 
Devlet Teşekkülleriyle, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
karıştırılıyor. Bunların ikisi ayrı ayrı hukukî terim
lerdir. İkisi ayrı ayrı kanunî terimlerdir. İktisadî Dev
let Teşekküllerinin hepsi Kamu İktisadî Teşebbüsü
dür, ama Kamu iktisadî Teşebbüslerinin hepsi İktisa
dî Devlet Teşekkülü değildir. Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin" üzerinde önemle duruşumuzun bir sebebi de, 
siz Yüce Meclisler Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ge
nel kurullarını teşkil etmektesiniz. Kamu iktisadî Te
şebbüsleri hakkında son söz size aittir; aynen bütçe 
de olduğu gibi. O itibarla bu konudaki görevimizi 
titizlikle yapmak mecburiyetindeyiz. . 

1976 yılında Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
38 451 000 000 lira yatırım yapması öngörülmüştür. 
1976 yılı konsolide Devlet Bütçesinden yatırımlar 
için teklif edilen ödenek tahmininin 37 940 000 000 
olduğu hatırlanırsa, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ya
tırımlarına daha çok ağırlık verildiği anlaşılacak
tın 

Acaba Kamu İktisadî Teşebbüsleri 1976 yılında 
38 500 000 000 liralık yatırımı gerçekleştirebilir mi? 
Asıl mesele buradadır. Yani 38,5 milyar liralık yatı
rımı, bu Kamu iktisadî Teşebbüsleri yapabilir mi? Bu 
soruya hemen cevap vermek isteriz. Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin bu kadar yatırımı realize etmesi âde
ta imkânsızdır. Rakamlar ortadadır. 

Şimdi bu rakamları lütfen beraberce tetkik ede
lim. Kamu iktisadî Teşebbüsleri için, 1975 yılında 
5 765 000 000 lira işletme açığı telimin edilmişti. Hal
buki bu açık 7 350 000 000 liraya yükselmiştir. Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri 1976 yılında 9 589 000 000 lira 
işletme açığı verecektir. Yani Kamu İktisadî Teşeb
büsleri on paralık yatırım dahi yapmasalar, sırf ken
dilerini devam ettirebilmek için 10 milyar liralık pa
raya ihtiyaçları vardır. 

38 451 000 000 lira yatırım yapması öngörülen 
Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 1976 yılında, toplam 
48 040 000 000 lira finansman ihtiyacı vardır. Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri bu parayı nereden sağlayacak
tır? Bakınız, 1976 yılı programına göre, Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin 48 milyar liraya ihtiyacı var. 
Bu parayı şöyle sağlayacakmış: 

Kamu. İktisadî Teşebbüslerine bütçeden 10 mil
yar lira para vereceğiz. 1976 yılı Bütçesinden Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine 10 milyar lira transfer var. 
Dış proje kredisi 7,5 milyar lira. Devlet Yatırım Ban
kacından 10 milyar lira borç alacak. Fonlardan 10,5 
milyar lira alacak. Dış borçlanma 7,5 milyar lira ola
cak. Otofinansman dolayısıyle de 2,5 milyar lira; 
2 540 000 000 liralık bir gelir tahmin ediliyor. 

Otofinansman nedir? O konu üzerinde de dura
cağız. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin belirtilen ölçü
de, yukarıda sağladığımız kaynaklardan finansman 
ihtiyacını karşılaması mümkün değildir. 

Şöyle ki; 1975 yılında tahmin olunan 3,3 milyar 
liralık dış proje kredisi 2,2 milyar lira olarak ger
çekleşeceğine göre, 1976 yılında 7,5 milyar liralık dış 
proje kredisi nereden gerçekleşecektir? Bunu size 
sorarım arkadaşlar. 

Arkadaşlar, 1975'de dış proje kredisi olarak 
2 200 000 000 lira elde edilmiş; şimdi bu 7,5 milyar 
lira dış proje kredisi olarak nereden elde edilecek? 

Merkez Bankası kaynaklan, Kamu İktisadî Te
şebbüsleri için normal bir kaynak olarak kullanıl
maktadır. Merkez Bankası kaynaklarının Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri için normal bir kaynak olarak kul
lanılması doğru değildir. Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Merkez Bankasına müracaat ediyor; Şeker Şirketi 
Merkez Bankasına müracaat ediyor; bütün bu mües
seseler Merkez Bankasına müracaat ediyor. Merkez 
Bankasının bu kaynaklarının Kamu iktisadî Teşeb
büsleri için kaynak olarak kullanılması iktisadî kal
kınmamızı engelliyor. Merkez Bankası reeskont kre
dilerine yönelemiyor; hatta 1975 yılında Cephe İkti
darı, üzerinde duracağımız - dövize çevrilir mevduata 
dayadığı için Merkez Bankası kredilerinin tümünü, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine yönelmiş vaziyettedir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Merkez Bankası
na yönelmesi, Merkez Bankasını da fonksiyonundan 
uzaklaştırmaktadır. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri için 7,5 milyar lira
lık dış borçlanma öngörülmüştür. Yani dış proje kre
disinin dışında 7,5 milyar liralık dış borçlanma ön
görülmüştür. Bunun gerçekleşmesi de imkânsızdır. 
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Zira; 1975 yılı içinde 7 milyar lira dış borçlanma sağ
lanacaktı; 1975 programım açınız bakınız, orada di
yor ki, «Kamu İktisadî Teşebbüsleri 7 milyar lira 
dış borçlanma yapacaktır.» Kaç lira yapmış? 
1 300 000 000 lira dış borçlanma elde etmiş. 

Arkadaşlar, Devletin dahilde itibarı olmayınca, 
dışarıda da itibarı olmuyor. Kamu İktisadî Teşebbüs
leri için 1975 programında 7 milyar liralık dış borç
lanma öngörülüyor, gerçekleşme ise sadece 
1 300 000 000 lira oluyor. Durum bu iken, 1976 yılın
da, 7,5 milyar liralık bir dış borçlanmanın Kamu ik
tisadî Teşebbüsleri tarafından, hele bu iktidar işba
şında kalırsa, gerçekleşmesi asla mümkün değildir. 

Şimdi gelelim Otofinansman meselesine; Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri için hiçbir bütçede görmediği
miz bir kaynağı 1976 bütçesinde görüyoruz. Denili
yor ki; «2,5 milyar liralık otofinansmanla kaynak elde 
edeceğiz.» 

Arkadaşlar, otofinansmanın ne olduğunun bariz 
izahını şimdiye kadar görmedik, ama öyle anlaşılı
yor ki, 1976 yılı bütçe Kanununun 73 ncü maddesi
ne konulan hüküm bu işle ilgilidir. Bu hükme göre 
Hükümet, anonim şirket statüsündeki Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinin hisse senetlerini satacaktır. Yani 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinden anonim şirket sta
tüsünde olanların hisse senetlerini 1976 yılında Hükü
met satılığa çıkaracaktır, 73 ncü maddede de Hükü
mete "bu konuda yetki verilmesine dair hüküm var
dır. İşte otofinansman budur. 

Hani diyorlar ki, «Kim satmış, nereye satmışız, 
ne yapmışız, kim satacakmış?» İşte 2,5 milyar lira bu 
maksatla konulmuştur. 

Hiçbir komplekse kapılmadan, demokratik sağ 
bir zihniyetin sözcüsü ve temsilcisi olarak belirtmek 
istiyorum; biz Kamu İktisadî Teşebbüslerinin halka 
açılmasına taraftarız, ancak; Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin kapalı aile şirketlerine el altından satılma
sına karşıyız. (D. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sabancılara değil, 
Koçlara değil, halka, halka... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Arkadaşlar, 1975 
Türkiye'sinde iktisadî iktidar, siyasî iktidar olmak 
istedi. 1975 yılı Türkiye'sinde Cephe İktidarını kur
mak için, Adana'dan, Mersin'den, İzmir'den, İstan
bul'dan, bütün zengin şehirlerden, Ankara'nın büyük 
otellerinin önü en lüks arabalarla doldurulurdu. 1975 
yılında Cephe Hükümeti burada bazı ayak oyunla-
riyle güvenoyu aldığında, hatırlayınız Büyük An-
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kara Otelinin lüks odalarının tavanları kurşunlarla, 
naralarla delindi, viskilerle kutlandı. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şampanya
lar patladı, şampanyalar patlatıldı. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — İşte eğer Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri kapak aile şirketlerine... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica ederim. De
vam edin efendim. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Siyasî, iktisadî 
iktidar olup da, siyasî iktidarı da avucu içine almak 
isteyen Cephe Hükümetinin, Parlamento dışı destek
lerine satılmak isteniyor ise, bunun karşısına de-, 
mokratik sağın temsilcisi olarak evvelâ biz çıkaca
ğız. Biz Demokratik Parti olarak Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin halka açılmasını şöyle istiyoruz: 

Evvelâ bir sermaye piyasası kanununu çıkartırız. 
Arkadaşlar bu konuda da hicran içerisindeyim. 
Göğsüm, bağrım yara ile dolu. Bir zamanlar Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri için bir komisyon kuruldu. Bu 
komisyona da bendeniz riyaset ettim: Türkiye Elek
trik Kurumu Kanunu, Merkez Bankası Kanunu, Ser
maye Piyasası Kanunu v.s. bu komisyonda görüşüle
cekti. Gözlerimle şahit oldum; Sermaye Piyasası Ka
nununu engellemek için elden gelen yapıldı. Sermaye 
Piyasası Kanunu çıkarılır; dışarıdaki, yadellerdeki alın 
terini paraya tahvil eden Türk işçilerine öncelik ta
nınmak suretiyle, Kamu İktisadî Teşebbüsleri tabana 
açılabilir, halka satılabilir bu suretle. Yoksa Adana 
Sanayi Odasının mensuplarına, İstanbul'da Çınar 
Otelinde toplantı yapıp, mebus pazarları kurmak için 
fonlar kuran cibilliyetsizlere asla ve kafa satılamaz 
arkadaşlar. (D. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Önder bir dakikanızı rica ede-
. yim. 

Burada bulunmayan kişileri, mahal de tasrih ede
rek ifade etmenizi Riyaset olarak uygun görmüyo
rum. Konuşmanıza; lütfen başladığınız üslup için
de devam ediniz. 

Buyurun efendim. 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Hakikatleri açıkla

masında fayda vardır efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin efen
dim. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Efendim ben Sa
yın Başkanımın ikazına... 

BAŞKAN — Sayın Önder, zatiârinizden bir ce
vap almak için böyle bir müdahalede bulunmadım. 
Devam ibuyurun efendim, 
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CEVAT ÖNDER (Devamla) — Tabiî, başüstüne. 
Arkadaşlar, bu konudaki hassasiyetim şu: Ora

da toplantı yapanlar, parti transferleriyle başka yere 
gidenlere kutlama telgrafları çektiler de, onun için 
ben de burada dile getirdim. Onlar bizim işimize ka-
rışmasalar biz de elbet onların işine, bir ölçü içeri
sinde karışmayız, ama millet adına murakabe göre
vimizi yaparız. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sabancı'nın 
malları orada oturuyor. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin açıklarını tet
kik ettiğimiz takdirde ortaya çıkan tablo şudur: 

1971 yılında, arkadaşlar bu arz ettiğim açıklar 
işletme açıkları, bakınız dikkat buyurunuz, çok dik
kat ediniz, bilhassa sayın Halk partililer dikkat etsin
ler - 1971 yılında 43 milyon lira Kamu İktisadî Te-. 
şebbüsleri, cari fiyatlarla, 'işletme açığı vermiş. 1972 
yılında 862 milyon lira açık vermiş; 1973 yılında 
1 318 000 000 lira açık vermiş; 1974 yılında 
164 000 000 lira açık vermiş, - ki bu yıl Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri bakımından övünülecek bir yıldır -
Cephe Hükümetinin, Cephe Ortaklarının, yatırımcı 
Hükümetin işbaşına geldiği zaman Kamu iktisadî Te
şebbüslerinin açığı birden bire, 5 765 000 000 liraya 
yükselmiştir. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin durumu 
budur. Kamu İktisadî Teşebbüsleri bu duruma düşü
rülmüştür. 

1976 yılında ise bu açığın 9,5 milyar liraya,,hatta 
10 milyar liraya çıkacağı anlaşılmaktadır. 

Arkadaşlar daha bitmedi bu iş. Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin kâr - zarar durumu nedir; bir de buna 
bakalım. Buna da dikkat edin. İşletme açığı başka 
şey, kâr zarar hesabı başka şeydir. 

1970 yılında Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
592 000 000 lira zarar etmiş; 4971'de 829 000 000 
milyon lira kâr etmiş, 1972'de de 1 450 000 000 lira 
kâr etmiş; 1973'de 353 000 000 lira kâr etmiş; 1974'de 
838 000 000 lira kâr etmiş, - dikkat buyurulsun - Cep
he Hükümeti işbaşına gelir gelmez, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri 1975 yılında 2 874 000 000 lira zarar et
miştir. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Arpalık, arpalık. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
CEVAT ÖNDER (Devamla.) — Lütfen açın, 1976 

yılı Bütçe gerekçesinin 70 nci sayfasındaki rakam
lardan dediğim hususları tetkik buyurun. 

Bu zarar rakamı karşısında haklı olarak sormak 
ve öğrenmek isteriz; 1976 yılında 2,5 milyar liralık 
otofinansmanı nereden karşılayacaksınız? 

Arkadaşlar, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde de 
enteresan ve asla tasvip edemeyeceğimiz bir perso
nel politikası vardır. Kamu İktisadî Teşebbüslerin
de 1970 yılında personel adedi 362 000 civarında 
iken, 1975 yılında % 31 artarak 475 000'e ulaşmıştır. 
Hele açık tutulan kadrolar da bu hesaba dahil değil
dir. Fiilî durum budur. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri, - buradan ilân ediyo
ruz - büyük masraflara boğulmuştur. Belirli bir per
sonel ve yatırım politikası, fiyat politikası yoktur. 
Üçüncü Planın, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde ön
gördüğü hiçbir hedef gerçekleşmemiştir. Bu durum 
muvacehesinde, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 48 
milyar liralık 1976 yılı kaynağını sağlaması da müm
kün değildir, 38,5 milyar liralık yatırımı yapması da 
mümkün değildir. 

Arkadaşlar, 1976 yılındaki mahallî idarelerin du
rumuna bakacak olursak: 

1976'da mahallî idareler için 5 218 000 000 liralık 
bir yatırım programlanmıştır. 1975'deki 3 492 000 000 
liralık rakam gözönüne alınırsa, 1976 yılı için % 49,5' 
luk bir artış öngörülmüştür. Bu rakamı da mübala
ğalı görmekteyiz. Mahallî idareler kendi personeline 
maaş ve ücret veremez durumda iken, bu kadar yatı
rımı nasıl gerçekleştirecekler? İller Bankası aracılığı 
ile konsolide Devlet bütçesinden mahallî idarelere 
aktarılmakta olan finansman kaynağı dışında, bu ida
relerin sağlıklı finansman kaynakları nelerdir? Yok
tur arkadaşlar. 

Mahallî idareleri kendi öz gelir ve kaynakları ile 
hizmet görecek ve yatırım yapacak duruma getir
mek lâzımdır. Mahallî idareler hakkında planlarda, 
yıllık programlarda ve nihayet Hükümet programla
rında tespit olunan tedbirlerin hiçbirisi gerçekleşme
miştir. Söz buraya gelmişken, bir hususa daha vuzuh 
vermek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
bütçesinde mahallî idarelere, belediyelere yardım fas
lı vardır. İller Bankası belediyelere kaynak sağlayan 
bir bankadır. 1975 kısmî Senato seçimlerinden evvel 
Cephe Hükümeti iktidara geldiğinde, mahallî idarele
re misli görülmemiş partizanca baskılar yapılmıştır. 
Belediye reisi Turizm Bakanlığına gitmiş, İller Ban
kasına gitmiş, İmar ve İskân Bakanlığına gitmiş bir 
talepte mi bulunmuştur; Adalet Partili değilse kovul -
muştur, Cumhuriyet Halk Partili ise kovulmuştur, 
Demokratik Partili ise dövülmek istenmiştir. 

Beri taraftan Konya'da sabittir, belediye reisle
rimize tazyik yapılmıştır; bizzat 'buradan giden bir 
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bakan; «Gelin iktidara intisap edin, size yardım ya
palım» demiştir. Bu bütçe, Bakanın çiftliğinin gelir
lerinden elde edilmiş bir bütçe değildir, Bakan da bir 
çiftlik kâhyası değildir. Arkadaşlar, bu suretle bir
çok belediye reisleri transfer edilmişlerdir. Bir yan
dan, «Siyasî partiler, ister muhalefette olsunlar, is
ter iktidarda olsunlar, demokratik siyasî hayatın vaz
geçilmez unsurlarıdır» diyoruz; bir yandan da, bir 
siyasî parti hükümete geldiği zaman, hükümet olma
nın, iktidar olmanın bütün imkânlarını istismar edi
yor, muhalefetin gırtlağına sarılıyor, onu boğmak 
istiyor, ona ortadan kaldırmak istiyor. Her türlü 
ahlâksızlıklara sapıyor, her türlü denaetlere tevessül 
ediliyor. Arkadaşlar, böyle devlet olmaz, böyle hu
kuk devleti olmaz, böyle idare, aşiret de dahi yok
tur. 

O itibarla arkadaşlar, elimizde rakamlar var; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1975 yılında turizmle 
ilgisi olmayan belediyelere yardım faslında bulun
muştur. Kim senatör seçilecek? Bakan mı senatör se
çilecek? Kocaeli'nden mi seçilecek? Yüz bin, iki yüz 
bin, üç yüz bin; müsteşarın bulunduğu yer mi var? 
Oraya gitsin paralar. Bu konular üzerinde Meclisle
rimiz durmalıdır arkadaşlar. Maalesef Meclisler ola
rak bizler de görevlerimizi yapmıyoruz; verdiğimiz 
araştırma önergeleri, birer süs olarak gündemlerde 
kalmaktadır; birer süs olarak gündemlerde kalmama
lıdır, bunların üzerine yürümeliyiz. 

Dün Sayın Genel Başkanımız Bozbeyli bana de
di ki; 

Şu gazetede bir yayın var, Maliye Bakanı cevap 
vermiş, demiş ki; «Eski bir Ticaret bakanının ortak 
olduğu bir şirket, et ihraç etmediği halde, vergi iadesi 
yolu ile hazineden para almış» Bunu Maliye Bakanı 
bir suale, yazılı cevap olarak vermiş; bu konu tah
kik edildi mi? 

Ben doğrusu tereddüde düştüm, tahkik edildi mi, 
edilmedi mi? 

Arkadaşlar, görüyoruz ki, yapanın yanına kâr 
kalıyor; hırsızlık yapılıyor, yağma yapılıyor, usulsüz
lük yapılıyor, yiyenin yanında bu kâr kalıyor; böyle 
devlet yönetilemez. Bu Devlet, bu tarzda hareket 
edilirse, batmaya mahkûmdur. Osmanlı Devleti 600 
sene dayandı, biz bu Devleti, korkarım ki, 100 se
neye götüremeyeceğiz, bunun ıstırabı içerisindeyiz, 
İşte demokratik sağ olarak biz bu ıstıraplarla yola 
çıkmaktayız; hâlâ ısrarla bizi, «Niye satılmışların, 
niye banka farelerinin, niye vurguncuların dizi di
binde olmadınız» diye kınayanlar var arkadaşlar. 

(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Durum bundan 
ibarettir. 

Şimdi arkadaşlar söz 'burada iken, hiç bir komp
lekse kapılmadan belirtiyorum : Belediye Gelirler 
Kanunu çıkarılmalıdır; Belediye Gelirler Kanunu 
önemli bir kanundur. Bütçe Komisyonu Başkanı sa
yın arkadaşımız Belediyeler Derneği Başkamdır, yıl
larca belediyecilik yapmış tecrübeli bir belediyecidir. 
İstanbul Belediyesi mefluç, Ankara Belediyesi mef
luç, çıkarılan Emlâk Vergisi Kanunu ile belediyeler 
öldürülmüştür; belediyeler, mahallî idareler öldürül
müştür. Emlâk Vergisi Kanunu da, 1971 12 Mart 
Muhtırası ile uzaklaşan son Demirel Hükümetinin 
bu Devlete bir hediyesidir. Mahallî idareler, beledi
yeler Emlâk Vergisi Kanunu ile öldürülmüştür. Se
natoda önerge veriliyor, İstanbul Belediyesi için 
100 milyon lira; beri taraftan Komisyonda reddedili
yor. Arkadaşlar, büyük belediyelerin elinden Devlet 
tutmalıdır, hiç bir komplekse kapılmadan Belediye 
Gelirler Kanununu çıkarmak zorundayız. Sayın Cum
hurbaşkanımız da Devlet Reisliği ağırlığı ile bu nok
taya ciddiyetle parmak 'bastı. Yıllardır bu kanunlar, 
bu tasarılar komisyonlarda beklemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, 1975 programı dış ticaret 
açığının gittikçe büyüdüğüne dikkat çekiyor; bu me
selenin, ihracat imkânlarının artırılması ve ithal ikâ
mesine önem verilmesiyle çözümleneceğini bildiriyor
du. 1975 yılı programının hedef ve dengelerinin, 
maalesef hiç birisi gerçekleşmemiştir. Bu durum, 1976 
programının dış ticaret açığı tahminlerinde de gö
rülmektedir. , 

1975 yılı için 2 milyar dolarlık ihracat tahmin 
edilmişti. Halbuki, bunun 1,5 milyar dolar civarında 
gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. 

1975 yılında 4 milyar dolarlık ithalât yapılması 
öngörülmüştü. Halbuki, ithalâtın 5 milyar dolara çı
kacağı anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında 1975 yılında dış ticaret açı
ğının 3,5 milyar dolara çıkarak rekor kıracağı anla
şılmaktadır. 

Durum bu iken, 1975 yılı programı tahminleri 
gerçekleşmemiş iken, 1976 yılında 2 100 000 000 do
larlık ihracat yapmak, ithalâtı 5 milyar dolar sevi
yesinde tutmak mümkün olmayacaktır. İthalâtın 1976 
yılında 6 milyar dolara yükseleceği tahmin olunabilir. 

Dış ticaret açığının 3,5 milyar dolara yükselme
sinden, «1975 yılında hiç bir şeyin yokluğunu çek
tirmedik» diyenler, stokçulara, ithalât vurguncuları
na imkânlar tanıyanlar utansın, 
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Arkadaşlar, ithalâtın o ölçüye varması, öyle övü
nülecek bir mesele değildir. İhracatı gerçekleştiriri, 
onunla övünün; biz de sizi alkışlayalım. 

Evet, 1975 yılı programında dış ticaret açığının 
2 milyar dolar alacağı tahmin edilmişti, halbuki 
bu açık î.5 milyar dolara yaklaşmaktadır. Bu gidiş
le bakalım 1976 yılı için bu tahmin, 2 900 000 000 
dolarlık dış ticaret açığı hangi boyutlara varacaktır? 

Değerli arkadaşlarım, 1975 yılında 3 200 000 000 
ilâ 3,5 milyon dolar dış ticaret açığının şu şekilde 
karşılandığı anlaşılmaktadır. 

Proje kredilerinden - bedelsiz ithalât dahil - 300 
milyon dolar. 

Dövize çevrilir mevduattan 900 milyon dolar. 
Yalnız arkadaşlarım, son rakamlara göre, dövize 

çevrilir mevduat hesapları 1 milyar doları aşmıştır; 
15 milyar Türk Lirasını aşmıştır. 

Görünmeyen kalemler, - turist ve işçi dövizleri 
dahil 1,5 milyar dolar. 

Net döviz rezervi eksilişi ise 1 milyar dolar ci
varındadır. 

Arkadaşlar, insaf ile belirteyim ki, belki benim 
bu rakamım biraz mübalağalı gözükebilir; ama her 
halükârda net döviz rezervi eksilişi 500 milyon do
ların üstündedir. 

Dış ticaret dengesinin sağlanmasında çok önem
li rolü olan işçi dövizleri, 1975 yılında yeni büyük» 
enteresan boyutlara erişen dövize çevrilir mevduat 
üzerinde de biraz durmak istiyoruz. 

Yurt dışındaki işçilerimizin, bir tahmine göre 
dışarıdaki bankalarda 15 milyar Mark civarında bi
rikmiş mevduatı vardır. Arkadaşlar, dışarıdaki işçi
lerimizin, dış bankalardaki para yekûnunun 100 mil
yar Türk Lirasına ulaştığı tahmin edilmektedir. Büt
çemizin 1.54 milyar olduğu görülürse, yani bütçe
mizin üçte ikisi kadar para, kendi memleket çocuk
larımız tarafından dış bankalarda tutulmaktadır. 

Arkadaşlar, 1975 yılında 1 600 000 000 dolarlık 
işçi dövizinin geleceği tahmin edilmişti. En iyimser 
tahminle bunun 1 300 000 000 dolar olarak gerçek
leşeceği sanılmaktadır. Durum bu iken, 1976 yılında 
1 300 000 000 dolar olarak programlaşan işçi dö
vizlerinin gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Gelmiş geçmiş hiç bir hükümet, hiç bir iktidar, 
işçi dövizlerini akıtma imkânını elde edememişlerdir. 

Arkadaşlar, 1970 yılında yapılan devalüasyonla 
bir miktar işçi dövizi akışı belki sağlanmıştır; ama 
işçi dövizleri akışı o kadar da sağlanamamıştır. 
Şu anda arz ettiğim gibi 15 milyar Mark veya 100 

milyar Türk Lirası civarında işçi dövizi dışarıda bu
lunmaktadır. 

Yurdumuz büyük bir turizm potansiyeline sahip 
bulunmaktadır. Turizm, artık bir sanayi halini al
mıştır. Bu konuda hayli yatırımlar yapılmıştır. Bu 
konuda hayli de yaygaralar yapılmaktadır; fakat 
turizm gelirlerimiz artmamaktadır. Meselâ 1975 yı
lında 120 milyon dolarlık turizm net geliri tahmin 
edilmiş olmasına rağmen, bu gelir program hedefi
nin çok altında, sadece 50 milyon dolar olarak ger
çekleşmiştir. 

1976 programında ise, 90 milyon dolar olarak tu
rizm net geliri hedef olarak ele alınmıştır. Bunun 
da gerçekleşeceğini biz sanmıyoruz. 

Arkadaşlar, Demokratik Parti olarak Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığında birçok suiistimalleri tespit et
miş bulunmaktayız. Her nedense, Sayın Demirel iş
başına geldiği zaman bütün devlet dairelerinde, bü
tün sektörlerde, basına belgeleriyle suiistimaller açık
lanmakta, suiistimal dedikoduları ortaya dökülmek
tedir. 

Bu sebeple Demokratik Parti Grupu olarak, Tu
rizm ve Fanıtma Bakanlığının içerisinde olup biten
ler, olup da devam edenler hakkında bir Meclis 
Araştırması önergesi vermiş bulunmaktayız. Umarız 
ki, bu önerge, gündemde uyumaz, bundan sonraki 
Meclis çalışmalarımızda bu tip araştırma önergele
rini dikkatle inceleriz, komisyonlarımızı kurarız, bü
tün herkesin maskesini indirir, çirkin suratları orta
ya atmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, söz buraya gelmiş iken, 
biraz da cari işlemler dengesi üzerinde durmak isti
yoruz. 

Bugün Türkiye'de ithalâtın % 62,4'ü libere hale 
gelmiştir. Türkiye'de bugün en kolay iş, ithalât yap
mak; en zor iş ise, ihracatı gerçekleştirmektir. 

İhracatı teşvik için vergi iadesi yolu da büyük şe
kilde suiistimal edilmektedir. 

Arkadaşlar, şile bezini ihraç edeceğim diye vergi 
iadesi alıyor, götürüyor denize döküyor. Aynen «mo
bilya ihraç edeceğim» dendiği gibi, Karadeniz Ereğ
li'sinden vapurun kalktığı ve Libya'nın Bingazi li
manına mı ne gittiği söyleniyor. Halbuki Libya Hü
kümeti hayır diyor. Ne Bingazi'ye böyle bir vapur 
gelmiş, ne de Karadeniz Ereğli'sinden böyle bir va
pur kalkmış. Ama beri taraftan 22 milyon liralık ver
gi iadesi yoluyle Devletin, Hazinenin parası yeğen 
beyin cebine inmiş. Vergi iadesi yolu böyle suiistimal 
edilmektedir, 
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Devlet, vergi iadesi yoluyle 1975 yılında takribi 
bir rakamla 5 milyar liralık destekte bulunmuştur; 
yani vergi iadesi için Devlet, 5 milyar lira para öde
miştir 1975 yılında ihracatçıya. 

Arkadaşlar, - dikkat buyurulsun - Devlete bir 
dolar 19 liraya mal oluyor. Devlet bu 19 liraya sa
tın aldığı bir doları, ithalâtçıya 15 liraya satıyor. 
Bu ithalâtçının Hazine tarafından sübvansiyonu de
mektir. Bu yüzden, ithalâtçılık tatlı iş halini almış. 
İthalâtçı İstanbul'da oturuyor, adamları vasıtasıyle 
Ankara'da işini takip ettiriyor; lisans satın alıyor, 
parası bol; getiriyor, stokunu yapıyor, ondan sonra 
vurgunlar vuruyor. Beri taraftan da ihracatı gerçek
leştirmek son derece güç oluyor. 

Sayın Demirel söylemişti, fikrine aynen katılı
rım : Demişti ki; «5 milyar dolarlık ithalât yapıl
dığında, ihracat 2 milyar dolara ulaşmadığında, bu 
kadar dış ticaret açığı olan bir memleketin kalkın
ması mümkün değildir.» Doğrudur. Bu kadar dış 
ticarette jçık veren bir memleketin kalkınması müm
kün değildir. 

Arkadaşlar, beri taraftan bakıyoruz Türkiye fi
zikî ve coğrafî olarak her türlü ihracat imkânına 
sahiptir. Türkiye büyük bir ihracat potansiyeline sa
hip. Un var, şeker var, ateş Var; fakat helva yapıp 
yemesini bilmiyoruz. İhracatımızı gerçekleştiremiyo
ruz. Bugün bizim geleneksel ihraç maddelerimizin 
yerini, başka devletlerin maddeleri almaktadır. Me
selâ; Yunanistan bizim yerimizi almıştır, İspanya bi
zim yerimizi almıştır, İtalya bizim yerimizi almıştır. 
Yani, geleneksel ihraç maddelerimiz maalesef satıl
mamaktadır. 

Sayın Maliye Bakanı, stoklarla iftihar etmekte. 
Diyor ki; «Şu kadar ton depolarımızda buğday sto
kumuz var.» 

Değerli Bakanım, o stok 1974 - 1975 yılında iyi 
bir tarım yılı idrak ettik de, ondan ileri geldi. Bu 
stokla iftihar etmek nene gerekiyor? Sen şu stokla 
da iftihar edebiliyor müsün? Pamuklar satılamıyor, 
stok halinde. Üzüm satılamıyor, tütün duruyor, fın
dık duruyor... Geleneksel ihraç maddelerimiz stok
lar halinde beklemekte. Bu stoklardan niye bahset
miyorsun? Bu stoklardan bahset. Basiretli hükümet, 
becerikli hükümet odur ki, bu stokları satar, mem
lekete döviz getirir. Böyle geleneksel mallarımız sa
tılmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 3 milyon ton hububat sto
kunun, Ofisimizin depolarında bulunması elbette ki 
sevinilecek bir meseledir. Bir ziraat memleketi olan 

j Türkiye, zaman zaman buğday ithali zorunda kal
mış, buna t iöviz ödemiştir. Buna sevinmek gerekir; ama 
mallarım satamayan Türkiye'nin, depolarında bekle
yen geleneksel ihraç maddelerimizin durmasından, 
çürümesinden, değer kaybetmesinden dolayı da utan
ması gerekir. Durum bundan ibarettir. 

I Muhterem arkadaşlarım, dış ticaret dengesi, it-
I halat ve ihracat arasındaki fark büyük açıklar ver-
J mektedir. Turizm gelirleri ve işçi dövizleri azalmak

tadır. Buna mukabil ithalâtın hızla büyümesi ve hat
ta patlama noktasına gelmesi, cari işlemler denge
sinin negatif bakiyesini artırmıştır. 

I 1975 yılı programında, cari işlemler açığının 330 
milyon dolar olacağı tahmin ediliyordu. Kesin ra
kamlar henüz elde olmamasına rağmen, 330 milyon 
dolarlık cari işlemler açığı 1 600 000 000 dolara yük
selmiştir. Bize göre ise bu açık 2 milyar dolara yük
selecektir, 1975 malî yılı kesin rakamları alındığı 

I takdirde. 
1976 programında ise, cari işlemler açığının 

1 400 000 000 dolarla bağlanacağı yazılmıştır. Bize 
göre bu tahmin de gerçekçi değildir. Cari işlemler 
açığı, bu vaziyet karşısında, 1976 yılında enflasyon 
da nazarı itibare alındığı takdirde 2 milyar doları 

I aşacaktır aziz arkadaşlarım. 
1975 yılına ait para ile ilgili göstergelerin ortaya 

koyduğu acı gerçekler şunlardır : Emisyon ve para 
arzı hacmi, enflasyonist baskıyı artıracak yönde so
rumsuzca genişletilmiştir. 

Emisyon : Maliye Bakanının Karma Komisyonda 
verdiği bilgilere göre banknot yani emisyon hacmi şu 
şekilde kabarmıştır : 1973 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 
emisyon hacmi 25 milyar Ura; 1974te 32 800 000 000 
lira, 1975 yılında ise, Cephe Hükümetinin işbaşında 
bulunduğu zamanda 41 milyar liraya yükselmiştir. 

Bankaların kredi kaynaklarını oluşturan mevduat 
hacminde duraklamalar olmuştur. Döviz rezervleri
mizde ise hızlı azalmalar meydana gelmiştir. Banka 
mevduatında artış normal seyrini takip etseydi, dö
viz rezervlerinde artış olsaydı emisyon hacmi daha 
da artacaktı. Eğer emisyon hacmi 41 milyar lirada 
kalmışsa, gerçek sebep budur. 41 milyar lira da, 1975 
için büyük ve lüzumsuz bir artıştır. 

Para arzına gelince : Kanunî ve kaydî paralar
dan meydana gelen para arzındaki gelişmeler ise şöy
ledir : 

Bakınız değerli arkadaşlarım; 1973 Eylülünde para 
arzı 62 milyar lira, Aralık ayında 70 milyar, 1974 

[ Eylülünde 78 milyar, Aralıkta 90 milyar. 1975 yılı-
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nın Eylül ayında ise 105 milyar liraya yükselmiştir. 
Para arzı artışında, emisyon hacmi artışında olduğu 
gibi enflasyonist baskıyı artırıcı bir tarzda gelişme 
vardır. Para arzı artışı oranının 1975 yılı sonunda 
•% 28'e ulaşacağı tahmin olunmaktadır. 

Cephe Hükümeti para politikası bakımından da 
enflasyonist baskıyı artırıcı bir politika izlemiştir. 

Kredi politikasına gelince: 1975 yılında banka 
kredilerinin verimsiz alanlarda yoğunlaşması devam 
etmiştir. Tasarrufların malî aracı kuruluşlarda artan 
bir şekilde toplanmasını sağlayıcı bir uygulama geti
rilememiştir. Kamu sektörü harcama ihtiyaçları nor
mal kaynaklardan karşılanamamıştır. Bu yüzden ka
mu sektörü, devamlı bir şekilde Merkez Bankası kay
naklarına başvurmak zorunda kalmıştır. Özel sektöre 
yönelen Merkez Bankası kredilerinde ise mutlak azal
malar olmuştur. Döviz rezervlerinde çok büyük eri
meler meydana gelmiştir. 

Dövize çevrilir mevduata gelince : Demin de ifa
de ettim, dövize çevrilir mevduat ilk defa 1971 yılın
da uygulanmış, bu hesaplarla iki yıl içinde 480 mil
yon dolarlık döviz getirilmiştir yurdumuza. 1973 yı
lında, zannedersem Maliye Bakanlarından Ziya Mü-
ezzinoğlu, - ki, kendisini burada takdirle anıyorum -
dövize çevrilir mevduatın, memleketimizin geleceğini 
ipotek altına aldığını gördüğü için, bu dövize çevri
lir mevduat hesaplarının durdurulması hakkında ka
rar almış ve uygulamıştır. 

Cephe Hükümeti işbaşına gelir gelmez, 8 . 5 . 1975 
tarihinde dövize çevrilir mevduat hesaplarını açabil
me imkânını sağlamış ve hatta bunu teşvik etmiştir. 

Arkadaşlar, aslında dövize çevrilir mevduat hesa
bının açılmasında bir asil gaye mevcut idi; bunu in
safla belirtmek isterim. Dışardaki Türk işçilerinin 
paralarını Türkiye'ye getirmek, döviz olarak getir
mek maksadıyle dövize çevrilebilir mevduat hesapları 
açılmıştı. Fakat heyhat ki, durum böyle olmamış
tır. Dövize çevrilebilir mevduat hesabı sebebiyle işçi 
paraları memleketimize döviz olarak gelmemekte, 
buna mukabil Avrupa para piyasasında birtakım fa
izcilerin, spekülatörlerin büyük faizlerle verdikleri 
paralar Türkiye'ye döviz olarak gelmektedir. Böyle
likle Türk ekonomisinin geleceği de ipotek altına 
alınmaktadır. Şöyle ki, dövize çevrilir mevduat hesa
bı dolayısıyle bir milyar doların üzerinde para gel
miş, 15 milyar TL. civarında. Burada, Avrupa para 
piyasasından, Maliye Bakanının da dün itirafı oldu; 
Maliye Bakanına yetki verilmiş % 1,75 daha fazla 
faiz verme yetkisi tanınmış. Yani biz dışarıdan dö
vize çevrilebilir mevduat aldığımız takdirde Avrupa 

bankalarının verdiğinden % 1,75 olarak fazla faiz 
veriyoruz. Bununla kalmadı, % 2 de aracıya veriyo
ruz, o hesapları bulanlara veriyoruz. Bununla arka
daşlar, Türk işadamları Derneğinin yaptığı hesaplara 
göre, dövize çevrilir mevduat hesaplarına ödenen 
faiz miktarı % 27'yi bulmuştur. Arkadaşlar, % 27 
ile döviz bulup, bu memlekete getirip, kalkınmayı 
sağlamak mümkün değildir; o da 1 yıl vade ile, 1,5 
yıl vade ile. Dövize çevrilir mevduatın bir çirkin yö
nü daha var. Burada Saym Bakanı açıklamaya davet 
ediyorum. Hükümet bir ketumiyet içerisinde; 1975 
yılında ne kadar. dövize çevrilir mevduat gelmiştir, 
bu dövize çevrilir mevduat hangi bankaların aracı
lığı ile gelmiştir ve kimlere verilmiştir? En büyük 
mevduatı, soyadı Demirel olan bir şahıs almış mıdır, 
var mıdır? Bunların gelip burada açıklanması lâzım
dır. Dövize çevrilir mevduatın kaymağını kim ye
miştir? 1973'te dövize çevrilir mevduat hesapları dur
durulduğunda Adana Sanayi Odası niçin kıyam et
miştir; Adana Sanayi Odasının hangi mensupları 
telgraflar çekip Cephe Hükümetini kutlamıştır? Bun
ları öğrenmek mecburiyetindeyiz. Aksi halde bu ko
nuda da araştırma önergesi getirmek zaruretini De
mokratik Parti Grupu hissedecektir. 

Aziz arkadaşlarım, dövize çevrilir mevduat konu
sunda bugünlerde Hükümetin kafasını iki şey meş
gul ediyor. Daha fazla dövize çevrilir mevduat 
nasıl elde edebilirim; çünkü, dış ticaret açığı büyü
müş, cari işlemler açığı büyümüş, işçi dövizleri gel
miyor, turist dövizleri gelmiyor, ithalât fazla, ihracat 
yapılamıyor. Daha fazla dövize çevrilir mevduat na
sıl elde edebilirim sancısını Hükümet karnında taşı
yor; bir. 

tkinci sancı da şu; vadesi gelmiş olan dövize çev
rilir mevduat hesabı 1976 yılında kapatılacak; bun
lara biraz daha prim vererek bunları ne kadar uza
tabilirim tarzında arkadaşlar, Hükümet karnında 
bunu taşımaktadır. Ne oluyoruz arkadaşlar; düyunu 
umumiye devri mi yaratıyoruz? Dövize çevrilir mev
duat hesaplarının ticarî maksatlarla,. yatırımlara de
ğil, spekülatif maksatlarla kullanıldığı hesaba katıldı
ğı takdirde; «Olmaz olsun böyle para» diyeceğimiz 
gelmektedir. 

Arkadaşlar, açıkça beyan etmek istiyorum: Bizim 
ideolojik tutkularımız yok. Cari işlemler dengesi açık 
vermesin, dış ticaret dengemiz açık vermesin diye 
kalkınmadan vazgeçemeyiz. İcabında dış borçlanma
ya gideceğiz. Hükümete, demokratik sağın temsilcisi 
olarak tavsiyemiz odur ki, öyle % 27 faizlerle dövi-
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ze çevrilir mevduat hesapları getirip de burada ticarî I 
yerlerde, spekülatif maksatlarla kullandırılmasın. 
Çıksın Avrupa piyasasına, itibarlı bir devlet olarak, 
itibarlı bir hükümet olarak daha müsait şartlarla borç 
para arasın ve para piyasasından borç para bulaca- I 
ğma da ümidimiz vardır. Ama hükümet itibarsız 
olursa, devlet dış politikada her gelen rüzgârın önü
ne katılırsa, dümensiz bir gemi seyrinde meçhullere I 
doğru istikamet alırsa, o devlete hiç kimse itibar et
mez, o devlete hiç kimse borç vermez. 

Ayrıca yine demokratik sağın temsilcisi olarak 
şahıstan şahısa borç almanın karşısındayız. Kurum- I 
sal borçlanmayı, o da iyi vadelerle, dikkatli vadeler
le kurumsal borçlanmayı, kalkınmamızın lüzumlu 
gördüğü yatırımlarda kullanmak maksadıyle öngör- I 
mekteyiz. I 

Muhterem arkadaşlarım, söz bu noktaya gelmiş- I 
ken biraz da Türk Devletinin iç ve dış borçlarına bir 
bakmak zarureti vardır. 

30 . 9 . 1975 tarihi itibariyle Türkiye'nin, dövizle 
ödenecek dış borç miktarı, faizleri ile birlikte, 
5 776 000 000 dolardır. Bunun Tünk Lirası ile ifadesi, 
87 milyar liradır. Yani doları 15 lira farz ettiğimiz 
takdirde, resmî kur olarak 5 777 500 000 dolar, 87 
milyar Türk Lirası tutmaktadır. Ayrıca, Türk Li
rası ile ödenecek dış borçların yekûnu ise 30 . 9 . 1975 I 
tariihi itibariyle halen 4 700 000 000 liradır. Şimdi 
dış borçlarımızın durumu bu, 

İç borçlara gelince: 1974 yılına nazaran 1975 yı
lında iç borçlarda da büyük artış olmuştur. 30.9.1974 
tarihinde iç borç toplamı 40 700 000 000 lira iken, 
bu mükıtar Cephe Hükümetti zamanında, 30.9.1975 ta
rihinde 65 milyar liraya yükselmiştir. Bir yıl içinde 
iç borçlarda 24 milyar liralık bir kabarma vardır. 
30.9.1975 tarihi itiıbarayle, gerek Devlet bütçesinden 
ödenecek iç borçların, gerekse diğer kamu sektörü 
istikrazlarının faizleri ile hinlikte genel toplamı 103 
milyar liraya yükselmektedir. , 

Öyle ise iç ve dış borçlarımızın yekûnu nedir? 
Şimdi, dövizle ödenecek dış borç toplamının faizler
le birlikte Türk parası olarak yuvarlak rakamı 87 
•milyar lira. Türk Lirası ile ödenecek dış borç mik
tarı, faizlerle birlikte, 4 700 000 000 lira. Toplam 
dış borcumuz arkadaşlar, 91 700 000 000 lira. Top
lam iç borcumuz da 103 milyar lira. Şu hale naza
ran Tiirk Devleti 195 milyar lira borçludur; kaba 
hatları ile Türk Devleti 195 milyar lira borçludur. 
195 milyar lirayı 40 milyon nüfusa böldüğümüz tak
dirde, yaklaşık olarak fert başına 5 000 lira borç j 
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düşmektedir; 4 875 lira borç düşmektedir. Benim 
hesabım kuvvetli değil, ama bu kadar hesabı yapa
cak derecede ve hesap bilmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Başbakan, Maliye Bâ  
kanı ve Cephe Toplumunun diğer sözcüleri, fiyat ar
tışlarının kontrol altına alındığım, durdurulduğunu, 
hatta fiyat artıklarının gerilediğini iddlia etmekte, bu
nunla ekonomik istikrarın sağlandığını söyleyerek 
övünmekte ve kendilerine başarı paıyı çıkarmakta
dırlar. Gerçekten bu böyle midir? Fiyat artışları 
gerilemiş midir Ekonomik istikrar sağlanmış mıdır? 
Hayat pahalılığı ortadan kaldırılmış mıdır? Keşke 
Hükümetin, koalisyonu oluşturanların beyanları gi
bi olsa idi. Bundan her vatandaş gibi biz de sevine
cek ve kendilerini tebrik edecektik. Ancak gerçek
ler böyle değildir. Rakamlar iktidar sözcülerini te
yit etmemektedir. 

Evvelâ şu hususu vuzuhla belirtmek isteriz: Dün
ya 1929 yılarında olduğu gibi bir ekonomik buna
lım içindedir. 1970 yılından beri dünya ekonomisi 
buhranlı ve istikrarsız bir dönemden geçmektedir. 
1973 yılında patlak veren petrol ve enerji krizi, en 
ileri sanayi ülkelerinin ekonomilerini dahi sarsmıştır. 
îşsiızlik ve şiddetli enflasyon dünya ekonomisinin 
itici gücünü teşkil eden sanayi ülkelerinde iktisadî bü
yüme hızını kesmiş, hattâ durdurmuştur. 

Ankadaşlar insaf içerisinde belirtirim; 1970lerden 
beri dünya ekonomik kriz içerisinde, konjonktürde 
dalgalanmalar olmaktadır. Bu 7 yıllık süreler içe
risinde, 40 yıllık, 50 yılık süreler içerisinde iktisadî 
dalgalanmalar olmaktadır. 1929'larla 1930'lar gibi 
dünya bir iktisadî buhranın içerisinde. Elbette ki Tür
kiye infüâkçi bir politikanın içerisinde değil. Türki
ye bir müstakil ada değil. Dünya ekonomilerinin te
siri altında kalacak; hele sanayisinin hammaddesini, 
yarı mamul maddesini dışardan getiren, ithalât yolu 
ile sağlayan bir Türkiye'nin bunların etkisi altında 
kalması da doğaldır. 1973 yılında ekonomik kriz had 
safihasına varmış, petrol krizi patlamış. 

Arkadaşlar, maalesef 12 Mart Hükümetleri, bil
hassa 12 Martın son Hükümeti petrol zammını yap
mamış, politik maksatlarla yapmamış. Adalet Parti
sine bu konuda bir çift sözüm var. 

Adalet Partisi ısrarlı bir şekilde 12 Mart Hükü
metleri hakkında yapılan tenkitlerden kendisini ka
çırmaktadır, bu tenkitlere kendisini muhatap alma
maktadır. 

Arkadaşlar, hükümet bahis konusu olduğu za
man içine gireceksinüz, iktidarın nimetlerinden isti-
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fade edeceksiniz, o iktidarın mesuliyeti, o İktidarın 
hatası bahis konusu olduğu zaman ise, bunu kabul 
etmeyeceksiniz; olmaz böyle şey. Bunu anlamakta 
müşkülat çekmekteyiz. 1973 yılında petrol krizli had 
safhaya ulaştığı zaman petrole zam yapılmamıştır. 
Bazı zamlar kastı mahsusla geciktirilmiştir. Evet, 
Millî Selâmet Partisinin ve Halk Partisinin Hüküme
tini zamcı bir Hükümet olarak damgalamışızdır, öy
le de damgalamaya devam edeceğiz. Bazı aşırı zam
lar yapmışlardır. Meselâ gübreye zammı yapan o 
Hükümettir; o zammı azaltanların arasında, o Hü
kümet içerisinde bulunan o bakanların yine imzası 
vardır. Mesela sayın Korkut Özal aynı Hükümette 
Tarım Bakanı idi, gübreye zam yapıyor; Cephe Hükü
metinde Tarım Bakanı gübreye zam fazla oldu diye, 
o eksiltişe de tekrar imza kovuyor. 

Arkadaşlar, o itibarla biz insaf içerisinde tenkitle-
rim'izi götürüyoruz. 

Türkiye'deki fiyat artışlarının bir miktar olması 
doğaldır. 1970'de başlayan kriz, 1973'te en yüksek 
noktasına varmış; Kıbrıs Harekâtı olmuş. Elbette ki, 
fiyat artışları olacak, bunun tesiri görülecek; fakat 
1974'te, 1975'te yavaş yavaş dünya krizden çıkmak
ta. Beri taraftan Türkiye, 1975'te öyle sanıldığı gibi 
krizden çıkamamış fiyat artışları devam etmekte. 
Efendim, toptan eşya fiyatları endeksi bunu göste
riyor. 

Arkadaşlar, toptan eşya fiyatı endeksleri ne derse 
desin - toptan eşya fiyatları da kaldı ki öyle demi
yor - vatandaşı entrese eden, vatandaşı ilgilendiren 
tüketici endeksleridir, geçinme endeksleridir. 

Efendim, tüketici endekslerini, geçinme endeks
lerini her vilâyette yapmıyoruz. Arkadaşlar, İstan
bul'da, Ankara'da, İzmir'de, müstehlikin en fâzla te
kasüf ettiği noktalarda bu endeksleri yapıyorsunuz. 
Tüketici endeksleri ve geçinme endeksleri' 1974'e 
nazaran 1975 yılında fiyatların daha fazla arttığını 
göstermektedir. O halde, 1975 yılında istikrar sağla
namamıştır, fiyatlar artmaya devam etmiştir. Fiyat 
artışları da, daha ziyade dar gelirlileri ezmiştir, 
hayat pahalılığım artırmıştır. 

Arkadaşlar, bugün dar gelirliler, sabit gelirliler, 
alt gelir gruplarını teşkil eden memurlar büyük ıstı
rap içerisindedir, işçi ıstırap içerisindedir, köylü ıstı
rap içerisindedir. Türkiye bugün bir dar boğazdadır. 

Arkadaşlar, Türkiye niçin bu dar boğaza sokul
muştur? Türkiye'yi bu dar boğaza sokanlar kimdir? 
Bunu delilleriyle ortaya koymak gerekir. Türkiye, 
açıkça belirtmek isityorum, 1970! yılından beri uy

gulanan yanlış, kötü ekonomi politikaları yüzünden 
bugünkü dar boğaza getirilmiştir. 1970 yılında so
rumsuz şekilde fiyaskoyla neticelenen bir Personel 
Kanunu malî uygulaması yapılmıştır. Personel Ka
nunu malî uygulaması Türk bütçelerini artırmıştır. 
Personel Kanununun getirdiği finansman yükünü 
karşılamak maksadıyle, otodan TOTO'ya kadar ver
gi getirilmiştir. İşletme Vergisi bir rezalettir. İşletme 
Vergisinin Anadolu'da adı Demirel Vergisidir. Sayın 
Demirel bu vergiyle en küçük esnafı mağdur et. 
mistir. Bugün çivi alıyorsunuz vergi veriyorsunuz, 
ufacık boya alıyorsunuz vergi veriyorsunuz. Hele bu 
noktada iken, sayın Maliye Bakanı Katma Değer 
Vergisini getirmek istiyor, asla; bu konu üzerinde 
duracağız. 

Katma Değer Vergisi: Şu anda bazı tetkikler 
yapılmıştır; ama bizim meçhulümüzdür. Katma De
ğer Vergisi, Türk Devletini daha büyük ıstıraplara 
sokacaktır. Sırf Ortak Pazarın türküsüne uyalım diye, 
onun türküsünü çağıralım diye, Katma Değer Ver
gisini öyle hazırlıksız getirirseniz, aynen Emlâk 
Vergisinde olduğu duruma düşersiniz. Emlâk Vergisi 
ile mahallî idareleri, belediyeleri mefluç duruma 
getirdiniz. Katma Değer Vergisiyle de bütün Türk 
istihsalini mefluç duruma getirirsiniz. 

İşletme Vergisini kontrol edemiyorsunuz, Katma 
Değer Vergisini nasıl kontrol edeceksiniz? İşletme 
Vergisi sebebiyle küçük esnaf kendi malının hırsızı 
durumuna gelmiştir. Katma Değer Vergsini nasıl uy
gulayacaksınız? 

İşte arkadaşlar, Türkiye'nin bugünkü dar boğa
za getirilişinin sebepleri üzerinde durmaktayız: 197C, 
yılında yapılan Personel Reformu, - sözüm ona - 1970 
yılında çıkarılan vergi kanunları; ondan sonra arka
lar, gelen işçi dövizlerinin, ki zirve noktaya varmış
tı, yatırımlara aktarılamaması, çarçur edilmesi; para 
arzının ve emisyon hacminin ölçüsüz tarzda artırı-
iışı; Devletin ürettiği temel maddelere ölçüsüz, za
mansız zamlar yapılması, bazı zamların da zama
nında yapılmaması; petrol zammının politik mak
satlarla geciktirilmesi; ekonomide arzla talep ara
sında ve üretimle tüketim arasında denge kurulama
ması; toplu sözleşmeler; taban fiyatları grevler ve lo
kavtlar; sermaye piyasasının kurulamaması; hür te
şebbüs ve özel teşebbüs adı altında bazı bilinen ka
palı aile şirketlerinin iktisadî tekeller kurması ve si
yasî iktidarı tesiri altına alması, arkadaşlar. 

Adana'dan telefon eden bir sanayiciye, «buyur 
ağabey» diyen, makam odasında, bakanlardan ne 
haber?. 
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Muhterem arkadaşlar, siyasî iktidarların suiisti
mallere göz yumması, Zamdan şifa beklenmesi, ki 
sayın Ecevit'de, M.S.P. - C.H.P. Koalisyonu zama
nında sayın Erbakan'la birlikte zamdan şifa bekle
miştir, aşırı zamlar yapmışlar. 

Yani, 12 Mart 1971 den evvelki son Demirel Hü
kümetleri, - tezkere ile kaçan Demirel Hükümeti - 12 
Mart Hükümetleri, M.S.P. - C.H.P. Koalisyonu, ni
hayet son Cephe Hükümeti Türkiye'yi bugünkü dar 
boğaza sokmuştur. Bu işin gerçek değerlendirilmesi 
budur. 

Muhterem arkadaşlar, şu Meclis zabıtları şahit
tir, gazete koleksiyonları şahittir. Demokratik sağ 
bir parti olarak, dilimizin ucunda tüy bitti, devamlı 
surette bunları dile getirdik. Bu ikazları yaptık; 
fakat sözümüzü dinletemedik. 

Meselâ; 1970 yılında Emlâk Vergisi Kanunu uy
gulamaya konulacaktı; Emlâk Vergisi Kanunu uy
gulanmadan üç defa değiştirildi. Emlâk Vergisi Ka
nunu, şayet sayın Demirel Hükümetinin dediği gibi, 
uygulamaya konulsaydı, eğer üç defa uygulanmadan 
evvel değiştirilmemiş olsaydı, arkadaşlar topa, tüfeğe 
lüzum yoktu, Türk milletinin mülkiyet hakkı mahvol
muştu, tapu da çoktan delinmişti, -bu memlekete o 
yolla komünizm gelmişti. 

Eğer, bugün arazi vergisi nispeti % 3'e inmişse, 
işte burada bulunan bir avuç namuslu ekibin ısrar
lı mücadeleleri neticesinde olmuştur. Bunları, bu za
bıtlar yazmaktadır, her zaman bunu dile getireceğiz 
muhterem arkadaşlar. 

işte 1970 yılından beri iktidasî politikada yapılan 
vahim hatalar, ideolojik tutkular, suiistimaller, vur
dum duymazlıklar, gündelikçi politikalar, Türk Dev
letini bugünkü iktisadî ve siyasî dar boğazlara sok
muştur. Gerçek durum bundan ibarettir. 

1976 yılında da, fiyat artışları devam ededektir 
muhterem arkadaşlar Sayın Demirel, «Hiç bir şeye 
zam yok» demişti, halbuki beri taraftan her şeye 
sıra ile zam yapılmaktadır. 1976 yılında fiyat artış
ları neden devam edecektir? Bunun delillerini arz 
edelim. 

Bir defa, maruzatımın başında da arz ve ifade 
ettiğim gibi, 1976 programının gerek yatırım, gerek 
cari harcamalar kısmında % 20 ilâ % 21 enflas
yon, bizzat Hükümet tarafından kabul edilmiştir. 

Beri taraftan, 1976 yılı Bütçesi sağlam kaynak
lara dayanmadığından, bütçe açığı, fiyat artışlarını 
körükleyecektir. 1976'da imzalanacak toplu sözleş
meler fiyat artışlarını kamçılayacaktır. 

Arkadaşlar, söz bu noktada iken bir hususa te
mas etmek istiyorum. Herkeste bir yarış var; işçi 
dostluğu başkadır, işçi dalkavukluğu başkadır. Biz, 
Demokratik Parti olarak alın terinin, Türk işçisinin 
dostuyuz. Yalnız işçi dalkavuğu değiliz. İşçi dalka
vukluğu işçiye en büyük zararı vermektedir. Bu ko
nunun da bilinmesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Fiyat Kontrol Komite
sinin izniyle 32 çeşit anamal ve maddeye zam yapı
lacaktır. Bunlar sırada beklemektedir, zamlar pey
derpey de yapılmaktadır. Bu zamlar da fiyat artışla
rında etken olacaktır. Elimde bu 32 kalemin listesi 
de var, burada gazete kupürü var; fakat zamanınızı 
da fazla israf etmeyeyeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, piyasanın denetim ve 
kontroldan uzak olması da fiyat artışlarında amil ol
maktadır. Dünya fiyatlarının yüksek olması, ithalâta 
dönük dışa bağlı Türk sanayiini etkisi alıtına alacak, fi
yatlar artacaktır. Sanayimiz maalesef dışa dönük sana
yimizin hammaddesini, yarı mamul maddesini dışar
dan alıyoruz. Böyle bir sanayi ile Türkiye'nin kalkın
ması mümkün değildir. Türkiye'de nasıl bir yapı de
ğişikliğine lüzum vardır; o konuda maruzatta bulun
duğum sırada bu konuya rakamlarla tekrar, avdet 
edeceğim. 

İş başındaki Hükümetin tutarsızlığı, her kafadan 
bir ses çıkışı, siyasî istikrarı sağlayamaması, soka
ğa ve anarşiye mağlup olması da ekonomik hayatta, 
bilhassa fiyat artışlarında tesirini gösterecektir. Baş
bakan, «Hiç bir şeye zam yok» derken, son günler
de her maddeye, bilhassa halkın geçim ve gıdasıyle 
ilgili maddelere zam yapılmaya başlanmıştır. Artık 
Türk milletinde şu kanaat kesindir; Hükümet ne 
derse tam onun tersi olacaktır; durum bundan iba
rettir. 

Halkta bu kanaatin hasıl olması son derece kor
kunçtur. Türkiye'de inançlar sıkılmıştır, Devlete olan 
inanç sarsılmıştır, yıkılmıştır. Bilmem ki şeyi ettiniz 
mi, bir televizyon filmi vardı; kadın alıyor, dıyoı 
ki, «Bu benim devletimin bana verdiği köyün 
mührüdür, ben devletin temsilcisiyim» Türk Milîe'i 
Devlete bu kadar itibar ediyordu. 

Arkadaşlar, artık Türk Milleti Devlete, Hükü
mete, senatöre, milletvekiline - gerçekler acıdır -
itibar etmiyor. Bu ayıpları, bu kusurları dışarıda 
değil, kendimizde, her birimiz kendi vicdanımızda 
arayalım. Bu konuya vuzuhla temas etmek istiyo
rum arkadaşlarım* 
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Muhterem arkadaşlarım, istihdam meselesi, iş
sizlik meselesi, yıllardır bir numaralı mesele oluşu
nu devam ettirmektedir. Her. biriniz milletvekili 
olarak, biliyorum, benim gibi ıstırap içindesiniz, 
her birinizin kapısını işsizler çalmaktadır. 

Arkadaşlar, 1975 yılı ekonomik raporu değişti
rilmiş mi, değiştirmemiş mi bilmiyorum, bize sunu
lan rapordan aldığım rakamlara göre işçi sayısı 
şöyle; 

Evvelâ şunu ifade edeyim; 1975 resmî Nüfus 
Sayımına göre 40 188 000 nüfusun % 55'i, yani 
22,5 milyonu aktif nüfus, çalışan nüfusu, 15-64 
yaş arasındaki nüfusu oluşturmakta. Çalışabilir nü
fusun 2 031 000'i şu anda, 1975 yılında işsiz vazi-
yette< 

Arkadaşlar, istihdam meselesi, 40 milyonu aşan 
nüfusumuza yurt içinde insanca yaşama imkânı sağ
lama meselesidir. Bu meselenin öyle lâfa, edebiyata, 
palavraya ihtiyacı yok; ne zamana kadar halledilece
ği de maalesef belli değildir. Elimdeki rakamlara 
göre tablo şudur: 1973 yılında işsiz sayısı, - dikkat 
buyurulsun - çalışan aktif nüfusta, 15-64 yaş gru-
punda, erkek ve kadın olarak 1 564 000 iken; 1974'te 
1 863 000'e yükselmiş; 1975'te işsizlikle, fukaralıkla 
mücadele ettik, kimseyi aç açık bırakmadık» deyip, 
Orhun kitabelerindeki öğrencilere Öğrettiğimiz be
yanların dile getirildiği 1975 yılında ise, işsiz sayısı 
1974 yılına nazaran artıyor; 2 031 000'e çıkıyor. 
Arkadaşlar, yani 1974'e nazaran 1975 yılında 200 
bin kişi daha çok işsiz olmuş. Azalacak yerde art-
mışj 

Değerli arkadaşlarım, bu resmî rakamların or
taya koyduğu işsiz sayısıdır. Tarımdaki gizli işsizlik, 
bir kişinin göreceği işi 10 kişinin görmesi bu raka
ma dahil değildir. Devlet dairelerindeki, fabrikalar
daki gizli işsiz sayısı bu rakama dahil değildir. Eğer 
bunlar nazarı itibare alındığı takdirde işsiz sayısı 
daha büyük boyutlara ulaşacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, Demokratik Parti olarak biz 
açıkça fikirlerimizi belirtiyoruz. Bir noktaya dikka
tinizi çekmek istiyorum: Bir işçiye istihdam imkânı 
sağlayabilmek için kamu sektörünün yaptığı sarfiyat, 
özel sektörün yaptığı sarfiyattan farklıdır. Özel sek
tör daha az para ile daha çok işçiye iş imkânı 
sağlamaktadır. Özel sektör 1975 cari fiyatları ile 
81 bin liralık yatırım ile bir kişiye yeni bir iş im
kânı temin etmektedir. Halbuki kamu kuruluşlaıı 
ise bir şahsa iş temin edebilmek için % 72 oranın-

T da daha fazla harcama yapmak, 139 bin lira ya-
I tırım yapmak zorundadır. Bu gerçeği iyi bilelim; 
I neyimiz varsa, neyimiz yoksa gayret edip yatırım

lara yöneltelim. Türkiye'nin işsizlik problemini 
çözebilmek iki şeye bağlıdır: Birisi yatırımları art
tırmaya, ikincisi ise ihracatı arttırmaya bağlıdır. 

I Muhterem arkadaşlarım, 1975 yılı rakamlarına 
I göre çalışan nüfusun % 61'i tarım sek

töründe; % 29'u ise sanayi ve ihizmet-
I 1er sektöründe bulunmaktadır. Halbuki gayri safi 
I yurtiçi hâsılanın % 29'unu tarım sektörü, % 71'ini 
I ise sanayi ve hizmetler sektörü teşkil etmektedir. 
I Böyle bir bünye ile Türkiye'nin kalkınması im

kânsızdır. Tabir caizse; Türkiye'de ICO kişiden 61'i 
% 29'luk ekonomik varlık' meydana getiriyor; 39 

I kişi ise % 71'lik varlık içindedir. Yani çalışan nü-
I füsun % 61'ini teşkil eden 22,5 milyon çiftçi 40 

milyon nüfusu besliyor, bir Türk çiftçisi iki Türk 
I vatandaşını besleyemiyor. Beri taraftan bir Amerikan 
I çiftçisi 3G Amerikan vatandaşını; bir Rus mujiği, bir 
I Rus holhoz çiftçisi ise 5 Rus vatandaşını besle-
I yebiliyoor. Türkiye'nin ekonomik bünyesinin sürat-
I le değişmesi, tarımdaki nüfusun sanayie kaydırılma-
I sı ve Türkiye'nin sanayileşmesi, Türk tarımının da 
I modernleşmesi lâzımdır. 

I Türkiye'deki bünye değişikliği, yapı değişikliği 
I böyle ^olmalıdır. Türkiye'nin başka türlü düzen de

ğişikliğine, başka türlü nizam değişikliğine ihtiyacı 
yoktur. 

I Muhterem arkadaşlarım, ihracatın tahmin olu
nan hedeflerin gerisinde kalması, turist ve işçi dö-

I vizlerinin azalması, geleneksel ihraç mallarımızın sa-
I tılamaması ve elde kalması; buna mukabil ithalâtın çok 
I büyük artış göstermesi, döviz rezervlerimizin erimesi, 
I bilhassa Türkiye için silâh ambargosuyle birlikte 
I bir de iktisadi ambargo konulması devalüasyon 
I söylentilerini artırmıştır. 

I Hükümetin yalanlamasına rağmen bazı çevre-
I ]er ısrarlı bir şekilde yeterli, bir devalüasyondan söz 

açmaktadırlar. Bize göre devalüasyon hiç bir so-
I runu çözmeyecektir. Hatta beraberinde yeni ve daha 
I karışık sorunlar getirecektir. 

I Meselâ 1970 yılında yapılan devalüasyon bekle-
I neni vermemiştir. Bir miktar işçi dövizi akışını artır-
I mışsa da ihracatta beklenen gelişme olmamıştır. Ya-
I pılan istatistiklere göre 1970 devalüasyonundan sonra 
I yine ithalât süratle artmış, ihracat ise aynı oranda 
I artmamıştır. 
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Bakınız 1970 yılı, devalüasyonun yapıldığı yıl, 
ithalât için 100, ihracat için 100 olarak kabul edil
diği takdirde; 19Tl'de ithalât 121 olmuş, ihracat 121 
olamamış, 108 olmuş Halbuki devalüasyon yaptık, ih
racatın da ithalât kadar yükselmesi lâzım, olmamış. 

1972 yılında ithalât 153 olmuş, ihracat 122'de 
kalmış^ 

1973 yılında ithalât 166 olmuş, ihracat 129'da 
kalmış. Halbuki devalüasyon ne için yapılır? ihracatı 
artırmak için. Devalüasyona rağmen ithalât artmış, 
dış ticaret açığı büyümüştür. O halde ihracatı artır
mak maksadıyle devalüasyon zaruridir diyenlerde 
özel maksat aramak gerekir. 

Arkadaşlar, dövize çevrilir mevduat hesabı geti
renler devalüasyonu arzu etmektedirler. Neden? 
Çünkü sabit kur tanınmıştır, sabit kur... Sabit kur 
tanındığı için, kurdaki Türk parasının değerindeki 
değişmeleri, dövize çevrilir mevduatını kullanan Tür
kiye'deki banka veya Türkiye'deki şahıs ödemeye
cektir, Merkez Bankasından, Hazineden çıkacaktır. 

Diyelim ki devalüasyon yapıldı, Türk parasının 
dolara göre değeri bir lira düşürüldü. Bu takdirde bir 
milyar dolarlık dövize çevrilir mevduat getirildiğine 
göre, yani halen Türkiye'de 15 milyar Türk lirası mev
duat bulunduğuna göre bir lira düşürülmekle, dolara 
göre; bir milyar lira Hazineden gidecek, tki lira dü
şürüldüğü takdirde iki milyar lira gidecek. Yani deva
lüasyon, dövize çevrilir mevduatı getirip Türkiye'de 
spekülatif maksatlarla kullananların ekmeğine yağ sür
müş olacaktır. Bunun ceremesini de Devlet çekecektir, 
Türk vergi mükellefi çekecektir. 

O halde bu konuda tasviyelerimiz nedir? Sağcı mu
halefet olarak, iktidar kim olursa olsun, şu tavsiyeleri 
yapmak zaruretini duymaktayız : Türk lirası hakkında 
gerçekçi kur uygulaması yapılmalıdır, işçi gelirlerinin 
akışını temin edici tedbirler alınmalıdır. Turizm ge
lirlerini artırıcı çabalar ihmal edilmemelidir. Vergi ia
desi yoluyle suiistimaller yapılmaktadır. Bu sebeple bu 
yol değil; başka bir yol denenmelidir. Onun için de bir 
sistem teklif ediyoruz. 

Sağcı muhalefet olarak teklif ettiğimiz sistem şu
dur : 

İhracat mukabili ithal lisansı sistemini teklif edi
yoruz. Yani ihracat dövizleri karşılığında ithalât yapıl

malıdır. ihracat yapan ithalât yapmalıdır. Elinde büyük 
parası olup, lisans çıkartarak veya satın alarak, sadece 
ithalât yapanların elinden bu imkân alınmalıdır, istan
bul'da oturacak, Ankara'da işini çevirecek, ithalâtını 
gerçekleştirecek, stoklarını yapacak, ondan sonra Türk 
ekonomisini istismar edecek. Böyle ithalâtçılığa paydos 
demek lâzım, ihracatçıya ithalât imkânı vermek lâ
zım. ithalât yapan, ithalât yaptığı miktarca ihracat da 
yapmak mecburiyetindedir denilmelidir. O zaman gö
receksiniz; Türkiye'nin derisi, tütünü, fındığı her şeyi 
ihraç metaı olarak dışarıya satılacaktır, ithalâtçı dı
şarıya çıkacaktır, piyasa arayacaktır, pazar arayacaktır. 
Durum bundan ibarettir. Biz Demokratik Parti ola
rak, ithalât karşılığı ihracat lisansını önermekteyiz; 
bunun detayını da verebiliriz. Bu konudaki şekilleşme-
yi de gösterebiliriz. Bu kadarla global olarak yetinmek
teyiz. Beri taraftan ihracatçıya, ihracat sigortası ve pa
zar araştırması yardımları yapılmalıdır. 

Petrol ve enerji sorunlarının halledilmesi lâzımdır. 
Arkadaşlar, 1975 yılında 10 milyar Türk lirası kadar 
petrole para ödenmiştir. Türk Devleti büyük ödemeler 
yapmaktadır bu konuda. Bununla Türkiye'nin kalkın
ması mümkün değildir. Dış ekonomik ilişkiler çok 
ciddî olarak tanzim edilmelidir. Çok yüksek faizli ve 
kısa vadeli dövize çevrilir mevduat hesapları yerine, 
akıllı ve gerçekçi bir dış borçlanmaya gidilmelidir. 
Ödemeler dengesini düzelteceğiz diye, elbette ki kal
kınma hamlesinden vazgeçmemiz mümkün değildir. 
Şahsî dış borçlanma yerine, kurumsal dış borçlanma 
gerekir. Yalnız devletin itibarı olmazsa zayıf bir hükü
met olursa, ne yapacağı belli olmayan, içinde tenakuz
larla dolu, suiistimallerle malul bazı şahısları içinde 
barındıran bir hükümet olursa, böyle hükümetlerin 
dış borçlanmayı gerçekleştirmesi mümkün olamaya
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Önder bir dakikanızı rica ede
yim. Görüşmeniz ne kadar devam eder acaba? 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sayın Başkanım, 
görüşmem 2 - 3 saat daha sürer. 

BAŞKAN — Şu halde, alınan karar gereğince, 
çalışma süremizin birinci kısmı, saat 13.00'e geldiğin
den, dolmuştur. 58 nci Birleşimin ikinci Oturumuna 
saat 14.00'te başlamak üzere Birinci Oturumu kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

*>*<« 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili t. Etem Kılıçoğlu 

DÎVAN ÜYELERİ : İlhami Çetin (Yozgat), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Ankara Milletvekili Hasan 
Özçelik, Muğla Milletvekili Ünat Demir, Balıkesir 
Milletvekili Behram Eker imzasıyle gelen bir önergey
le, dünkü Birleşimde cereyan eden müessif bir hadise 
hakkındaki görüşler ifade edilmektedir. 

Önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına hitaben verildiği için, bir; ikincisi de yaptığım 
soruşturmada, bahse konu müessif hadisenin, Birle
şimin, Sayın Başkan tarafından kapatıldıktan sonra, 
cereyan etmesi hasebiyle önergeyi işleme koymuyo
rum. 

Arz ederim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

7. — 1976 Malt yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 11363; C. Senatosu : 1/367) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 515) 
(Devam) 

BAŞKAN — 1976 Malî yılı Bütçe Kanun tasarısı
nın görüşmesine bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerini alsın. 
Soz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sayın 

Cevat Önder'in idi, devam etmek üzere buyurun Sayın 
Önder. 

D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (Anka
ra) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ortak Pazarla olan ilişkilerimiz tamamen ülkemi
zin aleyhine işlemektedir. Ortak Pazara karşı yüklen
diğimiz vecibeler ekonomimizin kaldıramayacağı ağır 
bir yük haline gelmiştir. Başka ülkeler, özellikle Akde
niz ülkeleri, Ortak Pazara karşı herhangi bir taviz ta
nımadan, Türkiye'den çok daha avantajlı duruma gel
mişlerdir. 

Cephe Hükümeti kurulalı bir yıla yakın bir süre 
geçmiştir. Bu süre zarfında Hükümet, Ortak Pazarla 
olan ilişkilerimizin düzeltilmesi konusunda ne yap
mıştır; öğrenmek hakkımızdır. Katma Protokol hü
kümlerine göre, Protokolün yürürlüğe girişinden bir 
yıl sonra ve müteakiben iki yılda bir tarım ürünleri 
tavizlerinin gözden geçirilerek düzeltilmesi gerekmek
tedir. 

Bu konuda da yapılan çalışmalar netice vermemiş
tir. Avrupa Ekonomik Topluluğu en basit ve en haklı 
taleplerimizi dahi geri çevirmektedir. 

Ortak Pazar Türkiye menşeli sanayi mallan ithalin
de her türlü kısıntıyı kaldırmıştır. Ancak, bazı istisna
lar konulmuştur. Bu istisnalar ise Türkiye'nin Ortak 
Pazara yapabileceği ihraç kalemlerini kapsamaktadır. 

Pamuk ipliği, sair pamuklu dokuma, dokunmuş 
halılar, petrol ürünlerinde kısıtlamalar getirilmiştir. Bu 
kalemler ise Türkiye'nin yegâne ihracat yapabileceği 
kalemlerdir. Bu durumda sanayi mamulleri konusun
da Avrupa Ekonomik Topluluğunun tanıdığı tavizler 
tamamen tesirsiz kalmıştır. 

Bu duruma ilâveten, bazı Topluluk üyeleri tek ta
raflı olarak Türkiye menşeli ithalâta da kısıtlayıcı ted
birler getirmektedirler. Meselâ İngiltere pamuk iptiği 
konusunda böyle bir kısıtlamaya gitmiştir. 

Hükümetin, ekonomimizi sıkıntıya sokan bu durum 
karşısında müessir tedbirlere baş vurduğuna şahit ola
madık. Hükümetin, Programındaki, «Topluluğun, 
üçüncü ülkelerle kurduğu ilişkiler sebebiyle daralan 
avantaj marjımızın genişletilmesi yolunda gayret sarf 
edebileceği» vaadi sözde kalmıştır. Hatta avantaj mar
jının daha da daralması karşısında seyirci kalınmış
tır. 

İşçilerimiz konusunda da hiç bir şey yapılmamış
tır. Türkiye açısından önemli olan husus, işgücünün 
serbest dolaşımıdır. Katma Protokol, işçilerimizin Av
rupa Ekonomik Topluluğu içinde serbest dolaşımları
nın 1970 ilâ 1986 yılları arasında tedrici olarak ger
çekleştirilebileceğini amirdir. Ancak, bu konuda da he-
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nüz hiç bir olumlu gelişme yoktur. Özellikle Almanya' 
daki gelişmeler, Türk işçilerine serbest dolaşım hakkı 
tanınmayacağı yönündedir. 

Ortak Pazarla olan anlaşmaların aleyhimize işle
mekte olduğunun en açık delili ise, Ortak Pazarla olan 
ticaretimizdeki olumsuz gelişmelerdir. Ortak Pazar ül
kelerine olan ihracatımız düşmekte, ithalâtımız ise 
süratle artmaktadır. Bunun neticesi olarak, 1975 yılın
da Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle olan dış 
ticaret açığımız rekor seviyeyi bulmuştur. 

Türkiye'nin aleyhine olan bu durumun düzeltilme
si yolunda ciddî ve âcil teşebbüslere ihtiyaç vardır. 
Ancak, Hükümet, yurt ekonomisinin geleceği yönün
den çok önemli bir konuda tam bir hareketsizlik için
dedir. Hükümet, Programındaki vaatleri unutmuş gö
rünüyor. Anlaşmalarla sağlanmış haklarımızın âdeta 
kasıtlı olarak çiğnenmesi karşısında Hükümet seyirci 
kalmaktadır. 

En haklı taleplerimizin geri çevrilmekte olunması
na rağmen, Ortak Pazara tanıdığımız tavizler geniş
letilmeye devam edilmektedir. 1976 yılı ithalât rejimi
nin ilânıyle bu husus açıklık kazanmıştır. 

Katma Protokol gereğince 1976 yılında yapacağı
mız gümrük indirimi ve liberasyon listesinin genişletil
mesi konusundaki taahhütlerimizi yerine getireceğimiz 
anlaşılıyor. Esasen Hükümet yetkililerinin beyanatları 
da bu hususu doğrulamaktadır. 

Demokratik Parti olarak, Avrupa Ekonomik Top
luluğunun Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getir
memesi ve sürüncemede bırakması karşısında eli ko
lu bağlı halde kalmışın ve taahhütlerimizin zamanında 
yerine getirilişinin sebebini anlayamıyoruz. Halbuki 
1976 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğuna uygula
yacağımız yeni avantajlar bir pazarlık marjı olarak el
de tutulabilirdi. 

Türkiye'nin menfaatleri zedeleniyor. Ortak Pazar
la ticaretimizde, ekonomimizin tahammül hudutlarını 
aşan bir açık meydana geliyor. Hükümet hala seyirci
dir ve Ortak Pazara yeni avantajlar tanıma peşinde
dir. Bu davranışı Hükümet Programındaki vaatler ve 
millî menfaatlerimizle bağdaştırmak asla mümkün de
ğildir. O halde Hükümet niçin hareketsiz kalmaktadır? 
Bunun sadece bir izah yolu vardır; Hükümet, öde
meler dengesinde meydana gelen büyük açığı kapa
mak için, kredi peşindedir. Ortak Pazar ülkelerinden 
500 - 600 milyon dolar kredi alabileceğinin hesabı için
dedir. Bu krediyi alabilmek için, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunu memnun etmek gerektiği kanaatindedir. 
Bu sebeple de, Avrupa Ekonomik Topluluğuna karşı 

I boynu büküktür ve Türkiye menfaatlerinin çiğnenme-
I. sine seyirci kalmaktadır. 

Türk ekonomisinin geleceğini ipotek altına alan 
I bu davranışı, Hükümet olma mesuliyeti ile bağdaştır-
I mak mümkün değildir. Hükümeti uyarıyor, millî men-
I faatlerimiz ve programındaki vaatler çizgisine davet 
I ediyoruz. 
I Cephe Koalisyonunun Ortak Pazar karşısındaki: 

tavrını, Adalet Partisi bakımından anlamak mümkün
dür. Ne pahasına olursa olsun, Adalet Partisi, Ortak 

I Pazar devletleriyle aynı çizgi yolunda olma emelinde-
I dir. Ama, Millî Selâmet Partisini, Milliyetçi Hareket 

Partisini, Ortak Pazar karşısındaki tutumları itibariy-
I le anlamakta müşkülâta uğramaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, malumunuzdur; Millî Selâmet 
I Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi seçim sathı maille-
I rinde Ortak Pazarı propaganda konusu yapmışlardır. 
I Biraz mübalâğalı, biraz abartmalı olmasına rağmen, 
I bazı tenkitlerinde de haklılık vardır. Biz Demokratik 
I Parti olarak, Ortak Pazara taraftarız. Ortak Pazar, gi-
I bi böyle beynelmilel teşekküllerde, milletlerarası ikti-
I tisadi, siyasî teşekküllerde, hür dünya teşekküllerinde 
I bulunmanın zaruretine inanıyoruz. Ancak, millî men

faatler her şeyin önünde tutulmak kayıt ve şartıyle. 
I Bu kayıt ve şartla, böyle hür devletlerin kurmuş oldu-
I ğu topluluklar arasında yer almamız gerekir. 

I Bir, ekonomi rekabetsiz olamaz. Türk ekonomisin-
I de de rekabeti, dış standartları sağlamak, Türk sanayi

cisini dış standartlara ulaştırabilmek için Ortak Pazar 
zaruridir. Ancak, bugün Ortak Pazar, Türkiye için teh-

I likeli bir durum arz etmektedir. Ortak Pazar ön şart
sız Yunanistan'ı tam ortaklığa davet etmiştir. 

I Arkadaşlar, Fransız devlet adamları, Alman dev
let adamları devamlı surette Yunanistan'a seyahatler 

I tertip etmektedirler. Böylelikle Yunanistan'ın, bilhassa 
t Karamanlis'in büyük propaganda gücü sayesinde, Yu

nanistan'ı Avrupa Ekonomik Topluluğu, Ortak Paza-
I ra, Topluluğa ön şartsız davet etmiştir. Bunun ya-
I nmda ise Türk mallarına ambargolar konulmuştur. 
I Türkiye yalnız bir silâh ambargosu ile karşı karşıya 
I değildir. Aynı zamanda iktisadî ambargo ile de karşı 

karşıyadır. Türkiye'nin geleneksel ihraç mallarını Or-
I tak Pazar devletleri almamaktadır, ttalya'ya, ispanya' 

ya, hatta dokumada İngiltere'ye önem vermektedir. 
Bu, Hükümetin dış politikada da, dış ekonomik iliş-

I kilerede de acz içerisinde olduğunu göstermektedir. 
I Bu konuda bilhassa Millî Selâmet Partisini vazifeye da-
I vet ediyoruz. Ortak Pazarı bazı kayıt ve şartlarla, koa-
I lisyon olduğu için kabul ettiğini beyan eden Millî Se-
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lâmet Partisini, millet huzurunda yapmış olduğu be
yanlara davet ediyoruz. Ortak Pazar öyle resmî hayatı, 
- hele karışmayalım özel hayatına - birtakım skandal-
larla dolu bazı siyasilerle yürütülemez. Millî Selâmet 
Partisini, ahlâkî ölçüler içerisinde, Hükümette bu ko
nuda müessir olmaya davet etmek, bizim muhalefet 
olarak hakkımızdır. 

Aziz arkadaşlarım, demokratik sağ bir parti ola
rak arz etmiştim, bazı tavsiye ve temennilerimiz var. 
Bunlardan bir tanesi petrol aramadır. 1975 yılında, 
- sabahki maruzatımda da ifade ettiğim veçhile - 800 
milyon dolar, hatta bir milyar dolara yakın, yani 12 
milyar ile 15 milyar Türk lirası petrol için para ver
miş vaziyetteyiz. Yani dövizlerimiz petrol için heder 
olmaktadır. Onun için birtakım ideolojik tutkulara 
kapılmadan Garbın tekniğini, teknolojisini petrol 
aramalarında kullanmak, mutlak petrol bulmak mec
buriyetindeyiz. Teknik güçten, teknolojiden yarar
lanmak zorundayız. Teknolojinin, teknik gücün va
tanı yoktur. Yalnız gayet ayık, gayet dikkatli hareket 
etmek mecburiyetindeyiz. Meselâ burada Hükümete 
sormak zorundayız. Ege kıta sahanlığında petrol ara
ma konusu ne olmuştur? 

İkinci tavsiyemiz, en az geçim indirimi konusun
dadır. , 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanının bütçe
yi Karma Komisyona takdim konuşmasından edindi
ğimiz intiba odur ki, en az geçim indirimi hadleri öy
le artırılmayacak. Genel veya temel indirim adı altın
da aynı hadler muhafaza edilecektir. Bir de katsayı 
konusu ile en az geçim indirimi birbirine karıştırıl
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ihtiyaç yokluk hissidir, 
yokluk. Maddî ihtiyaçlar vardır, manevî ihtiyaçlar 
vardır. Bilhassa vergi hukuku yönünden ihtiyaçlar; 
hayatî, beşerî, medenî, lüks ihtiyaçlar diye tasnife 
tabi tutulur. Hayatî ve beşerî ihtiyaçlar vergiden mu
af tutulur. Hayatî ve beşerî ihtiyaçlar nazarı itibara 
alındığı takdirde, bugünkü en az geçim indiriminin 
son derece gülünç hadler içerisinde olduğu görülmek
tedir. Öyle genel veya temel indirim adı altında, kat
sayı işini örtbas etmek maksadıyle yeni indirim ge
tireceğim demekle, Hükümet bu meseleyi halledemez. 
En az geçim indirimi hadlerini hayatî ve beşerî ihti
yaçları kapsayacak ölçülere ulaştırmak zarureti var
dır. Bu konudaki tavsiyemiz buduı. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, 1976 yılı 
Bütçesinde cidden bizim de tasvip ettiğimiz, açıldıkla 
belirtiyoruz 8 kalem fon vardır, bu fonları tasvip edi

yoruz. Bu fonları getirdiği için de Hükümeti tebrik 
ediyoruz. Biz eğriye eğri, doğruya doğru diyen bir 
partiyiz. 

Ancak değerli arkadaşlarım, Bütçe Kanunu tasa
rısında da görmüş olduğumuz veçhile, bu fonlar için 
şu ibareler konulmaktadır: «Kanunu çıkması halin
de uygulanacaktır.» Kanunu çıkması halinde uygula
nacaktır. 

Genel Sağlık Sigortası : Türkiye'de Genel Sağlık 
Sigortasını 400 milyonla halletmeye imkân yok. Yaş
lılık Sigortası için 200 milyon liralık fon kurulmuş
tur. Öyle abartıldığı gibi «yaşlılara maaş bağlayaca
ğız, kimse dilenmeyecek. Şu olacak, bu olacak» gibi 
sözler mübalağalı, propoganda niteliği taşıyan, hele 
Maliye Bakanı gibi teknik bir Bakanla bağdaşmayan 
beyanlardır. Bu rakamlarla bunları yapmak mümkün 
değil. 

Ağır Sanayi Yatırımlarına Katılma Fonu, 2 mil
yarlık bir fon. İyi bir fon. Ağırlığı olan bir fon. 

Geri Kalmış Bölgeleri Kalkındırma Fonu 1 mil
yar. Bu da fena değil. Yalnız ağır sanayi konusunda 
da bir çift sözümüz var. 

Sayın Demirel Kosigin'i bağrına basıp İskende
run'a gittiğinde, Rus dostluğundan sitayişkârane bah
settiğinde başka bir şey daha söyledi. Burada şu hu
susa dikkat buyurulsun : Atatürk, İsmet İnönü, rah
metli Adnan Menderes onlar da rahmetli olmuştur, 
hepsi rahmetliler - Rus dostluğundan bahsetmemiş
lerdir. Rusya ile iyi ilişkilerden bahsetmişlerdir. Ko
münizmle mücadele için kurulmuş olan Milliyetçi 
Cephenin Sayın Başkumandanı, Kosigin'i dost olarak 
bağrına basmış, İskenderun'a götürmüştür. Orada da 
arkadaşlar, «Üçüncü ağır sanayi ne ki, dördüncüsü
nü, beşincisini, altıncısını kuracağız» diye beyanlarda 
bulunmuştur. Arkadaşlar, bunu okuyan ve bu konu
ları bilenler güle güle katılmıştır. Ama bir başbakan
dan bunu duymak insana cidden elem vermektedir. 

Üçüncü ağır sanayi kuruluyor, üçüncü ağır sana
yi için demir cevheri şu anda yok, onu dışardan ithal 
edeceksiniz tam kapasite ile çalıştırabilmek için. Da
ha demir rezervlerini Türkiye'de tespit etmemişsiniz, 
bol keseden dördüncü, beşinci, onuncu ağır sanayiden 
bahsedeceksiniz... Bunu devlet adamı ciddiyetiyle 
bağd aştıramıy or uz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fonları tasvip ediyo
ruz. Yalnız bunların kanunları çıkmadığı takdirde, 
5 milyarlık bu fonlardan bir kuruş dahi sarf etmek 
mümkün değildir. 5 milyarlık fon da öyle 54 milyar
lık bütçe içinde çok övünülecek bir mesele değildir, 
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Bunların kanunu çıkarılır, bir başlangıçtır, başlar ve 
biz de tebrik ederiz, o zaman övünmekte de haklıdır
lar. Öyle, abartıldığı gibi; «Bütün yaşlılar maaşa bağ
lanacak, dilenciler ortadan kalkacak, işsizlik halledile
cek,» bunlar palavradır. Kanunları çıkarıldığı takdir
de, fonlar bir iyi başlangıç olduğu için, bu fonları 
hakşinaslık eseri olarak tasvip ettiğimizi bildiriyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, memur ve işçi ayrımı 
konusunda da Hükümet yanlış yoldadır, işçilerin 
müktesep haklarına dokunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu işçilerine ıstırap çektiril-
mektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu işçileri, bütün 
grupların, bütün partilerin kapılarını aşmdırmışlar-
dır. 

Başlbakan, başka türlü söylüyor, Sosyal Güvenlik 
Bakanı başka türlü söylüyor. Olmaz arkadaşlar, her 
konuda Devlet ciddiyeti ve hükümet olma mesuliye
tini idrak etmeden konuşursak bu Devleti yıkarız. 
îşçi memur ayrımı konusunda da müktesep haklara 
dokunulduğunu görmekteyiz. 

Diğer bir konu da katsayı konusudur. Sayın Ba
kanı dün dinlerken cidden üzüldüm. Sayın Bakan; 
«Katsayı artışının alt gelir gruplarına hitap etmedi
ğini,, bu sebeple artırılmadığını» söylüyor. Yani sayın 
Bakan diyor ki, katsayı mekanizması iyi işlemiyor, kat
sayı mekanizması ile alt gelir gruplarına refah temin 
etmek mümkün değil. 

Arkadaşlar, Personel Kanunundan katsayı meka
nizmasını çıkardığınız takdirde geriye ne kalır? Kat
sayısı madem ki sayın Maliye Bakanımız beğenmiyor, 
o halde Sayın Demirel'in pek iftihar ettiği personel 
reformu nerede kaldı? Katsayı mekanizması madem 
ki alt gelir gruplarına hiçbir şey sağlamıyor, o halde 
bu bir hazin itiraftır. Maliye Bakanı tarafından Sayın 
Başibakana karşı Personel Kanununun topyekûn iflâsı
nın itirafıdır. 

Bu itibarla arkadaşlar, katsayı konusunda haksız
lık edilmektedir. 1976 programı kamu yatırımlarında, 
kamu harcamalarında % 20 ile % 21 enflâsyon hızı 
öngörmüş, beri taraftan katsayı artırılamıyor. O hal
de bu Devlet personelinin hali ne olacaktır? 

Devlet resmen diyor ki, 1976'da % 20'nin üze
rinde enflâsyon olacak, beri taraftan da katsayıyı ar-
tırmıyoruz. Bu çelişik bir durumdur. 

Söz buraya gelmişken, İYAK'ın MEYAK'ın 
ÖYAK'ın gerçekleştirilmesini Demokratik Parti Gru-
pu olarak istiyoruz. MEYAK ile ÖYAK'tan bahset
tim. Öğretmenler için ayrı bir yardımlaşma kurumu 

kurulmalıdır, (C. H. P. sıralarından alkışlar) aynen 
Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi. Memurlar için ise 
ayrı bir yardımlaşma kurumu kurulmalıdır. 

Arkadaşlar, memurlar büyük bir kitle, öğretmen
ler büyük bir kitle. Bunlar bir araya getirildiği tak
dirde en çok ezilen yine öğretmenler olacaktır. Ben 
öğretmenlerin ıstırabını yaşamaktayım. Çünkü, eşim 
de öğretmen. Her gün "öğretmenle evdeyiz, yanyana-
yız. Öğretmenin, okulun ıstırabını bizzat yaşayan ar
kadaşınızım. Okullarda bölünmeleri, talebelerin bir
biriyle vuruşmasını, öğretmenlerin ıstıraplarını her gün 
görmekteyim, bilmekteyim. Onun için MEYAK içe
risinde değil, memur yardımlaşma derneklerinin sesi 
belki fazla çıkıyor; ama mutlaka ÖYAK, MEYAK 
şeklinde gerçekleştirilmelidir. Bunu bu bütçe vesile
siyle söylemiyoruz değerli arkadaşlarım. Geçen dönem 
•burada olmayan arkadaşlarıma hatırlatmak isterim. 
Demokratik Partinin kumlusundan beri bu konuda 
samimî ısrarları vardır. Bu zabıtlar şahittir. 

Muhterem arkadaşlarım, tavsiyelerimizin diğer 
'bir hususu da, «TRT» ve «AA» içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bozbeyli'nin bir 
esprisi ile «TRT», «CRT» olmuştur. Türkiye Radyo 
Televizyonu yoktur, Cephe Radyo Televizyonu var
dır. Anadolu Ajansı da, Anadolu Ajansı değildir; 
GA'dır, Cephe Ajansıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Radyo Televizyo
nu, Anadolu Ajansı, ki bir anonim şirket statüsün
dedir; hatta benim şahsıma, benim şahsımla birlik
te, benimle hareket eden bazı arkadaşlara da bir çok 
şey borçludur. Şöyle ki; 1962, 1965, 1966 yıllarında 
Anadolu Ajansına ödenek tahsisi için. (Sayın ismet 
Sezgin arkadaşım da hatırlayacaklar) Bütçe Karma 
Komisyonlarında çok nefes, çok gayret tükettik. Ana
dolu Ajansının anonim şirket statüsünde oluşu da 
başka bir enteresan konudur. Onu bu statüden çıkar
mak lâzım, 

Radyo Televizyon Kurumuna, Anadolu Ajansına 
Devlet bütçesinden para veriyoruz. Oraya verilen 
para, Türk vergi mükellefinin cebinden çıkan para
dır. Asırlarca hür demokratik memleketlerde bu Mec
lisler onu elde etmek için, onu bir hak olarak elde 
etmek için mücadeleler vermişlerdir, ingiliz demok
rasi tarihi bunlarla doludur. 

Arkadaşlar, vergileri veren sizsiniz, kontrol eden 
sizsiniz, yani millet bu vergiyi veriyor. Bakıyorsunuz; 
bu milletin verdiği paralarla ayakta duran, çalışan ku
rumlar, TRT ve Anadolu Ajansı gibi kurumlar, bazı 
şahısların şahsî maksatlarına, bazı siyasî teşekkülle
rin maksatlarına hizmet ediyorlar. Böyle şey olmaz. 

J 
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Demokratik Parti olarak, TRT'yi ve Anadolu 
Ajansını şahıslara rapteden, milletin emrinden çıka
rıp zümrelere bağlayan, onlar için çalıştıranlardan he
sap soracağız. (D. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarını, 1976 programı münasebe
tiyle birkaç konuya daha temas etmek istiyorum. 

Yıllık programları tetkik ediyoruz. Planlar, pla
na 'bir esneklik olsun diye programlarla uygulamaya 
Iklonütoıaktadır. Yıllık programlarda her konuya ağır-1 

ılık veriliyor, hiçbir konu ağır olmuyor. Halbuki 
yıllık programlarda, plan anlayışı odur ki, bazı ko
nulara ağırlık verilmelidir. Birkaç konu tutulmalı, 
'orada derinleşmeldir, Meselâ; yıllık programlarda 
enerji meselesine ağırlık verilmelidir, enerji meselesi 
halledilmelidir. Türkiye gibi, baraj potansiyeli, su 
enerjisi, yeraltı enerjisi bu kadar fazla olan bir mem
lekette enerji meselesinin haledilmemiş olması utanç 
vericidir. Böylece: 

il ̂  Enerji meselesine ağırlık verilmelidir. 
2„ Doğu ve Güneydoğu Anadolunun kalkınma

sına önem verilmelidir. 
3< Isıt'ihdaim kapasitesi yaratılmasına önem veril

melidir. 
Demokratik Parti olarak, bu üç meseleye önem 

verilmesini taivsiye ve teklif ediyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, daıha evvel Planlama 

Kurulunun Daire Başkanı, 1976 Programında tahri
fat olduğunu açıklamıştı. Eski Maliye Bakanların
dan Sayın Deniz Baıykal bir beyanatı ile bunu kamu
oyuna duyurmuştu^ 

Cumhuriyet Hafik Partisi Genel Başkanı Sayın 
Ecevit, dün bu kürsüden bu konuyu dile getirdi, de
di ki: «Tahrifat vardır. Tahrif alt yoksa bizden hesap 
sorulmalııdır. «Yani bu tahrifatı ortaya atanlardan, 
tahrifat var ise, tahrifat yapanlardan hesap sorulmalı
dır, dediler. 

Biz meseleyi böyle de tultmuyoruz, meseleyi da
ha ağır, dalha vahim görmekteyiz. Program bir Hü
kümet kararnamesddir. Programın kabulünden sonra 
tahrif edilmesi, topyekûn Hükümeti sahtekârlıkla it
ham eden bir iddiadır. Hükümet ya bu iddianın üs
tünle gitmeli veya istifa etmelidir. Hükümetin bir ve
ya birkaç uzvu sahtekârlıkla itham edilebilir, hatta 
sahtekâr da olalbilir; ama Cumhuriyet Hükümeti top-
ydkûn sahtekâr olamaz ve olmamalııdır. Vaırsa kesin 
delilleri, Hükümet bunu orltaiya koymalıdır, bu bütçe 
müzakereleriyle ortaya koymalıdır. Yoksa, Hükümet 
derhal, bir saniye bile beklemeden çekilip gitmelidir. 
Bunun gerçek yönü budur. (D. P. ve C. H. P. sıra
larımdan, «bravo» sesleri, alkışlar. 

Arkadaşlarım, aksi hailde, böyle bir Hükümete 
Devlet de teslim edilemez, millet de teslim edilemez, 
Türk Ordusu da teslim edilemez. Gerçek durum bu
dur. (D. P. ve C. H. P. sıralarımdan, «bravo» sesleri, 
alkışlar), 

Arkadaşlar, ne olmuştur, Türk milleti Amerikan 
milletinden daha aşağılık bir millet midir? Hâşa, siüm-
me hâşa... Bir Mxon, Watergate olayı sebebiyle is
tifa ettiriliyor, «Tanaka» alaşağı ediliyor. Wiily 
Branıd'dan hesap sioruluyor... Nöbel barış ödülünü 
alan Willy Brand'ın yakasından yapışılıyor da; prog
ramda talhrifat yapanlar, hıesalbını veremeyip buriadan 
kaçanlardan, bu millet ne zaman hesap soracak, ne 
olacak?... (D. P. ve C. H. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Muhterem afkaldaşlarım,, saıyın Maliye Baka
nının dünkü konuşmalarında da, bir konuda kendi
sini kınadığımı beyan etmek isterim. Sayın Bakan 
diyor ki: «1976 Türkiye'si planın büyüklüğüne sığ
mamaktadır.» Yani Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının, Türkiye'nin gerçeklerine dar geiidiğini be
yan etmektedir. Bu söz doğrudur. Enflâsyon sebe
bi ile Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı daralmış
tır. Yalnız, bundan Demokratik Partinin Sözcüsü 
olarak benim şikâyet etmeye hakim vardır, ama 
Hükümetin şikâyet etmeye hakkı yoktur. Plan ka
nun değildir, Meclis kararıdır. Plandan şikâyet edil
mez. Plan dar geliyorsa, 1976'da da uygulanacak, 
1977'de de uygulanacak. Ne duruyor; elinde uzman
ları var, Planlama Teşkilâtı var, getirsin planın 
değişikliğini, görüşelim, çıkarsın, o zaman dar el
biseyi Türkiye'ye giydirmesin, doğru dürüst elbise 
giydirsin Türkiye'ye.. 

Arkadaşlar, ben şaştım kaldım; ilk defa De-
mirel Hükümetinin şikâyet ettiğini görmekteyiz. Hü
kümet şikâyet etmez; muhalefet şikâyet eder, Hükü
met tedbir alır. Devlet adamı anlayışı budur. 

Onun için Sayın Bakandan rica ediyorum; Plan
dan şikâyet etmesin, varsa şikâyeti getirsin tedlbir-
lerinl, müzakere edelim, planı değiştirelim. İki yıl 
daha bu millete dar ayakkaibı, dar elbise giydirmek 
hiç kimsenin hakkı değildir. Bu konuda muhalefet 
olarak görüşümüz de budur. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Kendisi bol 
giyiyor ya, ne yapacak gerisini.. Bol yiyor, bol gi
yiyor herif. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, dış politika ilişkilerimize gelince; Cephe 
Hükümetinin kararsız ve hedefsiz dış politikası Tür-
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kiye'yi, hangi limana vuracağı belli olmayan kaptan
sız hir gemiye dönüştürmüştür. Bu istikrarsız poli
tika sonucu Türkiye, ne müttefiklerine ,esiki itimadı, 
ne komşularına alışılagelmiş hürmeti telkin edemez 
hale getoniştir. 

Dış ilişkilerimiz de bir buhran içindedir. Demok
ratik Parti olarak, bazı konutların aydınlığa çıkmasını 
istiyoruz. 

Bu sebeple, Hükümetten soracağımız bazı sual
ler var : Kıbrıs konusunda Hükümet kendi içinde da
hi bir ahenk sağlayamadığı için, enternasyonal pro-
poganda muhatap kabul edilmemektedir. 

Adalet Partisi sınır tashihine razı, Millî Selâmet 
Partisi karşı, Milliyetçi Hareket Partisi Ada'nın tü
münü ister görüntüsünde olunca, Hükümetin konuyu 
basit bir toprak tashihi şeklinde anladığı ve o ko
nuda dahi mutabakata varmadığı neticesi çıkmakta
dır. Denktaş'la Türk Hükümeti arasındaki çelişkiler, 
haklı davamıza ağır darbeler vurmaktadır. Birleşmiş 
Milletlerde Denktaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ola
rak konuşturma talebimiz ile, Makarios'un Cumhur
başkanlığını tescil etmiş olduk. Bu suretle de Sayın 
Demirel'in Helsinki'de, Türkiye'de abartılan o hafif 
jesti ortadan kalkmış oldu. Cumhurbaşkanı olarak 
Makarios'u Birleşmiş Milletlerde tescil etmiş olduk. 

Kıbrıs Türk kesimine ekonomik ne katkı sağlan
mıştır? Sayın Feyzioğlu, adına başka unvanlar da 
katmış, Kıbrıs'a gidip geliyor. Onun için öğrenmek 
istiyoruz : İşletmelerin, otellerin, madenlerin, porta
kal bahçelerinin bugünkü durumu nedir? Kıbrıs'ta 
da Türkiye'deki gibi yaran, eş, dost kayrılmakta mı
dır? Suiistimaller var mıdır? Elbette ki muhalefet 
olarak bunları öğrenmek hakkımızdır. 

HlLMl TÜRKMEN (Samsun) — Sadettin Bil
giç ile Ata Bodur oradaymışlar. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ederim mü
dahale etmeyin. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Yunanistan'ın 
NATO'nun askerî kanadından çekilmesi yeterince de
ğerlendirilememiştir. Sayın Ecevit Başbakan olarak 
meydan okumuştu, demişti ki : «Yunanistan NATO' 
nun askerî kanadından çekildiği takdirde, Türkiye o 
boşluğu dolduracaktır.» Şimdi ne olmuştur? Türki
ye'nin NATO ile ilişkileri hangi durumdadır? Tür
kiye, Türk savunma planları NATO kanalıyle Yu
nanlıların eline geçmekte midir, geçmemekte midir? 
Bunları Hükümetten soruyor ve öğrenmek istiyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleri bize ambargo koyar
ken, öbür NATO üyeleri seyirci kalmışlar ve hatta 

| özellikle Fransa, Yunanistan'ın silâhlanmasına öncü-
J lük etmiştir. NATO'nun güneydoğu kalesi olan Tür

kiye'nin konvansiyonel silâh seviyesi, özellikle son 
Arap - İsrail harbindeki teknikle kıyaslanırsa, çok 
düşük kalmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ile 
Rusya arasında detant politikası içinde (burası çok 
önemli arkadaşlarım) meselâ, Viladivostok'ta Türki
ye'nin tarafsızlaştırması için anlaşmaya^ varıldığı id
diaları, şayiaları vardır. Bu ne derece doğrudur? Bu 

I konunun bilinmesi lâzımdır. 

I Silâh, ambargosu konusunda, üsler konusunda Hü
kümetin hafif tutumu, bizi bugünkü durumlara sok
muştur. 

Kıta sahanlığı sorunu ne safhadadır? Lâhey Ada-
I let Divanı konusu ne olmuştur? 12 adalarda anlaşma

lara ve antlaşmalara aykırı olarak, devamlı surette 
silâhlanma yapılmaktadır, 12 adalar silahlandırılmak
tadır. Bu konuda ne tedbir alınmıştır ve alınmakta
dır? Hükümet Ege'de Türk kıta sahanlığında herhangi 

I bir araştırma için teşebbüste bulunmuş mudur? 
İslâm ülkeleriyle olan münasebetlerimiz nedir? 

j İslâm zirve toplantılarına Türkiye hangi tezle git-
I mistir ve sonuç ne olmuştur? Demokratik Partinin 
I ortaya attığı tslâm Ortak Pazarı veya Orta Doğu 

Ortak Pazarı konusunda Hükümetin görüşü nedir? 
I Millî Selâmet Partisi kanadı, neden bu konuda titiz

lik göstermemektedir? Bu işlerin sözü edilmez, Hükü
met olarak bu, fiiliyata dökülür. Onun için bunları 
sormak ve öğrenmek istiyoruz. 

Lima Tarafsızlar Toplantısında ve Birleşmiş Mil-
I letlerde, Kıbrıs konusunda Türkiye lehinde oy kul

lanan Müslüman ülke olmuş mudur? 

ROD meselesi : Cumhurbaşkanımız tran'a ve Pa
kistan'a tantanalı ziyaretler yapmıştır ve bunun pro-
pogandası yapılmıştır. !Bu konuda Demokratik Parti 
Grupu hassasiyetle durmuştur. Hatta Sayın Cumhur
başkanımız Pakistan'a giderken, İran'da devlet reisi 

I tarafından karşılanmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımı
za Devlet Reisi olarak bu muameleyi reva gören ve
ya bu muamelenin reva görülmesine vesile olan ha
riciyeciler hakkında bu Hükümet ne yapmıştır, öğ-

I renmek istiyoruz değerli arkadaşlarım. 
Beri taraftan; İran boru hattı, İskenderun projesi, 

Avrupa - Asya karayolu bağlantısı projeleri ne ol
muştur? Petrol anlaşmaları, ziyafet nutuklarının tat
lı hatıraları olarak mı kalacaktır? Karayolu nakliye
si ve TIR kamyonları konusu ne olmuştur? Iran, 

J Bulgaristan'la TFR konusunda anlaşma imzalamıştır. 
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Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimize gelin
ce :> 

Ambargonun şartlı ve sınırlı kaldırılışı ve her an 
konulabilirliği, Türk; kamuoyunu tedirgin etmekte ve 
hür demokratik camia savunma sistemine inanç ve 
güveni sarsmaktadır, 

Arkadaşlar, Sayın Hariciye Vekili tarafından Tür
kiye'deki üslerin kiraya verilmeyeceği söylenmekte
dir; ama hadiseler ve bu resmî beyanlar dışında ge
len haberler ise, bunun aksini göstermektedir. Biz kira 
konusunda bu işin karşısındayız. Arkadaşlar, şunu te
dai ettiriyor : Amerika'ya kiraya vermek demek, baş
ka bir devlete de kiraya vermek demektir. Maazal
lah Rusya da istese, fazla fiyat verse, 'bu Hükümetin 
anlayışına göre ona da mı kiraya verilecektir? Olmaz 
böyle şey. (D. P. sıralarından «bravo» sesleri) Türk 
Devletinin istiklâlini, geleceğini ambargo altına alan, 
tdhdit eden her türlü davranışın karşısına topyekun 
çıkmak mecburiyetindeyiz. Ama viskilerle, kumarha-
nel'erdeki oyunlarla, pavyonlarda'ki gezmelerle ve 
hâsılı İhsan SalbriVari siyasetle bu işlerin yürütüle-
meyeceği de aşikârdır arkadaşlarım. (D. P. ve C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Komünist blokla ilişkiler ne olmuştur? 
Yunanistan'ı, NATO ve Avrupa Ekonomik Top

luluğu 'başbakanları birbiri ardına ziyaret ederken ve 
Yunanistan hiçbir önşart sürülmeden Avrupa Eko
nomik Topluluğuna davet olunurken, komünizmle 
mücadele sloganı altında kurulan Cephe Hükümetinin 
dış temaslarının sadece komünist ülkelerle yürütül
mesi garip bir çelişki görünümünü vermektedir. Yani 
Milliyetçi Hükümet, komünizmle mücadele etmek için 
yola çıkmış olan Hükümet, bütün dış ekonomik iliş
kilerini hür dünya ile değil, komünist ülkelerle yürüt
mekte, komünistleri dost olarak bağrına basmaktadır. 
Gerçek budur. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Ekonomik Top
luluğu Dış Politika Başkanı Girardo, 13 Ocak Lük-
semburg toplantısında, Türk Parlamento Heyetine, 
«iSövyet Rusya ile Türkiye'nin dostluk paktı imzala
yacağının doğru olup olmadığını»; Dış Ticaret Ko
misyonu Başkanı Kasperei de, «Türk Hükümetinin po
zisyon ve rotasını» sormuşlardır. Elbetteki böyle zik
zaklı, rotası belli olmayan, hedefi belli olmayan dış 
politika, zayıf bir Hükümet tarafından yürütülen po
litikasızlık, (dış politika diye bir şey yok ya) elbette
ki Türkiye'yi, yıllardır beraberinde gören dost dev
letler indinde de bir tereddütler ülkesi olarak göster
mektedir, 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetten öğrenmek 
istiyoruz. Cephe Hükümetinin komünist blokla bu 
yaklaşması samimî bir yaklaşma mı, yoksa Batı'ya 
karşı bir davranış tarzı mı? (Şantaj demeye dilimiz 
varmıyor.) Dış ilişkilerle ilgili bu suallerimizin ceVap 
beklediğini belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk toplumu son yıllar
da buhrandan buhrana sürüklenmektedir. Bin yıldan 
beri Anadolu toprağını vatan edinerek insanlığa ba
rış, medeniyet, adalet ve mümtaz bir ahlâk sunmak 
için her fedakârlığa katlanan milletimiz, bu buhran
lardan büyük bir ıstırap çekmektedir. İnsanlığa hiz
met aş'kıyle her türlü ayrılıkçı ve ayırıcı düşünceyi 
yenebilmiş, mefkuresini çıkarlarının üstünde tutmuş 
bir milletin bölücü ve çıkarcı cereyanların sürükledi
ği buhranlar içinde çırpınması, tarihin ender kaydetti
ği vakıalardandır. Bölücü ve çıkarcı cereyanların mey
dana getirdiği huzursuzlukların giderek yoğunluk ka
zanması; bunalımları göğüsleyecek siyasî kadroların, 
milletin makûs talihini değiştirecek müessiriyete ulaşa
maması ile yakından ilgilidir. 

Bunalımların temelinde sosyal, ekonomik, kültü
rel, tarihî bir çok sebepler bulunmakla beraber, bun
ların ortada kaldırılmasında ilk adımı siyasî kadroların 
kararlılıkları teşkil edecektir. Halbuki, son yıllarda iş
başında veya müessir siyasî pozisyonlarda, bizzat bu
nalımları çıkaran kadrolar bulunmuşlardır. Bunalım
ları çözecek mevkilere, bizzat bunalım amili olanlar 
getirilip oturtulmuştur. Milletin problemlerini ortadan 
kaldırmaya yarayacak mevkiler, milletin başına prob
lem olanlara teslim edilmiştir. Bu talihsiz gelişmele
rin sonucu olarak bugün Türkiye'de, millî değerler 
sistemini sarsan, milletin bütünlük içerisinde yücelme 
mefkuresini gölgeleyen, manevî dokumuzu dejenere 
etmeye yönelen ve yurdu bir cadı kazanına çeviren, 
kokuşmuş bir manevî ve ahlâkî ortam meydana gel
mektedir. Herkesin birbirine, herkesin devlete, reji
me ve yönetime inancı azalmaktadır. Toplumun te
mel yapısında bir çözülme ve dağılma meydana gel
mektedir. 

Bu durum, ekonomik hayatta, sanat ve kültür ha
yatında, eğitim ve savunmamızda da telâfisi, güç ya
ralar açmaktadır. Türkiye'nin bu bunalımdan çıka
rak tarihin bugünkü merhalesinde, üzerine düşen mis
yonu yüklenebilmesi için, sağcı, milliyetçi, demokrat 
düşüncenin, yapıcı ve geliştirici uygulamasından geç
mesi gereklidir. Milletimizin büyük çoğunluğu, buna
lım döneminin ancak, sağcı, milliyetçi ve demokrat 
düşünce ile sona ereceğini kavramış bulunmaktadır. 
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Bu sebeple, bugünkü iktidarı oluşturanlar işe, I 
milletimizin bu özlemlerini istismar ederek başlamış- I 
lardır. Kurdukları iktidara «"Milliyetçi Cephe» adını 
vermişlerdir; aslında «Milliyetçi Cephe» adı ile ku- I 
rulan bu Hükümet, milliyetçiliğe tarihimiz boyunca 
yapılan en büyük ihanet hareketlerinden biridir. (D. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) Çünkü, bu Hü- I 
kümet, Türkiye üzerinde sadece çıkar hesabı yapan 
milletlerarası güçlerin, gayrı millî çıkar çevrelerinin 
yardımı ile kurulmuştur. Milletimizin ve milliyetçilik 
davasının sinsi düşmanı olan kökü dışarıda teşekkül
ler, bu İktidarın doğumunda gönüllü ebelik yapmış
lardır. Hükümetin başına, gayrı millî inançların sa- I 
vunucusu cemiyetlerden temin ettiği sahte vesikalar
la, siyasî hayatta gücünü ve şansını artıran bir politi
kacı getirilmiştir. Hükümetin kuruluşu sırasında, mil
liyetçilik davasının özündeki ahlâk anlayışı bir tara- I 
fa atılarak, siyasî ahlâksızlığın en çirkin örnekleri ser
gilenmiştir. Kamu vicdanının hazmetmeyeceği yolla
ra ve usullere başvurularak, teşkil edilen bir iktidarın I 
«milliyetçilik» gibi yüce bir dava ile uzaktan ve ya
kından hiçbir ilgisi olamazdı ve zaten yoktur. Demok
ratik Parti olarak, bunu Hükümetin kuruluşu sırasın
da da açıkça ifade etmiştik. Bugünkü gelişmeler ve 
Hükümetin kuruluşundan bu yana meydana gelen 
olumsuz gelişmeler, bizim haklılığımızı teyit etmiştir. 
Bugünkü iktidarın milliyetçilik davası ile, antiko-
münizmle millî siyasetin en basit gerçekleriyle hiçbir 
ilişkisi olmadığını, bu iktidarın istismar için kendisine 
slogan edindiği «.Millî Cephe» söze bile ortaya koy
maktadır. 

Milletin önünde «komünizmle mücadele edeceğiz» 
diye çıkanlar, tam komünistlerin istediği gibi milleti 
cephelere bölücü bir siyaset takip etmişlerdir. Dünya
nın hiçbir vatansever iktidarı, milleti ve kendi yöne
timindeki toplumu cephelere bölmez. Bunu olsa olsa, 
milletten saklamak istedikleri ve hesabını vermekten 
çekindikleri kirli çıkarların batağında bocalayanlarla 
komünistler yapabilirler. (D. P. sıralarından «bravo» I 
sesleri) 

Siyasî hayatı gerginlik ortamına sürükleyip, şaibe
lerini gizlemek ve milleti soymak isteyenlerle, milleti 
bölmeden hain emellerine ulaşamayacaklarını bilen 
komünistler, sık sık cephe edebiyatına başvurmuş
lardır. 

Nitekim, «Millî Cephe» sloganı da, doğrudan doğ
ruya bir Leninist edebiyat ürünüdür. «Millî Cephe» 
sözü, doğrudan doğruya komünistlerin icat ettiği bir 
hain propoganda malzemesidir. (D. P. sıralarından I 
«bravo» sesleri) j 
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Bu sloganı, yani «/Millî Cephe» sözünü, Türki
ye'deki Moskof uşağı komünistler de kullanmışlardır. 

Türkiye'ye, Moskova'nın talimatını ihanet erba
bına duyurmak için yayın yapan komünist «Bizim 
Radyo» adlı fesat organı da, 12 Mart öncesinde «Mil
liyetçi Cephe» sözünü sık sık kullanmış, zihinlerde 
milletin cephelere ayrılması düşüncesini yerleştirmeye 
çalışmıştır. 

12 Mart öncesi, Leninist eşkiyanın dilinden düşür
mediği slogan : «Devrimciler elele millî cephede» sö
zü idi. Tıpkı Lenin'in 1903'ten, komünist diktatörlüğü 
ilân ettiği 1917'ye kadar çeşitli yazı ve konuşmaların
da öğütlediği gibi. Komünist «Bizim Radyo» adlı ma
hut radyo da, Doğu Almanya'nın Leipzig şehrinden 
Türkiye'ye yönelttiği yayınlarında «Millî Cephe» slo
ganını Türkiye'deki bölücülere talimat olarak defalar
ca tekrarlamıştır, 

Komünist efendiler, Türkiye'deki uşaklarına 25 
Mart 1970'de «Millî cephede elele», «Uğrunda kan 
dökülecek ilke budur» diye emirler veriyorlardı. 

Solcular arasındaki işbirliğini güçlendirmek için 
yapılan yorumda, «Devrimciler elele miîlî cephede» 
sloganının devamlı tekrarlanması ve ihmal edilme
mesi emrediliyordu. «'Millî Cephe» sloganının yaygın
laştırılması, «iBizim Radyo» bültenlerinde, daha son
ra da komünistlere talimat olarak duyurulmuştur. 

Aradan birkaç yıl geçtikten sonra, bu komünist
lerin meşhur bölücü sloganının, komünizmle müca
dele edeceklerini söyleyenlerce en ücra köylere ka
dar ulaştırılması, tarihin kaydetmediği bir gaflettir. 
Aziz milletimizin milliyetçilik davasına bağlılığını tez 
elden istismar edebilmek için, çıkar ortaklığı yapan
ların samimiyetsizliği ve ileri sürdükleri meselelerden 
bî - behre oluşları bu suretle de ortaya çıkmaktadır. 

Esasen, gerçekten komünizmle mücadele etmeye 
niyetli hangi heyetin başında, şaibeye bulaşık, çıkar
cılığın ve devlet sofrasından aşırmacılığın sürekli sa
nığı haline gelmiş bir politikacı bulunabilir? Hayret ve 
heyhat!.. (D. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Milletimizin asıl özlemini çektiği milliyetçilik, sağ
cılık, demokratik davası; beynelmilel cemiyet azala
rının, kozmopolit inançsızlıkları belgelenenlerin, mil
let iradesinin verdiği emaneti sokak ortasında bırakıp 
kaçmaktan haya etmeyenlerin istismarlarına daha 
fazla açık tutulamaz. Milliyetçilik, milletimizi bütün
leştirici bir hayat kaynağı olarak muhafaza edilmeli
dir. Sağa ve sağcılığa demokrasi tarihi boyunca en 
büyük zararı ika etmiş olan bu iktidar, usulünce gö
revinden uzaklaştırılmalıdır ve uzaklaştırılacaktır, 
(C. H. P. ve D, P. şıralarından alkışlar) 
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Sayın Millî Selametçi arkadaşlarım, ibadet için 
önce mihrapların selâmete kavuşturulması gerektiği 
gibi, solla mübadele için önce sağın, milliyetçiliğin ve 
demokratlığın sahtesi, istismarcısı ve çıkarcısı tasfiye 
edilmelidir. Bütün milliyetçiler ve sağ düşünce sahip
leri bu konuda ittifak etmelidirler. Milliyetçiliğin, bey
nelmilel cemiyetlerden sahte belgeler temin eden mü-
daf ilere ihtiyacı yoktur ve olmayacaktır. (D. P. sıra
larından «bravo» sesleri) 

Milliyetçiliğin, sırtında şaibe kamburu taşımaya 
da tahammülü yoktur; milliyetçiliğin sırtında şaibe 
kamburu olamaz. Milliyetçiler, Mıgırdıç Şellefyan'la 
ortak olamazlar. (C. H. P. ve D. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar) 

EKRÖM DİKMEN (Trabzon) — Hâlâ devam 
ediyor. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Tarihin bu safha
sında ' Türkiye'nin problemleri, milliyetçilerin sinsi 
millet düşmanlığı yapan çevrelerinden arındırılmış or-
ganizasyonlarıyle çözümlenecektir. 

'Aziz milletvekilleri, Türkiye'deki siyasî bunalımın 
en ağır sıkıntılarını gençlerimiz çekmektedir. Bilhas
sa yükseköğrenimi gençliği arasımda meydana getirilen 
bölünme, husumet ve kan davası, gençlerimizin haya
ta hazırlanmak ve kişiliklerini geliştirmek için altm 
değerinde olan yıllarını cehennem dönemine çevirmiş
tir, 

Gençlerimiz, kütüphanede, lâboratuvarda, çalış
mada, gezi ve sporda değerlendirecekleri zamanları
nı, ölmek veyahut da öldürmek korkusuyle silâh ba
şında geçirmektedirler. 

Devletin, Öğrenim hürriyetini ve yaşama emniye
tini sağlamaması karşısında teröristlere sığınmaya mec
bur kalan gençlerimiz, ağır psikolojik ve ahlâkî çö
küntülere uğramaktadırlar. Bu gençlerimizin kişilik
lerine inen darbelerin izlerini silmek, bazan hayat bo
yunca mümkün olamayacaktır. 

Gençlerimizin, millî ve manevî değerlerin bütün
leştirici atmosferinde sevgi, kardeşlik ve hürriyet için
de kişiliklerini bulmaları yerine, sığınmaya mecbur 
kaldıkları terör grupları içinde harcamaları hazin bir 
durumdur^ 

'Milletimizin geleceğini düşünenlerin tek tesellisi, 
terörist ve anarşist grupların pençesine düşen gençle
rin çok küçük bir azınlık teşkil etmesidir. 

Gençlerimizin büyük bir çoğunluğu milliyetçi, 
inançlarını yaşayan ve kişiliğini korumasını bilen 
şahsiyetler olarak yetişme yolundadırlar. 
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Ne var ki, gençlikten ve milletten kopmuş grup
ların sebebiyet verdiği olaylar yüzünden, hiçbir eği
tim kurumumuz görevini yapamamaktadır. Eğitim 
kurumlarının felce uğraması, okumak isteyen binler
ce gencimizin istikballerini tehlikeye atan bir gelişme 
halini almıştır. 

Türkiye'de genç beyinler için saatler durmuştur. 
Zaman âdeta geri işlemektedir, 

Durum bu noktaya gelmişken, hâlâ iktidar söz
cülerinin rejimin işlerliğinden bahsedeb ilmeleri, ıstı
rap vericidir. Türkiye'de rejim değil, devletin işlerliği 
dahi tartışma götürecek durumdadır. 

Beyin kuruluşları olan Millî Eğitim kurumlarında 
can güvenliğinin bile sağlanmadığı bir ülkede, hiçbir 
şeyin işlerliği güven verici değildir. 

Üniversitelerde asgarî şartların sağlanmaması se
bebiyle, mektupla öğretim veya Yay - Kur macerala
rının olumsuz yönleri, yükseköğrenim kurumlarında 
meydana gelen yığılmalar, öğrencilerin sosyal şartla
rının ıslahı, üniversitelerde araştırma çalışmalarının ıs
lahı ve meslek okulları mezunlarının üniversiteye alın
ması konularında etraflıca tartışma yapmayı gereksiz 
buluyoruz. 

Kısa sürede çözümlenmesi imkân dahilinde olan 
ilk konuda, bütçeden sonra Meclislerimizin faaliyet 
göstermesini temenni edeceğiz. 

Meslek okulları mezunları, eğitim bütünlüğünün 
ve fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için üniversitelere 
girme hakkına kavuşturulmalıdır. 

Yüksek îslâm Enstitüleri, daha fazla polemiğe ve 
siyasî istismara vesile verilmeden akademi haline ge-
tirilm elidir. 

Son bir kaç temenni ile gençlik konusundaki gö
rüşlerimizin sunulmasını tamamlayacağım : 

iktidar, gençliği bir bütün olarak görmeye, sade
ce suç işleyenlere kanundaki belli işlemleri uygulaya
rak bizzat huzursuzluk amili olmamaya mecburdur. 
İktidar ciddiyeti bunu amirdir. Siyasî çekişmeler ve 
siyasî hesaplar, gençlerin dışında yapılmalıdır. Evlâ
dı ölen, ocağı sönen anaların ıstırabı üzerinde poli
tika yapılamaz. 

Gençleri suça iten, devlete karşı hareketlere sevk 
eden siyasî etkiler iyi teşhis edilmelidir. Devleti hiçe 
sayarak kendi meselelerini kendi silâhlanyle çözmeye 
kalkışanlar, anarşinin âletleridir. Eli silâhlı âletleri 
sokaklardan toplamakla anarşi önlenemez. Anarşiyi 
önlemek için, yolundan sapmış bazı gençleri siyasî 
htrsı uğruna kullanan, gözü dönmüş mihrakların üze
rine yürümek gereklidir, 
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Hiçbir millet, kendi öz evlâtlarının, üç - beş mil
let düşmanının maksatlı tahrikleriyle birbirini imha 
etmelerine göz yumamaz. Üç - beş siyaset budalası
nın şahsî ikbaline, çıkarlarına bekçilik olsun diye genç
lerimizin temiz kanının dökülmesine milletimiz razı 
değildir. 

Gençliğin elini kana bulayanlar, buna seyirci ka
lanlar, buna sebep olanlar ve bunu tahrik edenler 
ebediyen milletimizin lanetine, müstehak olacaklar
dır. Lanet onlara olsun. (D. P. ve C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, memleketimizin önde gelen 
meselelerinden biri de, devletin iç ve dış güvenliğinin 
sağlanması ve korunması konusudur. 

Bugün Türkiye, devletimizin iç ve dış güvenliği
ni tehdit eden önemli tehlikelerle karşı karşıya bu
lunmaktadır. Yurdumuzun iç huzur ve güvenliği ile 
ilgili meselelere ciddiyetle eğilmek ve onların doğru 
teşhislerini koymak lâzımdır. 

İktidar kanatları, meselelere ayrı ayrı ve değişik 
teşhisler koymaktadırlar, iktidar ortakları, meseleleri 
'birbirinden farklı ve yanlış temellere dayandırmakta
dırlar. 

Bugün devletimiz, maalesef insicamını kaybetmiş 
ve âdeta yamalı bir bohça halini almıştır. 

Bugünkü Hükümetin yapısının harcında, maale
sef hukuk ve alhlâk dışı malzemeler vardır. Hükümet 
kurulurken Parlamentomuzun haysiyet ve şerefi üze
rine gölge ve lekeler düşürülmüş ve dolayısıyle de
mokratik rejim itibarından çok şeyler kaybetmiştir, 
çok yaralar almıştır. 

Üzülerek beyan etmek mecburiyetindeyiz ki, Par
lamentomuz halk nazarında ve vicdanında maddî ve 
maneVî gücünü ve değerini her gün biraz daha kay
betmektedir. Hakikat budur. 

Yurdumuzdaki huzursuzluğun, istikrarsızlığın, gü
vensizliğin ve asayişsizliğin sebepleri aranır ve tahlil
ler yapılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu ko
nudaki hakiki yerini iyice belirtmek ve tespit etmek 
lüzumuna önemle işaret etmek isteriz. 

Huzurun da, huzursuzluğun da ana kaynağı Par
lamentoda ve siyasî partilerde maalesef temerküz et
mektedir. 

'Memleketimizde huzur ve asayiş bozulmuştur, 
siyasî istikrar yoktur, can ve mal güvenliği kalma
mıştır. Ülke ve millet bütünlüğüne, müesses Anayasa 
nizamına, demokratik rejime ve Cumhuriyete müte
veccih yıkıcı cereyan ve hareketler, açık ve pervasız 
'bir halde devletimizi ta'hrip etmektedir. Bugün Tür-

{ kiye bir anarşi oriamı içindedir. Maalesef anarşi her 
I yerde, her makam ve müesessede kol gezmektedir. 
I Memleketimiz, dışarıdan bir iç savaş ve kardeş 

kavgasına doğru sürüklenme istidat ve manzarası gös
termektedir. Kanunsuz gösteriler, boykotlar, işgaller, 
grevler, pasif direnme ve iş yavaşlatmaları, banka 
soygunları, siyasî ve ideolojik maksatlı suikastlar, ci-

t nayet ve sabotajlar bugünün Türkiye'sinde normal ve 
âdi zabıta vakaları haline gelmiştir. Devlet otoritesi 
zaaflar içerisinde sokağa ve ayağa düşmüştür. Kanun 

I hâkimiyeti ortadan kalkmıştır. 
I «Devlet» derken, her şeyden önce «Otorite» ha

tıra gelmesi lâzımdır. Devleti sayılan varlık halinde 
tutan ve devam ettiren, otoritedir. 

Bugün, Hükümet ve iktidarın aczi yüzünden gay-
rimeşru güç ve örgütler, sokak kavgası yoluyle dev
let güçlerinin yerine geçerek, devlete hâkim olma sa
vaşı vermektedirler. 

Devlet idaresinde, hukuk nizamının hâkimiyeti ye
rine, şahıs ve zümre saltanatı kurma gayretleri var-

I dır. Açık ve pervasızca adam kayırma ve partizan
lık, idarede geniş huzursuzluk ve tedirginliklere se
bep olmaktadır. Bugün devlet idare cihazı bütün ku-

I ruluşlarıyle, A'dan Z'ye kadar, - Refik Saydam'ın 
I söylediği sözü maalesef, 1976 yılında bütçe müzake

releri vesilesiyle biz de söylemek zorunda kalıyoruz -
suiistimal töhmet ve ithamları altında malul hale geti
rilmiştir. 

I Bugün Devletin her kademedeki kadrolarına, eh-
I liyetli, kıdemli ve tecrübeli kimselerin yerine parti-
I ci ve partizanların doldurulmaya çalışıldığı aşikar 
I halde ortadadır. Rüşvet ve irtikâp sosyal bünyemizi ve 

idare cihazımızı kemiren ve tahrip eden bir salgın has-
I talik haline gelmiştir. Devlet kapısına hayatını bağ-
I lamış kimselerin karnını da, gözünü de, kafasını da 
I doyurmak lâzımdır. Karnının, gözünün ve kafasının 

doymasına rağmen rüşvet alanı da, vereni de şiddetle -
I cezalandırmak mecburiyetindeyiz. 
I Huzur, istikrar ve güvenlikten mahrum bir mem-
I lekette refah ve kalkınmadan bahsedilemez. Siyasî ve 
I ekonomik istikrar olmayan bir memleket, anarşiye ve 
I hatta iç savaşa, kardeş kavgasına sürüklenmeye mah-
I kumdur. Böyle bir ortamda devletin bütünlüğü tehli

keye girer. Bugün Türkiye maddî ve manevî bakım-
I lardan ıstıraplar, endişeler, buhranlar ülkesi haline gel-
I mistir. 
I Devlet ve milletimizin bekasına vücut veren sos

yal ve manevî değer ve güçlerde büyük ölçüde çözül
meler ve hatta çökülmeler açık şekilde müşahede edil-

j mektedir. 
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Türkiye'nin dış güvenliğini tehdit eden tehlikeler
de azalma ve hafifleme değil, artma ve ağırlaşma 
tespit ve müşahede edilmektedir. Milletlerarası durum 
iç açıcı olmaktan uzaktır. Orta Doğu bölgesi bir ba
rut fıçısı gibidir; her an patlamaya istidat göstermek
tedir. Akdeniz, Sovyet Rusya'nın âdeta bir gölü ha
line gelmiştir. En modern füze ve silâhlarla donatıl
mış Rus harp gemilerinin sayısı her geçen gün art
maktadır. 

Yunanistan, hasımlığını ve düşmanlığını artırarak 
sürdürmektedir. 

NATO ve Ortak Pazar ile münasebetlerimiz ma
alesef olumsuz yöndedir. ^ 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin durumu iç açıcı 
değildir. Bu duruma ilâveten, içerimizdeki bir aktüel 
konuya avdet etmek istiyorum. 

Yarım asırlık Cumhuriyet tarihinin hiçbir döne
minde Türkiye'de bu ölçüde rüşvet, suiistimal iddia
ları ortaya atılmamış ve olaylar bu kadar belgelerle 
sergilenmemiştir. Rüşvet ve suiistimal olayları karşı
sında bazı çevrelerin durum ve tutumu son derece il
ginçtir. Bir çevre, yani Hükümet tam bir vurdumduy
mazlık ve umursamazlık içerisindedir. Başındaki şai
beyi temizlememiş bir Hükümetten, başka hiçbir şey 
'beklenemez, Bu konuda da hiçbir talebimiz olamaz. 

Bir kısım basının ve bazı gazetecilerin davranışları 
da ilgi çekicidir. Herkese akıl, fikir veren basm, bir 
de gözünü kendisine çevirmelidir. Meşhur Amerikan 
Lockheed firmasının ve onun Türkiye mümessilinin 
alenen avukatlığını ve müdafiiliğini yapanlar, mese
leyi, iki Amerikan firması arasındaki rekabet olarak 
göstermek isteyen gazeteler ve basın mensupları var
dır. 

Basın, Türk demokrasisini tahrip eder yoldadır. 
Basm dostu olmak başka, basın dalkavukluğu yap
mak da başkadır. «IOI mâhiller ki derya içredir, der
yayı bilmezler.» Türk basınında durum budur. Türk 
basınının durumu yürekler acısıdır; bir kaç playboy' 
un elindedir maalesef ve durum bundan ibarettir. 

Belki bu sözlerimizle bazı arı kovanlarına çomak
larımızı sokuyoruz, ama sokmaya devam edeceğiz. 
Çünkü, bu kürsü millet kürsüsüdür, burada her şeyi 
açıkça ortaya koyacağız aziz arkadaşlarım. 

Dünyada kraliçelerin tahtları sallanırken, başba
kanlar ve bakanlar istifaya mecbur bırakılırken, mec
lisler komisyonlar kurup mahalline tahkik heyetleri 
gönderirlerken, velhasılı dünyada yer yerinden oy
narken, Türkiye'de neredeyse, rüşvet verenlerle alan
ların yakalarına veya göğüslerine madalya takmak 

isteyenler vardır. Maalesef memleketimiz bu durum
dadır. Bu yürekler acısı duruma çare bulmak mec
buriyetindeyiz. Yoksa, gelecek nesiller, tarihler bizi 
lanetleyecektir, aziz arkadaşlarım. Suiistimaller ko
nusu da bundan ibarettir. 

Burada Allahın Kitabındaki ibret verici büyük 
hikmetlerden bir tanesini ifade etmek istiyorum. Al
lahın en çok sevdiği emek, gafile doğruyu söylemek
tir; onun için biz de burada emek çekiyoruz. 

Eğer bir ülkeyi idare edenler, bilgi ve basiretleri
ne emanet halkı sebepsiz yere sefalet, cehalet ve dert 
içerisinde bırakıyorlar, hizmetleri değerlendiremiyor-
lar, başkalarının topraklarında başardıklarını kendi 
ülkelerinde yapamıyorlarsa bu, en hafif manasıyle 
gaflettir, ihanete kadar da yolu vardır. Maalesef Tür
kiye'nin manzarası da Allahın kutsal Kitabında ya
zan bu sözlere aynen bugün uymaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, bir zamanların süper devleti ve 
Cihan imparatorluğu olan Osmanlı Devletini suiisti
maller batırmıştır. 

Suiistimal, rüşvet, iltimas ve partizanlık Cumhu
riyet Devletinin temellerini sarsmakta ve oynatmak
tadır. 

Milletvekili pazarı kurmak suretiyle işbaşına ge
len ve halen ayakta durabilmek için gizli ve çirkin 
yollarla milletvekili ayartma peşinde olan bugünkü 
Cephe Hükümetinden ve onun bu konulardaki ma
haretli başından, mahareti müsellem başından talebi
miz yoktur. Demokratik Parti Grupunun içindeki şe
refli mebuslara «evinize misafir geleceğiz» diye tele
fonlar edilmektedir; bir partinin, Başbakanın imzalı, 
tarihsiz mektupları getirilmektedir. Her türlü seçim 
garantileri yapılmaktadır, para vaatlerinde bulunul
maktadır. 

©öylelikle, Soruşturma Önergesi verildikten son
ra, Demokratik Partiden elini çökmeyen vicdansızlar, 
hatta namussuzlar vardır. Yüreğim yanıktır. (D. P. ve 
C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

O itibarla arkadaşlar, mademki demokratik siyasî 
hayatın vazgeçilmez unsurlarıyız, bunu bir rayına 
koymak mecburiyetindeyiz. Değerli arkadaşlarım, bazı 
devlet mensupları da buna alet olmaktadırlar. O dev
let memurlarının bir gün yakasından tutacağız. Mah
keme kadıya mülk olmadığı gibi, bu İktidar da o dev
let memurlarına mülk olmayacaktır. Demokratik Par
tinin mebuslarının peşinden koşan devlet memurları
nın yakasından tutup teşhir edeceğiz, onlara hadleri
ni bildireceğiz. Ayıptır,, arkadaşlar!.. Vicdanlar pa
rayla satılmamalıdır, satın alınmamalıdır. Zannediyor 
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musunuz ki; namussuzlukla, suiistimalle, dalavereyle 
devamlı surette işbaşında kalınır? Asla kalınamamış-
tır. 

Söz buraya gelmişken, benden sonra konuşacak 
olan Adalet Partisi Grup Sözcüsünün basına dağıtı
lan, elimizde de bulunan konuşmasının metnine göre, 
Adalet Partisi Grup Sözcüsü Sayın Sebati Ataman, 
Demokratik Parti Grupuna hitap ediyor... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ne ilgisi varmış 
bizimle? 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Diyor ki, «De
mokratik Parti Grupu bütçeye beyaz oy vermek zo
rundadır. Beyaz oy vermelidir.» 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — O, Demirel'e 
onur versin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale et
meyin efendim. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Konuşma metni 
elimdedir. Konuşmazsa, bu sözleri olduğu gibi söy
lenmemiş farzedin. Yalnız basına dağıtılmıştır, elim
dedir. 

Arkadaşlar, Sayın Demire! Adalet Partisi Genel 
Başkanı olarak, son Parti Temsilciler Meclisi toplan
tısında yaptığı konuşmada, Demokratik Parti ile Cum
huriyet Halk Partisini, Kosigin'i dost olarak bağrına 
basan Demirel, Demokratik Parti ile Cumhuriyet Halk 
Partisini hasım ve düşman ilân etmiştir. Demokratik 
Partiyi bir yandan hasım ve düşman ilân edeceksiniz, 
ondan sonra da bizden rey isteyeceksiniz. Arkadaş
lar, bunu istemek için biraz sıkılmak gerekir. (D. P. 
sıralarından alkışlar) 

Her gün türlü yollarla Demokratik Partinin gırt
lağına, onu boğmak için sarılacaksınız, ondan sonra 
da bizden rey isteyeceksiniz öyle mi? Herkes; yâr ağ
yar, dost düşman iyi bilsin ki, Türkiye'de satılma
yan, satın alınamayan bir kadro burada oturmakta
dır. Bu kadro milletin huzurundadır. Milletin huzu
runa devamlı alnı açık, yüzü ak olarak çıkacaktır. Bi
zim alnımızda kara leke olsaydı, şimdi Süleyman De-
mirel'in dizinin dibinde oturuyorduk ve orada otur
maya da devam ederdik. (D. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım, her şeye rağmen Demokratik Par
ti yoluna devam edecektir. Demokratik Partiyi Mı-
gırdıç Sellefyan'ın ortakları ile yanyana göremeyecek
siniz. Demokratik Partiyi, banka farelerinin yanında 
göremeyeceksiniz. Demokratik Partiyi, devlet soygun
cularının yanında göremeyeceksiniz. Hayali mobilya 
ihracatçılarının yanında göremeyeceksiniz. Anadolu 
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Kulübünde, şu kulüpte, bu kulüpte, bir evde 500 bin, 
bir milyon alıp verenlerin yanında göremeyeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, şu işe bakın : (Kusura bak
masın, şahsı ile hiçbir alıp vereceğim yok. İşte Gıya-
settin Karaca arkadaşım) Adalet Partisinin tüzüğü
nün tamamını yazan Cevat önder, programının genel 
hükümlerini, milliyetçilik maddesi de dahil, yazan 
ben. Programının diğer hükümlerini yazan Aydın Yal
çın, Halk Partisinden müdevver Sayın Gıyasettin 
Karaca (Hükümet sözcüsü) Halk Partisinden müdev
ver Selâhattin Kılıç, (eski Demokrat) Millet Partisin
den müdevver Seyfi Öztürk. (Eski Demokratların söz
cüsü) Bakınız şu hale ve bizim çektiğimiz ıstırabı gö
rünüz. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Ali Elverdi'den 
ne haber? 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Bir kaç balonu 
daha patlatmak istiyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ali Elverdi demok
rat da, Himmet Ölçmen'in oğlu demokrat değil. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Bir dakika... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Demokratik Par

ti komünistlerin ekmeğine yağ sürüyormuş... Yani 
bizler komünistlerin ekmeğine yağ sürüyormuşuz. Bir 
bu deniliyor, bir de deniliyor ki; Demokratik Parti 
Cumhuriyet Halk Partisinin paralelinde imiş, onunla 
ortaklık kuruyormuş. Bir de deniliyor ki; Demokratik 
Parti kin partisi imiş, Demirel kini varmış. Arkadaş
lar, şimdi bu üç noktaya cevap vermek istiyorum. 

Arkadaşlar, Demokratik Parti komünizmin karşı
sında bir partidir. Sıkıyönetim mahkemelerinde komü
nistlikten yargılanan vatan hainlerinin basına akseden 
sözlerini lütfen hatırlayın. Onlar demişlerdi ki; «Allah 
bu Demirel'i başımızdan eksik etmesin, onun sayesin
de bitimiz kanlandı, onun sayesinde yer altından yer 
üstüne çıktık». Arkadaşlar dünyanın her yerinde, ko
münistlik ve komünistler; suiİstimalci, vurdumduymaz 
ve şaibeli rejimlerde at oynatır, örgütlenir, dışarıya çı
karlar. (D. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

12 Mart 1971'den evvelki durum budur. 12 Mart 
197U'den evvelki Demirel devri, komünistlerin altın 
devridir. O halde, bu devri ilk teşhis eden Demokra
tik Partidir. Demokratik Partiyi komünistlerle bir 
göstermek hayasızlığın ta kendisidir. (D. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, deniliyor ki, Demokratik 
Parti Cumhuriyet Halk Partisinin paralelinde imiş, 
ortakhk kuracakmış. Açıkça söylüyorum; Demokratik 
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Partinin Millet Meclisi Grupu var, yetkili organları 
var. El'betteki böyle bir şey mukadder olursa, topla
nır kararını verir. 

Arkadaşlar, ilk defa sağcılığını resmen ilân eden 
parti Demokratik Partidir. Halen Hükümeti oluştu
ran partiler «sağcıyım» dememektedirler, «,Ne sağ
cıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu» felsefesi için
dedirler. Onlar gündelikçidirler, eyyamcıdırlar, renk
ten renge girerler. 

Halk Partisi demokratik solda olduğunu ilân et
miştir. Dün de Sayın EceVit burada, komünizme kar
şı olduğunu resmen ilân etmiştir. Ben Halk Partisi
nin avukatı değilim. Onların avukatlığa da ihtiyaçları 
yoktur. Halk Partisiyle fikir planında 1961 'den beri 
bu kürsüde, 1946'dan beri de vatan sathında mücade
le eden bir kişiyim. Üç dönem de Gıyasettin Karaca 
ile mücadele ettim, Halk Partili Gıyasettin Karaca ile. 
(D. P. sıralarından bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, demokratik solda olan, demokratik 
sağda olan 'bir parti Anayasa çizgisi içerisinde elele 
verebilir, ortklık da kurabilir. Mıgırdıç Şellefyan'la 
ortaklık kuruluyor da, bu memleketten % 44 rey al
mış olan Halk Partisiyle niçin ortaklık kurulamasın? 
(C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) Ger
çek durum budur. Hiçbir kompleksimiz yoktur. 

Arkadaşlar, hayırlı olsun, Demirel Ecevit'le Mu
hittin Taylan'ı seçtirmek için elele verdiği zaman De-
mirel'e mubah oluyor, biz elele verdiğimiz zaman bize 
bayırlar olsun, öyle mi? 

Arkadaşlar, dahası da var, dahası da var... 
BAŞKAN — Sayın Önder, bir dakikanızı rica 

edeyim. Cevap davet edecek bir üslubun içine girme
yin lütfen. Rica ederim efendim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) Müdahale etmeyin efendim. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Peki efendim. 
Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın krallığını 

ilân etmek için Sayın Demirel Sayln Ecevit'le elele 
verecek, o zaman bir şey olmayacak, biz Anayasa içe
risinde rejimin selâmeti bakımından Halk Partisiyle, 
demokratik sol olan Halk Partisiyle, demokratik sağ 
olan Demokratik Parti yan yana geldiğimiz zaman it
hamlar altında kalacağız. Öyle mi? Yağma yok. Bu 
memlekette böyle ucuz politikaya inanan kaç kişi kal
mıştır, arkadaşlarım? 

iMulhterem arkadaşlarım, deniliyor ki, Demokratik 
Parti kin partisiymiş. Hâşa!.. Hiç kimseye karşı kini
miz yok. Kin iptidaî bir histir. Yalnız, Allahın bildiği
ni kuldan ne saklayayım, bazı şeylere karşı kinimiz 
var. Mebus pazarı kurup Demokratik Partinin canına 

kastedenlere karşı kinimiz var. Hesabını veremeyen
lere karşı kinimiz var. Vergi iadesi yoluyle Devlet 
Hazinesini cebine indirenlere karşı kinimiz var. Mason 
derneklerinden sahte belge alıp genel başkan olan
lara karşı kinimiz var; var olmaya da devam edecek... 
Komünistlere karşı kinimiz var. Suiistimalcilere kar
şı kinimiz var. 

Arkadaşlar, bunun dışında kimseye karşı kinimiz 
yok. Bu kin de devam edecek arkadaşlar. Tek kişi 
de kalsak devam edecek. Millet huzuruna bu yüzle 
çıkacağız, bu yüzle rey isteyeceğiz. Takdir milletin
dir. Millet tasfiye ederse sine-î millete döneriz; ama 
yüzümüz ak, alnımız açık. Demirel'le hesap görüp 
de, ondan sonra Demirel'e satılan hayasızların artık 
bu Partinin içerisinde yerleri yoktur ve olmayacaklar
dır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, söz buraya gelmişken bir 
konuyu daha vuzuh vermek istiyorum. Adalet Par
tisi için ne hazin tecellidir ki, 1963 yılında, üstündeki 
askerî üniformasına bakmadan... 

HÜSEYİN SUAT SUNGUR (Bursa) — «Haya
sız» tabirini burada kullanmaması lâzım, söylememesi 
lâzım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ağzın
dan o anda çıkacak kelimeyi bilmeme imkân yok. 
Cümlesini... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hayasız ken-
dinsin, ne demek istiyorsun? 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hayasız!.. Sa
tılmış adam! 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Dikmen, 
Sayın Dikmen... Sayın Türkmen, rica ederim efendim, 
rica ederim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hayasızlık ne 
demekmiş, ondan sorsana... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Orada oturu
yorsun, onlara sorsana? 

BAŞKAN — Rica ederim. Sayın Dikmen, rica 
ederim... Sayın Türkmen, rica ederim... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Demirel'in pa-
ralarıyle satılmış köpekler oturuyor orada. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Bir saniye Sa
yın Önder. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Demirel'in pa
rasına satılmış köpekler oturuyor. 

BAŞKAN — Rica ederim, bu şekilde galiz keli
melerle birbirinize hitap etmeyin efendim. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Satılmış kö
pekler orada oturuyorlar işte. 
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BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Değerli arkadaş

larım... 
BAŞKAN — Sayın Önder, bir dakikanızı alayım 

efendim. 
Arkadaşlarımız müdahale ediyorlar; hatibin bu 

şekilde bir kelime sarf etmemesinin teminini benden 
istiyorlar. 

O andaki konuşma üslubu içinde, bir partiden ay
rılmış, başka bir partiye gitmiş arkadaşlar hakkında 
bu şekilde bir kelime sarfedileceğini bilmeme imkân 
yok. Eğer, bu kelime bir «hayasızlık» terimi içinde 
ifade edildi ise, arkadaşlarımızdan ayrılanlar burada
dır, sataşıldığını ifade ettikleri anda kendilerine söz 
hakkını tanıyacağım ve arkadaşımdan da konuşma
ları içinde... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Evet, çıkıp müda
faa etsinler. 

HİLMÎ TÜRKMEN (Samsun) — Edebilecekler-
se... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

Arkadaşlarıma da, Sayın Önder'e de, konuşma
ları sırasında, başkalarının cevap hakkını hazırlayıcı 
bir üslup içinde konuşmamaları ihtarında bir kaç de
fa bulundum, başka yapacağım da herhalde birşey 
yoktu. Bu bakımdan, (hem kendinizi saklayarak) kar
şı tarafın bir hadise çıkarmasına meydan verecek bir 
müdahalede bulunmayın, rica ederim. Elimizden gel
diği kadar, kimsenin kimseye, İçtüzük dışında hitap 
etmesini önlemek için gayret sarfediyorum. 

Sayın Önder, sizden de rica ediyorum... 
HÜSEYİN ÖZDEMlR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Efendim, araya girmeyiniz, müsaa

de etmiyorum efendim. Bir dakika, bitireyim efen
dim... 

HÜSEYİN ÖZDEMlR (İstanbul) — Şimdi, Sa
yın Cevat Önder, Adalet Partisinden ayrıldı ve De
mokratik Partiye girdi. Acaba aynı şey kendisi için 
de varit midir? 

BAŞKAN — Rica ederim... Efendim, oturun. 
Efendim rica ederim. Ben size söz hakkı tanıma
dığım halde, siz bana tekaddüm ediyorsunuz. Rica 
ederim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Cevat Önder, 
satılık adam değildir. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ederim. Sizin 
arkadaşınız sizin düşüncelerinizi ifade ediyor... Sa
yın Dikmen, rica ederim efendim. 

Sizin arkadaşınız, grup adına görüşlerinizi ifade 
ediyor. 

Sayın Önder, bir ricada daha bulunuyorum; ce
vabı davet edici bir tabir kullanmayınız. İçtüzüğü
müz, Heyeti Umumi yeye ve Başkanlığa hitap etme
nizi âmirdir. Şimdiye kadar, bir istisnası ile bu hu
susa riayet ettiniz, bundan sonra da bu şekilde devam 
etmenizi rica ediyorum. 

Bana yardımcı olacağınız ümidiyle de bunu ifa
de ediyorum. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, ben 7 yıl Adalet Partisinin 
Genel İdare Kurulu üyeliğini yaptım. Adalet Parti
si iktidarda iken, ihraç edildim. Zengin evinden çık
mak zordur, yeniden parti kuruldu. Onun için benim 
söylediğim sözler, benim hakkımda söylenemez. Yal
nız, «Demirel gider, bu iş biter» diyenler, sonradan 
Demirerin dizi dibine gittiler, onun için, Sungur ar
kadaşım neye alınıyor; onunla ilgisi yok ki... Al gi
yenler alınsın, yarası olan gocunsun. Ha, Sungur kar
deşim, sen Bursa milletvekilisin, teşkilâttan tanıyo
rum, Adalet Partilisin, halen de Adalet Partilisin, 
mübarek olsun. 

BAŞKAN — Sayın Önder, neden cevap verme 
ihtiyacını hissediyorsunuz efendim? Biz kendisi ile 
konuştuk, meseleyi bir noktaya getirip, bağladık. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sayın Başkanım, 
maruzatımın sonuna gelmiş bulunuyorum. 

Adalet Partisi için hazin bir tecelli de, üstündeki 
askerî üniformasının şerefini unutup, 1963 yılında 

Adalet Partisinin Genel Merkezini basanların arasında 
bulunan bir şahıs, dün bu kürsüden Adalet Partisi 
milletvekili olarak hitap etmek imkânını bulabildi. 

Muhterem arkadaşlarım, Rus Çarı Deli Petro'nun 
bir vasiyetnamesi vardır. Bu vasiyetnameye göre, 
(ki, ben de okumuşumdur) Deli Petro, Rus milletine 
vasiyet eder, derki; «Rusya'nın cihan devleti olabil
mesi için sıcak denizlere, (onun tabiriyle ılıman de
nizlere) inmesi gerekir» Sıcak denizlere inebilmesi için 
de, en büyük engel Türkiye'dir. Onun için dikkat 
buyurulsun, her 40 - 5C yılda bir Rus - Türk savaşı 
olmuştur. 

Rus Çarı Petro'nun bu vasiyetnamesi maalesef 
bugün komünizm emperyalizmi tarafından da uygu
lanmaktadır. Bunu Çekoslovakya'da gördük, bunu 
Macaristan'da gördük. 

Şimdi onun için, doğrudur, Rus Çarı Petro'nun 
vasiyetnamesini uygulamak isteyenler vardır, Tükri-
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ye'yi parçalamak isteyenler vardır. Türkiye'yi parça
lamak isteyenler, Kurtuluş Savaşından evvel de bu 
emellerini tezgâhladılar. Türk'ün, Türk'ten başka da 
dostu yoktur. Ancak, hatıra gelen sual şudur : Ma
demki Sovyet Rusya'nın tutumu budur, bu durum 
Sayın Elverdi tarafından bilinmektedir, o halde Sa
yın Demirel'e, Sayın Ali Elverdi'nin sorması gerekir; 
niçin Aliağa Rafinerisini niçin Seydişehir alüminyum 
tesislerini, niçin İskenderun ağır Demir - Çelik Sana
yiini Ruslara ihale etmiştir ve «teknisyen» adı altın
da da binlerce komünist ajanın Türkiye'ye gelmesine 
göz yummuştur? 

Mademki, Rusya'nın Türkiye üzerindeki bu emel
leri devam etmektedir, öyle ise, Millî İstihbarata, bü
tün raporlara hâkim olan Başbakan bunlardan tevak
ki ederdi. Onun çin, bu suallerin Sayın Demirel tara
fından cevaplandırılması iktiza etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, maruzatımın sonuna gel
miş bulunuyorum. Bir Hadîsi Şerifle sözlerime son 
vermek istiyorum. Hadîsi Şerifte şöyle buyuruluyor : 
«Zalimler için dost ve yardımcı yoktur»1 

Değerli milletvekilleri, biz de Demokratik Parti 
Grupu adına diyoruz ki, zalimler ve ahlâksızlar için 
dost ve yardımcı yoktur, köle ve yardakçı vardır. 
Zalimlere, ahlâksızlara, suiistimalcilere kölelik ve 
yardakçılık yapmayınız. Demokratik Parti Grupunun 
tavsiyesi budur. 

Bu Bütçeyi hazırlayan siyasî kadro ile mutabık 
değildik, bu bütçenin muhtevası ile de mutabık deği
liz. Zannediyorum ki, neden mutabık olmadığımızı 
da,. sabrınızı daha fazla taşır arak uzun boylu izah 
ettim. Bu suretle Demokratik Parti Grupunun görüş
lerini arz ve izaha gayret ettim. 

Maruzatıma burada son verirken, cümlenizi De
mokratik Parti Millet Meclisi Grupu adına hürmet
lerimle selâmlar, cümlenize sevgilerimi arz ederim. 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından alkışlar) 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Önder, 
«Demokratik Partiden ayrılanlar hayasız...» 

BAŞKAN — Sayın Değer, bir dakika efendim. 
Rica ederim, söz vermedim efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Önder. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, Sa
yın Değer'i kastetmedim. 

BAŞKAN — Sajan Değer, mesele halloldu. Sizi 
kastederek bir söz söylenmemiş. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Karaca, yerinizden ifade ede
bilirsiniz efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, bendeniz burada bir üye 
olarak, Sayın Cevat Önder'in konuşmalarına hiç bir 
müdahalede bulunmadım. Net fiillerine karşı usulü 
dairesinde dinledim. Her ikimiz de Erzurumluyuz. 
Kendisine karşı bu kürsüde ve bugünkü oturumda 
olmadığı gibi, şu ana kadar tek bir kelime söylemiş 
insan değilim. Kendisi de bu kürsüde ifade ettiği gibi, 
benimle bir tek yerde, bir tek kelime ile ne müna
zaaya, ne de münakaşaya girişmemiştir. 

Hal böyle olmasına rağmen, hiç bir sebep yokken 
şahsımla ilgili haksız bazı ithamlarda bulundu. İzin 
verirseniz kendisinin durumunu Yüce Mecliste terzil 
etmeyecek şekilde bir iki kelime ile cevap vermek 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, müracaatınızı almış 
bulunuyorum... 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Ben ona onun gibi demeyeceğim, Er-
zurum'lu olduğu için demeyeceğim; ama Erzurum'lu 
olmasaydı ben de onu hırpalardım. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Ben size bir şey 
söylemedim ki. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Karaca, karşılık
lı neden konuşuyorsunuz? Sayın Önder'i konuşma 
sırasında dikkatle izledim, zatıâlinizin ifade ettiği gibi 
hiçbir harekette bulunmadığını sabırla dinlediniz. 
Simidi Başkanınız olarak benimle görüşüyorsunuz, 
meramınızı ifade ediyorsunuz. Sizi dinliyorum, fakat 
biraz önce size bu şekilde hitap eden arkadaşımıza 
göstermediğiniz reaksiyonu Başkanınız olarak bana 
gösteriyorsunuz. Ben sizleri dinledim, talebinizi ye
rinde buldum; fakat talebinizi yerinde bulmama rağ
men, şu hava içinde size söz vermeyeceğim. Buraz 
sonra, bu oturum içinde size söz vermek suretiyle bu 
hakkınızı kullanma imkânını sağlayacağım. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Teşekkür ederim1. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. Şimdi söz 
sırası, Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayın Se-
bati Ataman'da. Buyurun Sayın Ataman. (A. P. sıra
larından sürekli alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA SEBATİ ATAMAN 
(Zonguldak) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş
lerini arz etmek üzere yüksek huzurunuza çıktığım şu 
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anda, Grupumuzun bütün üyelerinin, hatta onlarla 
birlikte milyonlarca Adalet Partilinin yüreklerini dol
duran acı ve elemli duyguların etkisi altında bulun
duğumu belirtmek zorundayım. 

Adalet Partisi, kurulduğu günden beri, kurulduğu 
günlerde Adalet Partisinin içinde bulunanlarla birlik
te, memleketimizde belki de dünyada en çok hücu
ma uğramış, zaman zaman hakaret ve zulüm derece
lerine varan saldırılara göğüs germek durumunda bı
rakılmış bir siyasî partidir. Bu insafsız, bu haksız 
saldırılar maalesef hâlâ devam etmektedir; dün de 
tekrarlanmıştır. Karşımızdakiler bizi hiç bir zaman 
anlamamış, anlamak istememişlerdir; anlamamakta 
inat etmektedirler. Dünkü müzakerelerde bu inat, bu 
saldırı, bu hakaret, bu hücum çok üzücü ve çok utan
dırıcı bir biçimde tekrarlanmıştır. Dün gece burada, 
kürsüye kadar çıkılarak, orada konuşmakta olan bir 
milletvekili yumruklanmıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu söylediğim cümle bir ol
guyu Türkçe anlatıyor. Buradaki «ce» edatı yalnız 
bir dili anlatan edat olarak değil; aynı zamanda me
selâ insanca, efendice'deki gibi «ce» manasında kul
lanılmaktadır; ama aynı olgu şöyle de anlatılabilir : 
Dün gece burada kürsüde konuşan bir muhterem1 mil
letvekiline; zorba bir ruhun, canî bir zihniyetin ifa
desi olan alçakça bir tecavüz yapılmıştır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri; alkışlar) 

Kürsü hürriyetinin ırzı payimal edilmiştir. (A. P. 
sıralarından «Bravo»1 sesleri, alkışlar) 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Al
çak adama, alçakça muamele yapılır. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Avşargil, rica 
ederim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bu da ikinci 
bir Türkçedir. 

BAŞKAN — Sayın Ataman... Sayın Ataman, bir 
dakikanızı istirham ediyorum. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ama buradaki 
«ce» edatını... 

BAŞKAN — Sayın Ataman... Sayın Ataman, bir 
dakikanızı rica ediyorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Dün burada 9 saat hakaret dinledik. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil... Sayın Köylüoğlu, 
rica ederimi efendim. Ne yapalım yani, mutlaka kav
ga mı çıkmasına yardımcı olalım? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Ama hakaretleri de dinledik. 

BAŞKAN — Sayın Köyİüoğİu, rica ederim efen
dim. Hem hatibin konuşmasını kestiniz, hem de ha
diseye sebebiyet vermek için uğraşıyorsunuz. Sizden 
hiç beklenecek bir hal değil bu. 

Sayın Avşargil rica ederim, gruplar adına zatı-
alinizin de mensup olduğu grup adına genel başkanı-' 
nız konuştular, sabırla dinlenildi. 

Demokratik Parti Grupu adına da konuşuldu, 
sabırla dinlenildi. Şimdi Sayın Ataman Adalet Par
tisi Grupu âdına konuşuyor. Savunmada elbetteki 
daha ağırlık olacaktır. Rica ederim, anlayışla karşı
layalım. Bir hadiseye sebebiyet verirseniz gündemi 
ikmal etmemize imkân yok. Rica ederim. 

Devam buyurun Sayın Ataman. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bu da ikinci 
bir Türkçedir; ama buradaki «ce» edatının hangi 
kelimelerin arkasına getirilebileceğinin takdirini de 
Yüksek Heyetinize bırakıyorum. 

Dün burada maalesef büyük ölçüde bu ikinci 
Türkçe ile konuşulmuştur. Ben de konuşacağım ve 
ikinci Türkçe ile değil; birinci Türkçe ile konuşmaya 
gayret edeceğim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Ama bazı gerçekleri de söyleyeceğim ve bu . 
gerçekler içinde hoşunuza gitmeyenler olabilecektir. 
Kötü bir geleneğin de devamı olarak bana oturduğu
nuz yerden söz atanlar, el - kol işaretleriyle bağırıp 
çağıranlar, gürültü edenler, hatta beni susturmak için 
kürsüye yürüyenler de olabilecektir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yok böyle 
bir şey. 

BAŞKAN — Yok böyle bir şey Sayın Ataman, 
şu anda böyle bir şey yok efendim. (A. P. saraların-' 
dan gürültüler) Rica ederim. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
ihtimal... 

BAŞKAN — Sayın Ataman, rica ederim efen
dim. 

Bir dakikanızı istirham ederim efendim. Beni mü
temadiyen müdahale etmek zorunda bırakmayın efen
dim. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Allah, Allah! 
BAŞKAN — Rica ederim. 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Muhterem 

Başkan, ben burada... 
BAŞKAN — Sayın Ataman... 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Daha demin... 
BAŞKAN — Efendim tekmilleyim. Sayın Ata

man, tekmilleyim efendim. Tekmilleyim, belki aynı 
şeyi söyleyeceğiz efendim, tekmilleyim. Kimsenin 
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kimseden fazla bir şeye hakkı yok, İçtüzüğün dışına 
çıkamam efendim, mümkün değil. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Buyurun efen
dim. Ne diyeyim efendim? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ben 
de dinliyorum, sizin kadar benim de aklım var, ku
lağım da var. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ha
tibin sözünü niye kesiyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim. 
Kesmiyorum sözünü efendim. Ben bundan sonra bir 
müdahale yapmamak için rica ediyorum. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Buyurun efen
dim, ne istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir şey istemiyorum efendim, estağ
furullah. Bizini kimseden bir şey talep etmeye hakkı
mız yok efendini. Bizim hakkımızın ne olduğu İçtü
zükte yazılı. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Devam ede
yim mi? 

BAŞKAN — Devam edeceksiniz, söyleyeyim' 
efendim; bir cümle ifade edeyim, ondan sonra devam 
edin. ; 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — İstical etmeye ne lüzum var efen
dim? 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim1, ben tamamla
yayım ondan sonra. Ben tamamlayayım efendim. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Ataman, sizden istirhamım şudur : 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Üslubunuz tarifiniz içinde de mün

demiç, böyle bir şeyi, müdahaleyi icap ettirici bir hal 
istemediğimizi ifade ediyorsunuz. Ben orada sebat
kâr olmanızı, yanlış anlayışa meydan verilmesin, bir 
hadise çıkmasın diye istirhamlda bulunuyorum, de
vam buyurun efendim. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
üslubunda, buyurduğunuz şekilde cevabı istilzam ede
cek herhangi bir kelime varsa, o kelimeyi bana söy
leyin, tavzih edeyim, geri alayım. 

BAŞKAN — Olmadığını ifade ettim efendim; 
yanlış anlayışa meydan verilmesin dedim, Sayın Ata
man. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Bendenizin 
işaret ettiğim cihet, daha beş saniye önce burada ta-
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hakkuk etmiş olan bir hadisedir. Bana müdahale edil
di, ben de... 

BAŞKAN — Ben de ona müdahale ettim efen
dim. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — ... Ben de di
yorum ki, «edilebilir» diyorum. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Hatta diyorum 
ki; kürsüye yürünülebilir, yüründü, dün yüründü. 
Hatta beni yumruklayanlar da olabilir. Yumruklan
dı; (A. P. sıralarından «Bravo»ı sesleri alkışlar) fa
kat şu bilinsin ki, beni gürültüyle, hakaretle, tecavüz
le susturmak mümkün değildir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» seslen alkışlar). Yumruklanırsam düşerim, 
zayıf nahifim, bayılırım; ama kalkarım ayılırım, yi
ne konuşurum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar). Ölebilirim, ölürsem o zaman benim ruhum 
konuşur. Tıpkı Zonguldak seçimlerinde İmralı şehi
dinin ruhunun konuştuğu gibi. (A. P. sıralarından 
«Bravo», sesleri alkışlar). Onun için ben arkadaşla
rımdan rica ederim, şu kötü gelenekten hep vazgeçe
lim. Dinleyelim, ondan sonra cevap verelim. 

Muhtere markadaşlar, bu kürsünün hürriyetini, bu 
kürsünün ismetini, bu kürsünün dokunulmazlığını, 
bu kürsünün namus ye haysiyetini koruyamazsanız, 
ne vatandaş hürriyetini, ne can güvenliğini, ne de
mokrasiyi, ne ortanın solunu, ne ortanın sağını, ne 
ortanın ortanın ortasını koruyamazsınız. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar). Milletimizin sayıl
maz ve inanılmaz fedakârlıkları, yüzbinlerce şehit 
kanı pahasına kurulmuş olan Türk Devletini de ko
ruyamazsınız. Bu kürsü mukaddestir. Türk milleti, 
mukaddeslerine dokunanları, dokunduranları asla af
fetmeyecektir. (A. P. sıralarından «Bravo»' sesleri al
kışlar). 

Çok muhterem milletvekilleri, bazı konulara kısa 
kısa temas etmek mecburiyetini hissediyorum. Bun
lar kısmen de teknik konular. 

Dün burada Anamuhalefet Partisinin muhterem 
Başkanı 7,5 veya 8 saat süren bir konuşmada, bir
çok noktalara birçok mevzulara temas etti. O temas
lar arasında, tabiî şüphesiz o temaslara Hükümet ge
rekli cevapları verecektir, yalnız bendenizin işaret et
mek istediğim bir nokta var : Bir tahrifat iddiası öne 
sürüldü. Bir tahrif yapılmış. «1970 yılında başlayan 
fiyat artışları hızı, 1974 Haziranında yavaşlamaya 
başlamıştır» sözü çizilmiş, çıkarılmış, (anlayabildiğim 
kadarıyle) yerine «1970'te başlayan fiyat artış hızı, 
1975'de yavaşlamaya başlamıştır»; sözü konmuş. Bu 
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söz, yani tahrif edildiği iddia edilen sözdeki hüküm, 
yani fiyatların 1970'ten 1974 Haziranına kadar de
vam eden artışları ve 1974 Haziranında yavaşlamaya 
başlayan hızın hesabına esas olan belge, toptan eşya 
fiyatlarıdır. 

Şimdi, bakın arkadaşlarım, toptan eşya fiyatların 
daki fiyat artış hızını ifade eden bir mukayese yapı
lıyor. 1970'den başlamış, şöyle devam etmiş, 1974 
Haziranında yavaşlamaya başlamış. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki, top
tan eşya fiyatları her sene için bittikten sonra, o se
nenin rakamı olarak senelik rakamlar halinde ifade 
edilir. Binaenaleyh, bir mukayese yapıldığı zaman, 
1970'te başlayan fiyat hızı, «1974'ün Haziranında» 
denmez, «1975'in başında yavaşlamaya başlamıştır» 
denir. Çünkü, «1974 Haziranında yavaşlamaya baş
lamak». diye bir şey yoktur. 1974 Haziranının toptan 
bir rakamı vardır. O rakam bir yavaşlama ifade edi
yorsa, 1974 yılında yavaşlamaya başlamıştır. O ra
kamın içinden «Haziran» diye ayırmak doğru değil
dir. Bir maksadı mahsusa dalâlet eder. Nedir o mak
sadı mahsus? O maksadı mahsus, rakam partizanlığı
dır. Çünkü, toptan eşya fiyatlarında, toptan eşya fi
yatlarının aylık gelişmelerinde 1974 senesinin Hazi
ranından itibaren yavaşlama değil, bir hız duraklama
sı olmuştur. Bunu bu şekilde ifade etmek, rakam par
tizanlığıdır. Çünkü, hakikî rakam şu : 1970 senesin
de 145,7, 1963 rakamlarına göre 1972'de 168, 1973'de 
199, 1973'de 240, 1973 ilâ 1974 arasındaki fiyat ar
tışı; yani 1974'teki fiyat artış hızının endeks rakamı 
(1963 yılı 100 olarak) 311,8. 1973'de 240 olan rakam 
1974'te 311,8'e çıkmış, artış nispeti % 29,9 (artış hı
zı). 

1975'de ne olmuş? Bu rakam 311,8'den 345,1'e 
çıkmış, artış nispeti % 10,7. Şimdi, 1970'ten itibaren 
artıyor. 

Nispetleri, artışın seyrini okuyorum : Senelik ra
kamlar 6,7 - 15,9 - 18,0 - 20,5, 1974 senesi 29,9, 1975 
senesi 10,7. 

Şimdi, objektif bir ilim adamı, partizan olmayan 
bir kişi, rakamları yanlış aksettirerek, bir partiye hiz
met etmek fikriyle değil, hakikatleri ifade etmek fik
riyle hareket eden bir uzman tutup, şimdi birdenbire 
«1974 senesinin Haziranında yavaşlamaya başlamış
tır» diye bir söz söyleyemez. 

Bu sözü tashih etmek, tahrif etmek değildir, dü
zeltmektir; rakam partizanlığının önüne geçmektir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

j Şimdi muhterem arkadaşlar, bu fiyatlar bahsinde 
I bir söz daha var : Sayın Genel Başkan ifade buyur

dular ki, 1975'de fiyatlar, 1974'teki fiyat düzeyinim 
i üstüne çıkmıştır; bu, resmî bir hakikattir. 
I Elbette... Biz çıkmadı demiyoruz ki. 1974 senesi

nin sonunda fiyatlar birdenbire aşağı doğru inmeye 
başladı veya zınk dedi durdu demiyoruz ki. Artmak
ta devam etti ama, 1970'den 1974'e kadar gittikçe sü
ratlenen bir hızla artan fiyatların bu artma hızı» 
1974'te yavaşladı diyoruz. 

Şimdi, 300 kilometre süratle giden bir otomobil, 
süratini 100 kilometreye indirirse ve yoluna devam 
ederse kat ettiği mesafe, elbette 300 kilometreden sü
ratini indirdiği andan itibaren, saat itibariyle 100 ki
lometre daha fazladır ve elbette 300 kilometreden, 
400 kilometre daha fazladır ve elbette 1975'de fiyat 
seviyesi, 1974'teki fiyat düzeyinin üstündedir; ama 
ne kadar, hangi nispette üstündedir? İşte rakam : 
1974'te 311,8 (1963 fiyatları 100 itibariyle); 1975'de 

I 345,1; 311'den 345'e çıkmış; ama bir sene evvel 240* 
dan 311'e çıkmış. 

I Bizim dediğimiz, fiyat artışları devam etmiştir; 
fakat 1975'de hızını kesmiştir. 

EROL ÇEVİKÇE (Adana) — 1974 Haziranında 
I kesmiştir. 
I BAŞKAN — Sayın Çevikçe, rica ederim... 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bu, tahrifat 
I vesaire, sahtecilik, tahrifat, Devlet hesap vermelidir, 
I benden hesap sormalıdır falan filan değil; bu, dos-
I doğru, ilmî bir hakikatin, devletin resmî rakamları

nın, rakam partizanlığı yapmak suretiyle altını üstü-
J ne getirmek; bir senelik mukayeseler dururken, me

selâ çok muhterem bir arkadaşımızın Senatoda yap-
I tığı gibi, işine gelen üç aylık rakamları mukayese et

mek suretiyle yapılan rakam partizanlığının, rakam 
I hakikatçılığına tebdil edilmesinden ibarettir. (A. P. 
I sıralarından «Bravo» sesleri). 

I Şimdi muhterem arkadaşlar, başka bir şey daha 
var. Muhterem Genel Başkan 1975 senesinde enflas
yonun arttığını - yavaşlamak şöyle dursun - ve bu 

I ifadeye delil olarak da, mesnet olarak da toptan eş-
I ya endekslerini değil, geçinme endekslerini gösterdi

ler ve geçinme endekslerinin toptan eşya endeksleri
ne faikıyetini burada gayet edebî kelimelerle ifade 

I buyurdular. 
Tüketici toptan eşya fiyatlarına bakmaz, peraken

de fiyatlara bakar. Hangi tüketici?.. Ankara'daki tü-
I ketici mi, Ankara'nın Ismetpaşa mahallesindeki tüke-
I tici mi, Yenişehirdeki pazardaki manavdan alışveriş 
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eden tüketici mi veya Kastamonu'daki tüketici mi, 
Van'daki tüketici mi, neredeki tüketici?.. 

Muhterem arkadaşlar, işimize geldiği zaman top
tan eşya endeksleri, şu Haziran misalinde olduğu gi
bi, çünkü şunu da ifşa edeyim ki, toptan eşya endeks
leri yerine, 1974 Haziran ayında fiyatların artış hızı
nın yavaşladığı iddiası, geçinme endekslerine dayan
dırılmış olsaydı, geçinme endeksleri yavaşladığını de
ğil, hızın arttığını gösterecekti. Hızın arttığını geçin
me endeksinde görünce, geçinme endeksini şuraya bı
rakıyoruz, toptan eşya endeksini hırz-i cân ediyoruz. 
Ama, 1975 senesinde fiyatların arttığını ispat etmek 
için, şuraya bıraktığımız geçinme endeksini hemen 
kucaklıyoruz. Şu toptan eşya endeksi, ki, fiyat artış
larının enflasyon hızının bizde değil, bütün dünyada 
ve ilim sahasında tek ölçeğidir, onu atıverin. Jşte bu
na da rakam partizanlığı derler arkadaşlar. 

Bir mesele daha; elektrik kısıntıları, 1975 sene
sinde 480 milyon liraya malolmuş. Üzüldük, çok mü
teessir olduk. Hep beraber çok müteessir olduk, Türk 
milleti olarak. Ama acaba 1974'te bu kısıntılar kaça 
malolmuş? O yok. O meşkûk geçiliyor. Çünkü, 1974 
senesi, birdenbire, uzaydan bir hârika, insanüstü bir 
kuvvet gelmiş. Türkiye'nin biraz sonra, bizzat Ge
nel Başkan tarafından çizilen cidden hazin manzara
sı, komşu devletlerle mukayese edildiği zaman, yü
reklerimizi sızlatan, yüreklerimizi yakan hazin man
zarası, birdenbire gitmiş. 1974 senesi Türkiye'nin bir 
cennet senesi olmuş. Her şey 1974 senesinde yapılmış 
ve asayiş hadiselerinden tutun, ekonominin en öbür 
ucuna kadar bütün meselelerde, 1974 senesi Türkiye 
için altın sene olmuş. Şimdi, 1974 senesinde Türki
ye'de elektrik kısıntısı oldu mu, olmadı mı? Oldu. 
Kaç milyon liraya maloldu? İ975'de 480 milyon. 
Kaç milyon liraya maloldu Türkiye'ye? Bunun hesa
bını da yapmak lâzım. Ama biz, böyle küçük hesap
larla ve küçük mukayeselerle, 1970'de şuydu, 1975'de 
buydu sevdası peşinde değiliz. Biz, Türkiye'nin 1974' 
te de 1973'e nazaran büyüdüğünü, 1975'de büyümek
te devam ettiğini, 1976'da yine büyümekte devam ede
ceğini ve Allanın inayetiyle, bu büyümenin daima 
devam edeceğine inanan bir partiyiz. (A. P. sıraların
dan «Bravo»; sesleri, alkışlar). 

Şimdi, Sayın Genel Başkan, Türkiye'nin bir man
zarasını çizdi. Türkiye'de, elektrik enerjisi nüfus ba
şına bu kadar, Bulgaristan'da bu kadar, Yugoslav
ya'da bu kadar, Yunanistan'da bu kadar... Hem ka
pitalist, hem komünisti alalım diye de, yâni bir yan
lış anlama olmasın filan ... Manzaralar hazin. Bu 

çizdiği manzaralar, Türkiye'nin hakikaten geri kal
mışlığında, komşularına nazaran, komşularına yak
laşma bakımından, bir hazin durumda olduğunu ifa
de eden rakamlar. Bu rakamlar, memleketimizin dün
den bugüne, meselâ; Demirel Hükümetlerinden baş
ladığı, Demirel Hükümetlerinin iktidara geldiği 1965 
yılından bugüne veya Demokrat Partinin iktidara 
geldiği 1950'den bugüne veya Cumhuriyetin ilân edil
diği 1923 senesinden bu yana tahaddüs etmiş durum
lar değil. Bu durumlar, Türkiye'de asırlarca devanı 
eden ihmallerin, beceriksiz yöneticilerin, felâketlerin 
ve yenilgilerin yarattığı bir neticedir. Hazin bir neti
cedir ve bu hazin neticeden Türkiye'yi kurtarmak 
için bütün Türk nesilleri ellerinden geldiği kadar ça
lışmışlardır. Cumhuriyetin kurulduğu günden beri ça
lışmışlardır ve biz o çalışanların hepsine müteşekkir 
ve minettarız ve o çalışanların içinde min gayri had-
din biz de varız. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bundan sonra söyle
nen laf enterasan; hani büyük Türkiye edebiyatı.. Şu 
rakamlar var ya; enerji bu kadar düşüyor, şu bu ka
dar düşüyor. Hani, büyük Türkiye edebiyatı... «Bü
yük Türkiye tablosunu göremiyoruz» diyor. Büyük 
Türkiye edebiyatı... 

Muhterem arkadaşlar, bizim yüreklerimizi doldu
ran acının bir sebebi de, büyük Türkiye gibi hakika
ten mukaddes olması gereken, hürmetle anılması ge
reken bir kavramı, «edebiyat», diye istihfaf etmek
tir. 

Büyük Türkiye, bizim Türkiyemiz Adalet Partisi
nin Türkiyesi değildir. Cumhuriyet Halk Partisinin 
de Türkiyesi değildir. Büyük Türkiye, Büyük Türk 
milletinin Türkiyesidir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Şimdi müsaade buyurun. Hani, büyük Türkiye 
tablosu... Elektrik enerjisi 1950 yılında 780 milyon 
kilovat/saat, 1975 yılında 17 milyar kilovat. Büyü
me ölçeği % 2 200. (A^ P. sıralarından «Bravo» ses
leri). 

Demir, 1950'de 200 bin ton (yuvarlak rakam; 200 
bin ton da yok) 1975'de 3 milyon ton. Büyüme ölçe
ği % 1 500. Çimento, 1950'de 400 bin ton, 1975'de 
15 milyon ton. Büyüme ölçeği i% 3 750. Türkiye'yi 
oradan buraya kim getirdi? 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Siz.. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Şu parti getir

di, bu parti getirdi demiyeceğim; Türk milleti getir
di. Buradan da daha ileriye Türk milleti götürecek. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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Türk milletinin seçtiği insanlar ve seçtiği yöneti
ciler, iktidara getirdiği hükümetler getirdi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi olarak 
biz ve eminim ki muhterem Cumhuriyet Halk Parti
si de, bu rakamları büyüyen Türkiye için yeterli gör
memektedirler. Biz görmemekteyiz. Sizin de görme
diğinizi tahmin ediyoruz, hatta eminiz. Ama elektrik 
enerjisi, 1982'de 59 milyar kilovata çıkacaktır; yani 
büyüme ölçeği :% 7 500'e çıkacaktır. Elektrik enerji
si bakımından Türkiye % 7 500 defa büyüyecektir. 
Demirde 1987'de 20 milyon tona çıkacağız; büyüme 
ölçeği % 10 000. Çimentoyu 1987'de 40 milyon tona 
çıkaracağız, büyüme ölçeği yine f/c 10 000, dediği
miz zaman, «Büyük Türkiye edebiyatı yapıyorsunuz» 
denmemesi icabeder. Demin burada bir arkadaşımı
zın dediği gibi «Gülerler size»* deniliyor. 

Arkadaşlar, bu hedefler bir parti için değil, bir 
millet için muhterem ve aziz gayeler olarak bağıra 
basılması lâzım gelen ve gözlerde daima mukaddes 
hedefler gibi tutulması gereken kavramlardır. Bu he
deflere gülünmez, bu hedeflere; «Ah keşke..» diye 
dua edilir. (A. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» 
sesleri). 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biz Adalet Partisi 
olarak, bize kurulduğumuz günden beri yapılan hak
sız hücum ve saldırılardan yılmamışızdır, yılmayaca
ğız; fakat bu insafsız ve haksız saldırılar bizim yü
reklerimizi acı ile doldurmaktadır. Bu saldırı ve ha
karetlere hatta zulme, mislî ile karşılık vermeyece
ğiz, vermedik. Hiç bir kimseyi bu kürsüde yumrukla-
mayacağız. (A. P. sıralarından «Bravo»' sesleri). Ne 
yapacağız? Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan son
ra da bizi anlayan, bize inanan, ne zamen serbestçe 
oy vermek imkânına kavuşulsa her seferinde bizden 
güven ve desteğini esirgememiş olan büyük Türk mil
letine hizmette devam edeceğiz. (A. P. sıralarından 
sürekli alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi; bu mem
leketin, hatta bütün Doğu aleminin tarihinde ilk de
fa milletin serbest oylarıyle iktidara gelmiş olan belli 
bir siyaset felsefesinin temsilcisidir. Bu felsefenin da
yandığı temel prensipler; milliyetçilik ve medeniyetçi
liktir. Bu prensipler, aynı zamanda Anadolu'da üçün
cü defa yenilediğimiz Devletimizin de temelidir. Bu 
Devletin büyük kurucusunun ölümsüz adiyle anılan 
ve milletimizin, özellikle gençliğimizin ezici çoğunlu
ğu tarafından yürekten benimsenmiş olan Atatürkçü
lüğün de temelidir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar). Bugünkü Anayasamızın da temelidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu bütçeyi hazırlayan Hü
kümet «Milliyetçi Cephe Hükümeti», diye anılıyor. 
Hele demin bir arkadaşımız bu «Milliyetçi» kelime
sini de değiştirerek (tahrif ederek demiyeceğim) «Mil
lî Cephe», diye bizi komünistlerle aynı paralele sok
tu. «Milliyetçi Cephe Hükümeti»' olarak anılıyor. Ha
kikatte bu Hükümetin adı, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetidir, Türkiye Millet Meclisinin güvenoyunu al
mış, Türkiye Anayasasına göre kurulmuş Türkiye 
Cumhurieytinin meşru Hükümetidir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar). 

Buna rağmen, yok «Cephe Hükümeti», yok «MC 
Hükümeti», yok «Cepheciler», «Millî Cephe», diye 
biçimi değiştirilerek, gözleri ve kulakları tırmalayan, 
bir küçümseme edasıyle kullanılan bu Milliyetçi Cep
he» tamlaması üzerinde. Biraz durup düşünmek lâ
zımdır. O zaman bazı konular açıklığa kavuşacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, buradaki «Cephe», kelime
sini, milliyetçi sıfatından ayırarak ve ona hele bir de 
«Millî» sıfatı ekleyerek, ondan memleketi cephelere 
bölmek anlamını çıkarmak hem haksızlık, hem insaf
sızlık, hem de mantıksızlıktır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Çünküğ eğer bu memleektte milliyetçiliğe karşı 
olanlar varsa ve bunlar açık, ya da kapalı örgütlen-
mişlerse, onlara, yani Devletimizin, Atatürkçülüğün, 
Anayasamızın bu temelini sarsmak ve yıkmak iste
yenlere karşı bir cephe teşkil etmek kadar tabiî, hat
ta zarurî bir davranış olamaz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Böyle bir davranışa katıl
mak ise, mutlaka hükümete katılmak, hatta onu des
teklemek anlamına gelmez. 

Hükümete katılmayabilirsiniz, onu desteklemeye
bilirsiniz, hatta onu, kendi deyiminizle, yıkmak da 
isteyebilirsiniz; fakat eğer devletimizden yana, Ata
türkçülükten yana, Anayasamızdan yanaysanız, mil
liyetçilerin de yanında bulunmanız, milliyetçi olma
nız, milliyetçilik lik temelini sarsmak ve yıkmak is
teyenlere karşı bizimle birlikte karşı durmanız, sizin 
için kaçınılmaz bir görevdir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, şiddetli alkışlar). 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kime 
milliyetçilik dersi veriyorsunuz? Çıkarcıların uşağı! 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Biz masonlarla 
beraber milliyetçiliği kabul etmiyoruz ve onun için 
desteklemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tom.buş, Sayın Korkmazcan, 
rica ediyorum. 
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* İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Biz masonları mil
liyetçi kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, Sayın Tombuş rica 
ederim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Masonla
rın gözüne girmek için konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ederim... 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Kürsüye bu

yurun, kürsüye. Kürsüye buyurun da beni yumruk-
layın. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, Sayın Ataman, rica 
ederim efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, bu konuda sataşma var, cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ederim efen
dim. Sayın Korkmazcan, bir dakika efendim; rica 
ederim, oturun efendim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Yok eğer, bu 
memlekette... 

BAŞKAN — Sayın Ataman, Sayın Ataman... 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Nedir efen

dim? 
BAŞKAN — Ben müdahale ediyorum efendim. 

Siz duymuyorsunuz diye ne yapayım efendim?.. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Sayın Başka

nım, ben burada konuşuyorum, arkadaşım müdaha
le ediyor. 

BAŞKAN — Ben ona müdahale ediyorum, «ne
den karıştınız», diye. 

SEBATt ATAMAN (Devamla) — Arkadaşım 
müdahale ediyor. Üstelik ne dediğini de anlamıyo
rum, gelsin mikrofonun başında müdahale etsin de 
ben cevap vereyim. 

BAŞKAN — İcabında anlamıyorum. Kendi niye
timi bana izah edemezsiniz. Hatip duymuyor, ben 
kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Müdahale edi
yor, bağırıyor, çağırıyor. 

BAŞKAN — Susturuyorum, «susun»ı diyorum, 
«susun» diyorum. 

SEBATt ATAMAN (Devamla) — Susmam ben 
arkadaş. 

BAŞKAN — Sayın ataman Sayın Ataman, ben, 
onlara müdahale ediyorum efendim. 

SEBATt ATAMAN (Devamla) — Ben susmam. 
BAŞKAN — «Susun, hatibe müdahale etmeyin» 

diyorum, siz bana çıkışıyorsunuz. Çok rica ederim. 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Milliyetçi ol

duklarını iddia edenlere, milliyetçilikten, bahsediyo
ruz. 

BAŞKAN — Ediniz efendim, siz ediniz. Ben on
lara, «sataşmayın» diyorum. (A. P. sıralarından «De
vam et», sesleri). 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bize ders 
vermek hakkına sahip değilsiniz. (A. P. sıralarından 
«Yuh», sesleri). 

MUTLU MENDERES (Aydın) — Vatan hain
leri. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan rica ederim, ri
ca ederim efendim, oturun efendim, müdahale etme
yin. 

Sayın Ataman, siz cevap vermeyin efendim, ben 
karşılıyorum. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Başüstüne Sa
yın Başkanım. 

Yok eğer; «Bu memlekette milliyetçilik temelini 
yıkmak isteyenler yoktur» diyorsanız; ya körsünüz, 
ya da şu mahut fildişi kulede yaşıyorsunuz demek
tir. 

Bizim siyasî partilerimizin kör olmadığından, ku
lede değil, bu memleketin ve milletin içinde yaşadı
ğından zerrece şüphemiz yoktur. O halde, o halde 
biliniz ki, milliyetçilik kavramını küçümseyen, onu 
adeta alay konusu haline getiren bir eda takınmak, 
bizi içimizin en derin, en duyarlı yerinden yarala
maktadır, yüreklerimizi acı ile doldurmaktadır. Çün
kü, işte bu milliyetçilik kavramı, bizim kutsallarımı
zın, bizim mukaddesatımızın en aziz, en muhterem 
olanlarından biridir. (A. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Onunda ırzına ge
çiyorsunuz onun!. 

BAŞKAN — Saym Tombuş, rica ederim efen
dim. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri; biz, «Adalet Partisi milliyetçi bir parti
dir» derken, onun, dünyaya ve topluma belli bir çer
çeveden bakan, meseleleri belli ve tutarlı bir yöneliş
le çözen ve çözmek isteyen bir parti olduğunu anlat
mak istiyoruz. 

Bir muhterem arkadaşımız burada, bu yönelişi tes
pit eden bazı hükümleri kendisinin tespit ettiğini ifa
de etti. Teşekkür ederiz. Biz hâl ve vaziyetin geçici 
icaplarına, parti çıkarlarına, yanlış ve hayalî değer
lendirmelere, moda haline gelen tercüme sloganlara 
göre durmadan yön değiştiren bir oportünizma par
tisi değiliz. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar). 
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Donmuş ve kalıplaşmış bir parti de değiliz. Ge
lişen, ilerleyen; fakat çerçevesinden çıkmayan, çizgi
sinden asla sapmayan bir partiyiz. 

Biz, keyfimiz öyle istediği için değil, elâlem bizi 
alkışlasın diye değil, zora geldiğimizden dolayı da de
ğil, milliyetçi olduğumuz için milliyete dayanan bir 
partiyiz. (A. P. sıralarından alkışlar). Milliyetçi oldu
ğumuz için hürriyetçiyiz, milliyetçi olduğumuz için 
demokratız, milliyetçi olduğumuz için demokrasiden 
yanayız. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri; dünyamız, 19 ncu Yüz
yılda başlayan fakat son 30 yıl içinde çizgileri iyice 
belirginleşen yeni bir oluşum, bir çağ değişimi için
dedir. Dünya toplumları yeni bir hedefe yönelmişler
dir, doğum sancıları çekmektedirler. Hedef çoktan 
belirmiştir, doğacak çocuğun adı şimdiden konmuş
tur. Değişimin genel doğrultusu, aynı zamanda ayır-
dedici niteliği, topluluklarda gittikçe daha geniş küt
lelerin, gittikçe daha etkin biçimde toplum hayatına 
katılmaları, toplum hayatının her alanında gittikçe 
daha önemli yer ve rol sahibi olmaya başlamaları
dır. 

tnsanlık tarihinde, gelmiş geçmiş bütün toplum 
biçimlerinde şu veya bu bakımdan toplum faaliyetle
rinin dışında bırakılmış, özellikle; egemenliğin yürü
tülmesinde ve yönetimde kendilerine söz hakkı tanın
mamış büyük kütleler var olmuştur, hâlâ da vardır. 

Böylece, bütün bu toplum biçimleri, gerçekte biri 
oyuncu, öteki seyirci olan iki topluluktan oluşmuş
tur. Böyle topluluklara gerçekten millet, tek bir mil
let demek mümkün değildir. 

Bir süredir bu kütleler harekete geçmekte, sahne
ye çıkmakta bilimsel deyimi ile «mobilize» olmakta
dır. 

Toplulukları oluşturan bütün toplum kesimleri
nin, bu kesimlerdeki bütün fertlerin, bütünlüğün en 
belirgin görüntüsü olan egemenliğin her alanında, 
yanlız siyasî alanda değil, her alanda hür ve serbest 
olarak söz sahibi olması, böylelikle topluluğun var
lığına ve bütünlüğüne gerçekten katılması, oluşu
mun hedefidir. Gerçek bir hürriyet ve demokrasi 
düzeninin kurulması demek olan bu hedefe yöneliş, 
topluluklara, millet dediğimiz tam bütünleşme yolu
nu açmış ve milletleşme sürecini başlatmıştır. Bu 
yönelişin adı, milliyetçiliktir, milliyetçilik. Başlayan 
çağın adı da milliyetçilik çağıdır. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Türk toplumunda böyle bir yönelişin tomurcuk
lanmaya başladığını ilk defa sezen ve gören ve onu 

kurduğu devletin temel prensibi halinde dile getiren 
insan, Büyük Atatürk'tür. Bu prensip hâlâ. Sayın 
Başkanımızın başı üzerinde solmaz ve silinmez harf
lerle yazılı durmaktadır. «Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir» (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Egemenliğe kayıtısz şartsız sahip olan büyük 
Türk milletinin muhterem vekilleri; Meclis Grupu 
adına sizlere hitap etmekten sonsuz şeref duyduğum 
Adalet Partisi, milletimizin egemenliğe sahip olma 
özlemini dile getirmek ve onu gerçekleştirmek için, 
çetin bir mücadele veren ve sonunda muzaffer olan 
bir halk hareketinden doğmuştur. (A. P. sıralarından 
alkışlar) Bunun içindir ki biz, millî hâkimiyete, ger
çek hürriyete ve gerçek demokrasiye bütün varlığı
mızla bağlanmışızdır ve sonuna kadar da bağlı kal
maya ahdetmişizdir? 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu konuda özel
likle belirtilmesi lâzım geldiği kanaatinde olduğu
muz iki nokta. 

Genel doğrultusunu çok kalın çizgili bir şema ha
linde çizmeye çalıştığımız dünya çapındaki bu olu
şum (dünya çapında) sırasında bazı akımlar ortaya 
çıkmıştır. 19 ncu Yüzyılın başı boş ve acımasız ka
pitalizmi, komünizm, faşizm, nasyonal sosyalizm, ve 
zamanımızın multilerinin temsil ettiği tekelci kapi
talizm gibi. Bunlara, yani bu akımlar, kapitalizm, 
komünizm, faşizm, nasyonal sosyalizm, tekelci kapi
talizm, zaman zaman oluşumun gerçek niteliğini 
gözlerden gizlemeyi ve gelişimin ta kendisi gibiy
miş gibi görünmeyi başarmışlardır. Sanılmıştır ki, 
komünizm gelişimin takendisidir. Marksizm ta ken
disidir. O istikamette oluşuyor zannedilmiştir. Ger
çekte bunlar, oluşuma ters düşen akımlardır ve olu
şumu, önünde sonunda büyük kütlelerin eskisinden 
daha ağır bir baskı altına alınması, haklarından ve 
hürriyetlerinden mahrum edilmesi, sömürülmesi, ezil
mesi biçiminde soysuzlaştıran akımlardır. Bunların 
hepsinin - hangi renge bürünürlerse bürünsünler, han
gi türküyü çağırırlarsa çağırsınlar - ortak bir niteliği 
vardır. Bunlar gerçek hürriyet, gerçek demokrasi, 
millî egemenlik, milletleşme, dolayısıyle milliyetçilik 
doğrultusunda gelişen oluşumu bu doğrultudan saptı
ran, hatta aldatıcı kılıklara girerek onu geri döndü
ren, insan topluluklarını bağımsız milletler haline gel
mekten, kütleleri hak ve hürriyetlerine, yaygın refaha, 
gerçek mutluluğa ulaşmaktan alıkoyan toplum hasta
lıklarıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 
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îşte bunun içindir ki, milliyetçi bir parti olarak 
biz, bütün bu sistemlere kesinlikle karşıyız. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) Bütün bu sistemlere ke
sinlikle karşıyız ve bunlarla sonuna kadar mücadelede 
kararlıyız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Gerçek hürriyete, demokrasiye, millet egemenliğine 
içtenlikle taraftar olduklarını söyleyen bütün siyasî 
partilerin de, açıkça bunlara karşı çıkmasını ve bun
larla mücadele etmesini gayet tabiî ve gerekli görüyo
ruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, belirtmek istediğimiz ikin
ci nokta şudur: 

Toplulukların büyük çoğunluğunu oluşturan küt
lelerin gittikçe daha etkin biçimde toplum hayatına 
katılması, son derece önemli bir sonuç doğurmuştur. 
Milletin özünden, halktan kopuk hale gelmiş olan ay
dınlar ve egemen zümreler, halkla bütünleşmek zorun-
luğunu duyar olmuşlardır. Bizim memlekette de, bu 
duyar olmanın müşahhas numunelerini yakın tarihi
miz göstermiştir; halka ait değerler, toplumun tümün
de saygınlık kazanmaya başlamıştır. Özellikle, 19 ncu 
Yüzyılın pozitivist ve materyalist felsefelerinin etki
siyle, yüksek tabaka azınlığında çok zayıflamış; fakat 
büyük halk kütleleri arasında canlı kalmış olan dinî 
inançlar, örf ve âdetler, gelenekler halk sanat ve kül
türünü, tarih şuuru, millî görev ve üstünlük duygusu 
gibi değerler, toplumun bir kesimini, yani halk kesi
mini değil, bütün kesimlerini yekpare br millet halinde 
bütünleştirecek güçler etkenler haline gelmiştir. (A. P. 
sıralarından ı«Bravo» sesleri). 

Adalet Partisi olarak, programımızın 11 nci mad
desinde; «Millî, tarihi ve manevî değerlerimiz» şek
linde ifadesini bulan bu etkenlere büyük ağırlık tanı
mış, her vasıta ile bu değerleri canlandırmaya, canlı 
tutmaya, geliştirmeye çalışmışızdır. Özellikle, genç 
Türk kuşaklarının millî, tarihî ve manevî değerlere 
saygılı, iyi ahlâklı, sağlam karakterli, millî görev ve 
üstünlük duygusu canlı, tarih şuuruna sahip insanlar 
olarak yetiştirilmesinin, Devletin en önemli görevlerin
den biri olduğu kanaati, bizim milliyetçiliğimizin ana-
çizgilerinden biridir; fakat -esefle belirtmeliyiz ki, bu 
çizgi, milliyetçilerin, özellikle Adalet Partisinin tutu
culuk ve gericilikle suçlanmasına, daima vesile yapıl
mıştır, Bu sebeple Sayın Başkan, bu konu üzerinde 
biraz daha durmamıza müsaade buyurmanızı rica 
ederim. 

Muhterem milletvekilleri, millet zaman içerisinde 
oluşan bir varlıktır; tarihî bir gelişimin eseridir. Mil
leti yaratan dil birliği, kültür birliği, töre ve gelenek 

birliği, millî görev ve üstünlük duygusu gibi el'keııler, bir 
raslantı sonucu bir anda maydana gelmiş durumlar 
değildir. Bunlar, uzun bir zaman içerisinde oluşmuş 
ve gelişmişlerdir; hâlâ da gelişmelerini sürdürmekte
dirler. Bunun önemli sonucu şudur ki, hiçbir millet 
çözülüp dağılmayı yok olmayı göze almaksızın, geç
mişi ile bağlarını koparamaz. Çünkü millet, geçmişten 
gelerek geleceğe akan bir ırmak gibidir; bir yerden 
onun kaynaktan gelen sularını kesmeye kalkışmak, bu 
ırmağın kurumasından başka bir sonuç vermez. Bu 
gerçeği, eşsiz dehası ile herkesten iyi sezen Büyük 
Atatürk'ün, Türk dili ve Türk tarihi araştırmalarına 
verdiği olağanüstü önemin derin anlamı budur. Geç
mişle bağlarımızı koparıp, «Yepyeni bir millet ola
cağız» gibi iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olamaz. 
Yepyeni bir din, yepyeni bir ideoloji ortaya koyup, 
onun etrafında insanları toplayarak, yepyeni bir top
luluk meydana getirmek belki mümkündür; ama yep
yeni bir millet oluşturmak imkânsızdır. Çünkü, mil
let, geçmişin rahminde tomurcuklanan, geçmişin ku
cağına doğan, onun tarafından beslenip, büyütülen bir 
varlıktır. Bunun içindir ki, milliyetçilik, milleti geç
mişe bağlayan bağları titizlikle ikoramak, tarih şuuru
na büyük değer vermek durumundadır; gerici oldu
ğundan dolayı değil, bunun için. 

Yine bunun içindir ki, milliyetçilik, iyi niyetli ca
hiller ve kötü niyetli sap'kınîar tarafından daima 
tutuculukla suçlanmıştır. Halbuki, bir yere basmadan 
sıçramak nasıl mümkün değilse, geçmişe dayanmadan 
geleceğin atılımlarını gerçekleştirmek de o kadar im
kânsızdır. Adalet Partisinin milliyetçiliği, gerici ve 
tutucu değil; tersine, ilerici ve hamleci bir görüştür. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yepyeni bir millet yaratmak hülyasına Jcapılanlar, 
onun yaşaması için bir kültüre sahip olmasının vaz
geçilmez şartı olduğunu unutmuş görünmektedirler. 
Halbuki, kültürü de târih yaratır; gökten zembille in
miş tek kültür değeri yoktur. Her kültür değeri, daha 
önce yapılan sayısız denemelere dayanmak zorunda
dır. Yok eğer, hazır elbise alır gibi, başka bir milletin 
kültürünü benimsemeye kalkışırsak, o zaman yepyeni 
değil, eğreti ve ödünç bir millet yaratmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, hiçbir millet, hatta hiçbir 
siyasî grup, sosyal grup, önemli ve özel bir rol ve 
görev sahibi olduğuna inanmaksızın varlığını sürdü
remez. Tarih şuurunun bütünleşme ve bütünlüğü ko
ruma bakımından anlam ve önemi, büyük ölçüde böy
le bir rol ve görevin varlığını belgelemesindedir. Özel
likle, bunalım zamanlarında, toplulukları daha üstün 
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ve elverişli görünen başka gruplara katılmaktan; me
selâ; Amerikan mandasına sığınmaktan, ya da küçük 
gruplara bölünmekten; mesel; falan veya filân böl
genin istiklâlini ilân etmeyi düşünmekten alıkoyan et
ken, işte bu tarih şuuru ve o şuurun yarattığı ve bes
lediği önemli ve özel bir millî görev ve rolün varlığı 
inancıdır. Bu inanç, milletin bütün olarak varlığını 
gerekli ve o bütüne mensup olmayı ve mensup kalma
yı şerefli kılar. Bu varlığı ve bütünlüğü, gerektiği tak
dirde ölümü dahi göze alarak sonuna kadar koruma 
coşkusunu da doğurur. 

Bizim tarihimizde de bu millî görev inancının çok 
önemli bir yol oynadığını görüyoruz; gerici olduğu
muzdan dolayı değil, milliyetçi olduğumuzdan dolayı 
görüyoruz. Türkler, milletimiz, çok eskiden beri ken
dilerinin Tanrı tarafından özel bir görevi yerine ge
tirmek için yaratıldıklarına inanmışlardır. Bu görev, en 
kısa ve kuru ifadesiyle; çevrede düzeni sağlamaktır. 
Türk, bu görevi yerine getirmek için, (Orhun yazıtla
rında var) dört bir tarafa ordular göndermiş; başlıya 
baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüştür. Az budunu 
çok etmiş, açları doyurmuş, çıplakları giydirmiştir; kı
saca ortalığı yeniden düzene sokmuştur. 

Türk Milletinin oluşmasında, bütünleşmesinde, 
binlerce yıl varlığını sürdürmesinde son derece önemli 
bir rol oynayan bu millî görev ve üstünlük duygusu, 
son yüzyılların yenilgileri, felâketleri ve Batının mad
dî üstünlüğü karşısında yılgınlaşarak, imanı sarsılan 
aydın kuşaklarda belki çok zayıflamış; fakat milleti
mizin ruhundan asla büsbütün silinmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri; Türkler, Macaristan 
ovalarından Sakarya kıyılarına kadar asırlarca süren 
bir gerilemeden sonra, bozkırın ortasında sığındıkları 
son başkentlerinde düşman ordusunun top seslerini 
dinledikleri günlerden daha 12 yıl geçmeden, yeniden 
kurdukları devletlerinin Başkanı Gazi Mustafa Ke
mal'in ağzından bütün beşeriyete; hakikî huzurun te
mini yolunda kendilerine medenî bir vazife düştüğü 
ve bu vazifeyi yapmakta mutlaka başarılı olacakları 
inancını bütün dünyaya ilân ediyorlardı. Bu 
dünya, daha dün parça parça olduğunu seyrettiği bu 
milletin, yalnız kendini değil, bölgesindeki milletleri de 
bir barış düzeni içinde birleştirmeye giriştiğini görü
yordu. 

Yirmi yıl kadar sonra bir Türk Başbakanı, Bağ
dat'ta Hanefî Mezhebinin büyük kurucusu Imam-ı 
Âzam'ın mezarı başında, gözleri ışıl ışıl yanarak, yüzü 
ay gibi parlayarak aynen şu gözlen söylemişti: 

«Osmanlı Türkleri, bu topraklar üzerinde yüzlerce 
yıl devam eden siyasî bir nizam kurdular. Bu nizam 
yıkıldı yıkılalı, dünyanın bu parçası hâlâ huzur ve 
sükûna hasrettir. Şimdi, başka temeller1 üzerinde de 
olsa, öyle bir nizamın yeniden kurulması bir zaruret
tir; bunu da ancak biz Türkler yapabiliriz, bu bizim 
vazifemizdir.» 

Muhterem arkadaşlar, bir millet, insanın yüzünü 
ay gibi güzelleştiren, gönlünü ışıklarla dolduran böy
le bir inancı olmadan varlığını sürdüremez. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Tarihimizde, milletimizin sarsılmaz üstünlük duy
gusunu belirten sayısız örnekler de vardır; ama bunu, 
en kısa, en çarpıcı biçimde dile getiren, yine Büyük 
Atatürk olmuştur. 

Ölümsüz Onuncu Yıl Nutkunda Atatürk; «Yur
dumuzu dünyanın en mamur ve medenî memleketleri 
seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş refah va
sıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürü
müzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaraca
ğız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız.» 
dedikten sonra, bütün bu başarıları mümkün kılacak 
olan millî üstünlük duygusunu, kırbaç gibi saklayan 
üç kelime ile hepimizin ve bütün gelecek Türk kuşak
larının kafasına ve kalbine âdeta mıhlamıştır. «Çün
kü, Türk Milletinin karakteri yüksektir, Türk Milleti 
çalışkandır, Türk Milleti zekidir.» demiştir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, biz Atatürk'e inanmışızdır., 
Türk Milletinin üstünlüğüne inanmışızdır. Türk Mil
letinin büyük işler yapan , büyük işler yapacak olan 
büyük bir millet olduğuna inanmışızdır ve bu inançla 
büyük işer de yapmışızdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, şu sözleri lütfen dik
katle dinleyin: 

«Zengin devlet tecrübeleriyle dolu engin tarihi, 
Türk Milletine ekonomik gelişme çizgisinin ve eğitim 
düzeyinin ço!k üstünde bir siyasal olgunluk kazandır
mıştır. Türk toplumunun gelişmişliği, çağdaş sosyal 
bilimlerin öncelik verdiği maddî ölçekleri aşan, onla
rın dışına taşan kendi tarihi içinde, sosyal yapısı için
de oluşmuş, kendine özgü bir gelişmişliktir.» 

Bu sözleri söyleyen, Anamuhalefet Partisinin sa
yın Genel Başkanıdır. Bu sözleri alkışlamışsınızdır; 
fakat biz de işte Türk Milletinin bu üstün siyasal ol
gunluğuna, bu aşan ve taşan gelişmişliğine inancımızı 
ve güvencimizi haykırdığımız, haykırmakla da kalma
yıp, bu inanç ve güvence dayanarak, büyük işler yap
tığımız ve daha da büyük işler yapacağımızı soyledi-
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ğimiz zaman, yaptığımız işler inkâr edilmekte, kü-
şümsenmekte «yapacağımız» dediğimiz işler, «avun
tu, övüntü» diye istihfaf ve istihkarla karşılanmakta
dır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İşte bu da, yüreklerimizi acıyla dolduran zalim 
davranışlardan birisidir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, müsaade buyurursanız şimdi de, 
özgürlük denilen hürriyet kavramından Adalet Partisi 
olarak ne anladığımızı kısaca açıklamak istiyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şu adamlara, 
ne demektir öğret. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Efendim, bu 

çok lâzımdır; 50 yıllık Cumhuriyet tarihinde olmayan 
şey iyi anlaşılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, rica ederim efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Türkiye'de 

demokrasi devam edecekse iyi anlaşılmalıdır. 

BAŞKAN — Rica öderim efendim, hatibin sö-. 
zünü niye kesiyorsunuz efendim? 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Ne diyor o, 
anlıam aldım. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, devam bu
yurun. 

•SEBATI ATAMAN (Devamla) — Anlamıyorum, 
kulağım işitmiyor; kusura bakmasın, 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Adam döv
memenin lâzım 'geldiğini., 

BAŞKAN — Rica ederim Tosyalı, efendim siz 
de konuştunuz ıkaç saat. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Adalet Par
tisinin hürriyet kavramından ne anladığını açıklamak 
istiyorum muhterem arkadaşım. Hürriyet kavramı
nın Adalet Partisi... 

BAŞKAN — Sayın Ataman, devam buyurun, 
o da lehte tezalhürat yapıyor. (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu konuda iki noktanın açıkça belirlen
mesi gerektiği kanısındayız. .Birinci nokta şudur: 

İleri ıbir toplulukta, bütün dnsan hak ve hürri
yetlerinin, anayasalar ve kanunlarla teminat altına 
alınması şüphesiz gerekli; fakat yeterli değildir. Bi
zim anlayışımıza göre hürriyet, ancak kullanılmakla 
canlılık ve anlam kazanan bi kavramdır. Kullanıl
mayan, kullanılamayan hürriyet, ölü doğmuş bir 
çocuktur. Okuma - yazma bilmeyen bir toplulukta, 
basın hürriyetinden bahsedilemez. Her türlü ulaşım 
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imkânından yoksun olan bir yerde yaşayan insanlar 
için de, seyahat hürriyetindin acı bir istihzadan öte 
hiçbir anlamı yoktur, 

Hakikat şudur ki, memleketimizde birçok hak 
ve hürriyetler ta Tanzimat'tan beri süslü süslü ferman
lara, kitaplara yazılmış; fakat orada kalmıştır. Da
ha da kötüsü, milletimizin çok büyük bir çoğunlu
ğunda kendisiyle adeta alay edildiği hissini uyandır
maktan başka bir anlam taşımayan bu hak ve hür
riyetler, çök küçük bir azınlık için bir böbürlenme 
vesilesi olan imtiyazlar haline gelmiştir. 

Bunun içindir ki biz, sosyal adalet dediğimiz il
kenin anlamını genişleterek, bunun sadece gelirle
rin âdil dağılımı ile değil, aynı zamanda hak ve 
hürriyetlerin de bütün milletimiz için yaygın ve kul
lanılabilir hale getirilmesiyle gerçekleştiğine inanmış, 
hürriyetleri kitaba yazmakla yetinmeyerek, onların 
fiilen kullanılabilmesini mümkün kılacak şartları ya
ratmayı, temel görevlerimizden biri saymışızdır. 

Bize göre, yani Adalet Partisi MilL-i Meclisi Gru-
püna göne, huzurunuza getirilmiş ©lan 'bütçenin bir 
özelliği, çeşitli alanlarda bu görevi yerine getirme 
azim ve kararını büyük rakamlar şeklinde ifade et
mekte olmasıdır. 

Hürriyetlerin kitaba yazılması ve onların bütün 
milletimizce kullanılabilme imkânlarının yaratılması 
da, kanaatimizce yeterli değildir. Hürriyet olma
yan yerde gerçek bir milleitleşmeden söz edilemiye-
ceğine içtenlikle inandığımız için, milliyetçi bir par
ti olarak, hak. ve hürriyetlerin Anayasamızda belir
tilen dokunulmazlığının, devredilmezliğinin, vazge
çilmezliğinin sağlam bir inanç halinde vicdanlara sin
dirilmesinin de şart olduğu kanaatindeyiz. 

Muh'fcer'em milletvekilleri, bazı şeyler vardır ki, 
'onlar insanın gözünden ve kulağından beynine de
ğil, göğsünden dosdoğru kalbine girer. Onlar ak
lımıza değil, gönlümüze seslenen şeylerdir. On
ları idrak etmeyiz, hissederiz, sezeriz. Bunun için
dir ki, onlar uğruna hiç düşünmeden hayatımızı dahi 
feda ederiz. Kutsal dediğimiz, mukaddesat dediği
miz şeylerdir bunlar. Bunlardan yoksun olan bir top
lumun millet olarak, bağımsız bir kişilik olarak var 
olması, varlığını sürdürmesi imkânsızdır. Biz, hür
riyetin de bu kutsallardan biri olduğuna inanıyoruz 
ve çocuklarımızın hürriyet ve hak âşıkı insanlar ola
rak yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. 

Üzerinde durmak istediğimiz ikinci nokta, hür
riyetlerin sınırlanması meselesidir. Bizim bu mesele 
hakkındaki açık ve kesin görüşümüz şudur: Sınırsız 
(hürriyet olamaz. 
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, Anayasamızın 11 nci maddesi, bütün hürriyetle
re, altını çizerek tekrar ediyorum bütün hürriyetlere 
genel bir smrı çizmiştir. Anayasamızın bu maddesine 
göre, Anayasalda yer alan hak ve hürriyetlerden hiç 
binisi, insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak 
(kastı .ila kullanılamaz. Türk Devletinin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmak 
kastiyle kullanılamaz, Cumhuriyeti, dil ayrımına 
dayanılarak ortadan kaldırmak kastiyle kullanılamaz, 
ırk ayrımına dayanılarak ortadan kaldırmak kastiyle 
de kullanılamaz, sınıf ayrımına dayanılarak ortadan 
kaldırmak kastiyle de kullanılamaz, din ve mezhep 
ayrımına dayanılarak ortadan kaldırmak kastiyle da
hi kullanılamaz. 

Anayasamız, «kullanılamaz» dediğine göre, 
bu middede sınırlamaların en kesin biçimi, en son 
derecesi, yani yasaklama getirilmiştir. Yasaklama
dan öteye sınırlanma olmaz, en son derecesi yasak
lamadır. Sonra da, «hürriyetlerden hiç birisi» de
diğine göre, bütün halk ve hürriyetlerin, bu arada 
düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin de bu sı
nırlamanın şümulüne girdiği tartışma götürmez. 

Şimdi, bir muhterem zat tutar da, düşünceyi açık
lama hürriyetinin sınırsız olduğunu, yani meselâ biz
zat düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini ortadan 
kaldırma kaistıyla dahi kullanıia'bileceğini iddia eder
se, elbette bu iddia Anayasanın, düşünceyi açıkla
ma hüriyetini bu maddedeki sınırlamanın dışında 
bırakacak sakilde değiştirilmesi gerektiği anlamına 
ve ancak bu anlama alınabilir. Yoksa, hiçbir aklı 
başında insan; «Anayasanın bu maddesi olduğu gibi 
kalsın; ama düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
sınırsız olsun» demek gibi bir mantıksızlık ve Anaya
saya saygısızlık yapmaz, yapamaz. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

«Anayasayı değiştirelim, demek istiyorduk». Bir 
görüştür, saygı duyarız. «Olur mu efendim?» diye 
kıyametleri koparmayız; oturur, efendi efendi tar
tışırız. Ama biz de; «Anayasanın şu veya bu mad
desi böyle kaldıkça Devlet idare edilemez, değiştiril
mesi gerektir» dediğimiz zaman, bu görüşe de say
gı gösterilmesini isteriz. Niçin kıyametler koparıl
dığını anlamakta da gerçekten güçlük çekeriz. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 
11 nci maddesinin değiştirilmesi de yetmez, bir de 
İnsan Hakları ve Anahürriyebleri Korumaya Dair 
Sözleşmenin 10 ncu maddesi var. Bizim de katıl
dığımız bir sözleşme. Haltta burada, bizim 11 nci 
maddeden daha geniş bir sınırlama var. 

Bu 10 ncu maddedeki hürriyet, yani «ifade ve 
izhar hürriyeti» deniyor orada; «açıklama ve yayma 
hürriyeti». Bu hürriyet, «tahditlere ve müeyyidele
re tâbi tutulabilir» diyor, «Tâbi tutulur» demiyor. 
«O hal/de ben gelirim, tâbi tutmam, mesele biter». 
Denemez. Fakat bir mantıktır. Çünkü bir başkası 
da gelir, «ben tâbi tutuyorum» derse, ona; «olmaz, 
tutamazsın» diyemezsiniz. Temel hak ve hürriyetle
rin «kullanılması düzenini yaz - ıboz tahtası haline 
getirmek ne caizdir, ne de mümkündür. 

O halde, yalnız Anayasamızı değiştirmekle me
sele çözülmeyecek, Kuzey Kutup dairesinden başla
yıp, Matapan burnuna kadar bütün Avrupayı dola
şarak bu 10 ncu maddenin değiştiriıknesi için de mu
fassal girişimlerde bulunmak lâzım gelecektir. 

«Efendi, Baltı ülkelerinde bu tâbi tutulaJbilir ceva
zı kullanılamıyor, kullanıteıyor. Onlar tabi tutmu
yorlar» da denemez. Çünkü, Batı ülkelerinin hepsin
de, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, bu 
10 ncu maddedeki cevaz unsurlarına dayanılarak, çe
şitli sınırlamalar konmuştur. Meselâ mı? Meselâ, 
düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, bu 10 ncu 
maddenin ifadesiyle, başkalarınım (dikkatinizi rica ede
nim arkadaşlarımı) şöhret ve haklarının korunması 
için bütün Batı ülkelerinde kanunlarla tahditlere ve 
müeyyidelere taibi tutulmuş. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi, vatan
daş hak ve hürriyetleri için verilmiş çetin bir müca
dele geleneğinin meşru varisidir, meşru varisi. Biz, 
hürriyetlerin, her ne suretle olursa olsun, Anaya
sanın ve katıldığımız milletlerarası sözleşmelerin me
tin ve ruhuna aykırı düşecek biçimde sınıflanmasına 
asla razı olamayız; fakat hürriyetlerin balyoz haline 
getirilerek, bizzat hürriyetlerin başını ezmesine de 
müsaade edemeyiz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bizim için mesele, Anayasal sınırların zorlanması 
değildir. Bunlar zorlanamaz. Çünkü, Anayasal sı
nırlamalar; bizzat hak ve hürriyetleri ve bu hak ve 
hürriyetlere sahip olunanın ilk şartı olan millet ve 
devlet varlığını koruyabilmek için, ihmal edilmez, 
edilemez bir zarurettir. Bizim için mesele; bu sınır
lamaların tatbikat ve fiiliyatta kötüye kullanılması
nı kesin olarak önlemektir. Biz, «Ben kırarsam ka
za, sen kırarsan ceza» zihniyetiyle yapılan uygula
maların ıstırabını çekmiş ve kurbanlarını vermiş in
sanlar olarak, böyle bir kesin önlemenin lüzumu
nu herkesten iyi takdir edecek durumidayız ve bunun 
sağlanması için de, sınırlamaları uygulayanlar kadar, 
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hak ve bürriyetifcri kullananların da dikkatli, dürüst 
ve iyi niyetli almalarının şart olduğu kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi Meclis 
Grupu, 1976 Bütçesinin gerekçesinde ve Sayın Ma
liye Bakanının, gerek Bütçe Karma Komisyonu ve 
gerekse Yüce Meclisler huzurunda yaptığı konuşma
larda bütün ayrınıtılarıyle, etraflı şekilde ifade ve 
izah edilmiş olan ekonomik görüşleri ve Hükümetin 
bu Bütçe ile uygulamak istediği ekonomik ve malî 
politikayı bütünüyle desitdklemektedir. 

Bu itibarla, biz burada, bütün konuları tekrar 
ve ayrıntılarıyl'e ele alarak kıymetli vaktimizi israf et
meyeceğiz. Yalnız, Bütçenin çok önemli gördüğü
müz bazı özellikleri üzerinde durmak ve mutlaka açık
lığa kavuşturulması gerektiğine inandığımız birkaç 
noktaya değinmekle yetineceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bir topluluğun tam bir 
bütün, yani gerçek bir millet haline gelebilmesi ve 
toptan kalkınabilmesi için, ekonomik bir bütün teş
kil etmesinin de zarurî olduğu bilinen bir gerçektir. 

Ekonomik bütünlüğün önşartı, şüphesiz toprak 
bütünlüğü, başka bir deyişle coğrafya birliğidir. 
Coğrafya birliği de, tıpkı tarih birliği gibi, milleti 
bütünleştiren önemli bir .etkendir. Çünkü mlillet, onu 
oluşturan insanlar anasında sürekli ilişkilerin ve ku
şaklar boyunca ortak şartları içinde yaşamış olmanın 
eseridir. Sürekli ilişkiler ve ortak şartlar içinde uzun 
bir yaşama ise, ortak bir yurt, yani coğrafya bir
liği olmaksızın gerçekleşemez. 

Muihterem milletvekilleri, bu vesile ile önemli bir 
noktaya da kısaca değinmek istiyorum. Bu topraklar 
üzerinde asırlarca aynı tarihi yaşamış, aynı imanı 
paylaşmış, aynı zaferleri birlikte tatmış, aynı felâ
ketlere birlikte göğüs gerrnıiş, bu topraklar için ter
temiz kanlarını dökmüş; kaderde, kıvançta ve tasada 
daima ortak olmuş insanlar birbirlerine çözülmez 
bağlarla bağlanarak, yekpare bir milleti, Türk Mil
letini oluşturmuşlardır. Bu insanlardan bir kısmım 
ışu veya bu sapık mülâhazalar ve emellerle millet 
'bütünlüğünün dışına çıkarmayı istemek, eğer hıya
netlerin en büyüğü değilse, affedilmez bir gaflettir 
ve bizim milliyetçilik görüşümüze taban tabana zıt 
bir dalâlettir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
'alkışlar) 

Ancak muhterem arkadaşlarım, coğrafya birliği
nin ekonomik bütünlük haline getirilmesi, yani o 
coğrafyayı meydana getiren bölgelerin yalnız siyasî 
ve idarî bakımdan değil, ekonomik bakımdan da 
bir bütünlük teşkil edecek şekilde birbirine bağlanma

sı da lâzımdır. Bu lüzumu gerçekleştirmek için, 
Adalet Partisi olarak, erişilmesini gerekli gördüğü
müz ve şimdiye kadar erişmek için gayret sarf etti
ğimiz hedefleri şöylece özetleyebiliriz: 

1.Ulaşım yollarının ve haberleşme vasıtalarının 
bütün yurt sathında yaygın biçimde geliştirilmesi, 

2, Bütün bölgelerde altyapı tesislerinin süratle 
tamamlanması ve kalkınmanın dengeli bir biçimde 
bölgelere yayılması imkânlarının sağlanması, 

3; Bölgeler arasında ahenkli bir işbölümünün 
geliştirilmesi, 

4. Bölgelerin, bütünleşme etkeni olabilecek şe
kilde birbirine ve bütüne bağımlı kılınması, yani bi
rinin ötekinden ve hepsinin teker teker bütünden vaz
geçemez hale getirilmesi. 

5. Ayrıcalıklar yaraitıllmaksızın, yani imtiyazlar 
yaratimaksızın bölgesel özelliklerin vurgulanması, 

6. Yaygın ve sürekli bir iç ticaret ilişkileri man
zumesinin geilişitirilmiesi ve dış ticaretin bütün yurt 
için ortak 'bir düzene 'bağlanması, 

li Ekonominin belli merkezler çevresinde yoğun
laşarak düğümler teşkil etmesinin önlenmesi ve böy
lece memleketimizin tek ve bütün bir millî pazarı 
haline gelmesinin sağlanması. 

Hasılı, bir kelime ile; memleketin çeşitli bölge
lerinin ve buralarda yaşayan toplulukların birbirine 
lehimlenmesi. 

Biz Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu olarak, 
Hükümetin programında ve bugüne fcadarki icraatın
da olduğu kadar, özellikle huzurunuza getirilmiş oları 
1976 yılı Bütçeslinde de ıbu hedeflere ulaşma gayreti-
ni'.n somut delillerini görmekteyiz. 

Millet bütünlüğünün kurulması ve korunması, 
sosyal refah devletinin ve toptan kalkınmamın gerçek
leşmesi için, ihöigelerarıasında adaletli bir denge ku-
ru'lrmasının en önemli temel şartlardan biri olduğuna 
öteden beri inanmış olan Adalet Partisi Meclis Gru
pu, 1976 Bütçesinin bu çok önemli özelliğini en yükr 
sek derecede değerlendirmektedir, 

Ekonomik bütünlüğü gerçekleştirmenin ikinci 
önemli şartı, sosyal adalet ve sosyal güvenliği, mil
letimizin bütün fertlerine ve kesimlerine yaygın bir 
hale getirmektir. Bu görüş, Adalet Partisinin ekono
mik ve sosyal politikasının temel dayanaklarından 
biridir. 

Muhterem milletvekilleri; dilimizde «Biri yer biri 
bakar, kıyamet ondan kopar» diye bir söz vardır. 
Kanaatimizce; birinin yediği, ötekinin baktığı ke
simlerden oluşan bir topluluk gerçek bir millet sa-
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yılamaz. Böyle bir topluluğun, öteki etkenlerin hep
si var olsa dahi, milletleşme için gerekli bütünleşme 
derecesine ulaşması ve milletçe toptan kalkınması 
imkânsızdır. Böyle bir durum, hürriyetçi demokratik 
bir toplum biçimi olan milletten gayri bütün top
lum biçimlerinde, komünizmi uygulayanlar dahil, 
özellikle komünizmi uygulayanlar dahil, adeta ortak 
bir niteliktir. Böyle toplumlarda daima biri yemek
te, öteki bakmaktadır. Hâlâ da öyledir. Bu yüzden, 
yiyenlerle bakanlar tam anlamı ile ve gönülden bir
birine bağlanamamışlardır ve bütünleşememişlerdir. 
Bizim milliyetçiliğimizin en önemli hedeflerinden bi
ri, böylesine bir bütünleşmeyi gerçekleştirmektir. An
cak, biz bu gerçekleşmenin genel bir modeli, bir re
çetesi bulunduğunu kabul etmiyoruz. Her topluluğa 
her zaman uygulanabilir reçetelerin sadece bir soyut
lama olduğunu ve bunların başarı kazanmadığını ta
rih açıkça göstermektedir. Bizim görüşümüz odur. 
Her millet gibi Türk Milleti de bu hedefe ulaşmak 
sorununu bütün öteki sorunları gibi şüphesiz ilmin 
ışığında; fakat kendine mahsus, kendi gerçeklerine 
uygun bir tarzda çözümlemek durumundadır. Bu 
kendine mahsusluğu belirleyen şey de, milletimizin 
tarihi ve o tarihin yarattığı toplum tablosudur. 

Muhterem arkadaşlarım; tarih, sınıfsız ve çelişki
siz bir toplumun imkânsız olduğunu göstermiştir. Ta
rihin her döneminde topluluklar içinde sınıflar daima 
var olagelmiştir. Bir sınıfın öteki sınıfları yok et
mesi, ya da sınıf ayrılıklarını doğuran toplumsal iliş
kilerin kökünden değiştirilmesi yolu ile tek sınıflı, 
daha doğrusu sınıfsız bir toplum meydana getirme 
girişimleri iflâs etmiş, iflâs. Sınıfsız ve çelişkisiz bir 
toplum, daima bir varsayım olarak kalmıştır. Ger
çekleştiği sanılan sınıfsız toplum içinde, derhal ve 
bu sefer başka nitelikte, başka toplumsal ilişkilerden 
ve şartlardan doğan yeni sınıfların meydana geldiği 
görülmüştür. Sınıflar olunca, bunların arasında fark
lılıklar ve çelişkilerin de ortaya çıkacağı aşikârdır. 
Bu farklılıklar ve çelişkilerin millet bütünlüğünü ze
deleyecek raddelere varmamasını sağlamanın çaresi 
nedir? Biz bu çarenin sınıf kavgası olamayacağı ka
naatindeyiz. Çünkü, böyle bir kavga, sonu ne olursa 
olsun, yainız yeni sınıflar, yeni çelişkiler yaratmakla 
kalmaz, üstelik ister istemez millet bütünlüğünün, 
hatta bütünleşme istidadının parçalanmasına ve sön
mesine yol açar. Netice; yeni yiyenler, bakanlar, 
ezenler, ezilenler hikâyesi... 

Biz, kilitsiz kapıların tokmaklarını çevirip içeri 
girivermek gibi bir hayale kapılmanın da çare olama

yacağı kanaatindeyiz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Çünkü, birçok memleketlerde, sos
yal demokratların sırtına binilip rahat rahat girilen 
kapıların, sonradan çifter çifter kilitlerle, insan hak 
ve hürriyetlerinin üzerine sıkı sıkıya kapatıldığını, 
üstelik bu kapıların ardında hak ve hürriyetlerle bir
likte, tokmakları çevirenlerin de zincirlere vuruldu
ğunu görmüşüzdür. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Biz, çelişkileri yaratan ve keskinleştiren şartların 
olduğu gibi muhafazasına da taraftar değiliz. Biz ça
reyi, kavgada, brütal düzen değişikliklerinde, ya da 
körükörütie tutuculukta değil, çelişkileri yaratan ak
saklıkların ıslahında görüyoruz. Biz, ıslahatçı ve ile
rici bir partiyiz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) İhtilâlci, ya da gerici bir parti değiliz. 

Fertlerin arasında olduğu gibi, sınıflar arasında 
da kaçınılmaz olan farklılıkların ve çelişkilerin, bü
tünleşmeye engel olarak yerde, tersine bütünleşmeye 
etken olacak biçimde uzlaştırılması mümkün olduğu
na, uzlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. 

Nasıl?.. Kısaca; sosyal adalet ve sosyal güvenli
ğin tam anlamıyle yaygın bir hale getirilmesiyle; 

Dengeli, hızlı ve toptan bir kalkınmanın gerçekleş
tirilmesiyle; 

Sosyal hareketliliğin geliştirilmesiyle. 

Muhterem milletvekilleri, kalkınma ve refah şüp
hesiz herkesin amacıdır; fakat kalkınma ve refahın, 
iyi olduğu gibi kötü neticeler de doğurabileceğini 
gözden uzak tutmamak lâzımdır. Refahın, ülkeyi 
zengin - fakir bölgelere, milleti nasipli - nasipsiz sı
nıflara ayırıcı değil, bütünleştirici bir rol oynayabil
mesi için, ülkeye yaygın bir hale getirilmesi ve bü
tün kesimlere âdil bir şekilde dağıtılmasının sağlan
ması şarttır. 

Aksi takdirde refah, bazı bölgelerde ve bazı ke-: 
simlerde yoğunlaşarak, çelişkileri keskinleştirmekten 
başka bir şeye yaramayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, biz Adalet Partisi ola
rak, sanki değiştirilmez bir kötü kader, bir uğursuz 
baykuş gibi siyasî ve idarî edebiyatımıza yerleşmiş 
olan «mahrumiyet bölgesi» deyimini sözlüklerimizden 
silmek, milletimize bu deyimi unutturarak azim ve 
kararındayız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Yine biz Adalet Partisi olarak, Türk Milletini, 
yeğenlerle bakanlardan oluşan dengesiz ve adaletsiz 
bir toplum olmaktan çıkarmak; birlikte pişirilip, 
kotardığı yemekleri tek 'bir sofranın çevres'inde top-
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lahıp birlikte yiyen bir aile haline getirmek azim ve 
kararındayız. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu azim ve kararın üstüne, «sosyalistti, kapitalistti, 
sağdı, soldu, şuydu, buydu» diye bir yafta yapıştırma
ya ihtiyacımız yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Bu, sadece milletimizin gerçeklerinden, Türk Mil
letinin üstün bir millet olduğu inancından kuvvet alan, 
gösterişsiz, etiketsiz; fakat sarsılmaz ve yıkılmaz bir 
azimdir. Bu da işte, bizim milliyetçiliğimizin ana çiz
gilerinden biridir. 

Muhterem milletvekilleri, biz bir halk hareketinden 
doğduğumuz için, milliyetçi olduğumuz için millete 
dayanan; demokrasiyi millet hâkimiyetine en geniş an-
lamıyle gerçekleştirmeyi, hürriyetleri ve refahı milleti
miz ve memleketimiz için ortak bir nimet haline ge
tirmeyi amaçlayan bir parti olduğumuzu her zaman 
söyledik, söylüyoruz. Bunun böyle olduğunu yalnız 
sözle değil, fiiliyat ve tatbikatla da durumdan ispat et
tik, ispat ediyoruz. Buna rağmen bazı kimseler bize, 
«Siz halktan yana değilsiniz, siz sömürücülerin, te
kelci kapitalizmin, işbirlikçilerin temsilcisisiniz» diyor
lar. İçinden çıktığımız ve bizi tekrar tekrar iktidara 
getiren milyonları ve milyonları bir tarafa itip «ege
men güçler» dedikleri ne idüğü belirsiz bir zümreye 
maletmekte inat ediyorlar. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

Bunlara; acı duygularla, acı hatıralarla dolu yü
reklerimizden sesleniyoruz. Biz, Adalet Partisinin, ta
rihimizin bir devrinde hakarete, zulme, i'tisafa uğra
mış, parya muamelesi görmüş milyonların, mazlum 
ve masum halk yığınlarının her türlü baskıya göğüs 
gererek, her türlü çileye katlanarak, bir araya gel
mesiyle kurulduğunu unutmadık. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Başkalarının da bunu unutmasına asla müsaade 
etmeyeceğiz; ama bunu, parlak nutuklar atarak, ba
ğırıp çağırarak, muarızlarımıza hakaret yağdırarak de
ğil; şimdiye kadar olduğu gibi, bağrımıza taş basıp 
iş yaparak, hizmet yaratarak; yoksul halkımıza bi
raz daha refah, biraz daha aydınlık, biraz daha mut
luluk, biraz daha hürriyet götürebilmek için, gecemizi 
gündüzümüze katarak yapacağız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bize kimse, ama hiç bir kimse, şunun temsilcisi, bu
nun malı diyemez. Biz milletin temsilcisi, milletin ma
lıyız. Egemen güçler diye bir şey tanımıyoruz. Türki
ye'de bir tek egemen güç vardır : Millet. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, Vaktinizi fazla, almamak 
için, maruzatımın bir kısmını söylemekten vazgeçiyo
rum; fakat muhterem Demokratik Partinin sözcüsü 
muhterem arkadaşımın, benim yazılı olarak basılmış, 
yani makineye çekilmiş konuşmamın metninin sonun
daki bir cümleye alınmış mı, takılmış mı, ne olmuş, 
anlayamadım. O cümleyi; (tahrif de diyemeyeceğim, 
tahrif yakıştıramarn kendisine) acele ile değiştirerek 
okudu. 

«Adalet Partisinin Grup Sözcüsü Sebati Ataman, 
basılı (şöyle de gösterdi) sözlerinin sonunda Demok
ratik Partiye : Siz bu bütçeye beyaz oy vermek zo
rundasınız diyor.» «Siz bu Bütçeye beyaz oy vermek 
zorundasınız diyor.» 

Benim, şimdi o cümleyi okuyacağım; Samimi ka
naatim olarak okuyacağım; fakat bu cümledeki hi
taptan, muhterem Cevat Önderi istisna ederek okuya
cağım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Demokratik Parti muhterem milletvekillerine ge
lince; sizden muhterem arkadaşlarım, çile çekmiş kal
bimin bütün samimiyetiyle ve açıkça bu Bütçeye be
yaz oy vermenizi istiyorum. 

«Zorluyor» diyor. Çünkü, bakın arkadaşlar, ni
çin beyaz oy vermenizi istiyorum : Çünkü bu oylar, 
herşeye rağmen, sizin yıllarca savunduğunuz prensip
lere; prensipler uğrunda bizimle birlikte ter döktüğü
nüz, göz- yaşı döktüğünüz, çilesini çektiğiniz davaya 
sadakatinizin ifadesi olacaktır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Demokratik Partiden adam çalmak, adam aşırmak 
gayreti midir bu? Bu samimî hitap, Demokratik Parti
den adam çalmak gayreti midir? Demokratik Parti ola
rak kalarak, prensiplerinize ve davanıza sadakatinizi 
ispat ederek beyaz oy vermez misiniz? Mükemmelen 
verirsiniz. Verseniz kıyamet kopmaz, Demokratik Par
ti olmaktan çıkmazsınız, Demokratik Parti olarak 
kalırsınız ve milletin nazarında emin olun ki daha çok 
kuvvetlenirsiniz, samimî olduğunuzun yeni bir delilini 
vermiş olursunuz. Ben bunu samimî kanaatim olarak 
söyledim. Cevat Önder arkadaşım, acaba Demokratik 
Partinin içinden adam mı çekmek teşebbüsüdür ve-
himine düşüp, burada benim sözlerimi değiştirip, ba
na, hiç aklımdan geçmeyen birtakım niyetler ve kasıt
lar ifade etmek... (kelimeyi bulamıyorum, kendisinin 
bulması lâzım)... bulundu. Bunu esefle karşıladığırpı 
arz ederim. 

Şimdi, ben burada sözlerimi bitirirken, muhterem 
Halk Partili milletvekillerine de hitap ediyorum. Muh
terem Demokratik Partili arkadaşlarım, muhterem 

— 218 -



M. Meclisi B : 58 17 . 2 .1976 0 : 2 

Halk Partili milletvekillerine de hitap ediyorum. Ben, 
onlara da diyorum ki; Adalet Partisi Meclis Grupu-
nun temel konulardaki görüşlerini mümkün olduğu 
kadar açık olarak izah etmeye çalıştım. Bütün mesele
leri, bütün boyutlarıyle, her yönüyle bir projektör 
ışığı altında aydınlattığım iddiasında değilim; fakat 
bazı önemli noktalara, zayıf da olsa bir ışık tutabildi
ğimi zannediyorum ve bu ışığın aydınlığında, Cumhu
riyet Halk Partisinin muhterem milletvekillerinin ve
recekleri kırmızı oyların biraz olsun pembeleşeceğini 
umuyorum. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Muhterem Başkan, gösterdiğiniz müsamahadan do
layı size ve değerli milletvekilleri, beni sabırla dinle
mek lütfunda bulunduğunuz için de sizlere teşekkür 
ediyor ve cümlenizi Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
saygılarla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baş
kan, Grup sözcümüzün sözlerinin tahrif edilmiş ol
masından dolayı Grup adına söz talebimiz vardır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, evelâ Sayın Öl
çen söz istediler, ondan sonra sizi dinlerim. 

Buyurun Sayın Ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başkan, 
eğer izin verirseniz Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna 
atfen bazı telmihlerde ve sataşmalarda bulunulmuştur. 
Bunlardan iki tanesini bilginize arz edeyim : 

«Rakam partizanlığı» deyimi ile, 
«İki Türkçe» adı altında yapılan tiratla ilgili. 
Eğer İçtüzüğün 70 nci maddesini, bu imkânı bize 

sağlamak üzere uygulamayı düşünüyor iseniz, size son
suz teşekkürlerimi şimdiden sunarım Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baş
kan, Demokratik Parti grup sözcüsü; Adalet Partisi 
Grupunun bugün yapacağı konuşma ile ilgili bölümün
den bahsederken; Sayın Adalet Partisi sözcüsü bunun, 
hakikatlere uymayan insafsız ve yanlış bir beyan ol
duğunu ifade buyurdular. Ayrıca, partimize sesleniş
lerinde de Demokratik Partinin gerçekten tahammül 
edemeyeceği ölçüde, Adalet Partisi grup sözcüsünün 
ağzından duymaya tahammül edemeyeceğimiz ölçüde 
bazı sataşmalarda bulundular. Bunları cevaplandırabil-
mek için İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz talep 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir misâl rica 
edeyim. Sataşma olduğuna dair bir misâl veriniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Arz ede
yim. «İnsafsız, yanlış, tahrif edilmiş» terimleri var 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, önce Sayın 
Karaca'dan bir ricada bulunarak kendisine söz veriyo
rum. Çok kısa, sadece isminizin geçmiş olmasından 
bahisle... (A. P. sıralarından «Vazgeç» sesleri.) 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz... 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Arkadaşlarım öyle istiyor. 
BAŞKAN — Arkadaşlarınız öyle istedi diye de

ğil. Biz efendim, başkalarının... 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, müsaade buyurun. Söz 
verdim kullanmadınız, bir de itiraz ediyorsunuz. Mü
saade buyurun, ben ifade edeyim. 

Sayın Önder, Demokratik Parti Meclis Grupu adı
na yaptığı konuşmada; benim takdirime ve tespitime 
göre de gereksiz ve icapsız, şahsınızdan bahsetti. Söz 
istediniz, sataşma olduğunu söylediniz. Demek ki ar
kadaşlarınızın müracaatı ile bu sataşmayı geri alıyor
sunuz. Teşekkür ederim. 

Sayın Ölçen, sizi de dikkatle takip ettim. Sayın 
Ataman'ın, Adalet Partisi Meclis Grupu adına yaptığı 
konuşmada; bir partiyi, bir grupu, bir görüşü şu veya 
bu şekilde - ki ifadenizde de tartışma doğuracak bir 
şey yok - partinizi ilzam eden ve 70 nci maddeye gö
re cevap hakkı doğacak bir ifade kullanılmadı. Bir ge
nelleme idi, bu genelleme içinde bu düşünceyi kabul 
etmeyenler arasında alınanlar, gocunanlar olabilir. Za
ten hiç bir hatibin yaptığı konuşmayı, gerek şahsı, ge
rek grupu adına yaptığı konuşmayı herkes beğenecek 
diye bir kaide yoktur. Bundan şu veya bu şekilde Mec
lis Grupunuzun cevaplama isteği doğdu diye yaptığı
nız. müracaatı ben, takdir ölçülerim içinde şu anda ye
rinde bulmuyorum. Esasen, bundan sonra devam ede
cek bütçe görüşmelerinde bunların cevabının verilme
si, eğer sizi mutlaka ilzam etti iddiası var ise, mümkün
dür. Bir de şu şekilde söz verebilirim; Direnirseniz, ıs
rar ederseniz, Genel Kurulun kararını alırım, ancak o 
zaman söz verebilirim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kararınıza saygı duyuyorum ve direnmeyi aklımdan 
geçirmiyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Korkmazcan; I 
benim şu anda tespit edebildiğime göre, Sayın Ataman 
konuşmasında... 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
Sayın Sebati Ataman... (Gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Doğru efendim. Sayın Kemal Ata
man, doğru. Biz, grup adına yapılan görüşmelerden 
bahsettiğimize göre, iyi de oldu bu, yumuşatıcı bir ha- I 
va da doğurdu. 

Sayın Sebati Ataman'ın, Adalet Partisi Meclis Gru- I 
pu adına yaptığı konuşmada, benim tespit edebildiğim I 
kadarıyle; eğer bir ısrar olursa zabıtlardan bunu tes- I 
pit etmek mecburiyet ndeyim. Konuşmalarında geçen 
kelimeleri bendeniz daha evvel de tespit etmiştim. 

Şimdi sizin müracatınız üzerine de tespit ettim. Sa- I 
yın Cevat Önder'in şahsiyle ilgili, Sayın Cevat Önder' I 
in Grup sözcüsü olmasına rağmen; kendisine ait, ken- I 
di gruplarına ait basılıp, basına dağıtılan metnin de
ğiştirilmesini izah sırasında kullanılmış sözler idi. Bu
rada bir sataşma olduğu kanaatini taşımıyorum. Şu- I 
nun için taşımıyorum : I 

Sayın Önder, Demokratik Parti Grupu adına ce
vaplandırırken bu metni, yeni ve eski şekliyle, ki ye- I 
ni şeklini bilmiyordu, eğer yine böyle olduysa diye bir 
şarta muallâk bir ifade içinde söylediklerinin ağırlı- I 
ğıyle; Sayın Ataman'ın söylediklerinin ağırlığı arasın- I 
da bir sataşma tespit etmiş durumda değilim. I 

Buyurun efendim. I 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baş

kan, bizim daha önce Sayın Başkanlığa yazılr olarak I 
bir müracaatımız var. Bu müracaatta, sadece Sayın I 
Ataman'ın sonradan yazılı metinle ilgili olarak söyle- I 
diği hususlarla ilgili değil; daha önce «Milliyetçi Cep
he» meselesiyle ilgili olarak bahsettiği tahrifatı orta- I 
ya koymuş olmasıdır, konuşmasının başlangıcından, j 
Zatıâliniz sadece sondaki durumu nazarı itibare alı- I 
yorsunuz. I 

Bizim söz hakkımızı doğuran sebeplerden birisi, 
bu metinle ilgili olarak sonradan söylenendir. I 

ikincisi; «Milliyetçi Cephe» tarifinin tahrif edildi- I 
ği yolundaki ifadeleridir. Bu konuda ısrar ediyoruz. I 
Çünkü, «cephe» sözü bir komünist sloganıdır. I 

Üçüncüsü; Demokratik Partiyi, adeta Adalet Par- I 
tisinin mücadelesini vermek iddiasında bulunduğu da- I 
va ile aynı paralelde gösterme gayretinde bulunmuştur I 
sayın Ataman. I 

Demokratik Partinin, mücadelesi ile Adalet Partisi- I 
nin, şaibeli Adalet Partisinin bugünkü mücadelesi ara- I 
sında hiç bir paralellik yoktur. Bunu da açıkça ifade I 
etmek mecburiyetindeyiz. | 
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BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, anladım efen
dim, müsaade buyurun. 

Bu son günlerde şu veya bu şekilde, İçtüzüğün 
bazı boşluklarından, bazı imkânlarından istifade etmek 
suretiyle, yerinden ifade etmek şekliyle tezahür eden 
bir Parlamento usulü haline geldi. 

Kanaatimce yerinizden vaki söz isteme ve İçtüzü
ğün 70 nci maddesi ile ilgili söz isteme talebinizle çok 
şeyleri ifade ettiniz. 

Şimdi, gayet dikkatle takip ettiğim konuşmalarda; 
Sayın Sebati Ataman, milliyetçilik hakkındaki Adalet 
Partisinin görüşlerini izah ederken de, yerinizden kalk
mak suretiyle müdahalede bulundunuz ve hatta o ara
da, şu anda zabıtları tetkik etmememe rağmen, mü
zakereleri dikkatle takip ettiğim için ifade ediyorum; 

«Bize milliyetçilik dersi veremezsiniz? Demokratik 
Parti Grupu adına söz istiyorum» diye de ifadede bu
lundunuz. 

Şu halde, milliyetçilik anlayışının, Adalet Partisinin 
milliyetçilik anlayışıyle Demokratik Partinin milliyet
çilik anlayışının aynı olması diye bir şey yok. Millî 
Cephe nedir, cephe nedir? Herkes görüşünü ifade etti. 
Sayın Önder, millî cephenin bir komünist taktiği ol
duğunu, 1903'te bunun uygulamalarının olduğunu söy
lediler. Sayın Ataman da, «öyle değil, bu bir gelişim
dir, oluşumdur» diye kendi görüşlerini ifade ettiler. 
Orada da ben bir şey bulamadım. Demokratik Parti 
ile Adalet Partisinin milliyetçilik anlayışı bir olsaydı, 
zaten böyle bir karşı karşıya gelme durumu olmazdı. 
Benim yine tespit ettiğim, Sayın Ataman'ın konuşma
sında; Demokrat Partiden beri gelen milliyetçilik an
layışının, siz de bizim gibi cefasını çektiniz diye, benim 
tespitime göre, bir sataşmayı değil, bir takdiri ifade 
eden bir ifade kullandı. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Bu bakımdan, direnirseniz söz veririm. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz
can. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şevket 
Kazan, buyurun (A. P. ve M, S. P. sıralarından alkış
lar.) 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

1976 Malî Yılı Bütçe tasarısı üzerinde, Millî Se
lâmet Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Konuşmama baş-
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larken, hepinizi şahsım ve Grupum adına hürmet ve 
muhabbetle selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, 1976 Malî yılı Bütçesinin 
geçmiş yıllara oranla, son derece yüksek bir grafik 
noktasında bulunuşu, bizi ister istemez, bu neticeyi 
doğuran âmillere kısa da olsa bir bakış yapmak mec
buriyetinde bırakmaktadır. Bu âmilleri zaman mefhu
mu içerisinde tespit edebilmek için, demokratik haya
tımızın vazgeçilmez unsurları olan ve şu Parlamento
nun çatısı altında, millî iradeyi temsil eden siyasî par
tilerin durumlarını ve görüş farklarını ortaya koymak
ta zaruret vardır. -

BAŞKAN — Sayın Kazan, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, ayakta ve aralarda do
laşmak suretiyle sayın hatibin konuşma imkânını zor-
laştırmamaınızı rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Muhterem mil

letvekilleri, çok partili siyasî hayata girdiğimiz 1946 
yılından 1972 yılına kadar olan devre içeDisdnide mem-
İökdtüımizde, muhalefet ve iktidar mevkilerinde bu
lunan siyasî partiler, bir fikir partisi olmaktan ziya
de, bir kitle partisi görünümü içerisinde olmuşlar
dır, Ülkemizde fikrî gelişmenin kaynağı mesaJbesin-
dekd eğitim müesseseleri, tamamen materyafet dü
şünce üzerine kurulmuştur. Kitle partileri 1972 
Ekimlimde Mıiliî Selâmet Partisinin kuruluşu ile ve 
ibiflhaiEiaa 14 Ekim 1973 seçimlerinden sonra Yüce 
Parlamenltoya girişi ile, fikir partileri halline gelme
ye başlamışlardır. Farklı görüşte ve görünüşte ol
makla beraber, diğer partiler temelde bize nazaran 
maddeci felsefeye dayandıklarından bir yanda, Millî 
Selâmet Partisi ise maneviyatçı karakteri ile, diğer 
yanda yerlerini almışlardır.' Gerçekten sol görüşle, 
kapitalist liberal görüş temelde materyalist menşeli 
olup, her ikisi de menşe ve gerekse muhteva iti
bariyle, mıiliî ıbünyemize uymayan, yıllardan beri mil
letimize ve memleketimize saadet ve selâmet getirme
yen, yeteri kadar kalkınmamıza imkân vermeyen 
yanlış görüşlerdir. 

Bugüne kadar millî ve manevî değerler bir kena
ra itilerek, tamamen maddeci görüşlere oturtulmaya 
çalışılan devlet sistemimizde, bu maddeciliğin libe
ral, devletçi, karma ekonomi ve planlı olmak üze
re her türlü şekli uygulanmakla beraber, 1975 
dünyasında Türkiye, bir türlü az gelişmiş ülkeler 
safından çıkarak, gelişmiş ülkeler arasına katılama
mıştır. Halbuki zaman faktörü her geçen gün aley
himize gelişmektedir. 

Beşerî ve ülke zenginliği itibariyle her türlü po
tansiyele sahip olduğumuz Türkiye'mizde, bugün 
eksikliğini gördüğümüz tek şey; manevî kalkınma 
gayretlerine gereği gibi önem verilmemiş olması

dır. 
Bazı siyasî partilerimiz ahlâk ve maneviyatın 

sadece lâfını yapmışlar, muktedir oldukları hıalde 
icraatını yapmamışlarıdır. Yapmadıkları için de, 
memleket ve milleti buhranlarla karşı karşıya bırak
mışlardır. 

Bunun yanında, ne Cumhuriyet Halik Partisi, ne 
de Adalet Partisi koyu faizciliğinin, zengini daha 
zengin, fakiri daha fakir yapan vergi sisteminin ve 
kredi dağılımındaki yanlış düzenlemelerin sebebiyet 
verdiği zümrevî ve coğrafî dengesizlik üzerinde dur
mamışlar, ister tek başına, ister birlikte iktidar ol
sunlar 1973 yılına kadar Türkiye'yi, millî bünyeye 
uygun, köklü ve isabetli tedbirlerle değil, idarei 
maslahatçılıkla şevki idare etmişlerdir. 

Millî Selâmet Partisi açısından her meselede 
köklü tedbir, millî görüş milletin temel görüşü is
tikametinde olan tedbirdir. Gerek siyasî, gerek hu
kukî, gerek sosyal ve gerekse ekonomik bütün mese
lelerde millî görüş fikriyatının benimsenmesi artık 
kaçınılmaz hale gelirmştir. Millî Selâmet Partisinin 
varlık sebebi de zaten budur, 

Dikkat edilecek olursa, Parlamentoda yerini al
dığından bu yana geçen 2,5 yıllık devre içerisinde, 
Millî Selâmet Partisi bir istikrar unsuru olmuştur. 
Erken seçim sevdasına kapılarak yollara düşenleri bu 
sevdadan vazgeçirmişıtir. 

Hükümet buhranlarında kurtuluş unsuru olmuş
tur. 

İktidara küsenleri hizmet platformuna çekip, 
oturtmuştur. 

İç ve dış politikada, temel istikametleri, hedefle
ri göstermiş, bu hedeflere dönük bir gayretin öncü
lüğünü yapmaya çalışmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye olarak içte 
ve dışta itibarımızın ve gücümüzün artmasını istiyor
sak, beş temel hedefe süratle yol almak mecburiye
tindeyiz. 

Bu hedeflerden birincisi iç barıştır. Millî Selâmet 
Partisi olarak fikir ve inanç hürriyeti ortamında, 41 
milyonun kardeşliği prensibini kabul etmek zarure
tine inanıyoruz. Millî Selâmet Partisi dışındaki par
tilerin, her ne kadar fikıir partisi haline gelmeye 
başladığını söylüyorsak da, bazı partilerin lider ve 
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yöneticileri fikirle kabili telif .atmayan, son derece 
kısır ve zaman zaman çirkinleşen üslup ve ifadeler
le bk'birlerini suçlamakta ve olmaları lâzım gelen 
noktadan uzaklaşmaktadırlar. Bu yolla, siyasî men
faat peşinde koşan ve bunu elde edeceğini zanneden
lerin, milleti ve memleketi ne hale getir diklerini gör
memeleri cidden acıdır, esef vericidir. 

Muhterem. m illet velk illeri, iç başın n mutlaka te
essüsü lâzımdır. Bunun nasıl temin edileceği husu
sunu biraz aşağıda, iç güvenlik ve asayiş konuları 
üzeninde konuşurken arz etmeye çalışacağımı. 

İkinci hedef, devlet - millet kaynaşmasıdır. 
Devlet̂  millete tahakküm için değil, hizmet için 

var olan bir kuruluştur. En alt kademede vazife 
yapan devlet memurundan, en yükseğine kadar her
kes işinin başında bu şuurla çalışmak zorundadır. 

ıBugiin vatandaşlarımızın devlet mekanizmasının 
işleyişinden hadsiz hesapsız şikâyetleri varsa, bizce 
bunun sebebi bu şuurun, çalışanlarda gereği gibi yer
leşmemiş ve yaygınlaşmamış olmaisıdır. Vatandaşını 
memnun edemeyen bir devlet başarılı hizmetler ver
me bahtını yitirebilir. 

Üçüncü hedef, 40 milyon memlek&t evlâdının 
kalbinde yeniden büyük Türkiye meşalesini yak
maktır. Bin yıllık şerefli tarihe sahip bu büyük mil
letin bugünkü mesulleri olarak her şeyi bir tarafa itip 
bu heyecanın kıvılcımını ateşlemek zamanı gelmiştir. 

Kıbrıs Barış Harekâtının hemen arkasından, Mil
lî Selâmet Partisi olarak bu yolda gösterdiğimiz gay
retler Cumhuriyet Halk Partilisinin yersiz kapris ve 
hevesleri yüzünden gelişme imkânı bulamamıştır. 

Bugünkü ortaklarımızın, bu atılını hamlelerini 
Cumhuriyet Halk Partisine benzer heveslere feda 
edeceğine ihtimal vermiyoruz. Milletin beklediğini 
âhmale terk edip, kendi heves ve arzulan peşinde 
koşanların halinden ibret alınması lâzımdır. 

Yukarıda arz etiğimiz üç hedefin gerçekleşme
siyle varılması mümkün olacak bir dördüncü hedef 
manevî kalkınma; beşinci hedef ise maddî kalkın
madır. 

Muhterem millet vekilleri, hedefleri böylece tes
pit ettikten sonra, 1976 Türkiye'sinin meselelerine ve 
hu meselelerin millî görüş açısından hal çarelerine 
temas etmekte fayda görüyorum, 

Bugün Türkiye'de bir iç barış ve iç huzur mese
lesi vardır. 

Bugün Türkiye'de temel hak ve hürriyetleri, özel
likle fikir ve inanç hürriyetini Anayasaya rağmen kı
sıtlayan hukukî ve cezaî mevzuat ve bu mevzuatın 
tadili meselesi vardır. 

Bugün Türkiye'de bir sosyal adalet dengesizliği 
meselesi vardır. 

Bugün Türkiye'de acilen halli gereken ekonomik 
problemler, malî meseleler vardır. Gerek vergi 
sistemi, gerek kredi dağılımı ve gerekse koyu faizci
liğin tatbikatından doğan ve bertaraf edilmesi şart 
olan bir sömürü meselesi vardır. 

Bugün Türkiye'de partizanlığın, idarei maslahat
çılığın terk edilmesi meselesi vardır. 

Bugün Türkiye'de montaj sana yünden ağır sana
yie geçiş meselesi vardır. 
. İşte şimdi bu meseleler üzerindeki görüşlerimizi 

de arz etmeye çalışacağım. 
Muhterem milletvekiılleri bugün memleketimizde 

okuyan zümre içerisinde yüksek okullardan liselere 
ve yurtlara kadar yapılan anarşik olaylar 7 - 8 sene
den beri devam etmektedir. Bu olaylar derinliğine 
tahlil edildiği zaman iki unsura dayandığı görülür: 

1, Birtakım mihrakların tahriki, 
2. Bu mihrakların tahrikine zemin bulaibiılimesi. 
Bugün hemen herkes bu olayların birtakım mih

raklar tarafından kasten çıkarıldığını ve desteklendiği
ni kabul etmekte ve fakat bu tahriklerin nerede ve 
ne sebeple zemin bulabildiği hususunda düşünmeye 
lüzum görmemektedir. Bizce asıl üzerinde durulacak 
meselle budur. 

Yine bizce bu tahriklerin zemin bulmasının baş
lıca sebebi, eğitim sistemimizin materyalist bir te
mele oturutlmuş olmasıdır. 

Bu milleti asırlar boyu cephelerde yenemeyenler, 
'bünyesinde nifak çıkarmak suretiyle bu hale getir
mişlerdir. Dün olduğu gibi, bugün de kardeşi kar
deşe düşürmek suretiyle menfur emellerini gerçek
leş türme sevdası içerisindedirler. Bu bakımdan anar
şik olaylarla mücadelede polisiye tedbirler, her ne 
kadar bir önşart ise de, kâfi değildir, 

Siz İçişleri Bakanlığının bütçesini, bağlıları ile 
<bera)ber, 7 değil, 17 milyara, polis kadrolarının 50 bin
den 150 bine çıkarabilirsiniz. Bugünkünden çok da
ha güçlü EM - REMO planlan getirebilir, polisi 
güçlendirebilirsiniz. Ancak, artık zaruret haline 
gelen manevî tedbir hamlelerine tevessül etmedikçe, 
ibaşanlı olamazsınız. Her zaman ve her yerde fır
sat buldukça söylediğimizi, yeri gelmişken, bir daha 
tekrar ermekte fayda görüyorum: Temel tercihimiz
de, materyalizmi bırakıp, maneviyatı kabule mec
buruz. Hangi çeşit materyalist düşünceyi alırsanız 
alınız, sonu anarşiye gider. Yetişen nesillere, temiz 
kazanç ile kirli kazanç arasındaki farkı, her şeyin 
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2 günlük dünya hayatından ibaret olmadığını öğret
mezseniz, yakalanmazsa zengin olacağını düşünen 
kişileri, harika saymaktan geriye tutamazsınız. 

Mulhlterem milletvekilleri, yetişen nesillere akü, 
zekâyı, dikkati belletirken, haya, edep, iffet ve şef
kati tanıtmazsanız, sokakların seks pazarı haline 
gelmesine mani olamaz, müstehcenliği ve iç kavgala
rı önleyemez, iç huzuru sağlayamazsınız. 

Bugün, bütün bu sergilenen acıklı manzarai'ar, 
bu materyalist felsefemin bize ödetiği faturalardır. 
Bu faturaların artmıaimasını istiyorsak, millî maarif 
mekanizmasını en kusa zamanda harekete geçirmemiz 
lâzımdır. 1976 Malî Yılı Devlet Bütçesinde, Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin üniversitelerle birlikte, 
22 rmilyar civarında olduğunu görüyoruz. Bu 22 mil
yarın 11 milyarı, 250 bin gencin okuduğu üniversi
telere tahsis edilirken, geriye kalan 1 milyarı da, 
5 milyonu ilk, 3 milyonu ortaöğretimde okuyan 8 
m'ilyon yavrumuzun yetişmesine harcanmaktadır. 
Okul ve üniversitelerimizin verimini artırmak için 
yaptığımız her fedakârlık bize âdeta ceza akmakta
dır. Bütün bunların sebebi maddec'iMktir, materya
lizmdir. Millî Selâmet Partisi alarak, her 2 koalis
yon hükümetinde de programa koydurduğumuz, maa
rifin milMleştirilmasine müteallik hükümler, ortakla
rımızın davranışlarındaki güçlükler dalayısıyle, ancak 
cüzi bir ölçüde gerçekleşebilmiştir. 

Daha evvel kapatılmış olan imam - hatip okul
larının, orta kısmının tekrar açılması, halkımız ta
rafından yapılmış olan imam - hatip okulu binala
rının hizmete sokulması, Yüksek İslâm enstitüleri
nin kontenjanlarının artırılması, memnuniyet verici 
gelişmeler olmakla beraber, yeterli değildir. Gerek 
Hükümete, gerekse Parlamentomuza bu hususta 
önemli görevler düşmektedir. 

Hükümet Programında yer aldığı ve son Bakan
lar Kurulu kararlarının birinde ifade edildiği halde, 
millî maarif politikasında hiçbir fiilî adım aitıirmş, 
okul kitaplarında temel görüşümüze ters düşen tek 
bir satır değiştirilmiş değildir. Hükümeti bu nokta
da uyarmayı bir vazife biliyoruz. Gerekli ve köklü 
bütün değişiklikler yapılmalı, millî eğitim sistemi
miz, millî ve manevî temeller üzerine oturtükrııalı-
dır. Çeşitli bahanelerle, bu yıl da 130'unun ancak 
yarısı açılan imam - halfcip okullarının, geri kalanı 
ya derhal açılım alı veya şimdiden açılacağı ilân edil
melidir. 

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı tarafından bazı 
sebeplerle veto edilen meslek okulu mezunlarına üni-

vcips'iteye girme, meslek okullarının orta kısımlarının 
kanuna dayandırılması, Yüksek İslâm enstitülerinin -
akademi haline getirilmesi ve ahlâk derslerinin ilk
okullarda, imam - hatip lisesi mezunları tarafından 
'okutulması ile ilgili teklif ve tasarıları MecEsleriın'iz 
süratle görüşüp ka'bul etenelidirler, 

.Hükümetlimiz, mavenî hayatı bizzat kendi atmos
feri çerçevesinde düzenleyici hizmetleri ortaya koy
malıdır. Hayır seven vatandaşlar, millete tanıtıl
malı, münasip tarzda ödüllendirilmeli, yoksullara, 
fakirlere yardım kampanyaları tertip ve teşvik edil
melidir. 

Mühlterem milletvekilleri, • 
İç barışın tahakkuku hususunda alınmasını zaru

rî gördüğümüz polisıiye tedbirler ile millî eğiltim saha
sındaki tedbirler yanında dalha bazı maddî tedbirlere 
'ihtiyaç vardır ki bunları sosyal, ekonomik meselele
rimiz çerçevesinde arz edeceğim. 

Şunu hemen ifade edeyim ki bütün bu tedbirler 
lâyıkı veçhile alındığı gün, Türkiye'de anarşiyi kun
daklamakla görevli komünist ve sa'ir mihraklar tah
riklerine kolay kolay zemin bulamayacaklardır. İşte 
Tünkiyerrtiz ancak o zaman kâmil mânada bir huzur 
ortamımın tadını duyacak ve özlenen refah seviyesine 
yükselecektir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Millî Selâmet Partisi olarak bir anarşik olayın 

bir başka anarşik olay ile önlenmesine şiddetle kar
şıyız. Bir diğer değiş 'ile Devleti yıkmaya yönelik 
anarşik hareketle Devleti korumağa maitufmuş gibi 
görünen anarşik olay arasımda bizce hiçbir fark 
yoktur. Aslında Devleti korumraya ma.tufmuş gibi 
gözüken anarşik hareketler de devlet fikrini ve dev
let itibarını gölgeleyici, gücünü zaafmış gibi göste
rici neticeler tevlit eltmekıtedıir. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) Bu yüzden Devleti sevk ve idare edenler 
kadar siyasî partilenin bütün yetkililerini ne taraftan 
gelirse gelsin kaba kuvvetin karşısında olmaya davet 
ediyoruz. Hepimiz maksadı me olursa olsun anarşik 
mahiyetteki her olaıyı takbih etmek ve böylece can 
ve mal emniyetinin yalnızca Devlet tarafımdan sağ
lanması zaruretine yardımcı olmak zorundayız. 

Muhterem milletvekilleri; sosyal meseleler husu
sunda, 1975 yılı içerisinde gerek Parlamentomuz ve 
gerekse Hükümetimiz asla küçüksemmeyecek çalışma
lar yapmıştır. Sosyal mevzularda kanunlar ve karar
nameler çıkarmıştır. Bunların teker teker sayılması 
ile vaktıin'izi almak isteniliyorum. Ancak son derece 
önemli ve millî bünyemizin refahı bakımından temas 
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etmeden geçem'iyeceğimiz bir iki hususa işaret etmek ' 
sorundayım. 

Bundan böyle az gelişmiş bölgelere daha fazla 
ıfaizmet arzına önem verilmeılidir. İşçilere, 'küçük es
naf ve sanatkârlara kredi imkânları artırılmalı, âfete 
mâruz kalan vatandaşlara nakti yandım miktarı yük-
selitikrıeli, keza afete maruz kalan küçük esnaf ve sa-
natikârtara verilecek krediden fazla faiz alınmama
lıdır. 

Felâkete uğramış kişilere verilen krediden- faiz 
. alınması kadar bir ikinci f elâket yoktur- ' 

İstiklâl Harfbi gazilerinin aylıklarına zam yapıl-
ması ve bunlara Balkan ve Cihan Harbi gazilerinin 
ide ilâve edi'lmıesi Korelde ve Kıbrıslta savaşanlara 
işe girmede öncelik ve bazı Devlet imkânlarından üc-
netsfiz olarak faydalanma hususunun sağlanması, bu 
alicenap milletin gönül arzusu olup, Parlamento ve 
Hükümetten biran evvel tahakkukunu ıbeklemektedk. 

'Hükümetin bir sosyal hizmet demeti olarak ta
rım ve orman işçilerimin sigorta kapsamına alınması 
yanında, genel tarım sigortası tasarılarının, 65 ya
şını doldurmuş olan kimsesiz muhtaçlara yardımı ön
gören tasarıyı Yüce Meclise sevk ettiğinden dolayı 
memnuniyet duyuyoruz. Ne varkd 65 yaşını doldur-
mamış olduğu halde çeşitli sebeplerle aç ve perişan 
sokakta gezen kimsesizlere de mutlaka bir destek ve 
bir imkân hazırlanmalıdır. Artık bu memlekette tok 
gezen insanlar aç yatana el uza'tmalı materyalist man
tıkla taşlanan yürekler maneviyat potasında yuımuşa-
malı, mertomete gelmelidir, 

Hükümetimiziin 1976 yılında Doğu illerinin kalkın
ması için ayırmış olduğu 1 milyarlık fonu takdirle 
karşıilıyoruz, Bu Türkiye'deki coğrafî dengesizliği 
'Ortadan kaldırıcı mahiyette en önemli bir adımdır ki, 
Millî Selâmet Partisi olarak yıllardır takipçisi olduk. 

Öte yandan esnaf ve sanatkârların defter tutma mü
kellefiyetinden kurtarılması ile ilgili kanun teklifini 
Meclisimiz kalbul etmekle önemli bir meselenin hallin
de görevini yapmıştır. 

Millî Selâmet Partisi asgarî geçim indirimi sure
tiyle dar gelirli çevrelere ferahlık getirecek bir usulü 
benimsemektedir. Ancak Anayasada öngörülen «ver-
gıiyi malî gücü olandan alma prenısıilhi» bakımından 
Hükümet programında yer verilen mevzuat çalışmala
rına henüz başlanmamış olmasını bir eksiklik olarak 
görüyoruz. Unutulmamalı ki, bugün kazançtan 
alınan 50 milyarlık vergi netice itibariyle müstehlikin 
Ödediği, diğer ifade ile işçiyi, köylüyü, memuru top-
yekûn dar gelirli vatandaşı ezen bir yüktür, adil olma-
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yan bir sistemidir. Bu sistemi mutlaka değiştirmek 
ve böylece sömürüyü hiç değişe bu yönden ortadan 
kaldıralbilmek için ortağı olduğumuz her iki Hülcü-
metiın protokol çalışmaları sırasındaki gayretlerimizin 
boşa gitmemesini temenni ediyoruz. Millî bünye
mize uygun kolay, basit, âdil ve yatırımları teşvik 
'ddıicd tor vergi sisteminin mutlaka araştırıp bulmak 
ve taliibik etmek mecburiyetindeyiz. Bu sömürü sa
hasını da büyük ölçüde daraltacak belkide ortadan 
kaldırmaya medar olacak bir faktördür. 

Muhterem millet vekilleri, zaman zaman bu kür
süden yapılan konuşmalarda bu memlekette sömürü 
var mıdır, yok mudur meseleleri tartışılmaktadır. 
Bazı siyasî partiler, bu memlekette sömürünün ol
madığı iddiasındadırlar. Bazı siyasî partiler ise bu 
memlekette sömürü olduğu iddiasındadırlar. Biz de 
bu mamJiekeitte bir sömürü düzeninin mevcudiyetini 
kalbul eden görüşteyiz. Ancak, M. S. P. olarak bi
zim sömürü düzenini tesbitteki unsurlarımız, diğer fi
kir partisinin tespit ettiği hususlardan farklıdır. Biz 
bu memleketteki sömürünün koyu faizcilikten, vergi 
sisteminden ve kredilerin tevcihinde, birikmiş para
ların tevcihinde coğrafî ve zümrevî dengesizlikten 
bahsetmek suretiyle bu konudaki görüşlerimizi yeri 
geldikçe ifade ediyoruz. 

Muhterem milletvekilteri, bu yıl uygulanan ta
ban fıiyatlarının seviyesi ve iki yeni ilâve ile 17 ka
leme çıkarılan çerçevesi ve bu çerçeve içinde 20 mil
yara yakın bir ödeme yapılması çiftçimizin, köylü
müzün daha fazla refaha kavuşması bakımından 
memnuniyet vericidir. Köylümüzün yanında işçimizi 
ve işsizimizi de düşünmek zorundayız. M. S. P. 
olarak belli sınıflara değil 41 milyonun hepsine birden 
refah istiyoruz. Onun için M. S. P. programını ne 
derece talibik edersek o derece refah ve saadet bula
cağımıza inanıyoruz. 

Bugün dış ülkelerde çalışan 1 milyon işçimizin 
yanında yurt içinde 2,5 milyon işsizimiz vardır. Bu 
işsizlere iş temin edebilmek için asıl ve ilk çare ya
tırımları hızlandırmaksa, ikinci bir çare, Müslüman 
ülkelerle işçi şevkine zemin hazırlamaktır. Bu hu
susta Hükümetten ciddî ve netice alıcı gayretler bek
liyoruz. 

Muhterem miUetvekiıiieri, ekonomik meseleler 
üzerinde artık Türkiye'de koyu faizci ve sömürücü 
ekonomik tatbikata son ver'ilmesıi, bunun yerine mil
lî, güçlü, süratli ve yaygın kalkınma tatbikatına ge
çilmesi zamanı gelmiştir. 
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Görülüyorid ne liberal, nle devletçi, ne de liberal • 
devletçi ekonomi sistemleri bu ülkede beklenen kal
kınma vasatını sağlayamamıştır. Onun içindir ki tek 
çıkar yol m'ilî, iktisadî sistemimizi araştırtmak, bul
mak ve taJtbik etmek zorundayız. Bu. sistemin daya
nacağı temel unsurlar hier halde aşağıdaki vasıfları 
ıhaiz almalıdır. 

il j Kapitalzmıin koyu faizci tatbikatı terk edil-
ımelıı yerine yaygın kâr ortaklığı sfetemi ikame ediil-
>melıidıi>r. 

•İ4 Vergi ıslahatı mutlaka malî gücü alandan alı
nacak şekilde yapılmalıdır. , 

3̂  Kredilerin ve birikmiş paraların tevcihinde 
adil Ibir dağıtım mekanizması teşkil edilmelidir. 

4, İsraf mutlaka önlenmelidir. 
Mulhiterem miMetvekilferi, 
1975 dünyasında Türkiye gayri safî millî hâsıla 

«itibariyle" 538,5 milyar Türk Lirası (takriben 36,5 
smilyar dolor dünya ülkeleri arasımda 21 nci, A. E. T. 
liçinde 7 nci sıradadır. Gayrisafî millî hâsılamızda 
geçen yıla nispetle % 7,9 artış sağlanmakla plan he
defleri asilmiş bulunmaktadır. 

Ferd başına millî gelirimiz ise, 13,460 TL. .(yani 
913 dolar) ile dünya ülkeleri arasında 40 nci sırada 
'bulunuyoruz. Taib'iî bu sıralamada demirperde ül
keleri hariç tutulmaktadır. 

Fert başına düşen millî gelir açısından Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna dahil ülkelerin hepsi bizden 
(ileridedir. Yunanistan bizden üç misli dalha ileride
dir. Komşularımızdan sadece Suriye ile Irak bizden 
geridir. 

Bu durum potansiyel bakımından hayli zengin bir 
ülke için, hele bizim giibi asırlar boyu dünya siya
set ve iktisadiyatına hâkim olmuş büyük bir millet 
için acıklıdır, hazindir. 

Tarihimizin kritik bir noktasındayız. Ya efendi
lik yolunu seçeceğiz, ya uşaklık. Başka ülkeler cüzi 
kalkınma hızı seviyesiyle iktifa edebilir; ancak büyük 
ve şerefli bir mazinin salhilbi olan bizler iç;m en bü
yük kalkınma hızına erişmek zarureti ortadadır. Ar
tık maddî ve manevî bütün imkânlarımızı, fikrî ve 
ibedenî bütün gücümüzü birleştirip aşk ve şevk ile ye
niden Büyük Türkiye'yi inşa etmeye mecburuz. 

Biz Millî Selâmet Partisi olarak yeniden Büyük 
Türkiye'min reçetesi olan programımızın, koalisyon 
ıhükümetleri içerisinde; ancak bir kısmını tatbik etene 
imkânını bulabiliyoruz^ 

1976 Bütçesinde gerek ağır sanayinin, gerekse 
millî harp sanayiinin kurulacağı müjdesini veren 

tahsisleri sevinç ile karşılıyoruz. Millî Selâmet Par
tisinin kurulduğundan beri bayraktarlığını yaptığı 
Türkiye'nin gerçek manada sanayileşme davası, ar
tık patlama noktasına gelmiş bulunmaktadır. Ağır 
sanayi adımları olarak temellerinin atılması öngörü
len 45 milyarlık 26 projenin, bu yılki 3,5 milyarlık 
kısmının fiilen gerçekleştirilmesi dahi millî heye
canı tevlit edecek ve bu memlekette artık kısır çe
kişmelerin değil, hizmetin ve gayretin itibara şa
yan olduğu ortaya konacaktır. Türkiye'nin uçak 
sanayii, motor sanayii ve ağır harp sanayiinin ku
rulması zaruretini ortaya koyduğumuz ve bunun 
mümkün olduğunu iddia ettiğimiz zaman, ülke
mizin sanayileşmesini istemeyen dış çevrelerin tesiri 
altında, Millî Selâmet Partisini ve onun sayın lide
rini hayalcilikle itham edenler, bundan böyle her 
halce gerçekçiliğini teslim elmek ?orunda kalacak
lardır. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Kim ne derse desin, Millî Selâmet Partisi ağır 
sanayiine sahip lider ülke Türkiye'nin yolunu tem
sil etmektedir ve sonuna kadar da edecektir. 
(M. S. P. sıralarından, «Pravo» sesleri, alkışlar,) 

Muhterem milletvekilleri, bitmesi yarım kalmış 
olan 35 milyarlık yatırımlar da 5 milyar sağlandığı 
takdirde hizmete girebilecektir. Gerek bu paranın, 
gerekse yukarıda temas ettiğimiz 3,5 milyar lira
nın en kısa zamanda değerlendirilmesi gayesi ile 
Hükümetimizin azamî gayreti göstereceğine inanı
yoruz. 

26 projenin yerlerinin tespitinde sadece ekono
mik değil, sosyal fayda unsurunun da dikkate alın
masını ve bu tesislerden Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'muzun nasibini almasını temenni ediyoruz. 

Bütçenin muhtevası içinde sınaî kalkınmamız 
için ayrılmış olan miktarı yeterli bulduğunuzu 
söyleyemeyiz, ayrıca ayrılmış olan bu miktarın, hiç 
bir gecikmeye meydan verilmeden müesseselere tah
sisi lüzumunu hatırlatmayı bir vecibe biliyoruz. 

Sanayileşme hamlesinde devletin öncülüğü şart
tır. Bununla beraber, yaygın kalkınma prensipleri
ne uygun özel sektör yatırımları da destek görmeli, 
teşvik edilmelidir. Yaygın kalkınmada büyük rolü 
olacağına inandığımız bölgesel şirketler teşvik edil
melidir, 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin hisse senetleri
nin halka intikalini yerinde buluyoruz. 

Dün akşam yapılmış olan bir grup konuşma
sında «Kamu îktisadiî Teşebbüslerinin satılmasının 
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son derece tehlikeli olduğu ve bunun altın yumurt
layan tavuğu kesmek manâsına geldiği» jfade edil
mişti. Ve yine aynı konuşmada, aynı hatip, sayın 
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, «Kamu ik
tisadî Teşebbüslerinin 10 milyar lira zarar ettiği»' 
nden bahsetmişti. 

İO milyar zarar ettiği ifade edilen Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin satılmasının altın yumurtla
yan tavuğu kesmek manâsına gelinini biz bir türlıi 
çözemedik, 

Kaldı ki, bu satış kimin lehinedir. Elbette işçi 
lehinedir, halk lehinedir, işçi lehine olan bir satışı 
halk sektörü tezini savunan bir siyasî partinin teh
likeli bulmasını da bir türlü anlayamadık. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aldatmaca 
idi o.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Millî Selâmet 
Partisi açısından, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
hisselerinin belli ölçüler içerisinde işçilerimize veya 
halkımıza satılmış - olması, altın yutan tavuğu, al
tın yumurtlayan tavuk haline getirmek manâsına 
gelir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Onu anlaya
bilmek lâzım. Japonyanın neden kalkındığını hep 
biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, rica ederim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, 1975 yılı içerisinde Türkiye'deki fiyat 
hareketleri başarılı sayılabilecek bir noktada tutu-
la'bilmiştir. Toptan eşya satışları endeksine göre, 1974 
yılında fiyat artışı, bir evvelki yıla nazaran % 29 
olduğu halde, 1975'te bir evvelki yıla nazaran % 10,7' 
dir. 

1974 yılında Millî Selâmet Partisinin Hükümet 
>rtağı olduğu dokuz aylık devre içerisinde Kıbrıs 

Harekâtı, petrol ve hammadde fiyatları gibi sebep
lerden doğan fiyat artışları, daha ziyade dış tesir
lerin tevlit ettiği bir neticedir. Bu neticeyi şu veya 
bu nedenle, şu veya bu parti aleyhine tenkit etme
nin herhangi bir fayda sağlayacağına inanmıyoruz. 
Bunu söylemekle, gerek o günkü hükümetin ortağı 
olarak ve gerekse bugünkü Hükümetin ortağı olarak 
hakemlik vazifemizi yaptığımızı belirtmek istiyoruz. 

1974 yılında temel ihtiyaç maddelerinde çekilen 
sıkıntı, 1975 yılında çekilmemiş ise, bu, bir evvelki 
Hükümette ortağımıza kabul ettiremediğimiz teklif
lerimizin bugünkü ortaklarımızın anlayışla karşıla
ması neticesinde olmuştur. Buna rağmen bu yıl dahi 

17 . 2 . 1976 O : 2 

çimentoda, lastikte, traktör ve gübrede sıkıntı çekil
medi diyemeyiz, istihsali artırıcı tedbirlerle bu sı
kıntıların her yıl biraz daha hafifleyeceğini ümit edi
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, fiyat hareketlerinde is
tikrarın muhafazası için, para - kredi politikasının 
ziraî !bünyeye bağlı olmaktan kurtarılması şarttır. 
Türkiye'de destekleme alımları için umumiyetle' 
Ağustos ve Eylül aylarında piyasaya çıkarılması ge
reken milyarlarca para, öteden beri enflasyona sebe
biyet vereceği endişesi ile Haziran, Temmuz ayla
rında piyasadan esirgenirken, bu yıl Haziran ve Tem
muz aylarında 5 milyara yakın bir meblağ çıkarıl
mış ve ou sayede yarım kalmış sınaî yatırımların 
tamamlanması, eksik kapasite ile çalışan sınaî tesis
lerin tam kapasite ile çalışır hale getirilmesi temin 
edilmiş ve neticede enflasyon endişesi tahakkuk et
mediği gibi, fiyatlardaki artış '% 10,7 nispetinde ol
muştur. 

Muhterem milletvekilleri, planda 1 401 000 000 
olarak öngörülen 1975 yılı dış ticaret açığımızın, 
3 337 000 000 dolara yükselmesi, köklü tedbirler 
alındığı takdirde korkulacak bir netice değildir, Tür
kiye kalkınma hızını azamiye çıkarmak zorundadır. 

Bu bakımdan ithalâtın kısılmasını son derece 
tehlikeli, ihracatın artırılmasını ise en isabetli ve 
en köklü çare olarak görmekteyiz. Üçüncü Beş Yıl
lık Planın ithalât ve ihracat rakamları açısından 
öngördüğü hususlar, gelişen Türkiye'miz için kifa
yetsiz kalmaktadır. Bu bakımdan planda değişiklik 
yapılması zarureti vardır. Nitekim bu yılki dış tica
ret açığımız da 1,5 milyar civarında artış gösterme 
istidadındadır. 5 milyarlık ithalâta karşı, 2 100 OCıCi OC0T 
luk ihracat ile, 1 400 000 000'luk işçi dövizi gerçek
leşse dahi, geride 1,5 milyarlık bir açık söz konu
sudur. Bu açığın dış krediler ve dövize çevrilebilir 
mevzuat ile kapatılması mümkün ise de, en sıhhatli 
yol, tarımın geliştirilmesi, hayvan potansiyelinin de
ğerlendirilmesi neticesinde elde edilece kimkânlarla 
karşılanmasıdır. Dış ticaret açığının hizmet dövizle
rini artırmak suretiyle de kapatılması imkânı vardır. 
Ancak Batı ülkelerinde kalkınma hızının yavaşlatıl
ması siyaseti, bu ülkelere değil ancak Müslüman ül
kelere işçi şevki imkânını düşündürebilir. 

Muhterem milletvekilleri, yeri gelmişken Türki
ye - Ortak Pazar münasebetlerine de temas etmek 
istiyorum. 

Millî Selâmet Partisi olarak Ortak Pazar ile olan 
münasebetlerimizde, siyasî birleşmeyi asla tasvip 
edemeyiz. Ekonomik işbirliğine gelince; bu işbirliği-
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ni bir çerçeve içerisinde destekleyebiliriz. Dün ak
şam yapmış olduğu konuşmada Anamunalefet Par
tisi Sayın Genel Başkanı, «Avrupa Ekonomik Top
luluğundan ya çıkacağız, ya kalacağız. Kalırsak şe
refimizle kalacağız» dediler. Avrupa Ekonomik Top
luluğuna girmenin, Türkiye'nin siyasî ve iktisadî 
bünyesi bakımından son derece mahzurlu olduğunu, 
Millî Selâmet Partisinin bugünkü Sayın Genel Baş
kanı, o zaman Parlamentoda yüce huzurlarınızda 
haykırmıştı, tehlikeleri haber vermişti; ama kapita
list sistemin Türkiye'ye gelmesi manasına olan, hat
ta siyasî birleşmeyi dahi neticede öngören bu Kat
ma Protokole, kapitalizmin karşısında olduğunu id
dia eden Cumhuriyet Halk Partisi de, «Evet» demiş
ti. Şimdi ise şerefle kalmaktan behsediliyor. Bunun 
içkide şerefle kalabilmek bakımından nelere dikkat 
edilmesi lâzım geldiği ifade edilmedi. îşte biz Millî 
Selâmet Partisi olarak, Ortak Pazar ile olan müna
sebetlerimizde, ekonomik işbirliğini bazı şartlarla 
benimseyebileceğim izi ifade ettik. O şartlardan bi
rincisi; Türkiye'nin dış ticaret hacminin genişletil
mesine yardımcı olması, iikncisi; Türkiye'nin sana
yileşmesinin zedelenmemesi şartıdır. * 

Millî Selâmet Partisi olarak, Türkiye'de kurul
makta olan bir sanayinin Ortak Pazar Anlaşmaları 
dolayısıyle kötürüm kalmasına, Ortak Pazar ülke
lerinden gelecek sermayedarların Türkiye'de diledi
ği yerden dilediği fabrikayı satın almasına asla mü
saade edemeyiz. Kaldı ki, dört senelik tatbikatımızda 
Ortak Pazar, bize karşı olan vecibelerinin hiç birini 
yerine getirmiş değildir. 650 milyon dolarlık kredi 
verilecekken, verilmemiştir. Ziraî mahsul kontenjan
ları artırılacakken, artırılmamıştır. 1977 yılından 
itibaren serbest işçi harekâtına müsaade edileceği 
ifade edilmişken, şimdi bilâkis etmesinler diye ha
zırlıklar yapılmaktadır. Millî Selâmet Partisi ola
rak, Anlaşmanın onaylandığı günlerde dile getirilen 
ihtimallerin bugün gerçekleştiğini görmüş olmaktan, 
sadece üzüntü ve istırap duyuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, dış güvenlik ve dış po
litika meselelerimize gelince : 

Dünyanın en önemli jeopolitik noktalarından biri 
üzerinde bulunan Türkiye'nin güçlülüğü, dünya sul
hu bakımından mutlaka bir zarurettir. Türkiye, kom
şuları ile iyi münasebeti şiar edinmiş bir ülkedir. 
Türkiye'nin dış güvenliği açısından, Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesine 33,5 milyarlık ödenek konması
nı ve yine Re - Mo projeleri için ayrıca 13,5 mil
yar tahsis edilmesini çok yerinde mütalaa ediyoruz. 

Türkiye'nin millî savunması meselesi üzerinde uzun 
uzun konuşmak mümkündür; fakat iki günden beri 
siyasî partiler adına yapılan konuşmaların âdeta mu
kavemet yarışı haline getirilmiş olması dolayısıyle, 
bugün Parlamentoda programda olan ve görüşül
mesi lâzım gelen bütçeler görüşülememe durumu 
ile karşı karşıyadır. Onun için, biz bu konuda faz
la derinliğe dalmadan, bir hususa dikkati çekmekte 
fayda görüyoruz. 

Anamuhalefet Partisi Sayın Genel Başkanı, dün 
akşam yapmış olduğu konuşmada aynen şu cümle
yi kullandılar : Türkiye'nin savunması Amerika' 
nın iki dudağı arasında olmaktan ne zaman kurtarı
lacaktır?» Muhterem milletvekilleri, bu ifadeyi söy
ledikleri zaman bizim aklımıza hemen şöyle cevap 
geldi. Oturduğumuz yerden bunun cevabını veremez
dik, ama şimdi cevabını veriyoruz. Bunu söylememesi 
lâzım gelen bir kimse varsa, o da Sayın Ecevit'tir. 
Kıbrıs Harekâtı sırasında telefon ahizesindeki kulağı 
daima Amerika'nın iki dudağı arasında olmuştur. 
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin dış politi
kada, tarihî ve manevî bağlar ile bağlı olduğu ülke
lerle münasebetleri geliştirmek ve bu münasebetleri 
yaygınlaştırmak, bütünleştirmek lâzımdır. Gerek 
Cumhuriyet Halk Partisi Millî Selâmet Koalisyon 
Hükümeti, gerek Irmak Hükümeti ve gerekse bu
günkü Koalisyon Hükümeti tarafından yapılan gö
rüşmeler ve imzalanan anlaşmalar, bir türlü bekle
nen randımanı vermemekte ve böylece çok faydalı 
olacağına inandığımız imkânlar kaybedilmektedir. 
Bu ülkelerle münasebetlerimizde, istihsal edilen fiilî 
neticeleri gözönünde tutarak, çalışmaları yeterli gör
mediğimizi ifade etmeyi vazife sayıyoruz. 

Kıbrıs'taki duruma gelince : Kıbrıs'ta Barış Ha
rekâtı ile "elde edilen topraklardan taviz verilmesine 
asla taraftar değiliz; bunu, Cumhuriyet Halk Par
tisi ile Koalisyon Hükümeti olduğumuz gün de, or
tağımıza da aynen ifade ettik. Anamuhalefet Par
tisinin Sayın Genel Başkanı dün akşam burada yap
mış olduğu konuşmada, «o günkü Hükümetin istifa
sına temel gerekçe olarak, Millî Selâmet Partisi ile 
Kıbrıs Partisinin dış politikada, bilhassa Kıbrıs mev
zuunda anlaşamadıklarından» bahsettiler. Anlaşıl
mayan husus nedir? Anlaşılamayan hususun ne ol
duğuna bugün karşılıklı olarak açıkkk vermek mec
buriyetindeyiz. 

Millî Selâmet Partisi olarak, o gün olduğu gibi, 
bugün de Kıbrıs'ta Barış Harekâtı ile elde edilen top-
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raklardan, asla taviz verilemeyeceğini ifade ettik; 
bugün de aynı kararlılıktayız. Bir şey mi oldu da o 
gün haykmyorduk; evet, neler olduğunu şimdi orta
ya koymak zarureti vardır. Bildiğiniz gibi, Kıbrıs 
Barış Harekâtı Kıbrıs'ta Makarios aleyhine gerçek
leşen bir darbenin, Rumlar arasındaki mücadelenin 
gelişmesi ve bunun Kıbrıs'ta bulunan soydaşlarımıza 
onların mal, can, ırz ve namus emniyetine tecavüz 
haline gelmesi üzerine, bir zaruret haline gelmişti. 
Ve bildiğiniz gibi, Kıbrıs Barış Harekâtı 2 safhalı 
'bir harekât olarak uygulandı. 2 safhalı bu harekâtın 
sonunda, Kıbrıs'ta bugün Türk Federe Devletinin 
çizgilerle belirlenmiş olan hudutları çizildi. Elde edi
len bu askerî zaferin, elde edilmesinin arkasından, 
Hükümetin politikasının tespit edilmesine sıra geldi. 
Kıbrıs'ta henüz böyle bir harekâta girişme zarureti 
yokken ve aylarca önce kurulmuş olan Hükümetin 
programında, Kıbrıs'ta en isabetli çözüm şeklinin 
«federatif» bir sistem olacağı ifade edilmiş, bu ifade 
o günkü şartlar muvacehesinde her halde anlaşma
larla, görüşmelerle, müzakerelerle gerçekleşecek bir 
gaye olarak görülmüştü. 

Ancak, aradan geçen zaman zarfında Kıbrıs'ta 
patlak veren bu harekâtın arkasından, darbe hare
kâtının arkasından, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin son 
derece başarılı olarak gerçekleştirdiği askerî zafer
den sonra, «federal bir devletin kurulması mı, yok
sa daha başka 'bir sistemin ikâme edilmesi mi» or
taklar arasında görüşme mevzuu olmuştur. O nokta
da Millî Selâmet Partisi olarak, ilk önce, «taksim» 
tezini ortaya koyduk; ortağımız kabul etmedi, olabi
lir. Bunun arkasından «Bağımsız Kıbrıs Türk Dev
leti» nin kurulmasını teklif ettik. Bu da kabul edil
medi. 

Çok kantonlu sistemler meselesi görüşüldü; her 
ikimize de cazip gelmedi. 

Nihayet, iki bölgeli coğrafî ayırım esasına dayalı 
bir federasyon meselesinde Hükümet programına uy
gun olduğu için de mutabık kaldık. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı, 
«Anlaşamadık» diyor. Ben, hangi noktada anlaşıla
madığını ortaya koymak için, «Bu noktada mutabık 
kaldık» diyorum. 

Biz, mutabık kalmış olduğumuz bu noktada bazı 
şartların mutlaka korunması lâzım geldiğini ortağı
mıza ifade ettik. Bunların başında; 

Kıbrıs'ta elde edilen topraklardan asla taviz ve
rilemeyeceğini, 

Kurulacak olan federal devletin, federasyonun-
bir tül federasyon şeklinde olmasını, 

Her iki toplumun ordularının ayrı olmasını, 
Her iki toplumun yürütme organlarının ayrı ol

masını, ancak ve ancak bir meclis halinde birleşe
bileceklerini, 

Kıbrıs'ta bulunan soydaşlarımızın mal, can, ırz ve 
namus emniyetinin korunması 'bakımından, Kıbrıs'a 
'bir ikinci müdahalenin zarurî hale gelmemesi bakı
mından böyle olması lâzım geldiğini, ortaklarımıza 
ifade ettik. : 

îşte, Millî Selâmet Partisinin ısrarla üzerinde dur
duğu bu idi, 

Bilhassa, hükümetten ayrıldıktan sonra, Kıbrıs'ta 
asla toprak tavizi verilemez diyorduk. Millî Selâ
metin katı olduğu nokta bu idi ve bugün de Millî 
Selâmet Partisi, bu noktada katıdır. Neden katıdır? 
Çünkü Millî Selâmet maneviyatçı bir partidir, 
şehit kanı ile alınmış olan topraklar oy namına feda 
edilemez. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Partisinin 
görüşleriyle Türkiye'nin menfaatlerini kabilî telif 
görmeyen Sayın Ecevit, hükümetten ayrılma sebebi 
olarak bunu gösteriyor. Bir arkadaşımızın, dün ko
nuşma sırasında bir «Magosa» kelimesinden bahset
mesi üzerine; Kıbrıs'ta asla toprak tavizi vermeye 
yanaşmadığını, böyle bir konuşma yapmadığını ifa
de buyurdular. Biz de Kıbrıs'ta toprak tavizi veril
memesini ifade ediyoruz. Biz bu noktada katı idik, 
madem ki onlar da böyle bir görüşte imiş o zaman 
aramızdaki ayrılığın sebebi ve mahiyeti nedir? tzahı 
gerekir. (C. G. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

«6, iyi niyet şartı» var. Bu «6 iyi niyet şartı» m 
Sayın Ecevit her halde biliyor. Hatta şunu ifade 
edebilirim ki, hükümet ortakları arasında olmaması 
lâzım gelen geçimsizliğin ortaya çıkmasından sonra 
Sayın Ecevit, Kıbrıs konusundaki politikasını, sadece 
Millî Selâmet kanadından değil, kendi arkadaşların
dan dahi kaçırmaya başlamıştır. Bu «6 iyi niyet şar
tı» mn, müsaade ederseniz altısına da temas etmek 
istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi; Magosa'nın müşterek li
man olma meselesi. 

Sayın ve muhterem kardeşimizin dün akşam 
«Magosa» derken söylemek istediği bu idi. Magosa' 
nın verilmesi değil, Magosa'nın müşterek liman ol
ması meselesi. Biz Millî Selâmet olarajk bunu ka
bul edemeyiz. 
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ikincisi; Maraş bölgesinin boşaltılması ve bura
ya mültecilerin getirilmesi, Maraş bölgesi hâlâ boş
tur. 

Üçüncüsü; Lefkoşe Hava Alanının dengesiz Bir
leşmiş Milletler kontrolunda trafiğe açılması. 

Dördüncüsü; Rum göçmenlerinin, Türk bölge
sinin bazı yerlerine geriye dönebilme imkânın sağ
lanması. ' 

Bazı bölgelerde hudut düzenlemeleri bahanesiyle 
toprak tavizleri verilmesi, 

Federal devlette müşterek ordu ve müşterek yü
rütme organı; 

îşte, biz Millî Selâmet Partisi olarak bunları ka
bul etmedik ve hiç bir zaman da kabul etmeyiz. 
Çünkü, bunların hiç birisi Türk Milleti tarafından 
kabul edilmeye değer hususlar değildir. 

Aslında, gerek Yunanistan'ın gerek Amerika Bir
leşik Devletlerinin ve gerekse karşı tarafın taraf
tar olduğuna inandığımız Bağımsız Kıbrıs Türk Dev
letinin kurulmasını, Kıbrıs ve Ortadoğu sulhu bakı
mından en yararlı bir hal çaresi olarak görüyoruz. 

Öte yandan, Türk kesiminde halen cari fiilî du
rum 'karşısında Yunanistan'ın arkasından anlaşma 
için koşarmış gibi bir görüntüyü Türk diplomasisi
nin itibarını zedeleyici mahiyette 'buluyoruz. 

Zamana bırakmanın Türkiye'nin aleyhine oldu
ğunu, zamana bırakma politikasının bu devirde geçer
li olmadığını veya bu manaya gelecek bir ifade kul
landı Sayın Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, dün 
akşam yapmış olduğu konuşmada. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Mutabık de
ğiliz onlarla, işte Keşmir meselesi. 

BAŞKAN •— Sayın Tosyalı, sizi mi dinleyeceğiz, 
hatibi mi dinleyeceğiz; rica ederim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bütün mesele 
içte ve dışta politikayı çok ince hesaplayarak yürüt
mektir. 

Muhterem arkadaşlar, zamana bırakılarak çok 
olumlu neticeler alınabileceği bizzat Kıbrıs toprakları 
üzerinde açıkça görülmektedir. 

Bundan 100 sene kadar evvel İngilizlere kiralan
mış olan Kıbrıs Adasının, aradan 100 sene geçtikten 
sonra zamana bırakılması dolayısıyle, tamamen bir 
İngiliz siyasetinin sahnelendiği o yerde, İngilizlerin 
çekilmesinin arkasından gördüğümüz manzara, bu 
âda Yunanistan'ın mı olmalı, Türkiye'nin mi olmalı 
münakaşalarına mevzu olmuştur. İngilizler, zamana 

bırakmak suretiyle siyasetlerini büyük bir başarıyle 
yürütmüşlerdir. 

Demek ki, bazı hususlarda zamana bırakmak da 
bir siyasettir ve zamana bırakmak da başarılı bir ne
ticenin istihsaline yetmektedir.' 

Kibrisin sosyal ve ekonomik yönden kalkınma
sının bir an önce gerçekleşmesini soydaşlarımızın pa
saport meselelerinin halledilmesini, diğer yana bağlı 
hususların bir an önce çözümlenmesini zarurî adde
diyor ve bu arada Türk Federe Devletinde çıkarıl
mış olan özel puldan dolayı Kıbrıs PTT'sini tebrik 
ediyoruz. , 

Biz, Millî Selâmet Partisi olarak, o günkü Hü
kümette, şunlar şunlar yapılsın, derken «pul da çı
karılsın» demiştik; bugün bunun gerçekleştiğini gör
müş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Ortaşarkın hassas böl
gelerinden olan Filistin'de, yıllardan beri bir büyük 
zulüm bir büyük katliam trajedisi sergilenmektedir. 
Batılı ülkelerin Afrika'nın Angola'sında gövde gös
terisi yaparken iki milyon insanın yaşadığı Filistin'e 
ilgi göstermemesi, sadece acı ve ibret verici bir man
zaradır. 

Onun için Filistin halkına Türkiye'de bir büro aç
ma imkânı sağlanarak haklarının istihsaline yardımcı 
olunmasını Hükümetimiz için bir kadirşinaslık ve 
vecibe olarak görüyoruz. 

EROL ÇEVİKÇE (Adana) — Onu ilân edin o 
zaman, o-da bir politikacıdır. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Yuanistan'ın 
dahi siyasî münasebetlerini kestiği İsrail'in müteca
viz tutumu devam ettiği müddetçe bizimle de siyasî 
münasebetlerinin kesilmesinde gerek Türkiye ve ge
rekse yakın işbirliği tesisine mecbur olduğumuz Müs
lüman ülkelerin menfaati bakımından fayda olacak
tır kanaatini taşıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bütçenin teknik yönü 
üzerinde te kısaca durmakta fayda vardır. 

1975 malî yılı Bütçesi, bildiğiniz gibi başlangıçta 
108' milyar, daha sonra yapılan 25,5 milyar ilâve 
ile 134 milyar olarak başlanmıştı. Bununla beraber 
malî yıl sonuna kadar harcamaların 112 milyarı bu
lacağı, gelirlerin 108 milyar civarında gerçekleşeceği 
ve böylece % 3 civarında bir bütçe açığının söz ko
nusu olacağı Sayın Maliye Bakanı tarafından ifade 
edilmiştir. 

Dün akşam, Anamuhalefet Partimizin Genel Baş
kanının yapmış olduğu konuşmada bu açığın 9 mil
yar civarında olacağı ifade edilmiştir. 
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1976 yılı Bütçesi 154 milyar lira olarak kabul 
edilirse, ounun karşılığını teşkil edecek gelirlerin, 
sıhhatli kaynaklara dayanmış olup olmadığına bak
mak icap eder.. 

Cetveller incelendiğinde 154 milyar liranın 139,8 
milyarı genel bütçe gelirlerinden, 12 milyar lirası is
tikrazlardan ve 2,5 milyar lirası da katma bütçe ge
lirlerinden temin edilecektir. Malî yıl sonunda bu ra
kamların hangi ölçülerde gerçekleşeceğini, hep be
raber göreceğiz. Ancak, yeni vergi getirmeden ve ver
gi sistemini ıslah etmeden, bu ölçüde bir gelirin te
min edilmesi için, Hükümetin bir hayli zorluk çeke
ceği kanaatini taşıyoruz. 

Bu bakımdan birtakım yeni ve sıhhatli kaynak
lara ihtiyaç vardır. Bu kaynaklardan biri olarak, 
Kamu iktisadî Teşebbüslerinden bazılarının % 49 
hissesinin yurt dışındaki Türk işçilerine, döviz kar
şılığı olarak intikalinde son derece isabet görüyoruz 
ve bunu kabul ediyoruz. 

Millî Selâmet Partisi olarak ,bu bütçenin gelir 
kaynaklan arasında, gözlerimiz faizin ve reklâm pa
ralarının masrafa yazılmasından hâsıl olacak bir ge
lir kalemini de görmek isterdi. Şunu ifade edeyim 
ki Coca - Cola reklamına ödenen paranın, neticede 
yükü altında ezilen o Coca - Cola'yı içen müstehlik
tir. Bu önemli ve isabetli gelir kaynağının bir kenara 
itilmesini üzüntü ile karşılıyor, bundan böyle dikka
te alınmasını Hükümete ısrarla tavsiye ediyoruz. 

Öte yandan devlet arazi ve arsalarından gereksiz 
olanlarının satılmasında ve böylece yeni bir gelir 
imkânının bulunmuş olmasında hiç bir sakınca gör
müyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Partisi
nin 1976 malî yılı Bütçesi üzerinde, bu bütçenin tü
mü üzerinde yapılan şu görüşmeler sırasında söyleye
ceği hususlar, fazla teferruata girmeden, anahatları 
ile belirtmeyi gerekli gördüğü hususlar bunlardır. 

Her müessesenin bütçesi müzakere edilirken, Mil
lî Selâmet Partisi Grupu adına söz alacak arkadaş
larımız, şu ana kadar diğer siyasî partilerin temas 
ettikleri teferruata, elbette inecekler ve o konuda 
da Millî Selâmet Partisinin görüşlerini huzurlarınıza 
getireceklerdir. 

Büteçnin, gelecekteki Türkiye'nin, yeniden büyük 
Türkiye'nin kurulmasına imkân verecek bir ağırlığa 
sahip olması, bu bütçeye Millî Selâmet Partisi ola
rak müspet oy vermemizi gerekli kılmaktadır. 

Koalisyon Hükümetinin bütün ortakları tarafın
dan, tam bir ahenk ve hizmet anlayışı içerisinde tat
bik edileceğine inandığımız bu bütçenin memleketi
mize ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hakdan 
niyaz eder, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Yüce 
Meclisin üyelerini hürmetle selâmlarım. (M. S. P., 
A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
1976 yılı Bütçe Kanun tasarısının tümü üzerinde

ki parti grup sözcülerinin konuşmaları bitmiştir. 
Şahsı adına konuşma isteminde bulunan (Birinci 

sırada) Sayın Kemal Ataman. 
Buyurunuz Sayın Ataman. (C. H. P. sıralarından 

alkışlar.) 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Genel Başkanım Sayın Ecevit'in isteği üzerine bir 

açıklamayı yapmak isterim;: Genel Başkanımız konuş
masında Afşin - Elbistan projesi ile Seykömer pro
jesine ilişkin rakamların karışmasından ötürü bir ta
rih yanlışlığı olduğunu farketmişlerdir. Afşin - Elbis
tan termik santralının projesi için programda öngö
rülen başlangıç ve bitiş tarihleri, 1968 - 1972 değil, 
1972- 1977'dir. 

Genel Başkanımın isteği üzerine, Tutanaklara geç
mesi için bu düzeltmeyi yapıyorum. 

Harcama ve yatırımlardaki ağırlık nedeniyle bu 
projenin bitiş tarihi, eldeki resmî belgeye göre 1977' 
den 1979'a ertelenmiştir. Fakat 1975'teki gecikmeler 
nedeniyle bu ertelemeye şimdiden bir yıl daha eklen
diği anlaşılmaktadır. Bu konuda Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Adalet Partisinin iş tutumları arasındaki 
farkı gösteren bir karşılaştırmayı yapmak isterim : 

1974'te bu proje için ayrılan ödenek, 380 milyon 
lira olduğu halde, Cumhuriyet Hal'k Partisinin Hükü
mette bulunduğu o yıl ödeneğinin çok üzerinde, 447.7 
milyon harcama yapılmıştır. Yani % 117 oranında har
cama yapılmıştır. 

1975'te Adalet Partisinin Hükümette bulunduğu dö
nemde ise bu proje için 530 milyon lira ödenek ay
rıldığı halde, ancak 324 milyon liralık harcama yapıl
mıştır. Bitiş tarihindeki yeni erteleme de o nedenle 
ortaya çıkmaktadır. 

Seyitöımer idâme ve tevsi projesine gelince durum 
şudur: İlk ilân edilen başlangıç ve bitiş tarihleri 1968 -
1972 olduğu halde, gecikmeler nedeniyle bitiş tarihi 
1977'ye ertelenmiştir. Maliyet te? 236 milyon liradan 
581 milyon liraya yükselmiştir. 1972'de bitirilmek üzere 
başlanan bu projeye, Adalet Partisi Hükümetlerinin 
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1968 - 1970 arası üç yılda yaptıkları harcama 50 mil
yon liradan ibaret kalmıştır. Oysa aynı dönemde, 136 
milyon liranın üzerinde harcama yapılması gereki
yordu. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl 107 milyar, bu yıl 
153 milyar lira olarak Yüce Meclise ve kamuoyuna 
denlk bir bütçe imiş gibi sunulan 1976 yılı Bütçesinin 
büyük finansman açıkları taşıyan, hayalci kaynaklara 
dayalı, en büyük enflasyonist baskıyı içeren, pahalı 
devlet yönetimini geri getiren, israfçı, sosyal adaletten 
uzalk, Türk halkını büsbütün yoksulluğa mahkûm 
edecek, bir avuç mutlu azınlığın yararına özenle ha
zırlanan bir bütçe olduğunu belirtmekle sözlerime baş
lıyorum. 

1976 yılı Bütçesi, bitkisel bir uğraşı sonucu, zor
lukla hayatta kalabilme çabası sarfeden Cephe Hü-
küittetinün tutarsız ekonomik görüşünü yansıtan, ufak, 
çok cılız ve yetersiz bir bütçedir. Yatırımlar açısından 
da küçük olan bu bütçede kalkınma yükü, dar gelirli 
yoksul vatandaşın, fukara köylümüzün, küçük esna
fın, işçinin ve memurun sırtına yüklenmiştir. 

1976 bütçesi, Türk halkının refahını, Türk emek
çisinin millî gelirdeki payını büyütme yerine, Tür
kiye'deki uluslararası kapitalist işbirlikçilerinin payını 
daha da çok büyüten, sosyal muhteva açısından da 
yetersiz bir bütçedir. Çünkü, bütçenin 30 milyarı 
aşan açığımın iki yoldan karşılanacağı anlaşılmak
tadır. Ya yeni vergiler getirilecek, ya da fiyat zamları
na başvurularak, aynı zamanda aşırı ölçüde dış 
borçlanma yolu tercih edilecektir. Vergiler ve fiyat 
zamları Türk halkının sırtına yüklenecek, bütçe, hal
kın karşısına bu görünümü ile çıkarak, onu daha da 
yoksul duruma düşüren bir bütçe olacaktır. 

Dış borçlanmadan ise, yabancı firmalar ve yerli it
halatçı işbirlikçileri nasiplerini alacak, böylece 1976 
bütçesi, Türk halikının refahını engellerken, ülke eko
nomisini daha da bağımlı hale getirmiş olacaktır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 7,5 milyar lira ola
rak öngörülen dış proje kredisine ek olarak; ayrıca 
7,5 milyar lira dış borcun nasıl sağlanacağı bu büt
çede belli değildir. Hükümet, komisyonlarda bununla 
ilgili soruları, bugüne değin bir türlü cevaplayama-
ımıştır. 

Şimdi, sormak isteriz: Acaba Cephe iktidarı, bütçe 
açığını Kamu iktisadî Teşebbüslerinin elindeki fab
rikaları özel sektöre satarak mı karşılayacaktır? 

Sayın milletvekilleri, 1976 bütçesi, demokrasiye 
inanmayan, en azından onu yozlaştıran, anarşi ile öz-
leşmiş, siyasî ve ekonomik görüşleri birbirine zıt, ken

di aralarında çelişkili ve tutarsız azınlık bir grupun 
ekonomik görüşlerini içeren bir bütçedir. Cephe İk
tidarının, bu bütçe ile ülke ekonomisini sağlıklı biçim
de yürütmesi iddiası olanak dışıdır. Milliyetçi Cephe 
Hükümetinin hazırlamış olduğu bu Bütçede, dış ti
caret açığı ve dış ödemeler dengesi açığı çok büyü
müştür. 3 milyar dolarlık açık, dış borçların taksit ve 
faizleriyle yaklaşık olarak 3,5 milyar dolar, yani 
Cephe Hükümetinin Bütçesi 3 5 - 4 0 milyara yakın 
bir açıklıkla vatandaşın karşısına çıkmıştır. 

Bu durumda, Türkiye'de yeni doğacak olan her 
çocuk, sağcı iktidarların armağanı olarak 1 200 liralık 
bir borç yüküyle hayata gözlerini ajçmış olacaktır. 

İhracatımız ise; 1974'e oranla % 12 eksilmiş, bu
na karşın ithalâtımız dışardan satınaldığımız tüketim 
malları karşılığı % 37 fazlalaşmıştır. Fazlalaşan bu 
ithalât, işçi dövizlerimizin hızla erimesine neden olmuş, 
piyasada bolluk yaratma pisikozu içinde, döviz kay
nakları, tüketim malları ithalâtında erimiş, yatırıma 
dönüşmediği için dövizin, döviz yaratan etkenliği kay
bolmuştur. 

Örneğin; Ecevit Hükümeti zamanında 4 milyar 
813 milyon lira olan döviz rezervi, Demirel hükümet
leri zamanında gittikçe erimiş ve bugün Merkez Ban
kası dış döviz hesabına sahip olanlara 17 milyar 418 
milyon liralık borçlu duruma düşmüştür. Çünkü, fcon-
vertibl döviz borçluları 9 Ocak 1976 tarihinde 13,7 
milyar lira iken, döviz hesabına sahip olanlar, 33 mil
yar Mrahk alacaklı göründüğünden, Merkez Banka
sının aradaki fark olan 17,4 milyar lira açığı nasıl 
kapatacağı, hangi kaynaklardan sağlayacağı hangi 
dış ülkeye ne tâviz karşılığı avuç açacağı, bu büt
çede açık ve seçik gösterilememiştir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi Ecevit'in ikti
dar olduğu 1974 yılı, Türk ekonomisi için bir yandan 
petrol krizi ve hampetrol fiyatlarındaki önemli yük
selmelerin etkilediği, batı ekonomilerinde ortaya çıkan 
enflasyonist gelişmeler ve ekonomik durgunluk, diğer 
yandan Kıbrıs barış harekâtının meydana getirdiği 
olağanüstü duruma, siyasal ve ekonomik koşulların 
etkisine rağmen % 7,5 gibi hızlı bir büyüme oranımn 
sağlanabildiği yıl olmuştur. 

1974 yılının ikinci yarısından itibaren, ihraç ola
naklarının daralmaya başlaması, ithal fiyatlarındaki 
hızlı yükselmenin sınaî üretimin maliyet yapısında mey
dana getirdiği olumsuz etkiler, Türk ticaret hadlerindn 
aleyhe dönmesinin doğurduğu kayıplar, yabancı ülke
lerin işçi talebindeki azalmasıyle, işçi dövizlerindeki 
gerileme ve-bu gelişmelere bağlı olarak döviz rezerv-
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terinde kaydedilen azalma, o zaman başlıca sorun ola
rak ortaya çıkmıştı. 

Sayın Maliye Bakanı, Plan Bütçe Komisyonundaki 
konuşmasında, fiyat artış hızının 1974 yılında rekor 
seviyeye ulaştığını, 1975 yılında ise; bu gidişe dur de
nilmiş olduğunu belittiler. Hatta, fiyat artışlarının 
j % 6,3 oranında indirilimliş olduğunu da söylediler. Sa
yın Bakanın gerçekleri gizleyerek, bundan övünç payı 
çıkarması, kanımca doğru değildir. 

1974 yılında toptan eşya fiyatları genel endeksi 
]% 17,2 gibi bir yükselme göstermiştir. 1975'te bu 
yükselmemin % 6,3 oranında gerilediği doğrudur. 
Çünkü genel fiyat endeksinde bir düşme aslında Cephe 
İktidarının spekülatör ve kara borsacı tüccarın yanın
da olduğunu ve toptancılara karşı övündüğünü be
lirtir. Ancak, toptan eşya fiyatlarındaki bu yavaşla
ma aynı oranda tüketici fiyatlarına intikal etmemiş, 
yani tüketici durumda olan fakir halk bundan etkilen-
memişitir. Ankara, İstanbul, İzmlir ve Adana gibi büyük 
illerde geçinme endeksleri ;% 20'ye yakın oranda art
mıştır. 

Bu durumda, genel fiyat endeksi gerilerken, geçin
me endekslerinin artışı halkımızı spekülatör tüccar
lar tarafından nasıl sömürüldüğünü kanıtlar duru
ma gelmiştir. Geçinme endekslerindeki artışlar, bir 
önceki yılda, hatlta bir önceki aya oranla görülen 
artışların üstüne çıkmıştır. Sayın Maliye Bakanının, 
bu durumda halka karşı övünme hakkına sahip ol
ması bence mümkün değildir. 

Cebindeki azacık parayla pazara çıkan fukara halk, 
200 liraya filesinin yarısını bile dolduramadan evine 
dönmektedir Sabah gözünü açan vatandaş yeni yeni 
zamlarla karşılaşmakta, iğneden - ipliğe, tuzdan - bibe
re, soğandan - sarımsağa vatandaşın güncel ihtiyaçları 
olan tüketim mallarının hemen hemen hepsine yeni 
ayarlamaların ve zamların geldiğin görmektedir. Sayın 
Demire! ve Sayın Maliye Bakanı, pazar yerinin ne 
olduğunu bilmediklerinden, sanıyorum pazara çıkma
dıklarından bu fiyatlar gözlerinden kaçmış olacak. 

Başta Sayın Demirel olmak üzere, Cephe Hükü
metinin yetkilileri, fiyat artışlarının söz konusu ol
madığını söyleyedursunlar. Hayat gün geçtikçe pa-
halılanmakta, Türkiye'de sağlıklı yaşam olanaksız hale 
gelmektedir. Bugün zeytin fukarının sofrasında lüks 
bir katık olmaya başlamıştır. Fukara halk çocukları; 
eğer bu Hükümet işbaşında kalmaya devam ederse ne 
etin, ne sütün, ne de yumurtanın yüzünü göremez du
ruma gelecektir. Sözde milliyetçi geçinen Hükümet, 
her gün arttan bu hayat pahalılığı karşısında, akıl almaz 

fiyat artışları karşısında hareketsiz kalmaktadır. Sa
yın Demirel bu tutumuyle kendisine oy vermeyen, 
kendilerini iktidar yapmayan fukara halktan intikam 
almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi «iktidarımızda hiç bir 
tüketim malına zam getirmedik» diyen Sayın Demi
rci'den ve Sayın Maliye Bakanından sormak isterim. 
Eleştirdikleri Ecevit Hükümeti zamanındaki bazı mad
delerin fiyatları ile bugün Demirel İktidarındaki bazı 
tüketim maddelerinin fiyatlarını karşılaştıralım : 

Ecevit İktidarında 1 kilo etin fiyatı 28 liraydı, De
mirel İktidarında 45v liraya çıktı. Sütün kilosu 4 lira
dan 8 liraya, yumurtanın tanesi 100 kuruştan 150 ku
ruşa, soğanın kilosu 2 liradan 7,5 liraya, patatesin ki
losu 2,5 liradan 6 liraya, pirincin kilosu 10 liradan 
16 liraya, zeytinin kilosu 13 lirdan 20 liraya, sabunun 
kilosu 12 liradan 17 liraya, kibritin tanesi 25 kuruştan 
35 kuruşa çıktı. 

Şimdi Sayın Demirel ve Sayın Maliye Bakanı, «bu 
zamları biz yapmadık» diye söylüyorlar, biz de merak 
ediyoruz; acaba Türkiye'de bu zamları yapan görül
meyen eller mi var? 

Değerli milletvekilleri, Demirel İktidarı halkın 
ağzının tadını kaçırdı. Demirel İktidarında insafla söy
lenmesi gerekirse, özellikle söylenmesi gerekirse doğ
ru olan tek şey var; o da, halkın, vatandaşın can fi
yatının, yaşama fiyatının ucuz olmasıdır. Bu denli 
artan hayat pahalılığı karşısında umudunu katsayıya 
bağlayan memurun sıkıntısını duymayan, işçinin ücret 
artışı taleplerine kulaklarını tıkayan, fukara halkımızın 
isanca yaşamasını unutturur duruma getiren bu vur
dumduymaz, sözde milliyetçi Hükümetin daha fazla 
görev başında kalması artık tartışılır hale gelmiştir. 
Bu halktan uzak, bu insaftan uzak hükümet, eğer git
mezse halkımız seçimlerde bu partilerin faturasını oy
ları ile ağır şekilde ödeyecektir. 

Sayın milletvekilleri; Demirel Hükümeti bu başa
rısız iktidarını gizleyebilmek için, her türlü devrimci 
düşünce ve eylemi, her çareye başvurarak ezme hu
susunda kararlılık göstermektedir. Amerika'nın bir 
ihraç metaı olarak geliştirdiği antikomünizm silahını 
ilerici sallarca bir terör yaratmak, bir bunalım ya
ratmak için orta çağ bağnazlığı ile kullanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, beş dakikanız var, ha
tırlatıyorum. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Demirel ikti
darında din istismarcılığı politikada geçer akçe olma
ya başlamıştır. Sağ cephe partileri bunda birbirleri 
ile yarış eder hale gelmiştir. Esasında bu çevreler 
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kendileri için şeriata dayanan eski hayat tarzına dön
meyi kesinkez istemezler. Kendileri istekli gözükse bile 
çoluk - çocukları buna karşı çıkarlar. Batıyı eleştirip 
esasında ona özenen, batılı zenginlerin yaşantılarını 
en ısraflı biçimde taklit etme yarışı içinde bulunanlar, 
iş hayatlarında ve özel yaşantılarında da bu yabancı 
sermaye çevreleri ile öezl ilişkiler kurmuşlardır. Bu 
kişilerin kızları ve oğulları imam - hatip okullarında, 
Kuran kurslarında değil, frenk okullarında ve özel ko
lejlerde okurlar. Bu sebeple dinî akımların şeriatçılık 
yüzünden gelişmesini ve batı düşmanlığı halini alma
sını arzulayanlar bugün Türkiye'de din istismarcılığı 
yolu ile çıkar sağlamada sanırım ön safhalarda yer al
maktadırlar. 

Türkiye'yi geri kalmışlıktan kurtarmak, gittikçe 
ağırlaşan toplumsal sorunları çözebilmek için, en kısa 
zamanda ana sanayii kurmak için Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidarda olma zorunluluğu bir kez daha be
lirgin hale gelmiştir. 

Türkiye'de hızla kalkınma, ancak yeni toplumsal 
güçler eli ile ve Cumhuriyet Halk Partisinin getireceği 
insanca ve hakça bir düzen, emekten yana bir düzen 
sayesinde olacaktır. Türkiye ancak o zaman en kısa 
bir zamanda az gelişmişlikten, kesinkez kurtulacak, 
Büyük Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma 
özlemini gerçekleştirmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; Demirel Hükümeti özellik
le başındaki kişi yüzünden Cumhuriyet döneminin bir 
utanç ve bir ihanet simgesi haline gelmiştir. Atatürk 
Türkiye'ısinde hiç bir Hükümet ve üyeleri Demirel ve 
ortaklarının bu Devlete ve bu millete yaptığı kötülük
leri yapmamış ve yapamamışlardır. Aslında Demirel 
ve hempalarının daha doğrusu yönettiği cinayet, yol
suzluk ve işkence ortaklığının eylemlerini kötülük çer
çeveli içinde değerlendirmek kanımca fazlaca iyimser 
bir davranış olur. 

Kötülük çerçevesini çoktan aşmış, vatan hainliği 
kalıbının içine çoktan yerleşmiştir bu şebekenin yap
tıkları. Sayısız suçların ağır sorumluluğunu sırtında 
taşıyan bu Hükümet yaygınlığını giderek artıran 
yasa dışı> eylem ve davranışları desteklemiş, göz yum
muş sömürücü ve yrkılası düzenin ayrılmaz bir par
çası haline gelmiştir. Öldürülen onlarca delikanlının, 
yaralanan ya da sakat bırakılan yüzlerce gencin, Dev
let kesesinden suç ortaklarına, yardakçılarına, soy, sop 
hırsızlara aktarılan milyonların, okuyana, okunacak 
kitaba, öğretmene, uygar düşünceye, çağdaş insan ol
ma sistemine karşı açılan cephesinin, kıyım kıyım kı
yılan binlerce memurun, aylardır kapalı duran Yüksek 

öğretim ve öğrenimin, Yüksek Mahkeme kararlarının 
ayaklar altına alınıp Anayasal düzenini hergün biraz 
daha aşındırıp yok etmenin, Anayasal kurumlan, Dev
let kuruluşlarını politika bezirganlarının borazanlarını 
öttürdükleri birer parti ocağına dönüştürmenin, Dev
leti eşlküyanın eline teslim etmenin, hiçbir ölçüye sığ
mayacak kadar ağır olan sorumluluğunu Demirel ve 
Başkanlığındaki Cephe Hükümetinin sırtından atmaya 
hiç bir güç yetmeyecektir. 

Saym milletvekilleri; Sayın Demirel'in kişisel ik
tidar hırsını doyurmak, koşullar ne olursa olsun ken
disinden ve şebekesinden bağımsız mahkemeler önün
de hesap sorulmasını önlemek için kurduğu her türlü 
ilişki ve ittifak, onun çöküşünü, işlediği, işlettiği ya 
da işlenmesine göz yumduğu suçların, soygunların, 
talan ve cinayetlerin sonucuna katlanmasını önleye
meyecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman. 
Kişisel görüşlerini açıklamak üzere ikinci sırada 

.Sayın Ali Sanlı vardır. 
Buyurunuz Sayın Sanlı (C. H. P. sıralarından al

kışlar). 
(Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın anlaşılma

yan bir müdahalesi). 
Sayın Bayraktar, yeni bir usul icat edeceksiniz ga

liba? İçtüzükteki yerini bulun, ifade edin, aynı nok
taya geliniz. 

Türkiye sallanan ve çelişkiler içinde yüzen bir 
iktidarca yönetiliyor. Sözde komünizm tehlikesine karşı 
kurulmuş bir iktidar, sallandıkça ve kendi içinde çeliş
kilere düştükçe, dağılan parçalarını bir araya getirmek 
için baş vurabileceği en kolay yol olan komünizm 
tehlikesini başlangıçta gösterdiğinden daha büyük 
göstermektedir. 

Bu nasıl bir tehlikedir ki, bununla savaş için ku
rulmuş bir iktidar zamanında daha da artmaktadır. 
Nasıl bir tehlikedir ki, 10 yıllık bir iktidar dönemine 
damgasını vuran Demirel ve özellikle sağın en bağnaz 
kesimlerini içine alan MC Hükümetli döneminde yo
ğunlaşmaktadır. Bu nasıl bir tehlikedir ki, komşumuz 
bütün komünist ülkelerle ekonomik, politik ve kültür 
ilişkileri geliştiriliyor ve tehlikenin kaynaklarının 
da bu ülkeler olduğu söyleniyor. 

Buyurun Sayın Sanlı. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 
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Komşumuz kapitalist ülkelerle hasımlaşıyor, komü
nist ülkelerle hısımlaşıyoruz. Hısımlarımızca Türkiye' 
nin bölünmek istendiğini de söylüyoruz. Kapitalist ül
kelerin hasımlığını, komünist ülkelerin hısımlığını ta
şıyan bu Hükümetin söylediği şimdi şudur: Komünizm 
tehlikesine karşı bu Hükümet kuruldu, tehlike devam 
ediyor, biz görevde kalacağız. 

Gerçekten bu Hükümetin varlık nedeni, hayali mo
bilya ihracında zirvesine ulaşan vergi iadesi ticareti 
gibi, komünizm ticaretidir. Sayın Demirel'in ve MC 
Hükümetlinin ticaret mezhebi ne kadar genişse, ko
münizm mezhebi de o kadar geniş. Sovyetler ve bağ
lantılı ülkelerden geniş yatırımlar, kredi, geniş diplo
matik ve teknik misyonları ülkeye sokacaksınız, ola
ğanüstü ilişkilerin içine gireceksiniz; sonra da Rus
lar ve peykleri Türkiye'yi bölmek istiyorlar diyecek
siniz. 

Seçim öncesinde Sayın Erbakan'a göre, Demirel, 
Lafontaine'in masalındaki tilkiye benziyordu. Sol 
tehlikeden söz edip çocuk kandırır gibi «kuşa bak uçu- * 
yor»( diyerek, herkesin azgından lokmasını almak is
tiyormuş. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet köprü geçmek, 
dere aşmak esprisine dayanan bir ittifak sonucu kurul
muştur. Anlaştıkları noktalar, aslında iç çelişkilerin
de çatıştıkları nıotlkalardır. Genel anlamda aynı piya
sada çalışan rakip firmaların fiyat konusunda uzlaş
masına benziyor. Aynı sağ tabanda oy alan bu rakip 
partiler, içlerinde bazıları kastetmese bile, rekabeti bir 
ölçüde ortadan kaldırıp ,yani demokrasiyi işletmemek, 
tüketiciye teslim olmamak, yani halka teslim olma
mak için bir araya gelmişlerdir. 

Cephe Hükümetinin milliyetçiliği, görünürde dört 
partiyi bir araya getiren kavram olmakta; ancak ko
alisyona katılan bu partilerin her birinin milliyetçiliğe 
verdikleri anlam, birleştirici olmaktan çok birbirlerin
den ayrıldıkları en önemli nokta oluyor. 

Kalkınmada ve büyülk Türkiye'yi yaratmada ser
mâyenin dışa bağlı sanayi kesimine dayanan ve yaban
cı sermayenin gücünü mümkün olduğu kadar artırmak 
amacını güden Adalet Partisinin milliyetçiliğiyle, Millî 
Selâmet Partisinin Ortak Pazara karşı olan İslamcı, bü
tüncü millî görüşü, Milliyetçi Hareket Partisinin şo-
venist, ırkçı milliyetçilîğiyle, Cumhuriyetçi Güven Par
tisinin Atatürk milliyetçiliği temelde bu dört partiyi 
birbirinden ayıran en önemli noktadır. Başlka güçleri < 
kullanarak bir yere gelmek politikada sık başvuru
lan bir yol değildir. Bunun tehlikesi farkına varmadan 
yavaş yavaş kullandıklarımıza benzemek, kullandığınızı 
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sandığınız güçlerin ve kişilerin sizi kullanmasıdır. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Nitekim, Milliyetçi Cepheden, Millî Selâmet Par
tisinin elinde yalnız haram faiz ve tesettür kalmıştır. 
Bu Hükümet öylesine Demirel damgasını yemiştir ki, 
Milî Selâmet Partsinin en önemli kütle propogan-
dası olan Ortak Pazar ilişkilerinde, Türk sanayicileri
nin dahi gerisine düşmüştür. 

Biraz borç ve kredi için Türkiye'yi yabancı ser
mayeye daha geniş koşullarla açmak pahasına, bağım
sız olmayan ülkelerde «Cuma namazı kılınmaz» di
yen İslâm, kapitalizmin yedek lastiği olarak takamaz-
sınız. 

Millî Selâmet Partisinin, zaman zaman kişiliğini 
korumak için adım attığında Demirel, Cumhuriyeti 
korumak için etkili bir biçimde bürokratik Atatürk' 
çü sözler ederek çevreleri işin içine sokmak istemek
tedir. 

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Cephe Hükü
meti büyük bir açıklık getirdi. 12 Mart'ın dar ekono
mik politikası sahneleniyor. İthalatçısı ile, stokçusu 
ile, özel firmalara hazineden kâr transferleriyle, Mer
kez Bankası kaynaklarının zorlanmasryle, minareye 
kılıf hzırlanmaya gerek bile duymadan, hayalî vergi 
iadesi ile Hazineden para çekmek sahnede, sahnede 
olmayan ise sadece balyoz. 

12 Mart sonrası Demirel Hükümeti değildi; ama ik
tidardı. Şimdi hem Hükümet hem iktidar olmak ve 
balyozu kendi kullanmak istiyor. 

Demirel, demokrasiyle bağlarını açıkça koparma 
yolundadır. Demokrasi ile mücadele, Demirel'e karşı 
mücadele ile bugün için özdeştir. Demirel, bıir kısım 
milletvekili çetelesi tutmakla, Parlamento dışı güçle
re dayanarak kalmayı düşünmektedir. 

Siyasî istikrardan amaçladığı olağanüstü rejimdir. 
Ekonomik istikrardan ücretlerin, maaşların, tarım 
ürünlerimin, fiyatlarının dondurulmasıdır. 

Sayın Sebati Ataman'ın kitlelerin çağın süreci için
de, demokratik hayatın her kesimine katılmak isteme
sine ilişkin değerlendirmesine katılmamak mümkün 
değildir. Adalet Partisinin bir zümreci birikimleşme-
nin partisine dönüştürdüğünü, liberal kapitalist ya
pısından ve tekniklerinden uzaklaştırdığını bilmemesi 
mümkün değildir. 

Nitekim, daha dün Bütçe Plan Komisyonunda, ay
nen «asayişi korumakla mükellef olan Devlet, ne ya
pacağına âdeta şaşırmış vaziyettedir. İki tarafa kar
şı tarafsız olarak, suçlu kimse onu yakalamak vazi
fesiyle mükellef olduğu halde, bu vazifeyi bir türlü ye-
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fine germemektedir. Açılk hakikat bu» diyor ilâve 
ediyor «Bu memleket ve bu Devlet yıkılmak üzeredir, 
inkıraz bulmak tehlikesiyle karşı karşıyadır, sizin 
de bizim de vazifemiz; bu memlelket ve bu milleti bu 
tefcWk«den kurtarmaktır, el ele vermek mecburiyetin
deyiz, millet bizden bunu bekliyor* diyor. 

Talihsizlik^ Grupunda Demirel'ci unsurların tepki
cine karşı duyduğu eziklik içinde olmasıdır. 

Sayın Başbakan, Cumhuriyet Senatosunda, «sütre 
gerisirtde dağıttığımız çıkar çevreleri yoktur» diyor. 

Süitre gerisindekilere somut örnekler getirmek isti
yorum : Devlet faaliyetlerinin ithalât ihtiyacı, Devlet 
kurumlarıyle karşjlansa idi ve Devlet 'inşaatı tamamen 
kamu kurumları ve Devletin kendi mühendis işçileriyle 
yapılsa idi; müteahhit ve ithalâtçı kârı olmayacaktı. 

1975 yılında bu üretken olmayan iki kategoriye 
yalnız 10 milyara yakın 'bir ödeme öngörülmekte
dir. 

Üstelik vergi iadesi başlı başına bir ticaret oldu. 
Hayalî mobilya ve hayalî et ihracatçıların en yük
sek düzeydeki sütre gerisindeki unsurlar oluşu, bir 
skandallar zincirine dönüşmüştür. 

Ya özel sermaye birikimine Devlet harcamaları
nın katısı ne kadardır? Daha somut örnekler getir
mek istiyorum. Tarım ürünlerinin ihracatta yüksek 
bir oranı vardır. Pamuk, tütün, fındık, kuru üzüm 
gibi, ülkemizde 117 pamuk ihracatçısı ortalama 2 
milyon kazanırken, üreticinin kazancı bu yıl olduğu 
gibi ancak zararını karşılamaktır. 

Üstelik ihracatçıya vergi iadesi sağlarsınız; fın
dıkta fiyatları artırmak yerine ihraç birimi sağlarsa
nız ve Sütre gerisinde bir avuç üretken olmayan 
zümreye pay verirsiniz. 

Türkiye'de 1973 yılı sonunda 10 206 ithalâtçı 
vardır. Sermayesi 50 milyonu aşan 128 ithalâtçı, 
yani ithalâtçıların Ş% l'i bütün ithalâtçıların % 42' 
sinin sermayesini teşkil etmektedir. Bunlardan % 66' 
sı kendi ihtiyacı olan hammadde, yarı mamul mad
de ve sermaye mallarını ithal eden tekelci sanayidir. 

128 Mıalâtçmın 86'sınm yerli tekelci sanayi şir
ketlerinin olması, Türkiye'deki sanayileşmenin dışa 
bağımlı ve çarpık niteliğini ayrıca ortaya koyması 
bakımından ilginçtir. 

Sütre gerisindekilere devam ediyorum. Çukurova 
Bankasında dövize çevrilir mevduat hesabı var, son-
devalüasyonda bir kalemde kur farkından Sayın Baş
bakanın tabiriyle «Sütre gerisindeki bu bankaya 
80 milyon lira transfer edilmiştir». Gümrüklerden 
sıfır gümrükle demir ithal edildi. Üstelik, kamu ku

ruluşu olan Karabük Demir Çelikte tonlarca stok 
olduğu halde. Sonra (0) dan !"% 38'e yükseltilip, bir 
anda halkın, cebinden stokçulara 100 milyon lira ak
tardılar. 

Değerli milletvekilleri, planda ve programda ön
görüldüğü halde Pet - K'im'in uçak lastiğini kapsaya
cak biçimde tekerlek lastiği yapması var olduğu 
hailde, kamu kuruluşları arasında kurulması proto
kole bağlandığı halde, MC bu projeyi durdurmuş ve 
yabancı lastik firmalarının tevzii ile Çukurova'ya 
teşvik 'belgesi verilmiş ve Pet - Lâf devreden çıkarıl
mıştır. îşte sütre gerisindeki örnek. 

NİSSA, yine Japonlarla ortak, ilk defa Türkiye' 
de, yabancı sermaye, kararnamesinin içine Seka'da, 
yani parçalarının gümrük bağışıklığına ilişkin karar
nameye şerh konuyor. 

Değerli milletvekilleri, bunları örneklemek müm
kün 20 dakikada, yalnız bunlara değinmek istemiyo
rum. «Büyük Türkiye'ye giden yol vicdanların 
Allah korkusunu bilmesidir» diyor Sayın Demirel. 
Bekliyor, «Güven duygusunu yitirmem eliyiz, ne iste
diğimizi bilmeliyiz.» Nasıl yapacağız? Belirli değil, 
ama artık bilmeyen kalmadı. Büyük olacak, büyük 
düşüneceksiniz, ne demektir? Demirel olgusu Türk 
siyasî hayatına bir kötü alışkanlık getirmiştir, insa
nın gözüne baka baka, gerçeğe, bilime ve tarihe ay
kırı şeyleri ve bunun politika olduğunu söyleme alış
kanlığı getirmiştir. 

Bütçenin büyüklüğü tartışmalı, ama açığı büyük, 
ödemeler dengesi büyük bir bütçedir. Büyük düşüne
ceksiniz; utanç sınırın aşan ölçüde yolsuzluk, büyük 
stokçuluk, büyük devalüasyon, sütre gerisindekilere 
büyük krediler, her gün bir kişinin serçe gibi avlan
dığı bir Türkiye değil, iç savaşa yakın ölçülerde bü
yük anarşi düşüneceksiniz ki, ve bunlar sizin mevcu
diyet sebebiniz olacak ve bu sayede büyük bir sıkı
yönetim isteyeceksiniz. Benim, Demirel'in büyük öz
lemlerinden anladığım bu. 

Sayın Demirel, seçim gezilerine çıkmadan önce 
Türkiye için büyük projeler sunmuş ve («Allah kıs
met ederse Ekimde iki tane 30 milyar olmak üzere 
60 milyar liralık bir yatırım daha milletin hizmetine 
sunacağız» demişti. 26 tarihli gazetelerden aynen... 
Ekim, Kasım, Aralık geçti ve kar halen devam edi
yor. İnşaat mevsimi kapandı, büyük projelerden ha
ber yok ve Allah kısmet etmedi. Masal söylendi mi, 
büyük masal söylenmeli. 

1975 yılı içinde gerçekten bir büyük şey gerçek
leşti; özel kesimin elindeki stoklardaki artış bir ön
ceki yılın iki katını aşarak büyüdü, stoklarranlar uy-

— 235 — 



M. Meclisi B : 58 17 . 2 . 1976 0 : 2 

ğun bir ortam Ibekliyor, kanı pahasına satılmak için. 
Bunlar satış sorunu nedeniyle sitöklanmış da değil, 
döViz sıkıntısının bu kadar arttığı bir dönemde itha
lâta açık 'kapı bırakılması anlaşılır şey değildir. 
ı% 108'lik bir özel kesimin stokunda artış var. Cep
he Hükümeti döneminin özel kesim stokçuluğuna 
verdiği önem ve 'büyük çıkarlar sağlaması rakamlarla 
sırıtmaktadır. Kamu kesiminde ise bu düşürülmüş
tür. 

Bir başka gerçekleşmeden bahsetmek gerekli; 1974 
yılında 10 605 000 000 liralık dış kaynak kullanılır
ken, Demirel'in Başkanlığındaki MC Hükümeti 1975 
yılında 23 600 000 000 kullanılmıştır ki, % 100'ü 
aşmaktadır. 

Bir başka büyük gerçekleşme ise, ödemeler den-
gesidir. İthalât 5 milyara, ihracatın ise iyimser bir 
tahminle 2 milyar 100 milyon dolara ulaşması ön
görülmüştür. Oysaki ithalâtın 6 milyardan aşağı ol
ması ihracatın 1 milyar 700 milyon doları geçebil
mesi mümkün de değil ya. 1 milyar 400 milyon do
larlık işçi dözivi var sayılsa bile; dış açık 4 milyar 
dolar çevresindedir ki, batı dünyasının bütün güçleri 
el ele verse Demirel'in bu büyük açığını kimse ka
patamayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, 5 dakikanız var; hatır
latıyorum. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Dayandığı güçlerin 
bir kısmı bile Demirel'i gözden çıkarmış durumda
dır. MC'nin dövize çevrilebilir mevduat yoluyle bul
duğu sunî teneffüs döneminin sonuna gelinmiştir. 
Dış para piyasalarının Türkiye'ye ayırdığı kısa süreli 
döviz kotaları dolmuştur. Ne Amerika, ne de AID açık 
ıkapı bırakmamaktadır. 1975 yılı dış ticaret açığı 3 
milyar 300 milyon dolara ulaşmış; bu büyük bir 
açıktır. 1976 yılında ise 3 milyar 600 milyon dolar
lık bir açık öngörülmektedir. Oysaki, bunun da 4 
milyarı aşacağı belirlidir. 1975 yılı içinde 1 milyar 
dolara varan dövize çevrilebilir mevduat kredilerinin 
bir ve foirbuçuk yıllık olduğu düşünülecek olursa, 
önümüzdeki yılın ödeme vadeleri karşısında dış kay-

' naklar için kredi itibarı azalacak ve Hükümet kapi-
tüler bir teslimiyet içine sokulacaktır. Gittikçe büyü
yen dış ticaret açığı ve azalan döviz rezervleri ülke
nin olağan koşullarda borçlanmasına imkân sağla
maz. Döviz darboğazı görünmüştür ve üstelik, bu 
stokçuluğu da kamçılamıştır. Önümüzdeki günlerin 
fiyat patlamaları kasırga biçimine dönüşecektir. Hü
kümet toptan eşya fiyatları endsksini temel almak
tadır. Toptan eşya fiyatları toptan satışlardaki fiyat

ları kapsıyor. Adı üstünde; özel kesimin kendi için
deki fiyatları kapsıyor. Kütleler, yani işçiler, emek
çiler ve köylüler toptan alış - veriş etmezler. Bunlar 
için geçerli olan perakende fiyatlardır. Toptan eşya 
fiyatları görünürde mehter adımları ile ilerliyor cep
hesel olarak. Ama, perakende fiyatlar SA kıtaları 
ve akıncı adımları ile sıçramaktadır. Karaborsa fi
yatlar toptan eşya fiyatları endeksine geçmemektedir." 
Demir, çelik, çimento, kömür, linyit, lâstik ve benzeri 
temel mallar karaborsada. Kiralarda sonbahara doğ
ru olağanüstü artışlar olmuştur. Bu patlama, top
tan eşya endekslerine geçmemektedir, ithal malı fi
yatlar yine bu endekslere girmiyor. Ayrıca, dayanıklı 
ev eşyası bu endekslere hiç girmiyor. Toptan eşya 
endeklerinin bu yapısı ile MC Hükümetinin açık ka
raborsacılığı birleşince «fiyatlar artmamıştır» diye gö
zümüzün içine baka baka söyleyebiliyorlar. 

Seçim öncesi Fiyat Kontrol Komitesi önünde 
bekleyen ve günlerdir paket paket fiyat artışları teş
hir edilen mallar bu endekslere girmemiştir. O dö
nemde bilinen mallar kullanma değeri değiştirilme
den yeni isim ve modeller altında piyasaya sürül
müş, yeni bir mal olduğu gerekçesiyle Fiyat Kontrol 
Komitesine ve toptan eşya fiyatları endeksine girme
miştir. 

Maliye Bakanı, bütçeyi Meclise takdim konuş
masında diyor ki: «Toptan eşya fiyat endeksindeki 
düşüşler ancak 5 - 6 ay gecikme ile perakende fiyat
lara, yani geçinme endekslerine yansır» böyle diyor sayın 
Bakan. Oysa bu çelişkili ifade doğru olsa idi, 1975 
nisan ve mayıs aylarında mevsimlik nedenlerle geri
lemeye başlayan toptan eşya fiyatları düşüşü 5 - 6 ay 
sonra, yani eylülden itibaren geçinme endekslerine 
de yansımalı idi. Oysa geçinme endeksleri özellikle bu 
aylardan sonra hızlarını artırmıştır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Sanlı, lüt
fen bağlayın efendim. 

ALt SANLI (Devamla) — Kıtlık ve karaborsaya 
değinmek istiyorum. Çimento 19 liradan 30 liranın 
üzerine çıkmış, traktör 80 bin liradan 150 bin lira
nın üzerine çıkmış, lâstik keza öyle. Bir artışla kara
borsa normal hale dönüşmüş. Zam istekleri kabul 
edilmeyen bazı firmalar ise peşin satış yerine taksitle 

• satış yolunu ve taksit sürelerini artırmak yoluyle 
zam yapmışlar, bunlar endeksimize girmemiş. Gıda 
maddelerindeki artış ise son 15 gün içinde patlama 
ölçüsündedir. Temel gıda maddelerindeki artışlar dar 
ve orta gelirlileri kıskaca almıştır. 
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Hükümet kıtlık ve yoklukla mücadele edeceğini ve 
özellikle Sayın Demirel'in; «Ramazanda bir kaşık 
yağı bu millete çok gördünüz» diye üzerine basa basa 
söylediğini biliyoruz. 

1975 yılında seçim öncesi yağ 'karaborsası karşı
sında, Ticaret Odaları Kâtipliğinden gelip, büyük ti
caret burjuvazisinin sözcülüğünü yüklendi açık müs
teşar ve hatta Bakan, ülkenin çeşitli kentlerinde yağ 
stokçuluğu yapmak üzere çeşitli örgütler kuracağını 
ve bunların karaborsayı ve özel kesimin stokçuluğu
nu önleyeceğini söylemek zorunda kalmıştı. 

Bu yoklukla mücadele için bir kararname ile is
tikrar fonu kuruldu. Dışardan yağ ithal edildi. 
Dış dünya fiyatları elverişli bulunduğundan, ileride 
bu dengenin değişmesi halinde bu fondan karşılan
ması söz konusu idi. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı son cümlenizi ifade bu
yurun. Elinizdeki nota göre üç sayfa daha var. 

ALİ SANLI (Devamla) Bağlayacağım Sayın Baş
kan, iki sayfasını atlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, hiç böyle emri
vaki yapma ihtiyacını da hissetmeyiniz. Ben gerekli 
toleransı da gösterdim, son cümlenizi de bağlayınız, 
uzatmayınız, çok rica ediyorum. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Fakat yabancı serma
ye yağ tekeli bu kararnameye karşı çıkınca, Milliyet
çi Cephe Kararnameyi bir hafta içinde iptal etti. 
Normal kârlarla yağ yokluğunu gidermeye yanaş
mayacağını bildirdi ve son Türk Devleti de buna 
boyun eğdi. 

Bu yağ tekelinin bir geçmişi vardır, Sayın Baş
kan müsaade etmediği için girmek istemiyorum. 

BAŞKAN —• Ben değil efendim; sizin aldığınız, 
zatıâlinizin de bulunduğu Genel Kurulun aldığı karar
dır efendim. Benim bir alâkam yok efendim. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 
Dem.irel sıkışmıştır. Skandala varan yolsuzluk zincirin
den, dış ilişklerindeki Batının ambargosundan, komü
nist ülkelerle Amerika'nın icazetinden öteye kurmak 
zorunda kaldığı ilişkilerden, fiyatların süratle artışın

dan, emekçilerin maaaşların, ücret taleplerinden, de
mokratik birikimden, sermayenin iş çelişkilerinden, 
ödemeler dengesinden, taban fiyat taleplerinden, ken
disini iktidara getiren sütre gerisi unsurların baskısın
dan sıkışmıştır. 

Bu çıkmazına ülkeyi ortak etmek istemektedir. 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
ALİ SANLI (Devamla) — Anayasa ve demokrasi.. 
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, Sayın 

Sanlı çok rica ederim. Ben üç - dört defa ikaz et
tim, beş dakika kala.. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Saygılarımı sunmaya
yım mı efendim? 

BAŞKAN — Aman efendim, teşekkür edin kâfi 
efendim. 

ALİ SANLI (Devamla) — Teşekkür ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim, buyurun 
efendim. 

ALİ SANLI (Devamla) — Anayasa ve demokra
si ortak çizgimizdir. Demokrasi Demirel'siz de ya
şayabilir, Yüce Meclisin demokrasiyi işleteceğine ina
nıyor, saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
1976 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Hükümet adına... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, 25 dakika var bitmeye 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, ne kadar devam 
eder efendim konuşmalarınız? 

. BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Dört saatten aşağı olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dört saatten aşağı olmadığına göre 
bir söz kesintisine fırsat vermemek üzere, alınan ka
rar gereğince 58 nci Birleşimin 2 nci oturumunu 
saat 21,00'de toplanmak üzere kapatıyorum. 

(Kapanma Saati: 19,35) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili 1. Etem Kılıçoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hasan Tosyalı (Kastamonu), Cemil Erhan (Ağrı) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşiminin üçüncü oturumunu açıyorum. 

l\.: — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 
1/367) (M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu : S. 
Sayısı : 515) (Devam) 

BAŞKAN — 1976 yılı Bütçe Kanun tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve bundan 
önceki oturumda Hükümet adına Sayın Başbakan 
söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Başbakan. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (İsparta) 
—Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri, hepini

zi saygıyle selâmlıyorum. 
1976 Bütçesi üzerinde yapılmış bulunan tenkitleri 

cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım. Evvelâ şunu 
ifade edeyim ki, Cumhuriyet Hükümeti, yapılmış bu
lunan tenkitlerden en iyi şekilde faydalanmayı sağla
yacaktır. Cumhuriyet Hükümetinin gayesi, ülkemize, 
milletimize en çok yararlı olmanın'yollarını arayıp 
bulmaktır. Huzurunuzda sözlerime başlarken şunu 
ifade edeyim ki; bugünkü Cumhuriyet Hükümeti bir 
koalisyon hükümetidir. Koalisyon hükümeti olarak 
dört partinin ve bağımsızların desteği ile güven oyu 
almıştır. Uzunca süren bir hükümet bunalımını so
na erdirerek kurulmuştur ve 11 aya yakın bir zaman
dır da hizmet görmektedir. Koalisyon hükümetinin 
başı olarak, geçen 11 ay zarfındaki Cumhuriyet Hü
kümetinin bütün faaliyetlerinden, çalışmalarının tü
münden, icraatının tümündan sorumlu arıyorsanız o 
benim. (A. P. sıralarından «Bravo»1 sesleri alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, gayet tabiî ki, Hüküme
tin geçen 11 aylık icraatını savunacağız. Bu icraat 
üzerine yöneltilmiş tenkitleri cevaplandıracağız. Bu
nu yaparken, çeşitli konularda da aydınlatma görevi- | 

mizi ifa edeceğiz. Doğruları eğrileri ayırt edeceğiz,: 
1976 Bütçesini de savunacağız. Aslında bütçe tenkit
leri denildiği zaman, meselenin burada bitmesi lâzım, 
ama iki gündür yapılmış bulunan tenkitler, uzun sa
atler süren tenkitler meseleyi burada kesmek imkânı-1 

nı bize vermiyor. Gerçekten üzüntü ile ifade ede
yim ki; Hükümete, Cumhuriyet Hükümetinin manevî 
kişiliğine ve şahsıma ağır sözler sarfedilmiştir. 

Ben, bu Yüce Meclisin huzuruna bütçe savunmak 
üzere sekizinci defa geliyorum. Geçen sekiz yıl için
de Türkiye siyasetinin fevkalâde kızgın, fevkalâde 
hassas zamanlarını gördük. İtiraf etmeliyim ki, veya 
ifade etmeliyim ki, bu Meclisin fevkalâde hassas dö
nemlerinde dahi, fevkalâde gergin siyasî atmosferde 
dahi, bu seneki kadar kötü söz sarfedilmemiştir. Kö
tü söze, ondan daha kötüsüyle cevap vermek daima 
mümkündür; ama bu memleketi nereye götürür? Va
tandaşın bizden istediği, birbirimizle küfür yarışması 
değildir. (Adalet Partisi sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Küfür yarışmasını yapabiliriz, yalnız bu mü
esseseyi eskitiriz. Şahıslarımızı eskitmek önemli de
ğildir. Şahıslar eskir; ama buraya kadar gelebilen ki
şilerin oturdukları sandalyeleri eskitmemeleri lâzım
dır. (Adalet Partisi sıralarından «Bravo» sesleri) Bu 
müesseseyi korumaları lâzımdır ve 30 seneye yakın 
zamandır muhafazaya çalıştığımız, yaşatmaya çalış
tığımız, işletmeye çalıştığımız çok partili demokratik 
hayatı, başkaları baltalamadan, çok partili demok
ratik hayatın kalbi olan temsilî meclisleri şayet için
den çıkılamaz hale, işlemez hale getirirlerse, bunda 
ülke için büyük zararlar vardır. O itibarla, Anayasa
mızın «Siyasî partiler, demokratik hayatın ayrılmaz 
parçalarıdır» şeklindeki ifadesi, karşılığında siyasî 
partilerin demokratik hayatın ayrılmaz parçaları ola
bilmeleri için sorumluluklarını unutmamaları lâzım
dır. 
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Hükümetsek, bu kimseye, bize hakaret etme hak
kını vermez. Esasen, yine bu Meclislerin güven oyu
na dayanan ve kaderi Meclislerin elinde olan hükü
metlere hakaret ederek ne kazanacaksınız? Hüküme
tin manevî kişiliğini eskiterek hem bu müesseseyi, 
hem de müessesenin güven oyuyle iş gören ve bu 
müessesenin çıkardığı kanunları icrayla mükellef olan 
hükümet müessesesini, icra müessesesini eskitmekte 
haklılık yoktur. İşte buradan, Parlamento üzerinde 
münakaşalara ve onun içinden çıkan hükümetler üze
rindeki münakaşalara mazide gidilmiştir. Parlamento
nun kalitesi münakaşaları yapılmıştır. Parlamento
nun çıkardığı hükümetler mi olsun, yoksa uzman
lardan müteşekkil kabineler mi olsun münakaşaları 
yapılmıştır. Uzmanlardan müteşekkil hükümetler, ka
bineler, uzmanlardan müteşekkil kabineler bir 
siyasî müessese midir, yoksa bir uzmanlar mü
essesesi midir münakaşasına götürmüştür. Bununla 
da kalınmamıştır; Meclisler uzmanlardan mı müteşek
kil olsun, yoksa milletin seçtiği kişilerden mi müte
şekkil olsun münakaşaları da yapılmıştır. ' 

Değerli milletvekilleri, hadiselere nasıl bakarsanız 
bakın, orta yerde bir gerçek var. Bu gerçek şudur : 
Geçen 30 sene zarfında Türkiye'nin istikrarlı dönem
leri vardır, istikrarsız dönemleri vardır. Türkiye, ne 
kazandıysa istikrarlı dönemlerde kazanmıştır. İstikrar
sız dönemlerde Türkiye yerinde saymıştır. Türkiye'nin 
zaman kaybetme tahammülü yoktur. Öyleyse istikrarı 
muhafaza etmeye gayret şarttır. Ülkenin yararınadır. 
1961 Anayasası yürürlüğe girdikten bu yana geçen 15 
sene zarfında Türkiye'de 12 hükümet kurulmuştur. 
Şayet Adalet Partisinin tek başına iktidar olduğu 5,5 
seneye yakın zamanı çıkarırsanız, Türkiye'de 11 hü
kümet kurulmuş oluyor; kaç senede? 10 senede... 

. 9,5 senede 11 hükümet... Türkiye buna dayanamaz. 
Öyleyse geliniz meseleye büyük bakalım, ve meseleye 
büyük bakarken çare arayalım, Türkiye'yi istikrara 
nasıl kavuştururuz, istikrarsızlık nereden geliyor, aca
ba kaidelerde istikrarsızlık doğuran birtakım unsur
lar var mıdır? Bunu düşünmek, sanıyorum herkesin 
görevidir. Bunu düşünmek bugün daha çok ihtiyaç ha
line gelmiştir. 

1973 seçimleri sonrasında 100 gün hükümet kura
mayan Türkiye, bir koalisyon hükümetini 7,5 ay an
cak yaşatabilmiş, ondan sonra bu defa 135 gün- gü
venoyu almamış bir hükümetle işleri yürütmek mecbu
riyetinde kalmıştır. 

-Gerçekten, hem hükümet yapanlar, için, hem Mec
lisler için ıstıraplı bir hadisedir. Şimdi 1976 yılına gi

rerken Türkiye, rejimin kaidelerine göre kurulmuş ve 
bu Meclisin güvenoyuna dayanan bir hükümetle gire
bilmiştir. Böylece siyasî iktidar meydana çıkmış, siyasî 
muhalefet de meydana çıkmıştır. Muhalefet, muhale
fet görevini, şayet siyasî iktidar, varsa öyle yapabilir. 

Biz, geçen 15 sene içinde bu Parlamentoda siyasî 
partilerin iktidar mı, muhalefet mi olduğu belli olma
yan günleri de yaşadık. Önümüze gelmiş oturmuş hü
kümetler gördük. 

Binaenaleyh, hepimizin - ne düşünürsek düşüne
lim, memleket meselelerine ne bakarsak bakalım - sa
nıyorum ki bu müesseseyi ve müessese olarak Hükü
meti, icrayı itibarlı tutmaya itina etmemiz gerekecek
tir. 

Beğendiğimiz şeyleri söyleyebilirsiniz. Parlamento
nun, Anayasanın, kanunların, tüzüklerin verdiği bütün 
yetkileri kullanabilirsiniz; ama bunları yaparken mües
seseyi tahrip etmeden yapmaya azamî gayret sarf edil
melidir. 

Bu mülâhazalarımı serd ettikten sonra; tabiî ki büt
çe bir hesaplaşmadır. Aslında bütçe bir parlamento
nun en Önemli hadisesidir. Çünkü memleketin kaynak
ları, memleketin ihtiyaçlarına tevzi «edilmektedir. Ülke 
neden şikâyetçi ise bu şikâyetleri gidermenin yolu çok 
kere bütçeden geçer. Bütçede karşılığı bulunmayan 
hizmetleri görmek mümkün almadığına göre, şikâyet
ler de birtakım faaliyetleri gerektirdiğine göre, bu şi
kâyetleri giderebiliyor muyuz gideremiyor muyuz so
rusu Parlamentonun en önemli meselesidir. 

Ülkenin kaynaklarını, gerçekten priyoriteye, önceli
ğe, başka bir tabirle rüçhan hakkına uyarak, mahalline 
mazruf olacak şekilde dağıtıyor muyuz, dağıtmıyor 
muyuz? Bütçe tenkitlerinin en önemli konusu olmak 
gerekir. Çok kere bunu yapabildiğimizi iddia edemem. 
Bütçe tenkitleri de, kötüleme için bir vesile oluyor. 
Bu sene Bütçe Plan Karma Komisyonunda cereyan 
eden müzakereler fevkalâde hırçındı. Bu hırçınlık 
Cumhuriyet Senatosunda bir nisbî sükunete dönüştü. 
Ama Millet Meclisinde, bugün Bütçenin 2 nci günü
dür, 1 nci günü, esefle ifade edeyim ki, kürsü hürri
yetinin ihlaliyle sona ermiştir. 

Bu kürsüden her şey söylenemediği takdirde, Tür
kiye'de özgürlükten bahsetmek imkânı yoktur. Kaba 
kuvvet, zor, zorbalık eğer Türkiye'de hâkim olmaya
caksa, evvelâ burada geçerli olmamalıdır. Ne olacak
tır, milletin Meclisi dövüşürse, başka yerde dövüşme 
nasıl önlenecektir? Onun içindir ki, dünkü, dün ak
şam geç vakit cereyan eden hadiseyi, esefle kaydediyo
rum. Gerçekten yürek paralayıcıdır. Gerçekten Türki-
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ye Parlamento hayatında, tekerrür etmemesi gereken 
bir olaydır, iç sızlatan bir olaydır. Bu çeşit işlerin kim
seye faydası yoktur. Bu kürsü serbestse, Türkiye'de 
her şeyin açıkta ve herkesin gözüönünde cereyan et
mesi, daima sağlanabilir. Bu kürsü Türkiye'de aleniye
tin teminatıdır. Rejimin kilididir bu kürsü. Bu kilidi 
bozduğumuz takdirde, o zaman kilit fonksiyon yap
maz. Müesseseyi bozarız. Müessese burada gelip dü
ğümlenmektedir. 

Bütçe eleştirmekten çok, biz eleştirilmişizdir. Gö
rüşen hatiplerin, Ana Muhalefet Partisi sözcüsü 8 
saat görüşmüştür; bu 8 saate baktığımız zaman, he
men hemen 1 saati Bütçeye taalluk eder; hemen he
men 4 saati Demirel'i yıkalım kampanyasının gereği
dir; 1 saati Hükümete hücumdur; aşağı yukarı 2 saati 
de çeşitli konularda, bana göre tahrifattan ibarettir. 

Değerli milletvekilleri, huzurunuzda şunu açıklık
la ifade edeyim ki, Cumhuriyet Hükümeti fevkalâde 
zor şartlar altında görev yapmış, ülkenin fevkalâde 
zor meselelerinin üstesinden gelmeye çalışmış ve bu
raya kadar da gelinebilmiştir. Cereyan eden müzake
reler, aslında iyi bir tahlile tabi tutulduğu zaman Tür
kiye'deki rahatsızlığın nedenlerini de gösteriyor. Tür
kiye'de neyin münakaşasını yapıyoruz? Ekonomik kal
kınma modelinin mi, rejim modelinin mi, neyin müna
kaşasını yapıyoruz? Aslında bu 2 meseleyi bitirememiş 
memleketlerin huzura kavuşması mümkün değildir. 
Ama görüyoruz ki, yapılan münakaşalardan, ekono
mik kalkınma modeli - ki rejimin şeklini tâyin eder -
ile rejim modeli birbirlerine karışmaktadır. 

Anayasanın Türk vatandaşlarına tanıdığı haklar, 
tanınmak istenmediği takdirde, gayet tabiî ki, o ka
dar garip neticeler çıkarmak mümkündür ki, bunların o 
dar çok istismarını yapmak mümkündür ki, o kadar 
şaşırtıcı olmak mümkündür ki, netice itibariyle içinden 
çıkılmaz haller yaratmak mümkündür ki gaye bu de
ğildir. 

Bir strateji uygulanmıştır. Bu stratejide - ilân da 
edilmiştir - «Bu Hükümet yıkılmalıdır» Gayet kestir
me bu. «Bu Hükümet yıkılmalıdır.» Aslında bu Hükü-* 
meti istifaya mecbur etmek bir yoldur tabiî; ama yık
ma ondan çok daha hırçın, çok daha - bana göre -
şiddetli, öfkeli bir tabirdir. 

Huzurunuzda aman bu Hükümeti yıkmayın diye 
yalvarır durumda değiliz. Böyle bir şey yoktur. Hü
kümet olmaktan müstağni de değiliz. Bizim kuvvet 
kaynağımız bu Yüce Meclistir. Bize güveniniz de
vam ederse biz görev yaparız. Esasen bugünkü Cum

huriyet Hükümeti, bugün işgal etmiş olduğu mevkii 
zorla ele geçirmiş de değildir. Her şey, her alternatif 
denenmiş ve bu alternatiflerin sonunda ülke "hükümet
siz kalmış ve nihayet büyük bir fikrin etrafında gayet 
tabiî ki iddialarla - iddiasız olmayan hükümet olmaz -
bir hükümet çıkarılabilmiştir ve 11 aydır da neyin et
rafında kurulmuşsa bu Hükümet, onları yapmaya ça
lışmaktadır. 

153 milyarlık bir bütçe huzurunuza getirdik. Bu 
bütçe gerçekten güzel bütçedir. Bir büyük' bütçedir ve 
istikrar bütsesidir, hizmet bütçesidir; Türkiye'yi daha 
çok sosyal devlete, daha çok sosyal devlet kavramına 
yaklaştıran bir bütçedir. 

Bu bütçe tenkit edilmiştir, «büyük değildir» denil
miştir. «Açığı büyüktür» denilmiştir. Bunları, Sayın 
Maliye Bakanı arkadaşım, gelirlerini izah etti. Gayet 
tabiî ki Maliye bütçesi konuşulurken enine boyuna bu 
gelirler nasıl tahmin edilmiş tekrar izah olunacaktır. 
Benim burada söyleyeceğim şey; bu bütçe en iyi tah
minlere göre yapılmıştır. Bütçeler tahmindir. Gayet 
tabiî ki tahmin olunca, bunların tenkidi söz konusu ol
duğu zaman, bütçeye bütçe açıktır diye başlamak âdet 
haline gelmiştir. Âdet haline geldiği için bütçe açık
tır deniyor demek istemiyorum. Esasen böylesine bü
yük bir bütçeyi yapmak da kolay değildir. 

Şimdi bir taraftan bu bütçe büyüktür derken, diğer 
taraftan bu bütçe kâfi derecede büyük değildir derse
niz, çelişkiye düşersiniz. O da denilmiştir bu kürsüden. 
«Bu bütçe büyüktür. Büyük falan değildir açığı bü
yüktür» denilmiştir bir taraftan, aynı zamanda da, 
«hayır bu bütçe memleketin ihtiyaçlarına yetecek ka
dar büyük değildir» Gönül isterdi ki bu bütçenin ne 
kadar olması lâzım geldiği hakkında değerli sözcüler 
telkinlerde bulunsunlar ve hangi kaynaklardan gelir 
sağlayarak bu bütçeyi o kadar büyütebileceğimizi ifa
de etsinler. 

Tabiî bu çeşit tenkitler bizim parlamentomuzda 
yapılmıyor. Genellikle muhalefet olarak «Biz sade
ce derde işaret ederiz, çaresini siz düşünün»' denili
yor. Hemen hemen her meselede bu yapılıyor. Çare 
koyduğunuz zaman; çare beğenilmiyor, bir çare de 
telkin edilmiyor. Bunu da senelerdir süren bütçe mü
zakereleri esnasında görmüş bulunuyoruz. 

Hükümet, elinden gelen bütün gayreti göstermiş 
ve huzurunuza Üçüncü Beş Yıllık Planın 1976 dilimi
ne prensip itibariyle uygun, kendi programına uygun 
bir bütçeyi getirmiştir. Hükümet, koalisyon hüküme
ti olduğu için partiler kendi programlarını tatbik et-: 
mek durumunda değildir. Partiler, bir koalisyon pro-
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tokolü ve hükümet programı etrafında birleşmişler
dir ve o koalisyon protokolünde ve hükümet progra
mında ortaya koydukları hedefleri gerçekleştirmeye 
gayret sarf etmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, 1976 Bütçesi tenkit edilir
ken 1975 yılına bir çok eleştiriler yöneltildi. Aslında 
bunlara geçmeden önce bu bütçenin hedefleri hak
kında çok kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

Bütçe, devletin cari giderlerini ihtiva ediyor. Bun
lar 76 milyar lira civarındadır, yarısıdır bütçenin. Ya
tırımları ihtiva ediyor, transferleri ihtiva ediyor. Dev
letin altyapı yatırımları takriben 37 - 38 milyar lira
dır ve mütebakisi de devletin diğer hizmetleri için.ve 
yatırımları için transferlerdir. 

Aslında 76 milyar liralık cari giderler içinde; dev
letin cari işlerini görmek için personel giderleri ve di
ğer giderler, ki bunun içinde üç önemli kalemini me
mur maaşları, eğitim giderleri ve savunma giderleri 
teşkil etmektedir; geriye kalan, 38 milyar lira ile 
Türkiye'nin altyapısı geliştirilecektir. Yollar yapıla
caktır, hastaneler yapılacaktır, demiryolları yapıla
caktır, okullar yapılacaktır ve memleketin ileride bir-
takim dar boğazlara girmemesi için, bugünkü ihti
yaçlarını gidermek için, hizmetler görülecektir. Mü
tebaki kısmiyle de İktisadî Devlet Teşekküllerine 
fonlar aktarılmaktadır. 

Buna ilâveten bu bütçe ile önemli yeni projeler 
başlatılıyor. Bu projelerden birisi sosyal devlet kap
samına ülkeyi daha çok yaklaştırmak için sağlık si
gortasının karşılığı olarak konmuş fondur. Sağlık 
Sigortası Kanun tasarısı Meclislerdedir. Sağlık Sigor
tası Kanun tasarısının hedefi, her Türk vatandaşına 
sağlık hizmetlerini götürebilmektir. 

Bugün, ülkemizde 4Q milyon nüfusumuzun 30 
milyonu köylerde, 10 milyonu şehirlerde yaşamakta
dır, kabataslak nispet budur. Sağlık hizmetleri, şehir
de ve kasabada bitmektedir. Sağlık hizmetleri bakı
mından devlet, hemen hemen 10 milyon nüfusa hi-
tabeder durumdadır. Devleti 40 milyon nüfusa hita-
beder duruma getirmeye mecburuz. Her Türk vatan
daşı hekim, ilâç bulabilmelidir. Hasta olduğu zaman 
«Acaba ne olur?» korkusundan kurtulmalıdır. 

İkinci getirdiğimiz fon; Türk vatandaşlarını ihti
yarlık korkusundan kurtarmak maksadıyle yaşlılara 
bağlanacak olan maaşla ilgilidir. 

Bununla ilgili kanun tasarısı da Meclislere sevk 
edilmiştir. Hükümet programında yer aldığı veçhile 

65 yaşını aşan, kimsesiz, kazancı olmayan, çalışama
yan ve bir gün evvel terki dünya etmek gibi bir ar-
zuyle karşı karşıya bulunan, başkalarına muhtaç du
ruma düşmüş ihtiyar - kadın erkek, köylü kentli -
vatandaşlarımızı devlet olarak bu korkudan kurtara
cağız. 

Bunun için de bir fon ayrılmıştır. Bu fonlar yet
meyebilir; ama Meclisler bu fonları yetecek hale ge
tirmek imkânlarına her zaman sahiptirler. 

Üçüncü getirdiğimiz bir diğer konu tarım sigor
tasıdır. 

Türk köylüsü, bilhassa küçük çiftçi âfetler karşı
sında eli böğründe kalmaktadır. Âfetler karşısında 
eli böğründe kalan köylü borçlanmaktadır. Ertesi se
ne mahsul olursa, bu borcunu ödediği takdirde geçi
mini sağlayacak geliri yoktur. Binaenaleyh, küçük 
çiftçiyi böyle bir durumdan kurtarmak lâzımdır. 
Bunun için de tarım sigortasını getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, devleti sosyal bir devlet ha
line getirmek kolay bir iş değildir. Hem masraflı bir 
iştir, hem de bu masrafları yaparken bu masrafların 
mahalline masruf olması lâzımdır. Onun için kanun
ların, getirilmiş bulunan tasarıların fevkalâde titizlik
le Meclislerimiz tarafından gözden geçirilmesi ve ger
çekten adalet kaidelerine en uygun şekilde kanunlaş
tırılmasını, Hükümet olarak Meclislerimizden rica 
ediyoruz. 

Dördüncü fon, Doğu ve Güneydoğu Bölgemizin 
kalkınması için, planda, programda yer alan projele
re ilâveten bir özel fondur. Bunun miktarı 1 milyar 
liradır. Bunu artırmak mümkündür. 

Doğu ve Güneydoğu Bölgemizde kalkmmamış-
lık farklılığını; daha doğrusu kalkınmışlık farklılığını 
gidermek için böyle bir fonu koymuş geliyoruz^ 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu fo
nun hemen arkasından Doğu ve Güneydoğu için 
bir özel plan getireceğiz - bir özel program - Hükü
met programında vaat edildiği şekilde bu Özel plan 
millî planın bir parçası olacaktır. Ve Doğu ve Gü-
neydoğu'nun kalkınmasını hızlandırmak ve dengesiz
likleri ortadan kaldırmak için her çareye başvurma
ya Cumhuriyet Hükümeti kararlıdır. 

Bunun dışında Türkiye büyük sıkıntılarla karşı 
karşıyadır. Bu sıkıntıların başında Türkiye'nin öde
meler dengesi gelmektedir. Türkiye ödemeler denge
si meselesini halletmelidir. Ödemeler dengesi mesele
si için her çareye, her tedbire baş vurulmalıdır. Öde
meler dengesinde önemli kalemler vardır, bu kalem-
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lerin başında petrol gelir. Türkiye takriben 1 milyar 
dolarlık petrol almak mecburiyetindedir ve bu, her 
sene giderek artmaktadır. 

ikinci kalem olarak demir - çelik mamulleri gel
mektedir. Türkiye her sene 6 yüz milyon dolarlık de
mir çelik mamulü almak mecburiyetindedir. 

Üçüncü kalem olarak makine gelmektedir. Kalkın
ma için lüzumlu yatırım malları almak mecburiye
tindedir. Bunların miktarı da 1 milyar doları bulmak
tadır. 

Türkiye fabrikalarını çalıştırabilmek için hammad
de almak mecburiyetindedir. Takriben bir milyar do
lara yakın da bu tutmaktadır. Ve nihayet Türkiye, 
tarımını ayakta tutabilmek için gübre ve ilâç almak 
mecburiyetindedir. Gübre ve gübre hammaddesini bir 
araya koyduğunuz zaman dünya konjonktürüne gö
re değişmek şartıyle dört - beş yüz milyon dolarlıkta 
gübre almak mecburiyetindedir. 

Bütün bunları nazarı dikkate alırsak, Türkiye, 
alan ve satan bir memleket olmak mecburiyetindedir. 
Başka türlü Türk ekonomisini ileriye götürmek, ken
di kendisini kendi gücü ile taşır hale getirmek imkân
ları yoktur. 

İşte bunu yapabilmek için ihracat seferberliği ka
çınılmazdır. Buna ilâveten de Türkiye'nin dövizle dı
şarıdan aldığı malların bir kısmını kendi gücü ile 
üretebilmesi, hizmetlerin bir kısmını kendi gücü ile 
görebilmesi lâzımdır. 

Türkiye'nin dövizle dışarıdan aldığı hizmetler içe
risinde en önemli kalemi, navlun teşkil etmektedir; 
deniz nakliyesi. 

Binaenaleyh; Türkiye denizcilik filosunu takviye 
etmek suretiyle önemli miktarda hem istihdam imkâ
nı yaratabilir, hem de döviz tasarrufu yapabilir. 

Ödemeler dengesi Türkiye için en önemli konu
dur. 1970 Devalüasyonu ile ödemeler dengesi sağlan
mıştı. 1971, 1972, 1973 yıllarında görülen döviz ken
diliğinden Türkiye'nin Merkez Bankasına gelip gir
miş değildir; bir büyük tedbirin neticesidir. Ama da
ha sonraki yıllardaki enflasyon, bu tedbirin neticesi
ni ortadan kaldırmış, 1974 - 1975 yıllarında ve önü
müzdeki yıllarda Türkiye, yeniden ödemeler dengesi 
bozulmuş olarak bir duruma girmiştir. 

Türkiye ne satacaktır? Tarım ülkesidir, buğday 
alır, önemli miktarda alır hem de. 1974 yılında Tür
kiye 250 milyon dolarlık buğday almıştır. 1975'in 
başında da almıştır yıl belli oluncaya kadar. 

Türkiye bitkisel yağ alır, Türkiye pirinç alır, Tür
kiye şeker alır. Türkiye elbiselik kumaş için yün alır. 

Bir tarım ülkesi olarak Türkiye bunları almazsa o 
zaman beslenme problemi ile, giyinme problemi ile 
karşı karşıya kalır. 

Huzurunuzda üzüntü ile ifade edeyim ki, Türki
ye şeker, pirinç ve yağ almak mecburiyeti ile karşı 
karşıya bırakılmıştır ve bütün bunlar istikrarsız dö
nemin neticesidir. 

1975 icraatını gözden geçirirken, 1976'nın Bütçe
sine bakarken benden 10 senenin hesabı soruldu. O 
hesabı biraz sonra vereceğim. Yalnız bu on senenin 
hesabı sorulurken sanıyorum bir hesap hatası da ya
pıldı. 10 senenin onunda da biz İktidarda değiliz. On 
senenin, yani 1965 - 1975 dönemidir bu. 1971'de Ada
let Partisi iktidar değil, 1972'de de Adalet Partisi ik
tidar değil, 1973'ün yarısına kadar da Adalet Parti
sinin iktidarla bir alâkası yok. Çünkü iktidar yok o 
zaman, hükümet var. Siyasî iktidar mefhumu başka 
bir şekil almış. Hem ara rejim diyeceksiniz, hem 
şöyle diyeceksiniz, böyle diyeceksiniz, sonra 1971 'in 
icraatından Adalet Partisini sorumlu tutacaksınız, 
1972'nin icraatından Adalet Partisini sorumlu tuta
caksınız, 1973'ün tümüyle icraatından Adalet Parti
sini sorumlu tutacaksınız. Bununla da kalmıyor; 1974' 
ün icraatından da Adalet Partisini sorumlu tutacak
sınız. Eğer 1974'ün icraatını yapanlar Adalet Partisi
ne sığınıyorlarsa, mesele yok. (A. P. sıralarından «Bra
vo»* sesleri, alkışlar). 

On senenin hesabı bize sorulurken evvelâ cem ha
tası yapmamak lâzım. 1965'den 1975'e 10 sene. 1971'i 
çıkar 9, 1972'yi çıkar 8,* 1974'ü çıkar 7, 1973'ün ya
rısını çıkar 7,5 sene. Verelim 7,5 senenin hesabını, 
verelim. Ama istikrarsız yılların Adalet Partisinin 
programlarını nasıl allak bullak ettiğini, varması lâ
zım gelen yerlere nasıl Adalet Partisinin varamadığı
nı herkes biliyor. Binaenaleyh, hem hadiselerin mağ
duru, hem mazlumu, hem maznunu olmak mümkün 
değil. (A. P. sıralarından «Bravo»; sesleri, alkışlar). 
Ama gerçekten Adalet Partisinin hesabını biraz son
ra vereceğim. Ama evvelâ Cumhuriyet hükümetinin, 
bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin icraatının hesabı
nı vereyim. 

1976 bütçesinin istikametleri hakkında 3-5 keli
me daha söylüyeyim, sonra meseleyi bize yöneltilmiş 
bulunan ithamlara, gerçekten fevkalâde ağır ithamla
ra çevireceğim. 

1976 bütçesiyle bir şey daha getiriyoruz; bu, ağır 
endüstri kuruluşudur. 
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Türkiye çelik meselesini halletmelidir. Türkiye 
enerji meselesini halletmelidir. Türkiye döviz mese
lesini halletmelidir. Türkiye gübre meselesini ve ona 
bağlı olarak gıda meselesini halletmelidir. Türkiye 
silâh meselesini halletmelidir. Türkiye'nin önünde bir
çok mesele var ama, bu 5 mesele Türkiye'nin hayatî 
meselesi olarak orta yerde durmaktadır. Enerjiniz 
yoksa endüstri kurmanız mümkün değildir. Demir, çe
liğiniz yoksa endüstri kurmanız mümkün değildir. 
Gübreniz, ilâcınız, tohumunuz yoksa, kendi kendinizi 
besleyebilmeniz mümkün değildir. Türkiye'yi kalkın
dırmak için, Türkiye'nin dışarıdan almaya mecbur 
olduğu hayatî maddeleri bir taraftan alacaksınız, bir 
taraftan da kalkındıracaksınız. Bunun için dış ödene
ğe ihtiyacınız var. Bunları nereden bulacaksınız? Bun
ları bulmaya mecbursunuz ve bugünkü dünya kon
jonktürü içerisinde de görülmüştür ki, Türkiye kendi 
savunması için bir silâh meselesiyle de karşı karşı
yadır. 

Bu 5 meseleyi halledebilmek için de, bugünkü 
1976 programında önemli yatırımlar öngörülmüştür. 
Yeni bir demir - çelik fabrikası kurulacaktır, 4 ncü 
demir çelik fabrikası. Türkiye bugünkü demir, çelik 
istihsalini 3 milyon tondan, 1982'lerde 12 milyon to
na, 1987'lerde 20 milyon tona çıkarmalıdır. Bu de
mektir ki, bir demir - çelik fabrikası 5 - 6 senede ku
rulduğuna göre, 5 nciyi ve 6 ncıyı da hemen planla
maya geçmelidir, hemen projelendirmeye geçmelidir. 
Öyleyse biz Türkiye'nin önüne büyük rakamlar kor
ken diyoruz ki, 3 milyon ton demir çeliği olan bir 
Türkiye olamaz. Buna kimsenin itirazı var mı? Yok. 
3 milyon tondan 12 milyon tona çıkarırsak Türkiye' 
yi büyültmez miyiz? Büyütürüz. 17 milyar kilovat 
saat elektriği olan bir Türkiye olamaz. Ama o Tür
kiye nereden geliyor? 1950'nin 780 milyon kilovat/ 
saatinden geliyor. 780 • milyondan 17 milyar kilovat/ 
saate gelmişiniz, yani 20 küsur defa büyümüşsünüz; 
ama kâfi değil. 1982 yılında Türkiye'nin bu rakamı
nın 35 milyar kilovat/saate, 1987 yılında ise 60 mil
yar kilovat/saate erişmesi lâzım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Kendiliğinden hiç bir şey olmaz. «Efendim, lin
yitten mi üretelim, fuel-oü'den mi üretelim, sudan mı 
üretelim?»' münakaşaları Türkiye'de çok yapıldı. As
lında en pahalı elektrik, olmayan elektriktir. (A. P. 
sıralarından «Bravo»* sesleri). Bugün 1 kilovat/saat 
elektrik yokluğu Türkiye'de 10 liraya mal olmakta
dır. Binaenaleyh, 1 liraya mal etseniz 9 lira kârdası
nız, 50 kuruşa mal etseniz 9,5 lira kârdasınız, 25 ku

ruşa mal etseniz 9,75 lira kârdasınız. Ama huzuru
nuzda ifade edeyim ki, istikrarsız yıllar Türkiye'yi 
elektrik dar boğazına itmiştir. 1965 Türkiye'sinin 
4,5 milyar kilovat/saat elektriği vardı. 1975 Türki
ye'sine 17 milyar kilovat/saat elektrikle gelinebilmiş
tir. Kendiliğinden olmamıştır bu. Gerçekten, önemli 
gayretler sarf edilerek bu böyle olmuştur. Şimdi mus
luktan artık su akmıyor. Yeni ilâve edilebilecek bir 
kapasite yoktur. Yeni kapasiteler yaratmak lâzımdır. 
Doldurulmuş bulunan boru boşalmıştır, ama 17 mil
yarla boşalmıştır. Öyle ise Türkiye, bunu duble et
mek için (iki misline çıkarmak için) gayret içinde ol
malıdır; bunun için 1976 bütçesinde yatırımlar var. 

Türkiye ağır sanayi kurmalıdır. Ağır sanayii kur
mak kolay bir iş değildir. İş makineleri sanayii kur
malıdır, motor sanayii kurmalıdır. Kurduğu motor 
sanayiini geliştirmelidir. Motorun, marin-dizel'den 
benzin motoruna kadar, 5 - 6 çeşidini yapabilmelidir. 
Traktör yapıyorsunuz, ama traktör motorsuz işlemez-
ki... Kamyon yapıyorsunuz, motorsuz olmazki. Lo
komotif yapıyorsunuz, motorsuz olmazki. Gemi ya
pıyorsunuz, motorsuz olmazki. Bunların hepsi için 
motora ihtiyaç vardır. 

Türkiye, takım tezgâhları yapmaya mecbur
dur. 

Türkiye, elektronik sanayii kurmalıdır. 

Türkiye, ağır sanayinin 26 proje halinde takdim 
ettiğimiz bütün dallarını kurmalıdır, kurabilmeli
dir. 

Binaenaleyh 1976 yılını önemli bir aşama, önemli 
bir merhale saymak lâzım. 1976 yılında Türkiye'yi 
büyük yapmak, endüstri memleketi yapmak için hem 
proje, hem kaynak, hem fikir beraber geliyor. Bu 
itibarla, 1976 yılı bütçesinin önemli yenilikleri ara
sında, bunları mütalaa etmenizi rica ediyorum. 

Türkiye'nin 40 bin köyü var. Oturulabilen, da
ha doğrusu oturma mahallerini nazarı dikkate aldı
ğınız zaman, 65 bin oturma mahalli vardır. Bunlar
dan bugün sadece 7 bininde ışık vardır. Bu 7 binden 
ilk merhalede 40 bine, sonra da münasip şekilde. 65 
bine çıkacaksınız. Nasıl çıkacaksınız? Yılda bin ta
ne yaparak, 65 senede... 65 sene benim ülkem karan
lıkta kalamaz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Biz Türkiye'de köy elektrifikasyonuna adımımızı 
attığımız zaman, «Köylü elektriği ne yapacak?» diye 
karşılandık. Bunların karşısında mücadele verdik. Bu 
bir medeniyetçilik mücadelesidir. Türk köyüne ışığı 
lâyık görmeyenler çıktı. Bugün 2 500 Türk köyüne 
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elekrik götürmeye, Türkiye mecburdur. Elektrik 
Türk köyüne yakışmıştır ve Türk kadınını, Türk 
köylü kadınını kandil yakmaktan, idare yakmaktan, 
lamba yakmaktan kurtarmıştır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, altyapıda bilhassa Türkiye' 
nin ulaştırma imkânları daralmıştır. Ulaştırma im
kânlarına yeni boyutlar getirmeye mecburuz. Bugün 
Edirne'den Van'a asfalt yolla. Türkiye gidiyor; İz
mir'den Hopa'ya da asfalt yolla gidiyor. Bugün İs
kenderun'dan Nusaybin'e de asfalt yolla gidiyor. Ya
rın Cizre, Şırnak, Beytüşşebap üzerinden Hakkâri'ye 
de Becirge Boğazına da asfalt yolla gidecek. (A. P. 
şualarından alkışlar, «Bravo» sesleri). Bugün bir ta
raftan Zonguldak'a gitmeye çalışıyoruz, öbür taraftan 
Fethiye'ye gitmeye çalışıyoruz; meselelerimiz çoktur. 
Bugün bir taraftan Balıkesir'e, Balıkesir'in Körfezine 

'gitmeye çalışıyoruz, öbür taraftan Kars'ımızın Digor' 
una, Posof'una ve Artvin'imizin Maçahel'ine gitmeye 
çalışıyoruz. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım bugün 60'a yakın kaza var 
ki, Türkiye'de dağların başında asılı; yolu yok. Kon
ya'nın Hadim'i, Ermenek'i; Manisa'nın Demirci'si, 
Selendi'si, Gördes'i; Adıyaman'ın Samsat'ı, Adıya
man'ın Gölbaşı'sı; Malatya'nın kazaları, Erzincan'ın 
Kemaliye'si; devam edeceğim saymaya, Balıkesir'in 
Dursunbey'i ve Giresun'un Şebinkarahisar Alucra'sı 
ve Türkiye'nin Sürt'in Eruh'u, Şırnak'ı ve nihayet 
Hakkâri'mizin Çukurca'sına erişmeye mecburuz; Er
zurum'umuzun Olur'una daha rahat gitmeye mecbu
ruz. 

Türkiye batı, doğu yollarını bir miktar yapabildi 
ama, güney, kuzey yollarını bağlayamadı henüz. 

Limanları daralmıştır; limanları dar gelmeye baş
lamıştır daha doğrusu. Bu limanlar yapılmaya baş
landığı zaman, «bu kadar büyük limanlara ne lüzum 
var* denilmiştir. Yollar yapılmaya başlandığı zaman 
da «bu kadar geniş yollara ne lüzum var» denilmiş
tir. Türkiye'de medeniyetçilik mücadelesi kolay de
ğildir, medeniyetçilik mücadelesine geçtiğiniz takdir
de karşınıza çok «ne lüzum var», «israf değil mi?» 
gibi birtakım fikirler çıkar; «yapamazsınız, bitire
mezsiniz, parayı nereden bulacaksınız? Memleketi 
borca batırıyorsunuz, bu kadar borcu gelecek nesil
ler nasıl ödeyecek?» bu kürsüden bunlar hep söyle-
negelmiştir; ama bunlara rağmen bugün Türkiye, bir
çok güzel imkânlara kavuşmuştur. Fakat, bu Türki
ye'nin altyapısı Türkiye'ye dar gelmektedir. En bü
yük yaptığımız işler dahi kısa bir zamanda küçük gel-

I mektedir, onun için «büyük düşünmek lâzımdır» di
yoruz. Büyüğü karikatürize etmek mümkündür ve si
yasetçiler için de, belki bu bir güzel konu olabilir; 

J ama, geliniz Türkiye'yi büyük yapmayı hep beraber 
kucaklıyalım, hep beraber kucaklıyalım çünki, Tür
kiyelin refah ve saadetini, medeniyetçilik mücadele
sini Türkiye'yi büyük yapmakla bulabiliriz; kâfi de
ğildir. Türkiye'yi bir arada, birlik içinde, beraberlik 
içinde, milletimizin tarihine, harsına, manevî değerle
rine bağlı olarak bir bütün olarak tutmaya da mecbu
ruz; ikisini beraber götürmeye mecburuz. Fukaralıkla 
mücadele, ancak refahla ortadan kaldırılabilir. Ama 
bunu yaparken, millî ve manevî değerlerimizden uzak-
laşmamalıyız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Materyalist bir toplum haline geldiğimiz takdir
de, zenginlesek bile rahat olmamız mümkün değildir. 
Onun içindir ki, hem millî ve manevî değerlerimizi, 

I bütünlüğümüzü, beraberliğimizi ve uğrunda gözümüzü 
kırpmadan can vereceğimiz büyük değerlerimizi mu
hafaza etmeliyiz; hem Türkiye'yi büyük yapmalı
yız. 

işte, 1976 bütçesini hazırlarken Cumhuriyet Hü
kümeti bunları düşünmüştür. 

I Şimdi, yöneltilmiş bulunan eleştirilerin bir kısmı-
j na temas etmek istiyorum. Yalnız, ulaştırma yanın-
I da bir de haberleşmeye temas etmek isterim. 

Gerçekten, Türkiye haberleşme bakımından fev-
I kalâde gerilerdedir. 

Yakın zamanda büyük merkezler arasında otoma
tik telefona kavuşacaktır Türkiye. Ama, Türkiye her 

I merkezi ile rahatça telefon görüşmesi yapabilmelidir. 
I Bunun için de büyük yatırımlara ihtiyaç vardır ve 

bu yatırımların önemli bir kısmı da bu senenin büt
çesine yine konmuştur. Öyle ise 1976 bütçesi, gerçek
ten memleketin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını kar-

I şılayacak biçimde iyi hazırlanmış bir bütçedir. 
I Türkiye'nin bugün 14 milyon, 15 milyon ton çi

mentosu var. 1976 Mayısında bu 18 milyon ton ci-
I varında olacaktır. Binaenaleyh, 1976'ya Türkiye 18 

milyon ton çimento ile giriyor. Bunu ilk merhalede 
I 25 milyon tona, ikinci merhalede 40 milyon tona çı

karmalıyız. Türkiye, yeniden 10 ilâ 14 adet çimento 
I fabrikası daha yapmalıdır. Hemen hemen her ile bir 

çimento fabrikası yapmalıyız. 1950'lerde 400 000 ton 
çimentosu olan Türkiye, 1960'larda 2-2,5 milyon ton 
çimentoya çıkarken, bu çimentonun gerçekten nasıl 

I sarf edileceği sual konuşu idi. Bugün 18 milyona eriş-
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misiz, 25 milyonu konuşuyoruz, 40 milyona varma
mız lâzımdır diyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Ne satacaktır Türkiye? Çemento, Türkiye'nin sa
tabileceği mallardan biridir. Onu da bir kenara bıra
kınız. % 80'i kerpiç ve çamurlu taşlardan yapılmış 
evlerde oturan benim vatandaşım, hayatını ıslah etme 
yolunda, evini yenileme yolunda ve her sene 100 000 
ailenin teşekkül ettiği Türkiye'de, 100 000 yeni eve 
ihtiyaç bulunan Türkiye'de çimento neye yarayacaktır 
diye artık kimsenin sormaması lâzımdır. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bunun içindir ki, yeniden 10 ilâ 14 adet çimento 
fabrikasının yapılması da bu planlar içindedir. 

Türkiye, dışarıdan şeker alır durumdan çıkmalı
dır. Türkiye'de tek mahsul bölgeleri var, tek mahsul 
yetiştirilen bölgeler; Muş'tan İğdır'a, İğdır'dan orta 
anadolunun 400 milimetre yağmur çizgisi içinde bulu
nan ve buğday - arpadan başka bir şey yetiştirmeyen 
bölgelerine kadar ve kuzey anadolu bölgemize, güney 
anadolu, güneydoğu anadolu bölgemize kadar şekerin 
ekonomik olarak yetiştirilebileceği yerler var. 

1975 Türkiye'sinin 1 milyon ton şeker istihsali ola
cak. Buna 1 milyon ton daha ilâve etmek lâzım. Ni
hayet, 1990 Türkiye'sinin nüfusu 60 milyondur. 60 mil
yonluk Türkiye, sadece nüfus bakımından büyük ol
makla yetinemez. Her şeyi olan bir Türkiye olacak
tır. Her şeyi olan bir Türkiye'yi yapabilmek için dün 
yapmadığımız şeyleri, yapamadığımız şeyleri bugün 
yapmakla karşı karşıya bulunuyoruz. 

Binaenaleyh, yeniden üç tane yapılmakta olan şeker 
fabrikasına ilâveten yedi tane daha, yeni şeker fabri
kasının yapılması zaruret halini almıştır. 

Türkiye'nin her ilinde bir et kombinası olması lâ
zımdır ve böylece ileriye bakan Türkiye'nin ne çeşit 
rakamlar üzerine kurulacağını ifade etmek istiyorum. 
Bunların hepsi fikir olarak, proje olarak ve 1976 yı
lında sarf edilebilecek tahsisatlar olarak bütçelerinde 
mevcuttur. «1976 yılında bunların hepsi yapılacak» de
miyorum; ama önemli adımları atılmaktadır. 

Şimdi, denilebilir ki, «Hükümet temel atmak için 
yanıp tutşuyor» denildi de zaten; «Nisan gelir gelmez 
temeller atılmaya başlanır.» Sanıyorum ki, «Hüküme
tin yıkılması lâzımdır» da biraz da bu şey yatıyor; ya
ni bunları bırakırsak kendi başlarına.. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bunları kendi başlarına bırakırsak, bunlar bir çok 
temeli atar giderler. «Hayalî temeller» denilen temel

lerden hiç bir tanesinin üstünde bacanın tütmediğini 
kimse gösteremez; bir tane göstersin kimse. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hayalî temel filân atmayız, niye atalım? Onun için
dir ki, Türkiye büyüyor diye kanaatimce telaşlanmaya 
lüzum yoktur. Türkiye büyüyor diye sevinmek lâzım
dır, sevinebilmek lâzımdır. 

tşte, bir de bu mücadeleyi yapmak mecburiyetin
dedir bugün Türkiye'de medeniyetçilik mücadelesi, mil
liyetçilik mücadelesi yapanlar. 

1976 Bütçesi tenkit edilirken, memur katsayısının, 
memurların ödeneğinin katsayısının niye onbire çıka
rılmadığı üzerinde duruldu. Bu Komisyonda cevaplan
dırıldı, Cumhuriyet Senatosunda cevaplandırıldı, Ma
liye Bakanı arkadaşım tarafından burada cevaplandı
rıldı. Tabiî bütün bu konular bütçenin devamı süre
since tekrar konuşulacaktır ve bizim düşüncemiz ger
çekten devletin geçim sıkıntısı içerisinde bulunan küçük 
memuruna daha çok yardımcı olabilmektir. Küçük me
muruna refah sağlayacak, bir miktar daha rahatlık 
sağlayacak bazı tedbirler bulabilmektir. 

Onun içindir ki, Hükümet Programında da yazıl
dığı şekilde geçim indirimi ile ilgili bir tasarı kısa za
manda Meclislerin huzuruna gelecektir. 

«Geçim indirimi başka iştir, katsayı başka iştir» 
denildi. Doğrudur, gerçekten ikisi de başka iştir. Kat
sayının bir artırılması beş milyar lira, iki artırılması 
on milyar liraya mal olmaktadır. Geçim indirimini 
selektif bir şekilde tatbik etmek mümkündür. 

Binaenaleyh, katsayıyı bir arttıracağınız zaman ya
pacağınız fedakârlığı, küçük memurun eline 90 ilâ 95 
lira geçecek şekilde bir para vermektense, bundan da
ha iyi bir para verecek şekilde aynı fedakârlıkla kü
çük memura daha iyi para vermek imkânları mevcut
tur. 

Fukaralıkla mücadele, refahı tabana yayma proje
mizin bir gereği olarak Hükümet bunu, katsayı art
tırmaktan ziyade geçim indirimini düzeltmek şeklinde 
getirmiştir. Tabiî ki, memura para verilmiyor şek
linde yapılabilecek tenkitler, her zaman için mümkün
dür ve bu tenkitlerden fayda umanlar vardır. Bir süre 
için bu tenkitler tesirsiz de olmaz, tesirlide olur; ama 
işte memleketin gelirleri, işte memleketin giderleri. 
Binaenaleyh, bugün için imkânlar bundan ibarettir. 
Devlet daha iyi imkânlar bulduğu takdirde, gayet ta
biî ki kendisine hizmet edenleri, daha çok kollamanın 
yollarını arayacaktır. 

Yoksa, geçim indiriminin, müreffehi daha müref
feh yapmak gibi bir gayesi yoktur. Katsayıyı 9'dan 
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10'a çıkardığınız takdirde 15 nci derecedeki memur 
95 lira, 1 nci derecedeki memur 450 lira almaktadır. 
Biz böyle yapmıyoruz, biz yukarı gelir seviyelerini sa
bit tutarak, aşağıyı kalkındırmak peşindeyiz. Bunun, 
fukarayı biraz daha kollamak manasına gelebileceğini 
inkâr, fevkalâde insafsızlıktır. 

Tenkitler arasında, 1975 yılında köylünün mahsûl
lerine gerekli paranın verilmediği ifade olundu. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, «Pamuk 
fiyatları 1974 yılında aynı kaldı» dedi. «1975 yılında 
fiyatlar arttığı halde, pamuk fiyatları aynı kaldı, pa
muk çiftçisi korunmadı.» dedi. 

Evvelâ bu doğru değildir. Neden doğru değildir : 
1973 yılında pamuk 10 liraya satılabilmiştir, Türkiye' 
de. Pamuk üreticisi pamuğunu 10 liraya satabilmiştir. 
1974 yılında pamuğa 8 lira taban fiyat konulmuştur. 
Bu 8 lira taban fiyat köylünün eline geçmemiştir. Bu 
tavan fiyat, olmuştur tavan fiyat. Çünkü, dış piyasalar
daki pamuk fiyatı bundan daha düşük olmuştur ve 
köylü pamuğunu satacak yer bulamamıştır, pamuk 
yetiştiren bölgelerde, Çukurova'da, Antalya'da, bilhas
sa Ege'de, bu bölgelerde pamuk çiftçisi günlerce kuy
ruklarda beklemiştir. Pamuğunu satamayacağını gö
rünce sırasını satmış gitmiştir. 

Binaenaleyh, 5 liraya 6,5 liraya pamuğunu satmış 
gitmiştir. 5 liraya 5,5 liraya, fiyat bulabildiği yerde, 
pamuğu satmıştır. Binaenaleyh, aslında bekleyen 8 li
radan pamuğu değerlendirme imkânı bulmuştur; ama 
böylece pamuk zürraına değil, birtakım ikinci ellere, 
kazançlar sağlamıştır. 

1975 başında Hükümeti devralan, daha doğrusu 
Hükümet görevini üstüne alan bugünkü Cumhuriyet 
Hükümeti, depolarda 400 bin ton pamuk bulmuştur. 
Bu pamuğun maliyeti 20 lira idi. 8 milyar lirası, dev
letin bu pamuğa bağlı idi. Ayrıca, ihracatımızın en 
önemli kalemi olan pamuklu tekstil ve pamuk ipliği 
üzerindeki 600 bin iğlik, (ki 10 milyar lira sarfı ile ku
rulmuş bulunan) gerçekten modern endüstri, işlemez 
halde idi. Biz böyle devraldık bunu. 

Pamuğa 8 lira verdik. Köylü kuyrukta bekleme
miştir. 8 lira tabiî, Ege ve Çukurova'ya göre 40 kuruş 
değişen bir fiyattır. Köylü kuyrukta beklememiştir. 
Köylü verilen parayı almıştır. Binaenaleyh, geçen se
neye nazaran köylü, bu sene hem pamuğunu bekleme
den satabilmiştir, hem daha iyi para alabilmiştir. 

Buğday çiftçisine % 10 civarında bir fiyat zammı 
yapılmıştır. Aslında, 1974 yılında buğday çiftçisinin 
yetiştirdiği buğdaya verilen fiyat, piyasa fiyatının al
tında idi. Piyasada 250 kuruşa buğday satılmaktaydı, 
1974 senesinde verilen fiyat 215 kuruştu. 

1974 yılı, tarım üretimi bakımından, 1975'teıı 
iyidir. Rakamlar da onu göstermektedir. Rakamlar, 
1974 te tarım kalkınmasının % 10 civarında ol
duğunu, 1975'te ise % 9 civarında olduğunu gös
termektedir. Ama, 1974'te köylü buğdayını Ofise 
satmamıştır. Bu sebeple de 1974'ün buğday muba
yaası 600 bin ton, tüm hububat mubayaası 800 bin 
ton civarında kalmıştır. 1975'in tüm hububat mu
bayaası ise 3,5 milyon tondur. Yani Ofis tarafın
dan yapılan mubayaa 3,5 milyon tondur. Yani 
1974'ün dört mislidir. 

Hububat çiftçisine 8 milyar lira civarında para 
ödenmiştir. Bu para gecikmeden ödenmiştir, hiç 
bir sızıltı çıkmadan ödenmiştir. Bu 3,5 milyon ton
luk mubayaa, köylünün şikâyetini mucip olmadan 
yapılmıştır., 

Üzümden bahsettiler; 1974 yılında üzüme veri
len taban fiyat 10 liradır. Halbuki Cumhuriyet Halk 
Partisinin üzüm bölgesindeki milletvekilleri, 1973'te 
üzümü 30 liradan aşağıya satmamaları lâzım gel
diğini söylemişlerdir köylüye. Üzüm yüksek fiyat
lar ederken köylü üzümü satmamıştır. Sonra 10 
liradan aşağı satmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisi, Ege bölgesinde, «Üzümü 
30 liradan aşağı satmayın» dediği halde, 10 lira 
taban fyat verebilmiştir. 1975 yılında dünya piyasa
larında üzüm fiyatı 6,5 liradır. Oımhuriyet Hü
kümetinin çekirdeksiz kuru üzüme verdiği fiyat 10 
liradır. 60 bin ton üzüm istihsalinin tümünü Dev
let almak mecburiyetinde kalmıştır. Buradaki süb
vansiyon takriben 250 milyon lira civarındadır. 

Binaenaleyh, şayet bunu yapmasa idik, köylü, 
üzümünü dört lira daha ucuza satacaktı. 

İncire gelince : fncir, gtçen seneden bir h'ra 
kadar daha fazla bir para ile alınmıştır. 

Fındık, geçen sene 13,5 lira idi, bu sene 14 lira
ya alınmıştır. 

Mesele burada bitmiyor. Tütün hakkın k da 
bir iki şey söyledikten sonra bunların köylünün 
eline geçen para, bir cebine giren, öbür cebinden 
çıkan paranın da bir hesabını yapacağız. 

i974'te verilmiş bulunan baş fiyat 25 liradır, 
Ege bölgesine. Kayme, ortalama fiyat 20 liri civa
rındadır. 1975'te verilmiş bulunan baş fiyat 33 li
radır, kayme, yani ortalama fiyat 30 lira civana' 
dadır, 29 küsur. 1976'da ise Cumhuriyet Hükimeti, 
Cumhuriyet Halk Partisinin 25 lira baş fiyat verip, 
tütün meselesinde, köylüyü bu zamana kalar gö-
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rülmemiş derecede memnun ettiğini ilân etmesine I 
rağmen, 43 liradır baş fiyat, 25 liraya karşı. 1975 
yılında ihrakiyelik tütüne, yani yakılmak üzere olan 
tütüne verilen para, 1974'ün baş fiyatına yakın. 
Ve söylüyoruz rakamları, gelirsiniz buraya bir itira
zınız varsa, «doğru değildir» dersiniz. Söylüyoruz, 
yazın bir kenara, 1974'ün baş fiyatı, 25 lira Ege 
tütünü, kaymesi 20 lira, 1975'in baş fiyatı 33 lira 
kaymesi 29 küsur, 1976'nın baş fiyatı, 43 lira kay
mesi 37 - 37,5 lira, (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, sürekli alkışlar) | 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü 
dediler ki ,«Biz, Türk köylüsüne yüksek fiyatlar ver
dik, bu sene fiyatlar yükseltilmedi.» Yüksek fiyat ver- I 
diniz, ne oldu bakınız; 

Türk köylüsü, 1973 yılında sattığı bir kilo fındık j 
parasiyle 7 kilo gazyağı alabilmekte idi, Karadeniz I 
köylüsü; 135 kuruştu gazyağı. 1974'te sattığı bir kilo 
fındıkla, 5 kilo gazyağı alalbilir hale gilmiştir, çünkü I 
gazyağının kilosu 255 kuruşa çıkmıştır. Fındık 13,5 I 
lira ama, gazyağı da 255 kuruş. Mesele burada bit
miyor. 14 kilo çay satıp 100 kilo gübre alabilen Rize 
köylüsü, aynı miktar gübreyi alabilmek için, 1974'te 
30 kilo yaprak satmak mecburiyetinde kalmıştır. Bir I 
kilo pamuk satıp 3 kilo şeker alan köylü, bir kilo pa
mukla, bir kilo şeker alabilir hale gelmiştir. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Traktörü ka
ça almıştır? J 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 10,5 kilo buğday satıp, iki kilo margarin ala- I 
bilen köylü, 12 kilo buğday satıp iki kilo margarin 
alabilir hale gelmiştir. Binaenaleyh, köylüye ne verdi- I 
ğiniz tabiî önemlidir. Köylü, bir veya iki şey satar, j 
10 şey alır. Binaenaleyh, bu cebine koyduğunuz ne
dir, bu cebinden aldığınız nedir? Bu, bunu gösterir. 
Yüzdelerle, birtakım kıyaslamalarla ne refahı sağla- I 
dığınızı ispat edebilirsiniz ne de ekonomiyi iyi götür
düğünüzü ispat edebilirsiniz. Biz, istikrarı muhafaza I 
ettik. 1975 Türkiye'sine enflâsyonla girilmiştir. 1974 
Türkiye'sinde genel endekste 1974'ün zincirlemesinin, 
1975'in zincirlemesine oranı % 30 civarındadır. 

Endeks harbi yapılıyor, endeks mücadelesi Sena
toda başladı, burada da yapıldı. Genel endeks mi na- I 
zarı dikkate alınmalı, yoksa çeşitli şeylerin geçinme 
endeksleri mi nazarı dikkate alınmalı? Gayet tabiî ki, 
aynı şeyleri birbirleriyle mukaseye etmek lâzım. Eğer, 
birinde genel endeks kullanıyorsanız, öbüründe de ge- j 
nel endeks kullanacaksınız. Birisinde değişik şehirlerin ; 
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geçinfne endekslerini kullanıyorsanız, öbüründe de 
yine geçinme endekslerini kullanacaksınız. Enflasyon 
ölçüsü genel endekstir. 

Genel endeks nedir ve nasıl olmuştur? Genel en
deks 94 kalem maddenin fiyatlarında meydana gelen 
değişikliklerin çeşitli ağırlıklarını almak suretiyle teşek
kül eder. Genel endekste gıda maddelerinin ağırlığı 
c/o 62,5'tur. Yani genel endeks % 10 arttı mı, buradaki 
6,25'lik hisse gıda maddelerinindir. Yakacaklar ve do
kuma maddelerini nazarı dikkate aldığınız zaman ge
nel endekste gıda maddeleri, yakacaklar ve dokuma 
maddelerinin hissesi c/o 74'tür. 

Binaenaleyh, «Genel endeksin geçim endeksleriyle 
bir alâkası olmadığını» söylemek yanlıştır, ilmen yan
lıştır. Bunların zaten siyasî münakaşaya tahammülü 
yoktur, bunlar ilmî şeylerdir. Sanayi hammaddeleri ve 
yarı mamullerinin genel endeksteki yeri % 37,5 civa
rındadır. 

Şimdi genel endekse baktığımız zaman ne görüyoruz? 
Toptan eşya fiyatlarında 1963 100 alındığına göre 1973' 
ün 12 nci ayı 274'tür. 1974'ün 1 nci ayı 281'dir, 2 nci 
ayı 289'dur, 3 ncü ayı 303'tür, 4 ncü ayı 311'dir, 5 nci 
ayı 320'dir, 6 nci ayı 310'dur, 7 nci ayı 311'dir, 8 nci 
ayı 312'dir, 9 ncu ayı 322'dir, 10 ncu ayı 320'dir, 11 nci 
ayı 322'dir ve 12 nci ayı 326,7'dir. Binaenaleyh, 1973 
yılının 12 nci ayını 1974 yılının 12 nci ayına nispet 
ettiğiniz zaman % 20 civarında bir fark bulursunuz. 
1974 yılının aylık zincirlemesini topladığınız zaman 
% 20 civarında bir fark bulursunuz. 1973'ün zincir
lemesini 1974'ün zincirlemesine nispetlediğiniz zaman 
ı% 30 civarında bir fark bulursunuz. 

1975'te ise bu durum şudur: 1975'te zincirleme •% 10 
civarındadır, zincirlemenin toplamı. 1974'ün zincirle
mesi ile 1975'in zincirlemesini mukayese ettiğiniz za
man yine % 10 civarındadır. Yani % 20'lere karşı 
% 10. 1974'ün 12 nci ayı ile 1975'in 12 nci ayını mu
kayese ettiğiniz zaman % 10 civarında bulursunuz,. 
326-360 arasındaki farkı 326'ya nispet edeceksiniz. 

Binaenaleyh, genel endekste meydana gelen de
ğişme % 10 civarında olmuştur. Onun için biz diyo
ruz. «Bugünkü Cumhuriyet Hükümeti 1975 yılında 
enflasyonun hızını kesmekte başarılı olmuştur» 1974' 
de bu rakamlar'% 20 - % 30 iken, 1975'de bu rakam
lar -% 10 - 10,5, % 10,8 civarında olmuştur. Bu ba
şarıyı, küçültmeye kalkmakta büyük bir mana yok, bu 
bir başarıdır gerçekten. 

Şimdi, ne kadar uğraşsanız 1974 yılı 1975 yılından 
daha iyiydi. «Nasıl iyiydi?» diyemezsiniz. Biz, sadece 
1975 yılında ne yaptığımızı anlatıyoruz, 1975 yılın-
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daki rakamlar budur ve genel endeks dünyanın diğer 
ülkelerinde % 8, - % 12 civarında değişen, bilhassa 
OECD memleketlerinde % 8 - 12 civarında değişen de 
budur ve Türkiye 1974'de OECD memleketleri arasın
da en yüksek enflâsyon nispetine erişmişken 1975'de 
11 nci sırada yer almıştır. O itibarla bunu küçültmeye 
çalışmakta bir mana yoktur. Burada Cumhuriyet Halk 
Partisinin sayın sözcüsü tarafından yapılmış olan be
yanlar yanlıştır; doğrusu budur. 

Türkiye'nin dünyadan enflasyon ithal ettiği iddia
sına gelince buna katılmak mümkün değil. Çünkü 
Türkiye'nin ithalâtı takriben millî gelirin % 10'unu 
tutmaktadır. Dünyadaki enflasyonun aynen Türkiye' 
ye intikâl etmesi ve Türkiye'yi pahalılaştırması fikrine 
katılamayız. 

Bir diğer iddia burada, Merkez Bankasında dö
vizler eritilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü 
Merkez Bankasında kendilerinin bıraktığı dövizleri 
bizim Hükümetimizin erittiğini ifade etti. Acaba bu 
iddia ne kadar geçerli ona bakalım. Bu iddiasını su
nunla da süsledi. Şu kadar demir tüccarına, bu kadar 
çelik tüccarına, bu kadar ithalâta bu kadar 
istifçiye, bu kadar karaborsacıya olmak üze
re biz dövizleri eritmişiz. Bu beyan doğru 
değildir. Çünkü bu beyanların içinde doğru olmayan 
bir tane, iki tane değil, çok şey doğru değil Bu beyan 
doğru değildir, çünkü Türkiye'nin bir planı var. Bu 
plana göre Türkiye'nin her sene ne ithal edeceği belli. 
1975 yılında Türkiye'nin ne ithal edeceği 1974 yılı so
nunda tespit edilmiştir, ithalât aşağı yukarı bu plana 
göre yapılmaktadır. Kaldı ki, biraz sonra demir mese
lesinde izah edeceğim, bugünkü Cumhuriyet Hüküme
ti göreve başladıktan sonra, 15 Mayıs 1975'ten sonra, 
!% 1 gümrük nispeti koyduğu Kasım ayına kadar, ki 
% 38 vergiye tekabül etmektedir, demir çelik ithaline 
- özel demir - çeliş müstesna - müsaade etmemiştir. 
Yani «demir - çelik tüccarına paralar peşkeş çekildi» 
beyanı külliyen yanlıştır. Çünkü 1975 senesinin 15 Ma
yısından Kasımına kadar demir - çelik ithaline özel 
ithalât müstesna, yani özel çelik, Türkiye'de yapıl
mayan çelik müstesna - müsaade olunmamıştır. 

1974 şubat sonu Merkez Bankasının rezervleri 
2 136 000 000 dolar. 1975 Nisan başında, yani bu
günkü Cumhuriyet Hükümeti görevi devraldığı zaman, 
1 320 ClCO OCO dolar. Yani 1974 şubat sonunda o 
günkü Hükümet 2 136 000 000 dolar rezerv devral
mış. Nereye inmiş bu? 1975 nisan başında 
1 320 000 000 dolara inmiş. Aşağı yukarı bir sene 

zarfında bunun 800 000 000 doları gitmiş. 1975 sonu 
itibariyle rezerv 1 191 000 000 dolardır. Yani nisan 
başındaki miktarlara hemen hemen eşit durumdadır. 

Dövize çevrilebilir mevduat, 1974 sonundaki re
zervde de vardır, dövize çevrilebilir mevduat 1975 
senesi sonundaki rezervde de vardır ve 1975 senesi 
sonundaki rezervde, dövize çevrilebilir mevduatın mik
tarı büyüktür. 

Aslında kendilerine bırakılmış bulunan 2 136 500 000 
dolar nasıl 1 320 000 000 dolara inmişse, bize bıra
kılmış bulunan 1 320 000 000 dolar da inmiştir. 

Rezervleri erittiniz... Ne yapmışız eritmişiz ? Ne 
ithal etmişiz de eritmişiz. 

1975 yılında neymiş ithal ettiğimiz; istifçiye, şuna 
buna verilen paralar? 

1975 yılında ithalât kalemleri şöyledir: 
İnşaat malzemesi, 291 000 000 lira. 
Makine, teçhizat, 1 670 000 000 dolar. 
Yatırım maddeleri, 1 961 000 000 dolar. 
Tüketim maddeleri, 203 000 000 dolar. 
Yani, bu rezervleri yediniz bitirdiniz denen şey 

eğer tüketim maddelerine gidecekse, bu 203 000 000 
dolardır ve Türkiye bunu ithal etmeye mecburdur. 

Hammaddeler, 2 574 000 000 dolar. 
Genel toplam da, 4 738 558 000 dolar. 
1975 senesinin ithalâtının dökümü budur. Böyle 

bir döküm orta yerde durduğu sürece... Bunu başka 
türlü dökümlere de tabi tutmak mümkün. Bunun içe
risinde 800 milyon dolardan fazla petrol var, 500 mil
yon dolara yakın bir gübre ve gübre hammaddesi var, 
600 milyon dolara yakın demir çelik var ve 1 milyar 
dolara yakın da makine teçhiazt var. Bunların hangi
si Türkiye'ye lâzım değildi de ithal edilmiştir? Han
gisi lâzım değildi de ithal edilmiştir? (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Binaenaleyh, bu çeşit rezervleri indirdiniz, rezervin 
ne olduğunu bilip bilmeyene Merkez Bankasındaki re
zervleri tükettiniz, seçim öncesinde bir damping itha
lâtı yaptınız, gibi iddiaların tutarlı olması mümkün de
ğildir. 

Seçim öncesinde neyin dampingini yapmışız, Türki
ye'de? Hangi malın dampingini yapmışız? Soruyorum. 

Kendilerinin bundan sonraki bütçelerde görüşme 
imkânları vardır. Gelip bu kürsüden söylesinler. Söy
lemedikleri sürece beyanları askıda kalır. 

Yani 1975 yılında neyin ithal edilmemesi lazımmış 
da ithal etmişiz ve Türkiye'nin döviz rezervlerini keyfe 
mayeşa bir şekilde nasıl eritmişiz? Bunu gelip söyle
sinler. 
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1975 yılının ihracatı düşüktür. 1975 yılının işçi dö
vizleri düşüktür, tşçi dövizleri 1964 yılında 8 000 000 
dolarla başlamıştır. 1964 yılında Türkiye'nin 60 000 
vatandaşı dışarıda idi. 1965'te 70 000 000 dolar ol
muştur. 1966'da 115 000 000 dolar olmuştur 
ve 1970'te 273 000 000 dolar olmuştur. 1971'de 
417 000 000 dolar, 1972'de 740 000 000 dolar, 1973'te 
1 183 000 000 dolar, 1974'te 1 426 000 000 dolar ol
muştur. 

1975'te bu miktar 1 312 000 000 dur. Neden mi? 
Türk işçisi buradaki hükümeti beğenmediğinden 

dolayı para göndermiyor değil. Çünkü, 1974 yılında 
25 bin kişi dışarıya gönderilebilmiştir. Halbuki on
dan evvelki senelerde yüzer bin kişiye yakın vatan
daşımız dışarıya çalışmak üzere gidebilmiştir, ilk gi
denler para göndermektedir. Ailesini oraya götüren 
vatandaşlarımız Tüfkiye"ye para göndermiyor. 

Burada, 1975 yılında işçi dövizleri böyle olmuş
sa, bunda bizim kusurumuz ne? Ve şunu da ifade 
edeyim ki; işçi dövizlerinin 1970'ten itibaren bu şe
kilde gelişmesinde en önemli faktörlerden birisi 1970 
devalüasyonudur. 1971 Martında Türkiye Merkez 
Bankasının 425 milyon rezervi vardır. 1972'de, bu 
rezerv büyümüştür. Büyümüştür, çünkü bu rakamlar 
büyütmüştür. Harcamalar çok daha az olmuştur; 
ama, peki 1974'te petrol alan Türkiye 1975'te alama
mış mıdır? 1975'te de almıştır. Binaenaleyh, «rezerv
leri çittiniz, işçi dövizleri düştü,» bunlar bize atfe-
dilebilen kusurlar değildir; ama bizim yaptığımız bir 
şey var. Biz Türkiye'yi aç açık bırakmadık. Aç açık 
bırakmadık. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) 

Fabrikalara hammadde bulduk. Türkiye'nin pa
zarlarında hiç bir malın yokluğu çekilmedi. Şekerin 
yokluğundan söz konusu eden oldu mu 1975 yılında? 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

1975'in Nisanında Cumhuriyet Hükümeti, Türki
ye'nin ambarlarında 75 bin ton şeker olduğunu tes
pit etmiştir. Bu şekerin de Türkiye'ye ancak altı hafta 
yetebileceğini tespit etmiştir. Bizim devraldığımız bu 
idi. 1975'in Nisanında Cumhuriyet Hükümeti Tür
kiye'nin iki aylık yağı bulunduğunu tespit etmiştir, 
iki aylık yağ. İki ay sonra yağ yoktur Türkiye'de. 
Türkiye'nin pirinci yoktu; 1974'de 16 liradan satılan 
pirinç, 1975'de 9 liradan satılabilmiştir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

1974'ün başında Türkiye 1 milyon ton buğday 
almak mecburiyetinde idi. 64 kuruşluk gübre 192 
kuruşa çıkmış, 180 kuruşluk gübre de 4,5 liraya çık
mıştı. 
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Türk köylüsüne, fındıktan, şundan - bundan para 
verdik. «Ee, ama 7,5 milyar lirayı da gübre ile aldı
nız». Cumhuriyet Hükümeti göreve başlar başla
maz, bu 7,5 milyar liranın 5 milyar lirasını iade et
miştir Türk köylüsüne, bir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

İki; bununla da kalmamıştır. Eylül ayı içerisinde 
% 10 daha iade etmiştir. Şimdi huzurunuzda ilân edi
yorum; Türkiye'de, gayet açıldıkla ilân ediyorum, 
hükümetler iddia sahibi olmaya mecburdur ve mey
dan okuyarak ilân ediyorum, meydan okuyarak. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

1976'da Türkiye'yi idare etmek bugünkü Cum
huriyet Hükümetine nasip olursa, Türkiye'de hiçbir 
malın yokluğu çekilmeyecektir. 

Traktör konusuna dokunmak istiyorum: 1961'de 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yapıldığı zaman, 
Türkiye'ye 2 bin traktörün yeteceği düşünülmüştü. 
Evet, ona göre traktör getirilmiştir Türkiye'ye. 

1975'de 50 bin traktör verilmiştir Türk köylüsü
ne. Türk köylüsü 100 bin traktör talep etmektedir. 
Planın 1975 dilimi, Türkiye'ye 45 bin traktörün kâfi 
geleceğini öngörmüştür. Ama, Türk köylüsü bu sene 
mahsulden takriben 30 milyara yakın para almıştır. 
Türk köylüsünün satınalma gücü doğmuştur. Ve dışa
rıdan getirilen traktör 125 bin liradır. Türkiye'nin içe
rideki sanayii de, traktörü, 82 500 liraya mal eder 
olmaktan çıkmıştır. Traktör meselesinde, bilhassa 
güz mevsiminde görülen durum, doğrudan doğruya 
Türk köylüsünün iyi bir mahsul karşısında istikrar
lı bir para bulması ve satınalma gücünün artması 
neticesi olarak, traktör sahibi olmak arzusundan doğ
muştur. 1976'da şimdiden 70 bin traktör vermenin 
yollarını arıyoruz ve 100 bin traktör verebilmenin 
yollarım arıyoruz; ama Türkiye'deki endüstri, ancak 
30 bin traktör yapabilmektedir. Dışarıdan getirtile
cektir; dışarıdan getirilecek traktörün beheri güm
rüksüz 5 bin dolardır, 6 bin dolardır, traktörün cinsi
ne göre; ama bu kadar traktörü bulmak da her za
man kolay değildir. 

Türkiye'nin traktöre ihtiyacı, bin traktör, iki bin 
traktör ihtiyacı değildir. 

Şimdi Büyük Türkiye'ye geliyorum: 1961'de 2 bin 
traktörü kullanamayan Türkiye, 1976'da 100 bin trak
tör kullanabilir hale gelmiştir. 

Efendim, biz incik boncuk sanayii kurmuşuz, 
incik boncuk sanayii; Türkiye incik boncuk sanayii 
kurmuş, montaj sanayii kurmuş... 
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Bir defa, 22 adet montaj sanayii var ki, bunun 
14 tanesi 1961'den 1965 yılına kadar verilmiş müsaa
delerdir; 8 tanesi de, 1965'den sonra verilmiş müsaa
delerdir. 1961'den 1965'e kadar verilmiş müsaadeler 
şunlardır: Traktör, otosan, (Kamyon) otobüs, otobüs, 
traktör, traktör, kamyon, kamyonet, otobüs (çeşitli şir
ketlere verilmiştir bu). 

1965 sonrasında verilen müsaadeler de: Otomo
bil, treyler, otobüs, otobüs ve kamyon, otobüs ve iki 
adet otomobil (Fiat ve Renault otomobilleri.) 

Binaenaleyh, montaj sanayii budur. 

Şimdi, burada yabancı sermaye bakımından bir id
dia daha yapıldı: Türkiye'ye yabancı sermaye geniş 
çapta gelmiyor. Türkiye'ye 1971 senesine kadar gelen 
yabancı sermayenin yekûnu 400 milyon doları geçmez. 
Bunun 250 milyon doları daha çok petrol sahasına 
gelmiştir ve 1971 senesi itibariyle de Türkiye'den ya
bancı sermayenin götürdüğü para 30 milyon dolardan 
fazla değildir ve bu yabancı sermaye, aslında, ÜNÎ-
LEVER Yağ Fabrikası, lâstik fabrikaları ve üç dört 
kalemden ibarettir ve bunların müsaadelerinin büyük 
bir kısmı da 1965 öncesinde verilmiştir. 

Onun içindir ki, bizim, getirdiğinden çok götüren 
bir yabancı sermaye getirdiğimiz iddiaları da hiçbir 
ağırlık taşımaz. Tümü tümü 400 milyondur 1971 se
nesi itibariyle, 250 milyon doları da petrol sahasına 
olmak şartıyle. 

Bu gelen yabancı sermayenin dahi ne kadar itha
lât ikamesi sağladığı, ne kadar istihdam imkânı ya
rattığı ve ne kadar ihracat imkânı yarattığı üzerinde 
durmak lâzımdır. Eğer petrol sahasına gelen yaban
cı sermaye olmasa, Türkiye daha ne kadar petrol 
ithal etmek mecburiyetinde kalacaktır? Bugün Tür
kiye'de petrol istihsali 3 ilâ 3,5 milyon ton civarında
dır. Türkiye 15 milyon ton, 16 milyon ton petrol kul
lanıyor. Petrolün varili 11,5 dolar olduğuna göre, 
eğer Türkiye bunu kendi kaynaklarından üretebilir-
se 1 dolar 78 sente malediyor 11,5 dolarlık petrolü 
ve bunu yabancı sermaye ile üretebilirse, azamî 5 do
lara malediyor, azamî 5 dolara. Ama, «Hayır, biz 
kimseyi getirmeyeceğiz, sanayi kurmayacağız; bizim 

. vatandaşlarımız gidip dış ülkelerde çalışacak; petrol 
bulmayacağız, dışardan alacağız» diyorsak, işte bu te
diye muvazenesini de düzeltemeyiz ve Türkiye'yi kal
kındırma imkânlarını da bulamayız. «Yabancı serma
yeye prensip itibariyle karşı değiliz» deyip de, ondan 
sonra, «Karşıyız» demenin bence hiçbir manası yok
tur. 

«Biz, Devletin ürettiği temel mallara bir zam yap
madık - Devletin ürettiği temel maller tarifi bellidir -
hemen arkasından ete zam geldi, Orman Çiftliği süte 
zam yaptı, ayrana zam yaptı» diye meseleyi buraya 
getirirseniz, işin içinden çıkamayız. Devletin üretti
ği temel mallar bellidir. Esasen biz ayran fiyatlarını 
falan kontrol edecek durumda değiliz Türkiye'de. Ve 
şunu ifade edelim ki, et meselesi Türkiye'nin önemli 
birçok meselelerinden biridir. Kış ayları zarfında Tür
kiye büyük şehirlerinde et sıkıntısı çekmektedir. Bu
nu halletmenin tek yolu vardır: Bunu halletmenin tek 
yolu, et kombinalarını ülkenin her tarafına yaygın 
hale getirmektir ve hayvancılık bölgelerimizde büyük 
et kombinaları meydana getirmektir. Gerçekten, kom
bina sadece bir mezbaha değildir. Gerçekten kombi
nada, hayvan kombinanın kapısından girince, öbür 
ucundan hayvanın her parçasından faydalanılmış ola
rak kutulanmalıdır, paketlenmelidir. Bu çeşit büyük 
kombinalar kurmak mecburiyetindedir Türkiye. Bugün 
Et Balık Kurumu Türkiye'nin et ihtiyacının % 15'ini 
ancak karşılıyor; bunun <% 10'u resmî dairelerdir, 
ordudur; % 5'i piyasayadır. Binaenaleyh, elinde mem
leket ihtiyacının % 5'i bulunan bir malla, Türkiye'de, 
Devlet et fiyatlarım nasıl tanzim edebilir? Öyleyse 
yapılacak iş, et kombinalarını yaygın hale getirmek
tir. Bugün 15 kombina işler vaziyettedir; 22 kombina 
halen inşaat halindedir ve 1976 yılında yeni kombi
naların yapılmasını, böylece her ilimizin mutlaka 
bir kombinaya kavuşmasını hedef almışızdır. Et mese
lesinin çözümü de bu. 

Efendim, yine buradan Cumhuriyet Halk Partisi
nin sayın sözcüsü, «Yokluk olmayacak dediler., oldu» 
dedi. Misal olarak da, İstanbul'da fuel - oil yoklu
ğunu gösterdiler. Başka misalleri olsa idi, herhalde 
gösterirlerdi, tşte burada var; eczaneler geçen sene
den kalma sana yağı satıyor» diyor. «Ramazanda bir 
kaşık yağa muhtaç ettiniz Türkiye'yi» dediniz; evet, 
1974 senesinde Ramazanda Türkiye bir kaşık yağa 
muhtaç olmuştur. 1975 senesinde Türkiye yağa muh
taç olmamıştır, gerçek bu. (A. P. sıralarından «Bra-
va» sesleri, alkışlar) 

Fuel - oil sıkıntısı, fevkalâde kötü hava şartların
dan dolayı birkaç gün olmuştur İstanbul'da, ama gi
derilmiştir. Burada şunu söylemek istiyorumki, bu 
iddia dahi, Türkiye'de yoklarla mücadelede bugün
kü Cumhuriyet Hükümetinin başarısını göstermek
tedir. Eğer başka birtakım sıkıntılar olsa idi, onları 
da gösterirlerdi. 
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1976 yılında enflasyon hızının % 20 olacağını 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü burada 
söyledi. Merak ettim, acaba bunu nereden çıkardı? 
Plan dokümanının içerisinde enflasyon hızının % 20 
olacağına dair en ufak bir şey yoktur. 

Plan dokümanının içinde şöyle bir şey var: Yatı
rımları değerlendirirken, 1976 yılında kamu yatırım
larının % 90 oranında gerçekleşebileceği, fiyatla
rın da % 10 nespetinde artacağı düşünülerek bir tah
min yapılmıştır. Bu, iki tane % 10'un toplanmak su
retiyle % 20 civarında bir enflasyon hızının öngö
rüldüğü manasına gelemez. 

Yatırımlar gerçekleşecektir, kimsenin endişesi 
olmasın. 

Yatırımların millî gelire nispetini de yanlış ver
mişlerdir. % 16'dan % 19'a çıkmış. Hayır. 1975'de 
yatırımların millî gelire nispeti % 21,6 olacaktır. As
lında, bu rakam da düşüktür. Türkiye bu rakamı % 
25 civarına çıkarmaya mecburdur; ancak tasarruf 
hacmini böyle artırmak imkân dahiline girer. Bu ra
kamın düşük olduğunu kabul ediyorum, şayet araya 
birtakım fevkalâde yıllar girmeseydi, bu rakam şim
di % 25'e çıkmış olacaktı. Hedef o idi. Bunu % 25'e 
çıkarabilmek için sayü gayret gösterilmesi lâzım
dır. 

«Yatırımların 1975'de, 1974'ün gerisinde kaldığı» 
iddiası doğru değildir. Yatırımların artış hızları, 
1975'de 1974'e nazaran sabit sermaye yatırımların
da % 17,4, kamu yatırımlarında % 25,9, özel yatırım
larda da %9,7'dir. 

Bankalardaki mevduatın DÇM'den ileri geldiği 
iddiası da doğru değildir; yani, dövize çevrilebilir 
mevduattan. Dövize çevrilebilir mevduat olduğu tak
dirde, olmadığı takdirde durum şudur; 

Bankalardaki toplam mevduat 1975 yılında, tah
mindir bunlar tabiî, 130 milyar lira civarındadır. Dö
vize çevrilebilir kısmı düşülürse, bu 115 milyar lira 
civarındadır. 1974'te ise, 99 milyar lira civarında
dır; dövize çevrilebilir mevduat çıkarılırsa, 97 milyar 
liradır. Yani 1975'te mevduatta 16 milyar lira civa
rında dövize çevrilebilir mevduat olmadığı ahvalde 
dahi, bir artış olmuştur. 

Şimdi diğer tenkitlere cevap vermek istiyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, Danıştay 
kararları ile ilgili bir mütalaa serdettiler. Bu TRT, 
ile ilgilidir. 

TRT konusunda, Hükümetin, Anayasa kuruluş
larını n kararlarını dinlemediğini ifade ettiler. Danış
tay karar vermiş, bu karar muvacehesinde, eski TRT 
Genel Müdürü bir bilim adamı olarak, «Bu şartlar 
altında ben çalışamam» demiş, yenisinin de aynı şeyi 
yapacağını ummaktaymış. 

Evvelâ, TRT konusunu çıkaran biz değiliz, TRT 
konusunu çıkaran Cumhuriyet Halk Partisidir. Şayet, 
TRT'nin başına, TRT Kanununun gösterdiği vasıf
ları haiz birisini getirip oturtsaydı ve TRT'yi C. H. 
P.'nin bir şubesi, sesi haline getirmeye kalkmasaydı, 
Türkiye'de bir TRT münakaşası olmazdı. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmış mıdır, yap
mamış mıdır? Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Esasen, Cumhuriyet Halk Partisinin TRT meselesi
ne bu kadar sarılmış olmasındaki önemli sebepler
den birisi budur. Yani, Devletin radyo ve televizyo
nunu, hemen hemen nüfusumuzun tümüne hitap eden 
Devletin radyosunu ve nüfusumuzun yarısına yakını
na hitap eden Devletin televizyonunu Cumhuriyet 
Halk Partisi kendi maksadına âlet etmek için TRT 
Genel Müdürü tayin etmiştir. 

TRT'nin millileştirileceği ve tarafsızlaştırılacağı, 
bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin Programında ya
zılıdır. Binaenaleyh, bugünkü Hükümetin kuruluş se
beplerinden birisini, TRT'nin millileştirilmesi ve ta
raf sızlaştırılması teşkil eder. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar. 

359 sayılı Kanuna göre ve Anayasanın yeniden 
tanzim edilmiş bulunan maddei mahsusuna göre, 
TRT, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, tarafsız 
olmaktan çıkarılmıştır. Evvelâ, TRT'nin başına ge
tirilen zat, hiç saklamadan, «Marksist olduğunu, solcu 
olduğunu» ilân etmiştir. Öncesinden de ilân etmiştir, 
sonrasında da ilân etmiştir. Mücadele, başka bir kitle 
haberleşme vasıtası olmayan, tek radyosu, tek tele
vizyonu bulunan Türkiye'de, Devletin radyo ve tele
vizyonunun başında bir Marksist yazarın bulunup 
bulunmaması mücadelesidir ve esasen solun âleti 
haline getirilmek istenen bir TRT'ye karşı çıkmak, 
bizim görevimizdir. Biz bu görevi yaptık. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Hükümeti, TRT'nin eski Genel Mü
dürünü, faaliyetlerini millî güvenliğe aykırı buldu
ğundan dolayı görevinden uzaklaştırmıştır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) ve bu gerekçe 
kanuna göre yazılmış, Resmî Gazetede de neşredil
miştir. 
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VAHÎT YAŞAR ÇALIN (istanbul) — Danıştay 
tarafından reddedilmiştir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Oraya da geleceğiz. 

TRT'nin başına aynı zatın getirilmesi için çok 
çeşitli gayretler sarfedilmiştir. Esasen, bu zatın vas
fı olmadığı için - TRT Genel Müdürlüğüne 11 sayılı 
Kararname ile ki, bize göre 11 sayılı Kararname
nin içerisine böyle bir hüküm konamaz, TRT Genel 
Müdürlüğü, TRT Kanununun istediği şartları haiz 
olmadan da getirilebilecek hale sokulmuştur - Mec
lisler 11 sayılı Kararnameyi iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 11 sayılı Kararnameyi iptal 
etmiş midir? Daha doğrusu, Meclislerin, 11 sayılı Ka
nun Kuvvetindeki Kararnameyi iptal ettiğine dair 
kararını Anayasa Mahkemesi iptal etmiş midir? Evet 
mi, hayır mı? Evetse - oraya geleceğim çünkü - nere
dedir bu karar? Kimin cebindedir bu karar? Kimin 
cebinde? (Adalet Partisi sıralarından (Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanı, Cumhurbaşkanına mektup yazıyor, diyor 
ki, «TRT Genel Müdürlüğüne tayin edilecek kişinin 
kararnamesini imzalamayınız». Cumhurbaşkanı bu 
kararnameyi imzaladığı zaman, «Hukuk Devleti bir 
darbe daha yemiştir» diyor. Hukuk Devleti bir dar
be yemiştir; ama Cumhurbaşkanın bu kararnameyi 
imzalamış olmasından dolayı yememiştir; Hukuk Dev
leti, darbeyi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka
nından yemiştir. Nasıl yemiştir? Diyorki Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı, «Sayın Cum
hurbaşkanı nedense kendi atmış olduğu doğru adım
dan geri dönmüştür...». Yani, Sayın. Cumhurbaşkanı 
onların dediğine uyarsa, adım doğru. «... Oysa, son 
günlerde Danıştay, TRT Genel Müdürlüğünde yapı
lan değişikliği hukuka aykırı bulan kesin kararını 
açıkladığı gibi, Anayasa Mahkemesi de bu konuda 
ilgili yasa değişikliğini iptal etmiştir». Bu beyanat 
20 Ocakta veriliyor. Şimdi soruyorum: 20 Ocakta 
Danıştay kararı nerede? Nerede Danıştay kararı? Da
nıştay kararı 15 Şubatta Başbakanlığa tebliğ edilmiş
tir. Acaba, Başbakanlığa tebliğ edilmeden evvel, Da
nıştay kararı kendilerine mi tebliğ ediliyor? Nerede 
bu karar? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Burada da kalmıyor mesele. Cumhuriyet Anaya
sasının, Anayasa Mahkemesi kararlarıyle ilgili hük
müne bakalım: Madde 152 «Anayasa Mahkemesi
nin kararları kesindir. Kararlar, gerekçesi yazılma
dan açıklanamaz»; devam ediyor, «Anayasa Mah

kemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayınlanır. 
Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar». Nerede 
Anayasa Mahkemesi kararı? Hangi resmî gazetede 
neşredilmiş? Anayasa Mahkemesinin kararı gerek
çeli olarak yazılıp, neşredilmedikçe, geçerli değil
dir. Anayasa Mahkemesinin kararının geçerli olabil
mesi için, yazılıp neşredilmiş olması lâzım; ama Cum
huriyet Halk Partisinin Sayın Genel ,Başkanına göre, 
Anayasanın da kararı mevcut, Danıştayın da kararı 
mevcut. Ne zaman? 20 Ocak 1975 tarihinde ve Cum
huriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı, Anaya
sa Mahkemesinin kararını da, Danıştayın kararını 
da kendi cebinde farzederek, Cumhurbaşkanını, hu
kuk devletini darbelemiş olmakla itham edebiliyor. 
îşte, darbe kendisi tarafından hukuk devletine vurul
maktadır. Hukuk devleti ise, Anayasanın 152 nci mad
desi var. Nerede karar? Yok. Nerede Danıştay kara
rı? Hükümete tebliğ edilmiş değil. Burada da bitmi
yor mesele. 

Danıştay kararında bir hükmü de Yüce Meclisin 
dikkatine getirmek istiyorum: Raportörün, Danış
tay Heyetine verdiği raporun, bize tebliğ edilen ka
rarda, 20 nci sayfasında şu hüküm yer alıyor: «Kal
dı ki, davacının işgal etmekte olduğu kadroyu istis
naî memurluk haline getiren 11 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin ret ve iptaline dair 1896 sayılı Ka
nun, Anayasa Mahkemesinin 14 . 10 . 1975 gün ve 
1975-145, 1975-198 sayılı kararıyle iptal edilmiş olup, 
bu konudaki savunmanın hukukî dayanağı da kal
mamış bulunmaktadır». 

Henüz yok orta yerde Anayasa Mahkemesinin 
kararı. (A. P. sıralarından gülüşmeler) Resmî Gaze
tede neşredilmedikçe, Anayasa Mahkemesinin kara
rına dayanarak hüküm vermek mümkün mü; Resmî 
Gazetede neşredilmeyen bir kararı geçerli saymak 
mümkün mü? Geçerli sayılamayacağını Anayasa ko
yuyor. Danıştay Anayasa Mahkemesinden telefonla 
bilgi alarak karar verebilir mi? 

Şimdi geliyoruz ikinci raportörün beyanına: «Ay
rıca, Anayasa Mahkemesince verilen 14 . 10 . 1975 
gün 1975-145, 1975-198 sayılı kararla, konuyle ilgili 
1896 sayılı Kanunun iptal edilmiş bulunması keyfi
yeti, bu yoldaki savunmayı esasen hukuken geçer
siz kılmaktadır». O da öyle diyor. Bunun üzerine de, 
Danıştay bu esbabı mucibe ile karar veriyor. Yani, 
11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnameyi Meclis
ler iptal etmiş; Meclislerin iptal ettiği bu karar, Mec
lislerin iptal kararı, Anayasamn 152 nci maddesine 
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göre, gerekçesi yazılıp, Resmî Gazetede neşredilme
miş; gerekçesi yazılıp Resmî Gazetede neşredilme
yen bir karara göre Danıştay karar vermiş! 

Sadece, Yüce Meclisin ıttılaına sunuyorum; ama 
20 Ocak günü de Cumhuriyet Halk Partisinin Sa
yın Genel Başkanı, Danıştayın kararı da, Anayasa 
Mahkemesinin kararı da kendi cebinde imiş gibi, 
Cumhurbaşkanını itham edebiliyor. 

Görüyorsunuz haksızlığı. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ha, vallahi gör

müyorum. Bunu görmek için hukukçu olmamalı. 
BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ederim... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Şimdi, bir başka konuya daha temas etmek 
istiyorum: Danıştayın kararları var. Anayasanın iki 
maddesi var: Birisi, 132 nci maddesi; birisi 114 ncü 
maddesi. 132 nci madde ilâmları ihtiva etmektedir; 
114 ncü madde ise idarî yargıyle ilgilidir. Binaen
aleyh, Anayasa idarî yargıyı 132 nci maddeden ayır
mıştır. 

Danıştay, idarenin yerine kendisini ikâme ede
mez. 1971'den sonra yapılan Anayasa değişiklikle
rinde bu hüküm getirilmiştir. 114 ncü madde, «Yar
gı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen 
şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini 
sınırlayacak tarzda kullanılamaz. İdarî eylem ve iş
lem niteliğinde yargı kararı verilemez» diyor. 

Verilirse ne olur? (A. P. sıralarından «iptal edi
lir» sesi) 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, cevap al
mak için söylemiyorlar efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Binaenaleyh, 114 ncü madde ile, 132 nci mad
deyi ayırt etmek lâzımdır. Biz hukukun dışında de
ğiliz, biz hukukun tam içindeyiz, (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) tam içindeyiz. 

İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak davalar
da süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden başlar. İda
re, kendi eylem ve işleminden doğan zararı ödemekle 
yükümlüdür. Buradan şu çıkıyor: Şayet, idarenin ey
lem ve işlemi mahiyetli bir kararı Danıştay verirse, 
idare bunu icra etmezse, niye icra etmeyecek idare 
bunu? Kamunun menfaatini, kişinin menfaatinden 
üstün gördüğü için icra etmeyecektir. Aksi halde, 
Türkiye'de Kamunun hukukunu korumak mümkün 
değildir. Kamunun menfaatini, kişinin menfaatinden 
üstün gördüğü için, idare bunu infaz etmeyebilir. Et
mediği takdirde de, zarar gören, tazminata hak kaza
nır. İşte bundan ibarettir mesele. 

Danıştayın, faal icranın yerini almaması için, 114 
ncü madde konmuştur: «Faal icranın yerine, idarenin 
eylem ve işlemi mahiyetinde karar veremez» diyor. 
Verirse ne olur? 132 nci madde ile, 114 ncü maddeyi 
ayırmak lâzımdır. 132 nci madde, idarî kazanın dı
şındaki hallere aittir; 114 ncü madde de idarî kazaya 
aittir. 

Binaenaleyh, Hükümet doğrusunu yapmıştır ve 359 
sayılı Kanunun gereğini yerine getirmiştir. Yani, Dev
let radyosunu ve televizyonunu tarafsız, millî ve Cum
huriyete sadık hale getirmek, Devlete sadık hale ge
tirmek Hükümetin görevidir. Bu görevini yapmış 
ve böylece huzurunuzda bulunmaktadır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir diğer konu: Burada iddia edildi ki, evrak üze
rinde değişiklik yapılmış, planlama dokümanları üze
rinde. İddialar o kadar ileriye götürüldü ki, eşi gö
rülmemiş sahtekârlık... Eşi görülmemiş sahtekârlık. 
Bir de buna bakalım, eşi görülmemiş sahtekârlık 
neymiş: Bütçe hazırlanırken, şu dokümanlar da be
raberinde hazırlanmaktadır: Genel ekonomik durum 
raporu, program yılı hedefleri ve dengeleri, ekono
mik sektörler, sosyal alandaki gelişmeler, politika
lar, yeniden düzenlemeler. Bu dokümanlar da büt
çeyle beraber hazırlanmaktadır. Bu dokümanları Dev
let Planlama Teşkilâtı hazırlar; sonra, Yüksek Plan
lama Kuruluna verir. Yüksek Planlama Kurulu bun
ları Hükümete götürür; müzakere eder. Yüksek Plan
lama Kurulundan Hükümete gider dokümanlar. 
Hükümet bunları ne yapar, Yüksek Planlama Kuru
lunun getirdiği bu dokümanları ne yapar? Ne yapa
cağı kanunla tespit edilmiştir. 91 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi, «Yıllık programların hazırlanması ve ka
bulü: Yıllık programlar, Planlama Merkez Teşkilâ
tınca hazırlanarak, Yüksek Planlama Kuruluna sev-
kedilir. Bu kurul, programları inceleyerek, bir rapor
la Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda ka
bul edilen yıllık programlar kesinleşmiş olur. Yani, 
Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulunun getir
diği dokümanı aynen kabule mecbur değildir. Bunu 
değiştirir. Çünkü Bakanlar Kurulu, Planlama Teş
kilâtının emrinde değildir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Çünkü, bu dokümanın altında 
Bakanlar Kurulunun imzası vardır, Planlama Teş
kilâtının değil. İki tane, üç tane doküman var. Bir 
dokümanı Planlama Teşkilâtı hazırlıyor, taslak: Bu 
taslağı veriyor Yüksek Planlama Kuruluna; birtakım 
değişiklikler yapıyor, veriyor Bakanlar Kuruluna. 
Bunun altına imza atan Bakanlar Kurulu, o doküma
na kesin şeklini verme hakkını haizdir. 
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Olan hâdise nedir? Değişmiş rakam yok. Göster
ge ne ise, rakam ne ise o konmuş. Esasen, dem'in say
dığım dokümanların bir kısmı bütçenin yapılması
nı gerektiren program yılı hedefleri ve değerleri da
ğılmış, daha önce dağıtılmış. Bunun üzerinde deği
şiklik yapmak mümkün değil. Ne değişmiş, neden 
değişmiş, ona bir bakalım. Evvelâ şunda bir muta
bık kalalım: 91 sayılı Kanunun 15 nc'i maddesine göre 
Meclislere sunulan doküman, Planlama Teşkilâtının 
dokümanı değil, Hükümetin dokümanıdır; altında 
Hükümetin imzası vardır ve hükümetler önlerine ge
tirilen dokümanları imzalamak mecburiyetinde de
ğildir. Düşününüz, «Bütün gecekondular yıkılacak
tır» diye bir hüküm burada olsa, bunu Hükümet im
zalar mı? Düzeltir. İlg'ili bakan da imzalamaz, Hükü
metin diğer üyeleri de imzalamaz. Binaenaleyh, Hükü
met üyelerinin plan hakkında, program hakkında 
söyleyecekleri hiçbir şey yoksa, o zaman plan ve 
programın siyasetçi ile münasebeti nedir? Siyasetçi
nin yeri nedir? Yani, Devletin imkânlarını siyasetçi
ler dağıtmayıp da uzmanlar dağıtacaksa; gelirlerini, 
giderlerini, hesabını veren siyasetçiler tanzim etme
yecekse, o zaman siyasetçilere ne lüzum var? 

EROL ÇEVİKÇE (Adana) — Öyle bir şey yok. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — İşte, öyle bir şey olamayacağı içindir ki, 91 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesinde, «Bakanlar Kuru
lunda kabul edilen yıllık programlar kesinleşmiş 
olur deniyor. Bakanlar Kurulu, önüne getirilen dokü
manı aynen kabul etmek mecburiyetinde değildir; 
Bakanlar Kurulu değiştirir. Yalnız, Bakanlar Ku
rulu, diyorsanız ki, Haziran ayının endeksini bilmem 
şundan öyle değil de buna indirmişse, yanlış yapmış
tır.. Öyle bir durum yoktur orta yerde. 

Şimdi ne olmuştur? Bakanlar Kuruluna bu do
küman gelmiştir. Bakanlar Kurulu dokümanı oku
muştur, bütün bakanlar okumuştur; koordine edil
miştir ve gerekli değişiklikler yapılmıştır. Değişik
lik yapmak Bakanlar Kurulunun görevidir; kanunî 
hakkıdır. Sahtekârlık neresinde bunun, tarihî sahte
kârlık? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Damgalar
da. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Damgası vesairesi yok. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Var. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gelir gösterirsiniz damgasını. Damgası vesaire

si yok. Yüksek Planlama Kurulunun dokumam değil 
değişen... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yüksek Planla
ma Kurulunun dokümanı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yeni doküman, yeni doküman meydana geti
riyor. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, rica ederim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Hükümet yeni doküman meydana getiriyor. 
Yüksek Planlama Kurulunun dokümanı ile bağlı de
ğil Hükümet. O zaman bırakın Hükümeti, iki tane 
planlama uzmanının emrinde olsun! Böyle şey olur 
mu? 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Olmaz, olmayacak 
da. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Söylüyoruz: Yüksek Planlama Kurulunun do
kümanı bu. Ben bunu kabul etmekle mükellef deği
lim. Yeni doküman meydana getiriyorum; Hükümet 
olarak yeni doküman meydana getiriyorum. İşte bu
dur; değişme söz konusu değildir, yeni doküman mey
dana getirme söz konusudur. Taslaktan Yüksek Plan
lama Kuruluna, Yüksek Planlama Kurulundan da Hü
kümet dokümanına geçiş vardır. Değişen nedir? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Damga vu
ruldu. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yüksek Planla
ma Kurulunun damgası var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Damgayı her halde hükümet adına birisi vu
racak değil, hükümet vurur damgayı ve hükümetin 
dokümanlarında Planlama uzmanlarının imzası ol
maz. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Değiştirilen, hü
kümetin değil, Yüksek Planlama Kurulunun belge
sidir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yüksek Planlama Kurulunun belgesi, olduğu 
gibi duruyor. 

BAŞKAN 
ediyorum. 

Sayın Başbakan, bir dakikanızı rica 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) -— Ne ihtiyacı var Hükümetin, Yüksek Planlama 
Kurulunun belgesini değiştirmeye; hak kendisinde ol
duğuna göre, ne ihtiyacı var Yüksek Planlama Ku
rulunun belgesini değiştirmeye? (A. P. sıralarından 
alkışlar ve «Bravo» sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Sayın Baykal, «vardır» diyorsunuz; Sayın Baş
bakan «yoktur»' diyor. 

Şimdi, Başkanınız olarak, müzakereleri İçtüzüğe 
uygun şekilde yürütebilmek için hakemlik yapmak 
durumunda değilim, diğer arkadaşlarım da değil. 
Dünkü birleşimde Genel Başkanınız uzun uzun ken
di düşüncelerini, fikirlerini söylediler. Şimdi Sayın 
Başbakan da buna karşı, Devletin resmî arşivlerine 
dayanarak konuşuyorlar. Hangisi doğrudur? Siyasî 
münakaşayı sonra yürütürsünüz. Rica ediyorum, mü
dahale etmeyiniz bir daha. 

Sayın Başbakan, devam buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Bir daha tekrarlıyorum : Üç tane doküman 
var; bunlardan birincisini Yüksek Planlama Kurulu 
Merkez Teşkilâtı taslak halinde hazırlıyor. Bunu Yük
sek Planlama Kurulu değiştiriyor veya aynen kabul 
ediyor. Yüksek Planlama Kurulunun yaptığı dokü
manı da Bakanlar Kurulu değiştiriyor, Bakanlar Ku
rulunun hakkı o. Binaenaleyh, Bakanlar Kurulunun 
meydana getirdiği dokümanın, Yüksek Planlama Ku
rulunun dokümanının aynı olmasına ihtiyaç yok ki, 
değiştirsin Yüksek Planlama Kurulunun dokümanı
nı. Yok böyle bir şey. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Damga vu
ruldu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Ne damgası, anlamıyorum ki. Yok böyle bir 
şey; varsa, getirir gösterirsiniz burada. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Niye damga 
vuruldu? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — İzin verirseniz, 
konuştuktan sonra açıklarım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devam* 
la) — Yüksek Planlama Kurulundan gelen nihaî ol
mayan program metninin Bakanlar Kurulunda müza
keresi sırasında ifadeler daha anlaşılır hale getiril
miştir. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Anlaşıldı şimdi. 

yal sektörlerin bazı kısımlarında ve Hükümet Prog
ramında yer alan ilkelere uygunluk sağlanmıştır. 

Hükümet, önümüze, «Planlama Teşkilâtının do
kümanıdır» diye, kendi programına aykırı bir şeyi 
getirebilir mi? 

EROL ÇEVİKÇE (Adana) — Sayın başkanlardan 
aldığınız mektupları lütfen okuyunuz. 

BAŞKAN — Sayın Çevikçe, rica ederim efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın başkanlar benim emrimde, ben onların 
emrinde değilim. (A. P. sıralarından alkışlar ve «Bra
vo» sesleri) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Önce kurula 
götürüldü. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Esasen, 1963 yılında Bakanlar Kurulu, Yük
sek Planlama Kurulunun yapmış bulunduğu dokü
manları değiştirdiğinden dolayı, o günkü Planlama 
Teşkilâtının başı ve daire reisleri istifa etmişlerdir ve 
o günkü hükümete bugünkü Cumhuriyet Halk Par
tisinin Genel Başkanı da dahildir ve şöyle olmuştur 
mesele... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Önce kurula 
götürülmüştü. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şöyle olmuştur mesele : Planlama Merkez Teş
kilâtı bir doküman hazırlamış; Yüksek Planlama Ku
rulu bunu gözden geçirmiş, hükümete getirmiş ve 
hükümet bunu değiştirmiştir. Hükümet bunu değişti
rince de, o günkü Planlama Teşkilâtı Müsteşarı ve 
daire reisleri «bunu değiştirmeye hakkınız vardır; 
ama bunu değiştirdiğiniz takdirde biz çalışmayız» de
mişlerdir. 

Binaenaleyh, bu, olmamış hadise de değil. «En bü
yük sahtecilik, en büyük şu, en büyük bu...» Gördü
nüz mü, sözler ne hale gelebiliyor? 

Hükümetin, Yüksek Palnlama Kurulunun dokü
manını değiştirmeye ne ihtiyacı var? Yani, Hüküme
tin onu tahrif etmeye ne ihtiyacı var? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Vesikalar bu
rada. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, ikmal etsinler efendim. 
Eğer bir şey olursa, bendeniz yardımcı olurum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İşte, «Sahtecilik»' iddiası bundan ibarettir. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Vesikası bu
rada. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tabiî, Temmuz ayında çıkan geçici millî gelir 
rakamlarına ilâveten, Kasım 1973'te tespit edilmiş 
bulunan yeni geçici millî gelir rakamlarının da, prog
rama, bilgi mahiyetinde ilâvesi yapılmıştır. Birtakım 
uygulama değerlendirmelerinin ve politika tedbirleri
nin daha net anlaşılır hale getirilmesi yapılmıştır; sos-
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam- | 
la) — Vesikayı da görelim, vesikayı görelim. Devle
tin arşivleri bizim elimizde değil, sizin elinizdeyse I 
başka mesele. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
rica ederim. Sayın Başbakan, Sayın Ecevit, karşılıklı I 
konuşmayalım efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Böyle büyük iddialarla çıkacaksınız, ağza alın
mayacak sözler söyleyeceksiniz. Kanuna göre, o do
kümanları yapmak benim hakkım, benim hakkım 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi geliyoruz, ben ne demişim? Benim dediğim 
de tahrif ediliyor. Ben şunu demişim; 13 Şubat 1976 I 
günü Cumhurbaşkanlığı Köşkünden, çıkarken, dedi- I 
ğim şu : 

Soru : Muhalefetin, Devlet Planlama Teşkilâtın- I 
daki bazı uzmanlarca, programla ilgili bazı rakamla- I 
rın düzeltildiği yolunda bir iddiası var; ne dersiniz? I 

Cevap : Rakamlar tahrif edilemez, edilmemiştir 
de. Mümkün değildir ve aklı olanlar da rakam tahrif I 
etmez. Bunların hepsi mugalatadır, demagojidir. I 

Bir siyasî iktidarı küçültme gayretleri içerisinde. 
bunlara tenezzül etmemek lâzımdır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Rakam durur; silinen bir şey I 
olmaz ki ve esasen rakamları değiştirmek suretiyle ic- I 
raat güzelleştirilmesi de mümkün değildir. Bugün 
Türkiye'de mümkün değildir; çünkü, Türkiye epeyce I 
rakama dayanan 'bir ekonomiye, rakama dayanan bir 
icraata sahip bir memlekettir; ama rakamları değişik 
şekilde yorumlamak her zaman mümkün de değil
dir. Rakamlar iyi şeyleri gösteriyorsa, bunları, «kötü I 
şeyler gösteriyor» diye ortaya atmak mümkün olabi
lir. Burada karşı görüş çıkar, mesele bitmiyor, ı«Ha- I 
yır o rakamın manası o değil, şudur. Yani Bakanlar I 
Kuruluna getirilen rakamlara Bakanlar Kurulu ma
nası o değildir, şudur» demiş. O, Bakanlar Kurulu
nun hakkı. Başkası da çıkar, /«Hayır efendim, siz ra
porunuzda bunu böyle getirdiniz ama, mana o değil
dir, mana şudur»ı der. 

Sahtecilik yapılmış da... Neye yapılsın sahtecilik? 
Neye ihtiyaç var sahteciliğe? Rakamı kimse değiştire- I 
mez, değiştirmez. Devletin arşividir, değişmez. Çün
kü, Devletin arşivleri el değiştirir; bugün siyasî ikti
dar olan, yarın değildir, yarın başkası gelir. Hiç kim
se bu kadar cüreti göze alamaz ve açıklıkla ifade ede- I 
yim, değişen rakam falan yoktur. 

Dediğiniz işte bu. Büyük iddialardan birisinin ne 
kadar balon olduğu, ne kadar haksız olduğu, ne ka- | 
dar insafsız olduğu, ne kadar akla, hayale sığmaya- | 
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cak bir üslup içerisinde ithamlara sebep teşkil edebil
diği, bir hırsın, bir hırçınlığın bir ifadesi olarak ortaya 
konulmuş bulunmaktadır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bir başka balonu daha söndüreceğim : Gereksiz 
demir - çelik ithalâtı yapılmış. Sonra? Sonra, demir 
üzerindeki vergi % l'e çıkarılmak suretiyle demir 
tüccarları «engin edilmiş. 

Bu hususta soruşturma önergesi de var. Gayet ta
biî soruşturma önergesi geldiği zamanda cevaplanır 
bunlar; ama mademki böyle ortaya atıldı, bunu bir 
izah edelim, bu nedir?.. 

Biz, Nisan 1975'te hükümeti devraldığımız zaman, 
daha doğrusu bu görevi yüklendiğimiz zaman pamuk 
stoklan, fındık stokları, çimento ve demir stokları 
vardı Türkiye'de ve bu stoklara bağlı da 15 milyon 
para vardı. Merkez Bankasının kayıtlarına bakıyoruz; 
orta yerde para var, ama piyasa parasızlıktan kavru
luyor. Baktık, parayı depolarda, ahırlarda, samanlık
larda bulduk. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) Ve ne
tice itibariyle pamuklar, hangi depoda bulunmuş ise 
sıkıştırılmış.. Demir öyle, çimento öyle... 

15 Mayıs 1975 tarihinde dedik ki, «Yeniden de
mir ithali için müsaade verilmeyecektir.» Tabiî ki, 
Türkiye'de yapılmayan özel demir ve çelik müstes
na. 

Esasen, o tarihe kadar, yani bizim bu karar aldı
ğımız tarihe kadar büyük miktarda demir çelik ithal 
müsaadesi verilmiş. 1975'in birinci ayından Mart'ın 
sonuna kadar 75 milyon dolarlık müsaade daha ev
vel verilmiş ve 295 bin tonluk müsaadedir bu. Daha 
sonra, biz bu kararı alıncaya kadar gelen müsaadele
rin yekûnu 90 milyon dolar daha olmuş ve biz tut
muşuz. 15 Mayıs 1975 tarihinden Kasım 1975'e ka
dar ise, vasıflı çelikler dahil olmak üzere, verilen mü
saade 75 bin tondan ibarettir. 

Türkiye, 1973 yılında 1 282 OCÛ, 1975 yılında 
1 7Q7 CCO, 1975 yılında da l1 933 OÛCı ton demir it
hal etmiştir. Etmiştir; çünkü, 1974 yılında, yani biz 
hükümete gelmeden verilmiş müsaadeler var, 1975 
yılının ilk dört ayında verilmiş müsaadeler var. Bu 
müsaadeler verilmiş, akreditifleri açılmış ve bunlar 
gümrüklere gelmiş. Gümrüklerde «Bunu alın götü
rün» denemez ki kimseye... 

Binaenaleyh, bizim, hükümet olduğumuz günden, 
bu kararı aldığımız 15 Mayıs tarihine kadar müsaa
delerin yekûnunu biraz evvel de söyledim; 15 Mayıs 
tarihinden Kasım'a kadar verilmiş müsaadelerin ye
kûnu 75 bin tondur, bunun da büyük bir kısmı özel 
çeliktir. 
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Şimdi, bir tarafta kendi depolarımızda demir bek
lerken, biz nasıl zengin etmişiz demir tüccarlarını? 
Müsaade vermemişiz ki. Müsaade vermeye başladığı
mız anda % 1 vergi koymuşuz: % 1 vergi diğer ver
gileri çalıştırıyor, •% 38 - 4Q vergi ediyor. Şimdi, eğer 
demir fiyatlarını artırırsanız Türkiye'de, depolarda 
bulunan demir daha fazla fiyata satılır ve demir tüc
carı zengin olabilir. Ama Karabükte 4CÛ bin ton 
demiriniz var, her isteyene demir verebiliyorsunuz ve 
demirin fiyatı Devlet tarafından tespit edilmiş; bu 
fiyat değiştirilmemiş. Fiyat değişmemiş dururken, de
mir tüccarları nasıl zengin olur, vergi konunca? 

NECDET ÖKMEN (tstanbul) — Vergi iadesi ile. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Vergi, demir tüccarlarını nasıl zengin eder? 
Vergj, demir tüccarının elinden para alır. Ne zaman? 
Gümrükten geçerken alır. 

İşte, hadise bu kadar basittir. Eğer, bugün 4 lira
ya satmakta olduğu demiri adam, 5 liraya... 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (tstanbul) — Basit de
ğil Sayın Demirel; soruşturma kurulunda görüşüle
cek bu. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müdahale etmeyin 
efendim. Rica ederim beyefendi, söz vermedim zatı 
âlinize. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Var mı böyle usul 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Olmadığını ifade ettim Sayın Aygün. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Benim ifadelerim zapta geçiyor, zapta geçiyor. 
Onun için, nerede konuşacaksanız konuşun; zapta 
geçiyor bunlar. İstediğiniz yerde konuşun. 

Karabük'te 400 000 ton demir duruyor; demir 
fiyatlarını Hükümet tespit etmiş, «Şudur» demiş. 
Demire vergi konduğu zaman demir tüccarı nasıl zen
gin olur? Demir fiyatlanm arttırırsınız da, resmen 
artırırsınız, depolardaki demiri tespit etmezsiniz, ara
daki farkı tahsil etmezseniz, o zaman zengin etmiş 
olursunuz. Demir fiyatını artırmamışsınız, vergi koy
muşsunuz; istediğiniz kadar demir var Devletin elinde; 
neye, vatandaş burada, Devlet demiri şu fiyattan sa
tarken, daha pahalı olarak gitsin öbüründen alsın? 
Hadise bundan ibarettir ve demirden dolayı Cumhu
riyet Hükümeti kimseyi zengin etmemiştir. Aksine, de
mir ithalâtını durdurmak suretiyle, demire yeniden dö
viz tahsis etmemek suretiyle - ama daha evvel tah
sis edilmiş miktarlar var, onlar ayrı - demir fiyatları
nı Türkiye'de bir seviyede tutabilmiş. Demir fiyat

larını, biz hükümete geldikten sonra % 8-15 civarın
da indirdik; çıkardık değil, indirdik; bir de vergi ge
tirdik koyduk. Nasıl zengin etmişiz demir tüccarını? 
Nasıl zengin ettiğimizi gelin gösterin, gelin göste
rin!. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı 
bize, «Milliyetçiyiz» dediğimiz için, milliyetçilik 
fikrini savunduğumuz için çattı. Aslında, huzurunuz
da bir belgeyi dile getirmek istiyorum: Cumhuriyet 
Halk Partisi Anayasa Mahkemesine bir dava açmış
tır. Bu dava 29 . 6 . 1973 gün ve 1750 sayılı Üniver
siteler Kanununun bazı maddelerinin iptali içindir. 
Cumhuriyet Halk Partisinin iptalini istediği madde
lerden birisi, kanunun 3 ncü maddesinin (b) fıkra-
sıdır. Bu fıkra aynen şöyledir: «Öğrencilerini, bilim 
anlayışı, kuvvetli millî tarih suruna sahip, vatanına, 
örf ve âdetlerine bağlı, milliyetçi ve sağlam düşün
celi aydınlar ve yükseköğrenime dayanan meslek
lerde türlü bilim ve uzmanlık konuları için iyi hazır
lanmış bilgi ve tecrübe sahibi, sağlam karakterli va
tandaşlar olarak yetiştirmek.» 

Cumhuriyet Halk Partisinin iptalini istediği, bu 
bendin içinde «Milliyetçi» deyimlerini Anayasaya 
aykırı bularak, iptalidir. Cumhuriyet Halk Partisi, 
«Milliyetçi» tabirinin bu yasadan çıkarılmasını isti
yor. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yalan 
söylüyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İşte kararname; yani, gerekçeli kararname; 
sizin gibi gerekçesiz de değil. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Anayasa 
Mahkemesi ne yaptı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Cumhuriyet Halk Partisi milliyetçilik 
aleyhinde dava açmıştır Anayasa Mahkemesine. Bu 
budur. (A. P. sıralarından alkışlar) 

İptal davasımn gerekçesinde şöyle yazılı: «Dava
cı Cumhuriyet Halk Partisi iptal nedenlerini aşağıda
ki gibi açıklamaktadır: 

İptali istenen hükümler ve açıklamalar: 
1. — 1750 sayılı Yasanın 3 ncü maddesinin (b) 

bendi. 
Üniversitelerin öğrencilerini hangi nitelikte yetiş

tireceğini düzenleyen 3 ncü maddenin (b) bendinde, 
öğrencilerin başka nitelikleri yanında, örf ve âdet
lerine bağlı, milliyetçi vatandaşlar olarak yetiştiril
mesi hükmü de yer almaktadır. Yasanın bu hük
münün üniversitelere yüklediği, öğrencileri örf ve 
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âdetlerine bağlı milliyetçi kişiler olarak yetiştirme 
görevi, Anayasanın, Cumhuriyetin niteliklerini sapta
yan hükümlerine olduğu kadar, eğitim ve öğretim ni
teliklerini saptayan hükümlerine de aykırıdır.» 
Cumhuriyet Halk Partisinin fikri bu. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

HASAN CERİT (Adana) — Anayasa Mahke
mesi de kabul ettiğine göre.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Anayasa Mahkemesi reddetmiş. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) Bu davayı Anayasa Mah
kemesi reddetmiş; gerekçesini okuyacağım: 

(Anayasanın 2 nci maddesine göre, Türkiye 
Cumhuriyeti Başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan bir Devlettir. Bu temel ilkeler arasında 
.«Türk milliyetçiliği,» «Yurtta sulah, cihanda sulh» 
ve Atatürk devrimlerine bağlılık ilkeleri yer almak
tadır) diye başlayıp giden ve devam ediyor, «Bu 
açıklamaların da gösterdiği gibi, Devletin Anayasa 
ile saptanmış niteliklerine aykırı olan ve 1750 sayı
lı Yasanın 3 ncü maddesinin (b) bendinde yer almış 
bulunan örf ve âdetlerine bağlı milliyetçi ibareleri
nin iptali gerekir,» Dava böyle açılmıştır. 

Yani, «Gençlik örf ve âdetlerine bağlı ve milli
yetçi olarak yetiştirilecektir» fıkrasını çıkarttırmak-
la Cumhuriyet Halk Partisi, gençliğin bu şekilde 
yetişmesini arzu etmediğini göstermektedir. -

Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın esası şu
dur: (Davacı siyasî parti, (b) bendinde yer alan, 
«Örf ve âdetlerine bağlı» ve «Milliyetçi» deyimleri
ni Anayasaya aykırı görerek iptal isteminde bulun
muştur. 

Bunlardan, «Örf ve âdetlerine bağlı» deyimi 
25 . 2 . 1975 gün ve esas 1973/37 karar, 1975/22 
sayılı kararla iptal edilmiş olduğundan, bu konuda 
yeniden karar vermeye yer yoktur. 

Maddenin (b) bendinde yer alan «milliyetçi» de
yimine gelince, üniversite öğrencilerini milliyetçi 
vatandaşlar olarak yetiştirmeyi amaçlayan bu hük
mün Anayasaya aykın düştüğü görüşü, benimsen
memiştir. Her ne kadar, maddede, hem millî tarih 
şuuruna sahip, hem de milliyetçi gençler yetiştirme
nin üniversitenin görevleri arasında bulunduğu be
lirtilmiş, böylece aynı anlamlı niteliklerin yenilen
mesi gibi bir görüntü ortaya çıkmış ise de, bunların 
birbirinden farklı amaçlar olduğunu, değişik kav
ramlar bulunduğunu kabul etmek gerekir. Gençleri
mizin, ulusça nereden gelip, nereye vardığımızı bil
meleri, tarihsel geçmişimizin bilincine erişmeleri, 

ulusumuzun dünya siyasal ve uygarlık tarihindeki 
yeri ve değerlerini kavramaları, geleceğimizin doğrul
tusunu saptamak bakımından çok önemlidir. Millî 
tarih şuuru, bu değerlendirmeleri kolaylaştıran, ger 
çekleştiren bir etkendir. Milliyetçilik ise, Anayasa
nın başlangıç bölümünde özlü anlatımını bulan, bü
tün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bö
lünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etra
fında toplayan ve milletimizi dünya milletleri aile
sinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, mil
lî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen 
Türk milliyetçiliğinden başka bir anlam taşımamak
tadır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Irkçılık, Turancılık veya bir din veya mezhep doğ
rultusunda bütünleşmeyi amaçlayan inanışlar gibi 
kavramlar, Türk milliyetçiliği anlamının dışındadır 
ve Anayasanın başlangıç bölümünde yer alan temel 
ilkelere, 2 nci maddesinde yazılı Cumhuriyet esasla
rına tamamen aykırı, sosyal ve hukuksal yönden ge
çerli hiç bir değer kazanmamış kavramlardır. 1750 
sayılı Kanununun 3 (b) maddesinde sözü edilen mil
liyetçilik, böyle yorumlara elverişli değildir.) Ana
yasa Mahkemesi söylüyor: «Maddede yer alan «Mil
liyetçi» sözcüğünün amacı, üniversite gençliğinin, 
Anayasanın başlangıç bölümünde özü belirtilen, 
Türk milliyetçiliği doğrultusunda yetiştirilmesidir. 
iptal istemi, bu nedenle yerinde değildir; reddedil
melidir» diyor ve reddetmiştir. 

Binaenaleyh, Cumhuriyet Halk Partisinin, bizim 
milliyetçilik anlayışımızı yadırgadığını ve Anayasa
nın başlangıç kısmında yer alan Türk milliyetçiliğin
den ilham alarak, yani ilham kaynağını Türk milli
yetçiliği sayan bir zihniyete karşı çıkmasını bu do
kümanla tespit etmiş bulunuyoruz. 

Ondan sonra, bu kürsüden, «Sahte milliyetçiler
den» tutunuz da «Şunu yapmadınız, milliyetçi de
ğilsiniz, bunu yapmadınız milliyetçi değilsiniz» o ka
dar, bizi çeşitli ithamlara tabi tutmasındaki öfke
nin gerçeği burada yatmaktadır. (A. P. sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Doğa yasası ile ilgili bir tartışma burada geçti; 
bu tartışmada da tahrifat vardır. Bunu da rayına 
oturtmak mecburiyetindeyim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, «Ben, 
doğa yasası, dedim, ben biliyorum. Demirel ne diye
cek buna? Ama, ben dedim ki, eğer bunları yapmaz
sanız, doğa yasası hükmünü icra eder; o manada. 
söyledim. Yani, eğer bunlara ters düşürseniz ne ola
cağını söyledim» diyor. «Ters düşerseniz ne olacağı
nı söyledim.», 
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Bakalım ne söylenmiş: Zabıt; 12 Şubat 1969, sayfa 
600: «Devletten, hükümetten umudu kesen halk, 
Anayasanın izin verdiği, hatta emrettiği toprak refor
munu yer yer kendisi gerçekleştirmeye başlamıştır.» 
O zamanlar Güllüce'de, Atalan'da ve Elmalı'da top
rak tahrikleri yapılmakta idi. (Bu hareket ne jandar
ma ile, ne teknolojik buluşlarla, ne de yasalarla önle
nebilir. Bütün yasaların üzerinde Anayasa vardır, 
onun da ötesinde doğa yasaları, tabiat kanunları var
dır. İnsanca yaşama hakkının bilincine varan bir 
halk, o hakkı elde etmesini bilir. Bu bütün yasaların 
üzerinde bir doğa yasasıdır. Ellerine «Topraksız 
köylü olmaz» diye kendi yazdıkları dövizi alıp, yürü
yüşe geçen, üzerinde yaşama hakkı iddia ettikleri 
toprakları işgale girişen köylüleri durduramazsınız) 
diyor. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Doğru. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Tamam 

Şimdi, burada denilen şey, «Köylüler toprakları 
işgal eder» dir, «Köylüler toprakları işgal eder.» 

Cevap vermişiz, cevap şu; aynı zaptın 611 nci 
sayfasında, şöyle deniliyor: «Ana Muhalefet sözcüsü, 
konuşmasında pek çok şeylere temas etti. Bunların 
her birisi üzerinde uzunca durulabilir. Bunlar ehem
miyetlidir, ehemmiyetsizdir münakaşasını burada 
yapmayacağım. Bir husus var ki, hem âmme nizamı
nı, hem parlamentoyu çok yakından ilgilendirir.» 
Devam ediyoruz: (Ellerine, «Topraksız köylü ol
maz» diye, «Çok topraksız köylü olmaz» diye birta
kım levhaları alıp çıkanları kimse durduramaz» di
yor. Bunu şöyle de teşmil edebilirsiniz: «Evsiz insan 
olmaz» diyenleri de kimse durduramaz. «Dükkân-
sız insan olmaz» diyenleri de kimse durduramaz. îş-
te, ben bunu anlatmaya geldim. 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası bir 
maddeden ibaret değildir; Türkiye Cumhuriyetinin 
Anayasasında birçok maddeler var. Türkiye Cum
huriyetinin Anayasası, sadece demokratik bir Anaya
sa da değildir; insan haklarına bağlı, demokratik 
bir Anayasadır. Yani, sadece demokrasiyi kâfi gör
memiştir. Anayasa müellifi, aynı zamanda, bu Ana
yasanın hürriyetçi olduğunu da 2 nci maddesinin 
gerekçesinde izah etmiştir. 

Şimdi, evvelâ, Türk Anayasası, «Hukukun üs
tünlüğü» prensibini kabul ediyor. «Hukukun üstün
lüğünü kabul ettiğiniz takdirde, kanunları kabul 
edeceksiniz. «Hukukun üstünlüğü»nü kabul ettiğiniz 
yerde zor yok, zorbalık yok, bizzat ihkakı hak yok, 

hakkınız dahi olsa, zorla bunu almak yok; mercile
rine gideceksiniz, mercilerine gideceksiniz. Niçin bun
lar? Bir nizamı korumak için; bir nizamı tesis etmek 
ve bir nizamı korumak için. 

Şimdi diyorsunuz ki, «Gidiniz, şu toprağı işgal 
ediniz». Etti.. Peki, ondan daha kuvvetlisi geldi, «Çık 
buradan!» dedi. Ne diyecek ve kime şikâyete gide
cek? Bu kaideyi zincirleme bütün memlekete tatbik 
ederseniz, bu memleketin hali nice olur? Kime ne 
hesabı soracaksınız? Bunları beyan ettikten sonra 
buradan, kime ne hesabı soracaksınız? «Memlekette 
anarşi istidadı var» diye kime ne hesabı soracaksınız? 
Anarşiyi teşvik ettikten sonra, gasbı teşvik ettikten 
sonra, yağmayı teşvik ettikten sonra, kime ne hesa
bı soracaksınız?). (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Devam ediyoruz: (Buradan başka yere geçmek 
için bunu söylüyorum. Tapuyu deldirmeyeceğiz. Ta
puyu deldirmeyeceğiz; çünkü, tapu mülkiyetin 
esasıdır. Mülkiyet, Anayasanın koruduğu bir düzen
dir. ama, «Hayır efendim; benim tapum yok, benim 
toprağım yok, tapu da dinlemem, kanun da dinle
mem, kimseyi dinlemem..» Bunu teşvik ettiniz mi, 
«Anarşi oldu» diye kimseye şikâyet etmeye hakkı
nız kalmaz). Bunu demişiz. 

Devam edelim: (Bu memlekete nizam, kişi em
niyetini korumakla başlar. Türk Anayasası mülkiyet 
hakkını tanıyor. Mülkiyet hakkına müdahale ettiği
niz zaman, bununla beraber kişi emniyetine de mü
dahale edersiniz: Kanunsuz, nizamsız, istediğiniz gi
bi elinizi kolunuzu sallayarak. Hakkın takdiri kime 
ait? Herhalde, hak aramanın açık olduğu bir memle
kette, hak aramanın her yolunun açık olduğu bir 
memlekette herkes kendi hakkını kendisi takdir etme
yecek. O zaman kanun devletinin sonunu bulursu
nuz ve bizi, «Âmme nizamını koruyamıyorsunuz» di
ye itham edemezsiniz; devam ediniz buna, «Amme 
hizmetini niçin korumuyorsunuz.» diye bizi mesul tu
tamazsınız.) 

Devam ediyorum: «Şimdi bakalım ne diyor Türk 
Ceza Kanununun 513 ncü maddesi? Türk Ceza Ka
nunu mer'i; Anayasaya uygun olmadığı yolunda 
dava açılıp, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edil
mek suretiyle teyit olunmamış. Ben size şunu söyle
meye geldim: Mer'i kanunlar muvacehesinde icranın 
yeri nedir? Siz bu beyanları yaptıktan sonra, ne ya
nacağız biz? Yarın sabah sizin bu sözünüze uyarak, 
Türkiyenin çeşitli yerlerinde vatandaşların birkısmı, 

— 259 — 



M. Meclisi B : 58 17 . 2 . 1976 O : 3 

arazisi olan - olmayan, birbirine karışıp, birtakım va
tandaşlara ait, tapulu mülkiyetin esas olduğu bir 
memlekette, arazi işgaline kalkarlarsa, bize gelip ne 
diyeceksiniz? «Neden önleyemiyorsunuz bunu?» di
yebilecek misiniz, bunu söyledikten sonra? Diyebile
cek misiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
bunu söyledikten sonra? Diyemezsiniz. 

Şimdi Türk Ceza Kanununun 513 ncü maddesine 
bakalım: «Her kim, başkasının mutasarrıf olduğu em
lâk ve araziyi tamamen veya kısmen zapt ve tasar
ruf etmek veya bunlardan intifa eylemek için o arazi 
ve emlâkin hudutlarını değiştirir veya bozarsa, iki ay
dan iki seneye kadar hapsolunur». 5917 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi: Kanun mer'i; Anayasa Mah
kemesine gidip, kimse bu Kanunun iptalini isteme
miş. Yani, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yürüt
me görevi ile ilgili maddesine göre de, siyasî kuvvet, 
yani icra, siyasî kuvvetin icra parçası, bu kanunu tat
bikle mükellef. Bu kanunu tatbik etmediği takdirde 
mesuliyet doğar. Ne diyor Kanun? «Hakiki veya 
hükmî şahısların zilyet bulundukları gayri menkule 
başkası tarafından tecavüz müdahale edildiği takdir
de...» 

Yani, elimizde toprağımız yok, hakkımız var; si
zi kurtarmaz, tecavüzün şeklini değiştirmez. O gayri 
menkul zilyedinin, zilyet birden fazla olduğu tak
dirde içlerinden herhangi birinin, müracaatı üzerine, 
o gayri menkulün bağlı bulunduğu mahallin kayma
kam veya valisi tarafından aşağıda yazılı hükümler 
dairesinde, bu tecavüze müdahale, defi, gayri men
kul zilyedine mahallen teslim olunur. Zilyedine tes
lim olunan gayri menkule başkaları tarafından vuku 
bulacak tecavüz ve müdahaleler yeni bir tatbikat 
yapılmaksızın derhal menedilir.» Burada da kalmı
yor, Türk Ceza Kanununun 894 ncü maddesinde, 
«Zilyet, bütün gasp ve tecavüz fiillerini kuvvet kul
lanarak defetmek hakkına haizdir.» 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Zilyet öyle mi 
efendim? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Kanun böyle diyor. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — İptal edelim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) Nasıl yapıyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, rica ederim müda

hale etmeyin. 

kanunların hepsinin iptalini isteyebilir; iktidar oldu
ğu zaman bu kanunların hepsini kaldırır. Der ki, 
«Her şey serbest, herkes istediği yerde otursun, kalk
sın, ne işi varsa görsün; ev serbest, dükkân serbest, 
tarla serbest, bağ serbest, bahçe serbest». Bunu der
siniz; mesele buraya gelir. Ben onun için huzurunuz
dayım. 

Benim burada söylemek istediğim şey, meri ka
nunlar var; bu meri kanunları yapan Meclis var. 
Meclis, kendi yaptığı kanunlara uyulmamasını vatan
daşa telkin ettiği takdirde veya Meclisin üyeleri, ba
zı üyeleri, kendi yaptığı kanunlara uyulmamasını 
telkin ettiği takdirde, Meclis, kendi bindiği dalı kes
mektedir. 

Onun içindir ki, Anayasanın mülkiyet müessesesi
ni koruyan hükmüne biz bağlıyız. Anayasanın bir 
maddesine bağlı, diğer maddelerine bağlı değil; öyle 
şey yok. «Anayasanın mülkiyet maddesini yürürlük
te tutacağız» dediğimiz zaman, «Mülkiyet müessese
sini yürürlükte tutacağız» dediğimiz zaman, dediği
miz şey, «Tapuyu deldirmeyeceğiz» demektir. 

«Tapu delinmeden toprak reformu olmaz.» 
öyle diyor Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcü
sü. Toprak reformu, hukukun içinde olacak. Bir 
vatandaşın malını gasp ederek, başka bir vatandaşa 
vermek suretiyle hak ve adalet neresinde olur bunun, 
neresinde olur? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri. 
alkışlar) 

Onun içindir ki, doğa yasa fikri Türkiye'de anar
şinin yatağını teşkil etmiştir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Hakkmmı var, merciinden alamıyor musun? Yü
rü al, yürü al. îşte burada doğmuştur anarşi Türki
ye'de, ' buradan doğmuştur. îşte bu budur, işte bu 
budur; «İşgalle boykot aynıdır» da budur. 

İşçi mi yürümüştür 1970 de? «Haklısınız, ben de 
sizinle beraber yürüdüm» diyen, Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Genel Başkanıdır, bugünkü Genel 
Başkanıdır. 

îşte, böylece anarşi teşvik görmüştür, teşvik. Şim
di oraya geleceğim biraz sonra; anarşi nasıl teşvik 
görmüştür? 

Doğa yasadan toprak kanununa geçeceğim. Top
rak reformuna, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Ge
nel Başkanının hiç bir hizmeti geçmemiştir. Toprak 
Reformu Kanununu biz çıkardık. Köylüye toprak da
ğıtımını fiilen başlattıran da biziz. İlk tapuyu verme
yi, Cenab-ı Allah, bugünkü Cumhuriyet Hükümetine 
nasip etti; 24 Haziran 1975. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ana Muhalefet Partisi bu kanunları eğer 
beğenmiyorsa, kanun teklif etme haklan vardır; .bu 
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Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, bi
zim çıkardığımız kanundan memnun olmadığını söy
ler; ama kendisi 7,5 ay hükümetteydi. 7,5 ay değil; 
yani diğer kısmiyle beraber dokuz ay yirmi üç gün; 
yani 9-9,5 ay, bu toprak reformu konusunu değiştir
mek için parmağını bile oynatmamıştır, parmağını! 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Çoğunluğu
muz yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bu reform kanununu değiştirmek için Cum
huriyet Halk Partisinin bugün Meclislere verilmiş ta
sarısı var mı veya daha doğrusu, teklifi var mı? Ço
ğunluğunuz olmadığı halde yüzlerce teklifiniz var, yüz
lerce var teklifiniz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Toprak reformuna tek kelimeyle yer vermeyen ye
gâne hükümet Programı da, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanının Hükümet Başkanı olduğu 
zamanki programdır. Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanı için toprak reformu, muhalefette kışkırt
ma aracı olarak kullanılan, iktidara gelince de unu
tulan bir konudur. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Bir avuç toprak verseydiniz, 9 ay zarfında, bir 
avuç toprak.. Bir avuç toprak verseydiniz, bugünkü 
Hükümeti.. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Mobilya değilki, he
men alınıp verilir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De 
vamla) — Bugünkü Hükümeti aynı müddet içerisin 
de.... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Mobilya olsa, hemen 

alınır verilir. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) -— Oraya da geleceğim, oraya da geleceğim. 
Hiç merak etmeyin, oraya da geleceğim. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Tabiî, tabiî. 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, cevap vermeyin 

efendim, cevap vermeyin. Devam buyurun efendim, 
devam buyurun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Oraya da geleceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Meclis
ten kaçtınız, Meclisten. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — O sizin uydurmanız, sizin uydurmanızdır 
o. Geleceğim oraya, bak nasıl geleceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Demirel 
ailesini baş zengin yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın.. (Gürültüler), 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Senin iftiran o, senin yalanın o. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Halk de

di. 
BAŞKAN — Sayın Üstündağ (Başkanın tokmağı 

vurması) 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De 

vamla) — Hükümettin, niye yakama yapışmadın? 
(Gürültüler) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yapışaca
ğız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Niye yapışmadın yakama? 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ.. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yapışa

cağız. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, Sayın Baş

bakan, müsaade buyurulur mu efendim?.. Sayın Baş
bakan.... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İftira ve yalanla harp ettim, geliyorum. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim. (Gürültü
ler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben senden korkmam. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin, aynı konuya ge
leceksiniz, efendim öyle buyurdunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Senin iftirandan da yılmam ben. 

BAŞKAN — Aynı konuya geleceğinize göre, he
men cevap vermeyin; ben mani oluyorum efendim. 
(Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, yapı
lan tespitlere göre, dağıtılabilecek 32 milyon dönüm 
toprak vardır. Bu toprağın 13 783 000 dönümü Ha
zinenin özel mülkiyetinde; 10 milyon dönümü Dev
letin (hüküm ve) tasarrufunda; 8 313 000 dönümü de 
kamulaştırılabilecek arazi olarak bulunuyor. 

Toprak reformu yapılmaya Urfa ilinden başlan
mıştır. 32 milyon dönüm arazi var. Türkiye'de top-

Ben huzurunuzda, milletimin 300 milyar lirasına 
yön vermiş, 300 milyar liranın sarfına nezaret etmiş 
birisi olarak bulunuyorum. Her kuruşun hesabını 
milletim benden sormaya haklıdır, her kuruşun. 300 
milyarın hesabını sorun bana, 300 milyarın. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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raksız aile sayısı 1 268 000. Az topraklı aile sayısı 
da 2 221 000 dir. binaenaleyh, 3 489 000 aüe toprak
sız. 

Bu topraklan, yani 30 milyon toprağı en iyi şekil
de de dağıtsanız, 3 489 000 aileye karşılık, 539 bin 
aileye toprak vermiş oluyorsunuz. Binaenaleyh, 
2 900 000 aileye yeni teşekkül edecekler müstesna, 
çünkü köylerimizde her sene (70 bin aile yeniden te
şekkül etmektedir) yine toprak vermemiş olacaksı
nız. 

Buna rağmen, biz, ne kadar Türk köylüsünü top
rağa kavuşturabilirsek kavuşturalım diye bu kanun
ların çıkmasına yardımcı olmuşuzdur ve tatbikatı
na da girişmişizdir. 

Tatbikat ne olmuş? 1974 yılında 950 milyon li
ra para konmuş, 521 milyon lirası sarfedilmiş ve ka-
mulaştırılıp dağıtılan bir karış toprak yok. 1975 yı
lında... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — İşte o zaman 
kanunsuz iş yapmış olursunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — .... 904 milyon lira para konmuş ve bu
güne kadar da 554 milyon lira fiilen sarfedilmiştir. 

Kamulaştırma durumu şöyle: Halen 320 bin dö
nüm arazide her türlü kamulaştırma işlemleri tamam
lanmıştır. Yani, 25 bin dönüm değil, Sayın Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsünün iddia ettiği gibi, 25 bin 
dönüm değil, 320 bin dönüm üzerinde kamulaştırma 
işlemleri tamamlanmıştır. 453 bin dönüm arazinin de 
kamulaştırma dosyaları merkeze gelmiş, kamulaştır
ma kararları alınmaktadır. Kamulaştırma, zamanın
da bitirilecektir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, 24 Ha
ziran 1975'te 8 köyde 165 çiftçi ailesine 25 938 dö
nüm arazi dağıtılmış, bu köylerde yaklaşık olarak 5 
bin dönüm arazi de rezerv olarak kısıtlanmıştır. 

Urfa ilinde toplam olarak 76 000 toprak istem 
bildirgesi verilmiştir. Bunlardan 11 000 adedi Akça
kale ilçesine ait olup, değerlendirmeleri tamamlanmış
tır. 11 000 bildirgenin 1 000 kadarı mükerrerdir; 3 000 
kadarı, 1757 sayılı Kanuna göre hak sahibi olama
yacak niteliktedir.. Yaklaşık olarak 7 bin kişi top
raklandırmada hak sahibi olma şartlarını -taşımakta
dır. Diğer ilçelerde, öncelikle Hilvan, Viranşehir ve 
merkez ilçede toprak istem bildirgelerinin değerlendi
rilmesi çalışmalarına devam olunmaktadır. Urfa'da 

697 köyden 692'sinde tapulama işlemleri bitirilmiştir. 

Bu bilgileri şunun için arz ediyorum ki, toprak 
reformu ile ilgili çalışmalar hukuka, hakka, kamına 
uygun bir şekilde yürütülmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü bura
ya geldi;«Kamu görevlilerinin elinden sendika hakkı 
alınmıştır» dedi. Tetkik ettik, baktık, ne görüyoruz? 
Kama görevlilerinin sendika kurma hakkı, Anayasa
nın 119 ncu maddesinde yapılan değişiklikle orta
dan kaldırılmıştır. Memurların sendika hakkının kal
dırılması gereğini öngören değişiklik önergesinde 
şöyle imzalar var: Sayın Hüdai Oral (Denizli Mil
letvekili), Sayın Reşit Ülker (İstanbul Milletvekili), 
Sayın Kemal Güven (Kars Milletvekili,) Sayın Hay
rettin Uysal (Sakarya Milletvekili), Sayın Ahmet Şe
ner (Trabzon Milletvekili), Sayın Zihni Betil (Tokat 
Senatörü,) Sayın Fikret Gündoğan (İstanbul sena
törü), Sayın Ahmet Durakoğîu (Sivas Milletvekili) 

Şimdi, bu teklif, Anayasanın bu maddesinin de
ğiştirilmesi, yani memurların sendika hakkının kal 
dınlması teklifi, bu imzaların da bulunduğu bir öner
ge ile yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
sözcüsü buraya geliyor, şikâyet ediyor, diyor ki; 
«Memurların sendika kurma hakkını kaldırdılar.» 

Mesele burada bitmiyor, oylanıyor bu. Bu zabıt, 
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 27 . 8 . 1971 Cuma; 
teklifin yer aldığı zabıt. Oylandığı zabıt, 5 . 9 . 1971 
Pazar. Oylanıyor, bu zaptın 1006 ncı sayfasına ba
kıyoruz; Anayasanın bu maddesinin değiştirilmesi 
gerektiğini kabul edenler arasında, Zonguldak Mil
letvekili Sayın Bülent Ecevit var. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ara rejim 
sizin eseriniz, onun tartışmasını açmayın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Vermeseydin rey.. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Çok acı gün
ler geçirdik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ara rejim bizim eserimiz mi? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyelim, 
çok rica ederim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Türkiye'yi 
oraya siz getirdiniz. (A. P. sıralarından «İftiracı pa
şalar nerede?» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De 
vamla) — Şimdi, ara rejimin, bizim eserimiz olduğu
na dair yapılan beyana cevap vereceğim. Dur baka
lım, nasıl getirmişiz, ne olmuş? Onun hesabını da 
bir daha yapalım. 

SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Yüreksiz, sen ge
tirdin, kaçtın o gün. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi, ifade edildi ki, bu ara rejim bizim 
eserimizmiş. Halbuki, bunu ifade eden Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanının, 21 Mart 
1971'de beyanatı var. BÜ beyanat şöyledir: «Önce, 
bu müdahale, bazı komutanların iradeleri dışında bir 
saptırmayla C. H. P.'ye, ortanın solundaki C. II. P.' 
ye yönelen bir darbe sonucuna varmıştır.» Yani, bu 
müdahale hükümete değil, ortanın solundaki C. H. P.' 
ye varmıştır. Binaenaleyh, Cumhuriyet Halk Par
tisinin Sayın Genel Başkanı, bu müdahalenin hükü
mete olmayıp, kendilerine yapıldığını ifade ediyor. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Yüreksiz bizi niye 
korumadın iktidarda iken? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, gereksiz sa
taşmadan ne kazanacaksınız? 

SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Siyasî Partileri 
sen koruyacaksın, hükümetsin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Devam ediyorum: «Bu açılardan bakılın
ca görülür ki, Türkiye'deki müdahale, hiç değilse, 
vermeye başladığı sonuçlar yönünden, Yunanistan' 
daki modele uygundur; bizdeki daha ustacasıdır. 
tkisi de, iktidara seçimle geleceği anlaşılmış bulunan, 
Ortanın solundaki muhalefet partilerine karşı yapı
lan darbelerdir.» Yani, aslında ara rejim bize karşı 
falan değil, işte size karşı yapılmış, siz söylüyorsu
nuz. Bununla da kalmıyor mesele. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sen Türki
ye'yi o raddeye getirdin. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — O 
sözleri sizin söylemeniz gerekir, Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşılıklı gö
rüşmeyelim, rica ederim. 

Sayın Başbakan, devam edin efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Mesele burada da kalmıyor. O zaman, bu 
önergenin altında, daha doğrusu muhtıranın altında 
imzası bulunup da, bugün Cumhuriyet Halk Partisi 
sıralarında olan kontenjan senatörü, o günün Hava 
Kuvvetleri Komutanı beyanat veriyor; diyor ki, 
«12 Martla C. H. P. fikirde birdir.» 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ben ne de
dim? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) - - «.Halk Partisinin demokratik yoldan yap

mak istediğini, 12 mart zorla yaptırmayı tercih etti; 
arasında, sadece eylem farkı var». 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ben ne de
dim? Benim verdiğim cevabı açıklayın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 12 Mart Muhtırasında imzası bulunan 
komutan diyor ki, «12 Martla C. H. P. fikirde bir
dir. C. H. P.'nin demokratik yoldan yapmak istedi
ğini, 12 Mart zorla yaptırmayı tercih etti.». Bineaııa-
leyh, ara rejimin kimin eseri olduğu meydana çık
mıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli al
kışlar) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Milletin 
verdiği görevi koyup kaçtın, bunu silemezsin. 

BAŞKAN-— Sayın Üstündağ, rica ederim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Milletin verdiği görevi koyup kaçmışım! 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, herkese ayrı ayrı 

cevap verecek misiniz efendim? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Susturun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Susturmaya çalışıyorum efendim, 
müdahale ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler ve gülüşmeler) Ağzını bağlamam mümkün değil, 
müdahale ediyorum efendim. (A. P. sıralarından 
«susturun» sesleri) Sayın Başbakan da bütün eleşti
rilere cevap veriyorlar. (Gürültüler) Ortada yapıla
bilecek bir şey yok rica, ederim, rica ederim efendim. 
Divan üyesi arkadaşlarımızın da bize yardımcı ol
ması lâzım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanı, aslında Demirel'i yıkma planını uygula
mak için, benim imajımı silme gayreti içinde bulun
du; «İmarcı Başbakan yahut Demirel; yapıcı Demi-
rel, barajlar kralı Demirel.» Bana öyle diyorlarmış, 
ben öyle değilmişim. 

Şimdi 10 senenin hesabına geliyoruz: «10 sene, 
Türkiye, Demirel yönetiminde bulunmuş.» tabirler 
bu, «hiç bir şey kazanmamış,» ifade bu. Öyle ise, 
«Elektrik mi? Demirel'in hissesi yoktur veya Demirel 
yönetiminde A. P.'nin hissesi yoktur; yol mu?, .Ne 
yapılmıştır ki; fabrika mı? İncik boncuk fabrikası ya
pılmıştır. Ondan sonra, yani 10 sene boşuna geçiril
miştir. Öyle ise burada çıkan netice; Demirel ne 
imaradır, ne yapıcıdır, ne barajlar kralıdır; bunların 
hepsi laftan ibarettir. Adalet Partililer, üzülmeyin, 
darılmayın; bu budur» diyor. 

— 2G3 — 
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Şimdi burada, benim başında bulunduğum Hü
kümetin icraatını savunurken (ki, biraz daha savu
nacağım bazı şeyleri, bir nefis müdafaası içine bu ve
sile ile girmemden dolayı bir savunma hakkım doğ
muştur) kendimi savunmaya çalışacağım; bakalım 
yapabilecek miyim. 

Evvelâ, Keban Barajı münakaşasını açmak istiyo
rum. Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Baş
kanı diyor ki, «Keban Barajından size ne?, Temeli 
atarken de ben vardım, açarken de ben vardım» 

Sorum şudur: Acaba, Keban Barajının temelini 
hangi tarihte attınız? Hangi tarihte attınız? 

Bakalım, ne olmuş: «Temelini atarken de ben 
vardım, açarken de ben vardım». Tabir bu, zapta 
geçmiş tabir. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Törenini açar
ken değil, temelini atarken. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Müsaade buyurun efendim. Tören.. Te
meli sessiz sedasız mı attınız kimse görmeden? 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Biz çok tarih 
ler gördük; tarihi siz söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Sever, çok rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ne zaman, hangi tarihte, hangi tarihte 
attınız? Onu soruyorum. Söyleyin bakalım, siz hangi 
tarihte attınız. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Siz bir daha tek
rarlayın, temel ne zaman atıldı? 

BAŞKAN — Sayın Deniz, lütfen. . 
Sayın Başbakan, bu şekilde müzakereleri bitir

memiz mümkün değil, zaten konuşmanızda ifade edi
yorsunuz tarihini efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben söyleyeceğim, ben şimdi aynı zaman
da söyleyeceğim. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
çok tarihler gördük biz. 

BAŞKAN — Sayın Sever, rica ederim, rica ede
rim; yani, mutlaka böyle isminizi zikrettirmeye mec
bur değilsiniz. 

HÜDAİ. ORAL (Denizli) — Derivasyon tünelle
rini biz yaparken siz o zaman Adalet Partisinde de
ğildiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Oral, rica ederim. 
Yani mutlaka cevap mı vereceksiniz efendim? Rica 
ederim efendim, karşılıklı konuşmayın. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — O zaman Morrı-
son firması olarak girdiniz. Türk firmasına ihaleyi 
veren benim. Morrison firması olarak da girdin. Bu
nu söyleyen de sensin. Sen o zaman Mecliste değil
din. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin, rica ederim 
efendim. Sayın Oral, rica ederim efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Morrison firması 
olarak karşıma çıksın da, «Ben yaptım», desin. 

BAŞKAN — Söz hakkı vermedim; oturun lüt
fen, rica ederim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Yalan söylüyorsun. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim.. Bir Parla

menter bir parlamentere bu şekilde hitap etmez. Sa
yın Oral, rica ederim. Emri vaki ile söz hakkını ne
reden aldınız? Rica ederim susun efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Morrison firması 
olarak bana geleceksin, «Ben yaptım ihaleyi» diye
ceksin. Yok öyle şey. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, devam buyurun 
efendim. Cevap verecek bir üslup içine girmeyin 
efendim. Rica ederim devam buyurun efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sayın Başkan.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Barajda biz 
çalıştık, biz. 

BAŞKAN — Sayın Oral, rica ederim efendim. 
Sıra ile böyle konuşacak mısınız? Rica ederim.. Ben. 
idareci arkadaşlarımdan da rica ediyorum. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Siz yalan söylüyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sayin Oral, Sayın Oral rica ederim 
efendim. 

Sayın Başbakan, devam buyurun efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bana aşağıdan laf atan üye yalan söyle
mektedir, yalan. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sen yalan söylü
yorsun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sen yalan söylüyor
sun, sen. 

BAŞKAN — Sayın Oral, rica ederim efendim. 
Burada haklı mı çıkacaksınız efendim? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Selahattin Kılıç 
söyledi. 

BAŞKAN — Burada haklı mı çıkacaksınız efen
dim? Rica ederim. 

— 264 — 
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HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ya, ya. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Bana.. 
HÜDAt ORAL (Denizli) — Planlama Teşkilâtı 

uzmanı idi. 
BAŞKAN — Sayın Oral karşılıklı konulmayalım 

efendim; bu kaçıncı ihtarım oldu. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Yalan söylüyor. 
HÜDAt ORAL (Denizli) — «Yalan söylüyor* 

diyorsun; söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Kendisinin karşısına gitmiş değilim; kim
seyi de göndermedim. Yalan söylemektedir. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Doğru söylüyorum. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Yalan. 
Şimdi bakalım, ne olmuş? Zabıt, 29 Mayıs 1965. 

Millet Meclisinin 119 ncu Birleşimi. Keban Barajı 
münakaşası yapılıyor bu Mecliste. Münakaşanın 
taraflarından biri benim; Başbakan Yardımcısı ola
rak bu münakaşaya katılıyorum, bundan 11 sene ev
vel. 

Biz Hükümete geldikten sonra, 27 Şubatta, Dün
ya Bankası Umum Müdürü Mr. Nepile, 6 Martta 
Konsorsiyum Müdürü Mr. Mongold ile görütşüm. 

Muhterem milletvekilleri.. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Morrison'a 

ne dedin? 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. Hiç alakası ol

mayan icapsız bir müdahaleye ne lüzum var?. Rica 
ederim, karşılıklı görüşmeyin efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (De
vamla) — Kendi Devletimiz içinde mütehassısları 
topladım; uzun uzun dinledikten sonra, kendilerine 
şu suali sordum; - bunun şahitleri - vardır «Bu iş 
muallakta mıdır? Bana söyleyiniz» dedim? «Evet, 
muallaktadır» dediler. Şimdi devam ediyorum. Za
bıt 29 . 5 . 1965 di, bu. 

Keban Barajının temeli 12 Haziran 1966 da atıl
mıştır. 

SAtT SAYLAM (Kırşehir) — İhalesi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Temeli, temeli. İhalesini söyleyeceğim. 

1965 Mayısında, Keban Barajının finansmanının 
mevcut olmadığı, tarafımdan Mecliste ifade olun
muştur. Şimdi okudum zaptı. Keban Barajı, A. P. 
iktidara geldiği zaman tahakkuk safhasında değildi. 

Keban Barajı için 150 000 000 dolar lâzımdı. 
Bunun için bir kuruş bile yoktu, bir kuruş. Bu para 
o zaman büyük paraydı. Bu parayı daha sonra biz 
bulduk. 

Devam ediyorum: «Keban Barajının topyekûn te
sislerinin inşaat ihalesi 6 Aralık 1965 tarihinde ya
pılmıştır; 6 Aralık 1965. Bu ihalenin mukavelesi 19 
Şubat 1966 tarihinde Bayındırlık Bakanlığında imza
lanmıştır. Mukavelenin şahitlerinden birisi benim; 
imzam dokümanlar arasmda mevcuttur. Barajın ve 
hidroelektrik santralının temeli 12 Haziran 1966 ta
rihinde, günün Cumhurbaşkanı Sayın Sunay ve gü
nün Başbakanı (ben) ile diğer zevatın, diğer misafir
lerin hazır bulunduğu bir törende atılmıştır. Keban 
Barajı A. P.'nin eserlerinden biridir; milletin eseri
dir de, A. P. damgasını taşır». (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Adalet Partisi 1971'de ikti
darı bıraktığı zaman, Keban Barajının % 85'i tamam
dı, % 85'i tamamdı. Onun içindir ki, Keban Barajı
na sahip çıkarak, acaba haksızlık yapılmış olmuyor 
mu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından? 

İşte mukavele tarihi, işte temel atma tarihi, işte fi
nansmanın imzalandığı tarih, tedarik edildiği tarih, iş
te inşaatın durumu. 

Binaenaleyh, «Projesini biz yaptırdıydık, sonra siz 
inşaatı yaptınız.» Bu sizi kurtarmaz. Esasen, öyle de 
değildir. Keban Barajında su ölçümlerine 1936'da baş
lanmıştır. O zaman, «Keban Barajının inşaatına 1936' 
da başlandı» diyebilir miyiz? İnşaat, finansman teda
rik edilip, ihale yapılıp, kazmayı vurduğunuz zaman 
başlar. Şimdi bazı inşaatlar var, onları söyleyece
ğim ne haldedir; ne haldedir. 

Onun içindir ki, Keban Barajının hikâyesi, budur. 
Keban Barajını kolay kolay bizim elimizden alamaz
sınız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi Karakaya Barajı geliyor. Karakaya B a r a 
nın, Allah kısmet ederse, bu ilkbaharda temeli atıla
caktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Türkiye nasıl elektriksiz kalmıştır? 

Sene 1971, Cumhuriyet Senatosunda Enerji Bakan
lığının Bütçesi görüşülüyor. Cumhuriyet Halk Parti
sinin sözcüsü bakınız ne diyor: «Elektrik enerjisi üze
rinde duracak olursak, resmî belgeler arasındaki tutar
sızlık görüyoruz, üzülüyoruz. Bütçe raportörlerinin 
raporlarında, 1971 yılında Türkiye talebinin 8 500 000-
000 kilovat saate ulaşacağı bildirilirken, Planlama 
Müsteşarlığı 1971 yılı programında bu miktarın 1970 
yılında gerçekleşeceğim söylemekte, Bütçe ve Plan 
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Komisyonunun DSİ raporunda ise, elektrik enerjisi 
üretiminin 1972 yılında 11 850 000 000 kilovat saate 
erişmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Bu konu üzerinde bu kadar ayrıntılı durmamın 
elbette bir nedeni vardır. Zira, ihtiyaç tahminlerinin 
yüksek tutulması gayretleri atıl kapasite yaratmak
tadır- Bu ise, kaynak israfıdır.» 

Cumhuriyet Halk Partisi atıl kapasite yaratıldığı
nı, bunun kaynak israfı olduğu fikrini muhafaza edi
yor. 1971. Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, 
3 Şubat 1971, sayfa 403. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin bu sayın üye
si, 1971 Mart Hükümetiyle beraber iktidara geliyor, 
hükümet oluyor, tik yaptığı iş enerji tesislerini dur
durmaktır, enerji tesislerini. 

Bir tamim neşrediyor, 29 Mart 1971 tarihlidir, 
19/112-1 60 sayılı tamim. Aynen şöyle : «1971 icra 
programı gereğince yürütülmekte olan proje ihale
leriyle, her nevi mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 
ihalelerinin kiralama ve 'kiraya verme işlerinin, in
şaat ihalelerinin büyük para sarfım gerektiren her 
türlü işlemin ikinci 'bir iş'ara kadar durdurulması; 
çok zarurî hallerde, Bakanlığın Özel ve yazılı iznine 
müracaat edilmesini» istiyor. 

Geliyor, bir ay evvel, «Bu kadar enerjiye ne lü
zum var? Atıl kapasite yaratıyorsunuz» diyen ba
kan, enerji tesislerinin ihalesini durduruyor. 

Bugün Türkiye'nin 17 milyar Kw/h elektriği var
dır. Bu 17 milyar Kw/h elektrik şu seyri takip et
miştir : 1950'de 780 milyon Kw/h, 1960'da takriben 
2,5 milyar Kw/h, 1965'de takriben 4,5 milyar Kw/h, 
1971'de 8,5 milyar Kw/h. 

Yani, Adalet Partisi 4,5 milyar Kw/h'i, 8,5 mil
yar Kw/h yapmayı başarmış; bununla da kalmamış; 
17 milyar Kw/h elektrik verecek şekilde elektrik sant-
rallarının kurulmasını kuvveden fiile geçirmiş. Bu
gün yaktığınız elektrik odur, bugün yaktığınız elek
trik odur. 

Peki, Adalet Partisi 1965'te aldığı 4,5 milyar Kw/h'i 
17 milyar Kw/h'e çıkarmak için 8,5 olarak (bırakmış; 
4,5 almış, 8,5 bırakmış, 17'ye çıkarmış. 

Burada, «iEnerji meselesi mi? Adalet Partisinin 
bir rolü yoktur»; bunu nasıl diyorsunuz? Yani, ken
diliğinden mi olmuş bir şey? Eğer, her şey kendili
ğinden oluyorsa, o zaman bize, sizin «Niye yapma
dınız?» demeye hakkınız yok. Kendiliğinden olmu
yorsa, bir yapanı varsa, orada hizim hissemiz var. 

Mesele burada kalmıyor. Türkiye'nin 196'5'te 2,5 
milyon ton çimentosu var. 1975'te Türkiye'nin 15 
milyon ton çimentosu var ve Mayısta 18 milyon ton 
çimentosu olacak. 

Gayet tabiî, yedi buçuk ayda, on ayda çimento 
fabrikası yapılmaz, yani size, «Niye çimento fabri
kası yapmadınız?» falan demiyorum. Gerçekten, 10 
ayda çimento fabrikası yapılmaz. Demek istediğim 
şey şudur -: 2,5 milyon tondan, acaba, Türkiye'nin 
çimentosu 14 milyon tona nasıl çıktı? Kars fabrika
sının temelini biz attık, Mardin fabrikasının teme
lini de hiz attık, Ünye falbrikasının temelini de biz 
attık, Bolu fabrikasının... 

'NURETTİN YILMAZ (Mardin) — On senede 
attınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır, on senede değil, beş sene beş ay. On 
sene falan değil. On seneye sizinki de giriyor. 

Bolu fabrikasının- temelini de hiz attık, Hereke 
fabrikasının temelini de hiz attık, Bursa fabrikasının 
temelini de biz attık, Baştaş fabrikasının temelini de 
hiz attık, Batı Anadolu fabrikasının temelini de hız 
attık, Aşkale fabrikasının temelini de biz attık. Bi
naenaleyh, bunları saymamın sebebi şudur !: Çorum 
fabrikasını 200 binden 400 bine, Afyon'u 200 bin
den 400 bine; 200 bin fabrikaların hepsini 400 bine, 
400 binlikleri 800 bine çıkaran biziz. 

İstanbul'da Çatalca civarındaki 1 milyon tonluk 
fabrikanın temelini de biz attık ve biz açtık işletmeye. 

Binaenaleyh, Adalet Partisinin, Türkiye'nin çi
mento istihsaline hizmeti, 2,5 milyon tondan 14 mil
yon tona çıkarmak ta vardır ve önemli hizmettir bu. 

Şimdi, mesele burada bitmiyor. Seydişehir'de Alü-
'minyum fabrikaları ki, 60 bin ton alüminyum üre
tecek, 9 milyara çıkıyor. Bu tesisler 120 bine tevsi 
edilecek. Bunun temeli de Adalet Partisi tarafından 
atılmıştır. 

iskenderun'da bir süre önce birinci bir milyon to
nu işletmeye açılan Demir Çelik Fabrikasının te
meli de Adalet Partisi tarafından atılmıştır. 

Ereğli Demir Çelik Fabrikasının tevsii 1971 prog
ramına Adalet Partisi tarafından konulmuştur. 

Mesele burada da bitmiyor, Adalet Partisi, 4 
tane almış bulunduğu et balık kombinalarına 10 ta
ne ilâve etmiştir. 

Yarımca'da Petro Kimya tesisleri Adalet Parti
sinin eseridir. 

Tuzla'daki Cam Fabrikasının 40 bin tondan 100 
bin tona çıkarılması ve Mersin'de yeni bir cam fab
rikası kurulması Adalet Partisinin eseridir. 
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Türkiye, 1965 senesinde 200 ibin ton civarında 
gübre üretmekte idi. 1975 senesinde Türkiye 3 mil
yon tona yakın gübre üretecek kapasiteye sahip. Sam
sun Gübre Fabrikasının temeli Adalet Partisi ikti
darı tarafından atılmıştır. Elâzığ Gübre Fabrikasının 
temeli Adalet Partisi tarafından atılmıştır. Mersin 
Gübre Fabrikasının temeli Adalet Partisi tarafından 
atılmıştır ve işletmeye de açılmıştır bunların büyük 
bir kısmı. Kütahya fabrikasının 130 bin tondan 500 
bin tona çıkarılması da Adalet Partisi tarafından 
yapılmıştır. 

Gökçekaya Barajının temeli Adalet Partisi tara
fından atılmıştır. Seyitömer Elektrik Tesislerinin te
meli Adalet Partisi tarafından atılmıştır; Çıldır Tesis
lerinin temeli Adalet Partisi tarafından atılmıştır. 
Ambarlı'nın 4, 5 ve 6 ncı üniteleri Adalet Partisi ik
tidarı tarafından yaptırılmıştır. Bununla da kalmıyor, 
«Edirne'den Hakkâri'ye kadar elektrik hattı çekil
mesi lâzımdır» diyen Adalet Partisidir. 

1950'de Türkiye'deki yüksek gerilim şebekesinin 
mecmu (0) 1975'de 27 bin kilometre. Tabiî ben, 1950 
öncesini falan karıştırmak istemiyorum, siz zaten 
reddi miras ettiğiniz için onu, oraya girmek istemi
yorum. Fayda da görmüyorum, gerçekten fayda gör
müyorum; ama mademki «10 senede bir şey yapma
dınız» diye bizi itham ettiniz; bunlar kendiliğinden 
mi gelip kondu oralara? Ve 1965'te Türkiye'de, Edir
ne'den İstanbul'a asfalt yolla gelinmiyordu; yarısı as
falttı, yarısı tozdu yolun, yarısı asfalt, yarısı tozdu 
1965'te. 1975'te Türkiye, Edirne'den Van'a asfalt 
yolla gidiyor. 1965'te Türkiye, Ankara'dan Samsun'a 
asfalt yolla gitmiyordu; 1965rte Samsun - Hopa sa
hil yolunun 3/4'ü yoktu. Sahil şeridinin sadece Ar-
marid kısmı kalmıştır; Armarid'in dışında bir de 
Rize mıntıkasında küçük bir kısım kalmıştır. 1965'te 
Arhavi'den Hopa'ya 1,5 saatte gidiliyordu, şimdi 11 
dakikada gidiliyor. Binaenaleyh, 1965'te Urfa'ya as
falt yolla gidilmiyordu, şimdi Nuseybin'e gidiliyor. 
1965'te Ankara - Afyon üzerinden İzmir'e gidilmi
yordu; Bursa üzerinden, Karacabey üzerinden, Balı
kesir üzerinden, Sındırga üzerinden gidiliyordu. Af
yon'dan Uşak'a zor gidiliyordu. 1975'te 5,5 saatte 
Ankara'dan izmir'e gidiyorsunuz. 1965'te Muğla'ya 
gidilmiyordu, 264 tane virajı bulunan göbbel duru
yordu; bugün Köyceğiz'e gidiyorsunuz, Marmaris'e 
gidiyorsunuz, asfalt yolla gidiyorsunuz. 1 saat 15 da
kikada gidiyorsunuz. 

Yol yapmamış, elektrik yapmamış! 1950'de Tür
kiye'nin üç tane barajı vardı; Çubuk Barajt, Gebe

re Barajı (Niğde civarında) bir de Porsuk Barajı. Bu
gün 53 tane vardır, 53 tane. Su İşleri Genel Müdür
lüğü yaptığım 1955 - 1960 döneminde benim hizmet 
görmediğimi falan söyleyemezsiniz. Bunları söyleme
ye kalktığınız zaman, bu beyanlar, söyleyenleri kü
çültür. Onun için gelin, Demirel'i yıkmanın yolları 
bunlar değildir, yani Demirel imajını yapıcı değildir, 
filân değildir filân değildir; aslında, kimse yapıcı de
ğildir. Yapıcılık bir dinamizmadır, kuvvettir. Bu par
tinin eseridir, felsefenin eseridir, bir araya gelen in
sanların eseridir. Eğer yapıcı partiler bir araya gelir
se yaparlar, yapıcı parti tek başına güç kazanırsa ya
par; öyle yapılır. Bitmedi : 

Türkiye'nin bir tane kâğıt fabrikası vardı, 100 
bin ton üretirdi. Aksu Kâğıt Fabrikasının Giresun' 
da temelini biz attık, işletmeye de biz açtık. Dalaman 
fabrikasının temelini biz attık, işletmeye açmaya vak
timiz olmadı ama, bizim zamanımızda tamamlandı. 
Çaycuma fabrikasının temelini biz attık, işletmeye de 
biz açtık. 

Biz Zonguldak'a gitmeye çalışıyoruz. Yeniçağ'dan 
Zonguldak'a gitmek için yapılan yola 400 milyon li
ra para sarf ediliyor ve bugün yol Devrek'e kadar var
mıştır. Devrek'le Zonguldak arasındaki kısmı yapı
lıyor. Türkiye'nin gidilemeyen yerlerine gitmeye ça
lışıyoruz, gidilemeyen köşelerine gitmeye çalışıyoruz. 
1965'te Gaziantep'e, Urfa'ya gidenler GâVur Dağı
nı geçer giderdi; bugün farkında olmazsınız Gâvur 
Dağını geçmenin. 1965'te İskenderun'dan Antakya' 
ya gidenler Tok Boğazını geçer giderdi; bugün farkın
da olmazsınız Tok Boğazının, görmezsiniz bile. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Demiryolu meselesine gelince : Demiryolu Türki
ye'de uzun zamandır yapılmıyor. Ama biz Yunanis
tan'dan dolaşma yerine, doğrudan doğruya Bulgaris
tan, yani Pehlivanköy - Svilengrad yolunun yapılma
sını biz başlattık ve Tatvan - Kotun hattı bizden ev
vel başlamıştı ama, biz % 90'ını hemen hemen ik
mal etmiştik. Nitekim 1971'in içinde de açıldı. Baş
ka da demiryolu Türkiye'de uzun zamandır yapılma
mıştır. Türkiye'de demiryolları eskimiştir, altyapı es
kimiştir; 40 kilometre ile gidilen demiryolları ile 
nakliye yapmak mümkün değildir, 400 tonluk katar
larla nakliye yapmak mümkün değildir. Bugün, bakı
nız, Hasan Çelebi'den İskenderun'a cereyan nakle
demiyoruz. Çünkü, demiryolumuz eski. İskenderun 
fabrikamız 4 milyon tona eriştiği zaman, bu demir
yolunun asgariden 100 kilometre sürate müsaade eden 
ve 4 000 kilometrelik hale getirilmesi lâzım. Efendim, 
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Demirel demişki, «Edirne'den İskenderun'a sürat yo
lu yapmalıyız» Evet ben bunu diyorum; 'ben bunu 
'bugün demiyorum; ben bunu 1969'dan beri diyorum. 
Ama söylediğim gibi, 1971'de inkıta buldu bizim 
hizmetlerimiz. Bunun inkıta bulmadığını söylerseniz, 
doğru olmaz. Hem dışarıda oturacağız, hem kenarda 
duracağız, hem icraat yapacağız; bu mümkün değil-
ki. Programlarımız yarım kalmıştır ve gerçekten Is-
tanlbul, daha doğrusu Edirne - İskenderun sürat yolu 
yapılmalıdır; 5 milyar lira lâzım buraya. Bu 5 milyar 
lirayı bu bütçelerden veremeyiz. Zaten biz bugün 
Türkiye'nin altyapısını bu bütçe rakamları ile yapa
mayız. Türkiye'nin altyapısına birtakım özel imkân
lar bulmalıyız ve bunu dört !beş senede yapmalıyız. 
Gerçekten, altyapı, ekonomiyi (boğmaktadır. İstan
bul - Ankara arasındaki yol yapıldığı zaman 2 500 
otomobil geçmiyordu; 10 000 vasıtaya göre yapılmış
tı. O zaman, i«Bu kadar geniş yola ne lüzum var?» 
denilmişti; 50 metre olan istimlâk sa!hası 35 metreye 
indirilmişti. Ama bugün, bu yol 25 000 vasıta çekiyor 
ve her sene 3 000 vatandaşımız burada can veriyor. 
En kısa zamanda bundan kurtulmalıyız. 

Bu sene Karayollarının bütçesine Ibüyük paralar 
konmuştur. Bu büyük paralarla da dar altyapıyı ge
nişletmek imkânlarına sahip değiliz; ama bazı önemli 
hizmetler yapabileceğimizi umuyoruz; gerçekten 
önemli hizmetler... 

Yol meselesinde, Eskişehir'den Bursa'ya gitmenin 
imkânı yoktu. Ahi Dağı... Giderdiniz yani, Ahi Da
ğını geçmeniz lâzımdı. Buigün Ahi Dağını görmeden 
Bursa'ya gidersiniz. 

Bunların 'hepsi eğer kendiliğinden yapıldıysa, me
sele yok. O zaman ne size hacet var, ne 'bize hacet 
var, 

Burada da bitmiyor iş, bunlar işin bir tarafı, diğer 
tarafı da var : Televizyon bizim damgamızı taşır, 
köprü bizim damgamızı taşır. O köprü ki siz, «Fuka
raya kolera, zengine köprü» dediniz. «Akıllı adamın 
işi değildir» dediniz. O televizyon ki siz, «Televizyon 
değil, ekmek isteriz» diye karşımıza adamlar çıkarttır-, 
diniz. Hem köprüye, hem televizyona İkinci Beş Yıl
lık Plan yapılırken itiraz da ettiniz. 

Biz medeniyetçilik kavgasını başarı ile yaptık, ge
liyoruz. Bakın rakamlara : 

1923'te Türkiye'nin 4894 okulu var, Cumhuriyetin 
güçlülüğünü, de savunuyorum, 1945'de 10 410 okulu 
var; 1960'da 30 697 okulu var, 1970'de 38 227 okulu 
var. Yani 1965'den 1970'e toiz 8 <bin okul ilâve etmi
şiz. 30 'bine, 8 bin okul ilâve etmişiz. Mesele burada 
da bitmiyor. 

1923'de Türkiye'nin 10 'bin öğretmeni var. 1945'de 
27 bin olmuş, 1965'de 89 bin olmuş, 1970'de 132 bin 
olmuş. 89 bin öğretmeni biz 132 hine çıkarmışız. 1970 
rakamlarıdır bunlar, 1971 bundan da fazladır, 150 
bin civarındadır. Yani 5 senede biz 89 bin öğretmene 
40 küsur Jbin eklemişiz. Beş senede öğretmen sayısı
nı % 50 artırmışız. 

1923'de 336 !bin çocuğumuz ilkokula gidiyor; 
1945'te 1 357 000 çocuğumuz ilkokula gidiyor; 1965' 
te 2 454 000 çocuğumuz ilkokula gidiyor, 1970'de 5 
milyon çocuğumuz ilkokula gidiyor. 

2,5 milyon çocuğu almışız, 5 milyon çocuğu oku
la gider hale getirmişiz. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Sen mi çocukları 
yaptın? 'Nüfus artıyor. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ederim. Hiç ilgisi 
olmayan bir soru soruyorsunuz, rica ederim. 

Sayın Başbakan, devam buyurun efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Ortaokullar : 1923'te Türkiye'nin 72 tane or
taokulu var, bu rakamlara dikkat edin, 1945'de Tür
kiye'nin 252 tane ortaokulu var; 1965'te 943 ortaoku
lu var; 1970'te 1 846 ortaokulu var, 1846... 943 adet 
ortaokulu 1846'ya çıkarmışız. Köye giden ortaokulda 
A. P.'nin damgası vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Ortaokullarda öğretmen sayısı : 1923'te 796, 1945' 
te 3 900, 1965'te 13 bin, 1970'de 22 bin ortaokul öğ
retmeni. 

Ortaokullarda öğrenci sayısı : 1923'te 5 900, 1945' 
te 65 bin, 1965'te 412 bin, 1970'de iki misli, 810 bin. 
810 bin çocuğa ortaokul imkânı sağlamışız, öğretmen 
sağlarmşız, bina sağlamışız, öğretmene maaş sağla
mışız. 

Lise : 1923'te bütün Türkiye'de 23 lise var. 1945' 
te 83 lise var; 1965'te 164 lise var, 1970'de 518 lise 
var. Kazaya giden lisede A. P.'nin izini arayan, 164' 
den 518. Lise öğretmen sayısı 1945'te 1 817, 1965'te 
5 994, 1970'de 10 134. Binaenaleyh, öğrenci sayısına 
bakalım : 1945'te 25 bin, 1965'te 111 bin, 1970'te 253 
bin. Bunları şunun için söylüyorum... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Hepsi sokakta kaldı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Oraya da gelelim. 

Türkiye ne satacak? 1964'te 411 milyon dolarlık 
ihracat yaptığımız zaman, Türkiye çok büyük 'bir ba
şarı sağlamıştı. Günün Başbakanı merhum İnönü, 
«Ses duvarını geçtik» dedi; 411 milyon dolar. 1974' 
te Türkiye, 600 milyon dolarlık, yalnız sanayi mamu-
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lü ihraç etmiştir. 1961'de 46 milyon dolarlık sanayi 
mamulü ihraç eden Türkiye, 1974'te 600 milyon do
larlık sanayi mamulü ihraç etmiştir. 1974'te 851 mil
yon dolarlık tarım ürünü, 600 milyon dolarlık da sa
nayi mamulü ihraç etmiştir. 1961'deki rakam, 281 
milyon dolarlık tarım ürünü, 46 milyon dolarlık sa
nayi ürünüdür. 

Türkiye çimento yapmış, petrokimya tesis yapmış, 
Türkiye demir yapmış, Türkiye lâstik yapmış, Türkiye 
çeşitli makine yapmış, Türkiye boru sanayii yapmış, 

.Türkiye cam sanayii yapmış, kâğıt sanayii yapmış : 
Soruyorum, 'bunlar incik - boncuk mu? «tncik - bon
cuk sanayii kurdunuz...» -Neyse gelin söyleyin incik 
'boncuk sanayii? Gelin söyleyin, nedir hu incik - bon
cuk sanayii? Söylemediğiniz takdirde, diyeceğim şey 
şudur; gerçekten bühtan ediyorsunuz. Hem memleke
tin meselelerini bilmiyorsunuz, hem de bühtan ediyor
sunuz. (A. P. sıralarından «BraVo» sesleri, alkışlar) 

Biz hayalî temel atmayız, ezbere temel de atmayız, 
yanlış işlerden mümkün mertebe kaçınırız, ama bura
da bir Ali Ağa temeli var. Ali Ağa'nın temeli atılmış. 
Bir defa, Ali Ağa Petrokimya tesislerinin temelini 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı, o 
günkü Başbakan olarak 14 Eylül günü atıyor, 17 Ey
lül günü de istifa ediyor. Nasıl atmış temeli? Bir defa, 
Ali Ağa Petrokimya tesisleri 1971 programının 60 ncı 
sayfasında, 71 C 11-00-20 numara ile ve miktarı ar
tırmak için o yıl 10 milyon lira para konmuş, yeri 
satın alınmış ve 300 milyon dolarlık kredisi Japonlar
dan, kredi üzerinde hemen hemen anlaşılmış vaziyet
teydi. 14 Eylül 1974 tarihinde temeli atılan Ali Ağa 
Rafinerisinin dış finansmanı yoktur. Bugün de yok
tur. Yani, 400 milyon dolar dış finansmana ihtiyaç 
var; bu para 1974 Eylülünde yoktu; bugün de yoktur. 
Para yok. Nasıl attınız bu tesisin temelini?. O gün
den bu yana ne yapılmış? O günden bu yana hiç bir 
şey yapılmamış, daha doğrusu şu yapılmış : Saha tes
viyesi, 1975'in ortasında, yani bugünkü Cumhuriyet 
Hükümeti işe başladıktan sonra başlamış; liman te
sisleri 3 Ekim 1975'te ihale edilmiş; 15 fabrika yapı
lacak; bu 15 fabrikadan hiç birisinin ihalesi yoktur, 
hiç birisinin ihalesi yoktur. Bunların ihalesi, 1975 
senesinin 11 nci ayından başlamak üzere, 1976 
senesinin Mayısına kadar 15 fabrikanın ihalesi
nin yapılma emrini bugünkü Cumhuriyet Hü
kümeti vermiştir. (Adalet Partisi sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Neyin temelini attınız, neyin 
temelini? tşte bu... Hâlâ bu... 15 fabrika yapılacak, 
hiç birisinin ihalesi yok, hiç birisinin dış ödeneği yok, 

hiç bir şey yok orta yerde. Bir tane müteahhit gös
terin bize. 

Pendik Tersanesinin hikâyesi yürekler acısıdır. 
Pendik Tersanesi için bir şey yapılmamıştır 1974'te; 
ama şimdi yapılıyor. Yürekler acısıdır; 1969'da baş
lanmıştır, kalmıştır. Yine Japonlarla yapılmış bir an
laşmaya göre, biz gemi yapacaktık Pendik'te ve Tür
kiye 12 500 tonluk 20 gemi, şilep alma kararını 1968' 
de verdi, bunların büyük bir kısmını aldı; Japonya' 
dan, Polonya'dan, Yugoslavya'dan aldı; bunlar ilave 
edildi. Tankerler aldı, deniz filosuna; ama eğer ter
sane yapılıp, bitmiş olsaydı... Bulgun İspanya'nın ve 
Yunanistan'ın en ileri endüstri dallarından birini teş
kil ediyor gemi inşaatı ve çok işçi çalıştıran bir in
şaattır. Pendik Tersanesi de bugünkü Cumhuriyet Hü
kümeti tarafından kenarda kalmış yatırımlardan biri 
•olarak ele alınmış ve sürüklenmektedir. 

Enerji meselesinde : Atom Santralinin temeli bu 
sene atılacaktır, yeri bellidir, tipi de bellidir. Efendim, 
Alkoloid Fabrikası yapılacak, daha yeri bile belli de
ğilmiş! Yeri bellidir, yeri satın alınmıştır, tesviyesi de 
yapılmıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Ye
ri neresi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (Devam
la) — «Yeri belli değildir. Bir şey yapılmamıştır» 
Hayır. Alkoloid Fabrikasının ihalesi de yapılmıştır 
Batı Alman firmalarına. 

Efendim A. P. devrinde kendi kaynaklarımız ih
mal edilmiş, kömür ve su varken, fuel - oil santralleri 
yapılmış. 

Değerli milletvekilleri, enerji endüstrileşmenin şar
tıdır. Fuel - oil santrali 25 kuruşa mal ediyorsa, gaz 
türbinleri 150 kuruşa mal ediyor. Türkiye, 1973 - 1974 
yıllarında gaz türbini koymak mecburiyetinde kal
mıştır. Ben bunu kınamıyorum. Mecburdur, mecbur 
olmuştur. 150 kuruş, hâlâ 8,5 lira kârlıdır her Kw/'h 
ta ve bugün Çukurova'da 2 milyar Kw/h elek
trik üretiliyor, 2 milyar Kw/h daha elektriğe ihti
yaç vardır. 

Aslantaş Barajının ihalesi Haziranda yapılmıştır ve 
Temmuzda temeli atılmıştır. Hazirana kadar ihale 
falan yoktu orta yerde. 

Şimdi önümüzde büyük projeler var : Dicle üze
rinde büyük projeler var, Fırat üzerinde büyük proje
ler var, Kızılırmak üzerinde büyük projeler var, Sey
han üzerinde, Ceyhan üzerinde büyük projeler var ve 
Çoruh, Karadeniz suları, Zap; henüz bunları hiç bil
miyoruz. Bunlara eğilinecektir. 
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Türkiye'nin Hakkâri'ye kadar uzanan - bugün 
Siirt'e kadar uzanmıştır hava inatları ve iki sene için
de Hakkâri'ye kadar uzanacaktır - hava hatlarını sa
dece bir uçtan değil, öbür uçtan da beslemek lâzımdır. 

Ayrıca, Türkiye, elektrik şebekesini komşularına 
bağlamaya mecburdur. Bundan menfaati vardır. Elek
triğin bugün demirden, çimentodan farkı kalmamıştır 
ki. Elektrik üretmek için fuel - oil alıyorsun, sen üret
tiğin zaman ona verirsin, o ürettiği zaman sana verir. 

Saat farklarından doğan birtakım avantajlar var
dır. Bu avantajları bütün Avrupa kullanıyor. Bugün 
Avusturya Almanya'ya, Almanya Fransa'ya, Fransa 
İtalya'ya, Avusturya, Yugoslavya'ya, Yugoslavya 
Bulgaristan'a bağlı; biz de Bulgaristan'a bağ
ladık. Bizim de komşularımızla, Güney komşuları
mızla, Doğu komşularımızla, hepsiyle bağlanmamız 
lâzım, 

Sanırım ki, Demirel imajını yıkmak için bana 
çarpmış bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Genel Başkanı kendisi. çarpılmış oldu. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Dış politika ile ilgili bazı şeyler arz etmek istiyo
rum : Gerçekten, Türkiye, bugünkü Cumhuriyet Hü
kümeti kurulduğu zaman Kıbrıs'ı, ambargoyu kuca
ğında bulmuştur, 31 Mart 1975. Kıbrıs Harekâtı 20 
Temmuzda başlamış, 22 Temmuz günü birinci kısmı 
tamamlanmış, 14 Ağustos 1974'te ikinci kısmı başla
mış, 17 Ağustos 1974'te ikinci kısmı da tamamlan
mıştır. 

Ambargo ise, Temmuzdan beri vardır, Eylülde 
vardır; ama 5 Şubat 1975'te kesinleşmiştir. 31 Mart 
1975 günü kurulan Cumhuriyet Hükümeti bu mesele
lerle nasıl uğraşacağını koalisyon öncesinde tespit et
miştir. 

Binaenaleyh, «Bu hükümet dış politikada karar 
alamaz...» Bu iddiaları fevkalâde yersiz bulurum. Bu 
Hükümetin dış politikada ne karar almasını istiyor
sunuz? Bunu sorduğum zaman, «Biz onu bilmeyiz, 
siz Hükümetsiniz, alın kararı...» 

Böyle cevap olmaz. Ne yapmamızı istiyorsunuz? 
Söyleyin... Cevabı yok. 

Kıbrıs meselesinde ne yapmamızı istiyorsunuz? 
Söyleyin... Esasen, biz bu Hükümette görev aldığımız 
zaman Rumlar ve Yunanlılar, Amerika'yı ellerine ge
çirmiş, ambargoyu bilfiil icra ettirmişler. Yunanistan 
ve Kıbrıs'lı Rumlar, ambargo baskısı ile, Kıbrıs'ta 
kendi lehlerine netice almak isterler. Anlaşalım. Ki
minle anlaşalım? Anlaşmanın tarafları olacaktır. Ta
raflardan birisi, böyle bir boyunduruğu taktıktan son

ra, bunu boyuna sıkıştırmakta, boyuna sıkıştırmakta 
ve sizi zaafa uğratmanın yollarını aramaktadır. Ve 
biz anlaşmaya nasıl başlayalım? Müzakere ile anlaş
ma olacak. Müzakerenin sonunda varılacak neticeyi, 
başında teklif ederek gidemeyiz ki. Öyleyse?.. «Bun
lar milletlerarası meseleler. 10 sene «Ya taksim ya 
ölüm» diye bağıran Türkiye ve bu Mecliste 1957'de 
taksim kararını alan Türkiye, taksimi başaramadı. 
Neyi başardı? 1960'da Londra - Zürih Andlaşmalannı 
başardı. Şimdi, «Nasıl çözelim Kıbrıs meselesini? 
Türkiye'nin bir tezi yok mu?» Var Türkiye'nin tezi. 
Niye olmasın Türkiye'nin tezi? Kıbrıs'ın toprak bü
tünlüğü, çift bölgeli federasyon, Kıbrıs'ın istiklâlini 
muhafaza; ama bu, çift bölgeli federasyonda. Tek
rar, Türk topluluğunun, Türk millî topluluğunun gü
venliğinin ve ekonomisinin sarsılacağı bir çözüme ra
zı olmayız ve Kıbrıs'ta 1974 Temmuzu öncesi şartlara 
dönülemez. 1 Kasım 1974 tarihinde Birleşmiş Millet
lerin almış bulunduğu ve bizim iştirak ettiğimiz ka
rar, kabili tatbik değildir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Değildir kabilî tatbik. «Muhacirler 
yerlerine gidecek, herkes yerlerine gidecek. Ondan son
ra, asker çekilecek» Böyle bir kararı Türkiye imza
lamıştır. Daha doğrusu, böyle bir karara oy kullan
mıştır Türkiye. «Efendim, bu defa yapılan 1975 top
lantısında Türkiye yalnız kaldı» Yani, biz öbür mem
leketlere uy saydık, - 1974 te olduğu gibi - öbür mem
leketler bizim tezimizi iri i kabul etmiş olacaklardı? 
Biz onların yanında olacaktık. Türkiye samimî davran
mıştır, samimî davranmıştır. Yapamayacağı bir şeyi 
kabul etmemiştir. Yani, muhacirlerin tekrar yerleri
ne dönmesi. E, ne oldu? 50 bin Türk Güneyden Ku
zeye gelmiş, 150 bine yakın Rum Kuzeyden Güneye 
gitmiş. îçiçe yaşamayı denemişler, yaşayamamışlar. 
Ayrı ayrı yaşamayı denemişler, - yani köyleri ayrı - ya
şayamamışlar. Şimdi tarihi tekâmülün getirdiği iki ay
rı bölgede yaşama noktasına gelinmiştir. 

Kıbrıs'ta, gayet tabiî ki, siyasî çözüm ararız. Ama 
berkes şunu iyi bilmelidir ki, kimsenin zoru ile Tür
kiye Kıbrıs meselesini halletmiştir durumuna dü-
şürülemez ve kimsenin zoruyla da Türkiye, Kıbrıs 
meselesini halledemez; etmez, edemez. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Amerika ambargo koymuştur. Aslında, Türkiye 
bu vaziyet karşısında Birleşik Amerika ile olan mü
nasebetlerinin tümünü yeniden gözden geçirmeye 
mecburdur ve onu yapmaktayız. Çünkü, 30 sene, ken
disine fevkalâde yakın dost olan bir ülkeye, hiç ken
disi ile bu ülkenin bir ihtilâfı olmadığı halde, Kıbrıs 

— 270 — 



M. Meclisi B : 58 17 . 2 . 1976 O : 3 

ihtilâfını - kendisinin taraf olmadığı - Türkiye'nin 
yerden göğe 'kadar haklı olduğu Kıbrıs ihtilâ
fını söz konusu edip, «Benim size verdiğim silâhlan 
orada kullandınız» diye Amerika, Türkiye'ye bu has-
mane tavrı takınmakta haklı değildir. Evvelâ Amerika 
kendi tavrını düzeltmelidir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Tavrını düzeltmelidir. 

HASAN BÜTÜNBR (Amasya) — Ecevit Hükü
meti düzelttiydi Amerika'nın tavrını. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Hiç bir şey düzeltmedi. 

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — Çok düzeltti. 
BAŞKAN — Çok rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ambargo vardı. Bu mesele ne benim meselem, 
ne başkasının, ne bunun; bu, bizim milletimizin, Dev
letimizin meselesi. Buna büyük bakın, büyük. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Vekar ile hareket etmektedir Cumhuriyet Hükü
meti. Milletimizin, Devletimizin haysiyeti ile yüksek 
haysiyeti ile hareket etmektedir; etmeye de devam ede
cektir, iş başında olduğu sürece. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu, bir gerçek meydana çıkarmıştır ki, Türkiye, 
savunmasını, savunması için kullanacağı silâhları bir 
kaynağa bağlı tutamaz, iki tane önemli faktör mey
dana çıkmıştır. Bunlardan birisi, Türkiye, ödemeler 
dengesi meselesini mutlaka halletmelidir, ikincisi, öde
meler dengesi meselesini halletseniz dahi, paranız ol
sa dahi silâh alacak yer bulmakta güçlük çekmekte
siniz; bugün, silâh yapan memleketler mahdut ve si
lâh önemli bir şey. Silâhı para ile her memleket her 
memlekete satmıyor. Öyle ise, Türkiye, savaş endüst
risini kurmak mecburiyetindedir ve Türkiye'nin sa
vaş endüstrisi kurmak için 1976 programına ödenek 
konmuştur. Bunun için projeler geliştirilmiştir, dü
şünce geliştirilmiştir ve umuyorum ki, ağır endüstri
miz içerisinde savaş endüstrimiz önemli bir yeri ala
caktır. Şimdiden TUSAŞ Şirketi kurulmuş; yönetim 
kurulu teşekkül etmiş ve umum müdür tayin edilmiş, 
çalışmalarına başlamıştır. Devlet Sanayi tşçi Yatırım 
Bankası kurulmuş ve bugün çok kısa zamanda çalış
malarına başlayacaktır. Kanun kuvvetindeki kararna
mesi de Meclise sevk edilmiştir. 

Binaenaleyh, ağır sanayiin finansmanı bakımın
dan bir yeni müessese böylece meydana getirilmiş
tir. 

1974 Kasımında Birleşmiş Milletlerin almış bulun
duğu karar ile, 1975 sonbaharında almış bulunduğu 

karar hemen hemen aynıdır. Uymayacağımız karara 
niye katılalım? Ama daha evvel diğer memleketlerin 
hepsi o karara katılmış. O karara katıldıkları için, 
!bizim dostumuz olan memleketler dönmekte müş
külât çekmişlerdir. Bu itibarla, bu nazik konuda, «yal
nız kaldık, haklı davamızda yalnız kal;,! - .» 177 mem
leketle beraber olduğumuz zaman kabai ettiğimiz ne? 
«iMulhacirler yerlerine dönecek; asker derhal çekile
cek» Bunu kabul etmektense, yalnız kalmayı tercih 
ederiz. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Filistin Kurtuluş Örgütüne, büro açma umudunu 
vererek Filistin Kurtuluş Örgütünün bir üyesi bura
ya çağırılmamıştır. Bu doğru değildir. Böyle bir konu 
Hükümet seviyesinde ele alınmamıştır, görüşülmemiş
tir. Sadece, Filistin Kurtuluş Örgütünün bir üyesi 
Türkiye'ye bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur. 

Savunmayı Amerika'ya muhtaç olmaktan çı
karmaya mecburuz. Aslında her şeyimizi başka ülke
lere muhtaç olmaktan çıkarmaya mecburuz. 1976 
Türkiye'si, 2 milyar dolarlık ihracattı bir Türkiye ola
maz. 16 milyon nüfuslu Formoza'nın 11 milyar do
larlık ihracatı var. Güney Kore'nin 7 milyar dolarlık 
ihracatı var. 2 milyar dolarlık ihracatlı bir Türkiye 
düşünemeyiz, tşte, Türkiye'nin beş önemli meselesi 
diye saydığım; demir, elektrik, dış ödenek (tediye mu
vazenesi) gıda maddeleri ve gübre, silâh meseleleri 
böylece iç içe girmektedir. 

Türkiye'nin NATO ile münasebetlerine gelince : 
Türkiye,. NATO'nun üyesidir; üyesi olmaya da, men
faatleri gerektirdiği sürece devam edecektir. Yalnız, 
Türkiye, NATO'nun üyesi olarak yüklenmiş bulun
duğu mükellefiyetleri yerine getirebilmesi için, bu 
mükellefiyetlerin karşılığında, NATO'dan aldığı ris-

'kin karşılığında, mükellefiyetlerin karşılığında NATO' 
nun Türkiye'ye el uzatması lâzımdır. 

Bugün, dostluklar ancak karşılıklı münasebetlere 
dayanır, karşılıklı menfaatlere dayanır. Türkiye, sa
dece yük çeken, sadece fedakârlık yapan bir ülke ola
maz. Birleşik Amerika ile mevcut olan ortak tesisler, 
savunma tesisleri kapatılmıştır, tarafımızdan kapatıl
mıştır. O zaman; «Blöftü, vesaire idi» denilmiştir; 
«Kapatamazlar» denilmiştir. Kapattıktan sonra da 
«Kapatmadılar, hâlâ işliyor» gi'bi sözler denilmiştir. 
Bunların hepsi denildi; ama Cumhuriyet Hükümeti 
kapatmıştır. Şimdi müzakereler cereyan ediyor. Bir
leşik Amerika ile münasebetlerimizi yeni bir baza 
oturtmaya medburuz. 
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Biz, Türkiye'de birtakım yerleri kiraya falan ver
meye çalışmıyoruz. Yapılan müzakereler bütün bu 
statükonun yenilenmesidir, yeni baştan Türkiye'nin 
menfaatlerini kollayacak 'biçime getirilmesidir. Bir ta
rafta Türkiye'ye silâh aimlhorgösu tatbik etaek sure
tiyle, Türkiye'nin savunmasını zayıflatmış bulunan bir 
Birleşik Amerika olacak; diğer tarafta, Türkiye ile 
ortak savunma işi içinde bulunan bir Amerika olacak; 
bu ikisini bağdaştırmak mümkün değildir. Ama bü
tün bunlardan, bu memleketle olan münasebetlerde 
yeni çizgiler arayarak, yeni menfaat beraberliği ara
yarak çıkabilmek lâzımdır. 

Ege'de haklarımızın savsaklandığı doğru değil
dir. Cum'huriyet Halk Partisinin Sayın Genel Baş
kanı, «Norveç'ten bir gemi kiralamıştık, o gemi gi
dip orada araştırma yapacaktı» diyor. Norveç'ten1 ki
ralanan gemi ile Ege'de hak nasıl alınacaktı, şaşarım, 
nasıl alınacaktı? 

BÜLENT ECEVtT (Zonguldak) — Bunu anla
madığınıza göre, meseleyi anlamamışsınız demektir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kiralanmış Norveç gemisi ile Ege'de hak mı 
alınır? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) -T- Ne alâkası 
var, Ege'de hakkımızı aramayla? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ege'de hakkımızı aramaya devam ediyoruz, 
hakkımızdan bir şey verdiğimiz yok. 

DBNÎZ BAYKAL (Antalya) — Yıllardan beri hiç 
bir şey almadan, verdiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Hangi gemiy
le ararsanız arayın, yabancı şirket gemisiyle arandık
tan sonra mesele yok. 

'BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ecevit, dün fi
kirlerinizi söylediniz, Sayın Başbakan cevap veriyor
lar efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kıbrıs sorunu sürüncemede değildir. Kıbrıs'ta 
bir federe devlet kurulmuştur. Siyasî çözüm ne olur
sa olsun, Kıbrıs'ta federe d§vlet ilân edilmeyecek mi? 
Edecek idareyi geliştirmektedir. Kıbrıs'ta hangi çe
şit siyasî çözüme varırsak varalım, Kıbrıs'ın ekono
misi canlandırılmayacak mı? Canlandırılacak. Kıb
rıs'ın ekonomisinde geniş çapta bir canlandırma mey
dana gelebilmiştir. 

Kıbrıs'ta, arkadaşım Sayın Feyzioğlu, bundan kı
sa bir süre önce ikinci bir defa gitti, kendi gözü ile 
her şeyi yeni baştan gördü : Bütün arazi ekilmiş, por-
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takal bahçeleri kurumaktan kurtarılmış, bütün zey
tinler, armutlar toplanmıştır ve hatırladığıma göre, 
yanlış anlamıyorsam 324 tesis aşağı yukarı, tam kapa
site ile de olmasa, hemen hepsi çalışır hale gelmiştir. 
Yalnız, Girne dışındaki, Magosa, Maraş mıntıkasın-
daki oteller bugün kapanmıştır. Yani, turizmin dı
şında, Kıbrıs'ın ekonomisini canlandırmak için önem
li tedbirler alınmıştır. 

Cum'huriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı, 
«ıDış politikada karar alamayan bir hükümet olmaz» 
diyor. «Dış politikada karar aldılar» densin diye, her 
gün oturup karar alamayız ki. Hangi karar gerekmiş 
de, almamışız? Ülkenin menfaatleri hangi kararı ge
rektirmiş de almamışız? 

Cumhuriyet Hükümeti, anahatlarını Hükümet 
Programında çizdiği prensipler - gayet tabiî, Hükü
met Programında çizdiği prensipler - ve koalisyon ön
cesinde bu meseleleri nasıl halledeceğine dair yapmış 
bulunduğu görüşmelerin ışığı altında Türkiye'nin dış 
politikasını yürütmektedir. 

Dış politika bir tarz meselesiymiş, üslup meselesiy-
miş. Mümkündür. Bizim tarzımız, üslubumuz da bu, 
bizimki bu. 

Ege'de kaybolmuş hak yoktur. Ege'de kaybolacak 
hak da yoktur. 

Şimdi bir başka konuya geçiyorum. Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı burada dediler 
ki: «Türkiye'de bu olup bitenler beynelmilel komüniz
min tahriki ile oluyor. Kendi grupunda da bir millet
vekili Sovyetler Birliğinin bu çeşit işleri tahrik ettiğini 
söylemiştir; ama bunun yanında Sovyetler Birliği ile 
Türkiye dostane münasebetler geliştiriyor.» 

Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile dostane münasebet
ler geliştirmesi yeni değildir, Atatürk devrinden baş
lar. Kendileri de bundan bir süre önce verdikleri be
yanatta, Sovyetler Birliği ile - eğer yanılmıyorsam, ya-
nılıyorsam yanıldım derim, benim hatırımda öyle 
kaldı - «Saldırmazlık paktı imzalayabiliriz» dediler. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Hayır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Mesele yok, ben gazetelerde öyle gördüm. 

Şimdi,' Sovyetler Birliği bizim komşumuzdur - rea
lite - Bugün dünya nüfusunun 1 300 000 000'u komü
nist rejimle; idare edilmektedir. Komünist ülkeler de 
bir realitedir; komünist devletler de bir realitedir. 

Sovyetler Birliği'nin nasıl idare 'edileceğini bizim 
tayin etmemiz mümkün değil. Ama Türkiye'nin nasıl 
idare edileceğini tayin etme bizim sorumluluğumuzda. 
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Biz antikomünistiz, biz komünizme karşıyız. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Nasıl ki, diğer 
komşu devletlerin şahlıkla, krallıkla, başka biçimlerle 
idare edilen memleketlerin idaresinin nasıl yapılacağını 
tayin bizim elimizde değilse; Sovyetler Birliği'nin ve 
Doğu bloku memleketlerin idarelerini de tayin etmek 
bizim elimizde değil. Ama biz, hürriyetçi demokrasiyi 
Türkiye'de payidar kılmaya ahdetmişiz, ahdü peyman 
etmişiz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Öyle ise, Sovyetler Birliği bizim içişlerimize karış
madıkça, toprak bütünlüğümüze el uzatmadıkça istik
lâlimize saygılı oldukça, bizim, Sovyetler Birliği ile iyi 
komşuluk münasebetlerini geliştirmemiz ülkemizin 
menfaatidir. 

Kaldı ki, bugün, senelerce soğuk harbin en hararet
li taraftarlığını yapmış olan ülkeler dahi, (Fransa'dan, 
İngiltere'den, Birleşik Amerika'ya kadar hepsi) Sov
yetler Birliği ile iyi münasebetler geliştirmişlerdir. Kal
dı ki, dünyadaki dengeler de değişmiştir. Bir Çin fak
törü çıkmıştır ortaya; yeni ekonomik kutuplar meyda
na gelmiştir. Bizim, rejim farklılığından dolayı ül
kelere husûmet içinde olmamız mümkün değildir de, 
o ülkelerin bizim içimizi karıştırmaya kalkmaları ha
linde veya o ülkelerde tatbik edilen rejimi bizim içi
mizden çıkacak birtakım hainlerin bu ülkeye getirme
ye çalışmaları halinde tavrımız başkadır. (A. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

«Efendim, Kosigin Türkiye'ye gelmiş de, Kosi-
gin'e aşırı, protokol dışı muamele gösterilmiş; temel 
atma merasimine götürülmüş.» 

Kosigin'in temel atma merasimine götürüldüğü ya
landır. Temel atma merasimine falan götürmedik. Sa
dece, İskenderun Demir - Çelik Tesislerinin meydana 
gelmesinde gerçekten fevkalâde yakın ilgisini göster
miştir. 1964 yılında Podgorni gelip bu kürsüden nu
tuk söylediği zaman, acaba o günkü idare Türkiye'yi 
Sovyetler Birliğinin kucağına mı atıyordu? (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Biz kendimize güveniyoruz ve gayet açıklıkla söy-
lemişizdir.. Biz antikomünistiz; bunu kendilerine söy-
lemişizdir. Sizinki sizin, bizimki bizim. Ne zaman 
işlerimize karışmaya kalkarsanız, bundan kıyamet ko
par demişizdir ve bunu gayet açıklıkla söylemişizdir. 

EROL ÇEVİKÇE (Adana) — Sorduk, dün öyle 
söylemediniz. 

BAŞKAN — Sayın Çevikçe, rica ediyorum efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Yine ifade ediyoruz ki, biz ideoloji ithaline karşı

yız. Biz, Sovyetler Birliği ile ticarî münasebetlerde bu
lunuruz, Bulgaristanla ticarî münasebette bulunuruz 
ama, ideoloji ithal etmeyiz ve ettirmeyiz. (A. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

. Dış politikada rehber, ideolojik yakınlık değil, mil
lî menfaattir. De Gaulle, Fransa'da, iç politikada aşırı 
solun, komünistlerin karşısında idi, komünist - sosya
list ittifakın karşısında kurulmuş bir ittifaka dayanı
yordu; ama dış politikada, Sovyet Rusya ile ilişkilerini 
normalleştiren, iktisadî, sınaî, teknolojik işbirliğini ge
liştiren de o idi. Sovyet liderleri, dış politikada detantın 
ideolojik savaşı engellemeyeceğini bizzat ilân etmekte
dirler. Biz komşu ülkelerin komünist partileri ile özel 
ilişkiler kurmayız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) Ama, rejimleri ne olursa olsun, komşu 
ülke devletleri ile karşılıklı, haklara saygı ilkesi içinde 
en iyi ilişkileri kurarız. 

Kimlermiş yıkıcılar, Türkiye'yi parçalamak iste
yenler? Türkiye'yi parçalamak isteyenler vardır, yıkı
cılar vardır. Ama, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Genel Başkanı soruyor, «Komünizm, beynelmilel ko
münizm diyorsunuz. Gerçekten bu nerededir, kimin 
tarafından yürütülüyor?» 

Önemli olan şudur : Türkiye bir komünizm tehdi
di ile karşı karşıyadır ve 1971 - 1973 laboratuvarı, 
Türkiye'nin; Türk Halk Kurtuluş Ordusu, Türk Halk 
Kurtuluş Partisi, Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi, 
Türkiye Komünist Partisi, Leninist - Maoist gibi bir-. 
takım örgütlerin Türkiye içerisinde kargaşalık çıkar
maya çalıştıklarına şahit olmuştur. Bunların yakasına 
Devlet yapışmıştır. Şimdi eğer bize tevcih edilen so
ru, «Türkiye'de ne oluyor, bu huzursuzlukları kim çı
karıyor?» ise, bu huzursuzlukları bundan önce, yani 
1971 öncesi ve sonrasında kim çıkardıysa, Çankaya'da 
Jandarma Genel Komutanı Orgenerale kurşun atabile
cek kadar cesaretle kim geldiyse, cüretle kim geldiyse, 
yine onlar çıkarıyor. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Kaç kişi, mer
kezi neresi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi, burada söyleyeceğ;m şunlardır : Biz bun
larla mücadele ediyoruz ve bu mücadeleye devam ede
ceğiz. «Kimmiş vatanı bölmek isteyenler?» diyor. 

Bunlardır vatanı bölmek isteyenler. «Halklara öz
gürlük» diye, Türkiye'yi lime lime etmek isteyenler 
bunlardır. Asırlar boyu, Devlet bunları yakalamıştır, 
kelepçeyi vurmuştur; sizin çıkardığınız Af Kanunu sa
yesinde bunlar yine Türkiye'nin sokaklarına yayılmış, 
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Türkiye'yi rahatsız etmektedirler. (A, P, sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Komünizm bugün tek merkezli değildir. 
ALÎ TOPUZ (İstanbul) — 156 kişi Türkiye'yi par

çalıyor, sen de bunu engelleyemiyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Topuz, rica ederim efendim. 

Görüşmeleri tamamlamak üzereyiz, rica ederim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devam

la) — Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Baş
kanı soruyor : «Bunlar nerede? Yani, «Bunların mer
kezleri nerede?.» " 

Bunların, Başbakanlık yapmış bir kimse olarak 
bilmemesi mümkün değil. Bu suali fevkalâde üzüntü 
ile karşıladığımı ifade edeyim. Çünkü, «Türkiye'de 
gerçekten böyle bir tehlike var mı?» diye sorarken, 
«Böyle bir tehlike yoktur» manasında söylüyorsa, 
memleket fevkalâde zorluk içerisindedir. Böyle bir teh
like olmadığını bilmiyorsa, bu bizi daha da çok üzün
tüye sevkedecektir. Onun için söyledik : Komünizm 
tehlike midir, değil midir? Komünizm, Cumhuriyet 
kurulduğundan beri Türkiye'de, tehlikedir. «Efendim, 
başka tehlike yok mu?... Başka tehlike, komünizmin 
tehlike olmamasını sağlamaz-ki. En yakın tehlikeyi en 
evvel bertaraf edeceksiniz. Yani, başka tehlike var di
ye bu tehlikeyi bertaraf etmekten sarfınazar edecek 
değilsiniz ki. Vardır komünizm tehlikesi Türkiye'de. 

RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — tkisini 
beraber sayacaksın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Türkiye Cumhuriyeti, Devlet olarak, Türk mil
leti tümüyle komünistlerin karşısına dikilmiştir. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bu ülkede Ayyıldızlı Bayrak dalgalanmaya ve 
Türkiye Cumhuriyeti ebediyete kadar yaşamaya devam 
edecektir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

îşte, bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin kuruluş 
gayelerinden birisi de budur. Anarşi ile, terörizm ile, 
komünizm ile ve Cumhuriyeti yıkıcı her türlü gayretle 
mücadele etmek, Hükümet Programının en önemli hu
suslarından birisidir. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Her türlünün 
içinde neler var acaba? Bir iki örnek lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın İleri Dikmen... Sayın Başba
kan, her söz atana cevap verecekseniz, bitirmemiz 
mümkün olmayacak. Takdir kendilerinindir efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Baş

kanı bu kürsüye geliyor, «Biz hükümetken Türkiye'de 
bir şey yoktu, işte siz hükümet oldunuz, ortalık ka
rıştı» diyor. Bu beyan üzerinde durmak istiyorum. 

Buradan demek istiyor ki, «Siz Türkiye'yi idare 
edemezsiniz, biz ederiz.» (C. H. P. sıralarından «Doğ
ru» sesleri.) 

Doğru... Etmeye devam etseydiniz : Niye etmedi
niz, niye bıraktınız gittiniz? (A, P. sıralarından alkış
lar.) Esasen, sayın Sözcünün 8 saatlik konuşması içe
risinde hassas olduğu şeyler var. Bunlardan birisi, «Ni
ye bıraktınız, gittiniz?» meselesidir. Onu biraz sonra 
anlatacağım zaten. «Niye bıraktınız, gittiniz?» de fev
kalâde hassastır. Çünkü gerçekten, niye bırakıp gittiği
ni izahta müşkülât çekmektedir, bugünkü Hükümeti 
devirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisinin Genel 
Başkanı. 

«Bugünkü Hükümet yıkılmalıdır» diyen Cum
huriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanını biz dü
şürmedik, istifaya da mecbur etmedik, ortağı da ayrılıp 
gitmedi; ama kendisi bıraktı gitti. Bir gerçeğin tespiti
dir bu, bunda darılacak bir şey yok. 

Şimdi bakalım neler olmuş; 1974 yılında 11 tane 
banka soyulmuş : 28 Ocak : Bahçelievler İş Bankası; 
4 Şubat : Batman'da benzin istasyonu; (bankalara da
hil değildir, bankalara ilâve edilecek); 1 Mart : Öğ
retmenler Bankasının İzmir Şubesi, (1974'te olmuş 
bunlar hep); 2 Mart : Akbankın Kartal Cevizli Şube
si; 18 Mart : Bahçelievler îş Bankası Şubesi, (ikinci de
fa); 29 Mayıs : Ankara'da, Akbank Gençlik Caddesi 
Şubesi; 3 Haziran : Sümerbank Üsküdar Satış Mağa
zası (bu da 11'e dahil değil, bunlarla 13 oluyor); 6 

Haziran : İş Bankası Ankara Şubesi; 4 Ekim : Türk Ti
caret Bankası Çarşıkapı Şubesi; 7 Kasım : İş Bankası 
Ceyhan Şubesi; 5 Aralık : Suadiye İş Bankası; 10 Ara
lık : Yapı ve Kredi Bankası Sincan Şubesi; 12 Ara
lık : Küçükesat Garanti Bankası Şubesi; bunlar soyul
muş. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Bir de yeğeninizin Mer
kez Bankası meselesi var, onu da yaz oraya. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi öğrenci olayları : 

6 Şubat : Üniverisiteye giremeyen 12 genç askerlik 
görevine başladı; 8 Şubat : Afiş yapıştıran öğrencileri 
polis dövdü; 17 Şubat : Erzurum Ziraat Fakültesinde 
öğrenciler derslere girmiyor; 8 Mart : Atatürk Yur
dunda öğrenciler dışarıdan gelen bir grupun saldırısı
na uğradı; 13 Mart : Gaziantep Eğitim Enstitüsünde 
olaylar çıktı; 18 Mart : Erzurum ve Tunceli'de öğren -
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çiler çatıştı, 19 kişi yaralandı; 18 Mart : Çanakkale 
Zaferi töreninde öğrenciler hükümet aleyhine gösteri 
yaptı; 21 Mart : Gümüşhane Lisesinde ve Ankara Ce
beci yurdunda öğrenciler çatıştı; 22 Mart : Başbakan 
Ecevit, «Öğrenci olayları 12 Mart öncesine dönüşebi
lir» dedi; kapatılan Tunceli Lisesinde öğrenciler açık
ta kaldı; 13 Nisan : Ankara Turizm ve Ticaret Öğret
men Okulunda çatışma oldu; 24 Nisan : Artvin'de 
Gazi ilkokulu önünde çıkan çatışmada, Erzurum Ens
titüsünün son sınıfında okuyan 22 yaşındaki Suat 
Kurdoğlu tabanca ile yaralandı; 6 Mayıs : Eskişehir' 
de öğrenci çatışmasında 5 genç bıçaklandı; 6 Mayıs : 
Atatürk Öğrenci Yurdu sitesi basıldı; 7 Mayıs : İstan
bul Hukuk Fakültesinde çatışma çıktı; 8 Mayıs : Hu
kuk ve İktisat Fakültesinde boykot; 9 Mayıs : Atatürk 
Öğrenci Yurdundaki çatışmada 5'i ağır olmak üzere 
20 öğrenci yaralandı; Niğde Öğrenci Yurdunda kavga 
çıktı; Bayazıtta öğrenciler Hükümeti istifaya çağırdı; 
Kastamonu Öğretmen Okulunda boykot; 10 Mayıs : 
Göl İlköğretmen Okulu boykot yüzünden 3 ay tatil 
edildi; 12 Haziran : Kolejde kavga çıktı; 18 Haziran : 
Ankara'da sağ sol çatışması oldu; 28 Haziran : Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi mezuniyet töreninde olaylar 
çıktı; 1 Temmuz Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda 
kavga çıktı; 5 Temmuz : Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 
Akademide öğrenciler çatıştı; 9 Temmuz : Karadeniz 
Teknik Üniversitesinde çatışmada 3 öğrenci yaralan
dı; 8 Ekim : Sivas İlköğretmen Okulunda çatışma çık
tı; 1 Kasım : Gazetecilik Yüksek Okulu öğrencileri 
boykota başladı; 5 Kasım : İstanbul Yüksek Okul öğ
rencileri boykota başladı; 8 Kasım : Orta Doğu Tek
nik Üniversitesi, Hacettepe öğrenciler çatıştı; 13 Ka
sım : Ankara Başkent Gazatecilik Okulunda öğrenci
ler çatıştı; 14 Kasım : Elâzığ Karakocan Lisesinde 
500 öğrenci çatıştı; 21 Kasım : Öğrenci boykotu nede
ni ile Ege Üniversitesi 3 gün tatile girdi; 25 Kasım : 
Atatürk Öğrenci Sitesinde kavga çıktı; 25 Kasım : İs
tanbul Üniversitesi işgal edildi; 26 Kasım : Ege Üni
versitesinde kavga çıktı. Ankara Hukuk'da boykot baş
ladı; 28 Kasım : Yıldız Akademisi süresiz kapatıldı; 
4 Aralık : Ankara'da öğrenciler çatıştı.... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Cephe hareke
ti başladı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Cephe hareketi falan yok... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Kaç cinayet, 
kaç cinayet?. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Kaç kişi öl
müştür? (Gürültüler.) 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bunların hepsi burada bitmiyor... (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade edin, Sayın Yılmaz rica 
ederim efendim.... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Onu sonra, hepsini bir dinleyin bakalım, bir din
leyin bak neler çıkacak. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak)" — Kaç cinayet 
olduğunu söyleyin, Halk Partisi Hükümette olduğu za
man. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, rica ederim efendim. 
Sayın Başbakan, hepsine ayrı ayrı cevap veriyor

sunuz. 
< BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — 9 Kasım 1974 tarihli Hürriyet Gazetesinin man
şeti şöyle : «Anarşi hortladı. Orta Doğu Teknik Üni
versitesi, Hacettepe Üniversitesinde... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ülkücülerin 
kışkırtıkları Cephe hareketiyle birlikte ilk marifetiniz. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ecevit, rica ederim 
efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ben öyle bili
yorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Burada öyle yazmıyor. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — İlk marifeti-
nizdir. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Başbakan, ce
vap vermeyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İddia şu, yani biz hükümet iken... 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Başbakan, ce
vap vermeyin rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — «Biz hükümet iken, bir şey olmuyor» diyorsu
nuz... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Muharrem 
Şemşek'in tutuklandığı olay. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — «Biz hükümet iken, bir şey olmuyor» diyorsu
nuz; söyledim, 13 tane banka soyulmuş... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Cephe hare
ketinin ilk marifeti. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu kadar hareket olmuş, ondan sonra bu ka
dar yaralanmış, bu kadar kişi gitmiş; ayrıca... 
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MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Ama kaç kişi 
ölmüştür? (C. H. P. sıralarından gürültüler »kaç kişi 
gitti?» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Çalın, Sayın Yılmaz rica ede
rim efendim; sıra ile müdahale ediyorsunuz efendim; 
Sayın Kılıç, Sayın Kahraman sıra ile müdahale edi
yorsunuz, her birine cevap mı istiyorsunuz? 

Sayın Başbakan, devam buyurun efendim. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Biraz da ül

kücülerden bahset, komandoculardan bahset; ortağınız 
diye konuşmuyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gazete şöyle yazıyor : «Orta Doğu Teknik Üni
versitesi ve Hacettepe Üniversitesinde sağ sol çatıştı. 
Çok sayıda yaralı var.» «istanbul'da yürüyüş yapan 
öğrenciler Amerikan bayrağını yaktılar.» «Ceyhan soy
gununu Türk Halk Kurtuluş Ordusunun düzenlediği 
anlaşıldı.» «Anarşi hortladı.» «Boykot dalga dalga ya
yılıyor.» «Ceyhan'da banka soyan 5 anarşistten biri 
yakalandı.» 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — İstifamızdan 2 ay 
sonra. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 9 Kasım 1974, hâlâ hükümetsiniz. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — İstifadan 2 ay son
ra. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Baykal, tarihini 
herkes kendi kafasında düşünsün bulsun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — E, hâlâ hükümetsiniz... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Yanlış izlenim 
veriyor, kendi yaptırdıkları işleri bize yüklüyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Şimdi, durun bakalım... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Dünkü, polis
leri tutuklayan komandolardan da bahsetsenize. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bu ana kadar sabret
tiniz, sustunuz da, şimdi neden başladınız? Rica ede
rim. (Gürültüler) 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, ay
nı soy adları taşıyoruz, anamızın babamızın adlarını 
söyleyebilir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, zaten bu soy adı yüzünden 
ben de çok sıkıntıdayım; evet, Gaziantep Milletvekili 
Güneş'i kastediyorum. Kocaeli Milletvekili Saym Tu
ran Güneş'i değil, Gaziantep Milletvekili Güneş'i kast
ediyorum, 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Aynı millet
teniz ama, akrabalığımız yoktur. 

BAŞKAN — Bundan sonra, aynı soy adını haiz 
arkadaşlarımı seçim bölgesi ile ifade ederim. 

Devam buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devam

la) — Şimdi, yine gazetelere bakıyoruz, şöyle haber
ler var : «Cumhuriyet Halk Partisi Ortak Grupunda 
gençlik olayları görüşülecek»; Mart 22. 1974. 

«Ecevit üç ayrı konuda görüşünü açıkladı.» 
Bunlar gazete manşetleri. 
«Öğrenci olayları için bazı bakanlarla komisyon 

kuruldu.» 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Neredeyse, 

deterjan ilânı okuyacaksın. 
BAŞKAN — Çok rica ederim, hiç ilgisi var mı 

efendim? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Yine gazete : 
«Öğrenciler dün de çatıştı 25 kişi yaralı var»; «Ba

kanlar Kurulu gençlik olaylarını görüştü» 11 Mayıs 
1974; «Polis yurtlarda 24 saat nöbet tutacak» 12 Ma
yıs 1974. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yaptırmıyor mu
sunuz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Peki, peki; siz gelince bu hareketler olmuyor da, 
bu olanlar ne?. Hükümet olarak, Parti grupu olarak 
bu meselelerin üzerinde niye duruyorsunuz?. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Tedbir, tedbir. 
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Mesele burada da bitmiyor, mesele şöyle gidi
yor... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Mobilya ko
nusuna gelecek misiniz Sayın Süleyman Demirel? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, evet; evet, geleceğim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Bekliyoruz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) •—Geleceğim. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Bütün ayrın-

tılarıyle anlatmanızı bekliyoruz. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın Güneş, 
rica ederim, rica ederim efendim. Konuşmaları sıra
sında Saym Başbakan o konuya döneceklerini söyledi
ler. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Hani, unu
tur diye hatırlatıyorum, 
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BAŞKAN — Sizin hatırlatmanıza ne lüzum var, 
ne lüzum var efendim, ne lüzum var yani? 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — işine gelmez Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Giresun Milletvekili Yılmaz, 
rica ederim efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bakınız, 19 Mayıs 1974 tarihli gazetelerde Sa
yın Ecevit ne beyanatta bulunuyor : «Şimdiye kadar 
sağ militan güçlerden gelen tahriklere, solda bulunan
lar ve genellikle ilerici çevreler büyük sabır ve taham
mül göstermişlerdir. Son aylarda bu sabır ve taham
mül açıkça belli idi. Bu sabır ve tahammülün kayna
ğı da, ilerisiyle ilgili umutlardı. Herkes, Türkiye'nin 
bir demokratik özgürlük ortamının tam olarak yer. 
leşeceğini ve herkesin düşüncelerini serbestçe açıklaya
bileceği bir ortama kısa zamanda erişebileceğini umu
yordu. Böyle bir umudun verdiği bekleyiş içindeydi. 

Düşüncelerini kabul ettirmek için kaba kuvvet kul
lanmanın, demokrasi dışı yöntemlere baş vurmanın ge
çersizliğini anlamıştı bu çevreler. O şekilde, sağ mili
tan güçlerden gelen tahriklere rağmen asayişi bir ölçü
de sağlayabiliyordu. 

Fakat bu ümitler, şimdi büyük ölçüde yıkılmış ola
bilir; çünkü affı Meclis kabul etmemiştir. Bu durum
da Türkiye'de demokrasiyi yaşatmanın da gereği olan, 
asayişi ve huzuru sağlamak son derece güçleşmiş ol
maktadır.» 

Af çıkmadı mı? Çıkmadı. «Öyle ise artık asayişi 
muhafaza etmek son derece güçleşmiştir» diyor. 19 
Mayıs 1974. 

Buradan nereye geliyorum... 
1971 öncesi ve sonrasında Devlete musallat olan

lar, Devletin temeline kundak koyanlar, adam öldü
renler, adanı kaçıranlar, Devletin polisine, jandarması
na, subayına kurşun atanlar... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Dünkü Site 
Yurdu civarında olduğu gibi. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kurşun atanlar; bunların tümünü Devlet yaka
lamış ve kanunun pençesine teslim etmiştir. Şimdi 
1973 kampanyasında Sayın Ecevit bunları affedeceği
ni ilân etti. 1974 de 100 gün hükümet kurulamadıktan 
sonra kurulan Hükümet neticesinde bir Af Kanunu 
Meclislere geldi, Meclisten geçti, Senato çevirdi. Mec
lis de Senatonun getirdiği şekilde kanunlaştırdı ve iş
te o tarihte söylenmiştir bu. Çünkü, Şubat'tan Mayı
sa kadar «Hapishanelerde bulunan bu kişiler ve on
ların etrafı umut içindedir, umut» * Kendisi söylüyor -

umut içindedir ki, Cumhuriyet Halk Partisi kendileri
ni hapishanelerden kurtaracaktır. Çünkü, Cumhuriyet 
Halk Partisi bunları hiç bir zaman suçlu telâkki etme
miştir, bunları masum telâkki etmiştir. 

HASAN BASRİ AKKtRAY (istanbul) — Yalan 
söylüyorsun, yalan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam 
la) — «Ettik» dersiniz, «Suçlu telâkki ettik» dersiniz; 
mesele o kadar uzun değil, «Ediyoruz» dersiniz; bunlar 
yoldur. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Adalet Ko
misyonunda bunları uzun boylu tartıştık. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — «Etmemiştir» diyoruz biz. 

Şimdi netice itibariyle umut içerisinde olanların 
pek fazla hadise çıkarmadan beklediğini; ama bu 
umut kaybolunca, şimdi yeni hadiseler çıkacağını söy
lüyor; yani bunları bir güç olarak kabul ediyor. Bun
ları, Devletin karşısında, Devleti rahatsız edeceklerdir 
diye kabul ediyor. Ne yapsın? Devletin rahatsız olma
ması için bunları hapishanelerden çıkarmak lâzımda. 
Ondan sonra mesele Anayasa Mahkemesine gidiyor, 
Anayasa Mahkemesi, münhasıran Meclislere ait ol
ması lâzımgelen bir hakkı, af çıkarma hakkını kul
lanıyor. Netice oraya varıyor. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Anayasa Mah
kemesi üyeleri mi gelip hapishaneden çıkardılar? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kanunun bir yerinde değişiklik yapmak şayet 
hapishanelerdeki kişileri salmaya müncer oluyorsa, bu
nun adına «Af» derler. Çünkü, başka türlü çıkarmak 
mümkün değil. O af, münhasıran Türkiye Büyük Mil
let Meclisinindir. Fiilen bu hak kullanılmıştır, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin dışında kullanılmıştır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu gerçektir, hadisedir, siyaset miyaset de değil
dir; bir gerçeğin tespitidir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hakkında sahip çıkması lâzımdır. Söylemek iste
diğim buydu, buradan devam ediyorum. 

Şimdi, bu kimseler daha sonra hapishanelerden çı
kıyor; ama 20 Temmuz 1974 tarihinde sıkıyönetim ge
liyor, 20 Temmuz'dan sonra sıkıyönetim geliyor. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Kıbrıs? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tabiî sıkıyönetim geliyor, sıkıyönetim gelince 
gayet tabiî ki, kimsenin kıpırdaması o kadar kolay de-
ğil-

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Komandolarla ka
rıştırdı. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Binaenaleyh, «biz varken görüyor musunuz ha
reketler oluyor mu idi?» demek şayet bir övünç vesi-
silesiyse, bu doğru değildir. Aslında gerçekten oysa, 
bunu başka anlamlara da götürmek mümkündür. O za
man niye şikâyet ediyorsunuz «Siz bunların hamişisi
niz» dediğimiz zaman? Yani «Biz, hükümette olursak 
bunlar birşey yapmaz», öyleyse sizin emrinizde bun
lar; «Git» deyince gidiyor, «Dur» deyince duruyor; 
öyle olur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Hükümet ac
zini ifade ediyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Biz, bugünkü Cumhuriyet Hükümeti bunlarla 
başa çıkacaktır. Kanunlara karşı gelen kim olursa ol
sun, Cumhuriyet Hükümeti herkesin yakasına yapış
maya kararlıdır ve muktedirdir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Hükümet ac
zini ifade ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş, rica ederim, 
rica ederim. 

ORHAN BlRGlT (İstanbul) — Alkışlıyorum Sa
yın Başkan, bu vaadi kabul ediyor ve bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit, Sayın Bir-
git rica ederim efendim. Hem alkışlıyorsunuz; hangi 
niyetle olduğunu bilmiyorum, hem alkışlıyorsunuz 
hem müdahale ediyorsunuz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Alkışlıyorum ve 
vaat bekliyoruz, Site Yurdun'da olanları Sayın Başba
kandan soracaktım. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim 
cevap vermeyin efendim. Cevap istemedim efendim 
rica ederim... Rica ederim Sayın Birgit... Efendim ri
ca ederim. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Dinle be kardeşim; din
le, öğren de girsin kulağına. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi biz, 31 Mart 1975 tarihinde Hükümeti 
devraldığımız zaman kendilerinden devralmadık zaten, 
arada 4,5 aylık kısım var. O 4,5 aylık kısımda da hü
kümet var Türkiye'de. Bu hükümetin zamanında ha
diseler oluyor; yani hadiseler aslında Türkiye'de hü
kümetlere bağlı olarak oluyorsa; yani sokak, şu par
tiyi veya bu partileri istiyor, bunları istemiyorsa, o za
man üstün irade kaybolur. Üstün irade milletten so
kağa geçer. Yani, biz bunu ispatlamaya çalışıyoruz. 

Üstün irade milletin iradesidir. O irade burada tecelli 
eder. Türkiye'de hükümetler bu heyetin iradesiyle 
gelmeli, bu heyetin iradesiyle gitmelidir, diyoruz. Bu
nun dışında bir irade kabul etmiyoruz. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Biz de onu 
istiyoruz. Onun için çırpınıyoruz; başka türlü gitmi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tekin İleri Dikmen, rica ede
rim, efendim rica ederim. Aynı niyetteyseniz mesele 
yok efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sokak, Türkiye'de, «Talebe-i ulûm» gününden 
beri siyasî iktidar kavgasının içinde vardır. Siyasî ik
tidar kavgasının içinde kullanılmıştır ve netice de al
mıştır. Yetsin artık bu. Yetsin bu. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Ve gayet açıklıkla söylüyo
ruz. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Getir getir. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Biz millet iradesinin üstünlüğünü temsil ediyo
ruz. Biz başka hiç bir kaynağa muhtaç değiliz. Başka 
hiç bir kaynaktan kuvvet almayız. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yardımcı kuvvet
ler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bize yöneltilen, bugünkü Cumhuriyet Hüküme
tine yöneltilen iftiraları reddederim. Hepsini tümüyle 
reddederim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Türkeş iftira edi
yor size, bravo. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Biz sokağa dayanmayız, dayanmadık da. Biz 
meşru bir iktidarız, meşru bir Hükümetiz. Me;ru ze
minlerdeyiz, meşru zeminlerin dışına da çıkmayız. Ga
yet açıklıkla ifade ediyoruz. 

ORHAN BİRGİT .(İstanbul) — Komandolar çok 
ibret alacak bu sözlerinizden. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ederim efendim. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Hükümetiniz 

zamanında kaç kişi ölmüştür? Hesabını verebilecek 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Veririz, veririz, hepsini veririz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ölen belli, öldüren belli, hepsini veririz. 
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MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Bekliyoruz. 
Lütfen ismen veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Güneş, kaç tane soru
nuz var efendim? 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — İsimlerini ve
riniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. Muhatabı
nız Başkanınız olmak beyefendiler. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Öldürenlerin 
kaçı yakalanmış, kaçı yakalanmamıştır? isimleri nedir? 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Ya içtüzüğü 
okumuyorsunuz... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) - Bu şerefli 
kürsüden hesabını veriniz. 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, rica ederim. 
Sayın Mustafa Güneş çok rica ederim, içtüzüğe göre 
hareket etmeye mecbursunuz. Muhatabınız Başkanlık
tır, rica ederim. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başkan, 
ben müdahale ettim, o değil «Böyyük» Türkiye'de 
«böyyük böyyük insanlar» ölür. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ederim. Siz yöne
tici olarak bana yardımcı olmaya mecbursunuz. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Ama sabrı
mız tükeniyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Dün sizin hatibini

zi 8 saat sabırla dinledik, lütfen. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ederim efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Olanca hakareti yaptınız bize. 

YÜCEL DlRtK (izmir) — Soru sorma usulü var
dır. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Dirik, biz de onu hatırlatıyoruz. 
Rica ederim. Siz ikinci bir şey mi oldunuz? Siz de ba
na mı hatırlatıyorsunuz? Rica ederim, oturun lütfen 
efendim. 

Sayın Mustafa Güneş, bir kaç defa ikaz ettim. So
ru soruyorsunuz; soru sormanın usulleri var, yönte
mi var. Ona göre hazırlayınız kendinizi. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başkan, 
burası Millet Meclisi, münazara yeri değil, izin ver
meyiniz soru sormasına. 

BAŞKAN — Anladım Sayın Ölçen. Sayın Baş
bakan devam buyurun efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devam
la) — 8 Şubat 1975'de Elâzığ'da TÖB - DER'in düzen
lediği «Faşizmi tel'in» mitingi oluyor. Şehir 12 saat 
anarşi ve tedhiş içinde kalıyor. 11 polis yaralanıyor ve 
47 vatandaş çeşitli yerlerinden yara alıyor. Bu hu
sustaki bir önerge de Meclislerimizin gündeminde bu
lunuyor. 

Aslında mesele burada kalmıyor. 15 Şubat'ta 52 il
de TÖB - DER toplantılar, mitingler, yürüyüşler ter
tipliyor. «Faşizmi tel'in» mitingleri. Türkiye'de o za
man henüz güvenoyu almamış bir Hükümet var. Han
gi faşist tel'in ediliyor? Meçhul... Kim faşist olacak 
Türkiye'de? Bu da meçhul... Ayrıca Türkiye'nin faşist
liğe kayması mümkün değil. (C. H, P. sıralarından gü
lüşmeler.) 

Çünkü Türkiye'de demokrasi, faşizmi kabul etme
yecek kadar güçlenmiş ve... 

DENtZ BAYKAL (Antalya) — Komünizme kay
ması mümkün mü? 

TEKİN iLERt DlKMEN (Muş) — Kaymadan 
gidiyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devam
la) — Çağın cereyanları içinde değil faşizm. Çağın ce
reyanları içerisinde olan komünizmdir. Yani... (Gülüş
meler. alkışlar.) 

ORHAN BtRGİT (tstanbul) — ikisi de çağ dışı 
Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devam
la) — Neticede olaylar çıkıyor, 8 ilde olaylar çıktı, bir 
ölü, 35 yaralı var. Kitapevleri, öğretmen dernekleri, 
bazı iş yerleri tahrip edildi, iki otomobil yakıldı. Bu, 
16 Şubat tarihli gazetelerde var. Hadiseler Malatya'da 
çıkıyor, hadiseler Tokat'ta çıkıyor. Konu, bu Meclis 
kürsüsünde konuşuldu ve gerçekten halkın dinî ve mil
lî duygularını rencide eden hadiseler, kışkırtmalar olu
yor ve şiirler okunuyor o toplantılarda; okuyalım o 
şiirlerden bir kaçını, bir bakalım o şiirlere; ne oku
nuyor, nasıl tahrikler yapılıyor. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Eğer suçsa, o 
şiiri yazanın yakasına yapışmanız lâzımdı. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, Sayın Güneş, çok rica 
ederim, beni başka türlü bir harekete zorlamayınız, 15 
saattir bir arkadaşınızın Başkanlık yaptığını düşünü
nüz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devam
la) — 28 Aralık 1974 tarihinde Malatya kapalı spor 
salonunda, TÖB - DER önderliğinde, «Âşık Mahzunî 
gecesi» tertiplenmiş ve şu şiir okunmuştur : 
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"Bizim olan tüm hakları 
Zor ise, zorbalıkla 
Bugünü yok, yarını yok 
Kol kol sardık memleketi 
Celâliyim haksızlara 
Faşistlere, şu itlere. 
Yüksek, alçak tepelere, 
Kızıl bayrak çekeceğiz» 

Şiir okunuyor., 

8 Şubat 1975 günü Reyhanlı'da yapılan TÖB -
DER toplantısında okunan şiirden bir örnek şöyle: 

«Örnek ister isen «Ailende» örnek, 
Bilimsel sosyalizme yürü ha yürü, 
Kalem kıran hâkimleri elbet bir gün yargılarız, 
Selâm cici demokrasiye benden selâm, 
Şili'de bir kurşun yedik, Portekiz'de bayrak ol

duk, 

Türkiye'yi rahatsız eden budur. Türkiye, 1975 
Martında rahat bir Türkiye değildir, rahatsız bir Türki
ye'dir. Nedenlerini söyleyeceğim. Biraz sabredin, 
evvelâ bir tespit yapayım: Neden rahat bir Türkiye 
değildir. 

22 Nisan 1975 günü, yani Hükümetimiz güven
oyu aldıktan on gün sonra 18 üniversitenin rektörü, 
Başbakan olarak bana bir mektup yazıyorlar ve diyor
lar ki, «1968'den buyana, bütün dünyada siyasal amaç 
taşıyan aşırı uçların yürüttükleri öğrenci eylemleri, 
yükseköğretim kuruluşlarımızdaki huzur bozucu, ve
rimsiz etkisini hâlâ sürdürmektedir. Siyasal hedefle
re yönelen bu eylemler, öğrenci kütlelerini peşinden 
sürüklemek için günlük eğitim sorunlarını işlemek 
geleneğini kurmuş ve esas maksadı, kamuoyunu da 
zaman zaman inandırabilen bir örtü altında gizleye
bilirle başarısına ulaşmıştır. Yükseköğretim kuruluş
larında, eğitim güvenliğinin tehdit altında bulunma
sı, geleceği oluşturacak kuşakların niteliklerine olum
suz etkiler yapmakta ve millî varlığımızı, çözümü 
gün geçtikçe güçleşen sorunlarla karşılaştırmaktadır. 
Eğitim güvenliğinin işlemesi, bu gibi olayların kayna
ğı değil, alanı olduğu açıkça görülen üniversiteleri
mizin kapsamlarının üstünde, devlet çapında alına
cak tedbirlere ihtiyaç göstermektedir. Üniversiteleri
miz, bu tedbirleri Anayasal düzenin ayrılmaz bir 
parçası bulunan güvenlik kuvvetleriyle bir bütün 
halinde çalışarak, yürütme bilincinde ve kararında-
dırlar. Yani... 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Aşırı uçlar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — 22 Nisan günü, 18 üniversite rektörünün, 
Hükümet Başkanına rapor ettikleri durum budur. 
«Rahatsızız» diyorlar. 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Biz de rahatsı
zız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Binaenaleyh, «Siz gelince rahatsızlık oldu» gibi 
iddialar, bütün bu izahlarım - daha izahat var - mu
vacehesinde, boş lâflardan ibarettir, boştur bunlar; 
yani tekrarlanır, tekrarlanıyor da. Esasen, burada o 
kadar çok şey tekrarlandı ki, geçen bir sene zarfın
da söylenen şeylerin hepsi tekrarlandı. 

Şimdi, 26 Nisan günü, Anayasaya göre devlet 
güvenliğiyle ilgili olarak hükümete tavsiye vermekle 
yükümlü bulunan, Millî Güvenlik Kurulu toplanıyor 
ve 7,5 saat durumu görüşüyor; Hükümetin kurulu
şundan 14 gün sonra şu açıklamayı kamuoyuna ya
pıyor. Benzeri açıklamayı bundan bir ay kadar önce 
tekrar yapmıştır: 

Millî Güvenlik Kurulu, bu toplantısında Devleti
mizin iç ve dış güvenliğiyle ilgili konuları ayrıntıla-
riyle görüşmüştür. Toplantıda, üniversite ve yüksek 
okullarda öğretimin aksamasına sebep olan üzücü 
olayların, sadece öğretim ve okul sorunlarından doğ-
mayıp, Devletin temel nizamını yıkmayı amaçlayan 
ve öteden beri bilinen faaliyetlerin bir parçası oldu
ğu kanısına varılmıştır. 

Üniversite ve yüksekokullarda öğrenim özgürlü
ğünü tehdit eden 'bu olayların önlenmesi zarureti 
üzerinde ^ durulmuştur. Millî Güvenlik Kurulu inan
maktadır ki, Türkiye'yi içten çökertmek isteyenlere 
fırsat vermemeye kararlı, muktedir olan devlet güç
lerinin en büyük desteği, milletimizin sağ duyusu ve 
uyanıklığıdır. 

Türkiye Cumhuriyetine, millî bütünlüğümüze, hür 
demokratik rejime yöneltilen her türlü yıkıcı faali
yeti etkisiz kılmak, devletin yasama, yürütme yargı 
organları, güvenlik kuvvetleri ve bütün kuruluşların
ca elbirliği halinde yerine getirilmesi gerekli bir gö
revdir. Millî Güvenlik Kurulu, 'bu inanç içinde ko
nu ile ilgili tavsiyelerini, Hükümete bildirmeye ka
rar vermiştir.» Binaenaleyh, mesele burada da bitmi
yor, tespite devam ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde sıkıyönetimler 
uzatılıyor. 4 . 1 2 . 1974 tarihinde günün Başbakanı 
Sayın Irmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi zaptının 
48 nci sayfasında şöyle diyor: 
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«Sıkıyönetime rağmen, ülkemizde legal ve illegal 
Örgütler, banka soygunu, gasp, yıkıcı beyanname ve 
yayın dağıtma gibi faaliyetler yeniden başlamıştır. 
Aşırı uçlar ve bölücüler hızlı bir örgütlenme faaliye
ti içinde ve eyleme yöneliktirler. Emniyet ve huzur 
ihtiyacı, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Ne
tice olarak, bundan önce sıkıyönetimi gerektiren ko
şullarda bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

Kıbrıs problemi çözümlenememiş olarak, bütün 
çıplaklık ve açıklığıyle ortada durmaktadır. Bazı mih
rakların, Kıbrıs davamıza da zarar verebilecek ey
lem hazırlıkları içinde oldukları görülmektedir. Bu 
mihraklar faaliyete geçmek için sıkıyönetimin kalk
masını beklemektedirler. Böyle bir hal ülkenin hu
zurunu geniş ölçüde bozar. Böyle bir durumda as
garî telâfisi mümkün olmayan zararlarla karşı karşı
ya kalabiliriz. Bütün bu bilgiler ve ihtimaller muva
cehesinde, gerek askerî hazırlıkların gereği gibi ya
pılabilmesi, sürdürebilmesi, gerekse dahilde huzur ve 
sükûnun korunabilmesi için sıkıyönetimin adı geçen 
4 ilde devam etmesini ilgili mercilerimiz ve Hükü
metimiz zorunlu görmektedirler.» 

ORHAN BİRGtT (İstanbul) — Parlamento ne 
diyor? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Parlamentoya getiriyor, parlamento da bunu 
kabul ediyor, sıkıyönetimi ka'bul ediyor. Şimdi bu, 
Aralık ayında. 

Şubat ayına geliyoruz: 4 . 2 . 1975 tarihinde, yani 
geçen senenin bugünlerinde; yine sıkıyönetim dola-
yısıyle Sayın Irmak konuşuyor. Zaptın 8 5 - 8 6 ncı 
sayfasında; «Bunun yanında, son zamanlarda - son 
derecede az - bir azınlık grupun memleket huzuru
nu bozacak ölçülere varmış olan tahrikleri, faali
yetleri ve eylemleri, ayrıca durumu ağırlaştıran bir 
faktör olarak karşımızda bulunmaktadır. Bütün bu 
şartlara rağmen, sıkıyönetimin uzatılmasındaki zor
luğu kabul etmiş olmamıza rağmen, sıkıyönetim tar
zımızda özgürlüklere kabil olduğu kadar dokunma
mak yolunu tutmakta olduğumuz - tahmin ederim 
'ki - Yüksek Meclisin gözünden kaçmamaktadır. 

Elbette tahrikler, taassup hareketleri, ki hepsinin 
müşterek sonucu özgürlüklerin yok edilmesine va
rır; bunun karşısında Hükümet olarak derece derece her 
kuvvetimizi ve imkânımızı da kullanmak azmindeyiz. 
içte ve dışta kısaca özetlediğimiz bu durum karşı
sında Hükümet zorunlu olarak sıkıyönetimin bir ay 
daha uzatılmasını Yüksek Heyetinize önermeye ka
rar vermiştir.» diyor. 
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Şimdi geliyoruz Mart 1975'teki sıkıyönetimin 
uzatılmasına; 4 Mart 1975 tarihidir bu. Millet Mec
lisi Başkanlığına tezkere yazılıyor. Bakınız, tezkere
de hangi unsur yer alıyor: 

«Kıbrıs'la ilgili genel durumun gerginliğini sür
dürmesi ve iş güvenlik nedeniyle...» «tç güvenlik ne
deniyle», bundan evvelki tezkerelerde bu yok. «Ha
len Ankara, İstanbul, Adana, İçel illerinde uygulan
makta olan sıkıyönetimin 5 Nisan 1975 günü saat 
24,00'e kadar 1 ay süre ile uzatılması» diyor, bu tez
kerede. 

İzahatta ise: «Evvelâ dış politikamızda karanlık 
bulutlar üstümüzden çekilmiş değildir» diyor. «Bu 
dış faktörlere ek olarak son zamanlarda şiddetini 
artıran iç çatışmalar da, maalesef sıkıyönetimin bir 
süre daha uzatılmasını ve Devlet güçlerini mütesanit, 
daha sık olarak Devlete karşı gelenlere yönelmesini 
emretmektedir.» deniliyor. Yani, Devlete karşı gelen
ler vardır, memleket rahatsızdır, sıkıyönetim zaruret
tir, diyor. 

Bizim devraldığımız Türkiye'de bunlar, üniversite 
faktörlerinin mektubu, Millî Güvenlik Kurulunun 
tespiti ve bizden evvelki Hükümetin sıkıyönetim ilâ-
nındaki gerek tezkereye dercettiği husus, gerekse 
izahları ve TÖB - DER olayları ile diğer olaylar gös
termektedir ki, Türkiye rahatsızdır ve Türkiye'yi ra
hatsız eden faktör «Af» tır. Şimdi oraya geleceğim. 

Biz geliyoruz. Bizim Hükümetimiz 30 Nisan 1975 
tarihinde sıkıyönetim uzatılması tezkeresinde aynen; 
«Kıbrıs'la ilgili genel durumun gerginliğini sürdür
mesi ve iç güvenlik nedeniyle» tâbirini koyuyor ve 
izahat veriyor. İçişleri Bakanı arkadaşım, «Sıkıyöne
timin uzatılmasına dair Yüce Meclisimizin son ka
rar tarihi olan 5 Nisan 1975 gününden bu yana ül
kemizde cereyan eden ideolojik amaçlı, âmme hiz
metini ve âmme nizamını bozucu, millî birlik ve gü
cümüzü sarsmaya matuf faaliyetler ve olaylar cid
diyetinden hiçbir şey kaybetmemiş ve onu aynen mu
hafaza etmiş durumdadır.» diyor. 

Biz böyle devraldık Türkiye'yi. Ondan sonra çı
kıp, «Biz varken yoktu, siz varken vardı» gibi be-; 
yanların bir tutarlılığı yoktur ve gerçekle de bir ilgi
si yoktur. Bu şekildeki teşhislere giderseniz, o zaman 
anarşiden medet uman biz olmayız, siz olursunuz. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Komando-: 
lardan medet uman siz -olursunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ve aslında 'bir şey daha söylemek istiyorum, 
fikrimi ifade için. 
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2 Mart 1975 tarihinde, Cumhuriyet Halk Par
tisi Antalya'da «Barış Mitingi» yapıyor, barış mi
tingi. Yani, ülkede bir şey yok da niye barış mitin
gi yapıyorsunuz? Antalya Barış Mitingi 2 Mart 1975, 
biz o zaman soruyoruz: «Kimi kiminle barıştıracak
sın» diye. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Cephe Hüküme
tine karşı barış mitingi. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Cepheden 
kendileri de hoşlanıyorlar ya, grup sözcüleri de ifa
de ettiler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ve bir şeyi daha okumak istiyorum tutanak
tan, bu tutanak afla ilgilidir ve 27 . 3 . 1974 tarihli 
tutanağın 361 nci sayfasıdır: 

«Bizim, nizam kavgasının cereyan ettiği bugün, 
dünyada komünist rejim kurmak emelinde olanlarla, 
Devletin uzunca süre uğraştığı Türkiye'de komünist
leri ve anarşistleri affetmenin doğuracağı vahim ne
ticeleri ortaya koymayı bir görev sayıyoruz. Bu affa 
evet diyeuler, tarihî vebal altında kalacaklardır. 

Komüaistlerin ve anarşistlerin affı, ülkenin âcil 
çözüm bekleyen bir sorunu değildir. Ama affın ta
hakkuku halinde, ülkenin yeniden birçok önemli so
runlarla karşı karşıya kalacağından kimsenin şüphesi 
olmamalıdır.» Söylüyorum 27 Mart 1974. Devam edi
yoruz: «Barış ve kardeşliğin tesisi için aftan bahse
diliyor. Kim kiminle barışacak? Devlet düşmanları 
ile barışma ihtiyacı nereden doğuyor? Devlet düşman
larının nedamet getirdiği, kardeşlik istediği söz konu
su mu, diye sorduğumuz zaman, komünist ve anar
şistlerin davalarını ve mücadelelerini şimdi daha 
azimle yürüteceklerini, yollarından dönmeyecekleri
ni kendilerini aynı rriilletin çocukları dahi saymadık
larını öğreniyoruz. Geçmişe sünger çekelim deniliyor. 
Çeşitli zamanlarda geniş kapsamlı aflar çıkarılmıştır, 
ancak komünistler kendi ideolojilerinin niyetlerine 
hiçbir zaman sünger çekmemişlerdir.» 

Binaenaleyh gelin bunları affetmeyelim diyoruz. 
Neticede de Af Kanunu geliyor. Af Kânunu ile me
sele bitmiyor. Af Kanunundan sonra millî eğitimde 
tayinler yapılıyor; ki bunlar 'bir gensoru konusu da 
yapılmıştır, henüz hapishanede bulunan öğretmenle
rin tayinleri yapılıyor. Hapishaneden çıkmamış ve se
nelerce hapise mahkûm olmuş birçok kimse bugün 
okullarda görev yapmaktadır, ondan sonra da di
yoruz ki; anarşi liselere indi. Anarşi liselere indi de
ğil, indirildi, indirildi ve günün Millî Eğitim Baka

nı bir tamim neşrediyor. Bu tamimde, ceza almış 
olup olmadığına bakılmaksızın tayinlerin yapılmasını 
istiyor. 

isim vermeyeceğim burada, isimler vardır: «Al
dığı ceza 9 ay hapis; aldığı ceza 4 yıl 2 ay hapis, su
çun nev'i 141; aldığı ceza 4 yıl 2 ay hapis, 141; 1 yıl 
hapis, 141; 7 ay hapis, 141; 1 ay hapis, 141; 3 yıl 
hapis, 141; 10 ay hapis, 141; 11 ay hapis, 141; 1 yıl 
4 ay hapis, 141; 5 sene 6 ay hapis, 142 - 1 - 5; 6 yıl 
8 ay ağır hapis, DEV - GENÇ faliyetlerinde bulun
mak; 8 yıl ağır hapis, 141...» Böyle devam ediyor lis
te. Bunların hepsi bugün okullardadır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bağımsız 
yargı organlarından ceza giymiş tek öğretmen göre
mezsiniz. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Kahve mi 
burası? Sayın Başkan, kahve mi burası? Yüce Mec
liste bu usul var mı? 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, çok rica ederim, 
Başkan yani... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sataşma var 
mı içtüzükte? 

BAŞKAN — Ne yapalım? Sayın Başbakan konu
şurken birisi ayağa kalkar da bu şekilde hitap eder
se, siz misiniz bunun kontrol memuru? Çok rica 
ederim muhterem arkadaşlar, yani durup dururken 
neden oturduğunuz yerden müdahale ediyorsunuz. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Lütfen sus
turun. 

ORAL MAVtOĞLU (içel) — Yalan söylüyor da 
ondan., 

BAŞKAN — Sayın Mavioğîu, çok rica ederim. 
Yani bir Başbakana hitaben «Yalan söylüyor» diye 
yerinizden 'bağırmaktan ne kazanacaksınız? 

ORAL MAVtOĞLU (içel) — Yalan söylediği 
için tekrar ediyorum, yalan söylüyor. (Gürültüler.) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Bunları hak 
etmiş olan Başbakan değil, Cumhurbaşkanı olsa yi
ne söylenir. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... (Burdur 
miletvekilleri Osman Aykul ve Faik Kırbaşlı birbir
lerinin üzerine yürüdüler, sıralar arasında ayağa kalk
malar ve gürültüler) Lütfen oturun... Sayın Aykul, 
rica ederim efendim... (Gürültüler) Sayın Kırbaşlı, ne 
oluyor? Neden böyle karşılıklı birbirinize şey yapı
yorsunuz?... (Gürültüler) Karşıdan karşıya konuşmak
la meseleyi halledecek misiniz?... Sayın Üstündağ, ri
ca ederim efendim... Sayın Eken... 

Devam buyurun Sayın Başbakan. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi bakınız, başka şiirler okunuyor toplan
tılarda: 

«Din neymiş, vatan neymiş, 
Bakmayın safsataya, 
Tarihte kahraman denilen palavraya, 
Osman Gazi kimmiş, kim bakar Mustafa'ya, 
Selâm Lenin, Stalin> Kossigin ve Mao'ya.» 

Yine uaşka bir şiir: 

«Gelin canlar bir olalım, 
Faşizme kılıç çalalım, 
Cevahirin kanını alalım, 
Alalım kızıl sancağı, 
Ünü öce bağlayalım, 
Sular gibi çağlayalım, 
Bir yürüyüş eyleyelim, 
Halk ordusunu kuralım, 
Emperyalizme vuralım, 
Köhne düzeni yıkalım.» 
işte bu bozuk düzen yıkılacak. 
«Açalım kızıl sancağı...» 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — ne 
alâkası var şimdi bunun. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, Sayın Mutlu, rica ede
rim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) —«Devrimciler geldi guşa, 

Faşistlerin aklı şaşa, 
işçi köylü gelir başa, 
Açalım kızıl sancağı.» 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Ne zaman 

yazılmış? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bugünlerde. 
Boyuna bunlar gidiyor, geliyor. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Okuyan kim 

Sayın Başbakan? 
BAŞKAN — Sayın Kahraman... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Dün buradan birçok şeyler okundu. 
ETEM EKEN (Çorum) — Şiirler kimin? (Gürül

tüler) İsim ver. 
BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim efendim... 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Şiirleri ya

zanların isimlerim verir misiniz lütfen? (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Şiir okun
duktan sonra yazanın ismi söylenir. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan her şeyi söylemeye 
mecbur mu, Sayın Kahraman? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Değilim, değilim; teşekkür ederim, ama olu
yor. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Yazanın 
ismini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Var mı böyle bir usul?... Sayın 
Güneş, rica ederim. Çok rica ederim efendim; za
bıtlar da doldu, müdahalenizin şeyi kalmadı artık, 
rica ederim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
bakan kendi yazmış veya başkasına yazdırmıştır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ondan sonra bakınız ne çeşit kitaplar genç 
çocuklara okutulmaktadır: Aslında birtakım şeyler 
var, gerçekten huzurunuzda okumaktan hicap duyu-. 
yorum, ama çocuklarımıza okutuluyor. Ama şu pa
sajı okuyacağım: «Azime, önümüz kış. Bu kışı na
sıl çıkartırız bilmem. Ne diyorum biliyor musun av
rat? Tutacaksın şu Allah'ı, üç kış aç bırakacaksın, 
sonra vereceksin eline kazmayı; (M. S. P. sıraların
dan «Yuh» sesi) Ama kazma ağır olacak, öyle ağır 
ki zor kaldıracak; çalıştıracaksın güneşin altında» 
vesaire gibi, böyle gerçekten bunlar okulların kitap
larına tavsiye ediliyor, tavsiye. 

Görüyor muydunuz Türkiye ne ile karşı karşıya
dır? 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Senelerdir millî eğiti
min başında sensin, sen varsın senelerdir. 

BAŞKAN — Sayın Özpak, çok rica ederim, bu
nun müdafaa edilecek nesi var efendim? (A. P. sı
ralarından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar, C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Barajlara sahip çıkıyor
sun... 

BAŞKAN — Sayın Özkök, rica ederim efendim, 
rica ederim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Millî Eği
tim Bakanı sizden değil mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ondan sonra Malatya'da hâdise oluyor. Ma
latya'da olan hâdisede, hüviyeti sorulduğu zaman 
hüviyetini soran bekçinin alnına kurşun yapıştırılı
yor ve hemen arkasından onun yardımına gelen po
lise kurşun sıkılıyor. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Senin ajan 
provakatörlerin. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — «Ajan provokatör» diyen yalan söylüyor. 

Günahtır, bu memlekette çoluğunu çocuğunu bı
rakıp, vazife uğruna ölen insanlara «Ajan provokö-
tör» diye hitap etmeniz. Hüviyet soruyor, görevi
dir hüviyet sormak. Dün sabahleyin de hüviyet sor
dular, bugün sabahleyin, hüviyet soran polislere kur
şun yapıştırdılar. 

Geliniz, bu yol çıkar yol değildir. Malatya'da ve 
Zeytiriburtıun'da meydana gelen hadiselerin savunu
cusu olmayınız. Malatya'da ve Zeytinburnun'da mey
dana gelen hadiselerin savunucusu olmaya devam 
ederseniz; o zaman Türkiye'de nizamı korumakta 
fevkalâde zorluk çekeriz. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, rica ederim, rica 
ederim efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devam
la) — Fevkalâde zorluk çekeriz, arka vermeyin Tür
kiye'de anarşistlere. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Komando
lara millî silâh dağıtıyorsun, Sayın Demirel. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devam
la) — Komandolara silâh dağıttığımız yalandır. (C. 
H. P. sıralarından «Doğru» sesleri.) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Yalan di
yen yalandır; bu beyanatı veren yalandır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Yalandır, yalandır. (C. H. P. sıralarından 
«Doğrudur» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, hepsine cevap ver
meyin efendim. Yoksa cevap verdikçe, bunu şey ha
line getiriyorlar, rica ederim, tsim zikrederek, zapta 
geçsin diye söylüyorsunuz efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (De
vamla) — Hayır. 

Bakınız, Zeytinburnu olayının sanıklarına Türki
ye Komünist Partisi, Maoist, Leninist adlı illegal ör
gütün vurucu olan Tikko mensupları oldukları, Tik
ko... 

25 . 11 . 1975 günü Dördüncü Levent'te bulunan 
iş Bankasını soydukları, bankadan 155 bin Türk lira
sı aldıkları. 

28 . 6 . 1975 günü Tikko'nun liderlerinden Gafbis 
Altınol ile birlikte Profesör Doktor Nuri Mugan'ın 
evine girerek, silâh tehdidiyle 3 750 Türk lirası al
dıkları. 

30 Mart 1975 günü Sarıyer'de bir ilçe binasına 
bomba attıkları; 

7 Kasım 1975 günü Zeytinburnu'nda başka bina
ya bomba attıkları; 

4 . 9 . 1974 tarihinde de greve giden Kavuşan 
Lastik Fabrikasında greve katılmayan işçilerin evle
rini kurşunladıkları anlaşılmıştır. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Mahkeme kararı 
mı bu? 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Öldürmeye 
hakkınız var mı? 

BAŞKAN — Sayın Anadol, rica ederim efendim. 
çok rica ederim efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Öldürmeye hakkı 
var mı? Onu soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ök, rica ederim efendim size 
sormuyor ki. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Öldürme kararı 
var mı? Bunu soruyorum. Mahkeme huzuruna çı
karsın, öldürmeye hakkı yoktur. (A. P. sıralarından 
ayağa kalkmalar, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Ok... Çok rica 
ederim Sayın Ok... 

MUSTAFA OK (Manisa) — Niçin şimdi söylü
yor? Söylendi de biz de söylüyoruz. Mahkemeye ver
meye hakkı var, öldürmeye hakkı yok. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Ok... Rica 
ederim efendim.... (A. P. sıralarından ayağa kalkma
lar, şiddetli gürültüler) 

MUSTAFA OK (Manisa) — Mahkeme huzuruna 
çıkarsın, öldürmeye, cesetleri sürüklemeye hakkı var 
mı? (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ok, Sayın Ok. Rica ederim 
muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurun efendim.. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Mahkeme huzurun
da... 

BAŞKAN — Sayın Ok, rica ederim efendim. 
Bu hususta murakabe yollarına görüşlerinizi havi 

müracaatta bulunmuşsunuz, sırası geldiğinde görü
şülecek. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Efendim söylüyor... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Görüşülecek 
diyorum. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Mademki, Meclise 
getirilecek, o zaman konuşsun. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, o zaman mü
racaatta bulunmuşsunuz, sırası geldiğinde görüşüle
cek.... 

MUSTAFA OK (Manisa) — O zaman konuşsun, 
o söylerse biz de söyleriz. 
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BAŞKAN — «Görüşülecek» diyorum. Rica ede
rim efendim o zaman tartışın, o zaman tartışırsınız 
efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Mahkemeye verme 
hakkı var, öldürmeye hakkı yok. 

BAŞKAN — O zaman tartışırsınız efendim, rica 
ederim. 

Sayın Başbakan, zatıâlinizden de bir ricada bulu
nacağım. Bu şekilde... 

MUSTAFA OK (Manisa) — Cesetleri sürükleme
ye hakkı var mı? 

BAŞKAN — Sayın Ok, rica ederim, Sayın Baş
bakanla görüşüyorum... 

MUSTAFA OK (Manisa), — Efendim, söylüyor; 
bu, Meclise getirilince o zaman konuşulur. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakanla görüşü
yorum, size söz vermedim, oturun lütfen. 

Sayın Başbakan; bazı arkadaşlarımızın oturduk
ları yerden konuşma tarzınızdan istifade ile söz, at
malarının hepsine cevap verdiğiniz takdirde, bunun 
sonunu almamız mümkün değildir. İsim zikrettirmek 
suretiyle söyletiyorlar, zapta geçmeyi temin ediyorlar. 
Bu bir yol değildir, fırsat vermeyin, bana yardımcı 
olun efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Beni rencide etmedikleri sürece cevap vermem. 

BAŞKAN — Takdir sizin efendim, takdir sizin, 
devam buyurun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Malatya olayında Mehmet Emin Aktaş, Suri
ye'den getirilen silâhların çoğunun getirilmesinde gay
reti vardır. Suriye'ye gidecek Türk Halk Kurtuluş 
Ordusu mensuplarını huduttan bu şahıs geçirir. Elfe-
tih'deki Teslim Töre ile irtibatlıdır, takma adı Çeto' 
dur. Sıkıyönetim Mahkemesinden 10 sene ceza ye
miştir. 

Malatya'daki Mehmet Emin Aktaş budur... 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, öl

dürmeye... 
BAŞKAN — Sayın Ok, çok rica ederim... 

(C. H. P. sıralarından gürültüler) Saym Ok, rica ede
rim efendim, çok rica ederim. Biraz önce, «Bu mese
leyi oturduğunuz yerden halledemezsiniz» diye ifade 
ettim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bunlarj himayeye kalktığınız takdirde... 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Öldürme işlemi
ni de mi? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bunları himayeye kalktığınız takdirde Türkiye' 
de güvenlik kuvvetleri ve idare mekanizması, yani 
kanunları tatbikle mükellef olan mekanizma işle
mekte güçlük çeker... 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Öldürmekle mi? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bunlara hami olmayınız ve... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Niçin müda

hale ediyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, Sayın Yılmaz, rica 

ederim efendim. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Önüne 

geleni öldürmeli midir? 
BAŞKAN — Efendim, sizler mi konuşacaksınız, 

Sayın Başbakan mı konuşacak? Rica ederim efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yargı or
ganlarının kararlarına temas ediniz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, dur
madan müdahale ediliyor... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ederim efendim. 
Hatırlattık, cevabını verdik, «Konuşma hakkınız yok
tur» dedik, hepsini söyledik. Ama böyle karşılıklı ko
nuşursanız, Sayın Başbakan konuşmasını tamamlama 
imkânını bulamayacak. Rica ederim. 

Devam buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin 6 Şubat ta
rihli bir beyanı var. Orada diyor ki; «Cumhuriyet 
Halk Partisi Millet Meclisi Grupu Yönetim Kurulu, 
bütçenin Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında ko
nuşacak C. H. P. sözcüleriyle bir toplantı yapmış
lardır. «Türkiye'nin içine düştüğü bunalımın tek so
rumlusu Süleyman Demirci'dir.» (C. H. P. sıraların
dan, «Doğru» sesleri) «Bütçe müzakerelerinde hedef 
olarak seçilmiştir» 

Öyle ise, müzakere edilecek olan şey bütçe değil 
de, Süleyman Demirel'dir. Hiç şikâyetim yok, hiç şi
kâyetim yok, katiyen şikâyetim yok.. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Bu arada yüzün de 
yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Katiyen elinizden geleni arkanıza koymayın, 
ne istiyorsanız yapın... 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Araslı, ne de
mek o efendim çok rica ederim. 
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OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bu hareketiniz bağ
daşır mı? Yapmayın be kardeşim Biz böyle mi yap
tık Genel Başkanınız konuşurken? 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ederim efendim, 
karşılıklı konuşmayın, ben müdahale ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Biz, sizin Genel 
Başkanınızı 8 saatten fazla dinledik... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, karşılrklı birbirinizi 
dinlemeye, tahammül etmeye mecbursunuz efendim. 
Başka türlü yolu yok bunun. Elimden geldiği kadar 
gayret sarf ediyorum, bana yardımcı olun efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Böyle görüş
me mi olur Sayın Başkan? Devamlı müdahale ediyor
lar. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Sayın Hoca-
oğlu, kâfi efendim, kâfi. Devam buyurun Sayın Baş
bakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL (Devam
la) — Bir grafik çizeceğim; bu grafiğin içerisinden 
- Hükümet grafiğidir bu - Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümet meselesine nasıl bakıyor, bunu göstermek 
için. «Bu Hükümet yıkılmalıdır» diye eli kolu sıva
mıştır Cumhuriyet Halk Partisi; tebliğler falan da 
var burada. Bana da görev falan da bulmuşlar ve ger
çekten bu çeşit şeyleri yadırgıyorum diye söylemiyo
rum; şık değil, onun için söylüyorum. Eğer Türki
ye'de demokrasi, özgürlük, barış falan diyorsak, bu
nu şereflerle oynamadan da yapmak mümkündür ve 
lâzımdır da. Mamafih, şerefi ile oynanan, oynaya
nın merhametine sığınmaz, kendisini savunur ve ar
tık onun için baş vurduğu elfaz bir nevi hak olur; 
gerçek budur. 

Şimdi bir grafik çizeceğim yine; Türkiye'de Hü
kümet meselesi ne safhalar geçirmiştir, diye. 1973 se
çimlerinden geliyoruz; 1973 seçimleri tek partiyi ikti
dar yapmamıştır. Gerçi Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Genel Başkanı dün; «İşte görüyor musunuz siz 
f/c 30 rey aldınız?» fiilen diye bize dokundu. Biz da
ha evvel ı% 52 rey aldık, % 46,5 da rey aldık; 2 defa 
da tek başımıza iktidar olduk. Geçen 1950'den 1975'e 
kadar yapılan seçimlerde, daha doğrusu Türkiye'de 
kurulmuş bulunan 70 parti içerisinde Adalet Partisi 
olarak biz; Demokrat Parti 3 defa 1950'de, 1954'te, 
1957'de; Adalet Partisi de 1965'te, 1969'da tek başı
na iktidara gelmeyi başardı. Bugün şartlar daha zor
laşmıştır, nispî seçim vardır; birtakım istikrarsızlık
lar meydana gelmiştir, o sebeptir bu sebeptir. Ama 
millet bizi de tek başımıza iktidara getirmedi, sizi 
de getirmedi, kimseyi getirmedi. Hal böyle olunca 

ne olacaktır? Milletin vermediği iktidarı alan; o kim? 
Ben... Milletin vermediği iktidarı ben zorla almadım 
ki. tşte bunu izah edeceğim. 

Milletin vermediği iktidarı alan; hayır... Biz 1973 
seçimleri sonrasında «Bize muhalefet görevi düşer» 
dedik, çünkü gerçekten o günün siyasî şartları içe
risinde, biz yalnız başımıza kampanya yapmak mec
buriyetinde kalmıştık. Sekiz parti seçime katılmıştı; 
reyler böyle bölündü. Umduk ki, bizim dışımızda 
hükümet kurulabilir, biz de muhalefet görevi yaparız 
ve bizim dışımızda gerçekten bir Hükümet kuruldu 
100 gün sonra. Bu Hükümet kurulduğu zaman 5 Şu
bat 1974 tarihinde, bakınız günün Hükümet Başkanı 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı 
ne diyor o gün: «Bu Hükümet bu programı uygula
maya başlayarak bir süre iktidarda kalabilirse - ki 
kalacaktır - eğer güvenoylarınızla göreve devam et
mek imkânı bulursa, bu Hükümet programını uygula
maya başlayarak bir süre iktidarda kalabilirse uzun 
bir süre, çok çok uzun bir süre iktidarda kalabilmesi 
de kesinleşecektir. Bu Hükümet iktidarda kalmakla 
da kalmayacaktır, bu Hükümet çok şeyi değiştirecek
tir ülkemizde; sarsamadan, ürkütmeden, incitmeden 
değiştirecektir. Öylesine değiştirecek ki, toplum ya
pısı bu programı uygulamaya başladığı zaman, o de
ğişikliğe gönüllerini, kafalarını, ayaklarını uydurma
yan siyasetçiler ve partiler varlık nedenlerini yitire
ceklerdir, boşlukta kalacaklardır. Bunu anlamaya 
başlamışlardır muhalefet partileri. Hizmetlerini sun
dukları, yaranmaya çalıştıkları çevrelerin bile gö
zünde anlamsızlaşacaklardır. Henüz belki bilinçli ola
rak fark etmiyorlar; ama bilinç altında belki bulma
ya, duymaya başlamışlardır. Muhalefette ola ola muha
lefet görevlerini bile yapamayacaklardır. Kimin, ne
yin muhalefeti olacaklardır bu Hükümet ve progra
mı karşısında?» diyor. 

Görüyor musunuz demokrasi anlayışını? Yani biz 
bu programı bir tatbik edelim, ki, edeceğiz diyor, bir
kaç ay kalalım, ki, kalacağız diyor; . ondan sonra 
«Bizi kimse tutamaz, biz ilânihaye Hükümetiz» di
yor. 

Sonra ne oluyor? 24 Mart 1974, Hükümet grafi
ği... Sayın Ecevifin beyanatı: «Hükümette uyumla 
çalışıyoruz.» 17 Nisan 1974, «Bu koalisyon yaşaya
caktır.» 8 Mayıs 1974, «Kalıcılığımızı ispat edece
ğiz» Yani her gün gitme, kalma kavgası var. 

Ecevit, «Tuttuğunuz dal çatırdıyorsa, o dala tu
tunmanın yararı yoktur. Tuttuğumuz dalın çatırdadı-
ğını hissediyorum» diyor 16 Mayıs 1974. «Hüküme-
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tin şimdilik istifası diye bir durum yok». 17 Mayıs 
1974. «Şahsî eğilimim istifadır» 19 Mayıs 1974. Yani 
aradan Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 3,5 ay geçmiş. 
«Son duruma göre bir azınlık Hükümetiyiz. Bu ko
şullarda Hükümeti yürütemeyiz» 20 Mayıs 1974. 

«C. H. P. koalisyondan çekilme kararı aldı» 20 
Mayıs 1974. «Parlamento yetki verdiği sürece Hükü
met işbaşında kalır. Başka türlüsünü tasavvur edemi
yorum» 11 Haziran 1974. Gidiyoruz, geliyoruz. 

Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi bize mille
tin vermediği iktidarı... Millet kimseye vermemiş ki 
iktidarı. Bir koalisyon modeli buradan çıkıyor za
ten. Yani bu Hükümet, milletin verdiği iktidar mı 
oluyorsunuz siz o zaman? Neticede milletin verdiği 
iktidar oluyorsunuz yine; ama hep beraber oluyorsu
nuz. Yani kuvveti Meclis bünyesinde meydana geti
riyorsunuz. Bu oy dağıldığı zaman kaçınılmazdır. 
Başka bir yolu yok ve bir kaçınılmazlık karşısında 
bunu kusur olarak bize niye çıkarıyorsunuz, onu an
lamıyorum. Niye çıkarıyorsunuz? 

Devam ediyorum, bakınız nereye geliyor iş. 
«Parlamento yetki verdiği sürece Hükümet işba

şında kalır» diyen 11 Haziranda Sayın Ecevit, 4 Ey
lülde koalisyonun geleceği konusunda ümitsiz konu
şuyor. 

«Millî Selâmet Partisi ile aramızda aşılması güç 
ayrılıklar var» diyor. 

17 Eylül 1974'te Başbakanlıktan istifa ediyor, 
Aralık ayında erken seçim istiyor. 

Devanı ediyoruz. «Halk iktidarını gerçekleştirece
ğiz» dedi 29 Ekim 1974, istifa etmiştir kendisi halk 
iktidarı gerçekleştiriyor. Sanki kendi kurduğu Hükü
met, bugünkü Hükümet milletin iktidarı değilmiş de, 
ne ise o halk iktidarı bir de onu anlamaya biz mec
buruz. 

Yani serbest seçimin bulunduğu, hür ve serbest 
seçimin bulunduğu bir ülkede bizi buraya seçip gön
derenler milletin tümü olduğuna göre; acaba bu Hü
kümetin dışında bir hükümet, daha doğrusu bu tar
zın dışında bir hükümet nasıl çıkacaktır meydana? 
Onu da bilmek istiyoruz. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sizin gi
bileri uzaklaştırmak. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Halk uzaklaştırır. Millet getirir, millet götürür. 
Acaba bunun başka bir şekli var mı? Ne zaman bu
nun adına «Halk iktidarı» diyeceksiniz? Ne olursa 
«Halk iktidarı» diyeceksiniz? Bunu da bilmek istiyo
ruz, yani bir münasip zaman düştüğü vakit millete ve 
bize de izah ederseniz memnun oluruz. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Parasız ol
duğu zaman. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, çok rica ederim 
efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Geliyor 8 Kasım; Hükümetten fiilen çekilecek, 
Türk Milletini batırmaya kimsenin hakkı yoktur. 
9 Kasım 1974 tarihli gazetelerden birisi, «Demirel 
sağ koalisyon kurmazsa, Ecevit milletvekilliğinden 
de istifa edecek» gazete yazıyor bunu. Günaydın Ga-
zatesi 9 Kasım 1974. «Meclisler toplumun on yıl ge
risindedir,» 10 Kasım 1974, Sayın Ecevit söylüyor. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Siz de yüz yıl geride
siniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kim dedi şimdi o yüz yılı bana? 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Ben söyledim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İyi, aferin. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Topuz çok rica ederim. (A. P. 
sıralarından anlaşılamayan müdahale ve gürültüler) 

Sayın öztürk siz de geri kalmıyorsunuz, Sayın 
Başbakandan da müteaddit ricalarıma rağmen, her 
şeyin cevabını veriyor, «Yüz sene» diyor, yüz sene
nin cevabını, sekiz yüz sene onun da cevabını, bitmez 
bu. (A. P. sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) 

Devam buyurun efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi, «Bu Parlamentodan güçlü hükümet çık
maz diyor, 8 Aralık 1974'te Sayın Ecevit. «Milliyet
çi Cephe Hükümetin kurulmasını geciktiriyor» diyor 
11 Ocak 1975'te. Bize Hükümet kurma görevi veril
memiş ki, Hükümet kurulmasını geciktirelim. 6 Şu
bat 1975'te «Süratli, güçlü bir Hükümet gerekiyor» 
diyor, yani buradan güçlü Hükümet çıkmaz diyor, 
sonra dönüyor süratli «Güçlü Hükümet gerekiyor» 
diyor. 10 Şubat 1975'te «Derhal seçim yapılmalı» di
yor. Antalya Barış Mitinginde «Seçimden kaçmak, 
demokrasiden kaçmaktır» diyor, bakalım bu fikrine 
ne kadar dayanacak? 

Geliyoruz şimdi, «Seçimden kaçmak demokrasi
den kaçmaktır» diyor. 9 Nisan 1975'te - 2 Marttan 
9 Nisana - «Ecevit erken seçimde ısrardan vazgeç
ti» diyor. Bu inip - çıkmalar, 28 Mart 1975'te «De
mirel seçimi tehdit aracı yapamaz» diyor. Ee.. hani 
25 gün evvel «Seçim lâzımdır» diyordunuz? Yahut 
26 gün evvel. Ecevit, «4 partili azınlık Hükümeti, ne 
Mecliste ne de kendi içinde olumlu bir çalışma yapa
mayacak» diyor 1 Nisan 1975. Daha laflar var: «Böy-
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le bir Hükümet kurulamaz». «Evvelâ niye Hükü
met kurmuyorsunuz, kurun» diyor. Hatta gazetelerde 
beyanat var, bu beyanatta «Hükümet sorunu çözü-
lünceye kadaı öğrenime ara verilmeli» diyor Sayın 
Ecevit, öğrenime... Bunu 26 Ocakta diyor, «Hükümet 
sorunu çözülünceye kadar öğrenime ara verilmeli» 
diyor. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Siz Hükümet 
kurulunca ara verdiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ondan sonra geliyor, «Bunlar Hükümet değil, 
hayal kurar» diyor, «Bunlar Hükümet değil çadır bile 
kuramaz» diyor. «Bu. Hükümet kurulsa bile güven
oyu alamaz» diyor, Hükümet kurulduktan sonra, 
şimdi geliyor, «Güvensizlik oylan A. P. yi de kurta
racaktır» 12 Nisan 1975. Şimdi, dün de beni kurtar
dı. Hem A. P. yi, hem beni kurtarıcı, halaskar oldu. 
Ecevit, «İsteseler de istemeseler de gelmemek üzere 
gideceklerdir» 11 Mayıs 1975. 3 Haziranda, «Hükü
met, hayatı halk için çekilmez hale getirdi, hiç kredi 
vermiyor,» yani, «Ya Hükümette olsunlar, ya çekil
sinler,» 25 Haziranda bunalmıştır. Devam ediyor, 
«Faşistler var ama, faşizm tehlikesi yok» diyor 12 
Mayısta. «Hükümetin tutumu ülkeye kâbus gibi çök
tü» diyor 2 Haziranda. «Hükümet istifa etmelidir 
diyor» 25 Haziranda. Yani 3 - 4 ay evvel «Hükümet 
kuruluncaya kadar bütün öğrenim durmalıdır» diyen 
kimse, «İstifa etmelidir» diyor. «Demokrasi Hükü
mete rağmen yaşayacaktır» diyor. 21 Eylüle geliyo
ruz, «Bu Hükümete dünyayı zehir edeceğiz» diyor. 
İşte o zaman yeni baştan eli kolu sıvayıp elhâk... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sözümün ba
şını okuyun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 21 Eylül 1973 «Bu Hükümete dünyayı zehir 
edeceğiz...» 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Başını oku
yun, başını. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
la) — Okuyayım tabiî. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Başından oku
yun. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Duyuldu efen
dim, duyuldu. Tekrar etmeyin efendim. Hoparlör va
zifesini görüyorsunuz. (Sıralardan yer yer alkış ve 
gülüşmeler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Başı şöyle : «Halk adamı olmak bana yeter» 
dedi, «Bu Hükümete dünyayı zehir edeceğiz.» Ben 

de bu gazeteden aldım bunu. Gazetenin fotokopisi de 
burada.' Başı bu. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bu başlık. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Gazete başlığını 

değil, «Beyanatı oku» dedik. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Okuyalım, onu da okuyalım. Yalnız başlığı bu. 
Şimdi 25 Kasım 1975'e geliyoruz. «Kamuoyu 

Hükümetin çökmesini bekliyor» diyor. 25 Kasım 
1975'te Milliyetçi Cephe dikta rejimine çağrıda bu
lunuyor» diyor, nasıl bulunuyorsak. 30 Kasımda «Bu 
Hükümet işbaşında kalamaz» diyor. 4 Aralıkta «Re
jimi kurtarmak isteyen herkes birleşmelidir» diyor. 
7 Aralıkta «Orduda müdahale eğilimi görmüyorum» 
diyor. 16 Aralıkta «Ordunun darbe yapacağına inan
mıyorum» diyor. 24 Aralıkta «C. H. P. için iktidar 
zamanı geldi» diyor. Dün de söyledi «Hükümet ku
racağız yakında» diye. Sonra 11 Ocakta «Demirel, 
asker - sivil idarenin hazırlığı içinde» diyor. Yani 
«Orduda müdahale eğilimi görmüyorum, ordunun 
darbe yapacağına inanmıyorum» diyor; ama aradan 
bir ay geçmeden «Asker - sivil idare» nin hazırlığı 
içinde olduğumuzu ilân ediyor. 11 Ocakta «Bu Hü
kümetin yıkılması zorunludur» diyor. Yani görevden 
uzaklaştırılması, düşürülmesi falan değil, yıkılması, 
yıkma fiili söz konusudur. «Demirel orduyu oyuna 
getiremeyecektir» diyor 15 Ocakta. Hiç bu fiillerin 
içinde olan kimse yok. Vehimler, zanlar, şüpheler 
zihni doldurmuş. Hepsi bu. Zihin dolu bunlarla. 

«Cumhuriyet Halk Partisi, «Hükümeti 230 oyla 
düşüreceğiz», «Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümeti 
düşürmek için neler planladı» diye planlar basılıyor 
ve demin okudum, «Bütçe müzakerelerinde hedef 
Demirci'dir» diyor. Hedef Demirel huzurunuzdadır. 
(Adalet Partisi sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Bu boş laf
ları zaman doldurmak için konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Güneş soru sormanın usulle
ri var, yöntemi var, İçtüzüğümüzde. Çok rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Bazı şeyler daha var; bunları cevapsız bırakmak 
istemiyorum. Çünkü bu kadar saat konuşulunca; ya
ni daha doğrusu, o kadar çok şey söylendi ki, bunları 
tasnif ettiğiniz zaman, gerçekten enteresan bir tablo 
çıkıyor meydana. Bu kadar yanlış şey nasıl söylenir, 
şaşıp kalmamak elde değildir. Bunların tipiklerini 
söyledim. Şimdi eleştir ilecek olan bütçe olmaz da, ki
şiler olursa, gayet tabiî ki, her türlü hırsın içerisinde, 
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öfkenin - ki, «Öfke baldan tatlıdır» derler - öfkenin 
içerisinde her türlü ölçüsüzlük mubah görüldüğü tak
dirde her şey söylenebilir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı
nı bazı konularda hassas görüyoruz. Bu konular şun
lardır: «Hükümeti bıraktı kaçtı» denmesine dayana
mıyor. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi, kaçmadığını söylemek için dün burada ne
ler söyledi: Efendim, sayı hesabı çoğunlukla, siyasî 
çoğunluk fark edermiş; ama bundan evvel dedi ki, de
mokratik kurallara uymak lâzımdır. 

Demokratik kurallar içerisinde sayı hesabı ço
ğunlukla, siyasî çoğunluk diye bir tefrik yok. 

Efendim, «226'yı bulun da düşürün» demişiz. 
226'yı ben icat etmedim. 226, Anayasanın koyduğu 
kaidedir. Ayrıca, ben .226 meselesinde hem Anayasa
yı, hem o 226'ya dahil olanları savundum. Çünkü 
ancak «Sizin elinizle hükümetler gelmedi, sizin eli
nizle hükümetler gitmedi» dedim. îşte o 226 kaidesi 
oradan geliyor. 

Anayasaya saygı... Anayasaya saygıysa, evvelâ 
Anayasanın kalbi mesabesinde olan kural budur. Ya
ni Hükümete nasıl gelinir, nasıl gidilir, Anayasa bu
nu yazmış. Kendiliğinizden kaide koymaya kalka
mazsınız. 

Bir hükümet boşluğu meydana getirilmiştir, Sayın 
Ecevit Türkiye'nin meselelerini, içinden çıkılmaz hale 
getirip bırakıp gittikten sonra ve bu Hükümet boş
luğu da 4,5 ay sürmüştür. 

Biz, bugünkü koalisyonu teşkil eden dört parti ve 
bize destek olan bağımsız arkadaşlarımız, Türkiye' 
yi bu bunalımdan kurtarmak için eli kolu sıvamak 
mecburiyetinde kaldık. Var oluş sebebiırüzdi, görev 
saydık bunu ve sizin bırakıp gittiğiniz şu tarihe ka
dar; daha doğrusu, «Makul bir süre içinde gelip dev
ralmazsanız, görevi de bırakırız» dediğiniz 8 Kasım 
tarihinden itibaren alelacele kurulan «19 Kasım Hü
kümeti» ne kadar ve ondan sonra, güvenoyu veririz 
diye kurdurduğunuz Hükümete güvenoyu vermeyip 
açıkta bırakmanız halinden sonra memleket fevkalâ
de sıkıntıya düştü. 

Parlamento?. Parlamento Hükümet çıkaramaz 
duruma girdi; bütçe çıkamaz hal aldı. Bütçenin çık
ması için, o zamanki gayretlerimizi, bugünkü Hükü
meti teşkil eden partilerin gayretlerini biliyorsunuz. 
Bizim, Hükümet kurmaya kâfi gücümüz yoktu; ama 
zaman içerisinde gerçekten bu boşluğa dayanmak 
mümkün değildi; Hükümet kuruldu, çıkıldı; güven
oyu alındı, 

Binaenaleyh, şimdi şuraya gelmek istiyorum: Ger
çekten nasıl olacak bu siyasal ağırlıkla çoğunluk 
ağırlığı farkı? Yani bazı ahvalde bir kişi iki kişi mi 
sayılacak, yoksa bazı ahvalde bir kişi yarım kişi mi 
sayılacak, yani hesap nasıl yapılacak? 

Demokrasinin tek kaidesi vardır. Yazılı kaidedir 
ve ondan sonra her gün sabahleyin kendinizi doğa 
yasa yapıcısı yerine koyup da, Anayasa kuvvetinde 
karar ortaya koyamazsınız. Yani bu gülünç oluyor. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — 12 Martta niye 
düştün Saym Demirel, var mıydı Anayasada? 

BAŞKAN — Sayın Baykal, çok rica ederim... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — 12 Martta... 
BAŞKAN — Şimdi onun da cevabını verirseniz, 

bu işi bitirmemize imkân yok efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Vermeyeyim, vermeyeyim. (Gülüşmeler) 

Dünkü konuşmadan edindiğim intibalar, nelere 
hassastır Ana Muhalefet Lideri, o hususta sizleri ay
dınlatmak istiyorum. Bu aydınlatmamın gayesi, daha 
çok, kendi fikirlerini anlaşılır hale getirmektir; be
nim. fikirlerimi de anlaşılır hale getirmektir. Bu ka
dar uzun saatler sizi işgal ettiğimize göre, gayet ta
biî ki, bu bir görevdir, yapalım bu görevi. 

Şimdi başka neye hassastır? «Yapamadı» ya has
sastır. Buna da çok hassastır. «îşte yaptık» dedi dün. 
Ama gerçekten yapamamışlar bana göre. Başka neye 
hassastır? «Taş taş üstüne koymadı» lâfına çok has
sastır. «îşte koyduk» diye o fukara Aliağa Petrokim-
yasını gösterdiler. Orada da tarladan başka bir şey 
yok. Tarlayı da biz almışız. Ne ihale var? Ne tesis 
var? Hiç bir şey yok. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Başka, «Ülkeyi yokluğa mahkûm 
etti» ye hassastır. O zaman diyecektir ki, «Efendim 
Türkiye'de yağ yoktu. Ramazanda yağ olmadı ama, 
yağı getiren bakanlıklar ortağıma aitti» diyor. Ortak 
partiye aitti. «Yani kusur benim değildir» Ben uzun 
uzun söylüyorum; beni hiç bir zaman ortaklarımı it
ham eder görmeyeceksiniz, hiç bir zaman görmeye
ceksiniz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Suçlu da ol
sa, katil de olsa itham etmeyecek misin? 

BAŞKAN — Sayın İleri Dikmen, rica ederim 
efendim. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Vatanın ka
deri mevzuubahis. Yüzlerce genç ölmektedir, 
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BAŞKAN — Sayın İleri Dikmen, rica ederim. I 
Söz vermedim efendim. Ortaklan ile olan ilgisini ifa
de ediyor. Size ne oluyor efen'dim? Rica ederim, çok I 
rica ederim Sayın îleri Dikmen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Neye hassastır? TRT meselesine hassastır. 
TRT meselesi ki, henüz muhatabına tebliğ edilmiş J 
Danıştay kararı yok. Muhatabına Danıştay kararı 15 I 
Şubat 1976'da tebliğ edilmiştir. Henüz Resmî Ga
zetede neşredilmiş bir Anayasa Mahkemesi kararı 
yok gerekçesiyle: Ama, Cumhurbaşkanını itham ede
cektir. Çünkü kale elinden gitmektedir, partizanlığa I 
alet ettiği TRT elinden alınmıştır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) I 

Niye hassastır? Milliyetçiliğe karşı hassastır. As- I 
lında, milliyetçiliğe karşı hassas olmaya hacet yok. I 
Bizim milliyetçiliğimiz yapıcı, Atatürk Milliyetçiliği
dir. Birleştirici, bu ülkenin bütün çocuklarını, nere
de doğarsa doğsun, bağrına basan, (Gürültüler) bir- I 
birinden ayırmayan, birleştirici milliyetçiliktir... 

DENÎZ BAYKAL (Antalya) — Gördük, gördük. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — - ... Atatürk Milliyetçiliğidir ve Cumhuriyet 
Anayasasının dibacesinde yer alan milliyetçiliktir. I 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Millî silâh ta
şıyanlar... I 

BAŞKAN — Sayın Şimşek, Sayın Cartı, çok rica I 
ederim. 

(Bakanlık sıralarından Devlet Bakanı ve Başba- I 
kan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun anlaşılamayan 
müdahalesi) 

Sayın Feyzioğlu, siz de katılırsanız artık bunun 
önüne geçmenin imkânı yok. Çok rica ederim efen- I 
dim. Bizi de düşünün efendim. Çok rica ederim. I 
Sayın Başbakan devam buyurun efendim. I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Aslında, kendisini 1973'te «Milletin umudu» 
ilân ettikten sonra, Türkiye'yi ancak 7,5 ay idare 
edebilen Cumhuriyet Kalk Partisi Sayın Genel Baş- I 
kanının yeniden Hükümet kurma hevesi karşısında, 
diyeceğim «Allah kolaylık versin» demektir. Ama 1 
kendisinin ülkeye verebileceği bir şey yoktur. Bu gö- l 
rülmüştür. Bizi itham ederken, fevkalâde sert bir ka
yaya çarpmıştır ve (Gürültüler) kendisinin 7,5 ay ida- ı 
re edemediği Türkiye'yi, biz 7,5 sene idare ettik, 7,5 
sene. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) j 

Ondan sonra kendisini, «Kıbrıs Fatihi» ilân etti
ren kendisidir. Benim Helsinki fatihliği ilecfalan alâ- J 
kam yok. Benim böyle şeylerle alâkam yok; ama J 

I kendisi hiç giymediği miğferi, hiç giymediği kasketi 
- kasket de var burada, kasketli - giymek suretiyle 

I bazen fatih, bazen de köylü olmak arasında yerini 
I henüz tayin edememiştir. (A. P. sıralarından alkış

lar) 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş-

J kan, şahsiyet yapılıyor ve konuşma adabının dışına 
I çıkılıyor; ikaz ediyorum sizi. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen rica ederim, sizin gibi 
I düşünmeye mecbur değil Başkanlık. Şahsiyet yapıl

dığını nereden biliyorsunuz? Neler söyleniyor bura-
I da. Çok rica ederim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Size yardım 
I etmek istedim Sayın Başkan. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
bakan, Türkeş'in askerlerini anlatacak mısınız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bir şey anlatacağım, cebimden bir şey çıkar-

I dım da... İlkokul çocuklarına kalem dağıtıyor Cum
huriyet Halk Partisi. (Kalemi göstererek) Görüyor 

I musunuz kalemi.. Çekin şu okullardan elinizi, çekin; 
I rahat etsin okullar.. Çekin öğretmenden elinizi, öğ

retmen rahat etsin. Bu altı oklu kalemle ilkokul ço-
I cuklarına ne tesir icra edeceksiniz? Eğer kalem da-

ğıtacaksanız hayır için, şu okları, bu resmi falan koy
madan dağıtın. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 

J alkışlar) 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Siz taibanoa, biz 
I kalem dağıitıyoruız. 

I BAŞKAN — Saıyın Araslı rica ederim efendim. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Siz Atatürk'ün 
I rozetini çıkartıp, yerinle «©ozkuırf» resmi koyuyor-
I sunuz. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Okuiarı it 
I resımi ile süslüıyorisunuz. 

I BAŞKAN — Rica ederdim efendim, rica ddterüm. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-

I la) — Milliyetçi Cephe Hükümetinin planla falan alâ-
I kası yokmuş. Biz plan falan dintamezmlişfiz. 
I Bu ithamlar 15 sene, 20 sene evvel de yapılırdı; 
I (bu Meclislerde çok konuşuldu. Amıa 'Birinci Beş 
i Yıllık Planın; 3 mcü, 4 ncü ve 5 nci dilimlerini biz 
I tait'bik ettik. İkinci Beş Yıllık Planı Ibüz yaptık; 1 nci, 

2 nci, 3 mcü ıdiimlerkıi tatbik ettik. Üçüncü Beş 
Yıllık Planın yapılmasında haltın sayılır mesaimiz 
geçmiştik-, Biz o zaman, Parlamentonun tarz ve ten 
rekkübü bakımından en güçlü partiydik; ama 'iktidar -
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«tnıibaîlafet söz konusu olmadığı için, başta bir şe
kil söz konusu olduğu için o planında yapılmasında, 
o plana da şekil vermesinde gayretimiz geçmiştir. 

Binaenaleyh, bizi plan düşmanı, Anayasa mües-
seGalcdne karsı birtakım tavırlarım içinde falan ilân 
•eîmefete fayda yoktur. Bizim kişilerle alâkalınız yok. 
Anayasa da gaye değildir Türkiye'de, biz de gaye 
değüiz; müesseseler de gaye değil; hepimiz vasıta
yız. Neyin vasrtasryız? Mıiliete hizmelt etaenin, iyi 
(hizmelt 'etmenin, Alladı rızası içıin hizmet etaıenin va-
sıtasıyız. (A. P. sıralarından '«Bravo» sesleri, alikış-
fer) . 

t'Jham «diyor (bizi, «Eli kanlılarla işbirliği halin
dedir. » Yalan.. Düpedüz yalan.. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — «Yalan» dedıinüz-
mi 'bitti. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hükümet mesielesinde.. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanım, müsaade buyu-
rulursa konuşmanız daha sürecek mi? Arkadaşlarım 
yanlış bir anlayışa vardılar. Sayın Meclis Başkanın
dan aldığım talimata göre - çünkü o vazifeyi bize 
veriyor- açık oylama talefbiinde kendileri riyaset 
edeceklerdir. Onun zamanını tayin 'bakımından, böy
le hür suali fırsattan istifade sormuş bulunuıyoruım. 
Danışma Kurulunun kararı Yüksek Heyetimizce kara
ra bağlandığına göre, Hükümet adına yapılan konuş
malarda süre tahdidi yoktur, devam buyurun efen
dim, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Aslında Cumhuriyet Halk Partisiyle bizim si
yasî tartışımalarımızdaki zorluğu çok aradım. Niçin 
zorluk içindeyiz? Cumhuriyet Halk Partisinin bir 
kalkınma modeli yok, Cumhuriyet Halk Partisinin 
'buna ilâveten; «Düzen değişecektir. Bu bozuk düzen 
gitmelidir» sözlerini on »enedir söyleşmiş olmasına 
rağmen ve düzende kanunlarla değişeceğime göre; 
«Anayasanın 'içinde düzen arıyoruz» diyorlar. Dü
zen idle kanunla: la değişeceğine göre, bu düzeni nasıl 
değiş'î!irecekl©rinıi, hangi kanunları nasıl tadil ede
ceklerini tekVf halline getiriderse, o zaman kafaların
daki düzeni anlamak imkânını buluruz. 

İyi bir şey go!ıi.rirl©r .'belki. îy; 'bir şey ge-
ıtirirlerse yardımcı da bulurlar. On sentdıir boyuna: 
«Bu düzen değöşeeekCir» demiyor. P:ki nasıl deği
şecektir? Yani, («Elirriize bu düzemi değiştirecek kadar 
kuvvet geçence değiştireceğiz.» Efendim 'ben de d;iyo
rum ki, 'kanun tekliflerinizi getirirsiniz, gerçekten 

(memleket yararına »bir şey görürsek o kanunları ger-
çelldsşitıirme imkânlarını buluruz» 

Hükümütler, 'iş başına gelinken muayyen kanun
larla gelüp, giderken de o kanunları alıp gitmedik
lerine göre, kanunlar MıiüelıJn kanunları olacaktır, 
düzen de kanunla değişecektir. Yani, düzemi kuran 
kanunlardır, Ibu kanunlarla değişiklikler yapılacak
tır. BM, kolu sıvasanuız da - yani size akıl vermıek gi
bi oîmasın ama şu münakaşa kolaylaşsın diye söy
lüyorum - şu «Düzen değişecektir». 'lâfını bâr vuzuha 
kavuştorsanız; konuşma ve tartışma imkânımız daha' 
kolaylaşır: Hangi kanunun nesini beğenmiyorsunuz, 
onu nasıl düzeltm'ek istiyorsunuz; neye karşısınız, ne
ye taraftarsınız? Bu şekilde gerçekten 'biz de yuvar -
laik. 'iithamia la, ağır ithamlara maruz kalmaktan kur
tuluruz. 

Şimdi ikıincıi fcör husus; gerçekten ne yapmak isti-
yonsuınuz Türkiye'de, Türkiye'yi nasıl kalkınldınmak 
istiyorsunuz? 'Evvelâ «Ortanın solu» dediniz. Son
ra onu 'bir ara bıraktınız 1973'ûe. Sonra «Halk sek
törü» dediniz. 19751te lise «Halk sektörü» nıden hiç 
'bahsetmedeniz. Üç tane aralba, iki tane at. Atlar 
aralbaJamn önüne mi koşulacak, arabalar atların ar-> 
kasına mı gelectk? Bunları bir türlü izah edemediniz? 
Gerçekten şu kalkınma modelinizi de 'bir ortaya koy
sanız... Kaynak nereden bulacaksınız ve 'bulduğunuz 
kaynakla ne yapacaksınız? Hangi şeylere priyorite 
vereceksiniz? Hangi şeylere rüçhamiyet vereceksıinıiz? 
Bugün Türkiye'min kaynaklarının dağılışında neye iti
raz ediyorsunuz? O kaynakları oraya değil de, nere
ye sarf edilmesini istiyorsunuz? Bunlar gerçekten 
yararlı olabilir, ' Ama bunların hepsi perdemin ar-
kasunda. 

Demek istediğim şey şudur: Gerçekten sizin prog
ramınızı, sizin ekonomik modelinizi, düzen hak
kındaki projenizi bilmek istiyoruz. Bunları bilirsek 
- siyaset kamuoyu ile yapıldığına göre - her halde 
kamuoyundan saklamadığınız bir ş<eyi bizden de sak
lamayacaksınız. 

Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Adalet 
Parüisi, dört aşamalı 'bir şey tatbik edermıiş. Endişe 
etmeyin* sizin 'işlerinizi alıp dejenere falan etoııeyiz. 
Biz sizin dümen suyunuzda falan gitmeyiz. Eğer 
dizin fikiırlerüniz 'bizimkinden makbul olsa, halk bun
dan evvelki yıllarda size daha çek itibar ederdi. 

' (C. H. P. sıralarımdan «Öyle oldu» sesleri) 
Bir iktidar olun da görelim. Tek başınıza bir ik

tidar olun da görelim. Bir defa olun da görelim 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, aflkışlar) Onun 
için biz sizi taklit maklit etmeyiz, işinize bakın, kendi 
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kenldiniiZe zemmötaiişsiniz. Bu sekilideki sözleriniz 
alabildiğine kötüler, sonra yozlaştırir falan, bunların 
'hiçbir tutarlılığı yoktur. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Halktan 
ras kadar geri olduğumuz beli oldu. 

BAŞKAN — Sayın Tekin. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Acaba 'bu «Halik» dediğiniz; bizi seçenlerle, 
'sizi seçenler başka dünyanın insanları mı? Bu mil
letlin çocukları değil mi? Sizlin konuştuğunuzla biz, 
bizim konuştuklarımızla da siz 'konuşuyorsunuz. 

•Sisteme itirazlarınız varsa bunu nasıl düzeltece
ğimizi söyleyin. Bir milletvekiliniz bugün buraya gel
di; «İnşaat fişleri vs ticıaret devleıtleştirilmelidir» dedi. 
Gerçekten öyle düşünüyorsanız, bunları söylersiniz. 
Başka milletvek illerinizin «141, Î42 kalkmalıdır» di
ye kanun teklifleri var. Öyle düşünüyorsanız, onları 
söyler'siniz. 141, 142'yi Anayasa Mahkemesi, Ana-
yaısaıya uygun bulmuş. Anayasaya uygun ''olan bir 
kanunu kaldırdığınız zaman yerine ne 'koyacaksınız? 
Bu sınıf 'kavgası »ile bölücülükle 'iştigal (edenleri nasıl 
cezalandıracaksınız? Bunları serbest bırakamayız, 
serbest bırakılması doğru olmaz. Bunları da bir 
söyleseniz, jyti olacak gibi geliyor.< 

Yani, şikâyet ediyorsunuz. 'Bu şikâyetler birta
kım şaşırtmacalar meydana getiriyor. Şikâyetlerinizi 
izale etmek için bir çare teklif etmiyorsunuz,, bir 'tek
lifte bulunmuyorsunuz. Düzen bozukluğu dolayısıy
la sanayi «Ser sanayidir (diyorsunuz. «'Ser sanayi 
hangisidir? Diye soruyoruz. «Çimento mu? Demir 
mi? Gübre» rnü? Oam mı? Tekstil mi? Ağır sanayi 
kurmaya gidiyoruz bunlar mı? Hangisi ser sanayisi
dir?» diyoruz, Ne programı teklif ediyorsunuz? 
Hangi sanaıyiniın yapılmaisını, hangisinin yapılma
masını istiyorsunuz? Bunları söylerseniz sanıyorum 
İki, bu münaiselbetbri bağkimıak çok daha 'iyi olur. 

Bizim Anayasayı 'istememiz, istemememiz söz 
konusu değiHdir. İcabına uyarız ama, düzelmesi ve 
değişmeisi lâzımgelen şeyleri söyleriz. Bunların ne 
olduğu da bizce muğlak değildir, 1969 seçiim beyan
namemizde yazılıdır: Halk oylaması geti Jilmesılni is
tiyoruz. Orada yazılıdır ve Anayasada birtakım baş
ka t aidi İler istiyoruz. Onların hepsi yazılıdır. 15 
'Senelik Anayasadır. Anayasalar gökten inme, mu
kaddes kitaplar değildir. Anayasalar milleltlerm ge
lişmesine göre de tadili ihtiyacı ile karşı karşıya kalır
lar • 

Onun içindir ki; «Bu kafa ile Türkiye'yi bunalım
dan kurtaramazsınız. Kafanızı değiştirin» gibi söz-
İeri bize söylüyorsunuz. Her halde bunlar çok cid

diye alındığı takdirde, o kadar hafif lâflar değii ama 
bunları ciddiye almak da mümkün değil. Yani bizim 
kafamızın içini değiştirmeniz sizin işiniz değil. Siz 
kendinizi ne yapacaksanız yapın, bizi ıslah etmeye 
falan kalkmayın. 

'Biz bir program koymuşuz ve bunu götürüyoruz, 
siz bizim amirimiz falan da değil isimiz. Siz ne ya
pacaksanız onu söyleyin. (A. P. sıralarından alkışlar) 
ben onu soruyorum, 

Efendüm, «Mühendisleri küstürmüşüz.» Bunlar 
doğru şeyler değildir. Bu çeşit şeyler aslında bir çe
şit işaret vermektir. Küsün anlamında işaret vermek
tir. Tü.kiye'nin kalkınmasında görev almış meslek-
taşlarımı her zaman takdirle, şükranla, büyük bir 
tebrikle övmüşümdür. Eserler; gerçekten alın teni, 
el örneği, göz nuru, kafa ve gönül katkısı ile m<öyda-
na geiıir. 

Onun içindir ki, Türk işçisini de, Türk teknisye
nini de, Türk mühendisini d'e hep övmüşümdür ve 
Tü kılyeide büyük •eserlerin meydana gelmesinde de 
kendilerine gerek idare ve gerek siyaset hayatımda 
mensup olduğum partimin verdiği dinamizmle siyaset 
ve 'idare hayatımda ve günün idaresinin dinamizması 
ile bu arkadaşlarımda büyük 'hizmetler görmek imkân
larını bulduk ve gerçekten büyük mühendislik eserlerini 
meydana getirmişizdir Türkiye'de. Bu arkadaşları
mın bana küstüğünü söylemek, sadece küsmüş olma
larını istemekten başka bir şey değildir. 

Bir itham daha oldu; efendim, ilânat yapılmış, 
komandolar toplanmış veya birtakım kimseler top
lanmış ve bu kimseler Devletin fabrikalarına yerleş
tirilmiş.» Bu ilânat nerede yapılmış, kim yapmış, bu 
ilânat ile kim neraye yerleştirilmiş? Bunu bilmek isti
yorum. Bunu ortaya koymanız görevinizd'ir, talklp 
konusu yapa-ız, (C. H. P. sıralarından, «Gazeteler
de! yazıyor» sesleri) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Gazetelerde ya
yınlandı, burada da hazır (Bir gazete kupürünü gös
terdi') 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Kimi nereye yerleştirmiştir Hükümet? 

•«Karililerle işbirliği yapan Hükümet» şeklinde it
hamı fevkalâde ağırdır. Kimdir bu kaıt'iHer, klımi kat
le rmılşlerdir, kim nerede Hükümeitle işbirliği yap
mışlardır? Bunları ortaya koymaya mecbursunuz, 
bunları yuvarlak lâf olarak söyleyip kaçıp gidemezsi
niz, 

RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır)— Siga-
ya çekin muhalefetti Sayın Başbakan. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam- | 
la) «Bunlar Hükümetin .başlıca destekçisi, başlıca 
s/okak gücü» falan diye birtakım şeyler söylüyorsunuz, 
Bunlar gerçekten hoş şeyler değildir, gerçekten na
zik şeyler de değildir böyle şeyler yoktur. Bu Hü
kümetin - söyledim - bir gücü vardır ve o güç bur-
dadır. Güveniniz olur hizmete devam ederiz, güvensi
niz olmaz, en ufak bir üzüntü duymadan... Selbop yok- I 
tur, mahkeme kadıya mülk değil. Bugün biz yapa- I 
rız, yarın siz yaparsınız, 'bu esaslar içinde memleke- I 
tin üsleri yürür.. 

Onun içindir ki; bizim, «Her ne pahasına olursa 
olsun, iktidar olacağız» filan diye 'iddialarımız yok
tur. Ama mademki bize güvendiniz, her ne paha
sına olursa olsun, canımızı dişimize takıp ülkeye, 
millete ve bize güveni olanlara faydalı olmak mecbu
riyetindeyiz, onların itimadımı üstümüzde (tutmaya 
çalışmak mecburiyetindeyiz. (A. P. sıralarından, 
«Bravo sesleri, alkışlar) 

HALİL DERE (Muğla) — Ya olmayanlara? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bir şey daha söylemek istiyorum: Bu İstan
bul Boğaz 'Köprüsünün İkinci kısmına Cumhuriyet 
Halk Particinin taraftar olduğunu öğrenmiş (bulunu
yorum. Bundan memnuniyet duydum.. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Köprüye değil, boğaz 
geçişine. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tabiî tabiî, boğaz geçişi. O manada söylüyo
rum, mektup da yazmışlar Planlamaya... Cumhuri
yet Halk Partisinin sayın üyesi Bayırdırh'k Bakanı ol
duğu zaman Planlamaya «Bir geçiş daha lâzımdır» 
demiş. Bundan memnun oldum; Anlaşılıyor ki, Cum-
huniyet Haik Partisi birincisine itiraz 'ediyor, ikinci
sini ka)bul ediyor. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Değerli (milletvekilleri, diyalog kısmına geliyorum. 
Diyalogla ilgili vermiş »bulunduğum beyanat şudur. 
Bu beyanat tahrif edilmiştir yahut yanlış anlaşılmış
tır. Asgariden 'buraya benim demediğim manada 
geri lilrniştir. 

Som : «İküdar muhalefet ilişkileri sertleşmeye 
devam ediyor. Bu konuda ne dersiniz?» 

«Fevkalâde üzülüyorum. Gerçekten iktidar mu- j 
halefet ilişkileri çek hassas ve kızgın "bir ortama sü
rüklenmiştir. Bunda büz kusurlu değiliz. Geçen haf
ta da size söyledim: Hükümetler »başlarına mesele çık
sın istemezler. Hükümetler durup durduğu yerde 
muhafefete hücum da 'etmezler. Yani iktidarlar mu
halefete durup durduğu yerde hücum etmezler, ama J 
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her gün verilen 'beyanatları görüyorsunuz. Biz ne
fis ımüdafaası içine sürüklenmişizdir ve kişilerin şe
ref ve haysiyetleriyle oynanmaktadır. Bu siyaset 
değildir, gerçekten kiyaset değildir bu. Bu, doğru
dan 'doğruya bir nevi, Türk siyasetini çıkmaza sürükj 

leme ve siyaset yapıyoruz diye şahısları zedeleme, le
kelemedir. Bunun mamlekâte, 'millete hiçbir fay
dası yoktur. Milletin siyasetçilerden 'beklediği, mil
letin meselelerine çare bulmaktır. Şahıslara hücum 
etmek suretiyle milletin hangi meselesine çare bulu^ 
nalbillr? Bize hücum edilmediği, 'bizim şeref ve hay
siyetlerimizle oynanmadığı sürece, ıbiz 'kimsenin şe
ref ve haysiyetine en ufak 'bir söz söylemeyiz. As
lında iyi şeyler değildir. Gerçekten üzgünüm, ger
çekten memleket meselelerini konuşamıyoruz. Açık 
söylüyorum, memleket meselelerini konuşarmyo: uz 
sizinle. Gerçekten diyaloglar kopuktur. Bu diya
logları söverek düzeltmek mümkün değildir. Uma
rım, karşılıklı saygıyı yeni baştan ihya edebilelim,' 
Aksi hâl memnuniyet verici değildir.» 

Şimdi ben bunu söyledim. Cumhuriyet Halk Par
tisinin Saym Genel Başkanı buraya geldi, esefle söy
leyeyim ki, ben köşeye sıkışmışım da, kendilerine böy
le bir şey di yormuşum. Ben burada ne diyorum? 
Aklın gereğini sorumluluğun gereğini söylüyorum. 
Benim dediğim şey gerçekten - yani bu iş kızgındır, 
kızgm devam etsin diyemem 'ben, benim sorumlulu
ğum var- memleket meselelerini .-konuşamıyoruz, 
gerçekten diyaloglar kopuk. Bu gerçekleri söylüyo
rum ama, bunun küfürle düzelmeyeceğini söylüyo
rum. Her gün Hükümetin manevi şahsiyetine haka
ret yağdırıidığını söylüyorum. «Bu, muhalefet değil
dir.» diyorum, «Türk siyasetini rayından çıkart-
•ma&Jîır,» diyorum. Gerçek de 'budur. 

Sözlerimin 'başında söyledim : Bizim hükümet 
olmamız size, bizi tahkir hakkını vermez. Böyle 
mücadele de olmaz zaten. Ben "bunu söylüyorum. 
Burada nereden çıkıyor, «Demirci köşeye sıkışınca 
böyle yapar.» filan diye. Nereden çıkıyor (bunlar? 
Köşeye falan sıkışan yok, kolay kolay köşeye falan 
da Al'lalh'ın inayetiyle sıkışmayız. Şimdi söyleyece
ğim şudur: Aslında her halde köşeye sıkışsak bile, 
size sığınmayacak kadar şeref ve haysiyet sahibiyiz. 
(A. P. sırala'nndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi geliyorum vergi iadesine. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Mobilya, 

mobilya. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Mobilya, mobilya. O.aya geldim. İşte «Pilav
dan dönenin kaşığı kırılsın» dediğim burası. 
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ALEV COŞKUN (İzmir) — O faalde, neden kaç
tın Meclisten? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — 21 Ocakta vermişsiniz önergeyi. Evet, işte 
'ban buradayım, bir yere gittiğim yok. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Biz topladık sen 
yoktun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Buradayım, bir yere giıSt'iğim yok. Türkiye 
Büyük Millet Meclisini toplamak 'benim elimde değil. 
Toplayın Türkiye Büyük Millet Meclisini, ben hu
zurunuzdayım. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, son söz sırası sizin 
ef'Jiim, çok rica öderim. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Niye kaçtın? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Ben huzurunuzdayım. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun, nica •ederim iki de

fa 'konuşmayın efendim. 
ABDI ÖZKÖK (Bolu) — Huzurda olmanın da 

fok usulü var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Şimdi aslı nida sizinki hesap sormak değildir. Si
zinki tuzak kurmaktır, tuzak. Tuzak (kurmaktır. 
(A. P. sıralarından «'Bravo» 'sesleri, alkışlar) Bana 
meyin hesabını soruyonsunuz? 

27 . 3 . 1975 tarihli Mûllc't Meclisi Tutanak Der
gisi (Sayfa : 361): 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Af teklifinde dik
kate alınmasını istediğimiz diğer bir konu da, Başba
kanlık, 'bakanlık yapmış kimselerin mutlaka af kap
samı dışında tutulmalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti 
(hükümetlerinde gerek Barbakan, gerekse Bakan ola
rak hizmet gören kimseleri affa sığınmış gGbi gör
mek ve göstermek fevkalâde sakıncalıdır. Şayet bir 
(istisna sağlanmazsa Cumhuriyet hükümetleri ımöesse-
so olarak ağır yara almış olur. Adalet Partisi 'olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde gerek (Barbakan, 
gerek Bakan olarak hizmet görmüş kimselerin af 
kapsamına alınmasına kesinlikle karşıyız ve bütün 
imkânlarımızla buna karşı çıkmaya devam edeceğiz.» 

Şimdi sayın milletvekilleri, Türkiye'de gerçekten 
kamu hizmeti görmek güçtür. Her ülkede güçtür ya. 
'Bizim memleketimizde güçtür. Gerçekten bizim 
memleketimize, bu büyük memlekete hizmet veri
lirken çok dikkatle hizmet verilir ve itina ile hizmet 
verilir. Söylediğim gibi bu güçlük daha uzun süre 
devam edecektir. 

Bana çeşitli ithamlar yöneltildi. Ben 1971 senesin
de bu Mecliste foana itham yöneltenlere şunu dedim: 
«Dövkıtin arşivleri elinizdedir. Buyurun iben de ıbu
radayım...» Ve..j 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Pilavdan... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Müsaade 'buyurun ©fendim Allalh Allah.. Bu
rada beni nefis müdafaası içine soktuktan sonra, as
gariden nezaket kaidesi 'beni dinlemek. Ve bunlar 
kolay şeyler değil, her gün ou tarz şeylere maruz kal
mak. O kadar şık şeyler de değil.' 

Şimdi bakınız ne söylemek istiyorum. Beraatı 
zimmet asıldır. Yani 'bir kimsenin suçluluğu ispat-
lanmadıkça, o kimse suçlu sayılamaz. Binaenaleyh, 
bir İthamda mı bulundunuz, itıhaimda 'bulunduğunuz 
kimse suçsuzluğunu ispatla değil; ithamda bulunan 
suçluluğu ispat ile mükelleftir. «Beyyine külfeti» de
nen külfet. Binaenaleyh hiç kimse namusluluğunu 
ispat ile mükellef olmayıp, aksi düşüncede olanlar 
varsa, onların onu ortaya koyması lâzımdır. Aksi 
faa'Me, ta gün ortaya atılan isnatlar karşısında kişi 
maıhkeme ilâmı alıp gelmek mecburiyeti ile karşı kar
şıya kalır, alamadığı takdirde de lişîer karma karışık 
'o'ur. Bir kişi o kişiyi, o kişi öbür kişiyi; binaen-
aleyih öyle lekelenmedik adam bırakılmaz. Onun için-
ıcîfr ki, «engizisyon devri» n/den beri kişi kendisinin 
suçsuzluğunu ispat ile mükellef değil, suçluluk isnat 
eden, suçluluğu ispat ile mükelleftir. Şimdi geliyo
rum... 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Kaçır/orsun. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Nereye kaçıyorum can-ım buradayım işte. Tut
turmuşsun bir «Kaçıyorsun, kaçıyorsun» diye. (A. P. 
sıralacından gürültüler) Kaçmak mümkün mü? Şa
yet kaçmıak mümkünse, gelin beraber kaçmanın yol-
la-ıını tıkayalım. Başta ben geliyorum, getirin. Kaç
mak mümkünse, 'bugünkü mefvzuat Türkiye'de bir 
şeyi örtbas etmeye veya bir şeyden kaçıp kurtulmaya 
imkân veriyorsa, getirin bir kanunu ilk imzayı İben 
atacağım ben. Ben atacağım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi geliniz, bunlardan bir şey çıkmaz. Ne di
yorsunuz siz? Ne diyorsunuz? 

ETEM EKEN (Çorum) — (A. P. sıralarına kar
şı) Milletvekilisiniz, burada yemin ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Eken. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Efendim, mobilya ihracatı olmuş. Mobilya ih
racatına vergi iadesi ödenmiş. Vergi iadesi kanunla-
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rmı biz çıkarmadık. Birinci Beş Yıllık Plan dönemin- I 
de 28 Şubat 1963 tarih 202 Sayılı Kanunla yatırım 
indirimi ve 5 Temmuz 1963 tarih 261 Sayılı Kanun
la ihracatta vergi iadesi; 25 Mayıs 1964 tarih ve 174 
Sayılı Kanunla gümrük taksitlendirilmesi ve muafi
yetleri imkânları tanınmıştır. Bunların hiç birisini biz 
çıkarmadık. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Nasıl çalış
mış? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1963'de nasıl çalışmışsa, 1964'te nasıl çalışmış
sa ve kanun «nasıl çalışacak», diyorsa, öyle çalış
mış. I 

Şimdi 1974'te nasıl çalışmış? 39 firma yahutda 
14 firma 39 defa 1974 senesi içerisinde Ticaret Ba
kanlığına müracaat etmiş. Ticaret Bakanlığı «usulüne 
uygun mu, değil mi» kanununa göre bakmış, bu 39 
firmaya da müsaade vermiş. Aslında vergi iadesi sa
dece mobilya üzerinde değil, yüzlerce kalem üzerin
de yürütülmektedir. 

Hadise 1974 yılında olmuştur; yani Cumhuriyet 
Halk Partisi Sayın Genel Başkanının, Başbakan oldu
ğu dönemde olmuştur. Şimdi neye isnat ediyorsunuz? 
«Bu hayâlidir.» Tamam, ihbar kabul ettik hayalî ise; 
tetkik ettirdik, mahkemelere «bunu ihbar kabul edin, 
tahkikat açın» dedik daha doğrusu savcılara. Yargı 
organları ilgili daireleri yürütüyor. Şimdi eğer bu 
muamelede yolsuzluk sabit olursa, suçlu sizsiniz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar, C. H. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler). 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Ne suçlusu, ne
yin suçlusu, hırsızlıkta başbakanlar ne zamandan be
ri suçlu, senin döneminde. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yani sizin devrinizde olmuş bir şeyin suçlusu 
ben niye olayım? Ben niye olayım sizin devrenizde 
olmuş bir şeyin suçlusu? 

DENÎZ BAYKAL (Antalya) — işlenen cinayet
lerde sen mi suçlu oluyorsun? (Şiddetli gürültüler). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kimseye mobilya için vergi iadesi bizim Hü
kümetimiz zamanında verilmemiştir... I 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Savsakladın sen, 
savsakladın, aylarca sustunuz. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Senin ne
yin oluyor? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Savsaklamadık, hepsi yerinde, hepsi yerinde... j 
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BAŞKAN — Sayın Başbakan bir hususu rica ede
yim, bir dakikanızı rica edeyim. Sayın Başbakan ga
yet iyi bilirsiniz ve takdir edersiniz ki, İçtüzüğe göre 
Heyeti Umumiyeye ve Başkanlığa hitap etme duru
mundasınız; «Sizsiniz» diye bir hitapta bulunursanız, 
bunun sonunu almamız mümkün değildir. Bu usule 
riayet edeceğiniz ümidi ile devam buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Aşağıdakiler «Siz», derse ne olur. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Köylüoğlu, zaten 
usulsüzlük almış yürümüş; senatör arkadaşlarımız da 
var, onlar da müdahale ediyorlar, çok rica ederim. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Müdahale eden 
kim? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi yolsuzluk sabit olursa, sonucu parayı ge
ri almaya gider, parayı geri almaya gider; ama, yol
suzluk sabit olursa. Benim zamanımda yapılmamış 
bir muameleden yani, benimle zerrece alâkası olma
yan bir muameleden, ben niye sorumlu olacağım? 
(C. H. P. sıralarından gürültüler). 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Senin zamanın
da ortaya çıktı; gerektiği gibi soruşturma yapmıyor
sunuz, soruşturma yapanları atıyorsunuz görevinden, 
gerektiği gibi soruşturma yapmıyorsunuz. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Soruşturma yapıldı, yapılıyor. Soruşturma ge
rektiği gibi yapıldı, yapılıyor da; mahkemede yapı
yor, hepsi de yapıyor. 

Yalan söylüyorsun, yalan. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Şeref Durugöl'ü 

niye attın? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Siz tetkik kararı... 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, müdahale edi

yorum mütemadiyen... Sayın Baykal, ifade etmek is
tediğinizi emrivakiyle de olsa ifade ettiniz efendim, 
daha ısrar etmeyiniz efendim; ikaz ettim «olmaz»< 
dedim, çok rica ederim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — «Yalan söylüyor
sun» diyor, Sayın Başkan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Siz tetkik kararı değil, suçluluk kararı almışsı
nız. Ben bundan korkmam. Meclisi haksızlığa alet et
mek istiyebilirsiniz, bu Yüce Meclisin vicdanı var
dır. Açıklıkla ifade ediyorum; hiç kimseye sığınmam, 
hiç bir zaman sığınmadım, Cenab-ı Allah'tan ve mil
letimden başka kimseye sığınmam. (A. P. sıraların-
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar). 
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. ÎSA AYHAN (Aydın) — Terakki Şirketine .sığı
nırsın, Terakki Şirketine. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hiç bir ayıpla malul değilim. Yalan ve iftira
dan korkmadım. Yalan ve iftiraya karşı savaş verdim 
geliyorum. Alnım açık, yüzüm ak, başım diktir. Yü
ce Allah nereye kadar götürürse, oraya kadar gide
rim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, ayakta sürekli alkışlar, M. S. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (tstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... 
Sayın Ölçen, çok rica ederim efendim; ben «muh

terem arkadaşlarım»' diye başlıyorum siz «bir daki
ka» diyorsunuz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Daha önce 
söz istemiştim. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sayın Hü-
dai Oral, Başbakanın konuşması sırasında kendisine 
sataşıldığını ve ileri sürdüğü görüşten farklı bir gö
rüşün kendisine izafe edildiğinden bahisle İçtüzüğün 
70 nci maddesine göre söz talebinde bulunmuşlar
dır. 

Kendileri de takdir buyururlar ki, şimdiye kadar 
Başkanlıkça Sayın Hüdai Oral'a söz verilmemiştir. 
Söz verilmediğine göre, ileri sürdüğü bir fikrin aksi
ne bir mütalaanın kendisine izafesi mümkün değil
dir. Bu bakımdan 70 nci maddeye göre bir işlem ya
pamayacağımı ifade etmek, isterim. Rica ederim, mu
ameleleri ikmal edeyim efendim... 

I-IUDAI ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, öner
gemi aynen okuyun, kabul etmeyin. Bana «Yalan 
söylüyorsun» dedi. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ederim. 
Önergenizi verdiniz, okuyacağımı da söylüyorum. 
(Gürültüler). 

HUDAİ ORAL (Denizli) — Okumadınız ki. 
BAŞKAN — Okuyacağımı da söylüyorum, «Oku

yun» diyorsunuz, «Evet», diyorum. 
HUDAİ ORAL (Denizli) — Buyurun okuyun. 
BAŞKAN — Kaç defa okuyacağımı söyleyece

ğim? Okuyorum. 
«Sayın Başbakan, Keban Barajı ile ilgili olarak 

şahsıma «Yalan söylüyorsun»* demek suretiyle şah
sıma sataşmış ve ileri sürdüğüm görüşten farklı bir 
görüş ileri sürmüştür. İçtüzüğün 70 nci maddesi ge
reğince söz vermenizi dilerim.»* 

I Bir defa «dileme» ile değil, «istemle» olur söz 
vermek; bir. (Gülmeler). 

İkinci husus : 70 nci madde gayet sarihtir. Ben, 
müzakereleri gayet dikkatle takip ettim; yerinizden 
kalktınız, «Siz yalan söylüyorsunuz» diye elinizi uza
tarak kürsüye doğru yürüdünüz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hayır Sayın Baş
kan. 

' BAŞKAN — Zabıtlarda vardır, ısrar ederseniz, 
ifade ettiğim şekilde zabıtlara geçmiş olduğunu tet
kikten sonra göreceksiniz. İsrar ederseniz zabıtları 
tetkik ettirir ve gerekli muameleyi yaparım. Çok rica 
ederim Sayın Oral, oturun lütfen. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan... (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. Tamam 
( efendim, okudum, izah ettim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, öner
gemi okudunuz. Önergemde açıkladığım gibi, sataş
mayı o kürsüden cevaplamak için söz isteyebilirim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Söz vermediğim 
halde hiç mesele çıkartmayınız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ancak, 1961 ve 1964 
I yıllarında Mecliste olmayan Başbakanın, Keban'la 

hiç bir alâkası olmamıştır. Yalan söylüyor, tekrar 
ediyorum yalan söylüyor!.. (A. P. sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler, «Yuh» sesleri). 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN •— Muhterem arkadaşlarım, yine Mar
din Milletvekili Sayın Nurettin Yılmaz; Sayın Başba
kanın konuşmaları sırasında, Malatya ve Zeytinbur-
nu olaylarından bahsetmelerine rağmen, Mardin'de 
cereyan eden bir olaydan bahsetmemesi nedeniyle, 
kendilerinden bu hususun da aydınlatılması hakkın
da Başkanlıktan bir talepte bulunmuşlardır. 

Her milletvekilinin kafasından geçen şeyi Hükü
met bilip de burada açıklamaya ne imkân bulabi-

I lir, ne de böyle bir olanak vardır. Eğer bir soru sor
mak niyetinde ise arkadaşımız usulüne göre bu sua
li sormak suretiyle bu arzusunu da tatmin etmiş ola
bilir. 

I Bunu da bu nedenle muameleye koymuyorum. 
Sayın Ölçen, buyurun efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çok teşekkür 
I ederim Sayın Başkan; İçtüzüğün' malumunuz olduğu 
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veçhile 70 nci maddesine istinat ederek, iki noktada 
Cumhuriyet Halk Partisi Grııpu adına bana açıkla
ma yapma -imkânı vermenizi istiyorum. Özür dile
rim «diliyorum», diyecektim; dilemeyi kabul etmedi
ğiniz için özür dileyerek «istiyorum» diyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün tabiri, benim değil efen
dim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bunlardan 
bir tanesi, 1976 Programında söz sorusu olan tahri
fatla ilgili, karşılıklı soru sormanın gereği itibariyle 
konuya bir açıklık getirmektir. 

Ötekisi, Üniversiteler Yasasından «Milliyetçilik» 
deyiminin çıkartılmasiyle Cumhuriyet Halk Partisini 
Yüce Mecliste sanki milliyetçiliğe karşıymış gibi gös
termek dolayısıyle açıklama rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, hassasiyetinizi anlıyo
rum. Bendeniz de müzakereleri takip ederken, Sayın 
Başbakanın milliyetçilikle ilgili açıklamalarını da dik
katle takip ettim. 

1750 Sayılı Yasa'da bazı tabirlerin, deyimlerin ve 
bu arada «milliyetçilik» tabirinin de Anayasaya aykırı 
olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisinin Ana
yasa Mahkemesine yaptığı müracaat ile Anayasa 
Mahkemesinin verdiği karardan bazı kısımları oku
dular. 

Şimdi, hassasiyetinizin nedenini anlamak ve 70 
nci maddeye göre bu konuda söz vermek mümkün 
değildir. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Grup Başkanvekili olarak yaptığınız müracaatı 

dinledim. Sataşma, eleştiri, bir de 70 nci maddenin 
uygulanabilmesi için izafe edilen fikir, - kendi be
yanının dışında kendisine bir fikir izafe edilmiş ol
ması - buna girmiyor. «Sataşılmaya giriyor» diyor
sunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen
dim yanhş anladınız. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Giriyor efen
dim, izin verirseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Oturduğunuz 
yerden ifadeyle... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Oturarak din
leyebilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, oturun ben bitire
yim, tekmilleyeyim; ondan sonra bir itirazınız olur
sa onu da karşılamaya çalışayım. 

Sayın Başbakanın okudukları, Anayasa Mahkemesi 
kararının gerekçesinden bazı kısımlardır. Bu gizli bir 
şey değildir. Tarihi, sayısı belli olan bir şeydir. ICal-
kar bu gerekçenin başka bir yerini de siz okursanız, 
ona da bir cevap hakkı doğacak. Böylece bu Anaya
sa Mahkemesi kararının ve gerekçesinin tamamını 
okumak durumunda mı kalacağız? Bu mümkün de
ğil. Esasen hiç bir hatip, hatta Hükümetin hiç bir 
üyesi - Başbakan da dahil - herkesi tatmin etmeye 
mecbur değildir. Sorulur, cevap verir; cevap alır, tat
min olur, olmaz. 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) — İtham da etmez ama. 
BAŞKAN — Ondan sonra başka murakabe yol

larına baş vurur. Birinci kısımda bu, 
ikinci husus : 1976 Programının, Devlet Planla

ma Teşkilâtından Yüksek Planlama Kuruluna ve Hü
kümete kadar intikali ile, orada bir tahrifat yapılıp 
yapılmadığı hususu. Günlerden beri basında bu hu
sus eleştiriliyor. Sayın Ecevit de Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına yaptığı konuşmada, bu konu 
üzerinde uzun boylu durdular. 

Sayın Başbakan da buna cevaben, «Öyle değil
dir, -• böyledir. 3 safhadan geçmesi lâzım. Planlama 
hazırlar, Yüksek Planlama Kuruluna gelir, oradan da 
Hükümete gelir.» diye o da bir karşılık verdiler. 3 
belge vardır diye karşılık verdiler. 

Şimdi, 70 nci maddeye göre yaptığınız bu .talebi 
yerine getirdiğim takdirde; günlerden beri basında, 
Mecliste haîlolunmayan ve neticeye bağlanamayan 
bir hususu, söz verdiğim takdirde. 10 dakika içinde 
nasıl karara bağlayacaksınız da, herkesi tatmin edici 
bir neticeye nasıl varacaksınız? (C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler). 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — O takdir size ait 
değil. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım, 10 dakikalık süre bile çok gelecektir ve muhte
melen, eğer amacın dışına ç;karsanı en ufak bir ika
zınızla kürsüyü terkedeceğim. 

Böyle açıklamayı, ki sadece bizim Anayasa Mah
kemesine başvurma yazımız yanlış bir kanı uyandı
racak * şekilde burada kasıtlı olarak okunmuştur ve 
ayrıca Bakanlar Kurulu Kararına olan itirazımızın 
söz konusu olmadığı, ondan önceki bir prosedürün 
burada yanlış ifade edildiği hususunda açıklama yap
mam gerekecek ve ayrıca bir belge ile ispata davet 
edildiğimiz için Sayın Başbakan tarafından, bu bel
genin anahaüarını sadece bir dakikada izah edece
ğim. 

— 297 — 



M. Meclisi B : 58 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ölçen. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALI NEJAT ÖLÇEN 

(istanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Önce Sayın Başkana, bana söz vermek lütfunda 
bulunduğu için özellikle teşekkür ederim. Sizleri za
manın bu geç saatinde rahatsız edeceğim için, affını
za sığınmak isterim. 

Şimdi, ilk olarak, Üniversiteler Yasasında gerçek
ten «J\filliyetçi» kelimesinin çıkarılmasıyle ilgili bir 
baş vurma söz konusu olmuştur. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

Onu da ifade edeceğim efendim. Ancak,... (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Efendim, hanginizin arzusunu tat
min edeyim? Çok rica ederim. 

Sayın Ölçen, ileri sürdüğü konudan ayrılmamak 
şartıyle, söz talebinde bulundular. O itimadı suiisti
mal etmeyecekleri kanaatiyle söz verdim. Buyurun 
dinleyin efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — «Gençlik, 
örf ve âdetlerine bağlı ve milliyetçi olarak yetiştirile
cektir» deyiminde «Milliyetçilik»* kelimesinin hangi 
anlama geleceği, nerelere çekileceği, içinde hangi un
surların yer alacağı ciddî bir kuşku konusu olmak
tadır. 

Böylece size öyle bir belge ifade etmek isterim ki; 
orada biri milliyetçiliği bir başka türlü, bir başkası 
bir başka biçimde kabul edebilir. 

Bir kitaptan şu cümleleri okuyorum. Bakınız Türk 
töresi nasıl izah ediliyor ve «Milliyetçilik» burada 
hangi kelimelerle yerini buluyor : 

«Hanedan mensubuna ölüm cezası verilince ken
di yayının kirişi ile boğulurdu. Osmanlı devrinde bi
le bu böyle olmuştur. Namussuzluğun, iffetsizliğin 
cezası ölümdü. O da şerefsizce öldürüldü. Türklere 
büyük kuvvet veren, onlarda disiplini sağlayan bu tö
re esasları olmuştur. Eski Türklerde suç; şerefli suç, 
şerefsiz suç olmak üzere ikiye ayrılırdı», deniyor. 

Şimdi, eğer milliyetçilik böyle tanımlanırsa ve eğer 
milliyetçilikten «Kurt gibi ulumak» anlaşılıyorsa, o 
takdirde böyle milliyetçiliğin yeri yoktur. (A. P. sı
ralarından gürültüler, C. H. P. sıralarından alkışlar). 
Bundan ötürü itiraz ediyoruz, ne anlama çekileceği 
belli olmayan bu «Milliyetçilik»* kelimesine. Bizim 
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milliyetçiliğimiz, altı umdemizde belirmiştir ve o mil
liyetçiliği sahtecilikle elimizden almaya hiç kimsenin 
gücü de yetmeyecektir, hakkı da olmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, diğer husustaki fikri
nizi ifade ediniz efendim. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Arzedeyim 
efendim. 

Gerçekten Hükümetlerin en doğal hakkıdır, planı 
da kararı da kendi siyasetine uygun olarak verir. Bu
na hiç bir kamu görevlisinin müdahale etmeye ne 
hakkı vardır, ne de yetkisi. Planlama Teşkilâtında 
uzun süre, hatta bir ara Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel ile gençlik çağlarında uzman olarak bir oda
yı paylaşan bir arkadaşınız olarak, bu hususa dikkat
le riayet ediyorum. Ancak, bir noktayı dikkatlerini
ze sunmak istiyorum. 

Bu nokta, hakikaten bir plan veya programla il
gili Bakanlar Kurulu kararının üç prosedürden, üç 
süreçten, üç işlemden geçmesi zorunluğudur. Bunlar
dan bir tanesi, planın hazırlamış olduğu program tas
lağı. Ötekisi, bu program taslağının Yüksek Planla
ma Kurulunda görüşülerek Yüksek Planlama Kuru
lunun onayından, mühüründen geçmiş olan orta aşa
madaki taslak. Üçüncüsü, buna dayalı olması gere
ken Yüksek Planlama Kurulu kararından sonra Ba
kanlar Kurulu kararnamesi. 

Bakanlar Kurulu kararnamesi, -kendisinden önce 
üç belgeyi de değiştirebilir. Buna hiç kimsenin itira
zı olamaz. Ama, orta aşamada yer alan Yüksek Plan
lama Kurulu kararında yahut Yüksek Planlama Ku
rulu toplantısında, politikacı ile teknisyenin, üç daire 
başkanı ve müsteşarın, üç bakan ile başbakanın ay
nı haklarda ve aynı yetkilerde ve hatta gerekirse oy
lama yapmak suretiyle kesinleştirdiği - yasa böyle
dir; 91 sayılı Yasada, bir başbakanın başkanlığında 
üç bakanın ve müsteşarın ve üç daire başkanından 
oluşan Yüksek Planlama Kurulunda kararların oyla 
alındığı bir tarihe kadar uygulanmış bir gerçektir. Son
ra nasıl değişti bilmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, 91 sayılı Kanun, eli
mizdeki içtüzük ve Anayasada da var, izahtan ziya
de. belgeyi lütfedin de, bu işi tamamlayalım efen
dim. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Haklısınız 
efendim. 

Yüksek Planlama Kurulu kararından geçen her
hangi bir sahife, raporun kendisi, ancak o kararda 
imzası olanların mutabakatı dahilinde değiştirilir. 
Ama, Bakanlar Kurulu bu değişikliği kendi ihtiya-
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rmda ve iradesinde yapmıyormuş, gibi görünerek, ya 
da öyle göstererek orta aşamadaki belgeyi değiştirdi
ği ve fakat o belgenin üzerinde teknisyenlerin imza
sı bulunduğu zaman yapılan iş Yüksek Planlama Ku
rulu kararının değiştirilmesi değildir. Yapılan iş, Yük
sek Planlama Kurulu kararına bağlı olan o belgenin 
bozulmasıdır, kendi gerçek niteliğinden kaydırılma-
sıdır. 

456 ncı sayfa ve 439 ncu sayfalarda yapılan de
ğişiklikler, bu nitelikteki değişikliklerdir. Bu, siyasal 
iktidarın kendi tercihini ortaya koyduğu değişiklik 
mahiyetinde bir değişiklik değildir. Bu, eğer karşılıklı 
ithamlar ve karşılıklı soru sormalar şeklinde devam 
edecek ise; aynı konuyu buraya Meclis Araştırması 
olarak getireceğiz ve o zaman durum açıklığa kavu
şacaktır. (A. P. sıralarından alkışlar). Ve o zaman şu 
görülecektir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — İfade edin de bit
sin. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) —. İfade edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — 456 ncı say
fada ve 439 ncu sayfada; burada orta yere bir baş
ka kâğıt yapıştırılmak suretiyle monte edilen bilgiler, 
siyasî tercihin sonucu değildir. Bu bilgiler üzerinde 
Planlama Teşkilâtının teknik kademelerinin mutaba
katı söz konusu değildir; ama mutabakatı varmış gi
bi Yüksek Planlama Kurulunun ıstampası, damgası 
basılmıştır ve Yüksek Planlama Kurulu üyelerinin im
zalan vardır. 

işte sahtekârlık budur ve bu er geç bu kürsüde 
ortaya çıkacaktır. Hepinizi saygılar ve sevgilerle se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından sürekli alkışlar). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, söz istiyorum, açıklanan belge hak
kında. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kim at
mış imzayı? Dosyayı verin bakalım. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Size itimadımız 
yok, vermiyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Veremeyiz 
efendim, bunu da alır götürürsünüz. (A. P. ile C. H. P. 
sıraları arasında şiddetli gürültüler, karşılıklı tartış
malar ve ayağa kalkmalar). 

BAŞKAN — Sayın Cartı çok rica ederim. Sayın 
Ustündağ, Sayın Çevikçe rica ederim efendim. 
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Sayın Topuz: rica ederim efendim? Sayın Çevik
çe, efendim ne oldu? Çok rica ederim. (Gürültü
ler). 

Muhterem arkadaşlarım, çok rica ederim, bu nok
taya kadar geldiğimiz... 

ISA AYHAN (Aydın) — Sayın Başkan, Başba
kan belge hırsızlığı yapıyor Meclis önünde. (Gürül
tüler). 

ALİ İHSAN ULUBAHŞİ (Afyon Karahisar) — 
Senin sülâlen. 

• BAŞKAN — Lütfen efendim, oturun. 
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu ifade ede

yim. 
Sayın Başbakan, karşılıklı... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 

— Sayın Başkan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı alayım efendim. Bel

ki bir konuşmanıza imkân olmadan da bir neticeye 
varılabilecek, öyle zannediyorum. (A. P. ile C. H. P. 
sıralarından gürültüler, karşılıklı tartışmalar). 

Efendim, bir dakika oturun. Sizin de Başkanlık 
Divanı üyeniz var, ben görüyorum buradan. (A'. P. 
ile C. H. P. sıraları arasında karşılıklı tartışmalar). 

Lütfen, Sayın Akova. Efendim lütfen, hallettik 
rica ederim. Zaten bitmiş bir noktada neden böyle 
bir hadiseye sebebiyet veriyoruz. 

Sayın Başbakan, karşılıklı görüşmeniz sırasında, 
belgeyi Sayın Ecevit'in tetkik etmek üzere zatıâlinize 
vereceği gibi bir davranışı gördüm; eğer böyle olur
sa, mesele kendiliğinden halloluyor. Belgeyi tetkikini
ze versinler, bir hadise olmasın diye ısrar ediyorum, 
yoksa son kelime üzerine. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Anlatayım efendim. 

BAŞKAN — İfade edin efendim, ifade edin. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 

— Sahtekârlık iddiasını nefretle ve şiddetle reddede
rim. Söylediği şeyler yanlıştır. Söyleyeceğim bu ka
dar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Gelsinler burada 

tetkik etsinler. (Gürültüler). 
BAŞKAN — Sayın Ecevit, Sayın Eeevit... 
Muhterem arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki, Sayın 

Ölçen... 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe

hir) — Memur mu verdi size bunu? 
BAŞKAN —- Sayın Öztürk çok rica ederim ya

ni; biz yatıştırmaya çalışıyoruz, siz ne yapıyorsunuz. 
Sayın Öztürk, çok rica ederim bitirelim mi bu işi 
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burada? (Uşak Milletvekili Kadir Ozpak ile Ankara 
Milletvekili Oğuz Aygün arasında karşılıklı tartışma
lar). 

Çok rica ederim, size ne oluyor? (Başkanın tok
mağa vurması). 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın ölçen kürsüden 
inerken, Meclisimizde serdedilmemesi lâzım gelen bir 
hususu ifade ettiler, bir kelimeyi sarfettiler, Sayin Baş
bakan cevap verdiler. 

Bundan sonra, programımızın bir gün gecikmesi
ne rağmen, sayın Hükümetten... (A. P. ile C. H. P. 
sıralan arasında gürültüler). 

1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair (C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (Devam) 

BAŞKAN — Bütçe kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. 

Son olarak Hükümet adına Sayın Başbakan ko
nuşmuşlardı. Şimdi son sözü sırada bulunan İzmir 
Milletvekili Sayın Alev Coşkun'a veriyorum'. 

Sayın Coşkun buyurun. (C. H. P, sıralarından al
kışlar) 

Sayın Coşkun süreniz 20 dakikadır efendim. 
ALEV COŞKUN (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri; 

Sayın Demirel'in konuşmasını dinlerken çok 
önemli bir unsur dikkatimi çekti. Bu hükümete «Mil
liyetçi Cephe» adını verenlerin başında Sayın Demirel 
geliyordu. Düne kadar resmî belgeler dahil her yerde 

... Sayın Hükümetten sonra bir milletvekili arka
daşımızın da .konuşması olacaktır. Ondan sonra da 
açık oylama talebi vardır, bu talep gereğince işlem 
yapılacaktır. (Gürültüler.) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Bu bakımdan Millet Meclisinin 58 
nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu, 04.20'de tekrar 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 04.05 

-* 

böyle kullanılıyordu. Bugün dikkat ediyoruz, «Cep
he»1 adı gitmiş, «Cumhuriyet Hükümeti» deyimi gel
miş. Bunu umut verici bir gelişme olarak saymak 
için, sadece isimde değil, zihniyette de değişiklik ge
rekmektedir. Bu hükümfet cephe değil, Cumhuriyet 
hükümeti olduğunu göstermelidir. Öğrenciler arasın
da fark gözetmeyerek göstermelidir. Anarşistlerden, 
Cephe yanlısı olanlara arka çıkmayarak göstermelidir. 
Bu Hükümet Cephe Hükümeti değil Cumhuriyet Hü
kümeti olmak istiyorsa, önce halkı birbirine katan 
hükümet olmaktan, mezhepleri birbirine kırdıran hü
kümet olmaktan kendini kurtarmalıdır. Eğer Cephe 
Hükümeti değil Cumhuriyet Hükümeti olmak istiyor
sa, önce Anayasaya saygılı olmalıdır, önce Anayasa
nın kurumlarına saygılı olmalıdır. Anayasanın bir 
maddesini beğenip o maddesine dayanacaksın, öbür 
maddelerini, beğenmediğin maddeleri tenkit edecek
sin. Bu Anayasa ile hükümet edilmez diyeceksin, on
dan sonra geleceksin ben Cumhuriyet Hükümetiyim 
diyeceksin. İşte zihniyet değişikliği budur. 

Atatrük Türkiye'sinin Cumhuriyet Hükümeti an
lamına kavuşmak için, işte bu zihniyete kavuşmak 
gerek. Aylardan beri Türkiye'de birçok okullar kapa-

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılış Saati : 04.20 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : Hasan Tosyah (Kastamonu), Cemil Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşiminin 4 ncü oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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lı; aylardan beri Türkiye'de bir çok üniversiteler ka
palı, ders yapılamıyor. Hükümetin beslediği sokak 
eşkiyasınm korkusundan ders yapılamıyor. Hem ço
cukları okutmayacaksın, okumalarına engel olacaksın, 
istediğin yerde Cephe Hükümetiyiz diyeceksin, son
ra birden bire aklına gelecek Cumhuriyet Hükümeti 
Sıkışınca Cumhuriyet Hükümetiyiz diyeceksin. Cum
huriyet Hükümeti olmanız için, önce zihniyetinizi de
ğiştirmeniz gerek. Bir yılda okullardan beş bin ço
cuk atarak, altı bin öğretmeni, sürdürerek, kıyarak 
ancak Cephe Hükümeti olunabilir. 

Sayın Genel Başkanımız günlerdir soruyor; rad
yolarda soruyor, gazetelerde soruyor, dün de konuş
masında bu yüce kürsüden sordu. Hükümetin içindeki 
'bir kanat, parti militanlarmm kamu kuruluşlarına 
doldurulmasına göz yumarken, bunu özendirirken, 
kanunsuz olarak yapılan bu işler sürerken, Cumhuri
yet Hükümeti değil, ancak Cephe Hükümeti olunabi
lir. 

Demokratik Partinin sözcüsü Sayın Cevat Önder 
bu yüce kürsüden açıkladı. «Cephe» deyiminin köke
nine indi. Aslında bunun Lenin tarafından kullanıldı
ğını belirtince, siz bu sözü unutacaksınız, birden bire 
Cumhuriyet Hükümeti deyimini hatırlayacaksınız. 

Tariş'e ülkücü komandoları yerleştireceksiniz. 
izmir'de işyerlerinin komandolar hareketiyle ele ge
çirilmesi planlarını tezgâhlayacaksınız. 

Seydişehir'de, işçiyi işçiye vurduracaksınız. 
Sosyal Sigortalar'da, haklar kazanmış işçiyi me

mur yapmaya çalışacaksınız. Sonra Cephe Hükümeti 
olmayı bırakıp, birden bire Cumhuriyet Hükümeti 
olacaksınız. 

"Üniversite öğrencileri ölünce kılınız bile kıpırda
mayacak, insancıl bir davranışla üzüntü bile göster
meyeceksiniz. Güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldu
ğunu söyleyen komandolar, Bornova'da Türk Jan
darmasına saldıracak, Türk Ordusunun bir jandarma
sına saldıracak, sizin kılınız bile kıpırdamayacak. 
Başbakan Yardımcısı bu Türk -jandarmasını solculuk
la, komünistlikle suçlayacak, sizin... (A. P. sıraların
dan «Yok öyle şey» sesi) suçladı, gazetelerde var, 
beyanları var. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşılıklı ko
nuşmayın; rica ediyorum. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Sizin kılınız bile 
kıpırdamayacak, sonra Cephe Hükümeti sözünü bıra
kıp, Cumhuriyet Hükümetiyiz diyeceksiniz. 

Dün gece bu yüce kürsüde Cumhuriyet Halk Par
tisi. Genel Başkanı Sayın Ecevit, başkentte komando

ların nasıl Türkiye'nin polisine hücum ettiğini anlattı; 
ama Demirel'e bakıyoruz, geldi buraya cevap verdi 
mi? Geleceksin Cumhuriyet Hükümeti olman içm 
«Evet, bu olayı tetkik ettirdim»1; «Hayır, sen bunu 
tahrif etmişsin» veyahut «tetkik ettirtim, cezalandırıl
ması için emir verdim1»1. Bunu diyemeyeceksin, sahte 
olarak Cumhuriyet Hükümetiyim diyeceksin. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... Rica edi
yorum. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Önce insancıl 
olacaksınız. Ölenler karşısında yüreğiniz sızlayacak. 
Anayasaya saygılı olacaksınız. Tarafsız olacaksınız. 
Hukuk devletine, Anayasaya saygılı olacaksınız. İşte 
o zaman Cephe Hükümeti değil, Cumhuriyet Hükü
meti olabilirsiniz. 

Bu sözlerimi uzatmıyorum. (Aı P. sıralarından 
«'Komünist cephesi» sesi) komünist cephesi değil, ko
münizmi biz durdurabiliriz, bu gidişle siz komünizmi 
getirirsiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, Sa
yın Coşkun rica ediyorum. 

• ALEV COŞKUN (Devamla) — Kısa kısa cevap
lar arz ediyorum. 

Köylüden, traktörden söz etti, Demirci. 1973' yı
lında fındık 9 lira idi; 1974'te Ecevit'in halkçı ikti
darında fındık 13,5 liraya çıktı, % 50 zam. Peki siz 
ne yaptınız? Köylüden bahsediyor. 

Fındığı 14 liraya çıkardın, pahalılık % 20 artar
ken, fındığa % 3,7 oranında zam verdin. (A. P. sı
ralarından «Gübre» sesleri) 

Gübre, biz... 
Diline dolamışın gübre. Gübreden de bahsedeyim. 

Dünyadaki konjonktür dalgalanmalar nedeniyle güb
reye zam yaptık. Ancak, 1975 yılında vatandaş güb
re bulamadı; karaborsacının elinde olan gübreyi bula
madı. 

Tarım ilâçlarını ne yaptınız? Tarım ilâçlarına % 
50, % ICO zam yaptınız. 37,5 lira olan tarım ilâcı 185 
liraya satıldı. Uzatmıyorum, zamanım yok. 

Traktöre gelince; 1973 yılında köylümüz, üretici
miz 65 ton buğday satarak bir traktör alabiliyordu. 
1974'te halkın içinden gelen, halkçı lider Ecevit'in ik
tidarında verdiği taban fiyatlarla ancak 30 tona bir 
traktör almak olanağına kavuştu. Sayın Demirel, 82 
bin liralık traktörü 165 bin liraya çıkardın, sen neden 
bahsediyorsun; hangi köylüden, hangi rakamlardan? 

BAŞKAN — Genel Kurula hitabedin, rica ediyo
rum efendim. 
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ALEV COŞKUN (Devamla) — Milliyetçiliğe ge- | 
linçe; bizim... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sen traktör al
dın, sattın mı? 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Özçelik, rica 
ediyorum efendim. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Efendim? Sen 
konuşma.-

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sen konuşma, 
sen. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Ağzını toparla. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun, Saym Özçelik, rica 

ediyorum efendim. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Milliyetçiliğe ge

lince : Bizim amblemimiz - her partinin amblemi 
var - altı oktur. Altı oktan birisi de, milliyetçiliktir, 
biz milliyetçiliğin eylemini yaparız, gereğini yaparız, 
haşhaşta yaparız, Ege Kıta sahanlığında yaparız, Kıb
rıs'ta yaparız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Peki siz, Ege Kıta sahanlığında, Ortak Pazarda 
ne yapıyorsunuz? Bunlar mı milliyetçilik? Milleti bir
birine düşürmek mi milliyetçilik? Çocukları öldürt
mek mi milliyetçilik? 

Biraz önce Grup Başkânvekilimiz, arz ettiler, açık- I 
ladılar. Bizim milliyetçiliğimiz, şu veya bu sapma 
milliyetçiliği değil; Atatürk Milliyetçiliğidir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, bu kür
süden yaptığı, konuşmada «Kendilerini devrimci sa
nan sahte solculara ellerimizi vermeyeceğiz demiştir»1 

dedi ve dün tekrarladı. «Kanlı ellerine ellerimizi ver
meyeceğiz»! dedi. Kimden bahsediyordu, kimden söz 
ediyordu? Dev - Gençten söz ediyordu ve Demirel'e 
sordu; «Siz ellerinizi komandoların kanlı ellerinden 
çekebilir misiniz?» Ne cevap verdi Demirel? Yok. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Kanlı eller, bir 
gün onu tarih yazacak; Türkiye'nin siyasî tarihi bu 
devri «Kanlı eller» olarak yazacak. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, karşılıklı konuşma
yın efendim, konuşmanıza devam edin, cevap verme
yin efendim, 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Ben efendim, şe
ye hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Cevap vermeyiniz efendim. I 
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ALEV COŞKUN (Devamla) — Sayın Demirel, 
beynelmilel komünizmden söz eder. Bu tehlikenin 
nereden geldiğini Genel Başkanımız sordu. Bu heyu
la nedir, nereden geliyor? Fransa'dan mı, Yunanistan' 
tan mı, Bulgaristan'dan mı, nereden geliyor? Yoksa 
Arnavutluk'tan mı, yoksa iki büyük süper komünist 
devlet - aslında komünist değil, komünist partilerin 
iktidarda bulunduğu - iki büyük süper güç birbirleriy
le ihtilâflarını çözdüler; Cinle - Rusya anlaştı da bü
tün dünyaya 'bir beynelmilel komünizm tehlikesi mi 
getirdi? 

Bunu anlatın, bunu söyleyin. Eğer, böyle bir şey 
varsa, bu devletlere karşı ne görev yaptınız? Ne gibi 
tedbirler aldınız, ne nota verdiniz? Bunlara karşı De
mirel, hiç bir cevap vermiyor. 

Sayın Ali Elverdi, «Beynelmilel komünizmi Tür
kiye'de Rusya'nın yaydığını» söyledi. Peki, siz ne 
yaptınız, bu konuda ne yapıyorsunuz, ne cevap veri
yorsunuz? Cevap yok. Demirel'ce cevaplar. Kossigin'i 
alıp kurdelâ kesmeye gideceksin, ondan sonra ken
di grupundan biri çıkacak, «Bunu Rusya yayıyor» 
diyecek. Rusya'dan kredi almak için taklak atacak
sın, ondan sonra da milletin karşısına geçip, komünist 
heyulası yaratacaksın; buna çocuklar bile güler. 

Şimdi, Demirel'in üzerinde çok durduğu Keban'a 
geliyorum. Keban'ın, (elindeki kitabı Genel Kurula 
göstererek) bakınız işte görüyorsunuz Birinci Beş Yıl
lık Plan, 1963 yılında, sayfa 383, ne diyor : «Fırat 
Nehri üzerinde 980 megavat gücünde ve 4,5 milyar 
kilovat yıllık enerji tüketim kapasitesinde Keban Hid
rolik Santralı da dahil olmak üzere termik santraller 
yapılacaktır.» 1963 Planı söylüyor, yani Birinci Beş 
Yıllık Plan. 

Derivasyon tüneli, Türk «Arı Firması»' na Cum
huriyet Halk Partisinin o devirdeki Hükümetinin 
Enerji Bakanlığınca ihale ediliyor. Bunu Sayın Selâ-
hattin Kılıç bilir, o zamanlar Enerji Bakanlığında 
çalışıyordu. Bu meseleyi - saygı duyduğumuz, böyle 
meselelerde ciddiyetine ve doğruluğuna inandığımız -
Sayın Korkut Özal da bilir, o zaman orada çalışı
yordu. İhaleye 12 Türk, 43 yabancı firma girmiştir. 
İhale Türk firmasına yapılmıştır. İhaleye giren yaban
cı firmalardan birinin adı «Morrison Firması» dır, 
mümessili de Demirel'di. 

Şimdi, yine Meclisimizin içinde bulunan başka bir 
namuslu üye bakın ne diyor; «27 . 5 . 1965 tarihli...» 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, bu nasıl söz? 
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BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Coşkun. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Efendim, bütün 
üyeler namusludur, herkes namusludur. 

BAŞKAN — Şüphesiz efendim, bütün üye arka
daşlarımızın namuslu olduğunun aksini hiç kimse 
iddia edemez efendim. Bütün arkadaşlarımız namus
ludur. 

HASAN ÖZÇELlK (Ankara) — Ne biçim söz? 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Sen niye gocu

nuyorsun? 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Namussuz. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Senin babandır 

o. O, senin baban. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum'. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Şimdi Demirel 

devrinin eski Enerji Bakanı Sayın Mehmet Turgut, 
bakın 27 . 5 . 1965 tarihli Millet Meclisindeki ko
nuşmasında ne diyor; «Bu noktaya gelmişken, 'bir hu
susu daha Yüce Heyetinize arz etmek isterim. O da, 
selefim Enerji Vekili arkadaşımla aynı devrede Ma
liye Vekili arkadaşımın seleflerinin ve bazı arkadaş
larımın zıttına meseleyi cesaretle ele almış olmaları, 
meseleye büyük alâka göstermeleri ve ellerindeki bü
tün imkânları kullanmış olmalarıdır. Teşekkür ediyo
ruz» 

Onun için burada... (A. P. sıralarından, «Ne alâ
kası var?» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim takip ediyorum, rica ede
rim müdahale etmeyiniz. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Sayın üyeler, bu
gün burada bazı hassas noktalardan bahsedildi. Şim
di ben de biraz hassas noktalara dokunacağım, baka
lım ne ses verecek. 

Hassas noktalar; Mason, Morrison, Şellefyan, 
Hacı Ali Demirel, Devlet Demiryolları arsaları, Zira
at Bankasından alınan milyonluk krediler, mebus pa
zarı, hayalî mobilya, harika çocuk Yahya Demirel, 
şapkayı alıp gitmek, mahkeme kararlarına saygısızlık, 
evrak sahteciliği, eli kanlı eşkiya ile işbirliği. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, simidi bir hususu za
bıtlara geçirmek istiyorum. Bir insan fukara olabilir, 
yoksul olabilir, yoksululk kader değildir. Bu nedenle 
yoksulluk her zaman yenilebilir. Ancak, kişi için en 
büyük felâket, fikir ve düşünce yoksulluğudur. Çağ 
dışı ilkel anlayış, bu fikir yoksulluğu tanımında ya
tar. Sayın Başbakanın uzun konuşmasından çok ya
rarlandık, konuşmasında bu tanımın ilginç nitelikleri
ni de gördük. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı ekonomik konularda sorular 
sordu, bu sorulara cevap alamadı. Kendi metotlarıy-
le Demirel mantığı ile bir konuşma; konuları yozlaş
tırmış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kal
kınmamızı diğer ülkelerle mukayese etmiş, kalkın
mamızın nereden nereye geldiğini anlatmış. Demirel, 
1945ten 1975'e kadar okul sayısını ve öğrenci sayı
larını veriyor, ama aynı dönemde Yunanistan, Bul
garistan neredeydi, şimdi nerede; bunu söylemiyor. 
Demirel bir sürü rakamları art arda sıralıyor ve ba
rajlar kralı olduğunu tekrar ispat etmek istiyor. Bir 
toplumun kalkınmasının yeterliliğini, ya da yetersiz
liğini ispatlamak için rakamları açıklamak çoğu kez 
gerçekçi olamaz, gerçeği yansıtamaz. Daha gerçekçi 
bir yaklaşım için, o toplumu en azından bulunduğu 
bölgedeki kendi yakın çevresi ile öteki toplumların 
büyüklükleri ile karşılaştırmak lâzımdır. 

Demirel'in Türkiye'nin kaderine dolaylı, ya da 
doğrudan hâkim olduğu son 10 yıl içinde Türk eko
nomisi hangi büyüklüklere ulaşmıştır? Buna karşılık, 
komşularımız hangi büyüklüklere ulaşmıştır? Ekono
mimizin bugünkü durumu hakkında bir yargıya va
rırken, en başta bu sorunun karşılığını aramak zorun
dayız. Türkiye'nin son 10 yıllık Demirel yönetiminde 
hangi noktaya ulaşabildiğini ancak aşağıdaki bilgi 
ve rakamlara göz atarak anlayabiliriz. Bakın : Ge
lişmekte olan ülkelerde kalkınma giderek artan yatı
rım miktarlarıyle gerçekleşir Bu açıdan bakıldığında, 
bir ülkenin millî gelirinden ne kadar fazlasını yatırı
ma ayırırsa, o kadar hızlı kalkınacağı açıktır. Örnek 
veriyorum : Yatırımların gayrı safî millî hâsılaya ora
nı Yugoslavya'da 1964 yılında % 24'dü, 1975'de % 
32; Bulgaristan'da 19<55'de % 2*0 idi, bugün •% 38. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, iki dakikanız var 
efendim. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Romanya'da 1965 
yılında % 25 idi, bugün % 33; Yunanistan'da % 18 
idi, bugün % 25; İran'dan örnek vereyim*, 1965'te 
% 15 idi, bugün % 25; ya Türkiye?.. Türkiye % 16 
idi, 10 yılda % 19'a çıkmış. Bu mudur kalkınma? 

Şimdi sanayi gelirinin, gayri safî millî hâsıladaki 
yerine bakalım. Yugoslav'ya % 34'ten % 42'ye fır
lamış; Romanya % 31'den % 4Cı'a fırlamış; İtalya 
% 30'dan % 34'e fırlamış; Yunanistan % 19'dan 
% 25'e fırlamış; Türkiye % 18'den % 23'lere çıkmış. 
Yine en önemli göstergelerden biri, elektriktir. 1965'te 
Yunanistan'ın adam başına elektrik üretimi Türkiye' 
nin % 0,2'sinden fazla idi, bugün % 5'e çıkmıştır. 
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'% 5 fazla Türkiye'den. Bulgaristan'da % 3,2 idi, 
bugün % 10; Yugoslavya'da % 4,1 idi. Yugoslavya' 
da bugün bu oran % 6'dır, Fazla uzatmıyorum.' arka
daşlar. 

Demirel «Büyük Türkiye»' den bahsediyor. «Bü
yük» olan nedir? 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, süreniz dolmuştur 
efendim. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Toparlıyorum 
Başkan. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz efendim. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin, rica ediyo- • 

rum efendim. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Şimdi Sayın De

mirel, yolsuzluk konusuna geldi; ben de diyorum ki, 
önemli olan hırsızlığın, yolsuzluğun ne zaman yapıl
dığı değil, hırsızın kim olduğudur. 

Arkadaşlar, 19 ncu yüzyılda yaşayan bir' devlet 
adamı var, John Braight. 

BAŞKAN — Efendim son cümlenizi rica ettim, 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Toparlama değil efendim, son cüm

lenizi söyleyin. Vaktiniz doldu efendim. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Son Cümlemi 

söylüyorum. 
Arkadaşlar, 19 ncu Yüzyılda yaşayan bir devlet 

adamı... 
BAŞKAN — Efendim son cümlenizi rica ettim, 

Sayın Coşkun. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Toparlama değil efendim, son cüm

lenizi söyleyin efendim. Vaktiniz doldu. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Hukukta bir şey 

vardır, «şüyuu vukuundan beter suç». Şüyuu vukuun
dan beter, şayi olmuştur. Gelirsin burada «açarım» 
dersin. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun sözünüzü bağlayın 
efendim. Rica ediyorum efendim. Tek bir cümle ile 
efendim. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Arkadaşlar, De
mirci'm bu durumu Adalet Partisini zedeliyor. De
mokrasinin işlemesi için... (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim' rica ediyorum. Sayın Coş
kun sözünüzü bitirin efendim, sözünüzü kesmek zo
runda kalacağım. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Ben sizleri değil, 
demokrasiyi müdafaa ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, sözünüzü keseceğim1 

efendim. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Son cümlemi söy

lüyorum efendim. Cümlemi bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Kaçıncı cümle efendim? Rica edi

yorum efendim. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Demirel'in bu tu

tum ve davranışı karşısında esefle belirtelim ki, 
Adalet Partisi siyasî gücünü giderek kamuoyunda yi
tirmektedir. 

O bakımdan Demirel, Mecliste demokratik yol
dan düşürülmelidir. Hepinize saygılar sunarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 
Sayın milletvekilleri, 1976 yılı Bütçe Kanun tasa

rısının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım. Mad

delere geçilmesi hususunda açık oy istemi vardır. 
Önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan bütçenin tümünden maddele

re geçme oylanmasının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
115 nci maddesine göre, ad okunarak açık oylama 
usulüyle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara 

A. P. Grup Başkanvekili 
Oğuz Aygün 

Kocaeli 
M. 3. P. Grup 
Başkanvekili 
Şevket Kazan 

îzmir 
Yücel Dirik 

İstanbul 
M. 3. P. Grup 
Başkanvekili 

Süleyman Arif Emre 
Sivas 

Enver Akova 
Trabzon 

Mehmet Özgür 
Hatay 

Sabahattin Adalı 
Tokat 

Feyzullah Değerli 

Edirne 
A, P. Grup Başkanvekili 

Ilhami Ertem 
Mardin 

C. G. P. Grup 
Başkanvekili 
Talât Oğuz 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Bursa 
Halil Karaath 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Kayseri 
Selçuk İmamoğlu 

Denizli 
Fuat Avcı 

Samsun 
Mustafa Dağıstanlı 
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BAŞKAN — önergede imzası bulunan arkadaş
larımın ismini tekrar okuyup salonda olup olmadık
larını tespit edeceğim efendim. 

Sayın Oğuz Aygün?... Burada. 
Sayın İlhamı Ertem?... Burada. 
Sayın Şevket Kazan?... Burada. 
Sayın Jalât Oğuz?... Burada. 
Sayın Vücel Dirik?... Burada. 
Sayın Müfit Bayraktar?... Burada. 
Sayın Süleyman Arif Emre?... Burada. 
Sayın Zekiye Gülsen?.. Burada. 
Sayın Enver Akova?... Burada. 
Sayın Halil Karaatlı?... Burada. 
Sayın Mehmet Özgür?... Burada. 
Sayın Yılmaz Hocaoğlu?... Burada. 
Sayın Sabahattin Adalı?... Burada. 
Sayın Selçuk îmamoğlu?... Burada. 
Sayın Feyzullah Değerli?... Burada. 
Sayın Fuat Avcı?... Burada. 
Sayın Mustafa Dağıstanlı?... Burada. 
Açık oylamanın ad okunmak suretiyle yapılma

sı talep edilmektedir. 
Açık oylamanın ad okunması suretiyle yapılma

sını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Oylama ad okunmak suretiyle yapılacaktır. 
Adı okunan üye arkadaş ayağa kalkarak yüksek 

sesle «Kabul», «Çekinser», «Ret» kelimelerinden bi
rini belirtecektir efendim. 

Oylama işlemine, evvelâ istemde bulunan sayın 
üyelerden başlayacağım. (Açık oylama isteyen millet
vekillerinin oyları toplandı.) 

BAŞKAN — Bazı üye arkadaşımız rahatsız ol
duklarından bahisle, Başkanlığımıza müracaat etmiş
lerdir, ilk defa onların oyunu almak istiyorum. 

Sayın Faruk Sükan?... Ret. 
Sayın Mehmet Turgut?... Ret. 
Sayın Nazif Arslan?... Ret. 
Sayın Davut Aksu?.. Ret. 
Sayın Çerce!?... Kabul. 
Adana seçim çevresinden itibaren oylama işlemine 

devam ediyoruz. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Açık oylama sonuçlan gelmiştir, 

bilgilerinize sunuyorum. 1976 malî yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının maddelerine geçilmesi hakkında açık oyla
ma sonuçlarını arz ediyorum: 

Açık oylamaya 437 üye iştirak etmiştir; 229 ka-. 
bul, 208 ret, oyu verilmiştir. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Bu suretle madelere geçilmesi hususu kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, maddeler üzerindeki görüş
melere geçmeden evvel bir hususu bilgilerinize suna
cağım: 

1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının madde
lerinde ve maddelere bağlı bölümlere, daha önce 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan ve Bütçe Karma 
Komisyonunca aynen veya değiştirilerek kabul edilen 
değişikliklerle katma bütçelere ait değişiklikler ayrı 
ayrı rapor halinde basılmış ve sayın milletvekillerine 
dağıtılmış bulunmaktadır. Buna göre Bakanlık daire 
ve katma bütçelerinde yapılan değişiklikler, madde 
ve cetvellere işlenmiştir. Düzeltilmiş şekli ile, okunup 
oylarınıza sunulacaktır. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

1976 yıîı Bütçe Kanunu tasarısı 

Birinci kısım : Genel hükümler : 
Birinci Bölüm : Gider, gelir ve denge, 
Gider bütçesi : 

Madde 1. — Genel. Bütçeye giren dairelerin harca
maları bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(151 719 980 124) liralık ödenek verilmiştir. 

«Genel Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet borçları, 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan
lığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî istihbarat 
Teşkilâtı hizmet programlarında yer alan ödenekle
rin tamamı hariç) yüzde ikisi kesilmiştir. Bu hüküm 
Katma Bütçeli idareler hakkında da uygulanır.» 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır,'oku

tuyorum. 

/. — Gelecek birleşim Genel Kurul çalışmalarının 
saat 14.00'de başlamasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi, 
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Danışma Kurulu önerisi 
No. : 64 

Vaktin çok gecikmiş olması nedeni ile bugün saat 
10,00'da başlayacak olan bütçe görüşmelerinin, saat 
14.00'de başlaması önerilmiştir. 

Kemal Güven Ali Nejat Ölçen 
Millet Meclisi Başkanı C. H. P. Grup Başkan vekili 

Oğuz Aygün Şevket Kazan 
A. P. Grup Başkan vekili M. S. P. Grup Başkan vekili 

Mehmet Allmışyedioğlu 
C. G. P. Grup Başkanvekili 

Özer Ölçmen 
D. P. Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Okunan 1 nci madde kapsamına giren Genel Büt

çeye! bağlı Bakanlık ve daireler bütçelerinin görüşül

melerini yapacağız. Ancak, vaktin çok gecikmiş ol

ması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe

sinden başlayıp, programa göre görüşmelere devam 

etmek için, bugün saat 14.00'de toplanmak üzere Bir

leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 05.43 

»e<« 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın, 
Lice depreminde İngiltere Hükümetince yapılan yar
dım teklijinin reddine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un 
yazılı cevabı (7/762) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Süleyman Demi
re! tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

Mahmut Uyanık 

Lice ve civarındaki depremin meydana geldiği 
6 , 9 . 1975 günü saat 23.00'te İngiltere Hükümetinin 
Dışişleri Bakanlığımız kanalı ile personel ve ameli
yathanesi ile birlikte bir seyyar hastaneyi, Lice'ye en 
yakın hava limanına göndermeyi Hükümetimize tek
lif ettiği ancak Hükümetin yardıma ihtiyacımız olma
dığı gerekçesi ile ters cevâp verildiği bizzat telefona 
cevap veren Dışişleri Bakanlığının bir mensubu ta
rafından doğrulanmıştır. 

1. Bu şekilde cevap vermenin gerçek sebebi ne
dir? 

2. Bu seyyar hastanenin yapacağı hizmeti Hü
kümet olarak ne ile ve nasıl deprem bölgesine götür-
dünüz?. 

3. Doğu bölgesi ve halkı hakkında Hükümeti
nize yöneltilen suçlamaları doğrular nitelikte olan bu 
davranışınız, görevin suiistimali değil midir? 

4. Yardım teklif eden başka devletler var mıdır? 
Şayet varsa bunlardan menfi cevap verdiğiniz o'muş-
mudıır? 

5. Deprem felâketzedeleri için yurt dışından ge
len nakit miktarını ve aynî yardımın listesini açıkla
yabilir misiniz? 

6. Konut yapımında İmar - iskân Bakanlığının 
yüksek düzeydeki memurlarına kaxlar uzanan suiisti
mal iddialannm yoğun olduğu şu sıralarda önleyici 
tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
îmar ve İskân Bakanlığı 17 . 2 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 2 
Sayı : C/3-2/99 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Mahmut Uyanık'ın yazılı soru öner
gesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1. 26 . 12 . 1975 gün ve Başbakanlığa yazı
lan Kanunlar Müdürlüğü 7/762-3049/24765 sayılı yazı. 
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2. 7 . 1 . 1976 gün ve Başbakanlık Kanun ve Ka- | 
radar Tetkik Dairesi Başkanlığı 77-486/91342 sayılı 
yazı. 

Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın Sayın I 
Başbakanımıza yönelttiği Diyarbakır İli Lice ilçesin
de vukubulan deprem âfeti ile ilgili yazılı soru öner- J 
gesi, Başbakanımız adına tarafımdan cevaplandırıl
ması için ilgi (2)'deki yazı ile Bakanlığıma gönderil
mişti. 

Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevaptan 2 ör- I 
nek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. I 

Nurettin Ok 
Jmar ve İskân Bakanı I 

T C . 
İmar ve İskân Bakanlığı 17 . 12 . 1976 I 

Özel 
2 

Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın Lice 
ve civarında vukubulan depremle ilgili yazılı sorusu- I 
na cevaptır. I 

Genel hayata etk li afetlerde vatandaşlarımıza, 
süratle âcil yardımların yapılması geçici ve sürekli 
iskânlarının sağlanması Hükümetimizin kanunî va- I 
zifeleri cümlesindendir. Hükümet olarak bu vazifeyi I 
yaparken, miüî kaynaklar yanında yabancı devletle- I 
rin yardımlarından da yararlanılmaktadır. Lice ve ci
varındaki depremde de devle.tin bütün kaynakları se
ferber edilmiş, Hükümet olarak dış yardım talebin
de bulunulmamış fakat dıştan gelen bütün yardım ta
lepleri kabul edilmiştir. I 

1. Yapılan incelemede, Lice ve civarında vuku-
- bulan deprem âfetinde, soru önergesinde bahis konu- I 
su edilen İngiltere Hükümetinin gerek Hükümetimiz 
ve gerekse Kızılaya, personeli ve ameliyathanesi 
ile birlikte bir seyyaTr hastaneyi gönderme teklifin
de bulunmadığı anlaşılmıştır. I 

2. Hükümetimiz, deprem bölgesindeki sağlık hiz
metlerini, üniversite ve Kızılay dahil, sivil ve askerî 
kaynaklı çeşitli sağlık servislerini, personel, araç ve 
gereçlerini, başarı ile kullanmak sureti ile karşılamış
tır. Yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye gön
derilen sağlık ekipleri ile tıbbî malzeme ilâç, cihaz ve 
diğer malzemeleri gösterir liste ektedir (Ek : 1) 

3. Âfet vukuunda Hükümetimiz, âfetin yurdu- I 
muzun Doğusunda, Batısında, Kuzeyinde, Güneyin
de olmasına bakmayarak, yurdun her bölgesinde yar- j 
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dım götürmektedir. Lice ve civarındaki depremde de 
Hükümetimiz bütün gücü ile bu bölgeye yardım eli
ni uzatmış ve bunda da muvaffak olmuştur. Lice dep
remi için bugüne dek 518 milyon TL. yalnızca Âfet 
İşleri Genel Müdürlüğü eliyle sarfcdilmiştir. Bu ise 
davranış olarak Hükümetin görevini suiistimal ettiğini 
değil aksine görevini hiç eksiksiz yerine getirdiğini 
ifade eder. 

4. Lice ve civarındaki depremde dost devletle
rin ve beynelmilel kuruluşların (Kızılhaç ve benzeri 
dâhil) bütün aynî ve nakdî yardım teklifleri kabul 
edilmiş ve yapılan yardımlar, yaraların sarılmasında 
kullanılmıştır. 

5. Deprem dolayıs'ıyle dış ülkelerden yapılan ay
nî ve nakdî yardımlar zaman zaman basın yolu ile 
açıklanmıştır, gizli değildir. Bugüne kadar yapılmış 
olan yardımlar (Doğruca Kızılaya gönderilenler hariç) 
ilişik cetvelde gösterilmiştir. (Ek : 2) 

6. Lice ve civarındaki depremden sonra Devle
tin bütün gücü kullanılarak ve elde mevcut 700 konut
luk hazır malzemeye ilâve olarak Finlandiya, Yu
goslavya ve Fransa'dan 2 125 konut malzemesi geti
rilmiş, ayrıca Ankara'daki prefabrik atelyeler 24 saat 
çalıştırılmak suretiyle 900 konut daha imal edilerek 
deprem mahalline gönderilmiştir. 

Bütün bakanlık personeli tümü ile ve feragatle in
şaatın kısa mevsim süresi içinde gerçekleşmesi için 
gece gündüz çalışmış ve iki ay içinde Lice'de 1 500 
konutun yapımını gerçekleştirmiştir. Buna ilâveten 
Lice, Hani, Kulp köylerinde de 1 600 konut yapıla
rak 3 100 konutu kış gelmeden vatandaş hizmetine 
sunabilme imkânını bulmuştur. 

Böylesine rekor seviyede gerçekleşen bir hizmeti 
büyük bir yurt sevgisi ve insani düşüncelerle gerçek
leştirmiş bakanlık personelini mücerret iddialarla ve 
olay ve madde tasrih etmeksizin suiistimal iddiasiy-
le itham etmek yersizliği bir tarafa asgarî bir görüş
le kadirşinaslık olmasa gerekir. 

Bir suiistimal iddia ve ihbarı ancak vaka zikretmek 
ve isim verilmek suretiyle yapılırsa failleri hakkında 
gerekli kanunî tatbikatın yapılması mümkün ola
bilir. 

Bu suretle yapılacak ihbarınızın derhal mevkii 
muameleye konulacağı tabidir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı 
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(Ek - 1) 

Lice depreminde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından gönderilen sağlık personeli, tıbbî 
malzeme ve cihazlar. 

Ankara Hastanesinden giden 
2 Operatör Doktor 
1 Yardımcı personel 
N ümune Hastanesinden 
1 Operatör Doktor 
1 Ortepedi Uzmanı 
2 Hemşire 
1 Pansumancı 

Malatya'dan giden ekip 
1 Operatör Doktor 
1 Hemşire 
1 Yardımcı personel 
Bingöl'den giden ekip 
2 Operatör Doktor 
1 Hemşire 
1 Yardımcı personel 
Kıbrıs'tan gelen ekip 
2 Hekim 
2 Hemşire 
l Sağlık Memuru 

6 . 9 . 1975 TARİHİNDE MEYDANA GELEN LİCE DEPREMİNDE 
KULLANILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN TIBBÎ MALZEME 

LİSTESİ 

CİNSİ ADEDİ 

Katküt No : 3 
Katküt No : 4 
Katküt (10X10) 
İpek iplik No : 5 
İpek iplik No : 4 
İpek iplik (10X10) 
İpek iplik 
Sütür iğnesi 
Sütür iğnesi 
Steril katküt No : 6 
Agraf pensi 
Agraf misel (100X2) 
Sf eleksin 
Tel 
Periton iğnesi 
Keskin cilt iğnesi 
Tığ barsak iğnesi 
Flâster 
Steril pamu'k 
Pamuk 
Gaz bez 
Enjektör iğnesi (Çeşitli numarada) 

150 
600 
100 
100 
100 
100-

4 
35 
20 

12 
200 

1 
1 
1 
4 
2 
6 

250 
4 
3 

200 

Çile 
» 
» 

Kutu 
Paket 
Düzine 

Kutu 
;» 
» 

Paket 
Kg. 
Ton 
Kutu 
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6 . 9 . 1975 TARİHİNDE MEYDANA GELEN LİCE DEPREMİNDE 
KULLANILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN İLÂÇLARIN LİSTESİ 

CİNSİ MİKTARI 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

— Tetrasîkîin kapsül 250 
mgr. lık 

— Kloramfenikol kapsül 250 
mgr. lık 

— Depo sülfamid 0,50 mgr. lık 
— Sulfamerazin 0,50 mgr. lık 
— Eritromisin 125 mgr. lık 
— Eritromisin 250 mgr. lık 
— Oxytetrasiklin şurup (Ter-

ramisin) 
— Kloramfenikol süsp. 
— Liqour Cresolî sapanatus 
— Bensalkonium cheride 

250 

250 
25 
25 
36 
36 

20 000 
400 
252 
252 

Şişe (100 kapsüllük) 

Şişe (100 kapsüllük) 
Kgr. 
Kgr. 
Şişe (100 kompirmelik) 
Şişe (100 kompirmelik) 

Şişe 
Şişe 
» 
» 

6 . 9 . 1975 TARİHİNDE MEYDANA GELEN LİCE DEPREMİNDE 
KULLANILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN AŞI VE SERUMLAR 

CİNSİ MİKTARI 

Kızamık aşısı 
Tetenos serumu 
Tetenos serumu 
Akrep serumu 
Akrep serumu 
Yılan serumu 
Gazlı gangren serumu 
Tifo aşısı 
Polio aşısı 
T. (Tab.) 
T. T. 
B. D, T. 

7 000 
20 

200 
20 

200 
30 

10 000 
20 000 
20 000 
10 000 
10 000 

Doz 
Kutu 
Şişe 
Kutu 
Şişe 
Adet 
(Bir miktar) 
Doz 

» 
» 
» 
» 
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6 . 9 . 1975 TARİHİNDE MEYDANA GELEN LİCE DEPREMİNDE 
KULLANILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN KLORLAMA CİHAZI 

VE DİĞER MALZEMELERİN LİSTESİ 

CİNSİ 

Klorlama cihazı 

Klorlama cihazı 

Kireç kaymağı 
Malathion % 25 W, P, 
Halazone tablet 

MİKTARI 

1 Adet 
(Klorlu solüsyonla suyu dezenfekte 
eden, elektrikle ve benzinli motorla 
çalışır) 

6 Adet 
(Sabit basınç altında sabit debide 
klor solüsyonunu damlatarak çalı-. 
*ır.)" 

5 120 Kgr, 
1 980 Kgr. 
5 000 Şişe 

DİĞER MALZEMELER 

Buzdolabı yedek camı 
Buzdolabı yedek fitili 
Buzdolabı yedek başlığı 

7 Adet 
10 » 
•10 » 

(Ek : 2) 
LİCE VE CİVARINDA YAPILAN DIŞ 

YARDIMLARI GÖSTERİR LİSTE 

A) YAPI YARDIMLARI : 

I - İsviçre Hükümeti, 50 konut. 

II - Libya Hükümeti 127 konut. 

III - Dünya Kiliseler Birliği, I dispanser (Lice 
için) i lojman, 2 okul, (Üç dersaneli), 

VI - İngiliz Oxfam Yardım Teşkilâtı (600 adet 
poliüretan baraka, (Doğumu olan ailelere ve hastası 
bulunanlara tahsis edildi.) 

B) GIDA YARDIMLARI : 

I - Pakistan Hükümeti, 300 ton prinç, 

II - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yar
dım Teşkilâtı, 81 ton yemeklik yağ, 162 ton kuru 
fasulye, 810 ton buğday (Yapılan bir anlaşma ile bu 
miktarlar iki misline çıkarılmıştır.) 

C) İNŞAAT MALZEMESİ : 

I - Norveç Kiliseler Birliği 12 000 M2 sunta, 

D) ÇEŞİTLİ ARAÇLAR : 
I - Holanda Deventen kenti: Lice Belediyesine 

bir ambulans ile bir servis minübüsü, 

II - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yardım 
Teşkilâtı 20 000 dolar kıymetinde bir vidanjör. 

E) PARA YARDIMLARI 

Cinsi Tutarı TL. olarak yekûn 

Dolar M. S. 
Fransız frankı 
Belçika frankı 
Sterlin 
İsveç K. S. 
Mark 
Holanda florin 
Liret 
Avusturya şilini 
İsveç frangı 
Yurt dışı 

10 156 848,95 
35 099,50 

1 000 000,00 
8 460,34 

20 986,00 
715 349,50 

1 075,00 
75 299,00 
63 000,00 
38 727,80 

52 352 354,51 
122 146,26 
398 500,00 

. 262 710,48 
70 303,10 

4 256 329,52 
6 203 825,00 
1 662 601,92 

52 825,52 
216 875,68 

6.5-598 471,99 

F) ÇEŞİTLİ YARDIMLAR 

I - Norveç Hükümeti, içinde çeşitli ihtiyaç mad
deleri bulunan 1 085 koli. 
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2, — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, 
1196 sayılı Tütün Tarım Sattş Kooperatifleri ve Böl
ge Birlikleri ile Türkiye Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri Genel Birliği Kanununun bu güne kadar uy
gulanmayışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'm yazılı cevabı. 
(7/784) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyle 
arz ederim. 31 . 10 . 1975 

İzmir Milletvekili 
Coşkun Karagözoğlu 

1. — 6 Ocak 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1196 
sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleri ile Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliği Kanunu kısmen de olsa tütün üreticile
rinin bir çok haklı ihtiyaçlarına cevap verebileceği 
halde bugüne kadar neden uygulamaya konulmamış
tır? Bu yasa ne zaman tam olarak uygulamada işler
lik kazanacaktır? Yasanın uygulamaya intikali için 
bugüne kadar alman tedbirler nelerdir? Bundan son
ra tam uygulama için hangi tedbirler ne zaman alı
nacaktır? 

2. — Uzun yıllar ekici tütünlerinin satış bedelin
den % 5, % 4, % 2 şeklinde alınan kesintilerin baş
langıç ve son tarihleri nedir? Bu kesintilerin değişik 
hukukî sebepleri nelerdir? Bu kesintilerin tamamının 
bu gün anapara olarak ve faiz olarak ayrı ayrı ve 
birlikte tüm tutarları ne olmuştur? Bu paralar ilk 
alındığı günden bu yana hangi tarihlerde hangi amaç
lar için kullanılmıştır? Bugün bu kesintilerin anapa
ra ve faiz olarak tutarı nerede ve ne amaçla kulla
nılmaktadır? 

3. — Bu kesintilerin satınalma gücünde ilk alındı
ğı tarihe göre bir düşme meydana gelmiş midir? Bu
nun resmî kayıtlara göre oranı nedir? Bunun gideril
mesi için bir tedbir düşünülmekte midir? 

4. — 1196 sayılı yasa hükümlerine nazaran devre
dilecek kesintiler yasa işlerlik kazanamadığı sürece 
devredilemediğine göre yasa işlerlik kazan ıncaya ka
dar bu kesintilerin amaçlarına daha uygun kullanıl
ması için düşünülen bir tedbir var mıdır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 16 . 2 . 1976 

Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği 
Sayı : 054- 1363 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

2 . 2 . 1976 günlü 7/784-3098/25359 sayılı Başba
kanlığa muhatap yazıları. 

izmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu"nun, Tü
tün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri ile 
Türkiye Tütün Satış Kooperatifleri Genel Birliğine 
ait 1196 sayılı Kanunun bu güne kadar uygulanma
ması sebebi ile, 1946- 1956 yılları arasında tütün eki
cilerinden tahsil edilen primler hakkında Sayın Baş
bakana yönelttikleri 31 . 10 . 1975 günlü yazılı soru 
önergesinin cevabı 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, Tü

tün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri ile 
Türkiye Tütün Satış Kooperatifleri Genel Birliğine 
ait, 1196 sayılı Kanunun bu güne kadar uygulanma
ması sebebiyle, 1946-1956 yılları arasında tütün eki
cilerinden tahsil edilen primler hakkında Sayın Baş
bakana yönelttikleri 31 . 10 . 1975 günlü yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

1. — 6 . 1 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1196 
sayılı Kanunun uygulanmasını sağlamak üzere Tica
ret, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları ile Ba
kanlığımız tarafından müştereken çalışmalar yapıl
maktadır. 

Bu meyanda, sözü geçen kanunun 1 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında gösterilen «Anasözleşme» hazır
lanmış ve 2834 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi uyarın
ca da 2 . 7 . 1973 tarihli 7/6696 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile kabul edilerek~21 . 7 . 1973 günlü 14601 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Diğer taraftan 1196 sayılı Kanunun 7 nci madde
sinin 6 nci fıkrası hükmünün yerine getirilmesi için 
tütün alım merkezlerinin faaliyetlerine ait tüzük tasa
rısının hazırlanması ile ilgili yukarda bahsi geçen Ba
kanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle 3 . 4 . 1972 tari
hinde çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar Ticaret 
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Bakanlığınca yürütülmekte olup, Kanunun uygulan
ması bir çok hazırlıkları gerektirdiğinden, uzun za
mana ihtiyaç göstermektedir. 

Bu arada, 196 sayılı «Ekici Tütün Satış Piyasala
rının desteklenmesine dair» Kanunla verilen yetkiye 
istinaden Bakanlar Kurulunca her yıl . Tekel Genel 
Müdürlüğüne tütün destekleme görevi verilmekte ve 
bu yolla da ekicilerin vikayesi ve ürünlerinin kıymet
lendirilmesi sağlanmaktadır. 

2. — Tütün ekicilerine ödenen istihkaklardan 
6 . 1 . 1947 tarihinden 1956 yılı sonuna kadar prim 
kesilmiştir. 

Bu kesinti, 1948 yılı sonuna kadar 3780 sayılı 
Millî Korunma Kanununa müsteniden çıkarılan 
6 . 1 . 1947 günlü 3/5214; 15 . 1 . 1948 günlü 3/6843; 
20 . 12 . 1948 günlü 3/8380 sayılı kararnamelerle 
.% 5 ve 20 . 12 . 1949 günlü 3/10254 sayılı Kararna
me ile de % 4 nisbetinde yapılmıştır. 

1950 den 1956 yılına kadar da 23 . 3 . 1950 tarih 
5628 sayılı Tütün ve Tütün Ortaklığı Kanununun 
4 ncü maddesinin uygulanması suretiyle t% 2 oranın
da prim kesilmiştir. 

Yukarıdaki esaslara göre yapılan kesintilerle, 
23 . 5 . 1974 tarihine kadar bunlar için tahakkuk et
tirilen faizleri gösterir cetvel ilişikte sunulmuştur. 

Birikmiş meblağ, halen T.. C. Ziraat Bankası An
kara Merkez Şubesi Müdürlüğünde-640/5135 sayılı 
hesaptadır. 

Bu para yalnız 30 . 1 . 1963 günlü 6/1358 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile 1962 yılı ürünü tütün des
tekleme alımlarında (Bakım, işleme ve satışlarına ka
dar kullanmak üzere) ;% 2 faizle ve bir yıl için Te
kel Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu bir yıllık sü
re, Bakanlar Kurulu kararları ile 28 . 2 . 1971 tari
hine kadar uzatılmış ve bu tarihte de Tekel Genel 
Müdürlüğünce ödenmiştir. 

3. — Ekicilerden kesilen primler muntazaman 
T. C. Ziraat Bnkasına yatırılmış ve normal faizi he
saplanmış bulunmaktadır. Bunun dışında yapılacak 
bir işlem düşünülememektedir. 

Bu itibarla, para kıymetindeki değişikliklerle bu 
konunun irtibatlandırılması mümkün değildir. 

4. — Biriken meblağ Ticaret Bakanlığının emrin
dedir. Bu paranın başica işlerde kullanılmak suretiyle 
daha fazla nemalandtrılmasma kanunî imkân yok
tur. -

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
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Ekicilerin tütün bedellerinden 1946 - 1956 yılları arasındaki 11 yıllık dönemde kesilen primlerin işin baş

langıcından bugüne kadar durumu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

İlgili Kanun veya Kararname 
Günü No. su Yılı 

Prim 
nispeti 

Ziraat Bankası
na yatırılan prim 

TL. 

Bankaca ödenen 
faiz 
TL. 

69 510 665,19 25 315 267,15 
1947 tütün mahsulü satış kârından ayrılan % 15.39 
1947 tütün satış kârından ayrılan % 46.15 

31 . 12 . 1962 tarihi itibariyle toplam 
1963 - 1972 yılları için Tekel tarafından ödenen faiz 

(Yalnız 1963 yılı için 10 ay 24 günlüktür) 
1972 - 23 . 5 .1974 tarihine kadar Ziraat Bankasınca ödenen faiz 

23 . 5 . 1974 tarihinde tütün ekici primlerinin faizli bakiye 

115 600 898,96 TL. sı halen T. C. Ziraat Bankası Ankara Merkez 
Müdürlüğünde 640/5135 sayılı hesapta bulunmaktadır. 

Faizli bakiye 
TL. 

6 
15 
20 
20 
23 

1 . 
1 . 
12 
12 . 
3 . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1974 
1948 
1948 
1949 
1950 

3/2514 
3/6843 
3/8380 
3/10254 
5628 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

5 
5 
5 
4. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

11 442 211,66 
8 517 244,32 
8 649 661,91 
6 970 706,07 
3 221 722,46 
3 040 621,43 
4 086 138,72 
5 621 727,05 
5 676 359,72 
5 954 £62,31 
6 510 665,19 

6 806 442,04 
4 394 394,33 
3 947 986,89 
2 744 781,16 
1 070 179,26 
890 525,83 

1 074 853,22 
1 302 896,84 
1 155 011,03 
1 027 966,81 
900 229,74 

18 248 653,70 
12 911 638,65 
12 597 648,80 
9 715 487,23 
4 291 901,72 
3 931 147,26 
5 160 991,93 
6 924 623,89 
6 831 370,75 
6 982 829,12 
7 229 539,29 

94 825 932,24 
3 338,66 

3 170 729,00 
98 
13 

111 
3 

000 000,00 
835 

835 
765 

392,16 

392,16 
506,80 

115 600 898,96 

3. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
öğrenci olaylarında kışkırtıcı ajan kullanıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/839) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazıl» olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

12 . 11 . 1975 

Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

Soru : 

12 Mart 1971 Muhtırası ile Başbakanlık görevini 
halktan aldığınız ak oylara rağmen bıraktığınız ana 
kadar meydana gelmiş öğrenci olaylarında kışkırtıcı 
ajan kullandığınız; Devletin güvenliğini korumakla 

görevli kurumları, kuruluş kanunlarına aykırı ol
makla beraber suç yaratmak yolunda zorladığınız 
sıkıyönetim askerî mahkemeleri ve adlî ağır ceza 
mahkemelerinin zabıtları ile tespit edilmiştir. 

Mahir Kaynak, Uğur Sani, Kubilay Kılıç, Mu
zaffer Köklü, Ahmet Yılmaz, Mahmut Erdoğan, 
Eyüp Temeltaş, Can Özbay, Mevlût Bayraktar, Sezai 
Akalın, Erdal Gökyüzü gibi kışkırtıcı ajanlar mahke
melere poliste veya MİT'te görevli olduklarını bil
dirmişler, bu durum bu kurumların genel müdürlük 
lerinin belgeleriyle de tespit edilmiştir. 

1. 1975 yılında kurduğunuz Cephe Hükümeti 
döneminde öğrenci olayları her geçen gün yoğunlu
ğunu artırarak devam etmektedir. Bu olaylarda es
kiden olduğu gibi, polis veya MİT'e bağlı kışkırtıcı 
ajanlar kullanılmakta mıdır? 

2. Kışkırtıcı ajan kullanılıyor ise, bu ajanların 
isimleri ve kullanıldığı olaylar hangileridir? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 1 7 . 2 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube: Top. Gl-(B)/<ttll67 

Konu: Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer'in önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Millet Mel'isi Başkanlığının 29.11.1975 
gün ve 7/839-3180/25779 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 2. .2 .1976 gün ve Kanunlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 106-46/02127 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer tarafından 
Saym Başbakan'a yöneltilen, Başbakanlıkça Bakanlı
ğım tarafından cevaplandırılması tensip olunan 
12 . 11 . 1975 tarihli yazılı soru önergesinde öne sü
rülen hususlar incelenmiş, cevabımız aşağıya çıkarıl
mıştır. 

Polis, görevlerini, kanunların verdiği yetki ve so
rumluluklar içinde yürütür. Polise kanunlarla tevdi 
edilen görevlerinin dışında, bilhassa önergede belir
tilen mahiyette vazife verilmesi söz konusu olamaz. 
Hükümetimiz, olaylar karşısında güvenlik kuvvetle
rinin bu prensiplere sadık kalması hususuna son de
rece itina göstermektedir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

4. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, orta
öğretim, yüksekokullar ve üniversitelerde meydana 
gelen öğrenci olayları ile bu olaylarda yaralanan ve 
öldürülen öğrenci sayısına ilişkin Başbakandan so
rusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevbaı (7/896) 

M'illet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasında araçlığınızı say-
giyle arz ederim. 

i . 12 . 1975 
Antalya Milletvekili 

Fahri Özçelik 

1, Cephe Hükümeti göreve başladıktan bu yana 
çeşitli üniversitelerde, akademilerde, yüksekokullar
da, meslek okullarında ve ortaöğretim okullarında 
kaçar öğrenci olayı olmuştur : 

17 . 3 . 1976 O : 4 

I a) Yaralanan öğrenci sayısı ne kadardır? 
b) Ölen öğrenci sayısı ne kadardır? 
c) Öldürülenlerin ve yaralananların failleri bu

lunmuş mudur? 
2. Basına aksettiği gibi, bir kısım polislerin 

«Cephe Hükümetinden evvel amirlerimiz bize; olay
ları durdurun, vurmayın, ayırın derlerdi. Şimdi bazı 
yöneticilerimiz, milliyetçileri ayırın, solculara vurun 

i diyorlar. Sözlerini yerine getirmezsek bizi sürüyor
lar» demektedirler. Bu tutum, tarafsız görev anlayışı 

I ve iyi niyetle bağdaşır mı? 
I 3. Kendisini halkına adamış, binbir mahrumiyet 
I içinde kıvranarak yavrularımızın ve geri kalmış hal

kımızın yetişmesi için çırpınan devrimci öğretmenle-
I rin dövüldüğünü, sürüldüğünü ve öldürüldüğünü, acı 
I içinde seyretmekten başka bir şey yapamaz olduk. 
I Görev aldığınızdan bugüne kadar dövülen ve öl-
I dürülen öğretmen sayısı ne kadardır? Suçluları ya-
I kalanmış mıdır? 
I 4. Yaşam güvencesini kaybetmiş bu öğrenci ve 
I öğretmenlerin can güvenliğini sağlama konusunda 
I Hükümetiniz ne gibi tedbir almıştır? 
I 5. Öldürülen gençlerin ve öğretmenlerin akıp 
I gölleşen kanlarında Hükümetin başı olarak şahsmı-
I zın ve iktidarınızın aczinin görüntüsü yüzünüze 
I yansımıyor mu? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 1 7 . 2 . 1976 

I Emniyet Genel Müdürlüğü 
I Daire: Güvenlik 

Şube: Top. Cll/B/CM 165 

I Konu: Antalya Milletvekili 
I Fahri Özçelik'in soru önergesi. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 2 . 1 . 1976 tarih ve 7/896-3333/26334 sa-
I yılı yazınız. 
I b) Başbakanlık 14 . 1 . 1976 gün, Kanunlar ve 
I Kararlar Tetkik Dairesi 106-66/01265 sayılı yazısı. 
I Antalya Milletvekili Sayın Fahri Özçelik tarafın-
I dan Sayın Başbakana yöneltilen ve Başbakanlıkça 
I tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen öğrenci 
I olaylarına ilişkin, 1 . 12 . 1975 tarihli yazılı soru 
I önergesinde yer alan hususlarla ilgili cevabımız aşa-
I gıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

I Derlenen bilgilere göre : 
I 1. 31 . 3 . 1975 tarihinden önergenin verildiği 
I tarihe kadar 1Q5 öğrenci olayının meydana geldiği, 
I bu olaylarda 199 öğrencinin yaralandığı, 9 öğrenci-
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nin öldüğü, olayların tespit edilen ve yakalanan 666 
sanığının adalete verildiği, ölümle sonuçlanan olay
lardan sadece üçünün faillerinin aranmakta olduğu; 

2.; Olaylarda polisin tarafsız hareket etmesi hu
susu üzerinde titizlikle durulmaktadır. Önergede be
lirtildiği şekilde, polise kanunsuz emir verildiğine 
dair Bakanlığımızda bir bilgi mevcut değildir. Bu 
konuda müşahhas örnekler verildiği taktirde tetkik 
imkânı bulunacak ve kanunî gereği yapılabilecektir. 

Siyasî ve ideolojik nedenlerle öldürüldüğü iddia 
ve tespit edilen öğretmen yoktur. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

5. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Silifke' 
de olay çıkarttığı iddia edilen bir sivil emniyet me-
memuruna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/973) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Soru : 6 Ocak 1976 günü Silifke'de bir nişan tö
renine katılan bazı kişilere bir grup tabanca, bıçak 
ve sopa kullanarak saldırıda bulunmuşlardır. İçlerin
de sivil polis memurunun da bulunduğu bu saldırgan
ların M. H. P. ve A. P. militanları oldukları ifade 
edilmektedir. 

Adlî makamlar iki kişi hakkında tutuklama ka
rarı vermişlerdir. Bunlardan birisi silâhlı saldırganlık 
yapan sivil polis memuru Özcan Erpolat'tır. 

Saldırgan sivil emniyet memuru 12 Mart öncesi 
Demirel Hükümetlerinin saldırgan ve anarşistler ara
sına soktuğu ajan provakatörlerden biri midir? Yok
sa, emniyet teşkilâtına son aylarda nüfus eden mili
tan M. H. P.'li midir? 

Bir kısım yetkililerin saldırganları koruma ve on
ların cezasız bırakması yolunda çabalar sarf ettikleri 
Silifke halkı arasında yaygın söylenti konusudur. İlgili 
kişiler bu konuda uyarıldı mı? 

I Yukarda sözü geçen sivil polis memuru Özcan Er-
polat'ın ne zaman polis kadrosuna atandığı, hangi 
görevde bulunduğunun belirtilmesini saygılarımla 
cevaplandırmanızı rica ederim. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 17 . 2,1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube: Top. Ql/B/041166 

Konu: İçel Milletvekili Oral 
Mavioğlu'nun soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 13 .1 .1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/973-3486/2717 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun, Silifke 
ilçesinde görevli Polis Memuru Y. Özcan Erpolat 

I hakkında Bakanlığımıza yönelttiği önergede yer alan 
I hususlarla ilgili cevabımız aşağıdaki maddelerde açık-
I lanmıştır. 

I Derlenen bilgilere göre : 

1. 4 . 1 . 1976 günü Silifke ilçesinde Mehmet 
I Kuş'un evinde yapılan nişan törenine o gün istira-
I hatli olan Polis Memuru Y. Özcan Erpolat'ın da-
I vetli olarak katıldığı, kendisinin orada bulunan bir 
i grup tarafından hoş karşılanmadığı, bu sebeple baş-
I layan münakaşaların kavgaya dönüştüğü, polis me-
I murunun, olay sırasında silâh kullandığının iddia 

edilmesi üzerine, sevk edildiği Silifke Sulh Ceza 
Mahkemesince tutuklandığı, bir üst mahkemeye ya-

I pılan itiraz sonucunda 2 saat sonra tahliye edildiği; 
2. Y. Özcan Erpolat'ın, 16 .5 .1968 tarihli onay-

I la İstanbul Emniyet Kadrosu Toplum Zabıtası polis 
I memurluğuna atandığı, 15 Ocak 1971 tarihli onayla 
I İçel Emniyet kadrosuna nakledildiği ve 15 Şubat 
I 1971 günü istihdam yeri olan Silifke İlçesinde göreve 
I başladığı; 
I Anlaşılmıştır. 
I Arz ederim. 
I Oğuzhan Asiltürk 
I İçişleri Bakanı 
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1976 malî yılı Btilçe Kanunu tasansmm mad delerine geçilmesine verilen oylann sonucu 

(Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 437 

Kabul edenler : 2 2 9 

Reddedenler : 2QŞ 
Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 11 
Açık üyelükler : 2 

[KabvH edenler] 

ADANA 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selihattin Kılıç 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Ünsad 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim. Hancıoğlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yaırdıım«ı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçikar 

ANKARA 
Hüsameittin Akmıumcu 
Orhan Ailp 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Orhan Bren 
Mustafa Kemal Erkovan 
1. Hakkı Kotenoğlu 
1. Hakkı Köylüoğılu 
Hasan özçdlik 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Tofker 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Abdurrahâm Erdem 
Remzi Yıîmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemali Zdya öztüdk 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
ilhan AytteMn 
Cihat Bülgehaın 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit 'Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğiu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Aveı 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaırliopîu 
Haflit Kahraman 
Mahmut Kepoilu 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Gilllkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
Raslim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfikı D araşman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 

ZeSkâi Yayladı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
îmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özfe&ya 

GİRESUN 
Nizamettin Er te ıen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
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Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa. Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali NaiM Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasan Borikuflt 
Abdülkerim Doğru 
Oemiil Üna'l 

KASTAMONU 
Mehdi Ke^kiin 
Sabri Kesklin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu < 
Selçulk imamoğ/lu 

ADANA 

Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 

Hayrettin NakÜboğılu 
Kâmil özsarıyıldiK 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Metmduh Erdemdr 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşâ 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Necmetten Erbakan 
Kemâkıttıin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati KalayeıoğTLu 
Vefa Tanıt 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abluıtı 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaasîan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tırnıcel 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Ay soy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz' 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtko] 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 

H. Avni Kavurmacı oğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu 

SAMSUN 
Ali Acar • 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SİİRT 
Idris Arıkanı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 

(Reddedenler) 

İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

Vahit Bozatlı 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihau Ilgün 

TOKAT • 
Hüseyin Abbas 
Feyzulılaih Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çaüoroğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Buçaık 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslin Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nlihat Akın 
Sebati Ataman 
Onhan Gön'eüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Osman Cenan 
Necdet Evliyagal 
Mustafa îmirzalıoğılıu 
M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayra 
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Kâmü Kırıikoğlıu 
İbrahÜm Saffet Omay 
Cevaıt önder 
Feraha Fatma öztürlk 
önder Sav 
îlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahıfi özçelk 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdemi 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (I. Ü.) 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykııl 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 

Hasan Koılkmazcan 
Hüdaî Orat 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recıaâ tslkenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atûlâ 
A. Orhan Senemoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal < 
Nüyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet öznıeıı. 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğra 
Hasan Vamık Teklin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlein 

HATAY 
Sa'bri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 

Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yağar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özfoay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar , 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülsman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmıır 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. .Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğiu 
Mehmet öadıal 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfükâroğlu 

KARS 
Davut Aksuı 
Doğan Amali 
Kemal Ofayay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşıargül 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaîlın 
Me-hmet Dedeoğlu 

KHİŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ün ver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosımatı-
oğlu 
Sami Kumbasaı 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
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11. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
Abdülbakıi Cartı 
Mehmet Nebİl Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret Övet 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

DENİZLİ 
Sami Aralan 

SİVAS 
N. Nazif Ara'lan 
Ahmet Dııraikoğilu 

j. Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 

Ömer Kahraman 

TOKAT 

öevat Atılgan 

ismatiil Hakkı BM er 

Alii Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Alli Gineıl 
Eterem Dükımen 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Ahmet Şenar 

TUNCELİ 
Nihat Saltik 
Süleyman Yıldırım 

URFA 

CelM Paydaş 

[Oya Katılmayanlar] 

ERZURUM 
Rasıim öinialü 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Nazım Bas 

KARS 

Kemal Güven (B.) 

KONYA 

Muzaffer Demirtaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmett Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İlhami Çetıin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altınay 
Kemal Anada! 
Bülenlt Ecevit 
Cahit Karakaş 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

SAMSUN 
Fahri Birer 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 

Ordu 1 
Trabzon t 

Yekûn 2 

» o « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

58 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 2 . 1976 Sah 

Saat : İOM 

1 
BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt-

ç̂e Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1976) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364; 
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 4. T— Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S, Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 6. — İstanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile i 976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu

nu tasarmnda yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve- Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240; 
'Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 , 2 . İ976) 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dâir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa^ 
yısı : 528) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 8. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Mecli-. 
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
526) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 9. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976 
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu : 
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 10. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 11. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sa-; 
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 



X 12. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369; 
C. Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C. 

Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 13. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkerelerh (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M. Meclisi : S. Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 14. - Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Meclisi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 15 — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su .: 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu 
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 16. — Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
tosu : 1/370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu 
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 17. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/379; 
C. Senatosu : 1/383) (M. Meclisi S. Sayısı : 251; C. 
Senatosu S. Sayısı: 531) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 18. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi: 1/383; C. Senatosu: 1/387) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi - . 1 3 . 2 . 1976) 

X 19. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi: 13 .2 .1976) 

X 20. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 21. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı : 
255; C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 
1 3 . 2 . 1976) 

X 22. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kânunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 23. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 

(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi: 13 .2 .1976) 

X 24. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı; 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386; 
C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı : 258; 
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

X 25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976* 
Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı : 
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 



— 3 
3 

SEÇİM 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




