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I. — GEÇEN T 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
Bursa Milletvekili Emin Acar'a, Başkanlık tezke

resinde gösterilen sebep ve süre ile izin verilmesi ka
bul edildi. 

Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk ve 14 ar
kadaşının Millet Meclisi tutanaklarına ve basına in
tikal eden, Soma Termik Santralinin ihalesi konusun
da gizli pazarlık yapıldığı iddiaların doğruluğunu sap
tamak amacıyle (101/76), 

Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 11 arka
daşının, süt sömürüsüne son vermek, üreticisini ko
ruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbirlerin alınma
sını saptamak amacıyle (10/77), 

Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10ı arka
daşının, Konya ovasının yeraltı sularından yararlan
dırılması konusunda gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle (10/78), 

Demokratik Parti Grupu adına Grup Başkanve-
killeri Konya Milletvekili Özer Ölçmen ile Niğde 
Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, kamu kuruluşla
rına yurt dışından yapılan alımlarda komisyonculuk, 
aracılık yapan şahıs ve firmaları saptamak; rüşvet ve 
yolsuzluk konularını açıklığa kavuşturmak amacıyle 
(10/79) birer Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri okundu; gündemdeki yerlerini alacakları ve 
sıraları geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, Temmuz, 
Ağustos 1975 ayları hesabına (5/35) (S. Sayısı: 260) 
ve, 

Eylül, Ekim, Kasım 1975 ayları hesabına (5/36), 
(S. Sayısı: 261) ait Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporları Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Açık oya sunulan : 
Toprak ve Tarım Reformu .Müsteşarlığı (1/365) 

(S.Sayısı: 236), 
Vakıflar Genel Müdürlüğü (1/364) (S. Sayısı: 

237), 
Ankara Üniversitesi (l/3'67) (S. Sayısı: 238), 
Ege Üniversitesi (1/372) (S, Sayısı: 239), 

İstanbul Üniversitesi (1/375) (S. Sayısı: 240), 
istanbul Teknik Üniversitesi (1/376) (S. Sayısı: 

241), 
Hacettepe Üniversitesi (1/374) (S. Sayısı: 242), 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri (1/378) (S, 

Sayısı: 243), 

Çukurova Üniversitesi (1/370) (S. Sayısı: 244), 
Diyarbakır Üniversitesi (1/371) (S. Sayısı: 245), 
Cumhuriyet Üniversitesi (1/3*69) (S. Sayısı: 246), 

19 Mayıs Üniversitesi (1/377) (S. Sayısı: 247), 
Bursa Üniversitesi (1/368) (S. Sayısı: 248), 
Fırat Üniversitesi (1/373) (S. Sayısı : 240), 
Anadolu Üniversitesi (1/366) (S. Sayısı: 250), 

Karayolları Genel Müdürlüğü (1/379) (S. Sayısı: 
251), 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü (1/383) (S. Sayısı: 252), 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (1/380 ) 
<S. Sayış: 253), 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (1/384) (S, Sa
yısı : 254), 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü(l/3 85) (S. Sayısı: 
255), 

Tekel Genel Müdürlüğü (1/381) (S. Sayısı: 256), 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü (1/382) 

(S. Sayısı: 257), 
Orman Genel Müdürlüğü (1/386) (S. Sayısı: 258) 

ve, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (1/387) (S. Sa
yısı : 259) 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarılarının, 
ikinci oturumun sonunda açıklanan oylama sonuçla
rına göre kabul edildikleri ve kesinleştikleri açıklan
dı. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının, Genel 
Bütçe kanun tasarısının 1 maddesinin metinden çı
karılması nedeniyle, liste halinde belirtilen Katma 
bütçe tasarılarının Genel Bütçe Kanununa atıf ya
pan madde numaralarının 1 eksiltilmek suretiyle dü
zeltilmesi hakkındaki önergesi kabul edildi. 

Danışma Kurulunun: 

262, 263, 264, 265, 266 267 ve 268 S. Sayılı kanun 
tasarılarının Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak 
48 saat geçmeden ve öncelikle görülmesine dair öne
risi kabul olunarak: 

1975 yılı Bütçe Kanununda ve bu Kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1/388) (S. Sayısı: 262), 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığına ait kısmında değişiklik yapılması '•" hakkında 
(1/403) (S. Sayısı: 263), 

rTANAK ÖZETİ 



M. Meclisi B : 69 28 . 2 . 1976 O : 1 

İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/400) (S. Sayısı : 264), 

Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/411) (S. Sayısı: 265), 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/413) (S. Sayısı: 266), 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/407) (S. Sayısı: 267) ve, 

1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/410) (S. Sayısı: 268) 
kanun tasarıları görüşüldü; adı geçen tasarıların mad
deleri kabul edilerek tümleri açık oya sunuldu; oy
ların ayrımı sonuçlarına göre kabul edildikleri ve ke
sinleştikleri açıklandı. 

1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/363) 
(S. Sayısı: 235) görüşülmesine devam olunarak: 

Kültür Bakanlığı Bütçesi, 
Maliye Bakanlığı Bütçesi, 
Gelir Bütçesi ve, 
1976 yılı Bütçe kanunu tasarısının maddeleri ha-

bul edildi. 
28 Şubat 1976 Cumartesi günü saat 10,Oû'da top

lanılmak üzere Birleşime (28 . 2.1976 Cumartesi) 
saat 02'35'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Ağrı 

Ahmet Çakmak Cemil Erhan 
Divan Üyesi Divan Üyesi 
Kastamonu , Yozgat 

Hasan Tosyalı İlhamı Çetin 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet MecMnfei 69 ncu BMeşıimini açıyorum, 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

.BAŞKAN — 1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı üzerindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. 

.Şimdi, bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar 
yapılacaktır. 

(1) 235 S. Sayılı basmayazı 16 
57 nci Birleşim tutanağına eklidir.. 

2 . 7976 tarihli 

ıHükümet ve Komisyon yerlerindeler. 
Grupları ve şahısları adına söz alan arkadaş

larımın isimlerini okumak suretiyle bilgilerinize 
sunacağım. 

i Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Süley
man Arif Emre," Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Vefa Tanır, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Hüsamettin Atabeyli. Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Demokratik Parti sözcüleri henüz Başkan
lığımıza bildirilmemiştir. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımı okuyo
rum: 

ıSayın Kemal Ataman, Sayın Hasan Değer, Sayın 
Ilhami Çetin, Sayın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bay-
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raktar, Sayın Osman Aykul, Sayın Mehmet Pa
muk, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Hasan Özçe-
ldk, Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Sayın Orhan 
Çaneri, Sayın Hüseyin Deniz, Sayın Hüseyin Er-
çellik, Sayın Enver Akova, Sayın Cahit Koçkar, Sayın 
Niıhan Ilıgün, Sayın îsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın 
Mustafa Kemal Gönül, Sayın Etem Eken. 

.Şimdi, söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına Sayın Süleyman Arif Emre'de. Buyurun Sa
yın Emre. 

Alınan karar gereğince söz süreniz bir saattir 
efendim. 

M. S. P.. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARÎF 
EMRE (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

iBütçenin tümü üzerinde son görüş ve temennile
rimizi açıklamak üzere huzurlarınızdayım Grupum 
adına Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. Bütçenin 
tümü ve fasılları üzerinde şimdiye kadar cereyan 
eden müzakerelerde daha çok rejim ve demokratik 
rejime yönelen olaylar tartışma konusu yapılmıştır. 

/Bu münasebetle, biz de M. S. P. olarak bu ko
nuşmamızda daha ziyade demokratik rejimin korun
ması ve idamesi konuları üzerimde duracak, partimi
ze yöneltilen tenkidleri de gözönünde tutarak mil
lî görüşümüz açısından demıokratlik rejimin mevcu
diyeti ve bekası ve istikrara kavuşması neye bağ
lıdır; rejimin mesnedi nedir; dayandığı taban na
sıl bir taban olmalıdır, mevzularındaki fikirlerimizi 
açıklamaya çalışacağız. 

Muhterem üyeler; bilindiği gibi bugün dünyamız
da rejim konusunda zıt görüşler mevcuttur. Sos
yalist ülkelerle, hürriyetçi demokrasiye bağlı ülke
ler karşı karşıyadır. Detant politikasına rağmen bir 
çekişme sürüp gitmektedir. 

Sosyalist rejimlerin fikrî temeM materyalist fel
sefenin bir bölümü olan Marksist nazariyelerdir. 
Hürriyetçi demokratik rejimlerin fikrî temeli ise mad
deci görüşün zıddı olan maneviİyatçı görüşler olmak 
icap eder. Her ülkede bu mevzuda birikirinden fark
lı görüşler ve sistemler bulunmasına rağmen müşte
rek vasıf spiritüalist görüştür. 

/Bu yapı aslında hukukun umumî esasları arasın
da yer alan bir temel prensibin tecellisi olarak mey
dana gelmiştir. Bu temel prensip materyalist gö
rüşlere tekabül eden devlet şeklinin ancak sosyalist 
veya komünist bir rejim, spiritüalist görüşlere te
kabül eden ..devlet şeklinin, ise ancak hürriyetçi de
mokratik rejimler olabileceği şeklinde özetlenebilir. 

Başka bir ifadeyle, maneviyatçı bir halk tabam 
üzerinde sosyalist veya komünist bir sistemin tutun
masına imkân olamayacağı gibi materyalist bir halk 
tabanı üzerinde de hürriyetçi demokrasinin tutun
masına imkân mevcut değildir. 

•Bu temel prensibi göz önünde tutmayan demok
ratik ülkeler bu ihmallerinin faturasını günümüzde 
çok pahalıya ödemekte, rejimleri tehlikeye düşmek
tedir. Ancak, ahlâkçı ve maneviyatçı bir zemin üze
rinde yaşayabilecek olan demokratik rejime tabi 
ülkelerde halk tabanı giderek materyalizme kaydığı 
takdirde, rejim şekli de ona bağlı ve parelel ola
rak aşırı sola doğru kaymaktadır. 

Bu bakımdan, bugün dünyamızdaki manzara 
pek o kadar iç açıcı değildir. Muhtelif ülkelerde, 
hürriyetçi açık rejimlerin sağladığı geniş hak ve hür
riyetleri, kapalı rejim taraftarları kendilerine has 
ve geliştirilmiş propaganda metotlarıyie istismar et
mekte, müsait zemin bularak kötüye kullanmakta 
ve neticede hürriyetler, ahlâk nizamı manevî de
ğerlerin ve hatıta bütün hürriyetlerin tahrip vasıta
sı haline getirilmektedir. Zamanla materyalist ve 
Marksist akımlar kuvvet kazanarak, ülkelerin husu
siyetine göre ya seçim yoluyle, ya da antidemokra
tik müdahalelerle, demokratik rejimler yerini sos
yalist veya komünist rejimlere, açık rejimler yerini 
kapalı rejimlere terk etmektedir. 

Yaşadığımız çeyrek asırlık devre, bu teşhisimizi 
doğrulayan çeşitli misallerle doludur. Bunların hep
sini sayarak kıymetli vakitlerinizi alacak değtilim. Sa
dece tipik birkaç misal vereceğim. 

Meselâ İtalya'da son seçimlerde komünistler % 33 
oranında oy almışlardır. Bu oranın artması halin
de, bu demokratik rejimin sonu olacaktır. 

Portekiz'de ise aynı endişe verici noktaya anti
demokratik operasyonlarla gelinmiştir. Şili'de, Kü
ba'da, Afrika ülkelerinin bir kısmında, Angola'da 
bu konuda emsali hâdiseler cereyan etmiştir, et
mektedir. 

Fransa'da bile giderek aşırı solun baskısı art
makta, ancak koalisyonlar kurularak iktidara gel
mesi önlenebilimektedir. 

Hadiselere uzun vadeli bir planda ba'kıldığı tak
dirde, bilhassa İkinci Dünya Savaşından sonra za
manın hür dünya aleyhine işlemeye başladığı bir va
kıa olarak karşımıza çıkar. 

Muhterem milletvekilleri, kaldı M, hürriyetçi 
demokrasilerin fikrî ve manevî temellerini tahrip 
eden faktörler bundan ibaret de değildir. Meselâ 
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uyuşturucu madde iptilâsı Batı ülkelerinde yaygın 
bir âfet halini almıştır. Bilhassa gençlik kesiminde 
bu iptilâya kapılanların nispeti bazı ülkelerde yarı
ya yaklaşmış," bazı ülkelerde de yer yer yarıyı geç
miştir. Fransa, ingiltere ve bilhassa Amerika'da 
ibu bakımdan endişe verici tezahürler mevcuttur. Ay
rıca, bunun yanı sıra, hiçbir fikri ciddiye almayan, 
hiçbir sistemi kabul etmek istemeyen bozguncu fikir 
•akımları da hippilik gibi almış yürümüştür. Bu gi
dişat Batı ülkelerinin sosyologlarını ve ciddî devlet 
adamlarını Batı medeniyetünin akıbeti hakkında ka
ra kara düşünmeye sevk etmekte, kendilerini ümit
sizliğe düşürmektedir. Bir krsım devlet adamı da 
çaresizlik ve şaşkınlık içinde derdi teşhiste ve teda
vide isaibetsiz teşebbüslere tevessül etmektedir. 

Meselâ kendi gençliğini manevî değerleriyle, 
eğitim yoluyle veya kanunî tedbirlerle uyuşturucu 
madde âfetinden kurtaramayan Amerika, kıtaları ve 
okyanusları aşarak, bizden haşhaş ekimini yasak
lamamızı, tabtiri caizse kendisine'karşı bu konuda 
bir nevi ambargo uygulamamızı talep etmekte, bu 
suretle manevî yıkılıştan kurtulacağına inanmakta ve 
bizden yardım istemektedir. 

Amerikalı politikacılarda son senelerde bir ambar
go hevesi başgöstermiştir. Meselâ Amerika kongre
si de hükümetlin dış politikasına ambargo koymuş-/ 
tur. Bu uygulama silâh ambargosuna kadar gel
miştir. Amerikalı politikacılar şunu bilmelidirler 
ki, ne haşhaş ekimine konulacak ambargo ile kendi 
gençliklerinin manevî yıkılışı önlenebilir, ne de silâh 
ambargosu ile Türk Milletinin haklı davalarda ma
nevî şahlanışı önlenebilir. 

Görülüyor ki, materyalist felsefelerin uygulama
ları insanlığı Batıda da Doğuda da hüsrana götür
mektedir. Biz Millî Selâmet Partisi olarak Doğu'nun 
sosyaist düzeninden de, Batı'nın kapitalist düzenin
den de insanlığa bir faide gelebileceğine inanmıyo
ruz. Milletimize olduğu kadar bütün insanlığa sa
dece «Önce ahlâk ve maneviyat» diyen millî siste
mimizin saadet ve selâmet getireceğine inanıyoruz ve 
diyoruz ki, iki denenmiş ve tatbikatta iflâs etmiş 
sistemin üzerinde, doğru olarak, hak olarak millî 
sistemimiz mevcuttur. 

Sosyalist ve kapitalist sistemler çıkar yol de
ğildir. Çünkü her ikisi de maddeye bağlıdır, ya
rımdır. insanı aynı zamanda maneviyatıyle tatmin 
edecek vasıflardan uzaktır. Birisi «her işin başı 
paradır» diğeri ise «her işin başı midedir» felsefe
sinden hareket eder. Bilindiği gibi, sosyalist görüş 

tarihî materyalizm nazariyesine inanır, sosyal* Siyasî 
ve hattâ manevî bütün tarihî hâdiseleri açlık - tok
luk ekonomisine göre izaha kalkışır, mideye bağ
lar. Sistemini ve devlet nizamını butla göre kurar. 

/Kapitalist görüş ise sermaye hareketlerine daya
lı bir siyasî ve iktisadî nizama bağlıdır; parayı esas 
alır. 

Millî sistemimiz ise, insanin midenin veya para
nın esiri olmadığın ıkabul eder, insanın vasıtaların 
tasarrufu altında değil, vasıtaların insanın tasarru
fu altında olduğunun olması gerektiğini tespit eder. 

Esasen, aziz milletimiz, tarihimizin bütün saf
halarında daiima hak ve adaletin tecellisi için sa
vaşmış, daima manevî ve millî değerlerini şeref ve 
haysiyetini, istiklâl ve istikbâlini maddî değerlerden 
ve hattâ hayatından üstün tutmuş ve bu haliyle bü
tün milletlere ahlâk ve fazilet örnekleri vermliş olan 
bir millettir. Savunduğumuz görüş millî karakter 
ve hasletlerimizin açık bir ifadesidir. 

Muhterem üyeler, şunu hemen belirtmeliyiz fci, 
önce ahlâk ve maneviyat prensibinin -benimsenmesi 
ve tahakkuku, aynı zamanda hürriyetçi demokrasi
lerin de yıkıcı cereyanlardan kurtuluşunun ve ahlâkî 
çöküşe, anarşiye ve Marksist akımlara galebe çalma
sının da yegâne yoludur, çaresidir, teminatıdır. 

Çünkü biraz evvel de işaret ettiğimiz gibi, hür
riyetçi demokrasinin yaşamasının, ayakta kalması
nın ve gelişmesinin yegâne şartı ahlâkçı ve manevi
yatçı temele dayalı olmasıdır. 

:Bu niçin böyledir? Çünkü demokratik rejimlerde 
insan haysiyetine önem verilir. Temel hak ve hür
riyetler rejimin vazgeçilmez unsurlarıdır. Çünkü 
vazgeçilirse rejimin şekli değişir, kapalı rejim olur, 
sosyalist rejim olur, komünist rejim olur. 

Hem hak ve hürriyetleri feda etmeyeceğiz, hem 
de huzuru, adaleti, saadet ve selâmeti ve millî bir
lik ve bütünlüğü ve iç barışı sağlayacağız. Her tür
lü haksızlığın ve istismarların kökünü kurutacağız.^. 
Bütün bunları ne ile yapacağız? Vasıtamız ne ola
caktır? Kanundur diyenler vardır, işte yanıldığı
mız mühim bir nokta burasıdır. Çünkü her konu 
kanuna bağlanırsa ve her konuya devlet müdahale
ye mecbur bırakılırsa, orada hürriyetlerden bahse
dilemez. Aşırı devletçilik giderek hâkim olur. Bu 
ise, aşırı sola kaymak demektir. 

Çare nedir? Çare, eğitim yoluyla ahlâk nizamı
nı işler hale getirmektir. Çünkü demokratik rejim
lerde temel hak ve hürriyetlerin yıkıcı değil, yapıcı 
istikamette kullanılması ancak o cemiyette hukuk ni-
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zanlı yanında onunla bağdaşan ahlâk nizamının da 
mevcut olmasına bağlıdır, Bütün demokratik ülke
lerde, rejimin yaşaması için, en az hürriyetlere <veri-
len ehemmiyet kadar ahlâka ehemmiyet verilmesi 
şarttır. 

Eğer hürriyeti, medeniyetin temel unsurlarından 
biri olan elektrik enerjisine benzetirsek, ahlâk ni
zamını bu enerjinün yerinde ve fayda getirecek şekil
de kuülanılmasına yarayacak kalblıo teşkilâtına benze-
tebiliriz. Fayda sağlayan elektrik, fcaiblo tesisatı ol
madan nakledilirse nasıl felâket kaynağı olursa, ah
lâk nizamı kurulmadan verilen sınırsız hürriyetler 
de cemiyetler için, rejim için tehlike teşkil eder. 
Haksızlıklar, istismarlar, anarşiler bundan doğar. 

Ahlâk nizamında, her şahsın polisi jandarması, 
mahkemesi hâkimi kendi içerisündedir. Bu iç meka-
riizmalar işlediği müddetçe, dışarıdaki polise, mah
kemeye pek o kadar iş kalmaz. Remo planlarına 
lihtiyaç duyulmaz. Bugün milletimiz kadar manevî 
vasıflara sahip olmayan bazı ülkelerde bile, eğitim 
yoluyla ahlâk nizamı, hukuk nizamının yükünü 
üzerine alabilmiş o ülkelerde mahkemeler işsiz, ha
pishaneler boş kalacak kadar ıhuzur ve selâmet yo
lunda başarıya ulaşılabilml!ştir. 

(Milletimizin fıtratında mevcut olan üstün ahlâk 
ve fazilet hasletleri, bugün bile bütün ihmallere ve 
yıkıcı, yıpratıcı tesirlere maruz bırakılmamıza rağ
men, tarihî ve manevî bir hazine olarak mevcudi
yetini muhafaza etmektedir. 

Aziz arkadaşlar, Anayasamız Devlete, milletin 
manevî ve maddî gelişmesini /görev olarak vermiştâr. 
Biz bilhassa ihmale uğrayan manevî gelişme göre
vinin de partilerimiz tarafından en az maddî geliş
me kadar ciddiye alınmasını istiyoruz. Eğer biz Ana
yasanın bu emrine uygun olarak millî maarifimizi 
tam ve kâmil manada kurarak, milletimizin haslet
lerini kuvveden fiile çikarabilirsek ve geliştirmeye 
muvaffak olabilirsek, tarihimizde parlak misalleri 
olduğu gibi, ülkemizin de bu mevzuda dünyaya ör
nek bir seviyeye erişeceği muhakkaktır. 

Değerli üyeler; ahlâk nizamı, demokrasilerde 
seçim mekanizmalarının da müspet istikamette işle
mesinin temel şartıdır. Çünkü seçim sistemi ne olur
sa olsun, netice ekseriyetin hâkimiyetine müncer 
olacaktır. Bu netice eğer ekseriyet ahlâka bağlı ol
duğu takdirde, müspet ve hayırlı olacaktır. Aksi 
halde netice menfî olacaktır, Bu takdirde bir ah
lâk ve fazlilet rejimi olan demokratik sistem ileriye 
değil, geriye doğru gidebilecektir. 

Böyle bir vasatta sosyal adaletin tecellisi de bekj 

lenemez, Çünkü adaletin her türlüsü, ancak vic
danlarında hâk ve adalet aşkı yanan insanların ço
ğunlukta bulunduğu topluluklarda gerçekleşebilir. 
İç alemlerinde adaletten eser olmayan insanlarını 
topluluğunda adaletli dışarıda aramak nafiledir. 
Düzen değişikliği eğer adalete erişmek için isteniyor
sa, her şeyden önce insanların iç düzenlerinin ada
lete ve hakkaniyete bağlı olacak şekilde değiştiril
mesi gerekir. Yoksa, önce iç düzenler değişmeden 
dış düzenlerin değişmesinden bir faide doğması 
mümkün ve muhtemel değildir. Eğer istismar var
sa, istismarcı insan var demektir. İstismardan kur-1 

tutmanın esaslı, köklü çaresi, insanların ruh ve ka
rakterinden istismarcı huyların tamamen çıkartıüma-
sıdır. 

Biz Millî Selâmet Partisi olarak istismarın her 
türlüsüne o kadar karşıyız ki, onun bir iptilâ olarak 
kalblerde dahi kalmasına razı değiliz. Fikir planın
da bile kökünün kurutulmasını arzu ediyoruz. 

Fakat bugün maalesef hürriyetçi ülkelerde mane
vî değerlerin muhafazası hususunda gösterilen ihmal
ler, Marksist ve diğer yıkıcı cereyanların yayılma
sına sebep olmaktadır. Bu ihmallerden kapalı rejim
ler planlı ye sitsemli olarak istifade etmekte, açık 
rejimlerin açık tuttukları kapılardan felsefelerini, 
(ihtilâlci görüşlerini rahatlıkla sokaıbilmektedirler. 
Ortada adeta bugün bir rejimler savaşı cereyan et* 
mektedir, kültür emperyalizmi almış yürümüştür. 
Bugünün müstevlileri artık eskisi gibi müstemleke 
haline getirmek istedikleri ülkeleri topla tüfekle zap-
detmiyorlar. Kültürel bakımdan ideolojik alanda 
istilâ etmeye çalışıyorlar ve bu iş için yabancı ülke
lerin gençliği seçliliyor, ele alınıyor. Eğitim mües
seseleri, neşir ve telkin vasıtaları ideolojik savaş 
aracı yapılıyor ve bir ülkenin evlâtları kaülbinden 
ve kafasından esir edilerek neticede, müstevli ülke
nin eHi bombalı dinamitli militanları haline getirili
yor. 

Bu değişen taktik karşısında demokratik ülke* 
1er yeteri kadar uyanık ve hazırlıklı değildir. Bu
gün artık vatan müdafaasında ıstrateji hattı ve sathi 
müdafaa safhalarını aşarak fikri müdafaa safhası
na intikal etmiştir. 

'Fikri müdafaanın temel şartı ise, millî ve ma
nevî değerlere sımsıkı sanknaktır. 

İşte biz önce ahlâk ve maneviyat diyorsak, bu
nun bir millî mücadele kadar ehemmiyetini müdrik 
olduğumuz için diyoruz. 
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(Biz önce ahlâk ve maneviyat diyorsak, bunun sos- I 
yal adaletin ve -demokratik seçimlerin faziletinin te
cellisinin şartı olması, sebebiyle diyoruz. 

©iz önce ahlâk ve maneviyat diyorsak, hür 
demokratik rejimin yegâne teminatı okluğu için, 
demokrasimizin antidemokratik bir kapalı rejime 
dönüşmemesi için, Marksist veya meteryalist bir 
maceraya sürüklenmemesi için diyoruz. 

Biz önce ahlâk ve maneviyat diyorsak, şehitleri 
şehit, gazileri gazi yapan ruh ve mânanın bu mille
tin evlâdına müstakbel şehitlere ve müstakbel gazile
re intikalini sağlamak için diyoruz. 

ıBiz önce millî görüş diyorsak, ekonomik sistem
ler arasında da en âdil ve isabetli sistem olduğu için 
diyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten millî sistemimiz 
ile kapitalist ve sosyalist sistemler arasında karakte
ristik esaslı farklar mevcuttur. Sadece anahaJtlariy-
le mukayese ödersek, Marksist görüşte hem hür 
teşebbüs, hem faiz yasaktır. Kapitalist görüşte her 
ikisi de serbest bırakılmıştır. Millî görüşümüzde 
ise mülkSyet ve hür teşebbüs tamamen serbest bıra
kılırken, tefeciliğe ve istismarcı faizciliğe müsaade 
edilmemiştir. Sosyal adalet ancak bizim sistemimiz
de tam manasiyle tecell ve tahakkuk edebilir. Millî 
sistemimiz ticareti ve sermaye hareketlerini ve mül
kiyeti yasaklayarak fertlere bu hak ve hürriyetleri 
lâyık görmeyerek zulmeden sol görüşlere katılma
dığı gibi, fahiş faiz politikası uygulayarak paranın 
değerini devamlı olarak düşüren, fiyatların artması
na sebep olan, çalışma barışını bozan, sol propa
gandalara zemin hazırlayan ve neticede dar gelirli 
işçi, memur, esnaf vesair vatandaşları pahalılığın 
cenderesinde ezen başıboş kapitalist uygulamalara da 
kaftılmaz. 

siBu mahiyetiyle millî iktisadî sistemimiz bir ifratla 
bir tefrit, arasında tam denge noktasıdır, adaletini 
tam ifadesidir ve yalnız miHetiımiz* için değil, bütün 
(insanlık için kurtuluş yoludur. 

Kurtuluşu başka yollarda arayanlar aradığını bu
lamamışlardır, baraşıya ulaşamamışlardır. 

Meselâ, Batı demokrasilerinin bir çoğunda, ko
münizmi iktisadî tedbirlerle önlemek maksadiyle, 
demokratik sosyalist görüşler geliştirilmiştir. Bu ' 

. görüşte olan siyasî partiler tıpkı bizde bugün Cum- ' 
huriyet Halk Partisinin ileri sürdüğü gibi, liberal, eko
nomiden farklı bir uygulama getireceğiz, düzeni 

.değiştireceğiz, alacağımız tedbirlerle kitlelerin daha 
sola kaymasını önleyeceğiz demektedirler; fakat 

gerek getirmek istedikleri tedbirlerin köklü tedbir
ler olmaktan uzak oluşu ve gerekse Marksist ve ma -
teryalist felsefenin panzehiri, şifası olacak kuvvet
te ve dozda manevî değerlere önem verilmemiş ol
ması bu türlü uygulamaları yeryüzünde başarısızlı
ğa uğramıştır. 

Eğer bu türlü uygulamalar bir fayda sağlasay-
dı, sosyal demokrat partilerin mevcut ve yaygın ol
duğu birçok Batı demokrasileri, sözlerimizin ba
şında da işaret ettiğimiz gibi, hayat standartları biz
den çok daha yüksek olmasına rağmen aşırı sola doğ
ru kaymaz, meselâ İtalya'da olduğu gibi, tehlikeli 
noktalara kadar sürüklenmezdi. Sosyal demokrat po
litikalar belki bir müddet neticeyi geciktirebilir; fa
kat kanaatimize göre kesin başarı sağlamaya me
dar olamaz. 

Bu mevzuda biz Adalet Partisinin fikriyatını da 
kâfi görmüyoruz. Her ne kadar bu konuda ekono
mik görüşler ve tedbirler bakımından Adalet Par
tisiyle Cumhuriyet Halk Partisi arasında bazı fark
lar mevcut ise de, bunlar neticeye müessir değil
dir. Meselâ Adalet Partisi yöneticileri sık sık «Biz 
milleti fukaralıktan kurtaracağız, komünizmi önle
yeceğiz» gibi sözler sarfetmektedirler. Bu sözün mef
humu muhalifinden çıkan mâna, eğer halkı biz fu
karalıktan kurtaramaz isek bu gidişi önlemek müm
kün olmayacaktır mealindedir. Bu ise, insanı sadece 
ekonomik faktörlerin esiri imiş gibi gösteren mad
deci görüşün başka bir ifadesidir. 

Halbuki tecrübelerden edindiğimiz neticeler, 
bizim ülkemizde aşırı sol fikirlerin fakir ve dar ge
lirli halkımızın arasında değil, bunun tam zıddına 
maddî refah içerisinde yüzen bazı sosyetik çevre
lerde yayılabildiğini göstermiştir. 

6 veya 7 çocuklu, gelir seviyesi asgarî ücretler 
seviyesinde olan geniş halk kitelelerimiz, bütün men
fi propagandalara rağmen sapa sağlamdır. Görülü
yor ki, Marksist propagandalar esasen materyalist 
felsefelere sapmış çevrelere a ncak tesir edebilmek
tedir. Bu ise, bizim görüşümüzün ne kadar isabetli 
olduğunu ispat etmektedir ve yine görülüyor ki, ma
nevî değerlere bağlı kitlerere yıkıcı propagandalar 
pek o kadar müessir olamamaktadır. 

Meselelerimize sadece ekonomik açıdan bak
maya yaklaşmaya alışırsak, ister istemez yanlış sol 
mantıklara teslim oluruz; fakat meselelerimize ec
dadımızın baktığı açıdan, millî görüş açısından ba
karsak, yanlış teşhislerden kurtuluruz. 
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Muhterem üyeler, kanaatimiz odur ki, gerek Ada
let Partisinin ve gerekse Cumhuriyet Halk Partisinin 
getirmek istediği tedbirler, sosyal dengeyi ve adaleti 
sağlamaktan uzak tedbirlerdir. 

Meselâ, ülkemizde diğer ülkelere nazaran fahiş 
nispetlere dayanan bir faiz uygulanmaktadır. Bu uy
gulamalar karşısında biz Halk Partisiyle Adalet Par
tisi arasında pek mühim bir fark göremedik. 

Hem % 25 oranına yaklaşan, hatta bazı hallerde 
aşan bir faiz politikasına evet diyeceksiniz, hem de 
sosyal adaleti biz getireceğiz iddiasında buluna
caksınız... Bu mümkün değildir. Bu mevzuda açık 
bir fikir verebilmek için ülkemizde ve dış ülkeler
de halen uygulanmakta olan faiz nispetlerini sizlere 
arz edeceğim. Misâl olarak Uluslararası işbirliği ve 
Kalkınma Teşkilâtına dahil ülkeleri alıyorum. Bu 
ülkelerde halen uygulanan kısa vadeli faiz hadleri 
aynen şöyledir : 

İsviçre % 2,5, Federal Almanya % 3,5, Hollanda 
% 4, Norveç % 5, İsveç % 6, Belçika % 6, Avus
turya % 6 ve Amerika Birleşik Devletlerinde % 6, 
Japonya % 6,5, İtalya % 7, Danimarka % 7,5, Fran
sa % 8, Kanada % 9, Finlandiya % 9,25, Yunanis
tan ve İngiltere % 10, Türkiye % 11. 

Bu tabloda görüldüğü gibi, Türkiye, faiz oranı
nın en yüksek olduğu ülkedir. Ancak gerçek durum 
burada görülenden de çok daha dengesizdir. Zira 
normal olarak Merkez Bankası iskonto hadleri ile 
piyasadaki fiilî faiz oranları arasındaki fark bizde 
maalesef % 10'u aşmaktadır. Halbuki bu fark, yu
karıda isimlerini verdiğimiz diğer ülkelerde her ne 
nam altında olursa olsun, % 20'yi geçmemektedir. 
Meselâ bizde komisyon gider vergisi, muhabere 
masrafı ve buna benzer akla ve hayale gelmedik ilâ
velerle piyasamızda faiz oranı % 22'yi aşmakta
dır. 

Halen resmî faiz oranının ülkemizden sonra en 
yüksek olduğu İngiltere'de bile piyasadaki fiilî faiz 
oranı % 12'yi aşmaz. Bunun dışında, ülkemizde ay
rıca teşkilâtlanmamış kredi piyasası diye adlandı
rılan tefecilik işlemlerinde uygulanan faiz oranla
rı ise duruma göre % 40 ilâ % 120 arasında değişe
bilmektedir, 

Bu aşırı oranlar fiyatlara intikâl ettikçe ve bir 
mal piyasada elden ele geçerken her defasında di
ğer faktörlere ilâveten faiz sebebiyle de otomatik 
olarak zamlara uğradıkça ve bu şekilde çığ gibi bü-

. yüyen pahalılığın yükü altında işçilerimiz, köylü
lerimiz, esnafımız, dar ve sabit gelirli memur ve 

emeklilerimiz ezildikçe, bu faiz politikasının taraf
tarları sosyal adaletten bahsedemezler, düzen deği
şikliğinden bahsedemezler, milletin umudu olmak 
iddiasında bulunamazlar. Milleti fukaralıktan biz 
kurtaracağız diyemezler. Mamur ve müreffeh Tür
kiye'yi biz kuracağız diyemezler ve hele ekonomik 
milliyetçilikten hiç bahsedemezler. 

Bu gerçeğe dokunduğumuz için bir sayın Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü bütçe müzakereleri sı
rasında maksadımızı pek anlamayarak sermaye düş
manlığı ile partimizi itham etmiştir. Bu iddia yanlış
tır. Biz sermayeye karşı değiliz, bizzat sermayenin 
de faizin doğurduğu sıkıntılı enflâsyonist şartlar 
içerisinden kurtarılmasında sermayenin verimlili
ği bakımından büyük faydalar görüyoruz. Biz sa
dece faizin haksız bir şekilde emeği istismar etme-' 
sine ettirilmesine karşıyız. 

Bugün Batı ülkelerinin çoğunda bu fikrimizi 
başarı ile uygulayan ve kâr ortaklığı ile çalışan faiz
sin müesseseler geliştirilmektedir. Bu müesseselerin 
gelişmesi istismardan uzak sıhhatli bir para ve ser
maye piyasasının kurulmasına yardımcı olmakta
dır ve birçok ülkelerde buna paralel olarak faiz 
hadlerinin düşürülmesine çalışılmaktadır. 

Bilinen bir gerçektir ki, bir ülkede faiz hadleri
nin çok yüksek olması, para kıymetinin aynı nis-
bette düşmesine ve dolayısıyle fiyatların artması
na yol açmaktadır. Para kıymetinin devamlı ola
rak düşmesi ise bilhassa sabit ve dar gelirli vatan
daş kesiminde baskısını bütün şiddetiyle icra et
mekte ve bu yüzden işçi ile işveren münasebetleri 
bozulmakta, ihtilâflar çıkmaktadır; çalışma barışı 
bozulmaktadır. İhtilâfların artmasında aslında ka
bahat bize göre ne işçilerimizdedir, ne de işverenle-
rimizdedir. Kabahat, bu iki kesimi birbirine düşü
ren koyu faizciliğe evet diyen zihniyetlerdedir. 

İşte bu durum, aşırı sol propagandalara zemin 
hazırlamakta, bu yüzden hürriyetçi rejimlerin 
ekonomik yapıları kendilerini korumakta müşkülât 
çekmektedir. Buna mani olamayan liberal ve sosyal 
demokratik politikalar yetersiz kalmaktadır. 

Muhterem üyeler, biz Milli Selâmet Partisi ola
rak vergi politikasında da köylü ıslahat yapılması 
gerektiğine inanıyoruz. Kanaatimize göre ülkemiz
de verginin ağırlığı yine dar ve sabit gelirli orta hal
li kitlelere yüklenmiştir. Bunun daha âdil esaslara 
bağlanması, için gereken bütün teşebbüslerde bulun
duk ve bulunmaya kararlıyız. 
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Şimdi memnuniyetle öğrendiğimize göre, Hü
kümetimiz bu konu üzerine eğilmektedir. îlk ola
rak en az geçim hadlerini artırmak ve mevcut fiyat
lara göre ayarlamak suretiyle teşebbüste bulunaca
ğı kabul ve ilân edilmiştir. 

Millî Selâmet Partisi olarak, gerek bu konu ile 
ilgili tasarıyı ve gerekse şayet hükümet kabul ederek 
Meclisimize takdim ederse bundan başka vergi ada
leti sağlamak üzere sevk edilecek tasarıları destek
lemeye kararlıyız. Partimiz bu konuda da sosyal den
geyi sağlama hususunda diğer partilerden farklı ve 
müessir görüşlere sahiptir. 

Millî ekonomik sistemimiz açısından A. P. ve 
C. H. P.'den farklı olduğumuz diğer bir husus da 
Ortak Pazar konusudur. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği gibi Ortak 
Pazar, sonunda siyasî birleşmeye gidecek bir. teşeb
büstür. Bugün sadece ekonomik ve ticarî yaklaşım
lar safhasında bulunmakta ve ortaklar arasındaki mü
nasebetlerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. 

Peşinen şunu belirtelim ki, Millî Selâmet Partisi 
ülkemizin siyasî birleşmeye varacak şekilde Ortak 
Pazara girmesine ve yaklaşmasına karşıdır. Partimiz, 
millî menfaatlerimize uygun düştüğü nispette sade
ce Ortak Pazarda ticarî münasebetlerin geliştirilme
sine taraftardır. Bize soruluyor; «Peki niçin Ortak 
Pazara taraftar partilerle koalisyon hükümetleri ku
ruyorsunuz? Bu sizin Ortak Pazara evet demeniz ma
nasına gelmez mi?» 

Bu suali soran muhterem arkadaşlarımıza koalis
yonun ne demek olduğunu hatırlatmak isteriz. Koa
lisyona giren partiler bütün temel görüşlerinden vaz
geçmiş sayılamaz. Koalisyon sadece belli bir devrede 
üzerinde anlaşmaya varılan konularda icraî hükümet 
etmek demektir. Partiler anlaşamadıkları konularda 
birbirine zıt düşen görüşlerini muhafaza ederler. 
Koalisyon protokolü dışında tuttukları görüşlerini, 
tek başına iktidara geldikleri takdirde uygulamak 
üzere millet huzurunda savunmaya devam ederler. 
Bu siyasî partilerin en tabiî hakkıdır. 

Bizim Ortak Pazarla ilgili görüşlerimiz değişme
miştir. Kurduğumuz hükümetlerin programlarında 
bu manaya gelecek bir hüküm mevcut değildir. Or
tak hükümetlerde biz Ortak Pazarla mevcut ilişkile
rimizi millî menfaatlerimize en uygun bir şekle sok
mak için tedbirler alınmasını teklif etmiş ve prog
ramlara sokmuş bulunuyoruz. 

Takdir buyurursunuz ki, 20 sene kadar sonra ta
hakkuku planlanmış olan ve bizim dışımızdaki par

tiler, tarafından bir katma protokolle kabul edilmiş 
bulunan siyasî birleşmeyi bir genel sayarak 1973 ve 
1977 döneminde aziz milletimizi ve ülkemizi hükü
met buhranlarına mahkûm etmek insaflı bir davra
nış olmazdı. 

Şimdiye kadar Ortak Pazarla ülkemiz arasında 
cereyan eden münasebetler, bizim bu konuda ne ka
dar haklı olduğumuzu ispat etmiştir, Biz Ortak Paza
rı tenkit ederken, bize şiddetle karşı çıkanlar bile bu
gün Ortak Pazarın Türkiye'ye üvey evlât muamelesi 
yaptığını, bize karşı taahhütlerini yerine getirmediğini 
ve hatta ortaklığa talip olmayan ülkelere bize nazaran 
daha cömert ve tavizkâr davrandığını; Ortak Pazarın 
bize karşı uyguladığı politikanın sanayileşmemize engel 
olacağını haklı olarak iddia ediyorlar. Geç de olsa 
görüşlerimizin bu şekilde benimsenmiş olmasını şük
ranla karşılıyoruz. 

Bilindiği gibi, Ortak Pazar kapitalist ekonomiyi 
üye ülkelere de hâkim kılmayı öngören bir yapıya 
sahiptir. Kanaatimize göre, bu vasfıyle Ortak Paza
rın ekonomik görüşü bazı noktalarda C. H. P.'nin 
ekonomik görüşüne ters düşer. Bu bakımdan biz 
C. H. P.'nin Ortak Pazara girmekte ısrar edişini izah 
hususunda müşkülât çekmekteyiz. Hele C. H. P.'nin 
Ortak Pazar politikasını son günlerde sık sık öne sür
dükleri ekonomik milliyetçilik iddiasıyle hiç kabili 
telif görmüyoruz. 

Görülüyor ki, Ortak Pazar konusunda da Halk 
Partisi ile Adalet Partisi arasında görüş farkı mevcut 
değildir. Zaten toprak reformu gibi bir kaç nokta 
hariç tutulacak olursa, iki partinin ekonomik görüş
leri bilhassa tatbikatta oldukça birbirine paralellik 
arz etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Partisi, 
Anayasamızın öngördüğü manevî gelişme prensibine 
ve millî ahlâkı koruma düsturlarına uygun olarak ve 
aynı zamanda demokrasimizin fikrî temellerinin güç
lenmesine yarayacak şekilde, tam ve kâmil manada 
güçlü bir manevî kalkınma aksiyonuyle ortaya çık
tıktan sonra; diğer partiler kendilerinin de bu isti
kâmette çalışacaklarını ve maneviyatçı olduklarını 
her fırsatta ileri sürmeye başladılar. 

Biz bu müspet gelişmeden memnuniyet duymak
tayız; ancak bu hal memleketimizi içerisinde bulun
duğumuz endişe verici duruma sürüklemiş olmala
rından doğan ihmallerini ve kabahatlerini örtbas et
meye kâfi gelmez. Eğer şimdiye kadar C. H. P. ve 
A. P. tarafından zaman zaman uygulanan millî eği
tim politikaları yıkıcı akımları önleyecek ölçüde bü-
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tün ihtiyaçlarımıza ve dertlerimize cevap verecek ma
hiyette olsaydı bugün : , 

Bir kısım gençlerimiz anarşiye sapmazdı. 
Rüşvet ve iltimas gibi hastalıklar bu kadar alıp 

yürümezdi. 
Batı medeniyetini bile temelinden sarsmaya baş

layan sıhhat ve ahlâk bozucu iptilalar ülkemizde de 
meydanı boş bulmazdı. 

Müstehcen yayınlar yurt sathına bu derece yayıl-
mazdı. 

Ana babalar, evlâtlarının aileye, vatana ve mille
te asi evlât haline gelmeisiriden dolayı bu derece en
dişeye düşmezlerdi. 

İçki, kumar ve daha buna benzer bir çok şikâyet
çisi olduğumuz çeşitli dertlere duçar olmazdık. 

Biz Millî Selâmet Partisi olarak, bütün siyasî te
şekküllerimizin manevî gelişme konusuna sathî ve ge
çici sebeplerle değil, lüzumuna inanarak, derinliğine 
inerek yaklaşmasını tavsiye ediyoruz. 

Meselâ C. H. P. anarşik olaylar karşısında; 
«A. P. iktidarda bulunduğu için böyle oluyor. Eğer 
biz iktidarda olsa idik anarşi olmazdı», diyor. A. P. 
ise 1974 yılında yapılan af ile anarşistler kurtulma-
saydı bu mesele tamamen kapanmıştı, görüşünü sa
vunmaktadır. 

Fakat kimse bu meselenin derinliğine nüfuz ede
rek anarşinin esas sebebi nedir, bu anarşistler niçin 
ve nasıl türemiştir, kökü dışarda olan bu ve buna 
benzer akımlar 30 sene öncesine nazaran niçin bu-
kadar kuvvet kazanmıştır, diye ciddî tahlillerde ve te
şebbüslerde bulunmuyor, îş maalesef sadece siyasî 
suçlama açısından ve siyasî ithama medar olma vas-
fıyle ele alınmak isteniyor. 

Biz Millî Selâmet Partisi olarak, millî ve manevî 
değerlerimizi ihmal eden, daha ziyade materyalist 
felsefelerin paraleline itilmiş olan ve yıkıcı akımlara 
karşı gençliğimize kâfi derecede muafiyet kazandır
ma vasfından uzak bulunan bir eğitim politikasının 
buna zemin hazırladığına kaniyiz. Bu sebepten, va
kit geçirilmeksizin, değişen yurt ve dünya şartları da 
nazara alınarak, maarif politikamızın yeni baştan 
tanzim edilmesini; başka tabirle reorganizasyonunu 
ve Anayasanın temel esprisine uygun olarak manevî 
gelişmemizi sağlayacak ve millî ahlakımızı koruyacak 
ve geliştirecek Millî maarifimizin kurulmasını istiyo
ruz. Her iki hükümetde de bu meseleye bu açıdan 
baktık ve millî maarifimizin kurulması istikametinde 
şartların müsaadesi nispetinde tam manasiyle tatmin

kâr olmamakla beraber, adımlar atmaya ve attırma
ya muvaffak olduk. 

Hükümetimizin bu istikamette yeni ve ciddî ted
birler alacağını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Ders ve müfredat programlarının yukarda izah etti
ğimiz görüşle yeniden düzenlenmesine karar verilmiş 
olmasını ciddî bir gelişme sayıyoruz. Bu istikamette 
yapılacak teşebbüslerin bütün gücümüzle destekçisi 
olacağız. 

Maksadımız geçici tedbirler almak değildir. Millî 
seciye ve karakterimizi nesillerden nesillere, asırlar
dan asırlara, bir huzur ve istikrar ve saadet ve selâ
met kaynağı olarak intikal ettirmek için köklü ted
birler almaktın Manevî gelişmemiz üzerinde bu ka
dar durmamızın sebebi budur. Asrımızda, mevcut yı
kıcı cereyanları alt edecek vüsat ve kuvvette bir eği
tim politikasının ihtiyacı içerisinde olmamızdır, kül
tür emperyalistlerinin, ideolojik istilacıların karşısına 
bir millî mücadele ruh ve heyecanıyla çıkmaya mec
bur kalmış bulunmamızdır. 

Muhterem üyeler, 1976 malî yılı Bütçesinin bün
yesinde, Millî Selâmet Partisinin Grupunun tasvib 
ettiği müspet ve faydalı bulduğu mühim noktalar 
mevcuttur. Bunlardan birkaçını arz ediyorum. 

Bütçenin halkımıza ve köylümüze daha çok hiz
met getirmek fikriyle hazırlanmış olması. 

işsiz vatandaşlarımıza yeni yeni iş sahaları aça
cak olan 26 büyük, milyarlık sanayi projesinin başla
ması için bütçeye 3,5 milyarlık tahsisat konulmuş ol
ması. 

Halkımızın hissedar olacağı tesislere kredi vere
cek Devlet Sanayi işçi Yatırım Bankasına bir milyar 
ayrılmış olması. 

Sosyal adaleti gerçekleştirecek bir demet ihtiva et
mesi. Düşkün ve sakat ve yardıma muhtaç vatandaş
larımıza yardım için bir fon ayrılmış olması. 

Yaygın olarak kalkınmamızda her ilimizin ve il
çemizin hissesinj alması için, az gelişmiş bölgelere ve 
bilhassa Doğu ve Güneydoğu illerimize daha hızlı 
kalkınmaları için bir milyarlık fon ayrılmış bulunma
sı. 

Yeni vergi getirilmemiş olması. 
Bütçenin köklü icraata dönük olması. 
Vergi ve kredi adaletine önem verilmesi. 

Tarımda verim artırıcı mahiyette olması ve hay
vancılığımızın gelişmesi için köylümüze ve hayvan ye
tiştirenlere dağıtılmak üzere 1 milyarlık bir meblağ 
ayrılmış olması, gibi hususlardır. 
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Muhterem üyeler, bilhassa, projeleri hazırlanan 
26 adet milyarlık yatırıma başlanabilmesi için bütçe
ye takriben 3,5 milyarlık fon konulmuş olması son 
derece memnuniyetimizi mucip olmuştur. Esasen ağır 
harp sanayiimizin ve ağır sanayiimizin kurulması için 
bu ciddî adımların atılmasında geç bile kalmış bulu
nuyoruz. 

Bütçede halka dönük yaygın sanayileşme modeli
nin yer almış olması son derece önemli olan bir ge
lişmedir» bir yeniliktir. Şimdiye kadar denenmiş olan 
ve yatırımları devlete mal eden görüş ile, yine yatı
rımları mahdut zümrelere mal eden görüş ve tatbi
katlardan daha ileri gidilerek yaygın kalkınma mo
deline intikal edilmiş olmasını ve işçilerimizin, köylü
lerimizin, esnafımızın ve isteyen bütün halkımızın bu 
türlü tesislere ortak olmasına imkân bahşedecek bir 
sistem getirilmiş bulunmasını faydalı ve verimli bir 
hareket, olarak tasvip ediyoruz. 

Aziz milletimizin şahit olduğu sanayileşme potan
siyelini topyekûn harekete getirecek, yeraltı ve yerüs
tü servetlerinin kısa zamanda değerlendirilmesine ya
rayacak olan bu sanayileşme hamlesini hararetle des
tekleyeceğiz/ 

Çünkü, esasen bu model partimizin savunduğu ve 
girdiği her iki hükümetin programına alınması için 
gayret ettiği bir modeldir. Her ne kadar Halk Par
tisiyle hükümet olduğumuz devrede karşılaştığımız 
bazı müşküller sebebiyle tatbikatta ciddî adımlar atı-
lamamış ise de, 2 seneden beri yapılan çalışmalar ne
ticesinde hazırlık devresi aşılmıştır. İnşallah aziz mil
letimizin sabırsızlıkla beklediği büyük sanayileşme ha
reketine ve hamlelerine önümüzdeki aylarda başlana
caktır. 

Aziz milletvekilleri, sözlerimize son vermeden ön
ce, ehemiyetli gördüğümüz birkaç konuya da temas 
etmek mecburiyetini hissediyoruz. 

Bunlardan birincisi, çok partili siyasî hayatta si
yasî rekabetin, siyasî husumet haline getirilmemesine 
dikkat etmemiz hususudur. 

Fakat maalesef bugün, partilerarası münasebetler
de gerginlik gittikçe artmaktadır. Bundan, rej'm ve 
memleketimiz için nahoş neticeler doğmasından en
dişe ediyoruz. Siyasî mücadelelerde ağırlığın fikir 
mücadelesinde olmasını temenni ediyoruz. Demokra
simize ancak bu sayede yapıcı bir demokrasi vasfını 
verebiliriz. 

Her ne suretle olursa okun, kaba kuvvete mü
racaat edilmemelidir. Kaba kuvvet gösterileri karşı
sında bütün partilerimiz birleşmelidir. Asıl endişe 

duyulması gereken husus, siyasî gerginlik dolayısıyle, 
kalplere kin ve husumet tohumlarının ekilmiş olma
sı ihtimalidir. Unutulmamalıdır ki, bizi birbirimize 
düşürmek, bizi kardeş kavgasına sürüklemek ve ül
kemizi, Allah göstermesin, Vietnam'a, Lübnan'a çe
virmek isteyen dış mihraklar mevcuttur. Ülkemiz çok 
hassas dengelere bağlı, dı'ş ve iç şartların içerisindedir. 
Jeopolitik mevzimizin önemi ortadadır. Yapacağı
mız bütün siyasî teşebbüslerde bu hassas dengeleri 
gözönünde tutmaya mecburuz. 

Muhterem üyeler, yakın tarihimize kadar iktidar 
ve muhalefet olarak, üzerinde titizlikle durulmuş 
olan mühim bir prensibimize de işaret etmek isteriz. 
Bu prensip, dış. politikamız ile ilgili konularda, hari
ce karşı birlik ve beraberlik içerisinde bulunmak ve 
görüşlerimiz ayrı olsa bile, dış politika konularını 
lüzumsuz polemiklere mevzu yapmamak ve bu ko
nulara, ehemmiyetine ve hassasiyetine binaen müstes
na bir yer vermek prensibi idi. Bu bütçe müzakere
leri dolayısıyle yapılan tartışmalarda, bu basiretli ve 
isabetli tutum ve davranıştan uzaklaşmaya ve giderek 
dışarıya karşı dağınıklık arz eden bir duruma gel
meye başladığımızı üzülerek müşahade etmiş bulu
nuyorum. 

Meselâ, beynelmilel protokol kaideleri çerçevesin
de, bir yabancı devlet adamının ülkemize gelişi ve gi
dişi, bu kürsüde dış politikamızın umumî esasları 
nazara alınmadan hiç lüzumu yok iken, partilerarası 
suçlama mevzuu haline getirilmek istenmiştir. Bu 
türlü davranışların bir tarafa bırakılmasını ve yakın 
zamana kadar dış politika konularında tatbikine iti
na gösterdiğimiz, millî menfaatlere uygun prensibin 
paraleline avdet edilmesini talep ve tavsiye ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, yine partilerarası münaka
şalarda, iktidar - muhalefet mefhumlarının sınırları 
aşılarak, Devlet mefhumunun yıpratılmasına müncer 
olacak ölçüsüz davranışlar ve beyanlara şahit ol
maktayız. Devletimizi her ne suretle olursa olsun 
zayıflamış gibi gösterecek görüntülerden sakınmamız 
gerektiği izahtan varestedir. 

Biz, Millî Selâmet Partisi olarak, partilerimizin 
milletimiz karşısında her mevzuda kara bir tabla çiz
mesine, devamlı bir şekilde ümit ve şevk kıracak 
davranışlarda bulunmasına karşıyız. 

Çok şükür ki, aziz milletimiz engin tarihî tecrü
beye sahiptir, sonsuz manevî inanca sahiptir ve güç
lüdür. Birlik ve beraberlik içerisinde AUahın inaye-
tiyle yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel 
yoktur. Devletimiz aziz milletimizin tarihî ve ma-
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nevî şahsiyetini, hüviyetini ve üstünlüğünü temsil 
etmektedir. Böyle bir millete mensup olmanın bah
tiyarlığı içerisinde, hiç bir mevzuda ümitsizliğe ma
hal olmadığına kaniiz. 

Bu azim ve imanla, Millî Selâmet olarak diyoruz 
ki, yakın zamanda 40 milyonu kardeş yapacağız. 

Devlet - millet kaynaşmasını sağlayacağız. 
Bundan alacağımız hızla, manevî ve maddî kalkın

ma hareketlerinde başarıya ulaşacağız. 
Demokratik rejim milletimizin sahip olduğu millî 

ve manevî değerlerden güç alarak gelişecek, manevî 
yapıları demokratik rejimi' muhafazaya kâfi gel
meyen bütün ülkeler bizden örnek alacaktır. 

Sanayileşmiş yeniden büyük Türkiye'yi hep beraber 
iktidarlar olarak, muhalefetler olarak, milletçe ku
racağız. Milletimiz bu sağlam temeller üzerinde yük
selecek ve milletçe ebediyen saadet ve selâmete erişe
ceğiz. 

1976 malî yılı bütçesinin işaret ettiğimiz hususi
yetleri dolayısıyle grupumuz tarafından bütçeye be
yaz oy verilecektir. 

Bütçenin, aziz milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabı Haktan diler, grupum adına Yüce 
Meclisi hürmetle selâmlarım. (M. S. P. ve A. P. sı
ralarından «Bravo»' sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Emre. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na sayın Ali Nejat Ölçen'de. Buyurun sayın Ölçen. 
C. H. P. sıralarından alkışlar) Sayın Ölçen, süreniz 
bir saattir efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALÎ NEJAT ÖL
ÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyeleri ; 

1976 Bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun düşüncelerini arz etmek üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum.. 

Her bütçe, kuşkusuz onu hazırlayan siyasal ik
tidarın yapısını ve karakterini yansıtır. Bugün işba
şında olan siyasal iktidar bir cephe iktidarı olduğu 
için, 1976 Bütçesi de bir cephe bütçesidir. Dolayı
sıyle, burada cephe bütçesinin özelliklerini tartışa
cağız, Cephe bütçesi olmanın sakıncalarını dile 
getirmeye uğraşacağız. 

«Cephe» bir savaş sözcüğüdür, «cephe» kendi 
içinde önemli bir çelişkiyi taşıyan bir sözcüktür, 
«cephe» sınıflara ayırır ve bir sınıfı ötekinden git
tikçe uzağa iter. Cephede hasımlar vardır, cephede 
uzlaşma yoktur, cephede çözülme vardır; ama bu 
özelliğinin yanısıra cephe bütünleştirici bir kavram-
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dır, toparlayıcı bir kavramdır, bir pota içinde aynı 
düşüncede olmayan, aynı eğilimde olmayan grup
ları ve kişileri birleştiren, bütünleştiren bir kav
ramdır. O halde, cephe bir çelişkili kavramdır. İti
yor, uzaklaştırıyor; ama kendi yanında olanları bü
tünleştiriyor ve bir pota içinde eritip, kaynaştırıyor. 
Cephe, kendi içinde toplananları bütünleştirir, kay
naştırırken, aslında üç kuralı, üç otoriteyi bir araya 
getiriyor, onu da birleştiriyor, onu da bütünleştiriyor. 
Bu hususiyetiyle, bu özelliği ile cephe Anayasaya 
aykırıdır. Bütünleştirdiği, birleştirdiği unsurlar Ana
yasamızda kuvvetler ayrılığına istinat ettiği için, 
Yasama, yargılama ve yürütmeyi birleştirir, bütün
leştirir cephe. Nitekim, 1976 Bütçesi müzakerelerin
de ve ondan önceki olayların tümünde yasamanın, 
yargılamanın ve yürütmenin bütünleştiğini, birleştiği
ni ve bir pota içinde kaynaştığını görüyoruz. Malat
ya olayları bunun kanıtıdır, Zeytinburnu olayları bu
nun kanıtıdır. Malatya olaylarında, Zeytinburnu 
olaylarında, olayların çoğunda yasama, yargılama, 
yürütme tek elde toplanmak temayülü göster
meye başlamıştır. Eğer yargılama ve yürütme bir 
elde toplanırsa, orada hukukun üstünlüğü ortadan 
kalkar, orada hukuktan bahsetmeye imkân olmaz. 
Yasama, yargılama ve yürütme bir araya geldiği za
man, birbiriyle kaynaştığı ve grupun veya o grupa 
egemen olan bir kişinin avucunda toplandığı zaman, 
sonunda sadece yürütme ortada kalır, Çünkü, önce 
yargılama yasanın yerini alır, sonra yürütme hem 
yasanın, henı yargılamanın yerini alır, ortada yal
nız. yürütme kalır. Eğer ortada sadece yürütme ka
lırsa, o, «Faşizm»dir. Şu halde sistem giderek faşiz
me kayar. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Neden 
faşizme kayar, nasıl faşizme kayar, niçin faşizme 
kayar? Bu, acaba siyasal iktidarı elinde tutan 
grupların beceriksizliğinden veya ihtirasından, ya 
da kendi otoritesini, kendi hukuk sınırlarını tayin 
edememesinden ileri gelen bir sonuç mudur? Hayır.., 
Eğer bir ekonomik çöküntü söz konusu ise, o tak
dirde sermaye çevrelerinin, tekelci sermayenin baş
vuracağı nihaî aşama faşizmdir de, onun için. O hal
de faşizm, geldiği zaman bir amaç için gelir: Çö
küntü içindeki ekonomide çıkar çevrelerinin ve te
kelci sermayenin kurtarıcısı olmak üzere gelir va 
o vakit ne olur sonuçta? O zaman, hukukun üstün--
lüğü, ekonominin çukuru içinde batar ve halkın, bü
tün bu olup bitenlerden haberdar olmaması için bü
tün yayın organları, televizyon ve dünyanın ikinci 
uzun köprüsü olan Asmaköprü, büyük Türkiye, hak 
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kın heyecan duyması gereken ve halkın inandırılma
sı gereken bu unsurun dekorları haline getirilir 
(C. H, P. sıralarından alkışlar) ve eğer bir kez halk 
inanmışsa, büyük Türkiye'ye inanmışsa, o takdirde 
bu büyük Türkiye'nin, günün birinde nasıl iktisa-
den ve siyaseten küçüldüğünün farkına varamaz 
olur. Yıllar geçip gitmiştir ve Romanya'da, Bulgaris
tan'da kişi başına enerji üretimi 2 500 kw/h'a 
çıkmıştır; ama o büyük Türkiye'de hâlâ 350 kw/h' 

Büyük Türkiye, 10 milyon ton, 15 milyon ton, 
40 milyon ton, 100 milyon ton... Büyüyen rakam
ların sonu yoktur, sonsuza kadar gider büyük ra
kam; ama bir gün bakarsınız ki, 1970 Türkiye'sinde 
kişi başına çimento üretimi 100 - .200 kilogramdır; 
ama Romanya'da 1 800 kilogram, Bulgaristan'da 
900 kilogramdır. 

O halde halk, büyük Türkiye'ye öyle inandı-
rılmalı ki, faşizmin geldiğinin farkında olmasın ve 
halk, büyük Türkiye'yi o kadar heyecanla alkışla
mak ki, bir gün işsiz kalıp binlerce ve yüzbinlerce 
Türk Almanya'da iş bulmak için, hatta kaçak ola
rak, pasaportsuz, oraya gitmek zorunda kalsın. O 
halde halk, sadece, yapılanlara seyircidir ve sadece 
halk, ya özel sektörün kapısını çalıp, ya kamu sek
törünün kapısını çalıp, ya emekçi olmak, ya da hade
me olmak mecburiyetinde kalır ve büyük Türkiye 
içinde böyle bir sınıf ortaya çıkar. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Hayâl... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Er
tem, bana galiba bir şey söylediniz, duyamadım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yınız. 
. ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimdi, çok 
ilginç bir karşılaştırmayı burada hep birlikte yapa
biliriz. Nasıl yapabiliriz? 1965 yılından önce bir beş 
yıl var, A. P. iktidarda değil; 1965 yılından sonra bir 
'beş yıl var, A. P. yalnız başına iktidarda. O halde, ga
rip bir raslantı, 1966 yılından önceki beş ile, 1966' 
dan sonraki beş yılı birbiriyle karşılaştırdığımız za
man, 1966'dan önceki biriken yıllarda neler olmuş, 
1966'dan sonraki biriken yıllarda neler olmuş, bunu, 
kısaca gözden geçirdiğimiz zaman, başlangıçta sun
duğum analizin ne kadar yerinde olduğu sonucuna 
hep birlikte: varırız. 1966 yılında Türkiye'nin gayri 
safi millî hâsılası, yani 1966 yılında yaratılan üretim 
ve hizmetler toplamı, sabit fiyatlarla, yani enflasyo
nun tesirinden, fiyat artışlarının tesirinden, arındırıl
mış, fiyatlarla, 1968 sabit.fiyatlarıyla, 101 2C0Q0OCCO 

Türk Lirasıydı. 1966'dan önceki beş yılda, 1962 yılın
da, yine 1968 sabit fiyatlarıyla, gayri safi millî hâsı
lanın 76 milyor Türk Lirası olduğunu görüyoruz. Ar
tış, 24 milyar lira. 

Gelelim 1970'e: 196Cftan 1970'e kadar artış, 24 
milyar lira. Türkiye büyüyor; ama 1966'dan sonraki 
5 yıl içinde 24 milyar Türk Lirası, sabit fiyatlarla, 
1966'dan önceki 24 milyar Türk Lirasına eşit. Acaba 
bu eşitliğin karşısında, bütün toplam yatırımlar, yani 
halktan alınan vergilerde bir artış olmuş mudur? Ö 
da mı eşit kalmıştır? O da eşit kalsaydı, söyleyecek 
söz bulamayacaktık. Ama 1966 yılında 13 9CO0COCCO 
Türk Lirası olan toplam yatırımların, 1970 yılında 
20 milyar Türk Lirasına çıktığını, yani 6 2CO COO OIGO 
Türk Lirası arttığını görüyoruz. 1966'dan önce, yani 
1962 yılında, 9 421 OCıO C0Q Türk Lirası idi. Şu hal
de, 1966'dan önce yaratılan 24 milyar Türk Lirası 
yatırımın, 4 480 000ı OCCı lira artması ile sağlanmış. 
Oysa ki, 1966'dan sonra, yani A. P. İktidarında, Sa
yın Başbakan Süleyman Demirel'in yönetiminde, ay
nı büyümeyi 6 252 000 000 Türk Lirası ile sağlı
yoruz. Demek ki, daha çok vergi alıyorsunuz, daha 
çak yatırım yapıyorsunuz; ama 1966 yılından önceki 
5 yılda yaratmış uluduğunuz gelir kadar ancak gelir 
yaratıyorsunuz. Görüyor musunuz, büyük Türkiye' 
nin çelişkisini? Oysa ki, daha fazla gelir yaratmanız 
lâzımdı. 1966'dan önceki verimi sağlayabilseydiniz, o 
taktirde 1970 yılında gayri safi millî hâsılanız, 1968 
yılının sabit fiyatları ile 125 milyar Türk Lirası de
ğil, 132 3CO 000 000 Türk Lirası olacak, yani 7,5 
milyar Türk Lirası daha fazla olacaktı. A. P. İktida
rının, ya da öteki deyimiyle Sayın Başbakan Süley
man Demirel'in Türk ekonomisine maliyeti, 1966 
ilâ 1970 yılı arasında 7,5 milyar Türk Lirasıdır. Bu 
sabit fiyatlarla ileri sürülen bir değer. Ama bunu 
bugünkü cari fiyatlara dönüştürdüğünüz zaman, fi
yat artışları ile 3 katını alınız; 25 milyar Türk Lira
sı. Demek ki, Adalet Partisi 1966 ilâ 1970 yılları 
arasında ekonomiye 7,5 milyar sabit fiyatlarla, 30 
milyar cari fiyatlarla bir maliyete mal olmuş. 

Şimdi izin verirseniz, nereden ileri geliyor bu ma
liyet ve neden bu denli yüksek? Nerede kaçak var? 
Kim, neyi kaçırıyor? Nereden nereye doğru kaçırı
yor? Niçin kaçırıyor? Bunlara biraz göz atalım : 

1965 yılından başlıyorum yine, 1970'e kadar ve 
ithalât istatistiklerini inceleyelim beraber. Eğer Tür
kiye bir yılda, örneğin 1965 yılında, 5 194G0OCCO 
Türk lirası ithalât yapmış ise, Merkez Bankası kayıt-
larındaki bu ithalât, başka ülkelerin merkez bankala-
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rında ihracat olarak görünür. Şu halde her ithalât 
rakamının karşılığında, 2 rakam vardır; biri bizim 
Merkez Bankamızdaki ithalât rakamlarımız, ötekisi, 
bize bu malları ihraç eden öteki ülkelerin merkez 
'bankasındaki ihracat rakamları. Eğer ikisi birbirine 
eşit olursa, o takdirde Türkiye'den ithalât karşılığı 
başka ülkelere kaçak yok demektir. Şimdi, bakalım1 

arada fark var mı. 
1965 yılında, bizim Merkez Bankamız kayıtların-

daki ithalât rakamı 5 194 ClClO CCCı Türk lirası ama, 
öteki ülkelerin merkez bankalarındaki kayıtlar 
5 857 000 000 Türk lirası. Demek ki, bizim Merkez 
Bankasına ithalâtçımız noksan miktar gösterecek, 
noksan maliyet gösterecek, naylon faturalar alacak, 
hayalî faturalar tanzim edecek; ama gerçekte İsviçre 
bankalarında, yahut öteki ülkelerin bankalarında 663 
milyon Türk lirası birikecek. 

1966 yılında bizim Merkez Bankası kayıtlarımız 
6 515 000 CCO Türk lirası, öteki ülkelerin merkez 
bankasındaki kayıtlar 7 4CO CCCI CCO Türk lirası. 
Aradaki fark artıyor. Cesaret geliyor ithalâtçıya. Çün
kü, yumuşak bir iktidar var, ithalâtçıdan yana bir 
iktidar var. (C. H. P. sıralarından alkışlar) ihracatçı
dan yana bir iktidar var; halktan yana bir iktidar yok. 
O halde, 885 milyon Türk lirasına çıkıyor aradaki 
fark. 1967'de rakamları okumuyorum. Fark yükseli
yor; 1 371" 0C0 CO0 Türk lirası, 1968'de 1 078 000000 
Türk lirasına yükseliyor ve 1969'da rekor 1 758 CCOOCD 
Türk lirası. 1965'ten 197CTe kadar toplam 5 749 CCÛ 000 
Türk lirası ve 1965 yılın'da'ki toplam kamu yatırımla
rı kadar. O halde ithalâtçı bir yılda (1965 yılında) 
Devletin yapabildiği kadar yatırımı başka ülkelerin 
bankalarında kendi hesabına biriktiriyor. 

İhracatı gözden geçirdiğiniz zaman - rakamlar 
vermiyorum - 1 750 CCO OCCı Türk lirasını bulacak
sınız. Eğer ikisini topladığınız zaman, 7,5 milyar Türk 
lirasına eşit bir rakam elde edilecek ve rastlantı değil 
bu. O halde, kaçakçılık ta 1965'lerde başlıyor. Ha
yalî mobilya ihraç etmek değil, sunta ihraç etmek sa
dece yeğenin marifeti değil. Ben o yeğeni suçlamı
yorum, ben o yeğenin amcası Sayın Başbakanı da suç
lamıyorum, Çünkü düzen böyle kaldığı sürece, 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) böy
le sonuçlara kim olursa olsun tutsaktır. Düzeni suçlu
yorum ve düzen suçlayacaktır iktidarı. Ben kendi 
haddimde iktidarı şimdi suçlama imkânını bulamıyo
rum. Ama sadece 1965 yılından sonra mı bu kaçak 
ithalât ve ihracat? Önce 1898 yılında Türkiye'ye ge
len Osmanlı Devletini ziyaret eden Fransız iktisatçısı 

Peck Osmanlı kayitlanndaki ithalât rakamları ile baş
ka ülkelerin merkez bankalarındaki ithalât rakamla
rını karşılaştırıyor ve şu sonuçla burun buruna geli
yor : İthalât Osmanlı istatistiklerine göre 185 milyon 
Osmanlı altını, 1890 ile 1897 yılı arasında. Ama ya
bancı ülkelerde 175,9 milyon Osmanlı altını. İhracat 
bizim istatistiklerimizde 124 milyon Osmanlı altını, 
yabancı ülkelerde 162 milyon Osmanlı altını. Arada 
37 milyon Osmanlı altını ithalât farkı var. Demek ki, 
o zaman da Osmanlı Devletinde Şellefyanlar vardı, 
demek ki o zaman da yerli ortakları vardı ve ithalât 
kaçakçılığı söz konusu idi; ama teknoloji gelişme
mişti, henüz sunta icat edilmemişti. (C H. P. sıra
larından gülüşmeler ve alkışlar) 

Şimdi izin verirseniz, büyüyen Türkiye'nin üre
timlerine göz atalım ve göz atmak için Devlet Planlama 
Teşkilâtının 1347 sayılı İPD 364 sayılı Şubat 197û'de 
yayınlanan temel, ekonomik verilere göz atalım. 

Taşkömür ile başlayalım. Neden taşkömürle baş
lıyoruz? Çünkü Cephe İktidarının karşısında, bu yol
suzlukların karşısında taşlaşmaktan başka bir şey ge
lemiyor elimizden. 1962 yılında 3 893 0CÛ ton taş
kömür üretimi var. 1966'ya doğru % 25 artıyor üre
tim; ama 1966'dan 1970 yılına eksi % 6,3 azalıyor 
taşkömürü üretimi. 

1962'de hampetrol üretimi 594 bin ton. 1966Ma 
2 C41 CCO ton, artış % 243. Ama 1966'dan 1970'e 
doğru 3 542 000 tona yükseliyor, artış % 73,5. Yani 
üçte bir kadar düşüyor üretim. 

Çimento üreümi : Çimento üretiminde durum 
şanslı. 1966'dan önceki artış % 66, ondan sonraki de 
% 66. Türkiye'yi altmışaltıya bağlamışlar, böyle an
laşılıyor. 

Kimyasal gübre 1966'da 380 bin ton, 1962'de 164 
bin ton, bu dönemde artış % 130. 1966'dan sonra 
artış azalıyor % 78,5, yarı yarıya. 

Şeker üretimi : 1966'dan önce % 50, 600 bin ton 
şeker üreitimi 1966'da. 1970'te 716 bin ton, artış 
% 19,5. Dörtte bir azalıyor üretimin artışı. Şimdi 
açıklayacağım niçin azalıyor, bir beceriksizliğin sonu
cu değil, bir yanlış politikanın sonucu, özel sektöre 
teslim olmanın sonucu, tekelci kapitalizm ile Türki
ye'nin gelişmesine inanmanın yanılgısı. Onu daha 
sonra arz edeceğim sizlere, 

Kâğıt üretimi : 1966'da 105,9 ton 1966'dan önce
ki dönemde artış % 30; ama 1966'dan 1972'ye kadar 
geçen beş yıllık dönemde artış % 11, yani 1/3. 

Demir çelik üretimini gözden geçirelim izin verir
seniz: 1966'da 455 bin ton demir çelik hadde mamul-
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leri üretiliyor Türkiye'de. Ondan önceki artış % 293; 
ama Adalet Partisi iktidara geliyor, üretim duruyor, 
üçüncü demir çelik tesislerinin hâlâ temeli atılmıyor 
ve üretim sadece % 108. 

Brüt elektrik üretiminde % 55. Şimdi izin verir
seniz, bunun kısaca geri kalan süre içinde analizini 
beraber yapalım. Yine Devlet Planlama Teşkilâtının 
1969 yılında özel sektöre göndermiş olduğu anket
lerden çıkan sonuca göre 7 523 sanayici var. Bu sa
nayicinin 4 milyon Türk lirasından daha fazla yatı
rım yapabilen fimlaların sayısı 125. Türkiye'nin o ta
rihte, 1967'den 1970'e kadar geçen süre içinde bütün 
teşvik tedbirleri bu 125 firmaya, bilemediniz 200 fir
maya yönelik işlemiştir ve bir kriter uygulanmıştır: 
598 firmaya teşvik tedbirlerinden yararlanma olanağı 
tanınmış, 147 firmanın teşvikleri reddedilmiş. 147 fir
manın yatırım büyüklüğü ortalama 5,4 milyon, ka
bul edilen firmaların yatırım büyüklüğü 21 milyon. 

Demek ki, Adalet Partisi büyük firmalardan ya
na, 21 milyon ve daha fazla yatırım yapanları teşvik 
ediyor, ama 4 milyon, 5 milyon yapabilen ve ima
lât sanayimden organik gelişme ile ortaya çıkan sana
yiciyi korumuyor, 

Ne kadar teşvik ediyor, ne kadar para ödüyor? 
1967 ilâ 1970 arasında (1971 yılı da söz konusu ola
bilir) 4,5 milyar Türk lirası ödenmekte ve bu dönem 
içinde özel sektörün toplam yatırımları sadece 2,5 
milyar Türk lirası artmıştır. Demek ki, Devlet 4,5 
milyar Türk lirası verecek, ama özel sektör bunun 
yarısını kendi yatırımının artmasında kullanacak. Bi
rinci çelişki buradan geliyor. 

İkincisi; acaba korunan, teşvik edilen firmalar 
hangi sanayi sektörüne iltifat etmekteler? Tekstil sa
nayiine iltifat etmekteler, gıdaya, yağa iltifat etmek
teler. Dolayısıyla 1966 ilâ 1970 yılları arasında teks
til sanayiinde yatırım yapma oranı küçük firmalar 
için % 12,6, büyük firmalar bunun iki misline ya
kın; % 21,4. Buna karşın, küçük firmalar imalât sek
törünü tercih ediyor % 9,6, büyük firmalar imalât 
sektörünü tercih etmiyor, zor olduğu için tercih et
miyor, beceri istediği için tercih etmiyor, yabancı 
sermayeden yararlanma olanakları kıt olduğu için 
tercih etmiyor % 4,8. 

O halde, tekelci kapitalizmin kontrolü altında olan 
bir siyasal iktidar ve onun ekonomi politikası bü
yüyen Türkiye'den bahsederek .Türkiye'yi 1965 yılın-
da-aereden alıp, nereye getirdiğini böylece birlikte 
görmüş oluruz; ama biraz da oranlarla durumu siz
lere açıklayayım saygıdeğer üyeler. 

Tek yanlı özel sektörcü politika, özel sektörün 
toplam yatırımlar içindeki payını giderek azaltmış
tır. Örneğin: 1964 yüında % 52 olan bu oran 1970 
yılında % 47'ye düşmüştür. Demek ki, % 52 olan 
özel sektörün yatırımları % 47'ye düşüyor. Nerede 
özel sektörcü politika? 

Özel sektörün gerçek özel sektör olanı değil, ya
bancı sermaye ile ancaık yurt içinde üretim yapan, 
ancak sırtını bir siyasal iktidara dayayıp fiyat artış
ları ile spekülatif kâr sağlayan, gerçekte özel sektör 
olmayan bir kemisin almış olduğu teşvik tedbirlerini 
tüketimlerine tahsis etmesinin, tüketimlerinde kullan-. 
masının, lüks tüketimlerinde kullanmasının doğal bir 
sonucu bu. Nitekim, 1965'te tüketim temayülü % 65 
olduğu halde, 1970'te % 81'e çıkıyor. Neden? Çün
kü, gerçek özel sektör teşvik edilmiyor, gerçek ima
lâtçı teşvik edilmiyor, gerçek üretim yapan teşvik 
edilmiyor. Ancak, siyasal iktidarla organik işbirliği 
yapan, kaçak ithalâtı ve ihracatı teşvik edebilecek 
durumda olan, fiyat artışları ile spekülatif kâr sağla* 
yan ve nihayet sömürü düzeninin Türkiye'deki işbir
likçileri olan mahdut sayıda, az sayıda, büyük hol
dingler, tekeller teşvik ediliyor. Onlar, ancak almış ol
dukları teşvik tedbirlerini, kendi tüketimlerini artır
mada kullanıyorlar. Dolayısıyle, verim düşecek el
bet. Nasıl olacak? 1966'da imalât sanayiindeki yatırı
mın verimliliği % 57 iken, 1971'de % 12'ye kadar 
düşecek ve 1970 Türkiye'si gelip çatacak. O halde, 
devalüasyon yapmak zorunluğu ortaya çıkacak ve 
bir günde % 66 oranında Türk parasının değeri dü
şecek. Neden % 66 oranında? Neden o tarihte ve ne
den birdenbire ve bir gün içinde? Buna ait bir sayfa-
lnk ekonomik raporu devlet arşivlerinde bulamaya
caksınız; ama o tarihte Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel, «Bu devalüsyon tedbirlerinin başarı sağla
ması için fiyatlara zam yapılmamalıdır» diyecek. 
Radyoda yayınlanacak, televizyonda yayınlanacak. 
ve gazeteler bundan bahsedecekler. Ama aynı gün Res
mî Gazetede, bakınız hangi malların fiyatlarına, ne 
oranlarda zam gelecek. Tarihlerini söylemiyorum. 
Hepsinin tarihi 7 . 8 . 1970 ama, 7/1104 sayılı Ka
rarname ile şekere zam, % 20 kristal şekere, % 18,5 
küp şekere. 3 liradan, 3,60 Türk lirasına çıkacak 
kristal şekerin kilosu. Küp şekerin kilosu 3,30'dan, 
3,90 Türk lirasına çıkacak. 7/1097 sayılı Kararname 
ile benzine zam, % 45 oranında. 0,75 Türk lirası lit
re fiyatı, 1,10 Türk lirası litre fiyatına yükselecek. 
gaz yağına % 58, motorine % 59 zam. 7/1123 sayılı 
Kararname ile gübreye zam. Amonyum sülfat % 22, 
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süper fosfat % 25 zam görecek. Yine aynı gün, 
7/1097 sayılı Kararname ile hafif yağ % 24, ağır 
yağ % 59 zam görecek. Bu yağlardan bir kısmının 
zeytinyağına karıştırılıp ihraç edildiğini de işitmişsi-
riizdir. Zeytinyağı ayrıca fiyat zammı görecek ama, 
bunu ithal eden daha çok kazansın diye, onun fiyatı 
sadece % 15 artacak. Eski fiyat 5,45, yeni .fiyat 6,30. 
13 , 8 . 1970 ve 13425 sayılı Resmî Gazetede 12 nu
maralı tebliğ ile normal portland çimentosunun fiya
tı 170 Türk lirası tondan, 179'a çıkacak ve bir ay 10 
gün sonra bu fiyat tekrar 187 liraya çıkmak suretiyle 

J% 9,8 zam. Nihayet, Türkiye bütün meselelerini hal
letmiş, kalkınma yoluna girmiş, herkesin bir otomobil 
sahibi olması lâzım. 18 .12 . 1970 gün 7/1652 sayılı 
Kararname ile bedelsiz otomobil ithaline izin. 

Maliye Bakanlığı bu yarıştan geri kalmayacak 
elbet. 15 . 8 . 1970 gün ve 81 sayılı Maliye Bakanlığı 
tebliği ile döviz kalımına gerekli bankaların menşe ve 
Türkiye'ye giriş şeklinin ve zamanının sorulmaması 
karar altına alınacak. O halde Türkiye açık bir dö
viz ve Türk parası akımına mecra teşkil edecek. Da
ha önce demir çeliğe de zam yapılmıştı. Yuvarlak de
mir 2 100 Türk lirası tondan 2 620 Türk lirasına çı-
(karak % 35 oranında zam görmüş idi. Tabiî o za
man Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kapısı
nı petrol bayileri aşındıracaklar ve kendilerinin hiç 
olmazsa LPC'deki, yani sıvı petrol gazındaki genel 
masraflarının artırılmasını isteyecekler. 7/1093 sayılı 
Kararname çıkacak, 350 Türk lirasına yükseltilecek, 
bir ay sonra tazyik biraz daha yükselecek ve 437 
Türk lirasına yükselecek, yani % 25, iki kez zam.. • 

Acaba, bu zamlar karşısında bırakınız Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve 
grupun tepkilerini; ama bugün Hükümet ortağı olan 
Sayın Türkeş ile, Sayın Feyzioğlu bu zamlar hakkın
da ne diyor, onu birlikte gözden geçirelim: 

Sayın Türkeş, 13 Ağustos 1970 günü bir gazete
ye verdiği demeçte: «Bu karar zengini daha zengin, 
fakiri daha fakir yapacak niteliktedir.» Dikkatinize 
arz ederim, Sayın Türkeş hiç bir zaman «Türkçe» 
deyimi kullanmamayı önerirken, burada «nitelik» ke
limesini kullanmıştır, hiç olmazsa bu demecin böyle 
bir niteliği de var, arz etmek isterim. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Türkçe de
ğil, Ecevdt'çe, Ecevit'çe... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Çakıroğlu, rica 
ediyorum. Sükûnetle dinliyoruz efendim. (A. P. ve 
C. H. P. milletvekillerinin, karşılıklı birbirlerine söz 
atmaları, gürültüler) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sınıflar ara
sı uçurum daha da artacaktır ve durum... 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Aklı sıra espri 
yaptı... (Gürültüler) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan, bu ara ben... 

BAŞKAN — Rica ederim Saym Sever... 
Efendim siz cevap vermeyiniz devam buyurun 

konuşmanıza efendim, 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hakikaten 

biraz sonra, Sayın Tüfkeş'in fal bakmış gibi, bilindi
ği üzere bu kararlar rejime tesir ediyor. 

Sayın Feyzioğlu bir sır açıklıyor ve Türkiye'nin 
hangi oyun içinde olduğunu açıklıyor temiz yürekli
likle ve içtenlikle. Diyor ki; «Hükümetin para kıy
metini düşürmeye karar vermesi, iktisadî ve malî 
politika bakımından yıllardan beri biriken hata ve ih
mallerin sonucudur» diyor ve devam ediyor. «Türki
ye'nin devalüasyon yapmasını zarurî gören milletler
arası kuruluşlar olmasına rağmen»... 

Demek ki, devalüasyonda milletlerarası kuruluş
ların büyük etkisi olmuş. 

Nitekim devalüasyondan iki gün önce Dünya 
Bankası Başmüşaviri Störk'ün Türkiye'ye niçin ziya
rete geldiğinin açıklanmasına bugüne kadar rastlama
dık ve eğer Türkiye birkaç gün sonra devalüasyon 
yaparsa ondan iki gün önce Störk mutlaka gelecek
tir, dikkatlerinize arz ederim, hiç olmazsa gazeteci ar
kadaşlarım izlerler. 

Devalütsyonda birlikte Merkez Bankası, döviz 
deposu haline geliyor. Gerçekten doğru, çünkü emek
çilerin dövizleri daha fazla Türk parası ile satmalı-
nıyor. Ama ne oluyor bu dövizler? Tekrar döviz ya
ratan, tekrar üretimle dövizi geri getiren yatırımlar
da kullanılmıyor. Birikiyor, âdeta posta pulu birik
tirmeye meraklı olan kişiler gibi, Adalet Partisi bu 
dövizleri biriktiriyor ve sonra iftihar ediyor; Merkez 
Bankasında şu kadar dövizimiz var diye... 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Siz tükettiniz bi
zim biriktirdiklerimizi. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, rica ediyorum müda
hale etmeyiniz, 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Irmak 
Hükümeti işbaşına geldiği zaman net döviz 2 milyar 
813 milyon Türk lirası, ama 9 . 1 . 1976 tarihindeki 
Merkez Bankası kayıtlarını tetkik edecek olursanız 
dış döviz alacaklarının 33 milyar Türk lirası (küsu
runu okumuyorum), konvertibil döviz hesabının 13,6 
milyar Türk lirası olduğunu görürsünüz. Aradaki 
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fark, 17 milyar açık. Yani Merkez Bankasına toplam 
bütün ithalâtçının, bütün ihracatçının ve bütün üreti
cilerin ve yatırımcıların ve tüccarların tevdi etmiş ol
dukları 33 milyar Türk lirasının karşılığında eğer it
halât yapmak için, örneğin 10 kilo ağırlığında dişli 
çark ithal etmek için başvurmaları karşısında, Tür-
ikiye Merkez Bankası bu dövizi nereden temin edece
ğini tekrar düşünecektir ve döviz noksanlığını yeni 
bir devalüsyonla sağlamaya çalışacaktır, ama bu kez 
biraz daha akıllı, birdenbire % 66 değil, parti parti, 
sindire sindire, alıştıra alıştıra... 

Şimdi, aslında.bu açık nasıl kapanacak ve Türki
ye'nin bugün içinde bulunduğu durum nasıl ortadan 
kalkacak? Elbette Türk parasının değeri düşecek. 
Çünkü, dövize muhtaç bir ekonomide o ekonominin 
yerli parasının değeri hızla düşer. 

Dünya para eikonomıiısi, para piyasasındaki ege
menliğini burada da hissettirir, duyurur ve kabul et
tirir. 

Nitekim 1974 yılında 6 ay süre ile sabit duran, 
istikrarlı bir durumda kendisini koruyan bir Türk 
lirası veya bir îsviçre Frangının karşılığı 4,85 Türk 
Lirası olduğu halde, bugün bu değerin 7 Türk Lira
sına yükseldiğini, yani % 30 değer kaybettiğini gö
rürüz. Bu değer kaybetmesinden derhal bir sonuca 
varabilirsiniz. Sayın Başbakan Süleyman Dernirel'in 
Başbakan olmadığını bilseniz, olduğundan haberi
niz olmasa veya Adalet Partisinin iktidarda bulun
duğunu bilmese bile bir yurttaşımız yurt dışında, 
Türk parasının bu denli değer . kaybetmesine baka
rak, mutlaka iktidara Adalet Partisi gelmiştir, diye 
düşünür, (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Biz olmadı
ğımız zaman da belli oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — O halde, 1976 
yılının bütçesi, 1966 ile 1970 yılları arasındaki Türk--
kiye ekonomisinin dramını bize anlatmak durumun
dadır. Zira onun bir uzantısıdır. Nasıl ki Adalet Par
tisi Demokrat Partinin bir uzantısı olduğunu söy
lüyor ise, 1976 bütçesi de ister istemez 1966 - 1970 
dönemleri arasındaki Adalet Partisi ekonomisinin, 
bir uzantısı olmak zorundadır. Neden aynı benzer
lik olacak; o halde bütçe enflâsyonist olmalıdır, 
bütçe rekor düzeyde dış açıkla ve iç açıkla kapanma-
lidır, ve bütçede cari harcamalar alabildiğine art
malıdır. Örneğin 12 milyar Türk Lirası iç borç, 1975' 
de ancak 6 milyar Türk Lirası olarak gerçekleştiği 

halde, iki mislinin nasıl sağlanacağını bugün Hü
kümet bize anlatamamıştır. Tahvil mi çıkaracak
tır; tahvil çıkarttığı zaman öyle zannediyorum ki 
Maliye Bakanı Sayın Yılmaz Ergenekon, bu tahvil 
senedinden satın alarak, kendi hazinesine katkıda 
bulunma cesaretini kendinde bulamayacaktır, itima
dı yoktur çünkü bu tahvillere. Satılamayacağını, de
ğerini bulamayacağım göreceği için. O halde Türki
ye Merkez Bankası tahvil de ihraç etse, döviz depo
su olduğu gibi tahvil deposu haline gelecektir. Ve 
kâğıt fabrikalarının işine yarayacaktır bu işlem. Dö
ner sermayeli kuruluşların 1970'de net geliri 70 mil
yon Türk Lirası iken, bunu hangi mantıkla % 4 000 
artırarak 2 500 000 000 Türk lirası olarak öngördü
ler. 

1976 bütçesinde dikkatimizi çeken bir kalem var: 
1976 bütçesi Türk yurttaşlarına ceza getiren bir büt
çe. Çünkü ceza faslında 1975'de 375 milyon Türk 
Lirası öngörülen meblâğ, 1976'da vatandaşlardan 
daha fazla ceza alınarak veya suça teşvik edilerek -
o teknolojiyi de geliştirdi Adalet Partisi ve Sayın Ge
nel Başkanı - 900 milyon Türk lirası ceza alacaklar. 
O halde suç işleyeceksiniz ki Türkiye ekonomisi 
kalkınsın, suç işleyeceksiniz ki sosyal adaletten bah
sedenlerin sesi kısılsın. Bunun için MİT kâfi değil
dir. Ekonomik MİT tesis -edecekler zannediyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon genel büt
çe içinde vergi dışı gelirlerin 1974 yılında % 6,4'e çıka
rılmasını eleştirmişti. Yani binde 4, % 0,4. «Bu büt
çe vergi dışı gelirlere dayanıyor, bu bütçe enflâsyo
nist bütçe» demişti. Şimdi bakalım kendi bütçeleri 
nasıl? Bu oranı % 1 'e çıkarmıştır. 

Adalet Partisinin ve onun Genel Başkanının veya 
Maliye Bakanının iktidardayken ne söylediği ne yap
tığı veya muhalefette iken neyi eleştirdiğini anla
mak mümkün değil. Nitekim 1974 yılında memur 
katsayılarını 7'den 11'e çıkarmak için kendileri öner
ge verdikleri halde, iktidara geldikleri zaman ken
dileri bu önergenin karşısına çıktılar ve bir katsa
yının 5 milyar lira artışa neden olacağını söyledi
ler; oysaki aynı üye arkadaşımızın bugün Maliye 
Bakanı olarak o tarihte yaptığı hesapta, bunun sa
dece 2 milyar Türk Lirası olduğu görülür. Beş mil
yar değil, sanıyorum ki Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel bu yanlış rakamı bu sayede tashih etmek 
imkânını bulacaktır. 1976 bütçesi Türkiye'ye pa
halı bir devlet getirmektedir. Getirdiği devlet mi
dir, değil midir, onu bilemiyorum. Ama devlete say-
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gımız var, aşiret olarak nitelemiyoruz, «Devlet» di
yoruz. Devletin üstünlüğüne, devletin üstünlüğü hu
kukun üstünlüğüne dayandığı için, eşitliğe dayan
dığı için, Anayasanın özgürlüğüne, Anayasanın hu
kuk üstünlüğüne dayandığı için, yine de o devletin 
1976'daki bir niteliğini burada dile getirmek isti
yoruz: 

Pahalı Devlet 

Yatırımların cari harcamalara oranı, yani kal
kınmaya ayrılan fonlarla, masraflara ayrılan; ör
neğin mefruşat almaya bir bakan iki tane oda değiş
tirirse, iki defa möble parası tahsis etmeye ayırdığı 
kaynaklar arasındaki oran 1969 yılında c/0 57; 1972' 
de bu rakam %37'ye düşüyor; ama 1976'da J0 43. 
Görüyorsunuz ki, Türk Devleti gittikçe kaynakla
rın yatırıma ayrılmasını frenliyor, kendi bürokrasi
nin, kendi siyasal iktidarların heveslerine ve alâyi
şine, lüksüne imkân verecek kaynaklara tahsis edi
liyor. Bu arada tabiî Üçüncü Beş Yıllık Planda ya
tırımın marjinal verimliliğinin % 38 olduğu kita
bın içinde duradursun, 1973'te 34 ilâ % 40 olan bu 
verimlilik 1975'de % 17'ye düşmüş; yarı yarıya azal
mıştır. 

Yatırımcı bir iktidar: 
Büyüyen Türkiye'nin artık yatırıma ayıracağı 

kaynaklar son derece mahdut hale gelmiştir. Aslın
da bu yatırıma ayrılan kaynakların yetersizliğinden 
değil, Türkiye'nin ekonomisine taşıyabileceğinden o 
kadar fazla yatırım yükü yüklenmiştir ki, bunların 
çoğu ya teknik eleman bulamamaktan, ya mevcut
ların 657 sayılı Personel Kanunu dolayısıyle elden 
kaçırılmasından, ya da partizanca tutum dolayısıy
le bir kenara itilmesinden, ya da projelerin hazır 

'olmamasından; proje hazır olmadığı için kredi mües
seselerinin, başka ülkelerin kredi vermemesinden ge
cikmekte ve gecikenler birikmekte, yeni yatırım
ların, yeni projelerin devreye alınmasını engelle
mektedir. 

Nitekim 1966 ilâ 1970 arasındaki durumun bir 
benzerini, 1976 yılında da görmekteyiz. Yeni pro
jelerin toplam içindeki payı 1966 yılında % 36 idi, 
1967 yılında % 44'e çıkmıştır. Başbakan sayın De-
mirel henüz amatördür bu konuda; ama daha son
ra onun profesyonel hale geldiğini göreceğiz. 1968'de 
ne kadar çok yatırım alırsak, Türkiye ekonomisi o 
kadar kalkınır... Hayır müteahhitler o kadar kalkı
nır. O halde bol bol yatırım. Projesi olmasın yatı
rım devreye girsin, temel atma törenlerinde nutuk 

"çekme zihniyeti, Yatırım yapılsa dahi. proje bilme

se dahi; radyolarda, televizyonlarda başarılı bir 
Adalet Partisi imajını uyandırma kuşkusu ve kay-
gusu; oran % 37'ye düşüyor. 1969'da % 19,4, 1970'te 
c/0 11,9. O halde Türkiye'nin yatırım havuzu dol
du. Daha yenisini almak mümkün değil. Mevcutla
rı bitirmek mümkün değil. Mevcutlar o kadar ge
cikmiştir ki, kaynak tahsis etmek mümkün değil. 
O halde kaynağı serpiştirmek lâzım. Planlı döneme 
plansız bir tutumdur bu. 

Nitekim 56 adet büyük projenin durumunu göz
den geçirirsek, o zaman şu tablo ile karşılaşırız: 
1968'de 35 990 000 000 Türk lirasıdır 56 projenin 
maliyeti; 1970'te 80 milyara çıktığını görüyoruz. Ar
tış 2,5 misli; 250, ama 1968'den 1970'e kadar geçen 
iki senelik süre içinde fiyatlar bu oranda artmış 
değil. Neden bu oranda artıyor? Projesi olmadan ya
tırımı programa koyarsanız, gerçek projesi hazırlan
dığı zaman bir de bakarsınız ki, temelini attığınız, 
kurdelesini kesmek için o alana gittiğiniz araziyi bel
ki satın almışsınızdır, temeli belki açmak suretiyle 
bir kürek betonu da dökmüşsünüzdür: Ama o öylece 
kalır. Çünkü projesi yoktur. Projesini, temeli attık
tan sonra hazırlamaya başlamışsınızdır. Bu 56 pro
jeden 26 adedi toplamı 31,8 milyar Türk lirası olan 
projeler 1977'de bitecek, 30 Ağustos 1975 tarihli Dev
let Planlama Teşkilâtı dokümanına göre. 9 adedi, 
11 milyar Türk lirası, 1978'de bitecek. 8 adedi, 23 
milyar Türk lirası, 1979'da bitecek. 12 adedi, 27 mil
yar Türk lirası, 1980'de bitecek. 

Şimdi bu kürsüden birkaç projenin duru
muna da bir göz atalım. Bandırma Sodyum Perbo
rat projesi 1971'de başlamış; ama hâlâ yapılan öde
me oranı % 39,9; 5 yıl gecikme var. 56 milyon Türk 
lirası 115 milyon Türk lirasına çıkıyor. Ne zaman 
biteceği belli değil. 

Kırka Bor projesi, 1972'de naşlamış 4 yıl içerisin
de ödeme % 0,4, 30 milyon Türk liralık maliyet 485 
milyon Türk lirasına yükselmiş. 

1968 yılında Elâzığ Ferrokrom projesi, 7 yıl içe
risinde yapılan ödeme % 20, maliyeti 231 milyon li
radan 500 milyon liraya yükseliyor. 

1969 yılında Balıkesir Kâğıt projesi, 415 milyon 
Türk liralık maliyet 1,5 milyar Türk lirasına yükse
liyor; 6 yıl içerisinde yapılan ödeme % 3. 

Mersin - Silifke Kâğıt projesi, 5 yıl içerisinde 
ödeme % 2,5; 2 milyar Türk lirasına yükselecek, bi
terse belki 3 milyar, belki 4 milyar. 

1976 yılının «Büyük Türkiye» sinin yatırımlarda
ki gecikmesi «Büyük Türkiye» sinin üretimlerdeki ge
rilemesi; ama büyüğün giderek küçülmesi olayı. 
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Şimdi «Demokratik sol meselesi» bu kürsüde dile 
getirildi. «Halk sektörü» dile getirildi. Onlara ait kı
saca Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sizlere 
arz etmek istiyorum. Bunun için bir örnek sun
mak isterim. 20 . 6 . 1967 gün, 6/83369 sayılı karar
name ile bir yabancı ortaklığının nasıl teşvik edil
diğini gözden geçirelim. 

54 milyon Türk lirası ile kurulan bu yabancı or
taklığa sermaye artırımı öngörülmüştür, 1967 yılın
da. Sermayesi 104 milyon Türk liraya çıkarılmış
tır, vaki olan müracaat üzerine. Ama, ilk üretime 
1963 yılının sonunda başlayan bu yabancı ortak
lık, Maliye Bakanlığı uzmanlarının yapmış olduğu 
tetkikata göre, yılda 12 milyon Türk lirası kazan
maktadır. Nitekim, yatırmış olduğu 54 milyon Türk 
lirasını 1967 yılına kadar elde etmiş. Kâr transferi 
için başvurmuş. Merkez Bankasında bir kuruş kar
şılığında döviz yok. Demişler ki: <Siz bu paranızı 
transfer etmeyiniz, siz bu parayı, bu kazancınızı ser
mayeye intikal ettiriniz» yani kazancınız sermaye
nizi artırsın, sermayeniz giderek kazancınızı artır
sın. 

İşte kapitalist düzenin, tekelci sermayenin içine 
girmiş olduğu kısır döngü. Demokratik sol sistem
de böyle bir ortaklığa, yerli olsun, yabancı olsun 
şu iki soru sorulur: Emeğe ne kadar ücret ödüyor
sun ki, bu kadar kâr ettin? Kaça mal ediyor, kaça 
satıyorsun ki, bu kadar kâr ettin? 

O halde demokratik sol, girişimciye bu iki soruyu 
soracak olan ekonomik sistemdir. Şimdi soruyorum 
bu iki soruyu sorma cesaretiniz var mı? (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) Bu iki soruyu sorarsanız, sizi 
iktidardan indirirler; bu iki soruyu soramazsınız. 
Her girişimciye eğer demokrasiden veya soldan, 
eğer sosyal adaletten, eğer özel sektörden, gerçek 
üretime katkısı olan özel sektörden bahsetmeyi isti
yorsanız, bu kürsüden demokratik solun bu ilke
sini küçümsemeye hakkınız yoktur. Bu ilke iki sınıfı, 
iki kitleyi koruyor: emekçiyi ve tüketiciyi. Emekçi
yi nasıl korursunuz? Üretiminizden yatırmış oldu
ğunuz sermayeyi 5 yılda geri almaya hakkınız yok
tur. Kendi ülkenizde yatırmış olduğunuz sermayeyi 
kaç yılda geri alıyorsanız, Türkiye'de de o kadar 
yılda geri alırsınız veya biraz daha kısa bir süre 
de alırsınız. Ama, 4 yılda hiçbir girişim, dünyanın 
hiçbir yerinde, tekelci sermaye olmamışsa ve siya
sal iktidara sırtını dayamamışsa, yatırdığı sermayeyi 
geri alamaz. O halde, «Emeğe niçin az ödüyorsun 
ve neden pahalı satıyorsun», sorusunu sormak lâzım. 
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Şimdi, yabancı sermayenin 54 milyon Türk lira
sı 104 milyona çıkarıldığı zaman, bakınız o tarihte 
ücretler nasıl artmıştı ve fiyat endeksi nasıl yük
selmişti: 

1965'le 1971 arasında fiyat endeksi % 54 ora
nında yükseliyor, en yüksek fiyat artışı ve reel üc
rette sadece % 16 bir artış var. Fiyatlar, ücretlerin 
önünde. Demokratik solda; ücretler fiyatların önün
de artacak. 

Halk sektörünü, Sayın Başbakan Demire!; ne
den üç atlı arabaya benzettiğimizi biraz da müsteh
zi bir dille burada ifade ettiler. Bu benzetiş, halk 
sektörünü kolay anlamaları içindi; ama halk sek
törünü hiçbir zaman «Kırat» çekmeyecek... Bunu 
böyle biliniz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Kim çekecek... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Kendilerin
den halk sektörünü anlamalarını zaten beklemiyo
ruz. Halkı anlamayan halk sektörünü ister iste
mez anlamaz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

1970 yılında halk sektörüne ait, eğer benim an
lattıklarım, bizim anlattıklarımız yeterli değilse, 
Edgar Owens'in 1974 yılında «The People» (Halk) 
adlı kitabını okuyunuz, ondan belki öğrenirsiniz. 
Siz, Türkçeden halkı, halk sektörünü anlayacak du
rumda iseniz okumazsınız tabiî. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi izin verirseniz... (A. P. ve C. H. P. sırala
rından karşılıklı lâf atmalar) 

BAŞKAN — Rica edeyim, rica edeyim müdaha
le etmeyiniz efendim. Rica ederim Sayın Cerit, kar
şılıklı konuşmayınız. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Halk sektörünün 
sıkıntısını kim çekecek? 

BAŞKAN — Efendim rica edeyim, rica edeyim 
müdahale etmeyiniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Halk sektörü
nün sıkıntısını biz çekeceğiz, kapitalist sistemin 
zevkini siz sürdüğünüz gibi. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, cevap vermeyiniz, ko
nuşmanıza devam ediniz efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — 1970 yılın
da 7 378 000 yurttaşımız, yani 20 yaşından büyük 
nüfusun % 40'ı; 13 bankada 2 milyar Türk lirasına 
sahip. Bu kişilerin hiçbiri 1 000 Türk Lirasından 
daha fazla hesaba sahip değil. Demek ki, 1 000 Türk 

585 — 
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Lirası veya 1 000 Türk Lirasından az mevduat sahi
bi 7 378 000 kişi var Türkiye'de 1970 yılında. Ama, 
2 milyar Türk Lirası mevcut. Bu kişilerin hiçbiri 
bankadaki 500 lirasından sonra 1 kuruş dahi ala
maz. Neden alamaz? Ticarî itibarı olmadığı için ala
maz. Ticarî itibarı olsa, bankada parası olmasa dahi 
istediği kadar binleri, milyonları çekebilir; ama ti
carî itibarı olmadığı için 1 kuruş fazla alamaz. 

Köylü, çocuğunu evlendirdiği zaman, 2 milyar 
Türk Lirası mevduat sahiplerinden biri olduğu hal
de, para müracaatı için bankaya başvuramaz, yanı
na bir tüccarı almadığı takdirde. 

Şimdi, halk sektörü o ki; bu 2 milyar Türk Li
rasına, halka, kendi yönetiminde ve kendi irade
sinde, kendisi üretici olarak, kendisine proje tevdi 
edilmek suretiyle kaynak olarak tahsis edebilirseniz, 
kredi olarak tahsis edebilirseniz; yani bankacılık 
sistemini, ticarî mevzuatı, hukuk düzenini değiştire-
bilirseniz, o zaman göreceksiniz ki; zaten Türkiye' 
de halk sektörü var, halk sektörü çalışıyor, halk sek
törü üretime başvuruyor. Ama, ticarî itibar sahibi de
ğilse; elindeki proje istediği kadar verimli olsun, sa
nayiye istediği kadar katkısı bulunacak nitelikte 
bulunsun, bankaya girip kredi alamaz. 

Şu halde, halk sektörü, halkın kendisini, kendi 
yönetiminde üretici hale getirmesi demektir. 

Bunu sağlayacak kanalların temizlenmesi, bunu 
sağlayacak kanallarda tekelci kapitalizmin koy
muş olduğu engellerin, taşların, pürüzlerin temiz
lenmesi, ortadan kaldırılması lâzım; ama demokra
tik kurallar içinde. Onu da burada kısaca arz et
mek isteyeyim: 

Türkiye Cumhuriyeti, herhalde tarihinin en ka
ranlık dönemlerini yaşamaktadır. Burada Sayın 
Başbakan, bir sol tandanslı dergide veya gazetede 
bize şiir okuyarak bizi bir miktar sevindirdiler, gül
dürdüler, eğlendirdiler. Ama, izin verirseniz ben de, 
7 Ocak 1976 yılında bir sağ tandanslı, hatta aşırı 
sağ tandanslı bir dergide çıkan şiiri okuyayım siz 
de üzülünüz: 

«Demokrasiyi yıkıp sosyalist olanları, 
Türklüğünü yitirmiş kanı bozukları, 
İnsanlığını benimsemeyen bu hayvanları, 
Vur kardaş, vur ölenedek vuralım.» 
Neden? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başka

nı, «Davasından dönen olursa vurun» dedikten 
sonra, artık şairler de, yazarlar da «Vur» deyimini, 
vurmayı önermekteler, yaygınlaştırmaktalar ve kar
deş kardeşe düşman olmakta. 

Biz böyle bir düzenden, böyle bir düzenden me
det alan güçlerin ancak tekelci sermayelerin des
teği ile, bu tür siyasî iktidarlar olacağını düşünüyo
ruz. 

Türkiye normal hukuk düzenine kavuşur ise, 
Türkiye'de kardeşi kardeşe düşman eden mihrak
lar, siyasî hayattan ellerini ve eteklerini çekerlerse, 
o takdirde göreceksiniz ki, Türkiye gerçek anlam
da ve sizin tahminleriniz üzerinde, tahminleriniz
den daha büyük düzeyde kalkınma yolunu bulacak. 

Milliyet Gazetesinin, 27 Eylül 1969 tarihli nüs
hasında dikkate değer bir husus var: Yıllarca top
rak reformuna karşı çıkmıştı, Adalet Partisi ve onun 
genel başkanı. O tarihli gazetede demişti ki, «Türki
ye'de toprak reformunun yapılmasına ne lüzum var, 
ne de imkân var. Çünkü Türkiye'de bir toprak re
formu ile dağıtılacak toprak yoktur. Kimin toprağı
nı alıp kime vereceksiniz?» 

Toprak reformunun başına bir «Iarım» keli
mesini takarak, bugün toprak reformunun kendi 
Hükümet Programında yer aldığını görüyoruz. 

1975 sonuna kadar Ecevit Koalisyonu zamanın
da 11 500 aileye toprak verilmesi hazırlığı yapıl
mış idi; ama Sayın Erkovan Devlet Bakanı olarak, 
«Toprak Reformu Müsteşarlığında böyle bir bel
genin, böyle bir hazırlığın olmadığı anlaşılmıştır. 
Böyle bir hazırlık yoktur.» dediler. Oysaki, Sayın 
Eıkovan'ın böyle bir hazırlığın olduğundan habe
ri yok zannediyorum. 

Sayın Salih Yıldız, Devlet Bakanı olarak 1975 
bütçesi müzakerelerinde 11 500 aileye toprak veri
leceğini bu kürsüden ifade etmişti. Sayın Erkovan 
6 Haziran 1975 tarihli bir basın toplantısında, Vi
ranşehir ve Akçakale'de 11 500 aileye toprak dağı
tılacağını ifade etmişti. Nerede 11 500 ailenin aldı
ğı toprak? Kesekâğıdı ile mi toprak vereceksiniz, 
toprak reformundayız diye? O halde toprağı kim
den alıp, kimden vereceğinizi, tapuyu deldirdikten 
sonra öğrenmeyiniz. Tapuyu deldirmeden evvel öğ
reniniz lütfen. 

Ege Denizinde petrol arama konusunda da sizi 
gerçek milliyetçi olarak niteliyemiyoruz. Gerçek 
milliyetçilik «Burak» Gemisini tersanelerde bek
leterek, petrol arayacak araç ve gereçlerle teçhiz et
mek ve zaman baybetmek demek değildir. Tekno
loji transferi vardır, araç gereç satın alınabilir ve 
«Burak» gemisi bugüne kadar teçhiz edilmiş, Ege'ye 
çıkmış, petrolü aramış ve bulmuş olmalıydı. 
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Yunanistan Ege Denizinde petrolü aradı, buldu 
ve fışkırtıyor. Yarın bir gün bize satacak belki de. 

Bulgaristan'dan enerji alacağımız gibi, Yunanis
tan'dan kendi denizimizin petrolünü satın alaca
ğız. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir dakikanız var, ko
nuşmanızı toparlayın lütfen efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bu kanım
ca milliyetçilik değil, gerçek milliyetçilik bu de
ğil-

Şimdi Sayın Başbakana şu sorulan sormak ih
tiyacını bir defa daha duyuyoruz: 

1. Hükümet cari masrafları kısarak israfı bı
rakacak, gösterişten ve saltanat sürmek sevdasın
dan artık vazgeçecek midir? Yoksa hâlâ pahalı Hü
kümet olmak yolunda dev adımlarla ilerlemeye de
vam mı edecektir? 

2. Bütçe açıklarını kapatmak için para basa
rak, yahut gaza tuza, ayrana ve yoğurda... (Gülüş
meler) diğer ihtiyaç maddelerine zam yaparak ve 
fakirle zengini bir tutan vergilere rağbet ederek 
hayatı daha da pahalılaştırmak yolunu mu tercih 
edecektir? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, süreniz bitmiştir efen
dim. 
- ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — 3. Her nere
den olursa olsun... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, süreniz bitmiştir. Bi
liyorsunuz en fazla bir saat kaydı vardır efendim. 
(C. H. P. sıralarından «Daha vakti var» sesleri) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim, 
bir dakika... 

3. Her nereden olursa olsun, artık tahammül 
edilemeyecek bir hal almış olan ve yurdumuzun 
geleceğini değil, özgürlüğünü tehlikeye atacak du
ruma gelmiş, dış borçlanmalara artık bir son vere
cek midir? 

4. Yurdun doğal kaynaklarını yabancıların 
elinden almak için bir gayret sarfedecek midir? Yok
sa bunları hâlâ yabancılara peşkeş çekmekte devam 
mı edecektir? 

5. Memleket ekonomisine hizmet etmeyen dış 
sermayeyi memleketten kovmasını becerebilecek 
midir? 

Busoruları demokratik solcu sormuyor. Bu so
ruları 1968 bütçesi görüşülürken, Millet Meclisinin 
54 ncü Birleşiminde zamanın Başbakanı Sayın De-
mirel'e Güven Partisi Genel Başkanı Sayın Feyzioğ-
lu sormuş idi. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Cevap alamamıştır; ama ödünç olarak bir millet
vekili almıştır ve Süleyman Demirel'in milliyetçi şem
siyesi altında bulunmaktadır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sayın 

Özer Ölçnıen'de, buyurun Sayın Ölçmen. 
Sayın Ölçmen, süreniz bir saattir efendim; en 

çok. 
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bütçe müzakerelerinin tümü üzerinde Demokra
tik Parti Grupunun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Geçtiğimiz iki hafta içinde, bakanlık icraatla
rının tek tek ele alındığı bütçe müzakerelerinde 
Demokratik Parti Grupunun, bu Hükümetin kuru
luş sırasında belirttiği kuşkuları ve bütçenin .tümü 
üzerinde ortaya koyduğu teşhisleri, sadece doğru
lamış, hatta bazı noktalarda tahminlerimizin de 
ötesinde karamsarlığa düşmemize vesile olmuştur. 

Kanunlar, onları uygulayan hükümetlere göre 
müessir ve yararlı olabilirler. En iyi hazırlanmış bir 
kanun dahi, beceriksiz, otoritesiz ve yıpranmış bir 
Hükümetin elinde tesirini gösteremez. 

Bütçe de bir kanun tasarısı olduğuna göre, onun 
yararlı veya zararlı sonuçları, onu uygulayacak Hü
kümetin niteliğiyle orantılı olacaktır. 

Bu bakımdan bu bütçeyi getirmiş olan ve şu an
da uygulayacağını farz etmek zorunda olduğumuz 
Demirel Hükümetinin daha evvelki icraatlarının 
ışığında bir tahlilini yaparak, Demokratik Parti 
Grupunun görüşlerini arza çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, her şeyden önce bu Hü
kümetin kuruluş ve güvenoyu alış tarzı ahlâkî öl
çülere uymamaktadır. (D. P. ve C. H. P. sıralarından 
.«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Demokratik usullerle ikna edilemeyen bir.parti, 
prensiplerinden ve rey aldığı seçmenine verdiği taah
hütlerinden caydırılamadığı için, gayri meşru ve an
tidemokratik usullerle parçalanmak ve bölünmek is
tenmiştir. Bu Hükümetin kurulmasından çıkar uman 
bazı sermaye çevreleri, maddî desteklerini Ankara 
otellerinde alenî bir biçimde teşhir ederlerken, pres
tij ve reklâm meraklısı bazı çevreler de, manevî des
tekleriyle demokratik sağda bir fazilet mücadele
si veren Demokratik Partinin, parçalanmasına çaba 
harcamışlardır. 
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Bir transfer furyası yazılıp çizilmiş, silinen ku
mar borçlarından, kaldırılan banka ipoteklerinden, 
vazgeçilen toprak dağıtımlarından uzun uzun bah
sedilmiş ve bu suretle Hükümetin daha temelinde
ki harca şaibe atılmıştır. 

Katkıda bulunanlar, zaman içinde karşılıklarını 
çeşitli biçimlerde almışlardır. Kimi, Devletten ucuz 
pamuk alarak, kimi de kırmızı plakalı arabada Ha- -
riciye Köşkünde yemeğe giderek, karşılıklarını, ver
dikleri maddî ve manevî destekleri geri almışlardır. 

HALİT EVLİYA (Kahraman Maraş) — Onlar 
doğru yola geldi. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Demokratik Par
ti Grupunun asıl endişesi, bu çürük temel üzerine 
kurulan Hükümetin, en ufak bir sarsıntıda kendi
siyle birlikte demokratik düzeni de yıkmasıdır. 

Bunun örneğini daha beş yıl evvel yaşadığımız 
için tedirginiz. Yine aynı gayri meşru metotlarla, 
Birlik Partisinden temin edilen parmaklarla ayakta 
tutulan Demire! Hükümetinin 12 Martta sadece ken
dini değil, hangi mefhumları da birlikte yıktığını 
ne çabuk unutuyoruz. (C. H. P. sıralarından alkış
lar, «Bravo» sesleri) 

Yıkılanın yeniden inşası kolay olmuyor. Demok
rasiyi tedavi edebilmek için, yine demokrasiden ne 
büyük tavizler vermek zorunda kaldık. Milletin mec
lisleri, ayak takımı olmayı kabullenip, kendisine yurt 
dışından beyin ithaline müsaade etti. Anayasa ve 
kanunlarda yeri olmayan etkili ve yetkili genişletilmiş 
komuta konseyleri, kanun yapıcıya talimat verir 
durumlara geçtiler. Öylesine ki, bütün partilerin 
ittifak halinde oldukları ve kanunlaşmak üzere bu
lunan eski demokratların siyasî haklarına kavuş
turulması konusu gibi bir konu bile bu etkili ve yet
kili kurulun bir radyo beyanı üzerine apar - topar 
geri alındı. Hem de, imzasını ilk geri çeken ve ilk 
dönüşü yapan kimdi biliyor musunuz, gülen Ada-

;let Partili milletvekilleri, sizlerin genel başkanınız-
dı; bugün demokratların hamisi rolünü ustalıklı bir 
yutturmaca ile oynayan Sayın Demirel. Ama ne beis 
var; «Dün dündü, bugün de bugün» diyenler ve onu 
haklı bulanlar mevcut oldukça... 

tşte Demokratik Partinin mücadelesi, Devlet ha
yatından bu sorumsuzluğu, bu vurdumduymazlığı, 
bu lâubaliliği kaldırmaya matuftur. Siyasî hesap
larını insan hafızasının unutkanlığı üzerine inşa 
edenleri hüsrana uğratmak için karakteristik olay
ları anlatmaktan yılmayacağız. 

Bu karakteristik örneklerden bir tanesi de anar
şik olaylar karşısında o zamanki Hükümet Başka
nının, «Sokakların yürümekle aşınmayacağı» veci-
zesidir. Sokaklardan önce kendisi ve rejim aşınmış 
ve 12 Mart olmuştur. Bugün yine Sayın Demirel 
Başbakandır. Bu olaylardan ders almiş, tecrübe edin
miş olması gerekir, diye düşünenler çıktı. Yolların 
artık sol anarşistlerle aşındırılmasına müsaade et
mez, Devletin gücünü seferber eder, diye ümit bes
leyenler oldu. Ne yazıktır ki Sayın Demirci'de beş 
yıllık tahavvülât, yolları temizleyip aşınmaktan kur
tarmak yerine, daha çabuk aşınabilmesi için yolun 
öbür ucundan da bir başka grup genci sokağa salı
vermek olmuştur. Meslektaşım Sayın Demirel'e, bu 
suretle aşınma katsayısı (Fi) yi iki misli arttırdığını 
söylersem, bilmem daha iyi anlarlar mı? 

Bu Hükümetin kurulmasındaki aritmetiksel zor
luğun halline bulaşan şaibeyi bir yana bıraksak dahi, 
sözde doğuş ve yaşama felsefesinin, Türk siyasî ve 
sosyal hayatında tedavisi zor yaralar açmış oldu
ğunu, bizlerden uzak bir objektiflikle belirtmek zo-
zundayım. Hükümet bu sözde kuruluş ve ayakta ka
lış felsefesini, «Komünizme karşı milliyetçi cephe 
kuruyoruz» sloganına bağlamak suretiyle Türk si
yasî hayatında ilk defa ülkeyi ve milleti bölünmez 
bütünlüğünden ayırarak ikiye bölmüştür. Hükü
met bu sloganı propoganda unsuru olarak kullanmak
la da yetinmeyerek, kendi adını «Millî» veya «Mil
liyetçi Cephe Hükümeti» koymuş ve kendinden ol
mayanların tümünü komünist, solcu, milliyetçi düş
manı ilân etmek gibi âdi bir desise yoluna tevessül 
etmiştir. 

Demokratik Parti Grupuna göre bu Hükümetin 
yarattığı en büyük tehlike, milleti ve millî kuruluş
ların tümünü iki kampa ayrılmaya icbar etmesi ol
muştur. Biz, Türkiye'de komünizmin ve ideolojik 
anarşistlerin varlığından tedirgin olanların ve onun
la mücadele gereğine inananların başında geliyoruz. 
Fakat bu muzır ve tehlikeli azınlığın ancak Devlet 
ve kanun gücü ile tesirsiz hale getirilebileceği inan
cını da taşımaktayız. Beynelmilel komünizmin Tür
kiye üzerindeki menfur emellerinin aleti olan bu 
meczuplarla mücadelenin yolu, milleti ikiye böle
rek kendinden olmayanları zorla komünist ilân et
mek değildir. Bu yol aslında bilerek veya bilmeye
rek komünistlerin emellerine yardımcı olmaktır. 
Her şeyden önce onların çok cüzî rakamlarına bü
yüteç tutarak astronomik bir ölçüde büyütmek, önem
lerini artırmaktadır. Bu yol aslında bilerek veya bil-
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meyerek komünistlerin emellerine yardımcı olmak
tır. Her şeyden önce onların çok cüzî rakamlarına 
büyüteç tutarak astronomik bir ölçüde büyütmek, 
önemlerini artırmaktır. 

Milliyetçilikte bölücülük ve ayırıcılık yoktur. Mil
letin yarısını itmek ve reddetmek yoktur. Aksine, 
aynı topraklar için can vermiş ah vadin ve vermeye 
hazır o ecdadın torunlarının birleştirilmesi vardır, 
kardeşliği vardır. Kafkaslar'da da, Balkanlar'da, 
da, Çanakkale'de de, Afyon'da da herhalde bugün 
cephe mensubu olanlarla olmayanların dedeleri veya 
babaları, yani dedelerimiz ve babalarımız aynı siper
de düşman karşısında göğüs geriyorlardı. Peki, ne
dir öyle ise bugünkü ayrılık ve düşmanlık? Çok 
partili demokratik sistemde elbette fikir münakaşa
sı olacaktır, hatta fikir kavgası olacaktır, siyasî gö
rüşler arasında. Millet için en iyiyi ve güzeli bulabil
mede bu demokratik rekabete ihtiyaç vardır elbette. 
Fakat bunun yeri Meclis kürsüsüdür, miting meyda
nıdır, gazete sütunudur. Bu rekabetin araçları var
dır; bunlar fikirdir, kalemdir Asla üniversite kam
pusu, fabrika avlusu değildir, bu rekabetin platfor
mu. Hele, hele araçları ister beretta olsun, ister Kı
rıkkale yapısı olsun; silâh, tabanca hiç değildir. 
(Ç. H. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Demokratik Parti her iki uçtan da, bu gayri 
meşru çatışmayı teşvik ve tahrik edenlerin karşısında 
olmuştur ve gücü yettiği nispette de olmaya devam 
edecektir. 

HÎLMÎ TÜRKMEN (Samsun) — Gümrük ka
pıları da değildir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Çünkü, millet 
çoğunluğu da, o kuruluşların içinde olanların kahir 
ekseriyeti de bunun karşısındadır. Yükseköğrenim 
gençliğinin % 90'ından fazlası çok zor şartlarda ka
zandıkları bu öğrenim fırsatım iyi değerlendirerek 
bir an evvel ülkeye ve ailelerine yararlı bir unsur 
olabilmenin arzusu ve bilinci içindedirler. Ama, bu 
haklı çoğunluk diğerleri gibi organize olmadığı için, 
çığırtkan olmadığı için, ezici ağırlığına rağmen, el
lerinde masumane taşıdıkları «Okumak istiyoruz» 
deyişlerine rağmen sesini duyuramamaktadır. 

Formu yapan, tatil kararını alan bir azınlıktır. 
Yurtları basan, davadan döneni vuran öbür azınlık
tır ve çoğunluğun yanında görmek istediği Hükümet 
otoritesi, Devlet gücü maalesef ya taraf olmuştur 
veya olaylara seyirci kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Demokratik Parti Grupu 
gençlik sorunları olarak sadece Türk gençliğinin 
çok cüzî bir bölümünü teşkil eden yükseköğrenim 
kesimini ele alan görüşü de sakat bulmaktadır. Türk 
gençliği denince; tarlasının başındaki, tezgâhının ar
kasındaki, tornasının önündeki milyonlarca gencimi
zi ve onların sorunlarını da anlamak ve çözmek zo
rundayız. Bunu çözmenin yolu da, herhalde onları 
birbirine karşı kışkırtıp, kırdırmak değildir. Hükü
metin açtığı cepheleşme kampanyası yüksekokul ve 
liselerde kurbanlarını verirken, hissedilen bir hızla 
atelyesine, fabrikasına, tarlasına da sirayet etmeye 
başlamıştır. Bu bölücü veba salgınının camimize ve 
ordumuza da sirayetini mi bekleyeceğiz? 

Kamplaşmanın müesseseleri de sarsmasından en 
fazla vatandaş zarar görmektedir. Bugün ziraat oda
ları, ticaret ve sanayi odaları Cephe Hükümetinin 
elindeyse, mühendis odaları, mimar odaları, köy 
kooperatifleri de sol cephenin tekelindedir ve cephe
lerden birine mensubiyetini ispatîayamayan bir va
tandaşın bu kuruluşlarda işini gördürmesi imkân
sızdır. Ama öbür tarafta, Hükümetin Köy İşleri Ba
kanı, seçimlerde makamını bırakıp Konya'da köy 
köy, kasaba kasaba dolaşıp muhtarına, belediye reisi
ne, «Demokratik Partiden istifa dilekçeni verirsen 
yolunu, suyunu, elektriğini hallederim» diye şantaj 
yaparsa, belki de bu kuruluşların kamplaşmasını ve 
tutumlarını fazla garipsememek gerekecektir. 

Aslında, Anayasanın sınırları içindeki millî de
mokratik platrofm içinde sürdürülmesi gereken siya
sî tartışma diyalogu, meydana iki cephesel platform 
çıkarıldığı için kopmuştur. Her iki platformda iğfal 
edilmiş günahsızların yanında günahkârlar da basa
cak zemin bulabilmektedirler. 

Bu Hükümet, kuruluşu sırasında gerçekleştire
meyeceği bir sürü vadi de programına koymak su
retiyle, propoganda aracı olarak kullanmıştır. 20 yıl
da bitirilmesi ancak mümkün olacak Aşağı Fırat 
projelerinden nükleer enerji reaktörlerinden tutu
nuz, işsize iş, evsize ev sloganlarına kadar vaatler 
yapmıştır. 11 aylık icraat, bu programı âdeta bu Hü
kümetin hazırlamadığı intibaını yaratmaktadır. Ço
ğunun tasarıları dahi Meclise sevk edilmediği gibi, 
edilen tektükünü de takip eden bir Hükümet ortada 
yoktur, ama yaptıkları bir iş vardır; o da radyo ve 
televizyonlarda sanki yarın gerçekleşecekmiş gibi, 
programdaki cazip hususları bir çalışma yapılıyor-
muşcasına halka 15 günlük fasılalarla takdim etmek. 
Her gün radyoyu dinleyen yaşlı ve kimsesiz vatan-
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daşlar yarın kendilerine maaş bağlanacağını, fakir 
hastalar bedava ve torpilsiz hastaneye yatacaklarını, 
Almanya'daki işçiler yurtta fabrika ortağı olacak
larını, köylüler âfet tazminatı alacaklarını, muhtar
lar maaşa bağlanacaklarını, memurlar ve emekliler 
katsayının artacağını, öğrenciler okullarının açıla
cağını dinleyip bir ümit dünyası içinde umudu erte
si günkü haber bültenlerine bağlayadursunlar, Ka
binemizin Maliye, Ticaret ve Gümrük vekilleri de 
keresteyi 1 nci snııf möbleye tahvil etmenin yoğun 
ve yorucu çalışmaları içindedirler. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Öyle yapınca, 
fakirleri kurtaracaklarmış. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Kovalamak zo
runda oldukları rotanın Ankara Keresteciler Sitesin
den başlayıp, İsparta - Karadeniz Ereğlisi, Magosa -
Cenova, Cenevre - Liechtenstein zikzaklı hattını çiz
diğini düşünürsek, kendilerinin ne kadar yorucu bir 
mesai içinde oldukları daha iyi anlaşılacaktır. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — İyi bilirler öyle 
işleri onlar. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Yalnız içlerinde 
Sayın Maliye Bakanı, bu konularda daha tecrübeli
dir. O, herhalde daha az yoruluyordun Çünkü, meş
hur suntanın imal edildiği Sayın Başbakanın 2 bi
raderinin ve kayınbiraderinin kurucusu bulunduğu 
Isparta'daki ORMA Fabrikasının, gerek Ortak Pa
zar kredilerinden finansmanının temininde, gerek
se teşvik belgelerinin gümrük muafiyetlerinin veril
mesinde Sayın Ergenekon'un büyük katkıları, hâlâ 
nankör olmayan hafızalarda yerini muhafaza etmek
tedir. (D. P. ile C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin programının 
en iddialı kısmı, ülkenin iç ve dış huzurunu ve gü
venliğini temin edeceği ve ekonomik istikran sağ
layacağı beyanı olmuştur. Aslında demin kuruluş 
felsefesi sebebiyle arz ettiğim memleketi cephelere 
bölme eylemiyle bizatihi Hükümetin kendisi iç huzu
ru engelleyen bir unsur haline gelmiştir. 

İmanlı ve inançlı bir bütün halindeki Türk mil
leti, tarihin her devrinde üzerinde oynanmak iste
nen oyunları bozmayı başarmıştır. Bunu çok iyi bilen 
muarızlarımız ancak millî bütünlüğümüzü ve vah
detimizi bozmakla, aramıza 2'lik, 3'lük sokmak ve 
bölmek suretiyle menfur emellerine nail olabile
ceklerini de iyi bilmektedirler. Bu emellerin tek bir 
mihraktan beslendiğini iddia etmek safdillik olur. 
Beynelmilel komünizmin sıcak denizlere inme iş

tiyakı kadar çok uluslu petrol şirketlerinin Tür
kiye - Irak, Suriye - İran dörtgeni inçindeki petrol 
devleti ütopyaları da Türkiye üzerinde yapılan he
sapların muhtevasını teşkil etmektedir. 

Hal böyle iken, milleti 2 cepheye bölüp vuruş
turmak, ırk ayırımlarına girişip vatan toprakları 
üzerinde tefrikacılık yapmak, müslüman Türk mil
letini asırlık mezhep olaylanyle tahrik edip bir 
köyün yarısını öbürüne düşman etmek, en azından 
o menfur emelleri besleyen düşmanlarımıza yardım
cı olmak demektir. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

50 yıllık bir ermeni kininin Beyrut'ta, Paris'te, 
Los Angeles'te hâlâ Türk kanı emdiği de mi bize 
ders olmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümet Türkiye' 
nin arzuladığı iç huzuru ve güvenliği sağlayama
mıştır. Çünkü, her şeyden önce başında bulunan za
tın kişiliği hukuka ve nizama hürmeti telkin etmek
ten uzaktır. Hal böyle olunca Hükümet, vatandaş
tan bunu istemekte de müessir olamamaktadır. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hırsızlık em
niyeti telkin ediyorya, sen ona bak. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Huzur ve güven
lik o derece sağlanamamıştır ki, anarşi Başbakanlık 
koridorlarına kadar girebilmiş ve Sayın Başbakanın 
burnuna kadar uzanabilmiş t ir. Diğer siyasî parti bi
naları meyanında, Başbakanın Genel Başkanı bulun
duğu parti binası da taşlanabilmiştir. 

Ölümlü banka soygunları neredeyse ilokul ço
cuklarının eskiden bahçelerde oynadıkları komen-
cilik oyunlarına benzemeye başlamış ve haber bül
tenlerinin en arkalarına düşecek derecede önemini 
kayıp etmiştir. 

Katiller ellerini kollarını sallayarak sınırları aş
makta, vurguncular, soyguncular gazetelerde poz 
vermektedirler. Bu Hükümetin en büyük iddiası olan 
komünizle mücadele konusunda da Türk - Rus sını
rını dostluk sınırı haline getirmenin ötesinde bir ic
raatta bulunulmamıştır. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Bütün komünizan eserler, kitapçılarda serbestçe 
satılmakta ve gazetelerde reklâm edilmektedir. 

Nazım Hikmet, Verzankski'nin tiyatrol parçala-: 
n, Devri Hükümetinizde Başkent Ankara'nın tiyat-. 
ro salonlarında haftalarca oynayaibilmelktedir. Ama 
bundan Anadolünun haberi ydktur ve siz gazeteleriniz 
vasıtasıyle, genel sekreter yardımcınız vasıtasıyle Rus-. 
yaMa Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret eden Cum-; 
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huriyet Halk Partili Belediye Reisi Dolakay'ı teşhir 
etmeyi yeğ tutarsanız oyunu yasaklamak yerine. 

Gayri samimî politikanız onu gerektirir. Çünkü, 
oyunu yasaklayamazsınız, yasaklamazsınız; ama 
Anadoluya gidip Dolakay'ı şikâyel ederseniz. Tıpkı 
ölen gençlerin hesabını vermek yerine, Cumhuriyet 
Halk Partisine hitaben «efendim sizin devrinizde de 
ölmüşlerdi» dediğiniz gibi. Tıpkı Ankara'da Romen, 
Bulgar, Çekoslovak, Rus Başbakan ve bakanlarıyle 
votka kadehleri tokuşturup, ardından köy kahvesin
de «Komünistleri ezeceğiz, - sizin cepheye gelme
yenleri, komünistlerin yandaşı olacağız» dediğiniz 
gi'bi. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Komünistleri 
ezecekler. 

ILHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Votko kadehi to
kuşturarak. 

BAŞKAN — Sayın Çetin rica ederim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Ama, muhterem 

mületvekilleri, yadırgamıyoruz 'bunu. Zira Yassıada 
hâkimlerini partisine merasimle kaydedip, Kayseri 
mahkûmlarının eşlerini fahişe ilân eden kişiyi parti
sinin başmakale yazarı yapıp da, sonra demokratlı
ğım iddia eden kişilerden de daha değişik bir tutum 
beklenmez ki. (C. H. P., D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Her tür
lü haysiyetslizliği haiz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Yazık size ilti
hak eden tatlı su demokratlarına. 

HİLMÎ TÜRKMEN (Samsun) — Satılmışlar de. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi Türkmen, rica edeyim 

efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, bu Hükümet manevî değerler ve ahlâk konusun
da da, sadece lâf etmiş; ama müessir bir icraat gös
terememiştir. 

Okullara konulan ahlâk dersleri müfredatı ve 
muhtevası belli olmayan bir tarzda, gelen öğretme
nin anlayışına göre dejenere hatta alay konusu ol
muştur. Gençliğin kötü cereyanlardan korunması ye
rine; isveç sansürünün, Danimarka sansürünün bile 
makaslayacağı seks filmlerimiz, kasaba sinemaları
mızın en mutena programını teşkil eder hale gelmiş
tir. 

Her çocuğun 10 - 15 liraya rahatlıkla alabileceği 
seks kitap ve mecmuaları artik - normal seks fazla 
heyecan yaratmadığı gerekçesiyle - Enses gibi, Sodo-
mi gibi sapıklıklarla birbirleriyle sürüm yarışına gi
rişmişlerdir. 

28 . 2 . 1976 0 : 1 

Bu Hükümetin hesapsız ve istikrarsız politikası, 
ekonomik durumu da bozmuş, köylünün, işçinin, me-. 
murun el ve zihin emeği karşılığını alamadığı gibi, 
hızla artan fiyatlar ve düşen paranın alım değeri kar
şısında, milletin büyük bir kesimi yaşama kavgasına 
düşmüştür. 

Her bolluk ve ucuzluk beyanatının araksından bir 
zam haberi gelmektedir. Gazetelerden, kendini yöne
ten Hükümet üyelerinin ekmek, şeker, yağ fiyatların-; 
dan habed olmadığını öğrenen halkın, ümidi iyice 
kırılmıştır. 

Bütçede, yatırımlara ayrılan bölümler; ancak se
çim temellerine yetişmiş, devlet eli ile ciddî ve büyük 
hiçbir yatrııma girişilememiştir. Sadece bu Hüküme
tin kurulmasına maddî katkıda bulunan malum bir 
avuç holdinge, Hükümet akrarları ve kararnameleriy-
le imkânlar hazırlanarak, bu ailelerin Türk sanayii 
üzerindeki tekellerini güçlendirebilmelerine fırsat ha
zırlanmıştır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın binbir meşakkat 
içinde yaban ellerde horlanmak pahasına biriktirip 
yolladığı dövizler, hesapsızca çorçur edilerek 2 mil
yar doların üzerindeki rezervler eritilmiştir. Her bir 
markının üzerinde Anadolu çocuğunun alınteri yatan 
bu dövizleri, Hükümet ya seyahat dövizi olarak, ya 
Belçika, Hollanda'dan tereyağı ithalinde veya dandy 
çikletinin patentini satınalmada kullanmış, bununla 
yurdunda bir işyerine kavuşacağım, hisse sahibi ola
cağım ümit eden ve o ümitle Münih sokaklarını sü
püren vatandaşımızın hayelleri bir daha yıkılmıştır. 
Bu ithamlara Ticaret Bakanının cevabını bütçede 
dinliyoruz. Ticaret Bakanı: «Doğru, harcadık bu dö
vizleri; ama 500 000 000 dolarını da Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümeti harcamıştır» diyor. Bütün ba
kanların suçlamalara cevapları aynı tiptedir zaten. 
Suçun bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisiyle payla
şınca, kurtulup temize çıkacaklarını zannediyorlar. 
Biz sîzden bunu hesabım millet adına ve Demokratik 
Parti olarak soruyoruz: «Bizi, C. H. P.'yle sizin mu
kayeseniz ilgilendirmez.» 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsızlı
ğı yapacaklar, Halk Partisi de yaptı diyecekler. 

ÎLHAMÎ ÇETİN (Yozgat) — îşte onu bize diye
mezler. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, dış ticaret açığımızın 3 milyar doları aşarak 
rekor bir düzeye erişmesi ve döviz rezervlerinin eri
mesi, bu Hükümeti, dış finansmana muhtaç bir hale 
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getirmiştir. Bizim, Demokratik Parti 'Grupu olarak 
en büyük endişemiz, bu dış finansmanın temini için 
Hükümetin hayatî konularda, Kıbrıs gibi, üsler gibi, 
kıta sahanlığı gibi, Ortak Pazar gibi konularda taviz 
vermeye hazır bir ruh haleti içinde olmasıdır. 

Bir yandan, Ortak Pazardan haklı sosyal, ekono
mik ve tarımsal taviz isteklerimizden vazgeçme ve 
Yunanistan'ın avantajlı şartlarla tam üyeliğine göz 
yumma karşılığında verileceği söylenen 600 000 000 
dolarlık yardım; öte yandan, Amerika Birleşik Dev
letleriyle üslerin tekrar açılması konusunda yürütü
len ve ismine savunma riski gibi bir kılıf aranılan pa
zarlık. 

Bunların yanı sıra da, adeta her hafta başı bir ko
münist ülke yöneticisinin Türkiye'.yi ziyareti. Bütün 
bunları endişelerimizi kuvvetlendirici emareler olarak 
görüyor, uyarıyor ve bekliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümet dış güven
liğimizi sağlamada ve millî dış sorunlarımızın çözü
münde de başarı sağlayamamıştır. Türkiye'nin (yal
nız adamlık) vasfı gittikçe acı bir şekilde belirginleş
meye başlamıştır. Türkiye bugün NATO'da yalnız
dır, Ortak Pazarda yalnızdır, İslâm Zirvesinde yalnız
dır, Helsinki'de yalnızdır, Lima'da yalnızdır, Birleş
miş Milletlerde yalnızdır. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun), — Mühim değil, 
Şellefyan'la beraberiz. (C. H. P. ve D. P. sıraların
dan gülüşmeler). 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Yapayalnızız, 
BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica edeceğim efen

dim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — NATO'dan Yu

nanistan kredili uçak, destroyer alır; biz parası öden
miş yedek lastiğimizi çekemeyiz. 

Ortak Pazar Afrika'dan işçi getirtir; Türkiye as-
sosiye üyedir, bizim işçimize yol verirler. 

İslâm Zirvesinde İsrail aleyhinde karara katılıp, 
Ankara'da tevil ederiz. 

İslâm Zirvesinde Filistin'e büro açtıracağımızı 
vaat eder, buraya gelince adamı kovarız. Sonra da 
bunu, başarılı dış politika diye takdim ederiz. 

Helsinki Zirvesinde Türk Başbakanı Makarios'u 
tanımıyoruz diye ek bir şerh yazısını elden dağıtıp 
da sessizce salonu terk eder; geri kalan 33 devlet 
temsilcisi içeride kalıp Makarios'u dinlerler ve alkış
lar. 

40 tane Müslüman ülke Bağımsız Blok Toplan
tısında Müslüman Türkiye'ye değil de, Ortodoks Pa
pazı Makarios'a rey verir. 

Birleşimiş Milletlerde Kıbrıs oylamasında 134 ül
kenin reyine karşı Türkiye tek 1 reyde yalnız kalır
sa, bunun adına dış siyaset değil, İhsan Sabri'nin dış 
felâketi demek lâzımdır. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Safahatını da ek
leyiniz. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Dış skandali 
0 O'nun. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla)— Amerika Birleşik 
Devletleriyle üsler konusunda gizli yürütülen pazar
lık, imzaya bağlanmadan Anayasa gereğince muhak
kak Meclislere getirilmelidir. Burada Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesi görüşülürken iki muhalefet sözcüsü 
de aynı konu üzerinde durdular. Bunu Türk kamu
oyundan saklama imkânı yoktur. Türk topraklarının 
ister malzeme karşılığı olsun, ister para karşılığı ol
sun, ister ismine risk tazminatı densin, ister üç yıllık 
kira anlaşması desnin, kiraya verilmesi anlaşmasını 
Meclislerden gizli yürütemezsiniz, Hükümet olarak 
imzalayamazsınız. Sizi Coşkun Kırca'nın aklı da kur
taramaz Yüce Divanda. 

Sayın milletvekilleri, iki haftadır süren görüşme
lerde Hükümet üyeleri tenkitleri cevaplarlarken, as
lında bu kürsüden itirafname mahiyetinde beyanlar
da bulunmuşlardır. Meselâ, bir Enerji Bakanı çıkmış, 
kendi dönemlerinde petrol ve kömür üretiminin düş
tüğünü açıklamıştır. Çok calibi dikkattir. Arkasın
dan bir Gençlik Bakanı gelmiş, bütçesinde, kendisine 
sorulan bir sual üzerine, resmî yurtlarda, İstanbul'da
ki resmî yurtlarda binden fazla yatağın boş olduğu
nu açıklamıştır; kendisine bağlı olan bir kuruluşta 
1 000 tane yatağın boş olduğunu açıklamıştır. Niye 
boş olduğu sorulduğunda, verdiği cevapta çok ente-
rasandır: «Efendim, solcuların işgali altında bulunan 
yurtlarda da boş yataklar var». 

Şu zihniyete bakınız muhterem milletvekilleri, Hü
kümetteki şu zihniyete bakınız. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Hükümet de
ğil ki, komandoların esiri. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica edi
yorum müdahale etmeyiniz efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Meselâ, Ticaret 
Bakanına sual tevcih edildiğinde, demin anlattığım 
gibi, döviz rezervlerini erittiklerini açıklamıştır; mese
lâ, Tarım Bakanı, traktörün karaborsada olduğunu 
rahatlıkla ifade edebilmiştir bu kürsüden; meselâ, bir 
Gümrük Bakanı gelmiştir, rüşvet, konusunda kendisi
ne sual sorulduğunda, «Efendim, her yerde vardır 
rüşvet. O bakımdan, bizim bakanlığımızda da olması 
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tabiîdir» diye cevap vermiştir ve kendisine buralar
dan, kürsülerden atılan 15-20 metrelik dağıtım lis
teleri sorulduğunda, bunları, aynen Sayın Şevket De-
mirel'in 1970 lerde yaptığı basın toplantısında, aldı
ğı kredilere verdiği cevaptaki gibi, «Efendim, ben 
26 milyon almadım, 19 milyon aldım» zihniyeti ile, 
«Efendim, ben, 20 radyo dağıtmadım, 6 radyo dağıt: 

tim; şu kadar televizyon dağıtmadım, bu kadar tele
vizyon dağıttım»! diyecek şekilde cevaplar vermekten 
çekinmemiştir. (C. H. P., D. P. sıralarından alkış
lar). Nereye dağıtılmıştır bu fakir Türk işçisinin elin
den istirdat edilen, gümrük kapılarında elinden istir
dat edilen radyocuklar, televizyoncuklar, çakmakcık-
lar?.. -

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Mebus olmak için 
seçim bölgelerinde. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Senato seçimle
rinde, Güven Partisi, uydu parti Güven Partisi iki 
senatör fazla çıkarsın diye, Kayseri ile Tekirdağ'da 
dağıtılmıştır. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Yeşil ormancı
lara dağıtılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica ediyo
rum efendim, müdahale etmeyiniz; Sayın Hilmi Türk
men, rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bir Millî Savun
ma Bakanı gelmiştir buraya ve kendisinin uçak şir
keti yolsuzluğu ile ilgili eski beyanları hatırlatılarak 
sual sorulduğunda, «Efendim, bana alelacele o ge
ce o not getirilmişti; söyledim, Lockheed'le alâka
mız yoktur dedim. Ama, sonra öğrendim ki, Nezih 
Dural da İtalya'daki toplantılara katılmış; Lockheed' 
le alâkası varmış; sonra öğrendim» dedi. 

Beyefendiler, bu durumlarda, değil Millî Savun
ma Bakanı, hükümet toptan, hem de o ilk saat için
de gider, Batı demokrasilerinde. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Ama, hükü-
metse gider. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Bunlar çete. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Satın alınmış, 

satın alanlar gitmediği için, gitmez onlar. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi Türkmen, çok müda

hale ediyorsunuz, rica ediyorum efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın İçişleri Ba

kanı, burada, Demokratik Parti Grupunun sözcüsü
ne, anarşinin Hükümet tarafından himaye edildiği ko
nusunda, anarşiyi önleyemediği konusundaki görüş
lerine iştirak ettiğini beyan etmiş ve anarşinin her tü
rüne karşı olduğunu söylemiştir. 

Bu görüşü, muhterem bir görüş olarak kabul edi
yoruz; ama bir Hükümet üyesinin, İçişleri Bakanı 
gibi, uygulama durumunda olan bir Hükümet üyesi
nin bu beyanım icraatıyle mukayese ettiğimizde, ha
yal kırıklığına uğruyoruz. 

Meselâ, Sayın Maliye Bakanı buraya gelmiş ve 
eski bir A. P.'li bir bakan arkadaşının şirketine öde
nen vergi iadesinin usulsüz olduğunu açıklamıştır. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Ahmet Türkel'e. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Şimdi, muhte

rem milletvekilleri, bu beyanlar, İngiltere'deki, Ma
jestelerinin muhalefetinin kurduğu gölge kabinelerinin 
üyeleri değil, Türkiye Cumhuriyetinin, hükümet eden 
bakanlarının, icrayı hükümet eden bakanlarının iti
raflarıdır. Bu, bir aczin ifadesidir. Bu beyanlarda 
bulunan Hükümet daha fazla işbaşında kalamaz. 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Ya yüzsüzse? 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bizim bildiğimiz, 

hükümetlerin görevi, halkla birlikte şikâyet etmek 
değildir; halkın şikâyetlerine çare bulmaktır. Ama 
bu Hükümet, halkın en hassas olduğu, rüşvet, yol
suzluk gibi konularda dahi bir atalet, bir vurdum
duymazlık içindedir; vicdanları adeta nasır bağlamış
tır. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Muafiyet kes-
petmiştir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Diğer, adı karı-. 
şan ülkelerde tahtlar sallanıyor, hükümetler sallanı
yor; Japonya Amerika'ya ültimatom çekiyor, «De
mokrasi tehlikeye girmiştir Japonya'da, sizin yüzü
nüzden»; diye. Türk yetkilileri, gamsızlık içinde, bir
birini tutmayan çelişkili beyanlar vermekle meşgul
dürler. 

Demokratik Parti Grupu, tüm kamu kuruluşlarına 
yapılan ithal muamelelerindeki komisyon işlemlerini 
ortaya çıkarmak üzere geniş kapsamlı bir araştırma 
önergesi sunmuştur : Halen veya eskiden Parlamen
toda bulunan kişilerin; halen veya eskiden Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde bulunan kişilerin; halen veya es
kiden kamu görevlisi olan kişilerin ve basında bulu
nan kişilerin - evet, duyuyoruz, bazı gazetelerin bu 
işleri birer komisyon vasıtası olarak kullandıklarını 
da duyuyoruz - komisyonculuk yapanlarının burada, 
Meclislerce araştırılarak, kamuoyunun huzuruna ilân 
edilmesi için bir. araştırma önergesi vermiş bulunu
yoruz. Ama, maalesef, bu araştırma önergesi normal 
sırasını beklerse, yıllar geçecek ve kadük olacaktır. 
Bunun için, Meclisleri bir olağanüstü toplantıya da
vet ederek - 90 reye iştirakimiz vardır. Bütün millet-
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vekili arkadaşlarımız bu konuda hassas oldukları için 
iştirak edeceğini umuyorum - gündemin ön sırasına 
aldırabilmek için sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var
dır, onu da buradan arz ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Türk milleti, kendini 
temsil edenlerin ve yönetenlerin her türlü şaibeden 
masun ve örnek kişiler olması konusunda çok has
sastır. Devlet adamının, bu bakımdan her an hesap 
vermeye hazır olması gereklidir. 

Bu Hükümetin Başkanı, geçen dönem de, bu dö
nem de bu konuda çok kötü imtihanlar vermiştir. Ge
çen dönemde, birader ve kayınbiraderlerin kredileri, 
fabrikaları ve okulları ile ilgili soruşturmalarda, ko
misyon üyelerine baskıdan tutunuz da, Anayasanın 
132 nci maddesine sığınarak, soruşturmayı durdur
maya kadar, türlü çeşitli savsaklamalarla hesap ver
mekten kaçmaya çalışan Sayın Demirel'i, bu dönem
de de, ikinci kuşaktan genç akrabalarının işlem ve ey
lemleri aynı yola itmektedir. 

Soruşturmayı engellemek için, Meclisler önce, ay
larca Başkan seçimleriyle oyalanmış, önerge verildik
ten sonra da, evvelâ birleşik toplantıya, Grup halin
de katılmayıp, çoğunluk sağlatmayarak, bilâhara da 
üye vermeyerek, hazırlık tahkikat komisyonunu kur-
durtmamayı ve birkaç ay daha zaman kazanmayı 
başarmıştır. Bütün bunlar tezgâhlanırken, kürsüler
den kendisi, .alnının ak, yüzünün pak ve her an he
sap vermeye hazır olduğunu gürültülü bir sesle du
yurmayı da ihmal etmemiştir Sayın Demire!. 

Tabiî, bizim tarafsız TRT'miz de, Mecliste olup 
bitenlerden bir satır vermeden, ekranlarını, kükreyen 
Sayın Demirel'in en heyacanlı pozlarına tahsis ede
rek, her bülteninde, alnının ak ve pak olduğunu ve 
verilemeyecek hesabı olmadığını 40 milyon Türk va
tandaşına duyurmayı elhak başarıyla ifa etmiştir. 

Yine, buradaki ve dışarıdaki beyanları arasında 
Sayın Demirel, «Beraatı zimmet asıldır; müddei, id
diasını ispatla mükelleftir; mahkemenin vereceği hük
me kadar hiç bir kimse suçlu sayılamaz») gibi hü
kümlere, geçen dönem de olduğu şekilde, sığınmaya 
çalışmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, Demokratik Par
ti Grupunun, bu beyanlar hakkındaki hukukî görüş
lerini arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Demirel, ne, «Beraatı zimmet asıldır» diyen 
Mecellenin 8 nci maddesine, ne «Kanun, hilafını 
emretmedikçe, iki taraftan her biri, müddeasını ispa
ta mecburdur»; şeklindeki, Medenî Kanunun 6 nci 
maddesine, ne de Ceza Usul Hukukunun, «Hakkında 

mahkûmiyet kararı verilinceye kadar, sanık, masum 
sayılır»; şeklindeki masumluk ve suçsuzluk karinesine 
sığınamaz. Çünkü, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 238 nci ve 239 ncu maddelerine göre, «Ma
ruf ve meşhur olan bir vakıaya istinat eden taraf, 
iddiasını ispat ile mükellef değildir. (D. P. ve C. H. P. 
sıralarından «Bravo»' sesleri). Umuma muhtelif vası
talarla yayılmış, bildirilmiş olan vakıalar, maruf ve 
meşhurdur» denilmektedir. 

Sayın Başbakanın yeğeninin, ilk iki postası basın
da belgelenmiş durumda bulunan mobilya dosyası da 
herhalde, hukukî tabiriyle, maruf ve meşhur bir olay 
olmuştur. (D. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Bu konuyu tahkikle görevli devlet memurlarının 
görevden uzaklaştırılması ve bunların altında Sayın 
Başbakanın imzası bulunması, bir Başbakanın yolsuz
lukla hukukî illiyet rabıtasını da teşekkül ettirecek 
mahiyettedir. Bu hukukî görüş karşısında, Sayın De
mirel'in kendisi, suçsuz olduğunu ispat etme duru
mundadır. Bu olay da beyyine külfeti, yani ispat yü
kü Demirel'e aittir. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Köylüoğlu bile 
öğrendi onu. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Mecelle, «teva
tür»; dediği marufiyet halini, aksi ispat olunamayan 
en kuvvetli delil olarak kabul etmiştir. Şu halde, Baş
bakan Demirel en kuvvetli delillerle itham edilmekte
dir. Bu bakımdan, hukuk devleti nizamı içinde, sağ 
muhalefet olarak, Başbakandan, hesap vermesini is
temek en tabiî hakkımızdır. 

Vergi iadesinin, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî 
Selâmet Partisi döneminde ödendiği konusu, Demok
ratik Parti Grupunu ilgilendirmez. Şayet, bu Hükü
met (ortada bir suç olduğunu kabul ediyor ki, beyan
lardan bu sonuç çıkmaktadır, suçu kabul etmektedir; 
hem Ticaret Bakanı, hem Maliye Bakanı, hem Güm
rük Bakanı suçu kabul etmektedirler; sade, kendi de
virlerinde olmadığı iddiasında dırlar ve) bu suçun 
Ecevit Hükümeti döneminde işlendiğini iddia ediyor
sa, bugüne kadar niçin, grup olarak veya Hükümet 
olarak bir girişimde bulunmamışlardır? (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri). 

Demokratik Parti Grupu, hangi hükümeti ve üye
sini suçlu görürse, onun hesap vermesi için rey kul
lanacaktır; huzurunuzda beyan ediyorum. (D. P. sı
ralarından «Bravo»! sesleri). Yeter ki, buradan, he
sap vermekten kaçılmasın. Zira, demokrasiler sade
ce silâh ve süngü zoruyie değil, yolsuzluk ve şaibe
lerle de tahrip edilebilirler. Bunun örneklerini gördük 
geçmişlerde. 
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VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 12 Mart, böyle 
oldu. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Demokratik sağ 
felsefenin temsilcisi olan Demokratik Parti, kurul
duğu günden beri, sınırı belli olmayan, Anayasa dışı 
solla da, siyonist mason localarıyle de, militarist re
jimlerle de, anarşinin her türlü mihrakıyle de parla
menter demokrasinin imkânları içinde mücadele ver
miş; belki de bugünkü politik piyasaya göre fazla 
idealist bir kuruluştur. Ama, bundan gam duymuyo
ruz, yeis duymuyoruz; iftihar ediyoruz. Demokratik 
Parti Grupu, ülkeyi bugünkü çıkmazdan, namuslu, 
şaibesiz, milliyetçi bir demokratik sağ idarenin çıka
rabileceği görüşünü, taşımaktadır. Solun, sözde kar
şısında görünen, aslmda bir menfaat birliği kurmuş 
yekeli kadroların mevcudiyeti, demokratik solun da 
çok ötesinde, rejimi değiştirmek isteyen beynelmilel 
komünistlere yaramaktadır yalnızca. Nitekim, 12 Mart 
öncesinde olduğu gibi, bugün de aşırı solculukları 
maruf bazı yazarlar, Demirel'in ve onun zihniyetinin 
bir süre daha görevde kalması yönünde gene fıkra
lar yazmaya başlamışlardır. Kendi gayri meşru tez
lerini meşrulaştırabilmek için, Demirel zihniyetinden 
daha ideal bir suimisâl herhalde Kari Marks'tan ya
na gelmemiştir ve gelmişse bile, bu kadar uzun bir 
süre işbaşında kalamamıştır herhalde. 

Muhterem milletvekilleri, Demokratik Partinin mil
liyetçilikle bağdaştıramadığı ve milliyetçiliğin bir ze-
hiri olarak gördüğü en önemli faktör de, beynelmi
lelciliktir. Millet ve din farkı gözetilmeksizin, millet
lerarası müşterek menfaatin hedef alındığı cemiyet
lerin mensupları ister uyur, ister uyanık olsunlar, mil
liyetçilikten, bu kürsülerde bahsedemezler. (D. P. ve 
C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Biz, ilhamın, sosyalist veya siyonist enternasyonal
den değil, millî tarih, kültür ve harsımızdan alınma
sından yanayız. Demokratik sağ bir yönetimin temel 
ilkeleri arasında, manevî değerlerin yanı sıra, içtimaî 
adaletin tevziini de ekonomik bir gerek olarak görü
yoruz. 

1976'nın dünyasında ve Türkiye'sinde, yıllık geli
ri 5 bin lirayı geçmeyen milyonlarla Anadolu insanı
nı, 20 küsur yaşındaki yeğeni bir gecede 500 bin li
ra bakarada kaybedebilen bir Başbakan yönetirse, o 
ülkede, değil komünizm, Maoizm de, Kastroizm de 
kök budak salacaktır. (D. P. ve C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

HAYRETTİN -UYSAL (Sakarya) — 500 bin lira 
ne ki, yetmez bile bu kadar para bir insana, azdır. 

r ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Kaldı ki, o Baş
bakan bundan birkaç yıl önce bizim verdiğimiz bir 
soruşturma önergesini cevaplarken bu kürsülerden, 
bana cevaben, tüm servetinin sadece 500 bin lira ol
duğunu ilân etmiş, aksini ispat edene servetini bağış-

I layacağını bildirmişti. 
I Şimdi, kendilerinden soruyoruz; bizi dinleyemez-
I 1er, dinlemediler şimdiye kadar, dinleyemezler... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Kaçtı kaçtı... 
CEYAT ÖNDER (Ankara) — Dinleyecek yüzü 

yok. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Dinleselerdi, 12 

Mart olmazdı, bizi dinleselerdi 12 Mart olmazdı. 
I Dinleyecekler günün birinde; ama, iş işten geçecek. 

I 500 bin lira olduğunu iddia etmişti o zaman Sa
yın Demirel. 

I Şimdi soruyorum; ben sormuyorum, millet soru-
I yor; beyannamemi yeni verdim, benim servetimde o 

yıldan bu yıla bir değişiklik yok, bir kuruşluk dahi; 
ama soruyorum : Demirel ailesinin serveti ne ölçü
de değişmiştir? 500 bin liranın üstüne neler katılmış
tır? Millete açıklamak zorundadır. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — 500 bin liralık, 
I yılda, viski içiyor. 

BAŞKAN — Sayın Önder, rica ediyorum. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — 500 bin lirayı 

bir gecede veriyor. 
BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, maruzatımın sonuna yaklaşmış bulunuyorum. 

I Demokrasi, bir alternatifler rejimidir; alternatif-
I siz demokrasi olamaz. Sayın Demirel «Bu Meclis

ten, benden başka hükümet çıkmaz» buyurdular. 
Meclis içinde alternatif bulunamadığı takdirde, 

Meclis dışı çevrelere, alternatif olmak için yeşil ışık 
yakılmış olur. 12 Mart'ta, «Bulun 226'yı» diyenler, 

I 4 komutan muhtırasıyle, şapkalarını bile almadan, 
I Meclisleri terk edip gittiler. Yine aynı duruma sok-
I mayacağız Meclisleri. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Doğru söylü
yor, alternatifi yok. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Biz bu Hükü
mete Meclis içinden daha nice alternatifler çıkacağı
na samimiyetle inanıyoruz. (D. P. sıralarından alkış
lar) 

Türkiye'de milliyetçilik ve sağ mefhumunu dejene
re ederek, solu ve aşırı solu güçlendiren aşınmış De-

I mirel; kabinesini de aşındırmıştır; ama onun, reji-
I mi de aşındırmasına müsaade etmeyeceğiz. Rejim de 
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daha fazla aşındırılmadan, değiştirilmeli ye Meclis 
içi alternatifler aranmalıdır. Buna Yüce milletimizin 
demokrasi inancının ve onlara niyabeten görev gören 
Meclislerimizin kadir olduğu inancını taşıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, be
ni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, Grupum ve 
şahsım adına saygılarımı ve teşekkürlerimi arz eder
ken, Cenabı Hakkın, ülkemize aydınlık günler nasip 
etmesini niyaz eder, saygılar sunarım. (D. P. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar). . 

BAŞKAN — Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu adına, Sayın Mehmet Altmışyedioğ-
lun'da. Buyurun Sayın Altrmşyedioğlu. Süreniz, bir 
saatle sınırlı efendim. 

C. G. P. GURUPU ADINA MEHMET ALT-
MIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına, büt
çenin tümü üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun bütçeye 
niçin olumlu oy vereceğini açıklayacağım. 

Türkiye, geçen bütçe müzakerelerini yaptığımız 
günlerde, miliet çoğunluğunu temsil eden ve Parla
mento çoğunluğuna dayanan bir hükümet arıyordu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, seçimler
den sonra kurduğu hükümeti, bilerek ve isteyerek so
na erdirmiş; iktidarı, kaçarcasına terketmişti. Uzun 
aylar, Parlamento, çoğunluğuna dayalı bir hükümet 
kurmak kabil olmadı. Ülkeyi hükümetsiz, Devleti 
bütçesiz bırakmamak için, Sayın Cumhurbaşkanı bü
yük çaba sarfetmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Ge-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Yeğeni tutuklan

mış, Zonguldak Ereğlisinde tutuklanmış, şimdi öğren
dim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım,, saat 12.45' 
tir. Bir Grupun sözcüsünün konuşmasına yeter vakit 
bulunmadığı için, saat 14.00'te toplanıp görüşmelere 
devam etmek üzere 1 nci Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12.45 

nel Başkanı, hükümet nöbetini, yeni bir hükümetin 
kurulmasını beklemeden terk edip gittiği için, mem
leketi bütçesiz bırakmamak görevi de Irmak Hükü
metine düşmüştür. Bu yıl, muhalefet, yine, ülkeyi 
hükümetsiz, Devleti bütçesiz bırakma tecrübesine 
girişti. Bunda şimdiye kadar başarılı olamadı. Ko
nuşmamın hemen başında belirtmek isterim ki, biz, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, Türk 
Devletinin bütçesiz kalmasının ve bütçe oylaması do-
layısıyle bir bunalım çıkarılmasının zararlarını bili
yoruz; oyumuzu da sorumluluk duygusuyle kullana
cağız. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, Cum
huriyet Halk Partisi iktidannırr, ekonomide, TRT'de 
ve Millî Eğitimde yaptığı tahribatı hatırlıyoruz. Par
lamento müzakerelerinde şahit olduğumuz bazı taş
kınlıklar dahi, Cumhuriyet Halk Partisini yeniden 
iktidar halirie getirmemek için yeterli sebeptir. Bu 
kürsüde, polis ve bekçi katillerini adeta masum ve 
mazur göstermek isteyen sözler söylendi. Cumhuri
yetçi Güven Partisinin, daima karşısında olduğu ve 
daima karşısında olacağı aşırı ve tahripkâr tutumlar 
takınıldı. 

^ • c * » — • * -

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saaii : 14.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Hüseyin Deniz (Malatya) 

BAŞKAN —. Millet Meclisinin 69 ncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Cumhuriyet Halk Partisinin izlediği siyasette mu
tabık değiliz. Bu partinin izlediği tutumu yıkıcı bu
luyoruz ve millet hayrına saymıyoruz. Bu konudaki 
görüşlerimiz açıktır. Müşahedelerimize, tahlillerimi
ze dayanmaktadır. Bu kanaatimizi açıkça belirttikten 
sonra, bir başka gerçeği de tam bir açıklık ve kesin
likle, Yüce Meclis huzurunda Grupumuz adına be
lirtmeyi görev sayıyorum. 

Son günlerde yurttaşlarımızı haklı olarak üzen ve 
geniş ölçüde tedirgin eden, yolsuzluk, rüşvet, hırsız
lık iddiaları üzerinde en büyük titizlikle durulması
nın kesin zaruretine inanıyoruz. Her türlü yolsuzluk 
ile mücadele hususunda azimli ve kararlıyız. Cum
huriyetçi Güven Partisi, yapan veya yapanlar kim 
olursa olsun, hiç bir yolsuzluğun cezasız kalmasına, 
örtülmesine göz yummayacaktır. Her türlü yolsuz
luğun, Devletin önemli alımlarında rüşvet iddiaları
nın tam olarak araştırılıp, soruşturulması için bugü
ne kadar Partimiz çok çaba göstermiştir; bundan 
sonra da, bu konuda en büyük titizlikle hareket et
meye kararlıyız. Devlet malı çalanların affına, bu 
Mecliste Af Kanunu görüşülürken, kesinlikle karşı 
çıkmıştık. Bugün de, Devletin soyulmasına, herhan
gi bir hırsızlığın müsamaha ile geçiştirilmesine asla 
imkân verilmesine razı değiliz. Haram para zıkkımla
nan, Devleti soyan kim olursa olsun, lâyık olduğu 
cezayı görmelidir ve görecektir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, bu konuda kendisi
ne düşeni yapmaya kesin şekilde kararlıdır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Göreceğiz. 
MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Devamla) — 

Göreceksiniz. 
Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven Parti

si Grupu bu sabah yaptığı bir toplantıda, bütçe mü
zakereleri biter bitmez, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıy-
le ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Millet Mec
lisi komisyonlarının mutlaka kurulmasını ve çalışır 
hale getirilmesi yolunda grup olarak çaba gösterilme
sini kararlaştırmıştır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) Bütçe sonunda hiç bir ara verilmeye gidil
meden, ilk-iş olarak ve öncelikle bu soruşturma ve 
araştırma konularında komisyonlar tamamlanmalıdır. 
Rüşvet iddialarıyle ilgili araştırma önergeleri, diğer 
konulara takdimen, en başa alınarak komisyon ku
rulmalıdır. Soruşturma hazırlık komisyonu, üyeleri 
tamamlanıp, görevlerini yapmaya başlamalıdır. Dö
nem ve iktidar farkı gözetmeden, bu işlerde kusuru 
veya ihmali olan kim varsa, açıkça ortaya konmalı
dır. iftiralar ve gerçekler açıkça ayrılmalıdır. 

| Bu vesile ile şu noktanın açıkça bilinmesini isti
yoruz : Cumhuriyetçi Güven Partili bakanlar, so
rumlu oldukları alanlarda tahkik ve teftiş görevleri
ni tam bir ciddiyetle ve derhal başlatmışlardır. So
ruşturma ve teftişlerin 'tam olarak yapılması, gecik
meden yürütülmesi için, kendilerine düşeni yerine ge
tirmişlerdir. Yurt içinde ve yurt dışında bütün de
lillerin toplanması, araştırılması ve soruşturulması 
için çaba gösterilmiştir. Partimizin ve Grupumuzun 
bu konudaki titiz hassasiyetini ve bundan sonraki 
bütün aşamalarda aynı titizlikle görev yapacağımızı 
açık beyan etmeyi vazife sayıyoruz. (C. G. P. sırala
rından «Bravo» seslen, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bugün Yüce Meclisin oy
larına sunulan bütçe, gelir ve gider rakamîarıyle bü
yük bir bütçedir. Bu bütçenin gelir rakamlarının ye
terli oranda gerçekleşebilmesini, yıl boyunca büyük 
gayret gösterilmesini, Grupumuz büyük bir titizlikle 
arzu etmektedir. 

1976 bütçesi, büyük yatırımlar ihtiva eden bir 
bütçedir. Bu yatırımların fiilen gerçekleşebilmesi de, 
bütçeyi uygulayacak olanların her kademede büyük 
gayret ve titizlik göstermeleriyle kabil olacaktır. 

1976 bütçesi, ülkemizin, gelişmeye muhtaç illeri 
için ayrı bir kalkınma fonu getirmiştir. Bu sevindiri
ci bir özelliktir, ileri bir adımdır. 

Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyetini, bütün yurttaş
ların insanca yaşadığı, yarına güvenle baktığı bir 
devlet haline getirmek için, sosyal adalet ve sosyal 
güvenlikle ilgili önemli yenilikler taşımaktadır. Yal
nız, memurları ve sigortalı işçileri değil, köylüsü ve 
kentlisiyle bütün yurttaşlarını sağlık bakımından gü
vene kavuşturacak genel sağlık sigortası için bu büt
çeye ödenek konmuştur. Aziz Türk köylüsünü, her 
türlü tabiî afetlere karşı korumak amacıyle getirilen, 
genel tarım sigortası ve tabiî afetlerden zarar gören 
köylülere yardım tasarıları için bütçede fon vardır. 

Yaşlı, kimsesiz, her türlü gelirden yoksun yurt
taşların durumunu düzeltecek tasan Yüce Mecliste
dir. Bugüne kadar sosyal güvenlikten tamamıyle 
mahrum olan, yaşlanıp çalışamaz hale gelince, her 

I türlü aylıktan mahrum kalan, hastalandığı veya ka
za geçirdiği vakit hiç bir güvenliğe sahip olmayan 
tarm ve orman işçilerini sosyal güvenliğe kavuş
turma yolunda Hükümet önemli adımlar atmış, Yü
ce Meclise tasarılar getirmiştir. 

Bu bütçeyle ve bu konudaki tasarının kanun laş-
J masıyle îstiklâl Savaşı gazilerinin aylığı artacaktır. 
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Elektrik hizmetleri için köylüye yüklenen % 30 
mecburî katılma payını bu İktidar köylünün sırtın
dan kaldırmaktadır. 

Bu İktidar, küçük esnaf ve sanatkârları gereksiz 
defter tutma külfetinden kurtarmaktadır. 

İşçilerin kıdem tazminatını 15 günden 30 güne 
çıkardığımız gibi, memurların da emekli ikramiyele
rini, 30 aylık tutarlarına yükselteceğiz. 

Eski emeklilerle 1970 sonrası emeklileri arasında
ki farkı giderecek bir tasarıyı kısa zamanda Meclise 
getireceğini Hükümet vaat etmiştir. Bu vaadin ger
çekleşmesini bekliyoruz. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizle ilgili 7 kanun 
tasarısını Yüce Meclise sunmuş olan Cumhuriyet 
Hükümetinin, bu fedakâr işçi kardeşlerimizle ilgili 
yeni tedbirler getirmesini bekliyoruz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, Me
mur Yardımlaşma Kurumu ile İşçi Yardımlaşma Ku
rumu kanunlarının bir an önce çıkarılmasına önem 
veriyoruz. Hükümetten, bu iki önemli kanunun en 
kısa zamanda gerçekleşmesi için gayret bekliyoruz. 

Ustalık, çıraklık, kalfalık kanunu ile Türkiye'de 
sosyal adalet ve sosyal güvenliği yaymaya yarayacak 
olan sosyal hizmetler kanununun bir an önce çık
masını diliyoruz. 

1976 bütçesinin ihtiva ettiği sosyal fonların, bu 
bütçe yılında ele alınacak hamleci, sosyal güvenlik 
tedbirlerinin yanı sıra, 3 976 bütçesiyle gerçekleş
mesini dilediğimiz bir başka konuya eğilmek istiyo
ruz : 

1976 yılı, millî savunma sanayiinin kuruluşu ve 
ağır sanayiin gelişmesi bakımından bir dönüm nokta
sı olmalıdır. Olaylar göstermiştir ki, Türkiye, millî 
savunması bakımından tek bir kaynağa bağlı kala
maz. Silâhlarını tek bir kaynaktan almak, dış politi
ka esnekliği ve millî güvenlik açısından önemli sorun
lar doğurmaktadır. Yedek parça ve kritik malzeme 
açısından belli bir kaynağa bağlı kalarak, uzun va
dede, millî güvenliğimizi korumamız güçtür. Hükü
met bu gerçeği görmüştür. Silâh tedarik etmek, kay
naklarını çeşitlendirme yanında, bir çok savunma 
araç ve gereçlerinin, silâhların, yedek parçaların Tür
kiye'de imali yolunda ciddî hazırlıklara girişilmiştir. 
Bunların gerçekleşmesini heyecanla takip edeceğiz. 

1976 yılında dış ödeme dengesi bakımından Tür
kiye'nin göğüsleyeceği güçlükler vardır. Sorumsuz 
muhalefetin bu konuda felâket haberciliği yapmasını 
kınıyoruz. Hiç gerek yokken, devamlı surette, para
mızla ve dış ödeme dengemizle ilgili felâketli keha

netler yapmanın ülkeye bir faydası olmadığını biliyo
ruz. Bu gibi sorumsuz beyanlarla bunalım körükle
nir; ama yararlı hizmet yapılamaz. 

Bununla beraber, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu olarak, Türkiye'nin, ihracat ve işçi dövizlerini 
artırmak, gereksiz ithalâtı kısmak, özellikle petrol fi
yatları sebebiyle artmış olan dış ticaret açığı sorunu
nu, en önemli iktisadî sorun olarak daima gözönün
de tutmak hususunda, Hükümete büyük görevler 
düştüğü yolundaki inancımızı da belirtmek istiyoruz. 

Fiyatlar konusu, bütçe müzakereleri boyunca çok 
tartışılmıştır. Solcu muhalefet, bu konuda ne kadar 
gerçekleri gizlemeye çalışırsa çalışsın, toptan eşya fi
yatları bakımından, 1974 yılının rekor bir enflasyon 

-yılı ve 1975 yılının nisbî bir istikrar yılı olduğu ger
çeğini gözden saklayanlayız. Yıl ortalamasına göre, 
1974'te toptan eşya fiyatları bir yıl öncesinin ortala
ma toptan eşya fiyatlarına göre, c/v 29,8 daha yük
sektir. Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesinin, ken
di iktidarları döneminde yayınladığı rakamlar bu ger
çeği açıkça ispat etmiştir. İstanbul Ticaret Odasınca 
yayınlanan toptan eşya fiyatları endeski, 1974 yılı 
ortalama toptan eşya fiyatlarının, 1973 yılı ortalama
sına göre, % 27 oranında yüksek olduğunu görmek
teyiz. 

Kendi iktidarları döneminde derlenen ve yayın
lanan istatistiklerin ortaya koyduğu bu gerçeğe rağ
men, 1974 yılının istikrar yılı olduğunu Cumhuriyet 
Halk Partisi elbette iddia edemez. Aynı kaynaklara 
göre, 1975 toptan eşya fiyatları ortalaması, bir yıl ön
cesine göre, ancak % 10,5 % 11 oranında artış gös
termektedir. Bu rakamlar toptan eşya fiyatları ba
kımından enflasyon hızını 1975'te, bir yıl öncesine 
göre, son derecede azaldığını açıkça ispat etmekte
dir. Toptan eşya fiyatlarında ortalama artış hızını % 
30 civarında % 10 civarında düşürebilmiş olmak, el
bette önemli bir başarıdır. 

Geçinme endeksleri bakımından iki yılın mukaye
sesi, Türkiye ölçüsünde değil, ancak belli il merkez
leri, yani bir kaç şehir açısından yapılabilir. Bu mu
kayese, geçinme endekslerinde, 1975 yılında, 1974'te-
kine benzer artış seviyeleri göstermektedir. Bazı iller
de, geçen yıla göre ,bir kaç puan eksik, bazı illerde 
1 - 2 puan yüksektir. Burada bir gerçeği unutmamak 
lâzımdır : Toptan eşya fiyatlarındaki hızlı yükseliş
ler, daima, bir zaman fasılası ile geçinme endeksle
rine yansır. 1974'teki Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darının toptan eşya fiyatlarında yol açtığı korkunç 
derecede yüksek artış oranı, kısmen 1974'te geçinme 
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endekslerine yansımıştır. Kısmen de bu yansıma, bü
tün iktisatçıların çok iyi bildikleri bir zaman fasıla
sı ile 1975 yılına kalmıştır. Bu sebeplerle, 1975 yılın
da toptan eşya fiyatlarında sağlanan çok sevindirici 
nisbî istikrar, 1970 enflasyonunun geciken akisleri se
bebiyle, geçinme endekslerinde henüz tam olarak yan
sımış değildir. Bununla beraber, fiyat artışları ve enf
lasyon konusunda, para değerinin düşmesi konusun
da rekoru elinde tutan, Ecevit iktidarıdır. Bu ger
çeği hiç bir söz kalabalığı ile örtmek kabil değildir. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin tümü üzerinde 
yaptığımız bu konuşmada, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün bir hususta belirttikleri devalüas
yona da temas etmek istiyorum. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Cumhu
riyetçi Güven Partisi Genel Başkanının 1970 yılın
daki devalüasyonla ilgili bir iki cümlesini okudu. O 
tarihte partimizin ve Genel Başkanımızın bu konuda
ki açık ve resmî beyanları, ciddiyetin ve memleket 
menfaatlerini her şeyin üstünde tutan, sorumlu ve 
yapıcı muhalefetin en iyi örneği idi. Devalüasyon, 
1970 yılında acı, fakat hastalığın tedavisi için zorun
lu olan bir ilâç gibi, kinin gibi, bir ekonomik zaruret 
haline gelmişti. Elbette, para kıymetindeki her değiş
me, geçmiş yıllara ait birikimlerin sonucudur. Uzun 
yıllar devam eden ve çeşitli iktidarlar, zamanında sü
rüp giden fiyat artışları, 1958 devalüasyonundan son
ra, 1970 devalüasyonunu zorunlu hale getirmiştir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, o tarihte alman ka
rarı, sebeplerini, muhtemel sonuçlarını ve devalüas
yon kararının başarısı için gerekli yan tedbirleri, mem
leket aleyhinde olabilecek hiç bir yıkıcı ve sorum
suz istismar gayretine düşmeden, ilmî ve objektif 
şekilde değerlendirmişti. Bugün öyle bir ihtiyaç söz 
konusu değildir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, part;m:ze 
katılan bir üyeden de yazılı konuşmasında bahsetmiş 
bulunuyor. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, milletin verdiği oy
larla ve millet iradesi ile grup kurmuştur. Cumhu
riyet Halk Partisinin sözcüsü, Cumhuriyetçi Güven 
Partisine katılan bir üye üzerinde tahripler yapmaya 
kalkışacağına, bizim dört üyenvzin şimdi nerede ol
duklarını araştırırsa ve bu konuda bir sorumlu parti 
yöneticisi olarak vicdan muhasebesi yaparsa, memnun 
oluruz. 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Onlar biz
den gittikleri için geldiler. 

MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Devamla) — 
Biz, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda izlediği 
yolu ve usulleri bu kürsüye getirmedik; ama sırça 
köşkte oturanlar başkasına taş atmasalar "iyi ederler. 

Değerli arkadaşlarım, kısa sürecek olan konuşma
mı tamamlamadan önce, milliyetçilik anlayışımızı bir 
defa daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Türk milliyetçiliği, Anayasamızın başlangıç kıs
mında, bizim yürekten katıldığımız, sağlam tarifini 
bulmuştur. Biz, millî beraberliği ve millî bütünlüğü 
bayrak yapan partiyiz. Türkiye'de bir büyük millet 
vardır; halklar yoktur. Vatandaşlık bağlan yanında, 
köklü inançlarla, şanlı bir tarihle, ortak tasa ve se
vinçlerle kader birliği ile birbirine bağlı büyük bir 
milletin evlâtlarıyız. Vatanımız tek, bayrağımız tek, 
Devletimiz tektir. Aynı gemide yolculuk eden insan
lar gibi, kaderde biriz, hedefte beraberiz. «Türküm» 
demekten mutluluk ve gurur duyan 41 milyon insanı, 
Marksist, Leninist sınıf kavgası sloganları ile düşman 
sınıfiara bölmek isteyenlerin karşısına, milliyetçi, sos
yal adalet ve sosyal güvenlik anlayışı ile çıkıyoruz. 
(C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Irkçı, bölücü 
sivrilikleri kesinlikle reddediyoruz. Alevî, Sünnî diye 
ayrıriı yapan, Türkü Türke, Müslümanı Müslümana 
düşürmeye çalışanları lanetliyoruz. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Yıkıcı, Marksist, ırkçı, 
bölücü kışkırtmaların eğitim kurumlarımızda ve siya
sî hayatımızda tahribat yapmasını önlemek, bizim na
zarımızda mukaddes bir vazifedir. Yüzyıllar boyunca 
kardeşçe yaşamış, batıdan, kuzeyden gelen bütün is
tilâ emellerine karşı, omuz omuza, yan yana, aynı bay
rak altında yiğitçe savaşmış olan. insanları, kimlerin 
hangi karanlık maksatlarla ayırmaya çalıştığı mey
dandadır. Hepsi de milletimizin öz evlâdıdır. Bu top
rakların öz sahibi olan insanlar arasına nifak sokul
masına asla izin vermeyeceğiz. (A. P. ve C. G. P, sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Atatürkçü, birleştirici ve toplayıcı bir milliyetçilik 
anlayışı tek çıkar yoldur; millî bütünlük ve beraber
liğimizi korumanın yegâne çaresidir. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin tümü üzerinde par
timizin görüşünü arz etmiş bulunuyorum. 

Gurupumuz bu bütçeye beyaz oy verecektir. 

Allah'a inanan, aynı Peygamberi tanıyan, aynı ki
taba bağlı olan, hepsi de Müslüman olmakla iftihar 
eden insanlar arasına, oy hesaplarıyle veya yıkıcı aşı
rı sol örgütlerin ihtilal hevesleri yüzünden mezhep ni
fakları sokulmasına, milletçe, katlanamayız. 
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Bu sebeple, hepinizi yürekten saygılarımla selâm
larım aziz arkadaşlarım. (A. P., C. G. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi 
oğlu, 

Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hü 
sam ettin Atabeyli'dedir. 

Buyurunuz Sayın Atabeyli. 
A. P. GRUPU ADINA HÜSAMETTİN ATA: 

BEYLÎ (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Sözlerime başlarken, Millet Meclisinin değerli üye
lerini saygı ile selâmlarım. 

16 Şubat 1976 tarihinden itibaren görüşülmesine 
başlanan bütçe, Yüce Meclisin oylarına sunulacaktır. 
Cereyan eden müzakerelerin ışığı altında, nihaî bir 
değerlendirmo yaparak, görüşlerimizi ifade etmek, bi
zim için sadece bir İçtüzük uygulaması gereğinden 
öte, 1976 bütçesinin özelliğinden doğan bir ihtiyaç ha
line gelmiştir. 

Sözlerimin başında bir tespit yapmak istiyorum. 
Siyasî ve ekonomik bir doküman olan bütçe üzerin
deki müzakereler, onun bu mahiyetine paralel cere
yan etmesini zorunlu kılar. Bu açıdan bakıldığında, gö
rüşmelerin, muhalefet yönünden maalesef sadece si
yasî bir fırsat telakki edildiğini ve bu fırsatı, üyelerini 
tahrip etme hedefinden hareketle, müessese olarak 
Hükümeti tahrip etme hedefine yöneltildiğini elemle 
müşahede ettik. 

1976 bütçesinin, Bütçe Karma Komisyonundan 
başlayarak, Meclislerde sürdürülen müzakere strateji
sini muhalefet, tahsisen sol muhalefeti temsil eden 
Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümeti düşürme, kendi 
ifadeleriyle «Yıkma» hedefi üzerine bina etmiştir. 
Hal böyle olunca, hiç bir değer hükmü tanımadan, 
her ölçüyü mubah sayan bir üslup içinde, Hükümete 
vo hükümeti oluşturan partilere, özellikle Adalet Par
tisine karşı açık bir saldırıya geçmiştir. 

Muhalefetin, iktidarı eleştirmesi nasıl bir hak ise, 
iktidarın da muhalefeti eleştirmesi, onun kamuoyunun 
aydınlanması bakımından aynı derecede haklıdır. Ada
let Partisi olarak bu görevi yapmaya kararlıyız. Mil
let, kendisine hizmet vereceği partiyi ve o, partinin 
liderini gerçek hüviyet ve kabiliyetiyle bilmelidir. 

Sayın üyeler, Cumhuriyet Halk Partisi, 10 ay sür
dürebildiği hükümeti, Kıbrıs parsasını toplamaya daya
nan bir seçim hevesi ve aceleciliği içinde bırakıp ka
çınca, önceden düşünemediği pek çok mesele ile yüz 
yüzo gelmiştir. Sayın Ecevit, seçim meydanlarında 

«Umut» olarak Meclise gelmişti, solun bütün deste
ğini toplamıştı, Başbakandı. Bir hesapsız heves uğ
runa iktidarı bırakması, solu huzursuz kıldı, kendisine 
bağlanan umutları söndürdü. Bugün, umut olduğu çev
reler tedirgindir. Sayın Ecevit'in hırçınlığı, kendisine 
bağlanan bu ümitlerin çözüldüğünün en büyük işare
tidir. Kendi çevresi dahil, ümit bağlamış çevrelerin 
bozgununu önlemek istemektedir. Cezaevlerinden çı
karıp devlet kadrolarına yerleştirdiği anarşistleri sa
hipsiz bırakmıştır. Onların da baskısı altındadır. Her 
saat başı beyanat vermesinin sebebi de budur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, evvelâ, soldaki yerini ke
sinlikle tayin etmeye mecburdur. Bu suretle, hem ken
disi, hem memleket rahat edecektir. Oysaki, henüz 
sol platformdaki yerini bulamadığını görmekteyiz. 
Ortanın solundan başlamış, demokratik sola gelmiş, 
sosyal demokrasiye gelmiş, orada da durmayarak sos
yalizme doğru süratle geliyor. Hâsılı, nerede firene 
basacağı meçhul. 

Bakınız Sayın Ecevit 3 ncü demokratik sol for
munda ne diyor : 

Evvelâ Marksist partiler ve sosyalizm hakkında 
çeşitli eleştiriler yaptıktan sonra, «Türkiye'deki sö

mürünün sen bulması için işçilerin iktidar olması şart
tır.» 

Değerli milletvekilleri, bu beyanın altına bir batı 
sosyalisti bile imza atmaz. Bu ifadelerden anlaşılaca
ğı üzere, solun her çeşidi ile irtibatı bulunuyor ve 
sol cephede bir dağılma olabilir endişesi ile, sokağın 
sloganlarına sahip çıkıyor. 

Türkiye'de kurulmuş bulunan 5 sol parti var. Bu 
5 sol parti şu ana kadar, kurulduğu tarihten 
bu güne kadar teşkilâtlanmak, örgütlenmek, Türkiye 
sathına yayılmak için hiç bir faaliyet göster
memişlerdir. Sebep?... * Sebep, Cumhuriyet Halk 
Partisindeki gelişmenin tamamlanmasını beklemektir. 
Ya orası işgal edilebilecek veyahut oradan ümit kesi
lecektir. Ama her halükârda, tavsiye ettiğimiz sonuç, 
Türkiye'yi vuzuha getirecektir. 

Sayın milletvekilleri, biz diyoruz ki, Adalet Parti
si ve Demirel düşmanlığı ile parti olunmaz. Partiler, 
iktidar oldukları zaman ne yapacaklarını, nasıl yapa
caklarını, Devletin imkânları içerisinde, inandırıcı ola
rak izaha mecburdurlar, tşte bu sebepledir ki, «Ak-
günler» beyannamesi bir daha kullanılmayacak dere
cede hurdaya çıkmıştır. Muhalefet yıllarındaki flaş 
idiaları, 7,5 ayda sönüp gitmiştir. Çünkü, hepsi sorum
suz, çünkü hepsi hesapsızdı. 

Petrol meselesi ne oldu? Üretime kaç gram pet
rol eklediniz veya ekleme tedbirleri aldınız? Maden-
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ler meselesi ne oldu? Hani, kömür devletleşecekti? I 
Mevcut üretime kaç gram kömür eklediniz? Yıllar
dır dilinizden düşmeyen borakstan artık bahsetmez ol
dunuz. Bu kavga ne oldu? Hani, stratejik madde idi, 
başka ellere teslim edilemezdi? Fukara edebiyatı yap
tığınız köylüye kaç santim toprak dağıttınız? 

Görülüyor ki muhterem milletvekilleri, Cumhuri
yet Halk Partisi, muhalefet misyonu olarak memle
ket meselelerine demagojik sloganlar ötesinde hiç bir 
çözüm getirememiştir. 

«Halktan yanayım» demekle, halktan yana olun
maz. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başka
nı, Başbakan okluğu dönemde, memurun hakkını gö
zetmiş midir? İşçinin hakkını gözetmiş midir? Esna
fın hakkını gözetmiş midir? Milyonlarca köylünün J 
hakkını gözetmiş midir? Yoksa, sadece, fukaranın ce
binden bir gübre zammı ile 7,5 milyar lirayı mı al
mıştır? Tarım sigortası mı getirmiştir? Sağlık sigorta
sı mı getirmiştir? Yaşlı ve düşkün vatandaşları mı 
düşünmüştür? Edebiyatını yaptığı, Doğu kalkınması
nı mı düşünmüştür?. 

Aksine, fikirsizliği ile hâsıl olan boşluğu talebe 
ve tedhiş olaylarına sığınarak doldurmaya çalışıyor. 
Yüce Meclisin huzurunda Sayın Ecevit'in beyanatı
nı hatırlarsınız, devlet adamı sorumluluğu ile kabili 
telif olmayan bir beyanattır bu; çünkü, neticesi çık
mamıştır. 

Orada diyordu ki, «İki aya kalmadan, hani sen:n 
tapulu malın diye sorulmadan, hani bunun karşılığı 
denilmeden, hani bunun ipoteği denilmeden, Türk 
köylüsüne 5C0'ler değil, 503 binler değil, milyonlar 
verilecekti.» Ve bunun arkasından, bir kuruş dahi 
veremsden, 7,5 aylık iktidarını terk edip gitmek.... 

Muhterem milletvekilleri, üzerinde durmak iste
diğim konu sorumluluk konusudur. Sözlerimin ba
şında da ifade ettim, millet, sorumluluk vereceği ik
tidarı tespit ederken, tayin ederken, mazisine baka
cak, haline bakacak, taahhüdüne bakacak, beyanna
mesine bakacak. 

Bir Başbakan düşünebilir misiniz ki, şu taahhüt
leri iki aya kalmadan gerçekleştireceğini millet huzu
runda vaadeder ve 10 ay içerisinde, değil 500 lira, 
500 kuruş dâhi veremeden, - kendi anlattığı planlı 
manada veremeden, normal ödemelerin dışında vere
meden - bırakır gider. Artık, böyle bir lidere itimat 
caiz olamaz, böyle bir siyasî partinin taahhütlerine 
itimat caiz olamaz. Bunu anlatmak istiyorum, bunun 
üzerinde durmak istiyorum. * \ 

— 601 

2 8 . 2 . 1 9 7 6 0 : 2 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Daha sert, da
ha sert. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — Ken
di devrindeki yolsuzluk iddialarına can kurtaran si
midi gibi sarılmaktadır. 

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — Buna develer 
biler güler. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — İkti
darında, muhalefetinde başarıyı daima sansasyonda 
aramıştır. 

BAŞKAN — Rica edeyim efendim, rica edeyim; 
lütfen...; 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — Gö
rev başında şehit edilen askerin ve polisin hakkı için 
değil de, polise ve askere kurşun atanların ölümünde 
Meclis soruşturması istenir. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada, Malatya'da 
anarşistlerle geçen müsademede silâh kulanan, fe
dakâr jandarma yetkililerinin münakaşa edildiğini 
üzülerek gördük. Polis vazife ve salâhiyet Kanunu
nun 16, Askeri İçhizmet Kanununun 87, 89 ve 90 
ncı maddeleri, polis ve askere silâh kullanma görevi 
vermiştir. Bu görevliler, nizamı ve meşruiyeti koru
yan insanlardır. Nizam ve meşruiyeti koruma uğruna 
silâh kullanmak mecburiyetinde kalan bu görevliler 
hakkında Meclislerde soruşturma açmanın mesuliyet 
hissi ile ne kadar bağdaşır olduğunu yüksek takdirle
rinize bırakırım. 

Sayın milletvekilleri, bir genel başkan düşününüz 
ki, üç yıl önce, hem de bir Anayasa değişikliğinde 
ve daima sömürüsünü yaptığı memurların haklan ile 
ilgili olarak verdiği oyu hatırlamaz; «Adaletli bir dü
zen getireceğim» diyen bu lider, iktidar olduğunda 
getirdiği kararname ile, adaletsiz bir düzenin öncü
lüğünü yapar... Böylesine rastlamak, gerçekten müm
kün değil. 

Bütçe müzakerelerinin Cumhuriyet Halk Partisi 
bakımından ağırlık taşıyan bir yönü de, Milliyetçi 
Cepheye vaki saldırılarıdır. Anayasa Mahkemesine 
dava açarak, yasalardan çıkarmaya çalıştığı Meclis 
ve millet önünde belgelenmiş olan Cumhuriyet Halk 
Partisi, Milliyetçi Cephe ile hedef aldığı şeyin esasın
da cepho değil, bizzat milliyetçiliğin kendisi olduğu
nu ortaya koymuştur. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) İşte, Milliyetçi Cepheyi oluşturan 
partilerin sahip çıktığı mukaddes mefhum, sizin dava 
ettiğiniz bu milliyetçiliktir. Bu tutumu ile Cumhuri
yet Halk Partisi, gençliğin içine sokulan kavgada ye
rini bizzat kendisi beigelem'ştir. 
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Memleket meselelerine, biz, milliyetçi platformda 
çözüm arıyoruz, siz beynelmilel pltaformlarda va
kit öldürüyorsunuz. Size karşı oluşumuzun en belir
gin örneği budur. Düşünce yapısı içerisinde yetersiz 
kalıp, iktidar karşısındaki mücadelede fizikî unsurlar 
arama fikrinden doğan anarşi hareketlerinden, Cum
huriyet Halk Partisinin şikâyete hakkı yoktur. «Biz 
gelince anarşi durur» derseniz, bunun adına ortaklık 
deriz. Çağ dışı kalmış faşist yönetim ithamlarına 
milletin itibar etmediği anlaşılmıştır. Bu terimi ko-
mitıist olmayan herkese karşı kullanan, sadece ko-
ministlerdir. 

Muhterem üyeler, iktidara talip olan, daha doğ
rusu yeniden talip olmaya çalışan Cumhuriyet Halk 
Partisi liderinin düşüncelerindeki tutarsızlık ve çeliş
kilerden bir kaç örnek daha vermek istiyorum. Vak
tinizi ve sabrınızı bu tema ile suiistimal ettiğimi bi
liyorum. Ama bu mesele üzerinde ısrarla duruyo
rum, çünkü tekrar ede ede, bu işi kamuoyunun ha
fızasından çıkmaz hale getirmek istiyorum. 

Bakınız ne diyor : Bunlar, sizlerin de hafızaları
nızda olan hususlardır. 

«Parlamento Türk milletinin iradesini temsil 
eder» 15 Mart 1973. 

«Bu Parlamento toplumun 10 yıl gerisindedir» 
9 Kasım 1974. 

«Gaziantep'teki toprak işgallerinden büyük üzün
tü ' duydum, konuyu dikkatle inceliyorum» 3 Şubat 
1974. Ondan önce ne dediğini biliyorsunuz. 

«Yunanistan'la silâhlanma yarışına girmek lü
zumsuz, bu bakımdan Fantom uçakları satın aîmak-
da gereksizdir» 6 Haziran 1972. 

«Fantomlar Türk Silâhlı Kuvvetlerine güç kata
caktır. Yunanistana karı süratle silâhlanmalıyız» 12 
Temmuz 1974. 

«NATO ve Amerika'nın gölgesinde bağımsızlık 
savaşı verilemez. Bağımsız Türkiye dünyada kendisi
ne yeni bir yer bulacaktır» 2 Ocak 1973. 

«NATO'da Yunanistan'dan boşalan boşlukları 
fazlasıyle doldurmaya hazırız» 3 Ağustos 1974. 

«Sayın Erbakan'ın Suudî Arabistan gezisd çok 
faydalı olmuş ve ülkemiz adına başarılı adımlar 
atılmıştır» 17 Şubat 1974. 

«Eı'bakan'ın Suudî Arabistan'daki başarısız dip
lomasisini henüz unutmuş değilim.» 8 Kasım 1974. 
(A .P. sıralarından gülüşmeler) 

Sayın miEeıtvekilleri, Cumhuriyet Halik Partisi 
Hükümeti düşürmeye çalışmaktadır. Bunun için de 
her türlü yöntemd denemekte, her kapıyı çalmakta

dır. Oysaki, Cumhuriyet Halk Partisinin bugünkü 
kadrosu ile koalisyon dahi kurulamıyacağı, Cumhu
riyet Halk Partisi Millî Selâmet Partisi koalisyonunun 
akibetiyle saıbiiltir. Millî Selâmet Partisi koalisyon 
protokolünün hangi maddesine uymadı da ortak
lığı bozdunuz... 

Hükümet kurulması için öneri üstüne öneri sı
ralayan, «Bir (hükümet kurun da nasıl kurarsanız 
kurun» diyen Cumhuriyet Halik Partisine güvenme
din aisla caiz oJiarnayacağı, her gecem gün biraz da
ha anlaşılmaktadır. 

-Sayın üyeler, 1976 bütçesi istikrar içinde kal
kınma hedefine yönelmiş, malî ve ekonomik den
gesi plan hedeflerine, yıllık programlara uygun, sos
yal ve ekonomik tercihleri gerçekçi, Türkiye'yi bü
yük yapma hedefine yönelmiş bir değerli doküman
dır. 1974 yılı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dö
neminde had safhaya erişen, dar gelıirlli vatandaş
larla orta sınıfı teşkil eden işçi, memur, küçük es
naf ve emeklileri ezen enflâsyon, 1975 bütçesi ile 
ganiş ölçüde kontrol altına alınmıştır. 1976 bütçesi-
niin takdim ve kabul olunan şekliyle enfîâsyonist taz
yikin ortadan kaldırılacağı veya normal hazma ge
tirileceği inancındayız. 

İstikrar içinde büyümeyi hedef alan 1976 büt
çesi, gelir dağılımı, sosyal adalet, sosyal muhte
va yönleriyle itaıtain edicidir. K'alikı>nimk ve işstizli-* 
ğin çaresi olan yatırım hamlesine verdiği büyük 
ağırlıkla tatmin edicidir; bö'gelerarası gelişmişlik 
farklarını giderici yönde getirdiği tedbirleri ve özel 
uyguıliamia prognamlJafıyle tatmin ddlicıidir; sosyal ter-
cihlerimizdeki denge, gösterdiği isabetle tatmin 
edicidir ve kaynaklarla hizmetler arasındaki gerçek
çiliğiyle tatmin edicidir. 

Muhterem milletvekilleri, 1976 yılı bütçesini ha
zırlayan Milliyetçi Cephe Hükümeti, Milliyetçi 
Cspıhıe Hükümeti olarak, Türk vatianldiaiş'Üarıraın gön
lünde kalbuile mazhar olmuştur. Hülkülmıat Yüksek 
HeycffiiırııİTiin it(:m>adıyk gör'ervt'ıiıi yapMaktadır. Koa
lisyon hükümetleri, Batı'da da olduğu gibi, ya baş
kanlarının veya onu teşki leden parîiilerin özellikle
rinden doğan birtakım isimlerle tesmiye edilir. Biz 
bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin, Milliyetçi Cep
he Hükümeti olarak tesmiye edilmesinden memnu
nuz ve bundan gurur duyuyoruz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). Cepheyi, sınıflara 
bölme anlamına kabul etmek ve Halk Part'isünin 
sayın sözcüsü gibi, bu tarz ile ifade etmek kökün
den yanlıştır, kökünden bühtandır. Milliyetçi Cep-



M. Meclisi B : 69 28 . 2 . 1976 O : 2 

heyi teşkil eden siyasî partilerin hiçbirisinin progra
mında sınıf düzeni, sınıf düzenlini esas alain bîr ma
nayı bulmak, çıkarmak mümkün değildir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Siyasî partiler, ka
muoyuna karşı, evvelâ kendi programlarıyle bağlı
dırlar. Cepheyi teşkil eden siyasî partiler Hükümet 
programıylıe de, Koalisyon Pıotokollarıyle de kamu
oyuna karşı bağlıdırlar. Siz dışarıdan ne kadar ken
di kendinize slogan icat etmeik isterseniz isteyiniz, 
bu milliyetçilik sıfatını onun üzerinden, başka anlam
lara gelecek istikamette kaldırıp değiştiremezsiniz, 
buna muktedir olamayacaksınız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

.Muhterem milletvekilleri, kuvvetler ayrılığı pren
sibi Anayasamızın temel esaslarından birisidir ve 
demokratik tarzı mücadelenin içerisinde Batı'nm 
demokratik sisteme getirmiş olduğu en büyük bir 
denge vesilesi, denge unsurudur. Bu dengeyi ne ka
dar dikkatle bir Anayasa kendi bünyesinde topla-
mışsa, o memleket huzur ve istikrarının o ölçüde 
mükemmel yürütmek imkânına sahip olur. 

$imdi Malatya ve Zeytinburnu olaylarını vesile 
ittıihaz etmek suretiyle, orada vazife yapan polisi, 
orada vazife yapan polis idarecilerini, «Yasamayı, 
yürütmeyi ve yargıyı birlikte kullanan insanlar» ola
nak taivsıif etoaye imkân yoktur. Çünkü anada vazi
fe yapan insanlar, Anayasaya uygun yasaların ken
disine vermiş oldukları yetkiyi kullanarak Devlete 

-karşı gelen, mizama karşı gelen, «teslim ol» çağırı
şına silâhla mukabele eden ve sabıka kayıtları, ken-
d'Jbridin, «Devlet düşmaını olduklarını» ilam öden 
insanlara karşı kullanılmıştır. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Ve de hır
sızlara karşı... 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — Bu 
tarzı tefriki, bir faşizme yöneliş şeklinde mütalaa 
etmek, aklın alacağı bir şey değildir. Faşist idare
lerinde aslında böyle şeyler yoktur. Ne kızıl fa
şistte, ne kara faşistte; her ikisinde de otokratik 
rejim kendi kuralları içerisinde, bu gibi hadiselere 
meydan vermez ve bu gibi konuşmalar da yapıl
maz. 

Büyük Türkiye'yi yapmak, bu bizim idealimiz
dir. Büyük Türkiye fikrine, büyük Türkiye sloga
nına herkesin müşterek sahip çıkmasında korkulacak, 
sakınılacak bir şey yoktur. Bu fikirle alay etmek, 
bu fikri birtakım maddeler alarak münakaşa tahta- . 
sına, münakaşa masasına getirmek size bir şey ka
zandırmaz. Hele tarihler vererek bu dönemleri kü

çültmeye kalkışmak akim alacağı iş değildir. Çün
kü, bu dönemlerin başarısı yurdun üzerinde fabrika
larla, barajlarla, yollarla, köprülerle tescil, edil
miştir ve Türk vatandaşı her gün bu eserlerden is
tifade etmenin sevincini ve gururunu duymaktadır. 
Eğer bu mukayeseyi bir normal baza oturtup yap
mak istersek, demogojinin dışında oturtup yap
mak istersek, rakamlarla yapmak istersek buna ha
zırız. 

Muhterem arkadaşımızın vermiş olduğu rakam
lar nereden çıkarılmıştır, bilmem. Ama, bildiği
miz bir gerçek var; 1950 - 196G dönemi vardır, 1960 -
1965 dönemi vardır, 1961 ile 1971 dönemi vardır. 
Eğer bu dönemleri baz alarak, bu dönemlerin ra
kamlarını konuşturmak istiyorsanız, o takdirde bu 
rakamları geliniz daha genişliğine, daha açıklığına 
konuşturalım, mukayeseleri o noktada yapalım. . 

Arkadaşımız çimentodan bahsetti. 1950 yılında 
Türkiye'nin 400 bin ton çimentosu vardı. 1961 'deki 
çimentonuz 2,5 milyondu. 1961 ile 1965 yılındaki 
çimentonuz yine 2,5 milyon tondur. 1965 ile 1971 
arasındaki çimentonuz 15 milyon tondur. Siz bu dev
reyi istediğiniz kadar küçümsemeye çalışınız, bu 
eserler meydanda durdukça, bu rakamlar belagatla 
konuştukça buna muktedir olmanıza imkân yok
tur. (A. P. sıralarından alkışlar «bravo» sesleri) 

1965 - 1971 dönemi Adalet Partisinin tek başına 
iktidar olduğu, iktidar sorumluluğunu taşıdığı ve 
bizim övünç ve gurur duyduğumuz bir dönemdir. 
1965 - 1,971 döneminde planın öngördüğü hedeflere 
tamamen yetişilmiştir. Kalkınma hızı ortalama ola
rak % 7 - % 6,9'u tutmuştur. Bu dönem içerisin
de dünyada, OECD raporlarına göre dahi, kalkınma 
hızını bu ölçüde tutturan dünyada ikinci ülke Tür
kiye'dir; birinci Japonya'dır. Siz bu dönemle, han
gi üslûp içerisinde olursanız olun, alay etmeye kal
karsanız, küçümsemeye kalkarsanız gerçekleri red
detmiş olursunuz, kendi değeri endirmel erimizdek'i kü
çüklüğü ortaya koymuş olursunuz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Köylerinde 
içecek suyun yok. 

/BAŞKAN — Rica ederim Sayın Karsu, müdahale 
etmeyiniz. 
Buyurun efendim siz cevap vermeyin. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — Siz 
köyleri gezin, ben 16 senedir köylerde geziyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atabeyli, siz cevap verme
yin; Genel Kurula hitap edin ve konuşmanıza devam 
edin. 
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HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — Siz 
daha iki senedir köyleri geziyorsunuz, ben 16 sene
dir geziyorum. (A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 1.6 senedir 
miİletvekiılMniz, bir köye su götürmedin'iz. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
1965 - 1971 dönemi istikrar dönemidir, siyasî istikrar 
dönemidir, ekonomik istikrar dönemidıir. 1971 
sonrası dönem, eğer 1968 döneminde konulmuş 
olan teşhislere uyularak «masum talebe hareketleri» 
«özgürlükten, hürriyetten doğan birtakım hareket
lerdir]» diye tavsif edilmemiş olsaydı, 1971 döne
miyle 1973 dönemi arasında kaybolan zaman, Tür
kiye için kaybolan büyük zaman da, belki meyda
na gelmiyece'kti. 

Muhterem milletvekilleri, biz sistemi savunuyo
ruz. Savunduğumuz sistem bugünkü anayasal ve 
demokratik sistemdir. Bu slistemin içerisinde mües
seseler vardır, bu sistemin içerisinde esnaf vardır, 
bu sistemin içerisinde köylü vardır, bu sistemin içe
riğinde tüccar vardır, bu sistemin içerisinde sana
yici vardır, bu sistemin içerisinde ithalâtçı vardır, ih
racatçı vardır. Gelip dersiniz ki, «Biz bu sistem 
i'çerislinde dahi ithalâtçıyı, ihracatçıyı ortadan kal
dıracağız» bu bir şekildir; söylersiniz, ilân ©dersi
niz. Ama burada «ithalâtçıdan yana iktidar» tabi
rini kullandığınız zaman, müessese olarak ne olu
yor bu? Nasıl izalh edeceksiniz bunu? Ben biraz iyi
yim şahsen, hani fantezi olsun diye söylemiyorum. 
İthalâtçılar nezdinde bir anket yapalım, bunların 
kaç tanesi Adalet Partilidir, kaç tanesi Halk Par
tilidir ortaya çıkar. Ben adamları küçümsemiyo-
rum. 

«Tekelci kapitalizm» diye bir tabiri doğrusu an
lamakta güçlük çekiyorum. 'Kapitalizmle tekelcilik, 
ikisi ne tatbikatta ne nazariyatta bir araya gelmesi 
mümkün olmayan iki ayrı sistem. Kapitalizm olan 
yerde tekelcilik olmaz; serbest ekonomi caridir, re
kabet ekonomisi caridir, fiyatlar bu rekabet ekono
misinin gerekleri içerisinde teşekkül eder. TürkiyeMe 
tekelci kapitalizm diye bir kapitalizm yoktur. Tür
kiye bir planlı kalkınma dönemindedir. Türkiye'nin 
nasıl ve ne şekilde kalkınacağı beş yıllık planlar 
içerisinde, yıîljk program dilimleri içerisinde tespit 
edilmiştir ve uygulama ona göre yapılmaktadır. 

iKim iktidarda bulunursa bulunsun, bu planın 
gereklerine uymaya mecbur olduğuna göre, bu tür
lü ithamların bilimsellikle ve ciddiyetle ne derece 

alâkası vardır; Yüce Heyetinizin takdirine sunarım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

(Değerli milletvekilleri, her bütçenin sonunda, 
başında bütçe açığı konusu muhalefet partilerinıin 
kullandıkları anaargümanl ardan birisidir. Ama yine 
her bütçenin sonunda, yani bütçe yılının sonunda 
bu açıkların, bu açık iddialarının ya büyük hayal
lerle ifade edilmiş olduğu veyahutta çok cüzi mik
tarda tahakkuk ettiği görülür. 

Muhterem milletvekilleri, bütçenin malî kay
nakları, istatistikler esas alınarak, Devlettin geçmiş 
yıllardaki arşivleri nazarı itibare alınarak mütehas
sıslar tarafından, memurlar tarafından hazırlanır. 
Gelir tahminlerine siyasî iktidarlar, o kadar fazla 
müessir olma kabiliyetlini haiz değildirler. Bu, büt
çenin teknik özelliğidir. Bütçenin bu özelliğini si
yasî (.tedarîiar Mir Itatiaıfa üttıMeri takdirde, esasında 
bütçe tatbikatı yapamazlar. Binaenaleyh, Devletin 
Planlama Teşkilâtı ile Maliyesi ile Merkez Banıkasıy-
le ve buna inzimam eden diğer sektörleriyle bu ta
yin etmekle, taktir etmekle, tahmin etmekle mü
kellef olan devletin güzide memurları ve müessese-' 
lerim «bütçe açığı» sloganları içerisinde ezmeye hiç 
birimizin hakkı olmamak lâzım gelir. Açık bütçe
ler, büyük enflâsyon tazyikleri neticesinde meydana 
gelen bütçelerdir. 

1974 fiyat artış seviyesi, 1975'te % 1Q,2 seviye
sine indirilmiş olduğuna ve şu Bütçe Kanunu ile ge
tirilmiş olan tedbirler içerisinde daha da tutulacağı 
barliz olarak görüldüğüne göre, bütçeyi «açık» şek
linde ifade etmekte, bilimsel bir tutarlılık, bir de
ğerliliğin bulunmadığı kanaatindeyiz. 

Bir noktaya daha temas ederek sözlerimi tamam
lamak istiyorum. 

/Sözlerimlizin başında ifade ettik ki, Sayın Cum
huriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman ne ya
pacağını, neyi yapacağını, ne zaman yapacağını, 
hangi imkânlarla yapacağını söylemez. Sadece bir
takım büyük, yuvarlak, tahmine dahi dayanmayan 
beyanlarda bulunur. Kendisinden bunlar sorulduğu 
zaman, açık ve berrak şekilde ortaya koyamaz. 
Bu bütçe müzakerelerinin, sözlerimin başında ifade 
ettiğim özîel! iki erinin başında işte bu geliyor. 

Her sektör için 'fevkalâde ağır, gerçekten taham
mülü güç tenkitler yönelttiği halde, «bu sektörlerin 
gelişmesi, bu sektörlerin daha iyi işlemesi ve daha 
iyi sonuçlar alması için, pratik, kongre ne gibi tek
lifler getirebilirsiniz,» sorusuna hiç cevap vermemiş
tir. 
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(Muhalefet-olarak,- yarının iktidarısınız. Gayet 
talbiî, demokratik sistemde- biz geleceğiz, siz gelecek-
siniz; Biz bu inancın içerisindeyiz. Bu iktidar, mil
lete ne yapacağını berrak şekilde söylemeye mecbur
dur. Bu üç atlı at arabası hikâyesine ben dokun
mak: istem'iyorum, bu bir anlaşılmaz haldir. 

Yalnız Sayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla
rımız, geçmişteki misalleriyle, bu dış basına filân 
fazla ehemmiyet verirler, ben de oradan küçük bir 
not intikal etmişti bana, onu ifade etmek istiyorum 
bu halik sektörü konusunda. 

Eylül 1975 tarihinde Le Monde Diplomatique'in 
mulhalbiri Türkiye'de bir inceleme yapmış galliba. 
Orada yazdığı bir makalede diyor ki, «Cumhuriyet 
Halk Partisi çok büyük iddialarla iş başına geldi. 
Bu iddialarının başında halk sektörü geliyor;» Ben 
eminimki, Cumhuriyet Halk Partili 20 üyeye halk 
sektörünün ne olduğunu sorsam,- 20'si de bana ay
rı ayrı cevap verecektir. 

ÂDİL ALİ CİNEL (Trabzon) — Sor bakalım, 
sordun mu ki? (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Sorduk, söylediniz. 

Sayın milletvekilleri, uzun ve yorucu çalışma
larla... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ıBAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etme
yiniz efendim. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Devamla) — 
Çalışmalarla olgunlaşmış bulunan 1976 yılı Bütçe
sine Adalet Partisi Grupu «beyaz» oy verecektir. 

Grupumuzun vereceği beyaz oy sadece bütçenin 
kabulü anlamında değil, Milliyetçi Cephe Hüküme
tinin kısa zamanda başardığı büyük hizmetlerin kar
şılığı olarak, ona olan güvenimizin bir ifadesi ola
caktır. Saygılar sunarım, (A. P., M. S. P. ve 
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atabeyli. 
<}ruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Hükümet adına Sayın Mlalye Bakanı mı yoksa 

Saıyın Başibaıkan mı konuşacaklar?.., 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 

Ben konuşacağım Sayın Başkan. 
.BAŞKAN — Buyurunuz efendim. (A. P., 

M. S. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» 
sesleri) 

Sıaıyın Başbakan, süreniz bir saalütir ©fenıdiitm. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 

— Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın üyele
ri; hepinizi saygıyla selâmlıyorum. 

1976 yılının Bütçe müzakereleri, bugün sona 
ermektedir. Bütçe Karma Komisyonunda, daha 
sanna CuimhuıilJıyet Senatosunda ve 15 'güne yakın ıbir> 
süredir de Millet Meclisinde yapılmakta olan tartış-' 
malar, Ibugün oylaınımzilia bir n'aticeye Ibağlanfacalkltır.. 

.-Bu tartışmalara bir göz attığımız zaman, bu se
ne 1976 Bütçe tartışmalarının gerçekten hırçın, öfkeli, 
ve gerçekten arzu edilen ölçülerin dışında cereyan 
etmiş bulunduğunu ifade etmeliyim. 

il 976 Bütçesi, müzakere edilebilmiş ve bugüne 
gelinebilmiştir. Bunu da ülkenin bütçesiz kailmama-; 
sı için sarf edilen gayretlerin neticesi olarak mem
nuniyet verici buluyorum. 

»Şayet Cumhuriyet Hükümetinin Bütçesi oyları-
ni'züa k'albu'le mazhar oluısa, 1 Mıaıit 1976 tarihlinden 
itibaren bu bütçe uygulanacaktır. Bu bütçe ülkeye 
önemli hizmetler getirmektedir. 

/Bütçe üzerinde Komisyonda, Cumhuriyet Sena
tosunda söylenen şeyler burada aynen tekrarlanmış
tır. İlk gününde tekrarlanmıştır, bakanlıklar bütçe
leri görüşüldüğü zaman tekrarlanmıştır ve son gün 
de benzeri mütalâalar serd edilmiştir. 

Cumhuriyet Hükümetlinin, programına koyduğu 
hedeflere ulaşmak için elinde üç vasıta vardır: 

Bunlardan birisi kanunlar; kanun tasarıları hazır
lamak ve bunların Meclislerden geçmesini siyasî ik
tidar olarak sağlamak * 

İkincisi, kararnameler çıkarmak, 
Üçüncüsü de yazılı veya şifahî emirlerle devletin 

işlerinin görülmesini sağlamak. 
Hükümet olarak, 104 tasarıyı Meclislerin huzu

runa sevk etmiş bulunuyoruz. Bizden evvelki hükü
metlerin sevk ettiği 150'ye yakın da tasarı Meclisle
rin önünde bulunmaktadır. 250 - 300 adet de millet
vekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri tarafından 
verilmiş teklifler vardır. 

.Meclislerin yaz tatiline gitme zamanı gelince, 
Meclisleri, bizatihi Meclislerin mensubu olanların 
iüibarsız duruma sokmamaları için, 1976 ilkbahar 
aylarının iyi değerlendirilmesinde fayda görüyorum. 

Meclislerin huzuruna sevk edilmiş bulunan ta
sarılar, ülkede huzur ve güveni sağlamak için bir
takım tedbirlerdir. Meclislerin önüne sevk edilmiş 
bulunan tasarı1!ar, Devletimizi v > daha çok sosyal 
muhtevalı, yapmak için sevk edilmiş tasarılardır. 

Ne gibi? İhtiyarlara maaş bağlanması, afete 
uğrayan köylünün malının mülkünün gji'tanıeısd hallin
de aç ve susuz kalmamasını sağlamak için tarım si
gortası, ülkede her vatandaşımıza, sağlık hizmetleri, 
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hekim ve ilâç götürebilmek için genel sağlık sigor
tası, köylerde yapılan hizmetlere katılma paylarını 
kaldırmak için sevk edilmiş bulunan tasarı, sosyal 
hizmetlerin tümünün toparlanması için sevk edilmiş. 
bulunan tasarı ve benzeri gerçekten sosyal adaleti 
ve sosyal güvenliği daha yaygın hale getirmek için 
üzerinde düşünülerek, taşınılarak hazırlanmış, Hü
kümet Programında taahhüt edilmiş bulunan tasa
rılardır. 

Bu tasarılara Meclislerin iltifat göstereceğini, 
bunların komisyonlardan biran evvel geçirilerek, Ge
nel Kurullara getirilmesini sözlerimin başında rica 
ediyorum. 

/Bunların engellenecek tarafı yoktur. Bunları en
gellemek suretiyle, Meclisi çalıştırmamak suretiyle 
Meclisin tatile gitme zamanı gelince «bu Meclis hiç
bir şey yapm'aidı» gi(bü aitlh'almiara Meclisi maruz bı
rakmanın da, korumakla mükellef olduğumuz bu 
müesseseyi eskitmekten başka bir şeye yaramayaca
ğını huzurunuzda bugün ifade etmek istiyorum. 

(M'ecüislerin gündemlerinde kesin hesap kanun ta
sarıları vardır. Bunlar Devletin normal işlerinden
dir, senelerce beklememelidir. İktisadî Devlet Te
şekküllerinin raporları vardır. Bunlara ilâveten 
Devletimizin diğer devletlerle yapmış olduğu anlaş
malar vardır. Bu anlaşmaların Meclislerden tasdiki 
vardır. Şayet tasdik keyfiyeti uzunca süre yapıla
mazsa, Devletimizin diğer devletlerle anlaşma yap
makta itibarı zedelenmektedir. Hükümetler anlaş
maları yapmakta, fakat bu anlaşmalar Meclisler
den geçmemektedir. Meclisler buna «evet» veya 
«hayır» diyeceklerdir. Meclislerin iradesi belli ol-
imafjjdır ki, hundlah ısonra diğer devletlerle olan mü
nasebetlerimizi ayarlamak imkânını bulalım. 

Cumhuriyetçi Hükümetin başı olarak bu ricamı 
(ifade ettikten sonra şimdi bugün Bütçe müzakereleri 
dolayısıyle serdedilen mütalâaların bir kısmını ancak 
cevaplayabileceğim. Çünkü zaman, bunların tü
münü cevaplamaya tokan bırakmıyor. Esasen bun
ların çoğu tekrardır. Bunlar gerek tarafımdan, gerek
se bakan arkadaşlarım tarafından, gerekse bugünkü 
siyasî iktidarı oluşturan grupların sözcüleri tarafın
dan İter çok kene cevaplandırılmıştır. Buna rağmen, 
vaktin müsaadesi nispetinde, ortaya atılan bazı ko
nulara temas etmek istiyorum. 

-Sözlerime başlarken huzurlarınızda şunu ifade 
edeyim ki Bütçe müzakereleri -bir hesaplaşmadır. 
Bütçe müzakereleri, denetlemenin en müessir yolu
dur. Bu hesaplaşma yıllık esas üzerinden yapılır 

ama 1976 Bütçesi yıllık esas üzerinden değil, dekad 
esası üzerinden yapıldı, yani on yıllık, hatta çeyrek 
asırlık bir esas üzerinden yapıldı. Onun içindir ki 
yine, konuşmamı iki bölümde mütalaa etmeye mec
burum. Birincisi; bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin 
geçen 11 aylık icraatının savunulması. İkincisi ise; 
1976 yılı bütçesinin savunması. Buna ilâveten de 
biz kendimiz nefis müdafaası içinde kaldığımızdan 
dolayı, bırakıldığımızdan dolayı bize taalluk eden 
sözlerin bir kısmını cevaplandırmak mecburiyetinde
yim. 

.Sayın milletvekilleri; bugünkü Cumhuriyet Hükü
meti kurulduğu zaman üç Önemli görevi omuzuna 
almıştır. Bunlardan biri enflâsyondu. Enflâsyon, 
bir memlekette fakir fukarayı ezmek için en tesirli, 
en acı yollardan biridir. Enflasyona kayıtsız kalan 
hükümetler, enflasyonu tehlike saymayan hükümet
ler, enflâsyonu kaynak yaratıcı sayan hükümetler, 
o memlekette gelir dağılımını allak bullak ettikleri 
gibi, bilhassa dar gelirli, köylü, işçi, esnaf, küçük 
mamurun ezilmesine de sebep olurlar. Enflâsyon, 
piyasa ekonomiciyle idare edilen sistemlerin en bü
yük hastalığıdır; en ciddî hastalığıdır. 

;Bugünkü Cumhuriyet Hükümeti görevi devral
dığı zaman Türkiye'de enflasyonla mücadele etme
yi önemli hizmetlerden biri saymıştır, ikincisi; Tür
kiye'de anarşiyle, komüniizrnle, terörizmle, bölücü
lükle, yıkıcılıkla mücadele etmek, bugünkü Cum
huriyet Hükümetinin baş görevi idi. (A, P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şiddet eylemleri dediğimiz tahrikler; memleketin 
huzur ye güvenini bozmaya, vatandaşı can ve malı 
emniyeti hususunda tereddüde düşürmeye, üniversi
telerimizi ve okullarımızı okunamaz hale getirmeye, 
eğitim ve öğretim hürriyetini ihlâl etmek içtin girişil
miş hareketler vardı. Bunların hepsini devralmışız-
dır. 

Üçüncü devraldığımız konu ise; ambargo idi. 
Ambargo, «Türkiye'nin dış politikasında ve savunma
sında üzerinde saatlerce durulalbilecek bir çok mese
lenin tek kelimeyle ifadesinden ibarettir. 

Aj'itasyonla, yani tahriklerle, enflâsyonla ve 
ambargoyla giren 1975 Türkiyesi, 1976 yılına da 
bunların tüm tesirlerini izale etmiş olarak girmiyor. 
Bu problemler halen mevcuttur, şiddetleri azaltıl
mıştır, tesirteri azaltıilrni'şıtır ama, 'bunlardan kur
tulmuş olarak girmiyoruz. Cumhuriyet Hükümeti, 
izniniz olur göreve devam etmek kısmet olursa; ye
niden komünizmle, terörizmle, anarşiyle, bölücü-
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lükte, yıkıcılıkla mücadeleye azimle, şevkle devam 
edecektir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürek
li alkışkr.) 

Cumhuriyet Hükümeti, eğer çalışma imkânını bu
lursa; enflasyonla olan mücadeleye devam .edecektir 
ve nihayet ambargonun açmış bulunduğu derin ya
ralar karşısında ülkemizin savunma gücünü zaıfa uğ
ratmamak için ve dış politikasında gerek Batı Avru
pa ülkeleriyle, gerek Birleşik Amerikayla, gerek diğer 
ülkelerle olan münasebetlerini bugünün şartları içe
risinde yeniden tanzimde, bugünün şartları içerisinde 
Türkiye'nin menfaatlerini en iyi kollayacak şekilde 
yeniden tanzimde görevini şuur ile idrakiyle yerine 
getirecektir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin meseleleri var
dır. Büyük ve önemli meseleleri vardır. Bu büyük ve 
önemli meseleler, bugünün meseleleri değildir, ya
rının meseleleri de olmaya devam edecektir. Esasen 
40 milyonluk Türkiye, 15 sene sonra 60 milyonluk 
Türkiye'yi meselesiz düşünmek mümkün değil. Dün
yanın bir ucu 80 dolar millî gelir seviyesinde, bir 
ucu 6 400 dolar millî gelir seviyesinde. Dünyanın 
bütün servetinin üçte ikisini nüfusunun üçte biri al
makta, çünkü dünyanın üretiminin üçte ikisini nü
fusun üçte biri yapmakta. Binaenaleyh, kalkınmış 
memleketler, kalkınmakta olan memleketler, kalkın
mamış memleketler, kalkınmada ümidi yok denecek 
derecede az olan memleketler gibi beşli bir tasnif ile 
1976 dünyası önümüzde durmaktadır. Onun içindir 
ki, dünyaya yeni bir iktisadî nizam verme hevesleri 
Birleşmiş Milletler zemininde yerini bulmuştur. 77' 
ler, 103'ler bütün bu faaliyetler fukaralıktan kurtul
ma çabasının, hiç olmazsa fukaralık acısının dünya 
zemininde dile getirilmesinden ibarettir. Dünya, bu 
acılar içerisinde çırpınmaktadır. Biz, Türkiye'de, 
1975 Türkiye'sinde vatandaşlarımızın hepsinin işi 
vardı da, 2 milyon insanı işsiz bıraktık değiliz, 2 mil
yon insanı işsiz devraldık. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 1965 Türkiye'sinde bütün va
tandaşların işi vardı da işlerini, güçlerini bırakıp Al
manya'lara, Avrupa'lara Avustralya'lara gitmediler 
ki, 1965 Türkiye'sinde de 1 milyondan fazla vatan
daşımızın işi gücü yoktu. 

Binaenaleyh, Türkiye'nin meselelerini büyük me
seleleri böyle kısa dönemler içerisinde mütalaa ede
rek değerlendirmek yanıltıcı olur. Kanaatimce bir
takım hayalî reçetelerin peşinde koşmak kanaatimce 
birtakım büyülü formüllerin peşinden gitmek, bun
lar da Türkiye'yi bir yere ulaştırmaz. Türkiye yo
lunu çizmemiş midir? Türkiye, yolunu çizmiştir. 

Türkiye'nin siyasî rejimi Anayasasıyle tespit edil
miştir, iktisadî rejimi de yine Anayasasıyle tespit 
edilmiştir. Esasen iktisadî rejim ile siyasî rejimini 
ayırt etmek mümkün değildir. Mülkiyet hakkı tanı
mayan bir rejime demokratik rejim demek mümkün 
değildir. Herkesin istediği işi tutma hakkını tanıma
yan bir rejime, miras hakkı tanımayan bir rejime, 
herkesin istediği şeyi söylemesini serbest bırakmayan 
bir rejime, herkesin istediği yere gitmesini serbest bı
rakmayan bir rejime, demokratik rejim demek müm
kün değildir. 

Öyle ise geliniz, hangi çerçevenin içerisinde ol
duğumuzu iyi bilelim. Bugün burada yapılan tar
tışmaların bir kısmı, bilhassa Cumhuriyet . Halk 
Partisi sayın sözcüsü tarafından dile getirilen konu
lar üzerinde durduğumuz zaman bazı önemli netice
ler çıkmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi bu müzakereler başlar
ken, yani 16 Şubat tarihinde bu müzakerelere baş
larken beni hedef almıştır; bugün ise. bütün bu olup 
bitenlerin kusuru bende değil, düzende olduğunu ilân 
etmektedir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al- ~ 
kışlar) 

Binaenaleyh, hangisinin doğru olduğunu tartış
maya lüzum görmeden bu değişikliğin, bu tahavvü-
lün üzerine sadece işaret etmek istiyorum. 

Türkiye'nin önünde önemli meseleler vardır de
dim, bu meselelerin bir kısmını Bütçenin takdim ko
nuşmalarından sonra yapılan, tümü üzerinde yapı
lan müzakerelerde saydım. Tekrar bile olsa, bazı te
pe noktalarına işaret edeceğim.. 

Devletimiz, güvenliğini; iç güvenliğini, dış gü
venliğini meşru zeminlerde kalarak, meşru yollardan 
giderek sağlayacaktır. Devletimiz güçlüdür, güvenli
ğini sağlayacak güce sahiptir. Devletimizin hesabı, 
Cumhuriyet Hükümetinin en önemli meselesi ola
caktır. 

Hazinesi ve Merkez Bankası sağlam olmayan bir 
ekonomiyi yürütmek mümkün olmadığı gibi, Hazine
si ve Merkez Bankası düzgün olmayan bir devleti 
idare etmek de mümkün 'değildir. Binaenaleyh, Ha
zinenin ve Merkez Bankasının düzgün olmasına, kal
kınmanın düğümlendiği bu 2 büyük müessesenin 
düzgün işlemesine azamî itinayı gösterecektir. 

Ayrıca Cumhuriyet Hükümeti, kalkınmanın den
geli, süratli, daha çok vatandaşa iş ve ekmek çıka
racak şekilde, kalkınmamış bölgelerimizi? Doğu, Gü
neydoğu Anadolu bölgelerimizi, dağlık bölgelerimizi, 
dar sahil şeridindeki kalkınmamış bölgelerimizin tü-
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münü, kalkınmanın nimetlerinden daha çok fayda
landırmanın gayreti içinde olacaktır. Daha çok va
tandaşa iş ve ekmek imkânı arayacaktır. Hüküme
tiniz işsizlikle, fukaralıkla, çaresizlikle mücadelede 
ekonominin büyütülmesini, büyüyen ekonominin ni
metleriyle, bu sosyal dertlerin ortadan kaldırılmasını 
kendisine hedef yapmıştır. Nihayet Hükümetiniz, 
Devlet çarkının daha iyi dönmesi, işlerin daha mun
tazam görülmesi, vatandaşın bürokrasiden, kırtasiye
ciliğe dönüşmüş bulunan zorluklar, karşısında işle
rini daha iyi görebilmesini sağlayacaktır. 

Bunları ifade ettikten sonra bu Bütçe hakkında 
neler dendi? 

Aslında, denen şeyler genellikle şunlar : «Bütçe 
denk değildir» Buna verdiğimiz cevap, en iyi tahmin
lere göre hazırlanmıştır. Her bütçe tenkidinde bu 
sözler söylenir. Gayet tabiî ki, gelirler de tahmin
lerden ibarettir, giderler de tahminlerden ibarettir; 
ama, Hükümetiniz kasten huzurunuza denk olma
yan bir bütçe getirmemiştir. En iyi tahminlere da
yanarak, en iyi niyetle bir istikrar bütçesi getirmiştir, 
bir hizmet bütçesi getirmiştir. 

Binaenaleyh, «Bu Bütçe, denk değildir» şeklinde
ki iddialara vereceğimiz cevap budur. 

«Bu Bütçe israfçıdır» ikinci iddia. «İsrafçıdır» 
demek, «Devletin cari masrafları çoktur» demek. Bu 
iddiayı yapanlara soruyoruz, Devletin cari masraf
larından neyi keselim? 

BÜLENT ECEVlT (Zonguldak) — Komandoları. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Devletin cari masraflarından şu kalemi kesin, 
bu kalemi kesin, diye bir teklif ile ne Bütçe Karma 
Komisyonunda, ne Cumhuriyet Senatosunda, ne bu
rada karşılaşmadık. Aksine cari masrafları daha da 
şişirmek için yarış hali oldu. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

REMZİ ÖZEN (tzmir) — Doğu Anadolunun kal
kınmasında... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Birtakım iddiaları sıralayıp gitmek gayet ko
laydır, tutarlı olmak lâzım. Tutarlı olmanın şartı da, 
çıkardığınız yargının delillerini ortaya koymak lâzım, 
çare ortaya koymak lâzım. Neyi kesseydik? 

«Bu Bütçe israfçıdır» sözüne, bu sözü edenlere 
karşı teklif ettiğiniz çare' nedir diye soruyoruz... 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin, 
bugün istihdam ettiği personel sayısı 1 milyonu bul
muştur. Türkiye Cumhuriyetini daha az sayıda me

murla idare etmek mümkündür; ama, bu Türkiye 
Cumhuriyetinin bugün meydana gelmiş meselesi de
ğildir. Aslında kırtasiyeye boğulmuş bulunan Tür
kiye Cumhuriyetinin, bu kırtasiyecilikten kurtulabil
mesine, yapıcı, netice alıcı bir ıslahat hareketine şid
detle ihtiyaç göstermektedir; Türkiye Cumhuriyetinde 
Devlet mekanizmasının daha iyi işlemesi lâzımdır 
diyoruz. Biz yıkılası düzen demiyoruz, göçesi düzen 
demiyoruz, biz diyoruz ki; bu sistemin ıslah edilme
si lâzımdır düzeltilmesi lâzımdır diyoruz. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yıkılası, göçesi diyenlerin bu zamana kadar, bu 
yıkıldıktan sonra yerine neyi koyacaklarını söyledik
lerini duymadık. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Kiminki gibi olacağız? Kiiminki gibi olacağız; bir 
icat mı yapacağız? Bunu kimse ortaya koymadı ve 
esasen düzen, yasalarla ve Anayasayla kurulduğuna 
göre de, Anayasanın neresini değiştirelim ki, bu dü
zen değişmiş olsun. Yasaların neresini değiştirelim ki, 
bu düzen değişmiş olsun. Neresini nasıl değiştirelim 
ki, yıkılası düzencilerin istediği iş yapılmış olsun. Bu, 
bu zamana kadar ortaya konulamadığı için tartışma, 
'bilhassa Cumhuriyet Halk Partisiyle olan tartışmada 
bir dialog imkânı yoktur. Yuvarlak lâflar, ondan son
ra ne ezeni, ne ezileni, insanca, hakça düzeni diye 
birtakım tekerlemelerle bir düzen kurmak mümkün 
değildir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Hırsızlık düzeni 
kur, hırsızlık düzeni... Arkadaşım, hırsızlık düzeni 
kur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gaye ezeni de olmasın, ezileni de olmasın, in
sanca olsun, hakça olsun ama, nasıl? Neyi yaparsa
nız öyle olacak? Nasıl, nasıl?... Onu söyleyin. (A. P. 
sıralarından alkışlar) (Gürültüler) 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Hırsızlık düzeni 
kur. 

HASAN CERİT (Adana) — Anayasaca düzen... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bakınız ne oluyor. Düzeni... (C. H. P. ve D. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum... (Gürültüler) Rica ediyorum efendim... 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Ana
yasaca düzen kur. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Sungur rica ediyorum... 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) .— Ciddî şeyler konuştuğumuza kaniyim. Bu mües
sesede ciddî şeyler konuşabilmelidir. Ne kadar zor-
lansam da... 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Tutarsız. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bu kürsünün, özgürlükçülük, şampiyonu ya
pan Cumhuriyet Halk Partisinin bu kürsüde millet
vekili yumruklamaya kalktığı bu kürsünün ciddiye
tini muhafaza edeceğiz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, sürekli alkışlar) Edeceğiz bunu muhafaza. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Hırsızlık... 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Hergün ci

nayet işleniyor. 
HASAN CERÎT (Adana) — Kürsüye ilk olarak 

sizden biri silâhlı çıktı. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... (Gürül

tüler) Müdahale etmeyiniz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — O kadar söyledim, aşağıdan lâf atmanızdan 
falan yılmam, hiç bir şekilde yılmam. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Gayet açık söylüyorum, si
zin söylediğinize bin tane cevap veririm. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, karşılıklı konuş
mayın rica ederim, konuşmanıza devam edin efen
dim. 

^ BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu kürsü açık kürsü, milletin kürsüsü. 

BAŞKAN — Suallere cevap vermeyin, konuşma
nıza devam buyurun efendim. (Gürültüler) 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Susturun. 
BAŞKAN — Susturuyorum, müdahale ediyorum 

efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Değerli milletvekilleri, iki türlü sistem var dün
yada. Bir üçüncüsü... 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Hırsızlık siste
mi. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Te
kin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bir üçüncüsü yok. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Bana cevap ver
sin, hırsızlık sistemi diyorum. Bana cevap versin ka-
badayıysa. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ediyorum efen
dim, rica ediyorum efendim... 

Sayın Tekin bu şekilde... 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN" DEMİREL (Devam
la) — Bir üçüncü sistem yok. Bağırmanıza... 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Sen bana söy
ledin, kardeşlerim yapmıyor diye. Konuş bakalım. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ediyorum efen
dim... (Gürültüler) Sayın Tekin, size söz vermedim... 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Konuş baka
lım... 

BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bu şekildeki lâfların hepsinin cevabı var. 
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Verebilirsen ver 

bakalım. 
BAŞKAN — Sayın Tekin... Sayın Tekin, rica 

ediyorum. Başka türlü muamele yaptırmayın bana. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Öyle bağırarak... 
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Bana dön. 
BAŞKAN — Sayın Tekin rica ediyorum efen

dim... (A. P. sıralarından gürültüler) Böyle bir usul 
yok efendim... Genel Kurula hitap edilir efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sana dönüyorum, bağırarak, çağırarak... 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Dönemiyor. 
BAŞKAN — Sayın Tekin rica ediyorum efen

dim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bağırarak, çağırarak fikirlere güç kazandırmak 
mümkün değildir. Küfrederek, hakaret ederek ger
çekleri değiştirmek de mümkün değildir. Kötü söz 
söyleyene çok daha kötüsünü söyleyebilirim. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Kabadayıysan 
söyle bana... Bana söyle. (A. P. sıralarından yer yer 
ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum bura kötü 
söz söylenecek yer değil. (Gürültüler) (A. P. sırala
rından «Tüh» sesleri) 

Sayın Tekin, burası kötü söz söylenecek yer de
ğil efendim. Hiç kimse burada kötü söz söyleyemez 
efendim. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Varsa doğru bil
diği benim hakkımda söylesin. 

BAŞKAN — Sayın Tekin rica ediyorum efendim... 
hakkınızda muamele yapacağım efendim, rica edi
yorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yapa
mayacağı şeyleri söylemesin, cesareti varsa söylesin. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum 
efendim. 
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Buyurun Sayın Başbakan, 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Eğer bu kürsü karşılıklı... 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, konuşmanıza lütfen 

devam edin, cevap vermeyin sataşmalara. Ben mü
dahale ediyorum efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Karşılıklı fikir mübadelesi kürsüsü olmaktan 
çıkarıp da bu Meclisi de dövüş sahası haline getire-
ceksek, bunda kimsenin menfaati yok. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bunu kimse arzu etmez, 
kimse istemez Sayın Başbakanım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu kadarını söylemeye de kimsenin hakkı yok. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Bırakınız efendim, kimse arzu et
mez efendim, kimsenin hakkı yoktur efendim buna. 
(Gürültüler) 

Efendim, rica ediyorum, sükûnetle Başbakanı din
leyelim efendim, rica ediyorum efendim. Siz müda
hale etmeyiniz. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Bu müzakereleri kim ne kadar. rayından çı
karmaya çalışsa, bu müzakereler tamamlanacak ve 
açıktır bu (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim muhakkak tamamlanacak 
ve tamamlanmak üzere, rica ediyorum siz konuşma
nıza devam edin efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, iki türlü sistem vardır. 

Bunlardan birisi; sınıf kavgasına dayanıp ta ne
ticesi sınıf diktatöryası olan sistemdir. 

Diğeri ise, sınıflar ve zümreler arasındaki men
faat meselelerini büyük bir uzlaşma içerisinde halle
den sistemdir. Demokrasi açık rejim olarak, sınıf 
kavgasına dayanarak, sınıf diktatoryasına varan bir 
sistem değil, çeşitli zümrelerin, çeşitli sınıfların ik-
tisaden menfaatlerini bir büyük denge içerisinde dü
şünen bir sistemdir. Onun içindir ki, bizim sistemi
miz sınıl kavgasına değil, uzlaşmaya dayanan bir sis
temdir. Bu itibarla, hangi sistemi seçtiysek onu iyi 
bilmemiz gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Parti
sinin sayın sözcüsünün söylediği hususlardan birisi 
de, dış ödemeler dengesi konusudur. «Bu Bütçe açık
tır, bu Bütçe israfçıdır» dan sonra, «bu Bütçe dış 

ödemeler dengesi bakımından sakıntılıdır» Dış öde
meler dengesi Türkiye'nin önemli bir sorunudur. Bu
günün meselesi değildir, yarının da meselesi olmaya 
devam edecektir. 

Yine bağırarak, çağırarak dış ödemeler denge
sine de çare bulamayız. Satacaksınız, alacaksınız. Al
maya mecbursunuz. Almaya mecbursanız, bunu ne 
ile alacaksınız? 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Sunta. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İşte Türkiye'nin en önemli meselesi budur. 
Türkiye bir ihracat seferberliği yapmaya ve aldığı 
ile sattığını dengelemeye mecburdur. Aldığı ile sat
tığını dengelemek için ne teklif ediyorsunuz? Veya 
ne telkin ediyorsunuz? Veya ne diyorsunuz? 2 mil
yar dolar Türkiye'nin ihracatı var, 5 milyar dolar it
halâtı var. Aradaki farkı ne ile karşılayalım, ne di
yorsunuz. (C. H. P., D. P. sıralarından gürültüler, 
«Mobilya ile karşılayalım» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim rica ediycum, rica ediyo
rum efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ne ile karşılayalım? (C. H. P., D. P. sırala
rından «Mobilya ile» sesleri) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Biraderleri ço
ğaltalım Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben sizinle mesele çıkarmaya niyetli değilim. 
(A. P. sıralarından alkışlar, C. H. P., D. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, siz konuşmanıza devam 
edin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, bu ciddî bir meseledir. 
Gerçekten Türkiye'nin bugün en önemli meselesidir. 
Geliniz, Türkiye'nin birtakım baskılar altında kalma
ması, dışardan borç bulamadığı takdirde, dışardan 
kaynak bulamadığı takdirde birtakım içeride zorla
malarla, yokluklarla mecbur olmaması için, ihracat 
seferberliğini gerçekleştirelim. 

Bununla da kalmıyor. Türkiye'nin sanayii «Bir 
incik - boncuk sanayii» diye adlandırılmıştır bu kür
süden. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Makar
na sanayii, makarna. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la)) — Türkiye'nin sanayii bir incik - boncuk sa
nayii değildir. Türkiye'nin sanayileşmesinde takip 
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edilen yol şudur : İthalât - ihracat dengesizliğini gi
dermek için Türkiye dışardan ne alıyor? Evvelâ bu
nu yapalım. Bir ikame endüstrisi, bir ikame endüst
risi kurulmuştur. Türkiye'de. Yani döviz bulup, dı
şarıdan alamadığı malları almak için Türkiye kendi 
kaynaklarını harekete geçirirken, bunların mikta
rını azaltmak için endüstri kurmuştur. Bugün Tür
kiye'nin endüstrisinde, Türkiye'nin endüstrileşmesin
de ikame endüstrisinin sınırına geldiğimiz kanaatin
deyiz. İkame endüstrisinin yerini, daha doğrusu, ika
me endüstrisinin üzerine ağır endüstri konacaktır. 
Ağır endüstri dönemine 1976'da büyük bir hızla Tür
kiye girecektir. 1976'da ağır endüstri projelerinin ger
çekleştirilmesi için bu bütçeye önemli meblâğlar kon
muştur. 

Bakınız, ağır endüstri projelerimiz dahi, bir ta
raftan ihracatı imkân dahiline sokacak, bir taraftan 
da ithalâtı yine azaltacaktır. Çünkü Türkiye 1 ,5-2 
milyar dolarlık bugünkü rakamlar içerisinde yatırım 
malı almaktadır. Yatırım mallarının önemli bir kıs
mını yurt içerisinde yapacağız. Böylece, Türkiye'nin 
fevkalâde hayatî meselelerine Cumhuriyet Hüküme
tinin ne kadar sahip olduğu huzurunuzda dile geti
rilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ortaya atılan diğer bir 
konu ise, Ege'de petrol aranması konusudur. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsüne tutanaktan 
bir cevap vermek istiyorum. Tutanağın tarihi; 
3 . 2 . 1971; Cumhuriyet Senatosu tutanağıdır. 

Tutanağın 407 nci sayfasında; «Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı arama politikasını çok pahalı 
olan deniz sondajlarına yöneltmekle hataya düşmüş
tür...» O zaman Adalet Partisi tek başına hükümet
tedir, 1971 Bütçesi müzakere edilmektedir, «... Kara
da daha ucuz olarak daha fazla sondaj yapıp, en 
azından İskenderun Körfezindeki petrol bulma imkâ
nı kadar imkân taşıyan sahaların tespit edilmesi müm
kün iken, TPAO'nun bu deniz sondajları için, 50 
milyona yakın olarak hesapladığımız bir para sarf 
etmesi doğru olmamıştır» diyor. 

Bunu kim diyor? Cumhuriyet Halk Partisinin 
grup sözcüsü. Cumhuriyet Halk Partisinin grup söz
cüsü geliyor 1971 Bütçesi konuşulurken; «... Deniz
lerde sondaj yapılması doğru değildir» diyor, bugün 
geliyor; «Denizlerde haklarımız aranmıyor» diye şi
kâyette bulunuyor. 

Denizlerde haklar aranmaya başlanılalı seneler 
olmuş. Norveç'ten kiraladığınız gemilerle veya ge
mi ile Türkiye'nin haklarını Ege Denizinde korudu

ğunuzu iddia etmek gülüçtür sadece, bundan ibaret. 
(A. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Petrol şirket
lerine ne buyurulur? 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — İskenderun* 
dan değil, hakiki aramadan, Ege'den bahset. 

BAŞKAN — Bahsediyorlar efendim, rica ediyo
rum. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Hakiki ara
mayı Ege'de yapın. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, rica ediyorum efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu da Ege'den bahsediyor zaten. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — 1971 Yuna
nistan'ı bu konuyu düşünmüş idi, bugün petrol akı
tıyor. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ediyorum efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, bir tek kelime de top
rak reformu üzerinde söylemek istiyorum. 

Toprak reformu ile ilgili olarak, Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümetken yapılmış bulunan 161 500 dö
nümlük kamulaştırmanın muameleleri yanlış olduğu 
için hepsi yeni baştan yapılmak zarureti hâsıl olmuş
tur ve yeni baştan bu muameleler yapılmıştır. Buna 
ilâveten, 700 bin dönüme yaklaşan bir sahanın ka
mulaştırılması yapılmıştır ve gaye de, Urfa mıntıka
sında verilebilecek olan toprak 11 500 ilâ 15 000 
aileyi içine alır. Gayesidir bu. Gaye olarak zikredil
miştir bu rakamlar. Kendileri 9 - 10 ay Hükümetken 
bir avuç toprak vermedikleri halde ve 40 seneye ya
kın, «Toprak Reformu» sözünü ettikleri halde, 10 
aya yakın bir zamanda bir avuç toprak vermedikle
ri halde, ilk tapuyu da bugünkü Cumhuriyet Hükü
metinin vermesi nasip olduğu halde toprak reformu 
istismarını yapmaya devam etmektedirler. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yalan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Buradan başlayarak şunu söylemek istiyorum: 
Toprak reformu, Türkiye'nin tarım meselesini çöz
mez. 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 38 nci maddeyi 
kim değiştirdi? 

BALKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum Sayın Önsal, rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bunu kerrat ile söyledik. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 38 nci 
maddeyi kim değiştirdi? Neden söylemiyorsun? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Türkiye'de 260 milyon dekar arazi ekilir. I 260 
milyon dekar arazi içerisinde ıeförma tabi tutulabi
lecek toprağın yekûnu 8 200 000 dönümdür. 8 mil
yon 200 000 dönüm arazi, ancak 100 000 aileye ye
ter. Türkiye'de her sene 100 000 köylü ailesi meyda
na gelmektedir. Biz diyoruz ki, toprak reformunu ye
gâne çare olarak gösterirseniz, bu diğer çareleri ara
maktan bizi men eder; bu takdirde Türkiye aç kalır. 
Onun içindir ki, «Türkiye'nin meselesini tek başına 
toprak reformu çözmez» derken, biz; siz, toprak re
formuna karşısınız diye gösterilmişizdir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 38 nci 
maddeyi kim değiştirdi? 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Tapuyu orada del-
dirdin zaten. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum, sual sormayın... Efendim lütfen dedim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şunu açıklıkla ifade edelim ki, tapu aslında 
mülkiyetin vesikasıdır. «Tapu del inmedikçe toprak 
reformu yapılamaz» diyenler, aynı zamanda bu cüm
leleriyle «mülkiyet delinmedikçe toprak reformu ya
pılamaz» demektedirler. Başka bir manaya gelmez. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biz söy
lüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi söylemiyor, sen 
beraber işbirliği yaptın. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum 
efendim. Rica ediyorum efendim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Piç, 
piç... (Yerinden kalkarak D. P. sıralarına doğru ba
ğırdı.) 

ALEV COŞKUN (İzmir) —• Sayın Başkan, açık
ça küfür ediyor. 

BAŞKAN — Efendim işitmedim, rica ediyorum. 
Sayın Eker, Sayın Eker... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Şimdi birkaç kelime de bir konudan bahsede
ceğim. Aslında Türk tarımının önemli meseleleri var
dır. 50 seneyi aşan Cumhuriyet tarihimizde tarımda
ki büyüme % l'i aşamamıştır. Halbuki tarımdaki 
nüfus çoğalması c/c 3 civarında olmuştur. Binaena
leyh, toprak üzerinde yaşayan, topraktan hayatını ka
zanan Türk köylüsü, °/0 2 nüfusu şehirlere atmadığı 
sürece her sene fukaralaşmaya devam etmiştir. Türk 
tarımının meselesi budur; gelin buna çare bulalım. 

Buna çare, üretimi artırmakla bulunacaktır. Üretimi 
artırmanın pratik yolları vardır; üretim gübreyi art
tırmakla, sulamayı arttırmakla... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Mobilyayı artırmak
la... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — ... Makineyi arttırmakla, ziraî mücadeleyi art
tırmakla, daha iyi tohum getirmekle, daha iyi fide 
getirmekle, daha iyi damızlık hayvan bulmakla ve ni
hayet Türk köylüsünün alın terini daha iyi değerlen
dirmekle ve Türk köylüsünün ürettiği malları muha
faza edebilmekle ve onu endüstri mamulü haline ge-
tirebilmesiyle mümkündür. Bugünkü Cumhuriyet 
Hükümeti, Türk tarımına en ileri seviyede üretim 
gücü kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapma
ya çırpınmaktadır. Önümüzdeki günlerde Meclislerin 
huzuruna, Türk köylüsüyle Devletin tarıma yönelmiş 
teşkilâtlarının tümünün münasebetlerini yeniden tan
zim eden tasarılarla geleceğiz. 

Tarımda kalkınmamış bir ülke endüstrileşecektir. 
Kimin için? Satmalma gücü olmayan köylü pazardan 
neyi alacaktır, nasıl alacaktır? Pazara indirdiği malı 
satamayan sanayi neye yarayacaktır? 

Binenaleyh, aslında tarımın sürüklemediği bir sa
nayii kurmak mümkün değildir. Tarım bu yüzden 
fevkalâde önem taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri sözlerimin bu kısmında 
bir - iki şey ifade etmek istiyorum: Yine burada; 
1965 - 1975 muhasebesi yapıldı. 1965 - 1975 muha
sebesini her zaman yaparız; ama bu muhasebe yapı
lırken, daha çok 1965 - 1971 arasında ekonominin 
büyümediği, bu yıllar içerisinde istihsalin artmadığı, 
bu yılların kalkınma bakımından bir mana taşımadı
ğı şeklinde yapılmış bulunan gerçek dışı beyanlara 
kısaca cevap vermek istiyorum. 
- Türkiye büyümüş mü, büyümemiş mi? (C. H. P. 

sıralarından «Böyümüş, böyümüş» sesleri) 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Evvelâ Türkiye'nin büyümesine karşı tavır ta
kınmayın, buna karşı çıkmayın; Türkiye'nin fukara
lıktan kurtulmasının çaresi budur. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Evvelâ şunu söyleyeyim, herkese söylüyorum; 
kim aksi fikirdeyse, bu kürsü Tüzük gereğince na
sılsa birçok kimsenin görüşmesine, herkesin görüş
mesine müsaittir, ne zaman fırsat bulursa veya basın 

j müsaittir, şunu söylüyorum; tarafımdan temeli atıl-
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mış olup da bitirilmemiş veya sadece bir kürek be
ton atılmış, öyle kalmış veya bitirilmeye yüz tutma
mış İstanbul'daki bir motor fabrikası dışında, 500'e 
yakın tesisten bir tanesinin gösterilmesini istiyorum. 
Bir tane tesis gösteriniz; gelin buraya deyiniz ki; «Şu
raya... (A. P. sıralarından alkışlar) «Şuraya harç koy
dunuz, baca tütmüyor.» 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Söz verdikleri
nizi söyle. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen rica ediyorum efen
dim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — 20 bin kişiye 
6 sene evvel söz verdiklerini söyle, kimseyi kandıra
mazsın. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum efen
dim. Bu şekilde müdahaleye hakkınız yok Sayın Dik
men, rica ediyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Sayın Dikmen oturunuz efendim, rica. ediyorum... 
Sayın İdareci üyeler... Sayın İdare Amirleri... Rica 
ediyorum efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evvelâ şunu ifade edeyim ki, 1965 yılında 
Kars'ın bir kilometre asfalt yolu yoktu, 1965 yılında 
Kars'ın bir kilometre asfalt yolu yoktu. (C. H. P. sı
ralarından «Yalan, yalan» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bugün Horasan'dan Karakurt'a, Karakurt'tan 
Sarıkamış'a, Sarıkamış'tan Kars'a asfalt yolla gidersi
niz. 

Bugün Horasan'dan Karakurt'a, Karakurt'tan Da-
raphane boğazı yoluyle Kağızman'a, Tuzluca'ya ve 
İğdır'a asfalt yolla gidersiniz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Kars'ta et kombinasının temelini biz attık, süt 
kombinasının temelini biz attık, Hükümet binasının 
temelini biz attık, hastanenin temelini biz attık, öğret
men okulunun temelini biz attık, çimento fabrikası
nın temelini biz attık, Çıldır santralının temelini biz 
attık. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Hükümette de
vamlılık esastır. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Şim
şek. Rica ediyorum efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Samsun'dan Hopa'ya kadar gidelim; Samsun' 

dan Hopa'ya kadar... Samsun'da 1965 senesinde 154 
motre bacası olan bir bakır tesisi yoktu. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Ereğli'den 
başla. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bugün vardır, 2,5 milyar liraya mal olmuş bir 
bakır tesisi. Temeli bizim Hükümetlerimiz tarafından 
atılmıştır. 

Samsun'da bir gübre fabrikası yoktu, bugün var
dır. Temeli tarafımızdan atılmıştır, her ikisi de işle
mektedir. 

Fatsa'da bir DEMAS su ürünleri fabrikası yok
tu, bugün vardır. Ünye'de bir çimento fabrikası yok
tu, bugün vardır. Giresun'da, Aksu'da bir kâğıt fab
rikası yoktu, bugün vardır. (D. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Rize'de on beş tane çay fabrikası vardır. Ho
pa'da termik santral, Hopa'da liman ve nihayet Art
vin'de yonga levha fabrikası Artvin'de Hükümet Ko
nağı ve bütün bu sahil şeridinde, sahil yolunun Önem
li bir kısmı. Buna ilâveten Hirfanh'dan Samsun'a ka
dar hava hattı, .Samsun'dan Artvin'e kadar hava hat
tı Adalet Partisi iktidarlarının eseridir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar, C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Türkiye büyüm emiş... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sınırları es
kisi gibi Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — ... Türkiye büyümemiş de ne olmuş bakalım? 
Büyümediği takdirde yerinde durması lâzım veya kü
çülmesi lâzım. Çünkü başka bir ameliye yok. Büyü-' 
müş mü, büyümemiş mi bakalım: 1965 ... 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Baş
kalarına nazaran. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Başkalarına nazaran, tabiî başkalarına nazaran. 
Onu da söyleyeceğim şimdi, başkalarına nazaranı da. 
Koşuya aynı yerden başlamamışız ki; 1950'de koçu
ya başladığımız yere bakın; bir. İkincisi, % 3 nüfus 
çoğalması. Üçüncüsü, Türkiye'nin şartları ile başka
larının şartları değişik. Eğer Bulgaristan ve Roman-
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ya'nın bizden daha ileri gittiğini söylüyorsanız, bu 
yanlıştır, bu yanlıştır, kabili mukayese değildir. 

1950 yılında bakınız koşuya nereden başlamışız? 
1950 yılında 1965 fiyatlarıyle Türkiye'nin gayri safi 
millî hâsılası 33 milyar lira. 1960'tâ 59 milyar lira ol
muş. 1964'te 69 milyar lira olmuş. 1970'te 102 mil
yar lira. Bakalım, 1950'den 1960'a, 10 senede; 1933' 
ten 1959'a 26 milyar; 1960'dan 1964'e, 5 senede 10 
milyar, 1964'ten 1970'e, 5 senede 33 milyar artmış, 
33 milyar. Bunlar 1965 sabit fiyatlarıyle, 1965 sabit 
fiyatlarıyle. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Devam ediyoruz. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Anarşistler 

kabul edemiyor, konuş Sayın Başbakan, konuş. 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, Sayın Bay

raktar rica ediyorum siz bağırmayın bari. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gayri safi millî hâsılada 1960'da sanayiin de
ğeri 8 980 000 000 lira iken, 1964'te 10 milyara çık
mış, 1970'te 18 milyara çıkmış. Binaenaleyh, buraya 
gelip, birtakım rakamları, nispetleri, kıyasları vermek 
suretiyle, rakamları çarpıtmak,- anlamsız hale getir
mek, yanlış yorumlara tabi tutmak her zaman için 
mümkündür; ama başkaları çıkar, o rakamların yan
lış olduğunu söyler, yanlış kullanıldığını söyler. Ben 
onu yapıyorum. Bakınız sanayiin değeri 1960'dan 
1964'e, 5 sene içinde 1,5 milyar lira millî gelirdeki 
sanayiin hissesi artmış, 1964'ten 1970'e kadar 8 mil
yar lira artmış sanayideki değen. Şimdi büyümelere 
bakıyoruz: 

1961'de 1,8 kalkınma hızı, 1962'de 6,1, 1963'te 
7,7, 1964'te 4,9, 1965'te 4,6, 1966'da 10,3, 1967'de 
6,1, 1968'de 6,7, 1969'da 6,3, 1970'te 5,7. 

Ortalaması, 1966 - 1970 ortalaması, burada değer
lendirdiğiniz, 7,2'dir, planın öngördüğü hız civarın
dadır ve bu 6 sene zarfında dünyada Türkiye' OECD 
memleketleri arasında ne durumdadır; ona bakalım. 
Yani beğenmediğiniz Türkiye, büyümedi dediğiniz 
o dönem içinde Türkiye nerededir? 

Japonya, 1966 - 1970 döneminde, Japonya'nın 
vasati büyümesi 11,65, Türkiye 7,2; İtalya 5,6, Fran
sa 5,2, Batı Almanya 4,2, Kanada 4,1, Amerika 3,1, 
İngiltere 2,2. 18 memleket arasında Türkiye, bu dö
nemde, kalkınmada kalkınma hızını en yüksek ger
çekleştiren Japonya'dan sonra ikinci memleket. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Şimdi bakalım, 
yatırımlar ne olmuş? 1963 planının iik yılı, 11 milyar
la başlıyor yatırım; 1965, 11 400 000 000. 1965'te bi

zim devraldığımız bütçede, ki, biz yeniden yaptık 
onu, 12 800 000 000. 1970'te 28,5 milyar, 1971'de bı-
raktığımız bütçede de 38,5 milyar. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Niye bı
raktın? 

BAŞKAN — Sayın Kahraman rica ediyorum. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — 38,5 milyar, Bakınız, 11 milyardan, 1963' 
ün yatırımları 11 milyardan, 1965'in yatırımlarını 
12 milyardan alıp, 38 milyara çıkarmışız. Türkiye 
büyümemiş!... Türkiye nasıl büyümüş? Bu rakam
ları devam ettireceğim, yalnız vaktim daraldı, onun 
için bazı şeyler daha söyleyeceğim. Türkiye bu dö
nem içinde büyümüştür, konsolide bütçesi, 195C;'de 
1 487 CIJ'I CCa 1960'da 7 282 CCCı OTı, 1964'te 13 mil
yar, 1971'de 38 3GQ C'OCI CüCI olarak bırakılmışızdır. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan iki dakikanız var 
efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Beş dakika müsaade ederseniz toparla
yacağım. 

BAŞKAN — Edemeyeceğim efendim, en fazla 
kaydıyla efendim. Genel Kurulun kararı efendim. 
Benim takdir yetkim yok. Efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMEN DEMİREL (De
vamla) — İhracaaatta 1963 senesinde 368 milyon, 
1964 senesinde Türkiye'nin ihracaatı, 41G milyon, 
ses duvarını geçtiğimiz senedir bu. 1971'de 676 mil
yon. Burada devalüasyon hakkında birçok şeyler 
söyle idi; devalüasyon, Türk ekonomisine sıhhat ka
zandırmak için yapılmıştır. . 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bravo. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Eğer o devalüasyon olmasaydı, siz 1974 
başında hükümet olduğunuz zaman Merkez Banka
sında o dövizleri bulamazdınız. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Şimdi var 
mı, şimdi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla)— O dövizleri getiren... 

Devalüasyonun 1970 bütçesinde, 1971 bütçesinde 
münakaşasını yaptık. 6 sene sonra değil, 26 sene son
ra yine yaparız, yine yaparız. (A.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu konuyu açık bırakiyo-
rurn; kim isterse, her kim isterse, bu konuyu enine 
boyuna tartışmaya, bu, kürsüde tartışmaya, herkesin 
önünde hazırım, 

Şimdi, bakınız ne olmuş üretimde? Demir - çelik 
üretimi 512 bin tonmuş 1964'te, 197C'te 1 630 CCO 
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ton, olmuş; ama 1970'te 2 2C0 0CK3I tonluk yeni bir 
fabrika da yürürlükte. Böylece, 4 milyon tona doğ
ru yaklaşan bir Türkiye bırakmışız. 

Geçiyorum: Çimentoda 1960'da 1 734 CJCK\ 1971' 
de ise 15 milyon ton... Petrolde böyle, her şeyde böy
le, neyi alırsanız. Kâğıtta, 1960'da 100 bin ton, 1971' 
de 406 bin ton ve üç fabrika da halen inşaada. 

Şimdi, değerli arkadaşım buraya geldi, diyor ki 
Efendim.... 

BAŞKAN — Sayın Başbakan süreniz dolmuştur 
efendim, rica ediyorum. Kaydımızda en fazla bir sa
attir efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bağlıyorum Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (Gürültüler) Kız
mayınız rica ediyorum efendim. Hatırlatmak görevim 
efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Niye hürmet etmi
yorsun? (C.H.P. sıralarından gürültüler), 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (De
vamla) — Tabiî, tabiî. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica edi
yorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Efendim cümleyi bağlayayım. 

Önemli projelerin 30 Eylül tarihi itibariyle bu
radan değerlendirilmesi de yanlıştır. Biz, 1968'de, 
1969'da başlattığımız işleri 1971'de, 1972'de, 1973'te, 
1974'te takip etmek imkânı bulmadık ki, bunları bul
madık ki; bunları başka hükümetler takip etti. (A.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bizim temelini attığımız tesislerden hiç 
birisini yarım kalmaz, biz Cumhuriyet Halk Partisi 
gibi, temel gördüğümüz zaman bunu çukur zanne
dip doldurmaya kalkmayız, onun üstüne medeniî 
eserler koyarız. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Başbakan. 
Muhterem arkadaşlarım, 1976 Bütçe Kanun Ta

sarısının tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Kesin oylamaya geçmeden evvel, içtüzüğümüzün 
87 nci maddesine uygun olarak lehte ve aleyhte iki 
arkadaşıma söz vereceğim. Sırayla isimlerini okuyo
rum; sayın Kemal Ataman, leyte mi, atehte mi efen
dim? 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Aleyhte efen
dim. 

BAŞKAN — Aleyhte. 
Sayın Hasan Değer?.. Yok. 
Sayın Ilhami Çetin?.... Yok. 
Sayın Ali Sanlı?... 
ALÎ SANLI (Burdur) — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Sayın Müfit Bayraktar?.. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Lehte efendim. 

BAŞKAN — Sayın Müfit Bayraktar, buyurun 
efendim. (A.P.. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın Bayraktar, süreniz 10 dakikadır. Kısa, açık 
ve gerekçeli olacak. Niçin kabul oyu vereceğinizi bu 
şekilde izah edeceksiniz efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

1976 Malî Yılı Bütçesi üzerinde kişisel görüşleri
mi açıklamak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunmak
tayım. 

BAŞKAN — «Kişisel» değil efendim, lehinde, Ni
çin kabul oyu vereceğinizi izah edeceksiniz efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Hazırlan
mış olan 1976 Malî Yılı Bütçesi, doğurgan rakam
lara dayandırılmış olup, .büyük hedefler hedef alın
mış ve Türkiye'de sanayileşmenin ana temelinin atı
lacağı günü bize müjdelemiş bulunmaktadır. (A.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsülerde bugüne ka
dar çok şeyler söylenildi. Biraz evvel Sayın Başbakanı
mızın da arz ettiği gibi, muhalefet yapan partinin ko
nuşmacıları Türk milletine, Türkiye Cumhuriyetinin 
hazırlanmış olan ,bu bütçesine ışık tutabilecek en 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Hükümetlerin 
hepsinde azanız vardı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bugün bizim başlatmış olduğumuz proje
lerden bitmeyen pek azı kalmıştır. Hepsi bitmiştir. 
Ve bugün, şu kitap, bakınız Türkiye'de yatırımların 
yürümediğinin delilidir. Gelin, memleketin önemli 
meselesi budur. Yatırımların önemli darboğazları var
dır. Bu yatırımlar neden yürümüyor? 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, lütfen bağlayınız 
efendim, rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bağlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, tabiî bu öyle bir konu ki, 
cevaplandırmak durumu vakte sığmıştır, sığacağı ka
dar; ama bk şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, 
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ufak bir fikri, en ufak ışık tutabilecek bir yolu gös
terememişlerdir. O nedenledir ki, fikirden yoksun 
olan birtakım kimseler, lafzî kelimeleri istismar ko
nusu ederek, Türk milletine laf satmak prensibini 
hediye ve armağan etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Biz bun

ları kabul etmiyoruz. Bugünkü bütçede, Türk mille
tine müjde veren, Türk köylüsünün yüzünü güldüre-
bilen, Türk sanayicisine büyük imkânlar sağlayabi
len ve dünya devletlerinde Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin adını duyurtabilecek olan büyük yatırım
ların varlığını gördük; bu yatırımların tatbik edile
ceği inancındayız. 

Sözlerime son verirken, bu bütçenin Türk milletine 
ve Türk vatanına hayırlı olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bayraktar. 
Sayın Kemal Ataman, aleyhte efendim. (C.H.P. 

sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Sayın Ataman, size de hatırlatıyorum: Süreniz 10 

dakikadır. Kısa, açık ve gerekçeli olarak, niçin ret 
oyu vereceğinizi izah edeceksiniz efendim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bütçe, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukukî yön
leri olan bir belgedir. Siyasî iktidarlar ülke sorunlarına 
ilişkin görüş ve anlayışlarını bütçelerle gerçekleştirirler; 
düşünülen ekonomik ve sosyal politika, belirli bir 
perspektif içinde her yıl için bütçelerle saptanır ve 
uygulanır. Bu anlamıyla bütçe, belirli bir ekonomik, 
sosyal ve siyasal felsefenin uygulama aracıdır. 

Öte yandan, günümüzde bütçeler, ekonomik ve 
sosyal hayata müdahale etme, yön verme aracı ola
rak kullanılmaktadır. Bu bakımdan bütçelerin, hal
kın yaşamında büyük önem ve etkisi vardır. Bu gö
rüş açısından incelediğimiz zaman, 1976 bütçesinin ül
ke sorunlarını ve halkın gereksinmelerini yansıtmadığı 
kolaylıkla görülür. 

Sayın Başbakan, 1976 Bütçesini bir istikrar, bü
yüme ve hizmet bütçesi olarak nitelemiş; sosyal içe
riği en yüksek bir bütçe olduğunu belirtmiştir. 

Sayın Demirel'in, Cumhuriyet tarihimizin en «bü
yük» bütçesi olarak takdim ettikleri 1976 Bütçesini 
kalın çizgileriyle incelediğimizde, iyimser sonuçlara 
varmamız olasılığı yoktur. Bu nedenle de bu bütçeye 
ret oyu verme olasılığı kendiliğinden doğmuş bulun
maktadır. 

I Sayın milletvekilleri, 1976 Malî yılı Konsolide 
Bütçesi 153 150 000 000 lira olarak bağlanmıştır. Ka
nımızca, iddia edildiğinin aksine, bu bütçe küçüktür. 
Örneğin, 1975 yılı gayri safi millî hâsılası 540 milyar 
liradır. Kalkınma Planı, 1976 yılı için % 7,5'lik bir 
kalkınma hızı öngörmüştür, Bu duruma göre, 1976 
yılında gayri safi millî hâsılanın 40 500 000 000 li
ralık bir artışla 580 500 000 000 liraya ulaşması ge
rekir. Buna asgarî % 10 fiyat artışını da eklersek, 
gayri safi millî hâsılanın, cari fiyatlarla 638 500 000 000 
lira olması gerekir. Plan, gayri safi millî hâsılanın 
% 30'unun bütçeye ayrılmasını öngördüğüne göre, 

I 1976 Bütçesinin 192 milyar lira olması gerekirdi. Gö
rüldüğü gibi 1976 Bütçesi, Plan hedeflerinin gerisin
dedir ve küçük bir bütçedir. Bu nedenle bu bütçeye 

I kırmızı oy vermeyeceğim, bir. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, «Kırmızı oy vereceğim» sesleri). Bu ne
denle bu bütçeye kırmızı oy vereceğim, bir. 

İkincisi; 1976 Bütçesi istikrarı sağlamaktan uzak
tır. Bu bütçe açık finansman ilkelerine dayalı, sabit 
ve dar gelirli vatandaş kesimi üzerinde fiilî bir vergi 
uygulama yolları arayacak, enflasyonist bir bütçe
dir. 

I Üçüncüsü; bu bütçe yatırımcı niteliğini kaybet-
I mistir. Bir hizmet bütçesi de değildir. 

Dördüncüsü; sosyal içeriği en yüksek olduğu sa
vı da gerçek dışıdır. Sosyal içerik, öncelikle sosyal 

I adalet ilkesinin gerçekleşmesini zorunlu kılar. Sosyal 
yönü ağır bastığı söylenen bu bütçe, memur maaşla
rını dondurmuş, hızla artan fiyat artışları karşısında, 
hayat pahalılığının ağır yükü vatandaşın sırtına yük
lenmiştir. Zavallı memura bir katsayı yükselmesi bi
le çok görülmüş, memur yine acı kaderine terk edil-

I mistir. Bunun için Cephe Hükümetin bütçesine kır
mızı oy vereceğim. 

Ödemeler dengesindeki açıklar sonucu döviz re
zervlerimiz erimiş, dış ticaret açığımız yaklaşık 50 
milyar liraya ulaşmıştır. Dövizle ödenecek dış borç
lar Türkiye'nin geleceğini, 2025 yılma kadar ipotek 
altına almıştır. Artık bu ipotekler, uluslararası karan-

I lık sarraf tüccarlarına kadar kurulabilecektir. 

Sayın Demirel'in başında bulunduğu Cephe İkti
darı bir ekonomik çıkmazın içerisindedir. Hükümet 

I bu ekonomik çıkmazı, öyle görülüyor ki, baskı yön
temleriyle ört - bas etmeye, tekelci sermayenin sınıf 
egemenliğini koruyabilmek için, antidemokratik yön-

I temlere baş vurmaya devam edecektir. 
I Sayın milletvekilleri, Türkiye bugün failleri meç-
I hul, kasıtlı cinayetlerin ülkesi haline gelmiştir. Can 
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ve mal güvenliği kalmamış, temel hak ve özgürlük
lerin özü tahrip edilmiştir. Faşist baskılar ve saldırı
lar hızla artmaya devam etmiş, işçiler ve öğrenciler 
sermayenin kiralık katillerince, köşe başlarında kur
şunlanarak öldürülmeye devam edilmiştir. Lübnan'ın 
dışında, komşumuz hangi ülkede, gencecik insanlar 
sokaklarda serçe gibi avlanmış, kardeş kardeşe kır-
dırılmıştır? Bu muydu Sayın Demirel'in getireceği 
kardeşlik ve barış düzeni; sormak isterim. 

Hayır sayın milletvekilleri, daha çok ananın yü
reğini yakmamak, daha çok gözyaşı döktürmemek, 
daha çok baba ocağı söndürmemek için bu bütçeye 
kırmızı oy vereceğim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Bir ülkede uluslararası üne kavuşmuş, ülkemizin 
yüz akı olan değerli bazı yazarların eserleri yasakla
nır, okul kitaplıklarından kaldırılırsa, halkımızın ken
di toplumsal sorunlarını öğrenebilmesi engellenirse, 
gerçek halk ozanları tutuklanıp hapse atılırsa, bu çağ 
dışı, bu bağnaz düşüncenin sahibi olan Cephe Hü
kümetinin bütçesine elbetteki kırmızı oy vereceğim. 

Yasa dışı, hukuk dışı yöntemleriyle, tarafsız nite
liğini kaybeden Cephe Hükümetinin damgasını taşı
yan ve cephesel bir yayın aracı haline dönüşen, Türk 
kültürünü evrensel değerlerden ve çağ dışı boyutlar
dan soyutlayarak, ilkel ve özsüz, bağnaz ve şovence 
programlar düzenleyen Sayın Karataş'ın şahsında iş
galci bir görünüm taşıyan TRT'nin tarafsızlığım sağ
lamayan bu Hükümetin bütçesine, elbette ki kıımızı 
oy vereceğim. 

Sayın milletvekilleri, Cephe Hükümetinin bu büt
çesiyle, ülkemizde soygun düzeni devam edecefc, ha
yalî mobilya ihracatı yoluyle milyoner olanlar; aracı
lar, tefeciler, vergi kaçıranlar, rüşvet alanlar halkı 
soymaya devam edecek; bir avuç mutlu azınlık hal
kın sırtından kazandığı milyonlarla saltanatını sürdür
meye devam edecektir, işte bizim değiştirmek istedi
ğimiz düzen budur Sayın Başbakan. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Yerine neyi ko
yacaksınız? 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Benk» fuka
ra vatandaşım ise... 

BAŞKAN — Sayın Ataman, bir dakikanız var 
efendim, rica ediyorum. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — ... Bir kilo 
ucuz et alabilmek için sabahın köründe kuyruğa gi
rip saatlerce sıra bekleyecek ve bu zavallılarım öısirü 
et almaya yetmeyecektir. Bu bütçe ile... 

BAŞKAN — Sayın Ataman, konuşmanız* ikmal 
edin efendim. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Bu Evkafdan 
emekli dört çocuk babası (Elindeki gazeteyi göstere
rek) Rahmetli Muzaffer efendi gibi, bu bütçe ile me
muru bu hale sokacaksınız; işçiyi bu hale sokacak' 
sımz; köylüyü bu hale sokacaksınız, kentlerde yaşa
yan insanları bu hale getireceksiniz. 

Onun için bu bütçeye kırmızı oy vermeyeceğim. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler ve «Kırmızı 
oy vereceğim»» sesleri 

Affedersiniz, onun için bu bütçeye kırmızı oy ve
receğim. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, süreniz bitmiştir 
efendim. Süreniz doldu cümlenizi bağlayın, rica edi
yorum. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Bağlıyorum. 
Aylarca çoluk çocuğunun kursağına bir dirhem et 

koyma olanağı bulamayan babanın, pazarda kuru so
ğanın kilosunu 6 liraya, ıspanağın kilosunu 7 liraya 
alan annenin; içecek bir bardak süt, yiyecek bir tek 
yumurta bulamayan çocuğun, okuluna güvence içe
risinde gidemeyen talebenin... 

BAŞKAN — Sayın Ataman, cümlenizi bağlayın, 
rica ediyorum efendim. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — ... Sürülen ve 
kıyılan öğretmenin, umudunu katsayıya bağlayan me
murun, ücretinin artışını bekleyen işçinin, hayat pa
halılığı hızla artan fiyatlar karşısında insanca yaşa
masını unutur duruma gelen kent insanının çilesi bit
sin ki, o da artık doğup, büyüdüğü alın teri döktüğü, 
şehit verdiği bu ülkede insanca yaşanan bir düzene 
kavuşsun. Bunun için bu Hükümetin bütçesine kırmı
zı oy vermeyeceğim. (C. H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler ve «Kırmizı oy vereceğim» sesleri; A. P. 
sıralarından gülüşmeler ve alkışlar),. 

BAŞKAN — Sayın Ataman... 
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Niye öyle 

söylüyorsun?.. 
KEMAL ATAMAN (Devamla) — Bunun için 

bu Hükümetin bütçesine kırmızı oy vereceğim. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. 
Efendim, rica ediyorum, çok gürültü oluyor. 
Muhterem arkadaşlarım, 1976 yılı Bütçe kanunu 

tasarısının açık oylamasına geçiyoruz. Geçmeden ev
vel içtüzüğümüzün 145 nci maddesini okumak su
retiyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum, içtüzü
ğümüzün 145 nci maddesini aynen okuyorum : 
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«Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendi
lerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde oturmak zo
rundadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönün
de söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi dü
şüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini koru
makla görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıka
rılırlar.» 

Açık oylamanın ad okunmak suretiyle yapılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir tezkere vardır; Sayın Şener Battal arkadaşı
mız rahatsızlığı nedeniyle, daha evvel oy kullanmak 
istemektedir. 

Sayın Şener Battal?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Kabul. 
BAŞKAN — Kabul. 
Adana seçim çevresinden başlıyoruz efendim. 

Efendim, ismini okuduğum arkadaş, ayağa kalka
rak, yüksek sesler, «kabul, çekinser, ret» demek su
retiyle oyunun rengini açıklayacaktır. 

Adana seçim çevresinden oylamaya devam ediyo
ruz. 

(Adana milletvekillerinden itibaren oylar toplan
dı). 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan ve oyunu. 
kullanmayan başka arkadaşım var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Iskenderoğlu geldi 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylamanın bittiğini ifade ettim efen

dim. 
RECAI ISKENDEROĞLU (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, ismim okunduğu zaman içeri girmiştim. 
BAŞKAN — Efendim, tefhim ettikten sonra gel

diniz. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1976 malî 

yılı Bütçe kanun tasarısı oylama sonucu gelmiştir, 
okutuyorum : 

• I ^ ı 
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Oy sayısı 436, kabul 231, red 205, çekinser yok. 
(A. P., M. S. P., C. G, P., M. H. P. sıralarından 
«Bravo»* sesleri, alkışlar). 

Bu suretle 1976 malî yılı Bütçe Kanun Tasarısı 
Meclisimizce kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Yüce Ulusumuza ve ülkemize hayırlı olmasını di
liyorum. 

Sayın Başbakan, teşekkür için buyurun efendim. 
(A, P., M. S. P., C. G. P., M. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hepinizi saygıyle selâmlıyorum. 
1976 Bütçesi üzerinde serdedilmiş bütün müla

hazaları en iyi şekilde değerlendireceğimizden emin 
olmanızı rica ediyorum. 

Cumhuriyet Hükümeti, bu bütçeyle ayrılan para
ların en son kuruşuna kadar mahalline masruf olma
sı için elinden gelen her türlü gayreti sarf edecek
tir. 

Cumhuriyet Hükümeti, Meclislerimizin ayırmış 
bulunduğu bu paraları milletimizin, memleketimizin 
en iyi şekilde yararlanacağı bir durumda hizmete çe
virecektir. 

Cumhuriyet Hükümeti, güveninize mazhar oldu
ğu sürece memleketin her meselesi üzerine eğilecek 
ve canla başla ülkenin meselelerini halletmeye çalışa
caktır. 

Bu düşüncelerle Yüce Meclislere şükranlarımızı 
Cumhuriyet Hükümeti adına sunarken, Bütçenin ha
yırlı ve uğurlu olmasını niyaz ediyor, Cenab-ı Al
lah'ın milletimize, memleketimize ve onun hizmetin
de olanlara yardımcı olmasını diliyorum, saygılar su
nuyorum. (A. P, M. S. P., C. G. P., M. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Sayın milletvekilleri, 2 Mart 1976 salı günü saat 

15.00'te toplanarak gündemimizdeki kanun tasarı ve 
tekliflerini sırasıyle görüşmek üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 17.06 

I » » • 
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1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 45Q 
Oy veremliler i 436 

Kabul edenler : 231 
Reddedenler : 205 

ÇelMnseırler i — 
Oya katılmayanlar : 12 

Açık üyelikler : 2 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal' 

AFYON KARAIHiSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğhı 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahıattin Yardmueı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürfk 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
I. Hakkı Ketenoğiu 
î. Hakkı Köylüoğılu 
Hasan özçeüik 
Fikri PehOdvanlı 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
AbdıurraiMm Erdem 
Remizi Yılmaz 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nalıât Menteşe 
Kemal Züya öztürfc 
İsmet Sezgin 
Behfiıç Tozkoparan' 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan AyteMn 
Cihat Riflıgeham. 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah B&zencir 

BİTLİS 
Abidin İman Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Aeaır 
Ali Elverdi 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatüboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza GemçoğliU 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtıif Ensarftoğilıu 
Ballüt Kahraman 
Mahmut Kepollu 

EDİRNE 
llhamıi Ertem 
VeH Güdıkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimii Barım 
Hasan Buz 
Rasfim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıiyiasettösn Karaca 
Korkut özal 

Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyffi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özikaya 

GİRESUN 
Nizamettta Ertkimen 
M. Emıin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlü 

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 
Süleyman Arif Emre 
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Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
öemi'l Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekoo 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasan BozkuKt 
AMülkenim Doğru 
öemiil Ünall 

KASTAMONU 
Mebdli Kesiklin 
Sabri Kesiklin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu! 
Comal Cebeeli 
Turban Feyzlioğlu 
Selçuik Imamoğilu 

Hayrettin Nakıilboğilu 
Kâmlilı özsariiyı)ldi(z 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Meımduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yah§â 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bıahrii Dağdaş 
Necmettin Erbalkan 
Kemâilettdn Gökakın 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necati Kalayei'oğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tumıcel 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanh 
Ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Eâgıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
ismail Müftüoğlu 

' SAMSUN 
| Ali Acar 

Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

mm} 
tdris Arıkanı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

srvAa 
Enver Akova 
Ahmet Arakan 
Vahit Bozatb 

M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
HaOiil Başol 
Nilhan Ilgüri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzulilalh Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
Lûtfii Köktaş 
Melhmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdüllkadâr öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Sailtih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

| Ömer Lûtfi Zararsız 

S ZONGULDAK 
j Ahmet Ntihat Akın 
! Sebatı Ataman 
\ Fevzi Fırat 
L- Orhan Göüeüoğlu 
İ Mehmet Zeki Okur 

ADANA 
Melımet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Ilter Çubukçu 
Battal Koksal 

[Reddedenler] 

İbrahim Tekin 
Emin Bilen 'Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
AĞRI 

Cemil Erhan 
Rıza Po-lat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Muaamneo* Alıcı 
Kemal Ataman 
Osman Oeıran 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlıu 
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M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırı'koğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
CevaJt önıd'er 
Feriiha Fatıma öztürk 
önder Sav 
llyas Seçlkin 
SaJbalhattin Selek 
Yusnf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Bayfcal 
Ömer B/uyrukçu 
Fahni özçeHlk 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdeni 

AYDIN 
İsa Aynan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necata Cebe 
Sadullah Usumıi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem EOsen 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Hülseyiü Eirçeldk 
Hasan Korücmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Bahattin Karakoç 

f Mahmut Uyanıik 
EDİRNE 

İlhan Işık! 
Cevat Sayan, 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
A. Onhan Senıemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetamkaya 
Noırettin Karsu 

ERZURUM 
Selçulk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Köiksal 
Niyazi Onal . 

GAZİANTEP 
Mustafa Gün«ş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz! 
İbrahim Etem Kılıeoğdu] 
Hassan Vamıik Tekin 
Orhan Yıdımaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tunceır 

HAKKÂRİ 
Mikail Mçih 

HATAY 
Abdullah C M 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir. Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
llhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tofk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulunan' 
Engin Unsal , 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşlkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Ne.cear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özıdıal 
Oğuz Söğütlü 
Allı Zülfîlkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Artaalı 
Kemal Ofeyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhanı 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Meihmıet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalım 
Möhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Atosoy 
Saiit Şayiam 

KOCAELİ 
Ibralhim Akdoğan 
Tunan Güneş 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 
Hüseyin, Keçelü 
Ali Köibbudak 
Özer ölçmen 
Farak Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki l'eikiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
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RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

AFYON KARAHÎSAR 
İbrahim Elmalı (1.) 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

1 SİİRT 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebal Oktay 

j Abdülkerim Zülân 
SİNOP 

1 Yalçın Oğuz 
\ Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
1 N. Nazif A r ş t a 
1 Ahmet DuiPaikoğılu 
I Ekrem Kangal 
1 Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
1 Yılmaz Alpaslan 

öımer Kahraman 
TOKAT 

öevat Atılgan 
İsmail HaJkkı Birler 
AM Kurt 

i Haydar Ulusoy 
1 TRABZON 

Âdil AH öinea 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 

1 Ahmet Şener 
TUNCELİ 

Nihat-Saltık 
| Süleyman Yıldırım 

[Oya katılmayanlar] 

1 DİYARBAKIR 
I Reeaii İsikenideroğlu 
1 ERZURUM 
I Rasiiım OkıMl 
I İÇEL 
| Nazım Baş 

1 Oral Mavioğlu 

KARS 

Kemal Güven (Başkan) 

KONY^l 
| Muzaffer Demirtaş 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

1 
1 

URFA 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Kadir Ozpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İlhamı Çetiin 
Nedliım Korkmaz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülenlt Eeevit 
Cahit Karakaş 

| KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

SAMSUN 
Fahri Birer (1.) 

UŞAK 
1 Ahmet Yılmaz 

Yekûn 

»&<i 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

69 NCU BİRLEŞİM 

28 . 2 . 1976 Cumartesi 

Saat : 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 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) (Dağıtma tarihi : 13- . 2 . 1976) 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLF 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 




