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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/494) (S. Sa

yısı : 499) görüşmelerine devam olunarak : 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi, 
Maliye Bakanlığı Bütçesi; 
Gelir Bütçesi ve 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısının 50 nci maddesi

ne kadar maddeleri kabul olundu. 

1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısının (1/521) (S. Sayısı : 498) da 
maddeleri kabul olundu, tümünün açık oya sunula
cağı bildirildi. 

İzmir Milletvekili Yücel Dirik'e, Maliye Bakanlı
ğı Bütçesinin görüşülmesi sırasında kaba ve yarala
yıcı sözler sarf etmesi nedeniyle kınama cezası veril
mesi kabul edildi. 

Açık oya sunulan : 
1977 yılı Toprak ve Tanm Reformu. Müsteşarlı

ğı (1/496) (S. Sayısı : 493), 

1977 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (1/495) (S. 
Sayısı : 472), 

1977 yılı Ankara Üniversitesi (1/498) (S. Sayısı : 
475), 

1977 yılı Ege Üniversitesi (1/504) (S. Sayısı : 
481), 

1977 yılı istanbul Üniversitesi (1/508) (S. Sayısı : 
485), 

1977 yılı istanbul Teknik Üniversitesi (1/509) 
(S. Sayısı : 486), 

1977 yılı Hacettepe Üniversitesi (1/506) (S. Sa
yısı : 483), 

1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
(1/511) (S. Sayısı ; 488), 

1977 yılı Çukurova Üniversitesi (1/502) (S. Sayı
sı : 479), 

1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi (1/503) (S. Sayı
sı : 480), 

1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi (1/501) (S. Sa
yısı : 478), 

1977 yılı 19 Mayıs Üniversitesi (1/510) (S. Sayı
sı : 487), 

1977 yılı Bursa Üniversitesi (1/500) (S. Sayısı : 
477), 

1977 yılı Fırat Üniversitesi (1/505) (S. Sayısı : 
482), 

1977 yılı Anadolu Üniversitesi (1/497) (S. Sayı
sı : 474), 

1977 yılı Atatürk Üniversitesi (1/499) (S. Sayısı : 
476), 

1977 yılı İnönü Üniversitesi (1/507) (S. Sayısı : 
484), 

1977 yılı Selçuk Üniversitesi (1/512) (S. Sayısı : 
489), 

1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü (1/513) 
(S. Sayısı: 490), 

1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü (1/520) (S. Sa
yısı : 497), 

1977 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü (1/517) (S. Sayısı: 494), 

1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü (1/514) (S. Sayısı : 491), 

1977 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(1/518) (S. Sayısı : 496), 

1977 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/519) 
(S. Sayısı : 495), 

1977 yılı Tekel Genel Müdürlüğü (1/515) (S. Sa
yısı : 492), 

1977 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü (1/516) (S. Sayısı ; 493) ve 

1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
(1/521) (S. Sayısı : 498) Bütçe kanun tasarıları ile; 

1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanu
na bağh cetvellerde (1/483) (S. Sayısı : 500), 

1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde (1/529) (S. Sayısı : 501), 

Toprak ve Tanm Müsteşarlığı 1976 yılı Bütçe 
Kanununa bağh (A) işaretli cetvelde (1/524) (S. Sa
yısı : 502), 

Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde (1/484) (S. Sayısı: 450) ve 

1970 sayıh 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde (1/530) (S. Sayısı : 509) değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarılarının kabul edil
dikleri ve kesinleştikleri açıklandı. 
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Komisyon yetkilisinin Genel Kurulda hazır bu
lunmaması nedeniyle, 27 Şubat 1977 Pazar günü saat 
10,00'da toplanılmak üzere Birleşime (27 , 2 . 1977) 
saat 03.07'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Yozgat 

Memduh Ekşi İlhami Çetin 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Sivas Ağn 
Enver Akova Cemil Erhan 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERt : Halil Karaatlı (Bursa), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 57 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) (1) 

BAŞKAN — 1977 malî yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon yerini aldı. 
Hükümet de yerini aldı. 

Değerli arkadaşlarım, 
okunmuştu. 

tasarının 50 nci maddesi 

Madde ile ilgili olarak verilen önergenin işleme 
konulup konulamayacağına dair usul görüşmesi açıl
mış ve usul görüşmesi tamamlanmıştı. 

(1) 499 S. Sayılı basmayazı 16 
46 ncı Birleşim tutanağına eklidir, 

2 . 7977 tarihli 

Komisyon, önergenin gider artırıcı mahiyette ol
duğu gerekçesiyle önergeye katılmadığını beyan etmiş
ti. 

Değerli arkadaşlarım, usul müzakeresi sonunda 
varılan sonucu tetkik ettim. Akşamki müzakerelerde, 
bugünkü nöbetim sebebiyle bulunamamıştım; yap
tığım tetkikat sonunda, önergenin oylamaya konula
mayacağı neticesine vardım. 

Çünkü, değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 94 
ncü maddesi gereğince, gerekçesi, müzakeratı ve bu 
müzakerata iştirak eden Komisyon sözcüsünün açık 
ve kesin beyanları karşısında, Genel Kurulda görüş
me sırasında sayın üyeler belli bir geliri azaltamama, 
gideri artıramama gibi bir zaruretle karşı karşıyadır* 
lar. 

Ayrıca, bugüne kadarki tatbikatımız, bir bölüm
den muayyen kısmının kesilmesi, diğer bölüme ak
tarılması veya bu şekildeki, gider artırıcı mahiyette
ki taleplerin kabul edilip edilmemesi hususunu, tek-
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nik ve ihtisas komisyonu olan Bütçe Plan Komisyo
nundan sormak ve neticesine göre - ihtisas komisyonu 
olması itibariyle, beyanına göre - hareket etmek du
rumunda olmuştur. 

Ayrıca, Başkanınız olarak, bir hususu arz etmek 
isterim : Hükümetler" gelir, gider, değişiklikler olur; 
baki kalacak olan, müesseselerdir. 

Bu sebeple, önergeyi işleme koymuyorum. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Arz ettim efendim. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Ben de arz ede

yim. 
BAŞKAN — Beyanlarınızı zabıttan okudum Sa

yın Çıtınk. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz yeniden arz edeyim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Şimdi, bu Parla

mentoya reva görmediğiniz bir yetkiyi, 1 Martta, bu 
Bütçe yürürlüğe girerse, Sayın Başbakanın başkan
lığında toplanan 30 kişilik Hükümet, buna yarın 2 
bin lira, 3 bin lira derse, bu, Anayasaya aykırı olma
yacak; bu, Anayasaya aykırı olacak. 

Bunun Anayasaya aykırı tarafı yoktur, Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Ben, bugünkü tatbikatı arz ettim. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Oylamak zorun

dasınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Anayasa ve İçtüzük karşısındaki" 

durumu tespit ettim Sayın Çıtınk, rica ediyorum. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Anayasanın 94 ncü 

maddesi hükmü açık; bunun, Anayasanın 94 ncü 
maddesine aykırı tarafı yok. Parlamentonun üstün
de hükümet olamaz. Hükümet, benim güven oyumla 
ayakta durmaktadır. 

BAŞKAN — 50 nci maddeyi oylayacağım. 
Lütfen oturun efendim, 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan, oy

lamak durumundasınız, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Çıtınk. 
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Parlamentoya re

va görmediğiniz bir yetkiyi Hükümete nasıl verir
siniz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, ben görevimi yapı
yorum efendim; lütfen oturun. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Hükümet Parla
mentonun üzerinde midir? 

BAŞKAN — Lütfen... İfade ettiniz, rica ediyo
rum... 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Bizim güven oyla
rımızla çalışan Hükümet, Parlamentonun üstünde 
değildir, olamaz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum oturun efendim. 
50 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza suna

cağım. 
îş Riski, İş Güçlüğü ve Teminindeki Güçlük Zam

ları : • _ 
Madde 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurlan 

Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile 
getirilen değişik ek maddeye göre verilecek iş güç
lüğü zammı ayda (2 700) lirayı, iş riski ve malı so
rumluluk tazminatı ayda (1 500) lirayı ve temininde
ki güçlük zammı ayda (4 500) lirayı geçemez. 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun ek 3 ncü maddesine göre verilecek iş güç
lüğü, iş riski ve eleman teminindeki güçlük zamla-
nyle malî sorumluluk tazminatiannın tespitine Ge
nelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının 
müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlı
ğının görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Bakan
lığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca' saptanır. 1977 
malî yılı için iş riski ve iş güçlüğü zamlan 7/11426 
sayılı Kararnamedeki azamî miktan, malî sorumlu
luk tazminatı (900), eleman teminindeki güçlük zam
mı (2 800) lirayı geçemez. 

C) İktisadî Devlet Teşekküllerinde kurulmuş ke
falet sandıklarına tabi ve açıklardan sorumlu nakit 
ve kıymet muhafızlanna Bakanlar Kurulu Karan 
aranmaksızın ayda (900) liraya kadar malî sorumlu
luk tazminatı ödenir. 

D) Millî İstihbarat Teşkilâtı ile Emniyet Teş
kilâtında görevli personele ödenmekte olan iş riski, 
iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zamlan; 

a) Yıllık izin, hastalık izni, görevin yapılması 
esnasında veya görevden dolayı hastalanma, yara
lanma ve sakatlanma hallerinde, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve görevli bulunma hallerinde; 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil müddetle
ri içerisinde, kesilmez. 

E) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 2 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 ncü mad
desi ile değişik ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerinde 
sayılan personel ile bu maddeler kapsamına giren 
kurumlanıl sanatkâr yöneticileri, sanatkâr genel mü
dürleri, sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğretmenleri
ne 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesiyle getirilen 
değişik ek maddeye göre verilecek yan ödemelerin 
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miktarı Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan son
ra Kültür Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulun
ca saptanır. 

BAŞKAN — 50ı nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum: 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği: 
Madde 51. A) 1765 sayılı Üniversiteler Personel 

Kanununun değişik 15 nci maddesine göre, kuruluş 
ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya diğer 
öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına, 
aşağıda gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve ge
lişme güçlüğü ödeneği verilir. (Bu ödenekler tedrisat 
devam ettiği sürece ödenir.) 

1 nci 2 nci 3 ncü 
derece derece derece 

(TL.) (TL.) (TL.) 

a) öğretim üyeleri: 
Profesör 
Doçent 

b) Öğretim üye ve 
yardımcıları: 
Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Okutman 
Uzman 
Çevirmen 

7 500 4 500 3 500 
5 500 3 500 2 500 

3 500 
3 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 

2 500 
2 500 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 

2 000 
2 000 
1 500 
1 500 
1 50O 
1 500 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve yük
sekokulların hangi dereceye gireceği üniversitelerarası 
kurulca tespit edilir. 

Akademiler için bu tespit, üniversitelerarası kuru
lun tespit ettiği dereceler esas alınarak akademilerara-
sı kurulca yapılır. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, 4 . 9 . 1974 
tarih ve 7/8876 sayılı Bakanlar Kıfrulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan yönetmelik ile ek ve tadillerinde 
belirtilen esaslara göre ödenir, 

Kuruluş kanunlarında kuruluş ve gelişme güçlüğü 
veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üniver
site ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi ödeme
ler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve gelişme 
güçlüğü ödeneği verilir, 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında mev
cut olanlara ilâveten diğer bir öğretim kuruluşunun 
açılması halinde verilmez. 

B) HİZMET ÖDENEĞİ : 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 

sayılı Kanunla değişik 15 nci maddesine göre öğretim 
üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler üze
rinden hizmet ödeneği ödenir, 

1 nci 2 net 3 ncü 
derece derece derece 
(TL.) (TL.) <TL.) 

a) Öğretim üyeleri: 
Profesör 
Doçent 

b) Öğretim üye ve 
yardımcıları: 
Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Uzman 

4 500 
3 300 

2 700 
2 100 

2 100 
1 500 

2 100 1 500 1 200 
2 100 1 500 1 200 
1 500 1 200 900 
1 500 1 200 900 

Hizmet ödeneğinin ödenmesi ile ilgili usûl ve esas
lar Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 51 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

- 667 — 



Mi Meclisi B : 57 27 . 2 . 1977 O : 1 

52 iıci maddeyi okutuyorum. 
Ek Ders Ücretleri : 
Madde 52. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 176 ncı maddesi (söz konusu ka
nunun 89 ncu maddesindeki oranların ilgili kurum
lar itibariyle Bakanlar Kurulunca saptanmış olması 

şartıyle) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlanyle 
okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim 
üyeleri ve diğer personele saat başına verilecek ek 
ders ücreti aşağıdaki azami miktarlar üzerinden öde
nir. 

1. Genel ve mesleki teknik yüksekokullarda : 
Öğretim görevlileri, öğretmen, doktoralı asistan pratisyen hekim 
Doçent, uzman hekim 
Profesör 

2. (a) Orta dereceli okul ve kurslarda, halk eğitimi okuma, yazma kurslarında ve 
gezici köy kurslarında görev verilenler 

b) Endüstriyel örgün ve yaygın eğitim yapan orta dereceli erkek ve kız teknik 
eğitim kurumlarında atelye ve endüstriyel ders görevi verilenler ile Fen ve 
Anadolu liselerinde ders görevi verilenler. (Ta rım Bakanlığına bağlı orta 
dereceli okullar dahil) 

3. 

4. 

5. 

Ders saati ücreti 
TL. 

Gündüz 

60 
80 

ıoo 

Gece 

80 
100 
120 

Kurumlann elemanlannuı yeriştirilmesiyle ilgili meslekî okul, kurs ve hizmet içi 
eğitimlerde, meslekî ve teknik eğitim hizmetlerinde; 
a) öğretmen ve öğretmen niteliğine haiz bulunanlar Ue kurum personeline 
b) Kurum dışında sağlanan uzman ve teknik personele 
c) (1) nci bentteki personele (1) nci bentte belirtilen miktarlar 

Kadrosu Kse ve dengi okullarda olup, gece öğrenimi yapan 
ders okutan öğretmenlere 1 nci bentteki ücretler ödenir. 

yüksekokularda 

Yay - Kur bünyesinde faaliyet gösteren açık ve örgün yüksekokullarda bir kad
ro karşılığı olmaksızın görev alan : 
Asistan 
öğretim görevlisi ve öğretmen 
Doçent 
Profesör 
Ücretle ders okutulan öğretim kurumlarında öğretim üye ve yardımcılarının 
ikametgâhlanmn veya daimî görev yerlerinin bulunduğu ilin sınırlan dışında ol
mak şartıyle : 
100 ve daha az Km. uzaklıktaki kurumlarda % 50, 
101 ve daha çok Km. uzaklıktaki kurumlarda % 100 
oranında zamlı ders ücreti ödenir. 

6. Her dereceli okularda millî güvenlik bilgisi dersi okutan ve konferaslanm ve
ren subaylara 

25 

30 

30 
40 

60 
75 

100 
125 

25 

35 

40 

40 
50 

35 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 ve 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı 
Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü maddesi gereğince fiilen ek ders görevi verilenlere ders saati başına verilecek 
ek ders ücreti aşağıdaki azamî miktarlar üzerinden ödenir. 
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Ders saati ücreti 
TL. 

Gündüz Gece 

a) kalp 4.irademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları (N. B. C. Okulu 
İstihbarat Okulu.... gibi) ve ^arp okullarında ders görevi verflen Üniversite Personel Kanununa tabi öğretim 
üye ve öğretim üye yardımcılaırı ile Öğretin» görevliliği niteliği üniversite senatosunca kabul edilen asker ve 
sivil kişilere Üniversite Personel Kanununun değişik 14 ncü maddesine göre hesap edilecek miktar; (öğret
men olarak görevlendirilenlere öğretim görevlisi gibi ücret ödenir.) 

b) Orta dereceli askerî okullarda, (askerî liseler, astsubay hazırlama okulları... gibi) ders görevi verilen
lere, bu maddenin (A) bölümünün 2/a sırasındaki miktar. • • . 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesine göre öde
necek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır : 

1. Öğretim üye ve yardımcıları ile üniversite ve yüksekokullarda ders görevi verilen diğer personele sınav 
dönemlerinde her sınav dönemi için sınav döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan 
ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

2. öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhları veya daimi görev yerlerinden herhangi biri, il 
dışında olmak kaydıyle, lO'ö Km. ve daha aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 101 Km. 
ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ders ücreti ödenir. 

3. Enaz % 50ı öğrenci kontenjan artışına dayalı ikili öğretim yapan fakültelerde, 2 nci öğretim için, öğre
tim üye ve yardımcılarına, haftada 8 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1977 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı metninin 52 

nci maddesine aşağıda belirtilen «D» fıkrasının eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

D) 1765 sayılı Kanunun bazı maddelerini değişti
ren 1991 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde kayıtlı 
ek ders ücreti hakkındaki hükümler, üniversite, aka
demi ve 1472 sayılı Kanunla üniversite ve akademilere 
bağlanan yüksek okullara, öğretim kurumları dışın
dan gelen öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve asistan
ları için de aynen uygulanır. 

Kocaeli İçel 
Sedat Akay İbrahim Göktepe 

Samsun Bursa 
Hüseyin Özalp önol Sakar 

Ankara Yozgat 
1. Hakkı Köylüoğlu Ö. Lütfi Zararsız 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, yüksek 
malumlarınızdır 1472 sayılı Kanunla üniversite ve 
akademilere bağlanan özel yüksekokullarda dışarı
daki kurumlardan ders veren öğretim üyeleri ve gö
revlileri ücretlerini almaktadır. 

Arkadaşlarımızın getirdiği önerge buna bir açıklık 
vermektedir. 

Bu nedenle katılıyoruz. 
BAŞKAN — Anayasanın 94 ncü maddesiyle.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İlgisi yoktur Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oylarına su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi, kabul ettiğiniz önergedeki değişiklikle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Konferans ücreti : 
Madde 53. — A) 657 saydı Devlet Memurları 

Kanununun 176 nci maddesine göre, üniversite veya 
fakülte yönetim kurullarınca tespit edilen öğretim 
programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 100 
Lirayı aşmamak üzere kurumlarca tespit olunan 

miktarlarda her bir konferans için konferans ücreti 
ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans 
ücreti ödenemez. 

B) 3 . 6 . 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Aka
demileri Kanununun 11 nci maddesi gereğince Harp 
Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okul
larda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okul-
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lan, istihbarat okulu, «N. B. C. okulu.... gibi») konfe
rans verenlerden : 

Ders saati 
basma 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara 50 
b) Türk ve yabancı general, amiral 

ve subaylara 60 
c) Üniversite öğretim üyelerine 75 

Lira konferans ücreti; ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ KISIM : Hazine ve Kamu kuruluşları

na ait hükümler : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Hazine işlemleri : 
Hazine bonoları ve avans işlemleri : 
Madde 54. — 10)50 saydı Muhasebei Umumiye 

Kanununun 80 nci maddesinde yazıh ödemeleri zama
nında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsim
lik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yön
de etkilenmesini önlemek amaçları ile malî yıl için
de gerçek ve tüzelkişilere en çok bir yıl vadeli Hazine 
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satınalma-
ya, satılacak Hazine bonolarının satış şartlarını ve 
miktarlarını tespite 1211 sayılı Kanunun 50 nci mad
desi esaslarına göre T. C. Merkez Bankasından kısa 
vadeli avans almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

İç istikraz tahvilleri : 
Madde 55. — Üçüncü maddede tespit edilen mik

tara kadar iç istikraz akdine Maliye Bakam yetküi-
dir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nispeti, ihraç fiyatı, 
itfa süresi ve diğer, şartlan Maliye Bakanlığı tarafın
dan tespit olunur. Tahvilerin faiz ve bedelleri ile 
bunlarla ilgili ödemeler ve istikraza ilişkin bütün iş
lemler, her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tah
viller kamu kurumlarının yapacakları artırma, eksilt
me ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satı
lan Millî Emlâk bedellerinin ödenmesinde, itibarî de
ğerleri üzerinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkaniacak Devlet tahvilleri, 
isteyenler adına, tahvillerin taşıdığı şartlarla, banka
larda hesap açtınlmak suretiyle de ihraç olunabilir. 
Bu usulde tahvil ihracının şekil ve şartlan Maliye Ba
kanlığı taraf ından tespit olunur. 

Yeniden ihraç edilecek iç borçlanma tahvillerine 
uygulanacak faiz oram, Hazinece ihraç olunmuş ve 

halen tedavülde bulunan Devlet iç istikraz tahvillerin
de de uygulanır. 

BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Program ve proje kredisi ile dış istikraz : 
Madde 56. — A) Yaban" devletler, uluslararası 

kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla 
yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince, belli 
hizmetler, taahhütler, yatırımlar veya projeler 
için sağlanacak yardımlar ile program ve proje 
kredisi olarak malî yıl içinde elde edilecek imkân
ların Türk lirası karşılıklarını, malzeme ve hizmet 
bedellerini bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan 
ilgili daireler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

ilgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan mik
tarlardan ydı içinde harcanamayan bakiyeler ertesi 
yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunıur. 

1976 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla te
min edilmiş bulunan Türk lirası karşılıkları ile mal
zeme ve hizmet bedelleri hakkında da yukanda yazdı 
esaslar dahilinde işlem yapılabilir. 

B) Yabancı devletler veya uluslararası kurum
lardan anlaşmalan gereğince sağlanarak genel büt
çeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçele
rinde yer alan proje kredileri karşılıkianndan daha 
fazla kredi kullanma imkânı hâsıl olduğu takdirde, 
fazla kredi imkânlarım ilgili daire bütçelerinin (B) 
cetveline gelir ve gider bütçesinin ilgili tertibine öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Yabancı devletler ve uluslararası kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine gö
re; Hükümetimizle bu Devlet veya kurumlar tara
fından sarf, mahal veya gayesinin müştereken tespiti 
mukarrer meblâğı ve söz konusu anlaşmalar ahkâ
mının tatbiki dolayısıyle sarfı gerekecek parayı, 

a) Yabancı devlet kuruluş ve uluslararası ku
rumlardan sağlanmış veya sağlanacak hibe yardım-
lanyle proje veya program kredilerinin hâsıl ettiği 
veya edeceği Türk Lirası karşılıkianndan, 

b) Bu şekilde tahassul eden Türk Lirası karşı
lıkianndan evvelki yıllarda yapılan ikrazların tahsil 
olunacak faiz ve resülmaUanndan, 

c) Hükümetimizce yabancı devlet kuruluş ve 
uluslararası kurumlardan düşük faizle sağlanan kre
dilerin daha yüksek faizle kullandırılması neticesinde 
tahassul eden veya edecek olan faiz farklarından 
(Bu kredilerle ilgili olarak müstakrizlerle yapılan an
laşmalarda bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz kal-
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ması kaydıyle) ayırarak muayyen hesaplara yatırmak 
veya tespit edilen amaçlar için kullanılmak üzere büt
çeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları sarfa 
Malîye Bakanı yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakıl
mış olup da Hazine muamelesi olarak borçlarına kar
şılık harcanmış meblâğları bütçeye gelir ve ödenek 
ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

£) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına tahsis olunan özel 
çekme haklarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşılıkla
rını, gerektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapı
lacak geri ödemelerin gerektirdiği meblâğları Maliye 
Bakanlığı Bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Yabancı devletler, uluslararası ku
rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan istikraz 
suretiyle sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak amacıyle anlaşmalar 
hükümleri gereğince kamu ve özel sektör kurumları
na ikraz veya devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir; 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
teşekküllerince ve diğer her türlü dış kaynaklarca 
kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası 
kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına ve
rilecek kredileri anlaşmalarındaki şarîiarıyle garanti 
etmeye özel sektör kurumlarına verilecek kredilere 
Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesin
de transfer garantisi vermeye Maliye Bakam yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Yıllık programlarla tespit edilen dış 
finansman ihtiyacının karşılanması mıaksadıyle, 244 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyle 
yürürlüğe girer. 

1976 yılında ve daha önceki bütçe yıllarında akte-
dilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Selektif Kredi Fonundan Ödemeler : 
Madde 59. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatıl

ması, yatırımların ve ihracatın teşviki ve banka kay

naklarının ekonomik gelişme hedeflerine yönlendiril
mesi amacıyle 7/5822 sayılı Karara ve bu kararın ek 
ve tadillerine dayanılarak müstakrize, selektif kredi 
tonundan faiz farkı ödemesi yapılır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden-
ler..̂  Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli Saymanliklardaki Kıymetlerin Hazineye İn
tikali : 

Madde 60. — Maliye Bakam, bütün saymanlıkla
rın çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan 
mamelek ve emanetler de dahil olmak üzere her çe
şit paralarını Hazine hesaplarına ithal ettirmeye, bu 
hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli ted
birleri almaya yetkilidir. 

1050 sayıh Muhasebei Umumiye Kanununun tarif 
ettiği bir saymanın idare ve sorumluluğunda ohnayan 
kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler..; Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geri Verilecek Paralar : 
Madde 61. — 27 . 6 . 1963 gün ve 261 sayılı Ka

nun gereğince, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) kod 
numaralı programı (05) kod numaralı altprogramınm 
(527) kod numaralı faaliyetine konulan geri verilecek 
paraların ödeme şekil ve usulleri Maliye Bakanlığın
ca tespit olunur. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, 
fazla ödendiği tespit olunan miktarlar 6183 sayılı 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre geri alınır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler...; Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm : Hazine ve Kamu Kuruluşları İliş
kilerine Ait Hükümler : 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Finansman İhti
yacı : 

Madde 62. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1977 
yılı finansman ihtiyacını karşılamak üzere; 

a) Maliye Bakanlığınca tespit edilecek şartlarla 
özeî ek iç istikraz tahvilleri çıkarmaya ve Devlet Ya
tırım Bankası aracıhğıyle 1211 sayılı Kanunun 48 nci 
maddesi gereğince sözü geçen kuruluşlara imkân sağ
lamaya, 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadî Teşebbüsleri ta
rafından çıkarılacak bonolara «Hazine Kefaletti» ver
meye ve 1211 syıh Kanunun 51 nci maddesi uya
rınca avans açtırmaya, 
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Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine kefa

letini haiz bonoların toplamı geçen yıllar hariç on 
milyar liradır. Gerektiğinde bu miktarı bir misline 
kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler..; Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıntılı Harcama Planlan : 
Madde 63. — 1977 malî yılında, genel bütçeye 

dahil daireler, katma bütçeli idareler, belediyeler, be
lediyelere bağh kuruluşlar, özel idareler, kamu ikti
sadî teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve döner ser
mayeli kuruluşlar, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek 
esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Harcama tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbiriyle borç ve alacak durumlarını ilgili 

mercilere vermek zorundadırlar. 

Maliye Bakanı madde kapsamına giren idare, ku
ruluş, teşebbüs ve kurumlardan her türlü malî işlem
lerinin tamamını, borçlanma ve borç ödeme imkân
larını incelemeye, programa uygun harcama yapama
yan ve bilgi, belge ve hesaplarım ibraz etmeyen idare, 
kurum, teşebbüs ve kuruluşların bütçe ödeneklerini 
kesmeye ve bütçe ödeneklerini en etkin şekilde kul
lanmak üzere tedbirler almaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Belediyelerin borç, tahkim ve terkin işlemleri : 
Madde 64. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 

müessese ve işletmelerin 691 sayılı Kanun ve 1376 
sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 59 ncu maddesinin 
(a) fıkrası gereğince yapılan tahkimler sonunda do
ğan Hazineye olan borçlarının 1312 sayılı Kanuna 
göre yapılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kı
sımları terkin olunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — 6 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı 
Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca tah
kime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3 . 10 . 1963 
tarih ve 347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 
5 yıllık dönem sonunda başlaması kabul edilen borç
lardan. T. C. Merkez Bankasına yapılacak olan tedi
yelerin faiz ve anapara taksitleri için 1977 malî yı
lında ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz yürütül
mez. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye değişikliği ve kâftt ilişkin hükümler : 
Madde 66. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yö

netim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1976 net kârlanyle eski yılar kârları ve fevka
lâde ihtiyatlarından ödenmiş sermayelerine mahsup 
edilmeyen ve Hazine hissesine isabet eden miktarları, 
bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman prog
ramları veya genel kurul kararları gereğince serma
yelerine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek 
üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye 
Bakanlığı yetküidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 
a) Geçmiş yılar faaliyet kârlarından ödenmemiş 

Hazine hisseleri. 
b) Millî Korunma Kanununa göre yaprak tütün 

ekici piyasalarında destekleme alımlarında kullanıl
mak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen ser
mayeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Ka
nunun geçici 3 ncü maddesinin (C) fıkrasına göre 
Hazineye ödenmesi gereken tutarlar, 

c) 196 sayılı Kanuna göre çıkardan kararname
ler gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne verilen yap
rak tütün ekici piyasalarında destekleme alımı yap
ma görevi sonunda tahakkuk eden kârlar. 

d) 9 . 3 . 1972 gün ve 1571 sayılı Kanun gere
ğince 1973 ve daha evvelki yıllarda tahakkuk etmiş 
olup da T. C. Merkez Bankası nezdindeki fona yatı-
rılamayan tutarlar, 

e) 1976 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan 
vergi borçlan 3e bu borçlarla ilgili gecikme zammı 
ve faizlerim; 

Yaprak tütün destekleme alımı zararian dolâyısı 
ile tahakkuk etmiş alacaklanna ve Tekel Genel Mü
dürlüğü döner sermayesine mahsup etmek için gerek
li bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçek
leşmesi amacıyle yeterli tutarları bütçeye; mevcut ve
ya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gider 
kaydettirmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 

Madde 68. — Kamu ortaklarının ve iştirakleri
nin yeniden düzenleme tedbirlerini gerçekleştirmek, 
sermaye artırımlarına katılmak, yatınm ve finans
man programlannın gereklerini yerine getirmek amaç-
Iarıyle; 
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a) Hazinece sermaye artırımlarına katılınmasına 
ve her türlü sermaye paylarının satınalınmasına; 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
devrettirmeye ve onlar tarafından da devraldırmaya; 

c) Kamu İktisadî Teşebbüslerin Hazinece ikraz 
edilen meblâğları yıllık yatırım ve finansman prog
ramlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyle gerekli 
meblâğı, niteliğine göre bütçeye gelir veya ödenek ve 
gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 69. — Devlet Yatırım Bankası Kanunu
nun 2 nci madesi dışında kalan Kamu İktisadî Te
şebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programın
da öngörülen yatırımlarının finansman için Devlet 
Yatırım Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden 
yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Özel Otomatik Ödemeler : 
Madde 70. — Genel bütçeye dahil daireler, kat

ma bütçeli idareler, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve 
diğer kamu iktisadî teşebbüslerinin; geçmiş yıllarda 
ve 1977 malî yılında, birbirlerine, Hazineye, belediye
lere bağlı kuruluşlara, özel idarelere, Devlet Yatırım 
Bankasına ve T. C. Merkez Bankasına, her çeşit iş
lemlerden doğan tüm borç ve alacakları ile dış borç
larını nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye 
ve ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve ala
caklarının ödeme şekil ve zamanını tespit etmeye, 
mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlem
ler sonuçlarını gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut 
ve yeniden açılacak tertiplere, yeteri kadar ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum 
ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını, 
talep halinde her zaman Maliye Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

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

Madde 71. — a) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sa
yılı, 12 . 6 . 1973 tarihli ve 350 saydı ve 26.7.1965 
tarihli ve 691 sayılı, 22 . 5 . 1975 gün ve 1902 sayılı 
tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 sayı
lı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Ka

nununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine 
borç ve alacaklarım, yukarıdaki mahsup işlemlerinin 
yapılabilmesi için, yahut yıllık yatırım ve finansman 
programının gereği olarak ya da küçük meblâğların 
hesaplardan tasfiyesi amacıyle kısmen veya tamamen 
erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
b) (a) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları 

dolayısıyle Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borç
ları Devlet iç istikraz tahvilleri verilmek suretiyle tas
fiye olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine 
ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince ya
pılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek 
ve gider kaydının yapılmasında bu kanunun 70 nci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıl
lar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu ka
nunların uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu 
olan kurumlardan da faiz aranmaz. 

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

Madde 72. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış borç
ları, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) kod numaralı 
(Borç ödemeleri) programının (02) kod numaralı (Dış 
Devlet borçları) altprogramımn ilgili faaliyet, harca
ma kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

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

Madde 73. — Genel bütçeye dahil dairelerle, kat
ma bütçeli idareler bütçelerinde kamu iktisadî teşeb
büslerine yapılacak «İktisadî transferler ve yardım
lar» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesi hükmünden yararlanır. 

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

Madde 74. — Maliye Bakanlığı bütçesinin (920 
İktisadî transferler ve yardımlar) programı (01) alt
programımn (121 — Hükümetçe alınacak tedbirler 
dolayısıyle ödenecek görev zararları) faaliyetindeki 
ödenekten, 1976 daha önceki yularda tahassül eden 
görev zararları ile 1977 yılında ortaya çdtacak görev 
zararlarını, ilgili kamu iktisadî teşebbüslerine ödeme
ye ve bu ödeneği yeteri kadar artırmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Made 75. — Hükümet tarafından destekleme alını
lan için çıkanlacak bonolara Hazine kefaleti vermeye 
nin bu görevleri nedeniyle gerekli finansman ihtiyaç
ları için çıkarılacak bonolara Hazine kefaleti vermeye 
Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 76 ncı 
madde Kültür Bakanlığı ile ilgili olacak. 

Madde 76. — Kültür Bakanlığının Kuruluş Ka
nunu çıkıncaya kadar : 

2287 sayılı Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinde 
öngörülen tarihî ve bediî kıymeti haiz eserlere mah
sus müzelerin her türlü tesis, idare, idame ve aynı 
kanunun tarihî abidelerin muhafaza ve tamiri hiz
metleri ile ilgili yetki ve hükümlerine dayanılarak 
müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür Mer
kezleri» nin proje ve inşaatları Kültür Bakanlığınca 
yürütülür. 

BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli hükümler : 
Köy İşleri Bakanlığının yapım işleri : 
Madde 77. — Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş Ka

nunu çıkıncaya kadar; 
a) îçmesuları yapımında, 6200, sayılı Devlet Su 

İşleri Kuruluş ve Görevleri Kanununun yapım, ba
kım, satmalına, harcama ve muameleleri ile ilgili 
hükümlerinin, 

b) Köy yollan yapımında, 5539 sayılı Karayol
ları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy 
yollan ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı ka
nunun yapıma bakım, satınalma, harcama ve muame
leleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulamasına Köy İşleri Bakanlığınca devam 
olunur. 

BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum; Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

78 nci maddeyi okutuyorum. 
Jandarma Genel Komutanlığı Lojmanları : 
Madde 78. — Millî Savunma Bakanlığına muhas-

sas lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafaza
larına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli ve 19G sayılı 
Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtı için 
de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

79 ncu maddeyi okutuyorum. 
Mahsup süresi : 
Madde 79. — Muhasebei Umumiye Kanununun 

1Ö8 nci maddesinde merkez için tespit edilen mahsup 
süresi malî yılın 4 ncü ayı sonunda biter. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

80 nci maddeyi okutuyorum. 

Bursların krediye dönüştürülmesi : 
Madde 8Q. — Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil 

dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerinde yer 
alan yurt içi yükseköğrenim bursları ile ilgili öde
nekleri, bunların krediye dönüştürülerek tahsisini 
sağlamak amacı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne devrettirmeye yetkilidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, dev
raldığı bu ödeneklerin kullanımında ilgili kuruluşlann 
talimatına uyar. 

Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adı 
geçen kurumca uygulanmakta olan miktarlar esas 
alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağlanan 
burslar, ancak ilgilinin isteği üzerine krediye dönüş
türülür. 

Bu madde hükmü Kamu İktisadî Teşebbüsleri için 
de uygulanabilir. 

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

81 nci maddeyi okutuyorum. 

Silâhlı Kuvvetlerin Vergi Muafiyeti : 
Madde 8. — 1977 malî yılı içinde, Gümrük giriş 

tarife cetvelinin (27,09) pozisyonuna giren hampet-
rolün Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için 
yabancı ülkelerden ithal edilen veya yerli hampetrol-
den istihsal olunan ve Gümrük giriş tarife cetvelinin 
(27,10) pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağ
ların Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçtan içlin 
yabancı ülkelerden ithal edilen veya yerli hampet-
rölden istihsal olunan ve Gümrük giriş tarife cetve
linin (27,10) pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî 
yağların Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtına teslimi; 
Gümrük Vergîsi, Belediye Hissesi, İthalde alınan 
Damga Resmi, Rıhtım Resmi, İthalde ve dahilde alı
nan İstihsal vergileri ile Hazineye katma bütçeli Ma-
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relere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, 
resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesna
dır. 

(27,10) Gümrük tarife pozisyonuna giren akarya^ 
kıt ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşki
lâtı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya on
ların göstereceği lüzum üzerine akaryakıt ikmalini 
yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çer
çevelinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları 
için muafen ithal olunan hampetrolden elde edilen 
ürünlerin ciheti askeriye ve Millî İstihbarat Teşki
lâtına tahsis olunmayan kismı yukarıdaki istisnadan 
faydalanamaz. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hiz
metlerinin yürütülmesi için yurt dışından ithali zo
runlu bulunan savaş silâh, araç, makine ve teçhizatı 
ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış alımla
rı bu maddenin birinci fıkrasında yazılı vergi ve re
simlere tâbi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ihtiyacı için Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca dış memleketlerden satınah-
nacak sîlâh, makine, jeneratör, telsiz,, radar ve mu-
haibere cihazları, televizyon ve sistemlerine ait ci
hazların, Ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların par
ça ve levazımatı 1977 malî yılı içinde gümrük ver
gi ve resimlerden muaf olarak ithal olunur. 

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

82 nci maddeyi okutuyorum. 
Devlet Hesaplarında Kuruşlu İşlemler : 
Madde 82. — Devletin, para cezaları da dahil 

olmak üzere, her türlü gelir ve giderlerinin tarh, ta
hakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp, ge
ri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunların
da ve diğer mevzuatında tespit edilmiş miktar ve 
nispetler değişmemek şartryle, lira esası kabul edile
rek elli kuruş ve daha aşağı kesirler atılır, elli ku
ruştan fazla kesirler liraya çıkarılır. 

Vergi sorumlusu gerçek veya tüzelkişilerin, yapa
cakları ödemelerle ilgili olarak hesaplayacakları ver
gi toplamının elli kuruşa kadarki (elli kuruş dahil) 
lira kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çıkarı
lır. 

Pul yapıştırmak suretiyle yapılan tahsilat bu hük
mün dışında bırakılmıştır. 

Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gi
dermeye ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

83 ncü maddeyi okutuyorum. 
Katma Bütçeli İdareler : 
Madde 83. — Bu kanun hükümleri, kendi Mitçe 

kanunlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak 
kaydryle, katma bütçeli idareler halikında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenle;?... Kabul edilmiştir. 

84 ncü maddeyi okutuyorum. 

Yol Yenileme Giderleri : 
Madde 84. — 1381 sayılı Kanunun ek 4 ncü mad

desinin (a) fıkrası uyarınca Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesinde yer alması gereken yol yenileme, bakım ve 
onarım giderleri, 1977 yılında Maliye Bakanlığı Büt
çesinde göSteriMr. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

85 nci maddeyi okutuyorum. 
Malî Yılda Uygulanmayacak Kanun Hükümleri : 
Madde 85. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 

sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü maddeleri
nin, her yıî Orman Bakanlığı Bütçesinde ve aynı Ka
nunun 35 nci maddesinin her yıl Orman Genel Mü
dürlüğü Bütçesine konulacak ödenek miktarına ait; 

b) 12 . 6 . 1937 tarih ve 3202 sayılı Ziraat Ban
kası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 
25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (C) fıkrası; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Mü
dafaa Kanununun 21 . 10 . 1960 tarih ve 107 sayılı 
Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat 
Odaları Kanununun geçiri 3 ncü maddesi; 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Vergisi Kanununun 66 nci maddesi ile bu maddeye 
yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu 
Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 ncü maddesi; 

f) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında 
24 . 5 . 1957 tarihli ve 6972 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin (a) bendi; 
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kel Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının ilgili kurumlan, Karayolları 
Genci Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Merkez ve iller ku
ruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Yargıtay, Yük
sek Hâkimler Kurulu, Adlî Tıp Meclisi ve T. C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğüne ait evrak ve vesaikin im
hası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanunun hü
kümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönetmelikler 
esasları dairesinde yapılabilir.) 

1) Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, İstan
bul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani 
telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu mad
deye ek 5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 sayılı; 13,12.1934 
tarihti ve 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 tarihil ve 1569 sa
yılı; 16 . 4 . 1933 tarihli ve 2142 sayılı; 11 . 6 . 1933 
tarihli ve 2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanu
nun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1 5 . 1930 
tarihli ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi; 

m) 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Ha
va Yolları Kanununun 12 . 6 . 1959 tarih ve 7359 
sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin 2 nci fık
rası, 

ıı) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
31, 32, 37, 59 ve 92 nci maddeleri; 

*>) 16 . 7 . 1945 tarihli Ve 4792 sayılı İşçi Si
gortalan Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla 

h) 10 . 5 . 1969 tarihlî ve 1164 sayılı Arsa Ofisi 
Kanununun 5 nci maddesi; 

i) 6831 sayılı Orman Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek madde ile bir 
geçidi madde eklenmesine dair 29 . 6 . 1973 tarih ve 
1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesine (A) fık
rasının (d) bendi ile ek 4 ncü maddesi aynı Kanu
nun 3 ncü maddesi ile eklenen 6831 sayılı Kanunun 
geçici 6 ncı maddesi; 

j) 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 sayılı Tarım Kre
di Kooperatifleri ve birlikleri Kanununun geçici 
5 nci maddesi : 

Hükümleri 1977 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilgili program, a'Itprogram, faa
liyet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları 
dahilinde uygulanır. 

k) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesa
ikin imha edilmesi hakkında 26 . 3 . 1956 tarihli ve 
6696 sayılı Kanunun, 

(Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Te-

değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen 
tahvillere yatırilacak yedek akçeler için maddede ön
görülen % 40'lık limit; 

p) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 199 
ncu maddesi; 

r) 9 . 3 . 1973 tarih ve 1571 sayılı Bazı Tekel 
Maddeleri fiyatlanna yapılan zamlardan elde edilen 
hâsılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir Dep
rem Fonu hesabında toplanılmasına dair Kanunun 
1 nci maddesi; 

s) 7 . 3 . 1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Ka
nununun 5 . 4 . 1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Re
formu Kanununun 8 nci maddesiyle değişik 23 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendi, 

ş) 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanu
nunun 201 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi, 

t) 6327 sayılı Kanuna, 2 . 1 . 1961 tarih ve 202 sa
yılı Kanunla eklenen madde; 

u) 23 . 2 . 1963 gün ve 196 sayılı Dış Seyahat 
Harcamaları Yergisi Kanunu hükümleri 1977 malî 
yılında uygulanmaz. 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 
1 nci maddesinin son fıkrası 13, 21 ve 44 ncü mad
deleri ile bu Kanuna 920 sayılı Kanun île eklenen ek 
madde 1977 malî yılı için uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önergeler, vardır 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gerekçe: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 

çok uzun yıllardan beri birikmiş, tarihî ve ilmî de
ğeri olmayan ve bugün arşivde muhafazasına lü
zum kalmayan sayısız evrak bulunmaktadır. Ge
nellikle çok eski yıllardaki daireler arası yazışma-
lan içine a'an bu dosyalar, yersizlik yüzünden tas
nif imkânını da kaybetmiş ve istifadesi mümkün 
olmayan yığınlar haline gelmiştir. 

Yukarıdaki sebeplerle 1977 malî yılı Bütçe Ka
nunu tasansınm 85 nci maddesinin («k») fıkrasın
da adlan geçen bakanlıklar arasına, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı da alınmak suretiyle bu tür 
evrak ve vesaikin imhasına olanak sağlanmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Adana Ankara 
Yılmaz Hocaoğhı H. Turgut Toker 

Balıkesir İsparta 
Ahmet İhsan Kırımlı Ali İhsan Balım 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1977 yılı Bütçe yasa tasarısının 85 nci maddesi

nin, Anayasanın 126 nci maddesinin ikinci fıkrası
na aykırı olması nedeniyle, tasan metninden çıkarıl
masını öneririz. 

1976 Bütçesindeki benzer madde Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiştir. 

İstanbul Muğla 
Reşit Ülker Ali Döğerli 

İstanbul İstanbul 
İlhan özbay Abdurrahman Köksaloğlu 

İstanbul Ankara 
Kâzım özeke Muammer Alıcı 

Bolu İstanbul 
Abdi Özkök Bahir Ersoy 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1977 yılı Bütçe Kanun Tasarısının 85 nci mad

desinin «a» fıkrası, hem Anayasanın 126 nci mad
desine aykırıdır hem de orman köylerinin kalkınma
sını sağlayacak 50 milyondan az olmamak üzere 
ödenek konulmasını önlemektedir. 

Bu açılardan, madde metninden çıkarılmasını 
öneririz. 

Not : 1976 Bütçesinde aynı fıkra Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiştir. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

İstanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu 

İstanbul 
Kâzım Özeke 

Muğla 
Ali Döğerli 

İstanbul 
İlhan Özbay 

Bolu 
Abdi Özkök 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1977 yıh Bütçe Kanun tasarısının 85 nci mad

desinin «d») fıkrasının hem Anayasanın 126 nci mad
desinin ikinci fıkrasına aykırı olması hem de bele
diyelere Gider Vergisi Yaısasıyle sağlanan, yakla
şık yılda 250 milyon liranın, 1977 yılında sağlanma
sını önlemesi bakımından madde metninden çıka
rılmasını öneririz. 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker Abdurrahman Köksalbğhı 

İstanbul Muğla 
Kâzım özeke Ali Döğerli 

İstanbul Bolu 
İlhan özbay Abdi Özkök 

Not : 1976 Bütçesindeki aynı fıkra Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1977 yıh Bütçe Kanun Tasarısının 85 nci mad

desinin «e» fıkrasının, hem Anayasanın 126 nci mad
desinin ikinci fıkrasına aykın oSması ve hem de be
lediyelere bu yasa ile sağlanan yaklaşık olarak yıl
lık 55 milyon gelirden, belediyeleri yoksun bırak
ması bakımından madde metninden çıkarılmasını 
öneririz. 

İstanbul Muğla 
Reşit Ülker ABİ Döğerli 

İstanbul İstanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu Kâzım özeke 

İstanbul Bolu 
İlhan özbay Abdi Özkök 

Not : 1976 Bütçesindeki aynı fıkra Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1977 yılı Bütçe Kanun tasarısının 85 nci madde

sinin «f»( fıkrasının, Anayasanın 126 nci maddesine 
aykırı olması ve ayrıca korumaya muhtaç çocuk
lara ödenek verilmesini engellediği için madde met
ninden çıkarılmasını öneririz. 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker Abdurrahman Köksaloğlu 

Muğla İstanbul 
AH Döğerli Kâzını Özeke 

İstanbul Bolu 
İHıan özbay Abdi Özkök 

Not : 1976 Bütçesindeki aynı fıkra Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1977 yıh Bütçe Kanun tasa

rısının 85 nci maddesinin sonuna «ü» fıkrası olarak 
aşağıdaki hükmün eklenmesini arz, teklif ederiz. 

«1977 yıh Bütçe Kanun tasarısının 35 nci mad
desinin son fıkrası». 

Antalya İçel 
İhsan Ataöv İbrahim Göktepe 

Ordu Samsun 
Bilâl Taranoğlu Mustafa Dağıstanlı 

Kocaeli Kastamonu 
Sabri Yahşi Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Şimdi okunan önergeleri aykırılık 
durumuna göre yeniden okutarak, işleme koyaca
ğım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve yedi arka
daşının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Kondisyon?.. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, bu 
önergeyi işleme koymanız mümkün değildir. Müsaa
de ederseniz, dünkü müzakerelerden bazı hususları 
iyi anlatamadığını intibaı edindiğim için, kısaca iza
hat vermeme emrinizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — İzahat değil Sayın Başkan; kısaca 
ifade ediniz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Şimdi, Sayın Başkanım 
85 nci madde bütçeyle ilgili birtakım kanun hüküm
lerinin uygulanmasını ilgilendiriyor. Şimdi bakınız 
Sayın Başkanım, bunlar 1956 yılında çıkarılan bir 
kanun, 1937 yılında çıkarılan bir kanun, 1958'de, 
1957'de, 1956'da, 1963'de, 1961'de, 1969'da çıkarı
lan kanunlar. Yüksek malumlarınızdır Sayın Baş
kanım, 1937'de Türk Devletinin bütçesi 500 000 000 
liraydı. Yüce Meclis 500 000 000 lira iken bir kanun 
çıkarmış, «500 000 000'luk bütçenin % 0,5'ini ayı
rın» demiş. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, 37 ile ne 
işi var, Anayasa değişmiş, İçtüzük değişmıiş. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, rica ediyorum, 
lütfen. Görüşünü almak zorundayım, rica ediyorum; 
kısa da rica ettim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, Sayın Eken 
bilmeyebilir; ama burada «37», yazıyor Sayın Baş
kanım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 37 olsun; bu Ka
nunu durduramazsınız. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Şimdi, bu kanunlar, bun
lar, 40 yıldan beri uygulanamıyor. Neden uygula
namıyor?.. Eşyanın tabiatına aykırı da, ondan, efen
dim. Bütçe 1956 .yılında 4,5 milyar lira, bugün 225 
milyar lira. 

Şimdi, Sayın Başkanım, bu önerge, «85 nci mad
deyi kaldırın» diyor. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Bu Kanunu 1969' 
da kim çıkardı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — 85 nci maddeyi kaldır
dığınız takdirde, bütçeye birtakım ödenekler ko
nulacak, ödeneklerin konulması gerekiyor. Bu öde
neklerin nereden karşılanacağını lütfen arkadaşları
mıza sorun, onlar cevap vereceklerdir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Oyîayamaz-
stnız bunu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Ve bu önerge, Anaya
sanın 94 ncü maddesinin son fıkrasına aykırı açıkça 
gider artırıcı mahliyette olduğu cihetle, oylanması 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Anayasaya aykırıdır, maddedeki hüküm Anayasa
ya aykırıdır. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir) — Sayın Başkan... 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Dün Anayasaya 
aykırılığını savunmuyordunuz; Anayasaya aykırılığı 
defalarca saptanmış... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Anayasaya aykırılığını 
nerede... 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Anayasa Mahke
mesinde. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Cebinizde mi Anayasa 
Mahkemesinin karan. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Hiç mi gazete oku
muyorsunuz?... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, bir daki
ka efendim, bir dakika efendim, rica ediyorum... Kar
şılıklı görümenin imkânı, İçtüzüğe göre, yok, lütfen... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Anayasa Mahkemesi
nin iradesini cebinize aldıysanız, diyeceğim yok. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir) — Sayın Başkan, ufak bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

85 nci madde, Anayasanın 126 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının zikretmiş oülduğu, bütçe uygulaması 
ile ilgili bir hükmüdür. Bu itibarla, Anayasanın 126 
nci maddesine uymadığı iddia edilemez. YıKardan 
beri, Bütçe kanunlarında aynı gerekçe ile yer alır. 
Kaüdı ki, Muhasebe! Umumiye Kanununun 39 ncu 
maddesi vardır ki, 85 nci maddenin birçok fıkrala
rı gelirlerle ilgilidir, hangi gelirlerin, ne şekilde tah
sil edileceğine dair hükümlerle ilgilidir. Muhasebei 
Umumiye Kanununun 39 ncu maddesi, her sene 
Bütçe kanunlarında vergi ve resimlere müteallik 
tarh ve cibayet usulleri, kanun ve nizamlara tabi
dir; Muvazenei Umumiye Kanunu, her sene, vergi ve 
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resimlerin tahsiline mezuniyet verir», şeklinde hü- j 
küm ihtiva etmektedir.. 

Bu itibarIŞa, 85 nci maddenin hiMim!eriîîin bir
çoğu Muhasebei Umumiye Kanununun 39 madde
sinde aramış olduğu hükümleri gelkümektedlr. 

Ayrıca, şayet 85 nci maddenin tümü veya birkaç j 
fıkrası kaldırılırsa, bu takdirde bazı fasıSardaki i 
ödeneklere yeni artışlar, yeni iJâveüer yapmak ge
rekecektir. Bu, doğrudan doğruya, bütçe giderle
rini artırıcı nlteSJlde olacaktır ve Anayasanın 94 ncü 
maddesinin son fıkrasına aykırı olacaktır. 

Bu itibarla, işleme konmaması gerekir. 
Arz ederim efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
usu! hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oylarına 
sunuyorum: Kabul edenler... 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Zili 
çaldınız mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Mehmet, ihtilâf 
çüksr. Mehmet, ihtilâf çıkar. j 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) •—• Sayın Baş
kan, neye göre kabul edilmemiştir?.. Sonradan ge
len üyeler oîdu. 

İtiraz ediyoruz. 
BAŞKAN — AMım efendim; sordum, rica eJ,û-

yorum... Büyük farkla kabul edilmemiştir efendim, 
bir tereddüt yok. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — İtiraz edi
yoruz. 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre itirazınız varsa, ona 
göre işîem yaparım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İçtüzüğe gö
re itiraz ediyoruz efendim. ı 

BAŞKAN — Tüzüğe göre itiraz, yerinden bir 
krşi söyleyerek oînıaz, biliyorsunuz, onun için söy
ledim. (C. H. P. sıralarından gürüîiiüler) Tamam 
efendim, soruyorum efendim. Bir itiraz için, lâalet-
tayin itiraz İçin, kalkmak var; bir de İçtüzüğe gö- ı 
re, «B'lz şu kadar sayıda milletvekili buna itiraz edi
yoruz» denir. 

Yeniden oyEuyorum: Önergeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Peki, kabuî edemeyen 
önergeleri tekrar oylayacak mısınız efendim? j 

BAŞKAN — Hayır efendim, işte, bunun muame
lesi bitti. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydsn) — Bundan sonra da öner
geler var efendim. 

BAŞKAN — Onları da oylayacağım ayrı ayrı. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Kabul edilmeyen öner
geyi tekrar oylayacaksınız! 

BAŞKAN — Efendim, başka bir konuda oldu
ğu için oyliayacağmı. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Tümü reddedildi efen
dim... 

BAŞKAN — Rica ederim, efendim. 
Sayın Reşit Ülker ve arkadaşlarının, (A) bendi

nin madde metninden çıkarılmasına dair önergesini 
.oyarınıza sunuyorum: Kabuî edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Ülker'in, (D) fıkrasının madde metninden 
çıkarılmasına dair önergesini oylarınıza sunuyorum: 
K&bul edenler... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Okunarak yapıl
sın. 

BAŞKAN — ... Kabuî etmeyenler... Kabul edil
meni ?ş&. 

Sayın ÜSker ve arkadaşlarının, (E) fıkrasının 
madde metninden çıkarılmasına dair... 

REŞİT ÜLKER (İsianbu) — Önergeyi okuya
rak koyun efendim. 

BAŞKAN — Efendiim, okundu, bilgileriniz var. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tekrar okuyun. 

BAŞKAN — Peki, okuyayım efendim. 
«85 nci maddenin (E) fıkrasının hem Anayasanın 

125 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı oüması ve 
hem de belediyelere bu yasa ile sağlanan yaklaşık ola
rak yıilık 55 milyon geüirden belediyeleri yoksun bı
rakması bakımından madde metninden çıkarı'knası-
nı öneririm» diyor. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Ülker'in «Bütçe Kanunumun 85 nci mad
denin (F) fıkrasının Anayasanın 126 ncı maddesine 
aykırı oüması ve ayrıca korunmaya muhtaç çocuk
lara ödenek verilmesini engellediği için madde met
ninden çıkarılmasına» dair önergesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenfer... Kabuî etmeyenler... Öner
ge kabul cdiimemiştir. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Korunmaya muh
taç çocukların ödeneklerini kaldırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Toker ve arkadaşla
rının «85 nci maddenin (k) fıkrasında adları geçen 
bakanlıklar arasında Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanağının da alınmak suretiyle bu tür evrak ve ve
saikin imhasına olanak sağlanmasını»! öneren öner
gesi. 

Komisyon katıhyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 

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

Sayın İhsan Ataöv ve arkadaşları, «85 nci mad
desinin sonuna (ü) fıkrası olarak aşağıdaki hükmün 
eklenmesini arz ve teklif ederiz» diyorlar. 

«1977 yı!ı Bütçe Kanun Tasarısının 35 nci mad
disinin son fıkrası» 

Sayın Komisyon katılıyorlar mı? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Kahhyoruz efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Neye katı

lıyor efendim? Geçmiş bir maddeyi nasıl oya su
nuyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Bir dakika, iyi anlayamadım Sa
yın Ö '̂çen, buyurun. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Eğer, yanlış 
anMnadîysaım, aynı bütçenin, 1977 Bütçesinin 35 nci 
maddesinin son paragrafı oya sunulmaktadır, yanlış 
anlamadımsa. 

BAŞKAN — 85 nci maddesinin sonuna (ü) fık
rası olarak... 

ORAL MAVİOĞLU (İçe!) — Nedir efendim? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Ölçen' 

den rica ettim, izahat allıyorum. Lütfedin efendim. 
1977 yılı Bütçe Kanun Tasarısının 35 nci mad

desinin son fıkrasının da ifâvesini istiyor. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 35 nci mad

de üzerinde işlem bitmiştir. 
ORAL MAVİOĞLU (İçe!) — Olur mu, işîera 

bitmiştir. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika, yaptığım işte 

bir aykırılık var mı? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Nasıl yok Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, efendim mü

saade edin. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Bir 
iş^em yaptım mı daha efendim? 

Evet Sayın Ölçen... 

ı AHMET ŞENER (Trabzon) — Tekriri müza
kere yapmıyor musunuz Sayın Başkan? 

J BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bunun tüzüğü, 

Anayasası ortada, burada tekriri müzakere.... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Şener, bir daki

ka... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyon Baş

kanı iştirak ediyor. 
BAŞKAN — Sayın Şener, bir dakika. 

I Evet Sayın Ölçen?.. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, 

35 neî madde, bir işüem... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Hilei seriye ile 

Başkanlık yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, hilei seriye fa-

üân yok, bir dakika, tenevvür ediyorum. 
ORAL MAVÎOĞLU (İçel) — Bile bile yapıyor

sunuz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Evet Saym Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 35 nci mad

de üzerinde bir işüem geçmiş, oylanmıştır. Bu de
fa 85 nci madde içinde 35 nci madde ile ilgili hiçbir 
hususu oya sunamazsınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bunun ne katsayı ile i?-
I g'si var Sayın Başkanım, ne de tekriri müzakere ile 

ilgisi var. 
BAŞKAN — Beyanınızı aldım Sayın Başkan. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım» mü
saade buyurun. 

BAŞKAN — AMım beyanınızı efendim, tamam. 
Tekrar sormıa imkânım yok, size sordum, bir arka-
dışımızın da ikazını a.dım. 

} Bu önergeyi işleme koymuyorum. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Tekriri müzakere de-
| ğiî efendim. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvelce geçmiş bir 
şeyin tadili mahiyetinde olduğu için koyamıyorum 
efendi] m. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın.Başkan,' 
usul müzakeresi açm bu önerge hakkında. 

I İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul müzakere
si açın. 

BAŞKAN — Usuü müzakeresine lüzum görmü-
j yoruın efendim. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Nasıl görmüyor
sunuz? 

BAŞKAN — 85 nci maddeyi kabul ettiğiniz öner
ge ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıya bir yeni madde eklenmesini isteyen bir 
önerge var, okuutyorum: 

Yüce Başkanlığa 
Bütçe Kanun tasarısına yeni bir madde eklene

rek aşağıdaki hükmün konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Madde. — 5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Ka
nunun 14 ncü maddesinin (C) fıkrası, bu Kanunun 
35 nci maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksı
zın uygulanır. 

Bo!u Adana 
Müfit Bayraktar Yılmaz Hocaoğîu 

İsparta Afyonkarahisar 
Mustafa Cesur Mete Tan 

Samsun 
Mustafa Dağıstanlı 

BAŞKAN — Bu önerge de, az evvel işleme koy-
nısdığımı önerge ile aynı • mahiyettedir. Onun için iş
leme koymuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

86 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 86. — 1487 sayılı .Boğaziçi Üniversitesi 

Kuruluş Kanunundaki malî hükümler 28 . 2 . 1973 
tarihine kadar yürürlüktedir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabîiî edenler... Etmeyenler... Kabul ediliîlştsr. 

87 nci maddeyi okutuyorum, 
Madde 87. — Emmiye! ve Jandarma Kuruluşları 

için, kadrolarında bulunan her türlü silâh ile araç 
ve gereçlerin mevcut hükümlere tabi olmaksızın yurt 
dışından ithale Iç'şîeri Bakanüığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediîmişiir. 

88 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük ve Yürütme : 
Madde 88. — Bu Kanun 1 . 3 . Î977 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
89 ncu maddeyi okutuyorum. 
Maddîe 89. — Bu Kanunun, 
a) Kendi MecEsleri ile ilgili hükümlerini Cum

huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile 
ijgîli hükümlerini, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maîiye Bakanı, 
Yüiüiür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyUarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sîîyın miSetvekileri, maddelerin oylanması bk-
HEŞiİr. 

1977 ma'î yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki son konuşmalara geçiyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeüerin isimleri
mi okuyorum: D. P. Grupu adına Sayın Cevat Ön
der, M. S. P. Grupu adına Sayın Fehmi Cumahoğ-
Eu, C. H. P. Grupu adına Sayın Hayrettin Uysal, 
A. P. Grupu adına Sayın Sebati Ataman. 

Şahısları -adına Söz aüan sayın üyeler ise, sayın 
Veli Bakıriı, Sayın Mehmet özkaya, Sayın Hüseyin 
Erçellk, Sayın Hasan ÖzçeGk, Sayın Osman Aykul, 
Sayın Ekrem Kangal, Ssym Fahri özçeüıik, Sayın 
Sabri Tığlı, Sayın Etem Eken, Sayın Orhan Senem-
oğ'a, Sayın Kadir Özpak, Sayın Ned :m Korkmaz, 
Sayın Tufan Doğan Avşargiî, Sayın llhami Çetin'-
dL'r. 

î k söz D. P. Grupu adına Sayın Cevat Önder' 
indir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, Sa
yın Cevat Önder yerine D. P. Grupu adına Sayın 
Hasan Korkmazcan konuşacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Korkmazcan. 
D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ

CAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekiî-
feri; 

1977 malî yılı Bütçe görüşmelerinin sonuna gel
miş bükmüyoruz. Bu seneki bütçe görüşmelerimin 
îjğırhk noktalarını yine ekonomik konular ve ileriye 
fLİ birtakım tahminlerle ilgili tartışmalar teşkil et-
nı'ştlr. 

1977 ma'ıî yılı Bütçe görüşmelerinin başladığı 
günden bugüne kadar iktidar partisi sözcüleri ile, 
«namıuhalefet partisi sözcülerinin hangi konulara 
ağırik verL'klerine bakıhrse, bu konuşmaların, gü-
nÜRîüzdeki Türkiye şartlarını yansıtmadığı açıkça 
görülecektir. 

1977 yılında, Türkiye'nin ana sorunları nelerdir? 
Türkiye, şu anda, güncel olarak hangi problamlere 
çare aramak durumundadır? Millet Meclisinde, büt-
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çe müzakereleri dölayısiyle ortaya aülaa görüş
ler hangi maksatları yansıtmaktadır?. 

Bir mukayese yapıldığı takdirde, meclislerimi-
zin, maalesef, verimli bir bütçe görüşmesi sağlaya
madıkları sonucuna varmaktan kendimizi alıko
yamıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu seneki bütçe görüş • 
melerinde de, «Barajlar kiralı kimdir? Halkçı kim
dir?» münakaşaları yapılmış; bu sencki bütçe gö
rüşmelerinde de, «2 000 yılında Türkiye hangi nok
taya gelecek? 2 050 yılında neler' olacak?», 'mesele
leri görüşülmüştür. 

Halbuki, Türkiye, bugün, her an sokakta insan-
Iterın serçe gibi av'lanatoiMiğî bir geçitten geçmek
te; Türkiye, iktidar boşluğunun yanısıra, bir mu
halefet boşluğunun içerisinde,, demokratik siyasî ha
yalımızın. en bunalımlı dönemlerinden birisini ya
şamaktadır. 

- Dışarıdan, Türkiye'deki Meclis çatısı altodaki 
bütçe görüşmelerini takip edecek o"an insanlar zan
nederler ki; Türkiye günSük güîistanîık, her şey yo
lunda gidiyor; memleketin sorunlarına sahip çıkan'-
bir Hükümet var; vatandaşın haklarma sahip çı
kan bir muhalif et var; ger'ye «Barajlar kiralı sözü 
doğru mu, yanlış mı? Halkçı Ecevit sloganı yararlı 
mı, değl mi?» meselesi kakmış, bunların tartışma
sı yapılıyor! (D. P. sıralarından «Bravo»( sesleri, al
kışlar) 

Ama, Türkiye'de, MecMse kendi iradesini ema
net olarak verdiği insanlara kulak vermiş olan Türk 
mlletl, seçime gidilen bir yıMa, çözüme kendi ekiy
le sandık başına giderek yaklaşacağı bir dönemde 
Meclisten umut ettiğini bulamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu seneki bütçe görüş
meleri, yine rakam' salataları arasında geçmiştir. 
Sayın Başbakanın, sayın Maliye Bakanının, bura
daki, bütçemin takdimi sırasında yaptıkları görüş
meler ve sayın Ana Muhalefet Partisi Liderinin ona 
verdiği cevapüar, birtakım- rakamlardan ibarettir. 

Bu rakamları, biz, en-azından sekiz seneden b?ri 
ayniyle dinliyoruz. Yani, Türkiye'de artık, politika 
ile birazcık ilgilenenler, «Sekiz, on yıldan beri ne
rede idik, nereye geülik? Kaç- Kattık, kaç kaıt daha 
çoğaldık?» meselesini biliyor. Santimıime kadar cğ-
•renfiilmıiş rakamlar yine tekrardandı ve bu tekrarlar' 
karşısında Ana Muhalefetin sözcüsü, Sayın Demir 
rel'e, geriye doğru, 27 yımk, ileriye doğru 25 yıllık 
foV koridor takdim ederek, bu koridorda at koş
turmasına vesiSe hazırlamaktan başka ciddî bir mu-
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halefe! örneği de, ciddî bir muhalefet tenkidi de 
koy aıma:lı!ar. 

Şimdiki bütçe mıüzEkerelerinin, ekonomik ko
nularda, enflâsyon konusunda, ihracat rakamların
da, yatinmlar, temel atmalar konusunda ve erken 
seçim meydan okumaları ile geçişi karşısında, mec-
EJs'ioiLiK'izîn, gerçekten, Türkiye'nin sktüalitelcrinli 
takip edliyor mu, etmiyor mu şeklinde, üzerimde dü
şünülmesi lâzımdır. 

Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayacak bir Yü
ce Kurutan, en sa9 işbnşındaki Hükümet kadar, ken
di sorunıMuklarmdan kaçar bir vaziyet içerisinde 
olduğunu bu 'bütçe müzakereleri bir kere daha or
taya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım* 1977 malî yılı Bütçe mü
zakereleri, yanlış bir alanda cereyan etmiştir. 

Bütçenin müzakeresine başladığımız günden bu 
yana takip edilen müzakere zemininin hatasız olabil
mesi için birtakım şartlar gereklidir. Evvelâ, Türkiye' 
de ciddî bir iktidar bulunması, tutarlı bir iktidar bu
lunması, dürüst bir iktidar bulunması gereklidir. Bu 
j'oktur. Türkiye'de... Sadece rakamlara dayanan, sa
dece ekonomik konulara dayanan ve ekonomik alter
natiflerin tartışıldığı. bir bütçe müzakeresinin devam 
edebilmesi, başlatılabilmesi için bazı şartlar vardır ve 
ıiîk şart, memlekette ciddî bir iktidarın bulunmasıdır; 
o şart yoktur. 

'Bu iktidarın, memleketin asayişini sağlayabilmiş 
olması lâzımdır, can ve mal güvenliğinin her şeyden 
önce, Devletin bininci görevi olan görevlerin yerine 
gefiriliffiiş olması lâzımdır. 

İktidarın, kanunlara uyma alışkanlığı içerisinde 
ve kanun hâkimiyetini kurma çabası içerisinde olma
sı lâzımdır; bunlar da yoktur. Ve bir iktidarın, ekono
mik tedbirlerinin tartışılabllmesi için, ekonomik politi
kası olması lâzımdır. Bu iktidarın ekonomik politika
sı yoktur, plan ve program anlayışı yoktur. 

Bir hükümetin, bütçesindeki rakamların, ciddiye 
alınabilmesi için, evvelâ bir bütçesi olması lâzımdır 
ve nihayet programı, bütçesi ciddiyetle ele alınıp tar
tışılacak Mr iktidarın sözüne güvenilir ve eleştiriler
den ders alabilecek bir iktidar olması lâzımdır. Bu 
şartların hiç birisi 1977 Mal! yılı Bütçesini görüştü
ğümüz dönem içerisinde Türkiye'de mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bugün ciddî 
bir iktidar yoktur, bir iktidar boşluğu vardır. Demok
rasi dönemine girdiğimiz 39- küsur yılhk zaman içeri
sinde iktidar boşluğunun bugünkü kadar belirgin ho
yratlara ulaştığı dönem görülmemiştir. Memleketin iş-
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lerine sahip çıkan bir iktidar kanadı dahi mevcut değil
dir. 

İktidarın mensupları, iyi işler, Meclislerde, bütün 
partilerin iştiraki ile ortaya çıkarıldığı zaman onlara 
sahip çıkmakta; fakat memlekette şikâyet konusu oîan 
gelişmelere sahip çıkmamaktadırlar, bunları koalisyon 
olmanın mazereti arkasında sığınarak geçiştirmeye gay
ret etmektedirler. 

İktidarın koalisyon kanatları, işbaşına geldikleri 
gün, bir cephe oldukları iddiasında idiler, hem de bir 
inanç cephesi oldukları iddiasındaydılar. Halbuki, bu
gün «cephe» sözünü artık kendileri de ağızlarına al
mamaktadırlar ve iktidar partileri birbirlerini muha
lefetten daha fazla eleştirir duruma gelmiş bulunmak-
tadırlan 

Bütün bu göstergeler, bugünkü işbaşındaki iktida
rın, devlet sorumluğuna, ciddiyetine ve dürüstlüğüne 
sahip bir iktidar olmadığını, bir menfaat, çıkar or
taklığı hüviyetini iktisap ettiğini göstermektedir. İki 
sene önceki • Milliyetçi Cephe harekâtı, bugün, bir, 
«menfaatciler cephesi» görünümü ile noktalanmış bu
lunmaktadır. 

Böylesine, memleketin ci'ddî meselelerinden uzak
laşmış bir heyetin getirdiği kâğıt üzerindeki birtakım 
rakamları ciddiye alarak yapılacak bütçe eleştirileri. 
memleketimizin içinde bulunduğu şartları dddiye al
mamak anlamını taşır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, iktidarın getir
diği bütçenin normal ölçüler içerisinde ele alınabil
mesi için, Türkiye'de her şeyden önce asayişin sağ
lanmış olması, can ve mal güvenliğinin sağlanmış ol
ması gerekirdi. Ben, bütçenin tümü üzerinde yapılan. 
iktidar partisine mensup sözcü arkadaşlarınım konuş
malarını, hakanların ve Sayın Başbakanın konuşmala
rım, Ana Muhalefet Partisi liderinin konuşmalarını 
tetkik ettim. Görüyorum ki, burada, asayl'ş konusuna 
ağırlık veren her hangi bir husus yer almamıştır. Âde
ta, Türkiye'de üniversiteler çalışabilmekte, sokaklar 
hürriyet içerisinde, asayiş içerisinde; poîi&in gücü, ka
nunsuzluk yapanların yakasına yapılabilmekte; her şey 
yerinde; vatandaş yatağında rahat uyuyabiliyor; tek 
mesele, birtakım rakamların hayalî mi olduğu, haya
lî olmadığımı noktasında toplanıyor! 

Değerli arkadaşlarım, bugünün Türkiye'sinde 
Devletin ilk görevi olan asayişin, can ve mal güvenli
ğinin sağlanabilmesi hususu, yerine getirilememekte
dir. Devlet, siteler içerisinde doğmuştur ve devletlerin 
ilk görevi can ve mal emniyetini sağlamak olduğu 
için, sitelerin etrafına sur çekilmiştir. Modern dev-
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i Jetlerde, hukuk devletinin işlerlik kazandığı ülkelerde, 
vatandaşların canım ve malını emniyete alan sur, ka
nun hâkimiyetidir. Bugünkü Türkiye'de kanun hâki
miyetinden bahsetmek imkânı kalmamıştır. Bir eşkıya 
çetesi dahi, her hangi bir bölgede hâkimiyet ilân et
tiği zaman, kendisine dehalet edenlere, kendisine sığı
nanlara ilk ağızda can ve mal emniyeti sağlar. Ken
di adına hutbe okutan Atçalı Kel Mehmet dahi, ken
disine dehalet edenlere evvelâ can emniyeti, mal em
niyeti vaat ediyordu. Bu memlekette, kanun adına, 
Cumhuriyet adına, Anayasa adına, hukuk devleti adı
na bir yönetim yapılacaktır. Bu yönetimi üslenenler, 
maalesef, Atçalı Kel Mehmet kadar dahi, devletin 
fonksiyonundan haberleri görünmemektedirler. 

Bugünkü Hükümet, sadece, memlekette cereyan 
eden kanunsuzluklara göz yummakla, bunlar karşı
sında seyirci kalmakla yetinmiyor, kendisi de kanun
lara uymuyor; kanunlara uymamakta ilk hareketi biz
zat Hükümet gerçekleştirmiş bulunuyor. 

Memleketlerde kanunsuzluklar her zaman görülür. 
Kanun hâkimiyetinin en iyi işlediği ülkelerde dahi 
asayiş bozuklukları vardır; ama asayişi bozan ha
diseleri takip edecek polis, arkasından mahkeme, ar
kasından hapisane vardır. Türkiye'deki gibi, başta 
Hükümetin, kanunlara sırt çevirdiği, arkasından da 
sokaktaki her türlü kanunsuzluğun alabildiğine işle
diği bir ülkede, şartların normal olduğunu iddia ede
bilmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de, isteyen, 
insafına kaldığı ölçüde vurgun yapabilmektedir; iste
yen, canının istediği genci köşe başında kıstırıp öl-
dürebilmektedir; isteyen, canının istediği üniversite kür
süsünü işgal edebilmektedir; üç.beş tane silâhlı zor
ba, keyifleri çatarsa, gönülleri isterse, gidip devletin 
yurdunu işgal altında aylarca tutabilmektedirler» 

Bu şartların olduğu bir yerde, bütçe görüşmeleri
nin sadece rakamlara dayalı olamayacağı şeklindeki 
başlangıçtaki teşhisimin gerçeklere dayandığı hususu
nu bütün milletvekili arkadaşlarım takdir edecekler
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü Hükümetin bir 
ekonomik politikası da yoktur, bugünkü Hükümet, 
kendisi bir ekonomik politika tayin etmez. Bir bak
kal dükkânı ortaklığında dahi, bir kahve işletmecili
ğinde dahi, ortaklar arasında, ileriye matuf kararlar 
müzakere sonucunda alınır; ama bugünkü Hükümet
te, Türkiye'nin ekonomisinin kaderi ile ilgili karar
lar, karşılıklı muhtıraîaşmalarla, kapı arasında bir -
birini sıkıştırmalarla alınmaktadır. Oturup da, cid
diyetle bir ekonomik politika tayin edildiği yoktur, 
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Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, başlangıç yıl
larında, ekonomisinin temelini, dış (Memeler dengesin
deki açıkların kapatılması hususunu, Arap yarımada
sındaki, Ortadoğu ülkelerindeki petrol zenginlerinin 
vereceği kredilere bağlamıştı; ama onlar gerçekleş
medi. Arkasından, italya'nın vereceği kredilere bel 
bağlandı; arkasından, demirperde gerisi ülkelerin, ken
di hesaplarına uygun olarak verecekleri kredilere bel 
bağlandı. Yani, Türkiye'de ekonomik politikayı, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti değil, Türkiye gibi bir 
memlekete kredi vermeyi göze alabilen her hangi bir 
ülke çizebilir. Bugün ağırlık, demirperde ülkelerinde 
bulunmaktadır. Onlar, uzun vadeli birtakım kredileri 
açabildikleri için, Türkiye'nin ekonomik politikasını 
demirperde ülkeleri çizmektedir, bizim Hükümetimiz 
değil. Böyle bir Hükümetin getirdiği bütçenin elbette 
ciddiyeti bahîskonusu olamaz. 

Bu Hükümetin planı, programı da yoktur değerli 
milletvekili arkadaşlarsın. Sayın milletvekili arkadaş
larım, bütün işlere plansızlık hâkimdir, konferansçıhk 
hâkimdir; projeksiyonlarla meşguldür Hükümet. Bi
zim bildiğimiz kadarıyle, hükümetler, ekonomik po
litikalara yön verecek en önemli araç olan bütçeleri, 
yıllık dönemler içerisinde Meclisten çıkarırlar. Geçen 
sene 1976 yılı bütçesi Meclislerimizde müzakere edil
miş ve kabul edilmişti. Bu bütçenin yürütlicülüğü Hü
kümete verilmiştir. İşte bir yıl tamamlandı, 1977 yılı 
bütçesinin görüşmelerini de bitirdik, biraz sonra Yü
ce Heyetinizin oylarıyle 1977 yılı Bütçesi hakkında da 
karar verilecek. Hükümetlere düşen, bu bir yıllık büt
çe dönemi içerisinde, «Devlet gelirlerin] ne ölçüde ar
tırmışlar? Bu gelirlerden ne kadarlarını memlekete ya
rarlı yatırımlara yöneltebilmişler ve bütçe vasıtasıyle 
vatandaşlar arasındaki refah farklılıklarını nasıl dü
zeltebilmişler? Sosyal adaletin gereklerini yerine geti
rebilmişler ve bütçe dönemi içerisinde ne kadar fi
zikî yatırım gerçekleştirebilmişler?» bunlarla övünür 
ciddî hükümetler. Halbuki, bu Hükümet, kendi büt
çe dönemi içerisinde işlerin iyi gitmediğini gördüğü 
için, iyi gitmeyen işleri başka, sebeplerle örtebilmek, 
başka vasıtalarla örtebilmek, dikkatleri başka alanla
ra çekebilmek için uzun vadeli projeksiyonlardan bah
setmektedir: Türkiye'nin 243 yıl sonra dahi Avrupa 
seviyesine gelemeyeceği şeklinde projeksiyonlar ya
panlar da var; Türkiye'nin, iki sene sonra Avrupa'
nın 1 numaralı devleti olacağı şeklinde projeksiyonlar 
da yapanlar var. Bunların hepsi sübjektif konulardır 
ve hele Hükümeti ilgilendiren, doğrudan doğruya Sş-
başındaki Hükümeti ilgilendiren konular değildir. 
Bunlar teorik bir konferansta ele alınıp tartışılabilir, 
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bir açık oturumda konuşulabilir; «Türkiye 2ÖÖ0 yı
lında hangi noktaya gelecek, hangi noktaya gelmeli
dir?» diye; ama, sabah akşam TRT ekranlarına çı
kıp da, vatandaşın, günlük nafakasını nereden temin 
edeceğinin sorusuyle kıvrandığı bir ülkede, 2000 yı
lının, 2050 yılının masallarını anlatmak, ciddî hükü
met anlayışıyle bağdaşmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Hükümetin bütçesi 
yok, dedim. «Peki, neyi müzakere ediyoruz biz şu 
anda?» diyeceksiniz. 

Biz, bu Hükümetin bütçesini müzakere etmiyoruz, 
bu Hükümetin kapı aralığında 15 milyar, Bütçe Kar
ma Komisyonunda 1355 milyar daha ilâve edilmiş 
olan rakamlar taslağını müzakere ediyoruz. Dünyanın 
hiç bir memleketinde, Türkiye Cumhuriyetinin bun
dan önceki dönemleri de dahil, böylesine gayrî ciddî 
bir bütçe hazırlığı görülmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir Hükümetin bütçesi ol
saydı, bu hükümet, o bütçeyi birlikte yürüteceği me
murlarına kaç lira maaş vereceğini, katsayının kaç ola
cağını tayin ederdi evvelâ. Bu bütçe kamu personeliy
le yürütülecektir. «Kamu personelinin bu yıl eline ne 
kadar ücret, aylık geçmelidir?» konusunda dahi Hü
kümet belli bir şey söyleyememiştir. Bütçe bağlanır
ken, «katsayı 10» denilmiş; kapı eşiğine varmadan, 
ortaklardan birisi, «Bu, 11 olmah» demiş, öbür or
tak hızım alamayıp, «12» demiştir; Meclislerden de 
12 olarak çıkmıştır. Ama, bu, bizim 12 olarak,, belki 
yeterli olmayacağım tespit ettiğimiz rakamın ortaya 
çıkışı dahi, bir hükümetin önceden hadiseleri göre
rek, hayat şartlarındaki değişmeleri görerek kararlaş
tıracağı bir husus olsaydı, muhalefet olarak sadece 
tenkidimizi yapmaktan ibaret bir görev yapabilseydik, 
daha büyük bir tebrikle Hükümetin karşısına çıkar
dık, 

Ama, bugün, Hükümetin, bütçe hazırlamamış ol
duğunun, ayaküstü ortaya konulan birtakım rakamları 
alt alta yazmaktan ibaret bir görev yapmış olduğunun 
şuuru içerisinde bulunuyoruz. Onun için, böylesine 
gayri ciddî Şartlarla hazırlanmış bir bütçenin rakam
ları üzerinde uğraşmak, rakamlarını tartışma konusu 
yapmak, Türkiye'nin, içinde bulunduğu şartlardan 
uzakta olmak gibi bir sonuç doğurur, diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe eleştirileri, eğer bu 
eleştirilerden yararlanmasını bilen bir iktidar var ise 
işbaşında, muhalefetin yaptığı bütçe eleştirileri fay
dalı olur; bu eleştirilerin ışığında hükümet, kendi po
litikasındaki sapmaları düzeltebilir ve Meclislerde 
meydana gelmiş olan endişeleri giderici açıklamalarda 
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bulunabilir. Ama, böyle bir yararlı sonuca ulaşabil- j 
mek için, işbaşındaki hükümetin, sözüne güvenilir 
bir hükümet olması lâzımdır. Bugünkü Hükümetin, 
sözüne güvenilir olduğunu söyleyebilecek bir tek Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi bulunabileceğini zan
netmiyorum; başta Hükümetin başındaki Sayın De-
mirel dahil, hiç kimse, bu Hükümetin sözüne güveni
lir olduğu iddiasında bulunamaz; çünkü, sözüne gü
venilmez bir kişi oluşun formülünü Saym Demire!, 
«Dün dündü, bugün bugündü» şeklinde ortaya koy
muştur, hâlâ o ilkelere sadık olduğunu dün gördük; 
Sayın Maliye Bakanı da aynen Sayın Süleyman De- I 
mirelMn, «Dün dündür, bugün bugündür» formülüne 
uygun cevaplarla muhalefetin eleştirilerini geşiçtirme-
ye kalkıştı. I 

Onun için, karşımızda, güvenilir ve eleştirilerden 
yararlanmasını bilecek bir hükümet yoktur. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, bundan bir 
müddet önce, liselerdeki ders kitaplanyle ilgili bazı eleş
tiriler oldu kamuoyunda. Bu eleştiriler karşısında, I 
bütün eksiklikleri tetkik ettirip, düzelteceğini vaat et
ti Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız; hâlâ liselerde, j 
«Felsefeye Başlangıç» kitabı okutulmaktadır, hâlâ ta
rih kitabı okutulmaktadır hâlâ sosyoji kitabı oku- I 
tulmaktadır; fakat bu kitaplar düzeltilmemiştlr. Da- I 
zeltilen şey, sadece, sol muhalefetin ve sol basınının I 
üzerinde durduğu hususlar olmuştur; ama «Felsefeye 
Başlangıç» kitabında, komünizmle mücadeleyi birin
ci prensip olarak ilân eden Hükümet döneminde yjszı- I 
lan Felsefeye Başlangıç kitabında, komünist manifes- I 
tosu yer almış bulunmaktadır. Marks'ın hayatının fel- I 
sefesinin anlatılması bir yana, komünistlerin en I 
önemli propaganda belgesi yer almış bulanmaktadır. I 
hâlâ düzeltilmemiştir. Bugün liselerde bir öğrenci, ko- I 
münist manifestonun mahiyetini bilmezse, geçerli not 
alabilmesi mümkün değildir; bugün liselerde bir fel- I 
şefe öğretmeni, komünist manifestosunun ezberlen- I 
mesi görevini öğrencisine verirse, suç işlemiş sayılma- I 
yacaktır. Sol muhalefetin gürültülü bir tarzda yaptı- I 
ğı eleştirilerden çekinerek hemen kürsüde kitap dü- I 
zeltmeye kalkışacaksınız; ama sağ muhalefetin yap- I 
tığı haklı bir eleştiriyi Hükümet programında, tele- j 
vizyon ekranlarında, Meclis kürsülerinde vaatlerini- I 
zin tam aksine, lise kitabında muhafaza edeceksiniz. I 

Türkiye'de 141 ve 142 nci maddeler yürürlükte ol
duğu halde, Devletin parasıyle bastınla» kitaplarda 
komünist manifestosu okutulacak, yayınlanacak ve 
bütün bunların karşısında tam bir suskunluğa, basını 
ile beraber, iktidar çevreleri girecektir. Bu eleştiriler- J 
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den ders almasını bilmeyen bir iktidarla karşı kar
şıya olduğumuzun en önemli belgelerinden birisidir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bilim olarak herhangi 
bir hususun öğretilmesi meselesiyle, eğitim problem
lerinin birbirinden ayrılmasını istiyoruz. Liselerde, 
her millet, her toplum kendi sosyal gerçeklerine göre 
eğitim verir. «Kari Marks'ın manifestosunu koyduk, 
bilimsel bir çalışma yapmış olduk gibi bir müdafaa, 
onun için geçerli değildir. Esasen, manifestonun, 
Kari Marks'ın bilimsel eserleriyle ilgisi yoktur; doğ
rudan doğruya bir propaganda aracı olarak ortaya 
çıkarılmıştır, bir siyasî bildiriden ibarettir ve o bil
diri de, Cephe Hükümetinin kitaplarında yer almış 
bulunmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bütün bu şartlar, 
Türkiye'de hukuka bağlı devlet inancında büyük 
tahribat meydana getirmişîlir. Bugün artık vatandaşla
rımızın büyük kısmı, hukuka bağlı devlet inancından 
uzaklaşmış, başka usullerle hakkını alabilme yolları 
aramaya koyulmuştur. Birtakım vatandaşlarımız, genç 
öğrenciler, Devletin, okuma güvenliğini, okuma hür
riyetini, hatta yaşama hürriyetini sağlayamayacağı 
umutsuzluğuna kapıldıkları için, kendi canlarını ken
dileri kurtarmaya girişmişler, birtakım vatandaşları
mız da rüşvetle, torpille iş gördürme yollarını geliştir
meye, usullerini geliştirmeye girişmişlerdir. Bunlar 
nereden geliyor? Türkiye'de hukuka bağlı devlet inan
cının yıkılışının sebebi nedir? Acaba tabanda birta
kım devlet kuruluşlarında görev yapan küçük rütbe
li memurların ihmallerinden mi hukuka bağlı devlet 
inancı ydulmaktadır? Acaba polis kadrolarında yer 
almış olan memurların, komiserlerin tutumlarından 
mı hukuka bağlı devlet inancı yıkılmaktadır? Yoksa, 
bunları yönetmekle görevli olan Hükümetin tutumun
dan mı hukuka bağlı devlet inancı yıkılmaktadır? Bi
ze göre her şey Hükümetin tutumuna bağhdır. 

Değerli arkadaşlarım; bu Hükümetin içerisinde 
yer alan partiler, vatandaşa yaptıkları devlet hizmet
lerini, götürdükleri devlet hizmetlerini pazarlıkla gö
türmektedirler. Vatandaşın vicdanını teraziye koya
rak hizmet götürme yolunu seçmektedirler. Vatanda
şın reyine göre hizmet götüreceklerini açıkça kürsü
lerde, meydanlarda söyleyebilmektedirler. 

Bir memlekete Başbakan gelmiştir ûlje, Başbakan 
Yardımcısı gelmiştir diye, Devletimüzin büyüğünü kar
şılayalım diye yola çıkan köylü vatandaşla bile, bu 
iktidarın, mensupları, «Bizimle olursanız işinizi görü
rüz» tarzında namusa ve dürüstlüğe sığmayan pazar
lıklar yapmaktadırlar; gelen vatandaşların içlerindeki 
şevki de kırmaktadırlar. 
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Değerli arkadaşlarım, 1977 Bütçesi seçim yılı büt
çesidir. Onun için burada bir hususu açıklığa kavuştur
mak istiyorum: 

1977 seçimlerine gittiğimizde gene köylere gidilip 
vatandaşlara, «Köyünüzün elektriğinin gelmesi için re
yinizi bize vermeniz şarttır, köyünüzün içme suyu gel
mesi için reyinizi bize vermeniz şarttır, memleketini
ze fabrika kurmamız için reyinizi bize vermeniz şart
tır» denilecek midir, denilmeyecek midir? Eğer, bunu 
diycceklerse, gelsinler evvelâ bu kürsüde söylesinler. 
Namuslu adam evvelâ burada söyler, Meclis zabıtla
rına söyler; ondan sonra, o fukara köylünün karşısı
na çıkar. 

15-20 seneden beri bir bardak içecek suyu has
ret olan köyler var, biliyorum; hâlâ merkep sırtında 
ve tulumlar içerisinde içme suyunu getiriyorlar. O 
köylü ile devlet adamı olarak gidip, bakanlık ara
basına binerek gidip de pazarlık yapmak, namuslu 
adamın yapacağı şey değildir, gcism' burada söylesin
ler evvelâ. (C. H. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Bundan sonra her köylü vatandaşa ilân edeceğim; 
gelip de rey üzerine pazarlık yapacak bir iktidar men
subu olursa, «Sen namussuz adamsın» diye yakasına 
yapışın diyeceğim, vatandaşa bunu söyleyeceğim. 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Bu, vatandaşı kanunsuzluğa itmek değil; en yük
sek makamlara yükseldikleri halde, fukara köylünün 
karşısında kanunsuzluk yapanların anlayacakları dille 
hitap etmenin yolunu vatandaşlara öğretmek olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım; bu hizmetler babalarının ke
sesinden yapılsa herhangi bir şey söylemeyiz, Kendi
lerinin verecekleri bir bağış bafciskonusu olsa birşey 
söylemeyiz; ama devletin genel müdür arabalarından 
konvoy yapacaksınız, onların himayesinde, gölgesinde 
kendi sözünüze inamlmadığı için vilâyetlerin valilerini 
konuşturarak, dairelerin müdürlerini konuşturarak 
propagandaya çıkacaksınız ve bir bardak suya has
ret kalmış vatandaşla rey pazarlığı yapacaksınız. 

CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Muhalefet için de 
mevzubahis değil mi idi? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Muhale
fet için de mevzubahis tabiaîıyle. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) *— «Bize 

rey verirseniz hizmet ederiz» sözünü Cumhuriyet Tür
kiye'sinde 30 yıldan beri demokrasi mücadelesi veri
len bir memlekette söylemeyi, ayıp kabul ediyoruz. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Helikopterle gi
diyorlar. 

HASAN CERİT (Adana) — Giderler. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim* 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, Türkiye'de bugün sosyal dengesizliğin 
artması vakıasıyle karşı karşıyayız. Türkiye'de millî 
ve manevî değerlerin maalesef milleti bütünleştirici, 
bağlayıcı bir unsur olmaktan yavaş yavaş çıkarıldığı 
bir dönemi yaşamaktayız. Türkiye'de milletin beyni 
olan üniversitelerin yaşamadığı, çalışmadığı bir dönem
den geçmekteyiz. Bir memleketin üniversitesinin ça
lışmaması demek, aşağı yukarı beyin felcine yaklaş
ması demektir. Bugünkü 3-4 yıldan beri devam eden 
arızi hal, bir kaç yıl daha devam edecek olursa, Tür
kiye hakkında 10-20 yıl sonra iyi tahminlerde buluna
bilmek kolay olmayacaktır* 

Aziz arkadaşlarım; biz bu gerçekçi tabloları or
taya koyduğumuz zaman, acaba iktidar partilerinin, 
mensuplarının düşündükleri gibi kendimizi karamsar
lığa, kötümserliğe mi kaptırmış oluyoruz? Biz, aslında 
iyimseriz ve Türkiye'de kim hangi kanun dışı, dürüst
lük dışı yola girerse girsin, demokratik gelişmenin ar
tık durdurulamayacağı hakka bağh, hukuka bağlı dev
letin gerçekleştirilmesi ülküsünün önlenemeyeceği gö
rüşündeyiz. Hiç bir zaman karamsarlık içerisinde de
ğiliz, 

Ortaya koyduğumuz tablonun birtakım, kara renk
ler taşımasının sorumluluğu da bize ait değil. Asıl kö
tümserler, ancak koltukta avunabilenlerdir. Memleke
tin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun, «Biz kol
tukta oturalım, koltuğun dışında her yer karanlık
tır» zannedenlerdir asıl kötümserler. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bravo Hasan. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Biz ise, 

her türlü koltuğu, her türlü iktidar nimetini bugünkü
lerin anladığı manada, kul hakkı yemek manasınrîak'i 
iktidar nimetini elimizin tersiyle itmiş insanlarız. Hiç 
de kötümser değiliz. Millete güveniyoruz ve bir gün 
aziz milletimizin lâyık olduğu idarenin kurulacağı 
inancındayız* 

Bugünkü idareye de milletimizin müstehak ol-
madığı kanaatindeyiz. ^ 

B»gün Türkiye'de adeta bir iç savaş görülmekte
dir değerli arkadaşlarım; hem de kuralları diğer iç 
savaşlara benzemeyen, kalleşçe bir iç savaş verilmek
tedir. Lübnan'da gördük, iç savaş nasıl cereyan edi
yor, Vietnam'da gördük. îç savaşın bile bazı erkek
çe kuralları vardır, ateş keşi vardır, önceden haber 
vermesi vardır. 
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Bugün ise, yatağında uyuyan üniversitelinin yata
ğında uyurken kurşunlandığı, derse gitmek için du
rakta bekleyen öğrencinin kitapları koltuğundayken 
otomatik silâhlarla biçildiği kalleşçe bir iç savaşın 
içerisindeyiz. Bu şartlan görmezlikten geleceksiniz, 
birtakım iyimser tablolar çizeceksiniz, 25 yıl sonra sma 
ait. Peki bugün bir kısmı katil olmuş, bir kısmı maktul 
olmuş aile ocağına ateş düşmüş, bir kEsmı aklî muva
zenesini kaybedip tımarhaneye düşmüş; bir kısmı da, 
yüzbinlercesi de «üniversiteler birtakım zorbaların 
baskısı altındadır» diye okulsuz, yurtsuz, ocaksız kal
mış, 

Gençlik kitleleri 25 yıl sonra bu Türkiye'nin mese
lelerine el koyamayacaklar mı? Bu ortamda yetişen, 
bu sağlıksız ortamda yetişen gençlerin el koyduğu bir 
ortam nereye varır? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bu şartlarına 
Başbakan çıkıyor «Biz olağanüstü tedbirlere başvur
madan Türkiye'yi yönetiyoruz. Yönetegeldik, yönet
meye devam ediyoruz.» diyor Sayın Başbakan. Yani 
bugünkü şartlar olağan şartiarmış* 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın olağanüstü tedbir
lerle yönetilen ülkelerini de biliyoruz; demokrasinin 
hiç işlemediği rejimlerini de biliyoruz, milletlerin ira
desine silâh çekilen ihtilâl yönetimlerini de biliyoruz; 
ama hiç birisinde iki yıl içerisinde ölen gençlerin sayı
sının kaç olduğunun çetelesinin dahi tutulamadığı bir 
yönetim görmedik. Dünyanın hiç bir yerinde böyle 
bir şey yok ve böyle bir duruma, bu olağan yönetim
dir diyebilecek pişkinlikte bir başbakan yok yeryü
zünde. (C. H. P. ve D. P. sıralarından alkışlar.) 

Hükümet başarıîıymış... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Devlet Güven
lik Mahkemeleri çıkanlsaydı. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Devlet 
Güvenlik Mahkemelerini çıkarsaydık... Devlet Güven
lik Mahkemeleri Kanunu iptal edilişinden 11 ay son
ra Hükümet olarak bir tasarı hallinde de değil, üç beş 
gayrî mesul milletvekilinin imzasıyle buraya getirilirse, 
elbette çıkarılamaz. Onu, iptal kararı verildikten son
ra Başbakanın yakasına yapışıp söyleyecektiniz, «Ta
sarıyı getir, bir an evvel çıkaralım.» diye. Yoksa, Mec- J 
lis tatile girdikten sonra, olağanüstü toplantıya çağı- i 
np, birtakım gösteriler yapmak için Devlet Güvenlik \ 
Mahkemesi Kanunu çıkarılmaz. f 

Devlet Güvenlik Mahkemesü Kanununu çıkarsak l 
ne olacak? Bu Hükümet tatbik etmeyecek mi? Bu 
Hükümet katilleri bir kere yakalasın görelim, ceza
sından vaz geçtik. Yakalasın, desin ki; filan hadisenin \ 
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katili falancadır. Bir görelim, mesele hallolur. Bunu 
yakalamaya yetkisi var Hükümetin. (D. P. ve C. H. P. 
sıralanndan alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet başarılıyımş; 
Sayın Başbakan öyle söylüyor. Bütçe dolayısıyle yap
tığı konuşmada «Hükümetimiz başarılı olmuştur. Hü
kümet programı °/c 80 gerçekleşmiştir» diyor. 

Değerli arkadaşlanm, bu Hükümet acaba başarılı 
ms? Gerçekten vaatlerini tuttu mu? Böyle olduğuna 
Başbakandan başka inanan arkadaşımız var mı, me
rak ediyorum, 

Bu Hükümet sanayide durgunluk meydana ge
tirmiştir. İşte sanayi ile ilgili rakamlar burada. Hangi 
vaadin yerine geldiğini müşahhas olarak ortaya koya
mayanlar, bizim hükümetimiz başarılı olmuştur de
yip gelip geçiyorlar. 

Eğer hükümet başardı olabilseydi muhterem ar
kadaşlarım, rakamlarla konuşmayı ve rakamlarla mu
galata yapmayı iyi bilen Sayın Demirel alırdı, «Biz 
Hükümet olduğumuz gün meseleler şu noktada idi, 
bugün Hükümetimizin filan günü, filanına saati, fi
lan ına saniyesini dolduruyoruz, şu işleri yaptık.» der
di. Öyle yapmıyor. Ya ne yapıyor? Sayın EcevJî'in 
kendisine uzattığı bir koridordan 27 yıl geriye kaçıyor. 
27 yıl önce 1950 iktidarından alıyor meseleyi. Bir de 
yöneliyor ileriye doğru, Sayın Erbakan'dan aldığı fet
va ile 200® yıîlanna, 20€;-0'in ötesindeki yıllara yöneli
yor. Bunları Sayın Demirel çok seviyor ve sanki şu 
27 yılın içerisinde kendisinin çok büyük hissesi var
mış gibi birtakım övünme paylan çıkarıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Süleyman Demirefin Ece
viî'in açtığı koridorda bir oyuncak at ile yaptığı ko
şu var; 27 yıllık. Acaba Sayın Demirel bu 27 yıllık 
mücadelenin neresinde? Türkiye'de bir demokrasi 
mücadelesi verilmiş, 27 yıl içerisinde; bir halk iktida
rı seçimle gelen iktidar ve o dönemde bir kalkınma 
gerçekleştirilmiş. Sayın Demirel neresinde bunun? 
Evvelâ Sayın Demirel milletin iktidarına birtakım ka
nun dsşı yollarla son verildiği zaman milletin yanın
da değil, millet iradesinin savunucularının safında de
ğil, yedek teğmen elbisesiyle geç kalmış askerliğini 
yapmak için ihtilâlcilerin emrinde planlama uzmanı. 
Ondan sonra, demokrasi mücahidi Demirel... 1953 yı
lı gelmiş askerliğini bitirmiş, Adalet Partisine girmiş, 
Genel İdare Kurulu azası. Parti binası taşlandığı za
man, arka kapıdan kaçıp gidiyor, 1963 yılında isti
fa ediyor, «Benim müteahhitlik istihkakımı hükümet 
vermez» diye, 
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Biz üniversite öğrencisi olarak mücadele verirken 
istikbalimizi tehlikeye atıp, 1962 - 1963 - 1965'lerde 
Sayın Demire! arka kapıdan kaçıp gidiyor. Rivayete 
göre, bir başka milletvekilinin şapkasını giyip kaçıyor. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — 27 Mart'ta. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Daha 
sonra Başbakan oluyor; bir gecede birtakım yerler
den aldığı sahte vesikalarla; hem de sabıkalılar ce
miyetinden iyi hal kâğıdı alır gibi Mason Cemiyetin
den a'dığı bir sahte vesikayla Başbakan oluyor. Son
ra gelen bir darboğaza geliyor 12 Mart 1971'de, gene 
Meclise gelmeden, partisinin yetkili organlarına git
meden kaçıp gidiyor; yani yirmiyedi yılın içinde bun
lar var. 

HÜSEYİN ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bunlar bütçeyle ilgili mi? 

HASAN KORKMAZCAN — (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; Sayın Demirci'm 1950'den 1977' 
ye kadar konuştuğu meseleler bütçe ile ne kadar ilgili 
ise, 2000 yılına ait projeksiyonlar bu bütçe ile ne ka
dar ilgili ise, benim konuşmam da o kadar ilgili; hiç 
eksiği yök. (D. P., C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, 1971 yılından eğer Sayın 
Başbakan bütçe konuşmasında bahsetmeseydi ben de 
bunlardan bahsetmezdim. Say m Başbakan 12 Mart'tan 
bahsediyor, «12 Mart'ta siz ne yaptınız» diye soru
yor ikide bir. Bizim ne yaptığımızı kendisi görmedi 
çünkü, korkusundan Meclise gelemediği için. 12 Mart' 
ta Sayın Başbakan kaçıp gittiğinde burada Demok
ratik Parti Grupu adına ben, ayağa kalkıp muhtıraya 
itiraz ettim; onu görmedi. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Muhtırayı okutma
dık, 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Muhtı
ranın okunmaması için itiraz ettik, neredeydi kendisi 
o zaman? Şimdi kalkacak ondan sonra «Demokrasi 
mücahidiyim» diye geçinecek ve kaçacak yirmiyedi yıl 
öncesine. 

Değerli arkadaşlarım, aslında Sayın Demireî'in 
nereden gelip, nereye gittiğini herkes biliyor. Sayın 
Demire! Çoban Sülü'lükten geldi, leylî meccani tale
belikten geldi ve büyük mülti milyoner oldu; mesele 
bu i 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Çobanlıktan ge
lip. Başbakan olmak suç mu Hasan bey? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Çoban
lıktan gelip, vekil oîmak çok şerefli Mr şey; ama 
Vekil olup da millet hazinesinin soyulmasına göz 
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| yummak çok adi bir şerefsizlik. (D. P., C. H. P. sı-
i ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
I BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum, rica 

ediyorum müdahale etmeyin efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Haydi hırsızhyarı 

J 'konuşun bakahm, 
BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değer

li arkadaşlarım; biz, eğer kendileri bu konuları aç-
masalardı hiç girmezdik. 

Sanayi patlamasından bahsediyorlar değerli arka
daşlarım, 1976 yılında imalât sanayinde % 18'lik kal
kınma hızı hedef alınmışken, gerçekleşme ancak % 
13,6 olmuş. Bu «sanayi patlaması» diye ilân ediliyor 
memlekette, 

Vergi yükü 1976'da % 24,4'e yükselmiş; bu, «sos
yal adaletin gerçekleştirilmesi» olarak ilân ediliyor 

I memlekette. «Hiç bir maddeye zam yapmayacağız» di
yenler, yetmiş küsur kalem devletin ürettiği mala zam 
yapıyorlar. Birtakım özel sektörce ima! edilen mallara 
da yapılan zamlara göz yumuyorlar; daha da öteye 
geçip, ara sıra vatandaşı umutlandırıyorlar bir zam 
talebi geldi mi onu durduruyorlar; ama pazarlıkları 
bittiği zaman, talep edilenden daha fazla zam yapıyor
la r 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Helikopter pazar
lıkları. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bunları 
gördiikd 

Pazarlıklar bittikten sonra daha yüksek zamlar 
yapıyorlar. 

Bir memleketin ekonomisi gelişmekte olsaydı, iş
siz oranının artmaması gerekirdi aziz arkadaşlarım. 
«Memlekette şu kadar trilyonluk yatırımlar yaptık» 

I diyorlar. Bu yatırımlar eğer inşa ediliyor ise, herhal-
I de birtakım insanlar çalışacak orada. Robotlarla mı, 
j biyonik insanlarla mı yapıyorsunuz inşaatlarınızı da, 

Türkiye'de işsizlik artıyor? 

Yurt dsşına gitmek için 2,5 milyon vatandaş baş
vurmuş durumda; hâlâ umutla bekliyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin vaatlerinden 
hiç birisi gerçekleşmemiştir aslında. Biz, esasen Hü
kümetin kuruluşu zamanında bu gerçekleri görmüş 
ve Türk milletine ilân etmiştik, 

Hükümetin kuruluşundan bir ay sonra bizim De
mokratik Parti Heyeti olarak Edirne'den Hakkâri'ye 
kadar yaptığımız gezide «Bu Hükümet, Milliyetçiler 
Cephesi Hükümeti değil; menfaat cephesi, mideciler 
cephesi Hükümetidir» dedik. Bugün artık kendileri 
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de bizim dediğimiz noktaya gelmişlerdir. Her biri 
memleketi daha iyi yönetmenin tedbiri ne olmalıdır 
konusunda tartışmıyor, memleket böreğinden benim 
payıma ne kadar düşmeüdir kavgasını yapıyorlar. 
Hep sofranın başına oturulmuş, çıkar kavgası yapı
lıyor. Yoksa sokakta ölen çocuklar umurlarında de
ğil, üniversitenin kapalı olması umurlarında değil, 
2,5 milyon yurttaşımızın kuyrukta Almanya'ya git
mek için sıra beklemesi umurlarında değil. 

Bu Hükümetin ele aldığı birinci konu, komünizm
le mücadele idi değerli arkadaşlarım. Şimdi komünizm
le mücadele için yola çıkan Hükümetin 2,5 yılhk ik
tidarı sonunda komünistler, hükümetin meydana ge
tirdiği ortamdan öylesine istifade etmişlerdir ki, ar
tık Türkiye'nin tapusunu paylaşma kavgasına gel
mişlerdir. Acaba tapu Mao'cuların mı olmalı, Lenin' 
çilerin mi olmalı kavgasına dökmüşlerdir. 

Bu Hükümetin kuruluşundan sonra, aşın solda 
olduklarını inkâr etmeyen beş tane parti kurulmuş
tur. Vaktiyle bunların komünist partiler olduğunu 
Sayın Başbakan televizyonda söylemiştir. Kurulan 
partiler komünist partilerdir diye televizyonda söy
lemiştir. Sabah akşam da bu komünistleri Cumhuri
yet Halk Partisinin himaye ettiğini söylemektedir. 
Ama ne komünist partisi dediği partilerle ilgili, ne 
de komünistlerin hamişidir dediği Cumhuriyet Halk 
Partisi ile ilgili hiç bir tedbir almamaktadır. Hal
buki, bir parti gerçekten komünist partisi olarak faa
liyet gösteriyorsa, Hükümetin gerekli delilleri topla
yıp Cumhuriyet Başsavcısına müracaat etmesi lâ
zımdır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Nerede öyle 
başsavcı, nerede? 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Sizden yüzbin 
defa daha namuslu bir savcı var orada. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Bayraktar... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Cumhu
riyet Başsavcısı sizin yapacağınız müracaatı eğer 
kaale almazsa, gidip kapısındaki protesto gösterisini 
birlikte yapalım. Evvelâ siz, Hükümet olarak vazife
nizi yapın; ondan sonra Cumhuriyet Başsavcısının 
yakasına birlikte yapışalım görevini yapmazsa. 

Sabahtan akşama, «Cumhuriyet Halk Partisi ko
münistleri himaye ediyor» diyeceksiniz. Peki siz ne 
yapıyorsunuz komünistler karşısında? Siz de seyirci 
kalıyorsunuz. Aldığınız tedbir bundan ibaret. Komü
nist manifestosunu felsefe kitaplarına yerleştiriyor
sunuz. Gizli komünist partisinin 1926'daki programı, 
pırasa satılır gibi işportada satılıyor İstanbul'da. Bun

lar karşısında aldığınız tedbir yok. Ondan sonra da, 
«Efendim, Anayasa var memlekette, onun için biz bu 
işleri yapamıyoruz» diyorsunuz. 

Değerü arkadaşlarım, Anayasa meselesi üzerin
de durmayacağım, buna cevap vermeye dahi değmez. 
Çünkü Sayın Demirei'in ne Anayasa görüşü olabilir, 
ne de gerçekten bir gün üzerinde sabit kalacağı her
hangi bir hukukî, sosyolojik, ekonomik görüşü ola
bilir; yoktur böyle bir şey. İşine geldiği gün, işine 
geldiği gibi konuşur. O Anayasanın 132 nci madde
sine sığınan da Sayın Demirci'dir, o Anayasa de
ğiştirileceği zaman, Temelli Senatörlerin kaldırılma
sı yolundaki teklifimize «hayır» diyen, bizimle be
raber imza atmaktan kaçan da Sayın Demirci'dir, şi
kâyet eden de Sayın Demirel'dir. Anayasayı, orman 
köylüsü vatandaş, sokaktaki işçi vatandaş çözümie-
meyecek. Anayasa problemlerinin tartışılacağı bir 
yer var. Anayasa öyle, Cumhuriyet Halk Partisinin 
her hayır dediği şey iyidir, mantalitesinin arkasına 
sığınıp, her türlü kanunsuzluğu yapmakla halledilecek 
bJr problem değildir. 

Sayın Demirel bir konferansında, «Cumhuriyet 
Halk Partisi bizim iş!erimize kötü diyor, öyle ise 
bizim işimiz iyidir» mantığı ile, Kur'an-ı Kerim'den 
ayetler okuyarak konferans veriyor, Anayasa ile 
ilgili olarak. Ama bugün bizzat kendi ortaklarının 
söyledikleri karşısında da susuyor. Eğer Cumhuriyet 
Halk Partisi «Leküm dinüküm veliyedîn» diyecek
seniz, kendi ortaklarınıza da bir şeyler söyleyin ba
kalım, onlara ne diyeceksiniz? 

Değerli arkadaşlarım aslında, bu Hükümetin ko
münizmle mücadele edemediği, anarşi ile baş ede
mediği bizzat Sayın Demirel tarafından itiraf olun
muştur. «Anarşi bizi aştı» demiştir Sayın Demirel. 

Pahalılıkla mücadele edeceğini söylemiştir Hükü
met. Pahalılıkla mücadele edemiğini de, «Enflasyonla 
mücadelede başarılı olamadık» sözüyle Sayın Demirel 
müteaddit defa itiraf etmektedir. Ama, «pahalılık
la mücadele edemedik, zam yapanların elini tutama
dık» diyeceğine, halk belki anlamaz diye, «Enflas
yonla mücadelede başarılı olamadık» tabirini tercih 
etmektedir. 

Bu Hükümetin, ahlâk çöküntüsünü önleyeceği ve 
ahlâksızlıkları ıslah, edeceği gibi bir vaadi de vardı 
değerli arkadaşlarım. Büyük vaatleri içerisinde mil
liyetçiler iktidar olacaklar, başında da Mason Cemi-
j/eiinden sahte vesika alan sahte milliyetçi biri
si bulunacak; ondan sonra milliyetçi olacak bunlar 
ve gelecekler memlekete ahlâk öğreteceklerdi. Eğer 

— 689 — 



M. Meclisi B : 57 

bunlasın ahlâk öğretme, vatandaşlar arasındaki ıslah 
etme politikaları başardı olsaydı, evvelâ Yahya De
m k e n ıslah ederlerdi. (D. P. ve C. II. P. sıralarından 
«Bravo» seslen) j 

Vakiiyîe yaptığı yolsuzluklardan hiç olmazsa şu 
Hükümet döneminde ıslah olurdu da, a'skerlikten fi
lan firar etmezdi. Yani, 'başıma bu kadar hal geMi, 
artık bundan sonra bari uslu durayım derdi. De
mek ki, bu Hükümetin ahlâksızları ıslah yolundaki 
çabaları, Sayın Başbakanın sevgili yeğenime bile tesir 
etmemiş. 

BAŞKAN — Bu şahsî görüşmeleri bırakın Sayın 
Koıkmazcan, rica ediyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Efen
dim. 

BAŞKAN — Burada, kendisini müdafaa imkânı 
olmayan bir kişi hakkında rica ediyorum. (A. P. 
sıralarından -gürültüler) 

©evam buyuran siz. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Tükenmeyen hırsını 

na'ss'I tahriin edecek? 
BAŞKAN — Sayın Demir lütfen efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli j 
arkadaşlarım, bu Hükümet TRT'yi ıslah edeceğim ifa- i 
de öim'işti. TRT'nin ıslah edilemez olduğu hususunun j 
artı'k içinden çıkılamayacak hale geldiğini, bizzat | 
iktidar ortakları da ortaya koymaktadır. TRT insan ı 
onuruna yaraşmayacak birtakım muamelelerle işba
şında tutulan yöneticilere teslim edilmiştir. Yönetim
de bulunanlar namına üzülüyorum. TRT gibi bir mil
is kuruluş, öylesine askıda bırakılmış, başındaki yöne
ticiler öylesine şantajlara maruz kalmışlardır ki; ba
zen seçimlerde aday olma vaadi, bazen işbaşından 
alırız, kapınıza polis koyarız, içeri sokmayız tehdi- ! 
diyle, insan onuruna yakışmayacak durumlara sokuî-
TMKşlardır. TRT yöneticisi, yüksek yöneticilerinden bir 
çokları tehditlerle günlük haber bültenlerinde uygula
dıkları ölçüleri değiştirmişlerdir. Ama, TRT'nin sa
dece haiber yayınlarından şikâyetçi görünen iktidar or
takları, öbür tarafta TRT'nin millî ahlâkı ifsat edici 
yayınlarına göz yummaktadırlar. 

Bir kere, bugünkü TRT'nin, buglirfkü yönetimiy
le başındaki (T) harfini kaldırmak lâzım. Bu, Ameri
kan televizyonunun bir şubesi haline gelmiştir. Cumar
tesi, pazar günü Amerikan sığır çobanlarının macera- i 
larryîe filmler başlıyor, gece ya'tmcaya kadar. Baş- \ 
ka seyredecek şey yok. Birtakım sapık Hıristiyan mez-
Jhepierinin propagandaları da «Küçük Ev» dizilme 
varıncaya kadar çocuklarımıza yapılmaya çalışılıyor. 
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Müslüman Türk'ün Allah inancı, Peygamber inan
cı, îıilâk inancı, başka türlü Hıristiyanlığın bazı sa-
pj!k mezheplerinin inancayle değiştirilmek isteniyor. İn
sanların maymundan geldiği yolundaki, artık bilim 
a'Icmlnln inkâr ettiği «Darven Nazariyesi» burada 
çok usturuplu çekilmiş, Afrika'da çekilmiş filmlerle 
gösteriliyor, çocuklarımıza ilvın ediliyor, her gün de
vam ediyor. 

Namazla ibadetle alay eden, besmele çekmeyi ba
tıl itikat' kabul eden programlar, bugünün Milliyetçi 
Cephenin TRT'sinde ilân edilebiliyor. Çünkü, Milil-
yeiçi Cephe liderlerinin TRT ile ilgileri, sadece ek
randa görünme yarışından İbarettir. Kim daha faz
la ekranda görünebilecek? Bütün meseleleri budur. 
Ekran kendilerine teslim edilse, fJRT ile ilgili her
hangi bir davaları olamaz, olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin dış pollti-
•ka'da da herhangi bir başarısı olamamıştır. Dış po
litika uygulamacında Orta Doğu ürelerine tarihî bağ-
laranız olan, manevî bağlarımız olan ülkelere sağlık
lı bir şekilde yaklaşma imkânı bulunamamıştır. Orta 
Doğa ülkeleriyle kopukluk devam etmektedir. Orta ' 
Doğa ülkelerinin karşısına Türkiye'nin içinde bulun
duğa tarihî potansiyeli değerlendirecek bir ciddiyet
le çş'kıZanıajnişhr. Orta Doğu ülkeleriyle iik temasta 
onlara el açılmıştır. Petrol parasına el açılmıştır, si
yasî bakımdan birtakım şfyîlara hazırlanmadan yıl
larca ihmal edilmiş bir bölgenin insanlarına, cepleri 
para gördükten sonra, sanki dostluğumuz tarihî ve 
manevî bağlarımız aklımıza gelmiş gibi, iik karşılaş-
niEiîiızda para ve kredi talepleriyle çıkılmıştır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuyla münascbetleri-
E'iMn ne vaziyetle olduğunu bütün arkadaşlarımız bi
liyorlar; ama benim merak elliğim bir husus var. Ge
çen dönemde, -iktidar olmadan önce Avrupa Ekono
mik Topluluğunda bulunmanın Türkiye'yi, camisiy
le, nıınaresiyle, Kur'amyla, Katolik - Yahudi işbiı--
Ilğ'rie -satmak oliluğunu söyleyenler ne yapıyorlar? 
Haydi, Sayın Dışişleri Bakanı birtakım tavizlere yat
kındır. Geçmişte yaptığı anlaşmalarda da tavizler ver
miştir; ama Avrupa .Ekonomik Topluluğunun içinde 
bir saniye dahi durulamayacağını, ba yoldaki fikir
leri müdafaa edenlerin neredeyse dinin dışına çıktık
larım iddia edenler, şimdi ne yapıyorlar? Şimdi di
yorlar ki, «'Efendim biz, Ekonomik Topluluğun siyasî 
entegrasyonuna itiraz etmllştik. Yoksa ekonomik iliş— 
İdlerimiz devanı etsin.» Peki biz başka mı söylüyor
duk da, 1973 seçim kampanyasında saldırıyorlardı? 



M, Meclisi B : 57 

Değerli arkadaşlarını, Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile Türkiye'nin bağlarının pamuk ipliğine inip 
geldiği görülmüştür. Ekonomik Toplulukla münase
betlerimizi iyiye yönetecekler] vaadinde bulunanlar, 
bunu başaramamışlardır. 

NATO ve Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkile
rimizde; Türkiye'nin saygınlığına, tarihî yerine ve 
NATO için ifade ettiği manaya uygun bir muamele 
görmemekteyiz. Sanki sofranın ucunda oturtulan, kapı 
eşliğinde oturtulan bir ortak pozisyonunda durmak
tayız. NATO içerisinde ve Amerika Birleşik Devlet
leriyle münasebetlerimizde Türkiye'nin saygınlığım 
anlatacak bir politika olmadığı, bizzat iktidar ortak
ları tarafından ortaya konulmaktadır. Bizim güve-
nemediğimiz, güvenilir birtakım bulguları olsa Mec
lise gelip izahat vereceğini beklediğimiz Sayın Dişisi 
leı'i Bakanına, iktidar ortaklarının da güvenmediği or
tadadır. İki de bir; o görüşmeler yaparken, o taviz 
vereibllir; ama biz o tavizi kabul etmeyiz, gibi maze
retlerini Heri sürmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, Kı'brıs konusunda bugün 
Makar'lö's'u TRT ekranlarına getirip Yananca ko
nuşturup, Makariös'un aynen 1963'deM noktalara dö
nülmesi için propaganda yapmasına fırsat hazırlaya
cak. noktaya geîmlşizdir. Makariös, «Artık savunma 
bana ait olsun» diyor, «îşbaşmdaki hükümete ait ol
malıdır» diyor, «Dışişlerinin görülmesi, dışarıda Kıb
rıs'ın temsili de bana ait olmalıdır» diyor ve bunu 
Türkiye Radyo ve Televizyonunda kendi sesiyle ken
di diliyle Türk kamuoyuna duyurabiliyor. Peki Kıb
rıs'ta ba kadar şehit kanı döküldü, bu kadar Meh
metçik cehennem sıcağında nöbet tuttu; bunların kar
şılığı M&karios'u tekrar Kıbrıs'ın başına getirmek 
miydi değerli arkadaşlarım? 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Nerede Cephe Hü
kümeti? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hanî 
bu «Kıbrıs'ın tamamım alırız» diyenler vardı. «Kıb
rıs'ın o yarısı yetmez, tamamını, hatta o da yetmez 
12 ada, Batı Trakya» deyip, hızını alamayıp da Tu-
ran'a murana gidelim diyenler vardı; nerede bunlar? 
(D. P. sıralarından aîkışîar) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Diyarbakır'a bile 
gidemiyorlar, Diyarbakır'a bile. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Maraş'ı niye işgal et
miyor, Maraş'ı... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerîi 
arkadaşlarım, yani 12 adalarda Yunan askerî yığınağı 
başladığı zaman biz, «Yunanlılarla herhangi bir gö-
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rüşme yapmadan önce, anlaşmalara aykırı olarak yapı
lan bu yığmağın kaldırılması lâzımdır» dediğimizde; 
Sayın Demirel lâfı ağzından alıp sabah - akşam «12 
adalar boşaltılacaktır» diyordu, Hora Gemisi zama
nında. Şimdi neye susuyor? 12 adalardaki askerî an
laşmalara aykırı, milletlerarası anlaşmalara aykırı as
kerî yığınak ortadan kalktı mı? Yoksa Yunanlılar da
ha da iyi yerleştiler mi? 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Kork-
mazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bize 
Hora güıültfüleri yaptsrırken, Yunanlılar orada yerle
şiyordu, onlar yerleştikten sonra Sayın Demirel de 
S£:sörii kesil. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin neden başa
rılı olamayacağı hususu, işin başında bell'iydi. Bu 
Hükümet bir inanç ortaklığı olarak doğmadı, bu Hü
kümet lekeli olarak doğdu ve başında da dünyanın 
şu anda tek lekeli politikacısı bulunuyordu. Dünyada 
Tandka, Willy Brandt, Jacques Chaiban Del'mas, 
Nixon, Aîdo Moro işbaşından uzaklaştırıldılar. Sü
leyman Demirel'e nazaran zemzemle yıkanmış olan 
bu adamlar dahi, birtakım siyasî kusurları ile devlet 
yönetiminin ve siyasî hayatın dışına itildiler. Ama 
Türkiye'de, ne hikmetse birtakım adamlar Sayın De
mirci'm işbaşında kalması yolunda direniyorlar ve 
Sayın Demird'in, lekeden, şaibeden kurtulmamak hu
susunda direnmesine yardımcı oluyorlar. Bu Hükümet 
satınalınmış vicdanlara dayandığı için, başarılı ola
madı. 

Sayın Demire! diyor ki, «Efendim bu çatının al
tında satılmış milletvekili olamaz, böyle şeyler çirkin
dir.» Hayır, bal gübi olur. Bir adam yıllarca haksız-
bküarın, hırsızlıkların kaynağıdır diye bir adamın ya
kasına yapışacak, erîesi gün hiçbir izahat vermeden 
onun destekçisi olacak. Hangi bedelin karşılığı ol
duğunu, bunu millet sormaz mı? 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — 5 milyonun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım; bu Mecliste ödünç verildiğini kendisi 
İtiraf eden bir milletvekili oturacak da, satılmış neye 
olmayacak? Bu Meclis çatısı altında «Ben ödünç gel
dim, Güven Partili değiîim» diyor bir adam; o, ola
cak da, neye satılmış olmayacak? Satılmaaıışsa, bunun 
ispatını yapmaya mecburdurlar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir erken seçim lâfı 
ahldı ortaya. Bu erken seçime gitmeden önce birta-
kım kamiburîar tem'izlenmeîidir. Yolsuzlukların sanığı 
olanlar milletin karşısına temizlenmeden, hesap ver
meden gitmemelidirler. 
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ÜNAT DEMİR (Muğla) — 12 Mart geçti, ala
madınız o hesabı. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hesap... 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

HASAN KORKMAZCAN. (Devamla) — ...hesap 
vermeden birtakım adamlar gidecekler vatandaşın 
karşısına, benimle beraber aday olacaklar. Böyle bir 
şeyi kaJbul etmiyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partfisi muhalefeti şîmd'i erken 
seçimin arkasına düşmüş, Sayın Demirel'in ortaya at
tığı erken seçimin arkasına, ben telaffuz ettim, etme
dim şeklînde topu birbir'in'in ayağına atıyorlar; ama 
erken seçimlere gitmenin ilk şartı, şaibelere bu Mec
lisin set çektiğini bir kere göstermektir. Yoksa, hiç
biriniz milletin yüzüne baka'mazsınız değerli arkadaş
larım. 

'BAŞKAN — Rİca ediyorum Sayın Korkmazean. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu he
sabın verilmesi bu hesapların temize çıkanî'ması yo
lunda çaba sarfeimeden, hiçbir milletvekili seçmenin 
karşısına geçip, bana yeniden vekâlet ver, diyemez. 
Derseniz, milletin hakkını yiyenlere karşı hangi mü
cadeleyi verdiniz, diye size sorarlar. 

Bugüne kadar işbaşında kalan hükümetin neden 
düşmediğini bazı vatandaşlarnnız merak ediyorlar. 
Çünkü bu hükümetin Cumhuriyet Halk Partisi g2bi 
de bir desteği var. Onun için düşmüyor. Bu Hüküme
tin sağlam desteğinin Eı<bakan olmadığı, Feyzioğlu 
«îmadığı, Türkeş olmadığı görüldü. Çünkü, beyania-
rıyle Hükümeti ara sıra desteklemiyorlar; ama Cum
huriyet Haîk Partisi muhalefeti, bir cici muhalefet 
olarak bu Hükümetin sıkıştığı yerde imdadına koş
muştur. Şimdi de eğer erken seçime giderken hesap 
vermekten kaçan adamlara yardımcı olarak, bunlara 
göz yumarak Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim 
şartını kabul ederse, Cumhuriyet Haîk Partisinin 
«naylon muhalefet» olduğunu da millete ilân ederiz. 
Bu hesap verilmeden olamaz. 

BAŞKAN — Bitirin efendim sureniz geçti. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Cumhu
riyet Halk Partisi muhalefeti poster satmak, kuşe kâ
ğıtlı takvim satmak şeklinde görmeseydi bugüne ka
dar bu mevcudiyeti olmayan Hükümetin işbaşında ol
ması mümkün değildi. 190 kişilik bir parti, poster sa
tışı ile meşgul olacak, Yılmaz Güneyin işportacılara 
sattırdığı posterleri, «Karaoğîan» posterlerinden dalha 
az satılır hale bile getiremeyecek... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazean. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — ...on
dan sonra da memlekette yeniden gld'ip iktidar iste
yecek vatandaştan. Bu mümkün değildir. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerîi 

arkadaşlarım, sürem bittiği için konuşmamı burada 
tamamlıyorum. 

Yüce Meclîse Demokratik Parti Grupunun saygı
larım sunarım. (D. P. ve C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi 

Cumalıoğu, buyurun efendim. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

M. S. P. GRUPU ADINA t. FEHMİ CUMALİ-
OĞLU (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli mil-
îetvekiMeri; 

1977 malî yıh bii!çe kanun tasarısının tümü üze
rinde Millî Selâmet Partisi grupunun son görüş ve 
temerenikrini arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyorum. Grupum adına Yüce Meclisi saygıyle 
selâmlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Partisinin 
krJ "sayının 12'ye çıkarılması teklifini desteklemiş bu-
îuean muhalefet partileri milletvekillerine ve bağımsız 
milletvekillerine grüpumuzun şükranlarını arz ederim. 

Gündemin 2 nci sırasında bulunan 3 000 liraya 
kadisr IRIECŞ, ücret ve aylık gelirlerden vergi alınma-
nîi SUÎ! öngören memur, işçi, emekli ve esnafımıza 
ferahlık getirecek olsa, Asgarî geçim indirimi kanun 
teklifimizi de desteklemelerini muhalefet partilerin
den istirham etmekteyiz. 

Muhterem milMvekilleri; kısaca arz edelim İd, 
1977 raa'î yılı Bütçesi, millî görüşün ağırlığı bulunan 
bir yatıran bütçesi niteliğindedir. Bu bütçe Sanayi ve 
Teknoloji Bakanhğıyle ona bağlı kuruluşlara ayrılan 
44 milyar liralık ödeneği ile Cumhuriyet tarihimizin 
snrayi inkılâbını teşkil eden, montajcılığa, dışa bağ
lılıktan hakikî sanayie, ağır sanayie ve millî harp 
SEnayimlze geçişin müjdesini taşımiakilıadır. Bu büt
çe, milyarlık sğır sanayi tesislerinin, temel yatırım 
malı üreten sanayiin, makine yapan makine fabrika
larının, fabrika kuran fabrikaların temelleri atıldıkça, 
«Planda yok, planı programı finansmanı yok, Prof. 
Necmettin Erbakan hayalî temeller atıyor» diye hay-
foran kıskanç ağızların yaygarasını kapatarak, bu de
fa <-Bıs kadar parayı bir yılda nasıl harcayacaksınız?» 
suallerinin doğmasına sebep o'an gerçekçi bir yatırı
mı ihtiva esnektedir. Millî, güçlü, süratli, yayg-n kal-
ksnınamoı meşalesini getirmektedir. 
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Bu bütçe, bir koalisyon hükümetinin bütçesi ol
makla, bir çok bakanlık bütçelerinde millî görüşe ters 
düşen ödenek, zihniyet ve yatıranların yer almış ol
ması, baştan beri solcu ve liberal görüşlerin müşte
reken benimsedikleri bazı israfların bulunması, Millî 
Selâmet Partisini ilhama vesile ittihaz edilmemelidir. 
Millî Selâmet Partisi tek başına iktidar olduğu gün, 
Devleti Bü!çeslni millî görüş ölçülerine göre hazırla
yacaktır. Bu günler de uzak değildir. Cenabı Hakkın 
yardmuyîe bu bütçe, 1978 bütçesi de olabilir. 

Muhterem milletvekilleri; bütçenin tümü ve fasıl
ları üzerinde şimdiye kadar yapalan müzakerelerde, 
muhalefet sözcüleri içinde bulunduğumuz memleket 
meseleleri hakkında karamsar ve ümitsiz bir tablo 
çizerek, ülkeyi bu duruma Adalet Partisinin getirdiği
ni, Adalet Partisi sözcüleri de başlıca sorumlunun 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarları ve muhalefet tu
tumları olduğunu iddia ederek, karşılıklı birbirlerini 
suçlayarak söz düellosunda bulundular. 

Tartışmaya ağırlık verilen mevzular; pahalılık, dış 
ticaret açığı, iç ve dış borçlar, bunalım ve anarşik 
hadiseler, ırk ve sınıf ayırımı tahrikleri, işsizlik so
runu, sömürü, dar gelirliyi ve yoksulu ezen adaletsiz 
bir vergi sistemi, millî hâsıla düşüklüğü, millî gelir 
dağılımında ve kredilerin tevziinde adaletsizlik, züm* 
resel ve bölgesel dengesizlik, TRT'nin partizanlığı, ge
ri kalmışlığımız, üniversite ve yüksekokullarımızın 
aîıl ve perişan durumu, milletimizin huzursuz ve mut
suz olduğu yolundaki karşılıklı şikâyet ve suçlama
lar zinciri halinde devam edegeimfştir. 

Bin yıl beşeriyete efendilik yapmış olan büyük 
milletimizin, asırlar boyu yeryüzünde ahlâkta, sanat
ta, adalette, refahta, zenginlikte, edepte, birlik ve be
raberlikte, teknikte, manevî ve maddî kuvvette birin
ci sırayı işgal eden ülkemizin, parti sözcülerinin tas
vir ettikleri bu duruma gelişinde ve bu işlerin seyyiat 
ve icraat hanesinde, Millî Selâmet'in bir günah ve ve
bali bulunmaması, hesap listelerinin, taklitçi solcu ve 
kapitalist zihniyetli idarei maslâhatçı idarelerin ve 
partilerin mesuliyet ve vebale iştirak blançosuna da
hil olması dolayısıyle Bütçenin tümü üzerindeki bu 
son konuşmamızda, hakîı ve doğru yolu da göstere
rek hakemlik vazifesi yapacağız. Tahlillerimizi taraf
sız, objektif ve ilmî ölçüler içinde tarihî gerçekleri 
de dile getirerek ortaya koymaya çalışacağız. Hata 
ve yanlışlıklar zincirinin illiyet ve sebep kökenini teş
rih masasına yatıracağız. 

Muhterem milletvekilleri; m gerçeği arz edelim 
ki, bu karşılıklı sert suçlamalar, «sen - ben» çekiş

meleri kendi eserlerinden şikâyetçi olan insanların 
haleti ruhiyesini aksettiren bir manzara arz etmekte
dir. 

Karamsar ifadelerle daha çok muhalefet sözcüle
rinin çizdiği ve yerdiği bu tablo, ithal malı Batı has
talığı modeli olarak ülkemize sokulan materyalist yari* 
hş görüş ve zihniyetlerin, millî bünyemize ters düşen 
bu yabancı sistemlerin, gelip geçmiş hükümetler tara
fından iktidar, muhalefet ve ortaklık devirlerinde ha
murunu müştereken yoğurup ortaya koydukları or
tak bir eserin panoraması değil midir? 

Soku ve liberal - kapitalist zihniyetlerin yetkili ve 
sorumlu sözcüleri yıllar boyu «çağdaş uygarlığın mi
marlarıyız, ilerici ve devrimciyiz, yoksulun yanında
yız, mamur ve müreffeh bir Türkiye yapacağız, fu
karalığı kaldıracağız; ülkemizi ikiye üçe katladık, 
dörde beşe katlayacağız, ulusumuzu ileri çağdaş dü-

l zeye ulaştıracağız, hakça bir düzen kuracağız, komü
nizmi yurdumuzdan kovacağız, pahalılığı kaldırıp 

! ucuzluk getireceğiz» gibi iddia ve vaatlerle iktidara 
talip olmadılar mı? Bu sloganlarla iktidarda kalmadı
lar mı? 

İlericiyiz diyerek ülkemiz geriledi ise, fukaralığı 
kaldırıyoruz diyerek millet toptan fukara bir lokma 
ve bir hırkaya muhtaç bırakıldı ise, yoksulun yanın
dayız diyerek bu iki zihniyet birbiriyle yarış ederek, 
faizi vergiyi dar gelirlinin sırtına yükledi ise; liberal 
zihniyet sömürü düzeni, maddeci inkarcı felsefe sis-

i temi ile komünizme bahçıvanlık yaptı ise, diğerleri 
anarşiyi tahrik etti ise, bunda şaşılacak bir husus yok
tur. Çünkü bu zihniyetler materyalistlerin «tabiat ka
nonları» dedikleri ilâîıî hilkat nizamına, eşyanın ta
biatına aykırıdır. Ne ekersen ona biçersin. Rüzgâr 
eken fırtına biçer. Tıpta tecrübe ve istatistiklere da
yalı değişmeyen bir kaide vardır: Organizmaya ken
dinden olmayan yabancı bir madde zerk edilirse, ön
ce genel bir aileni doğurur; devam ve ısrar edilirse 
organlarda urlar peyda olur ve bütün bünye kanser-
leşir. 

Aynı materyalist köke, Batıyı bugün siyasî içtimaî 
iktisadî buhranlara sürüklemiş olan solcu ve liberal -
kapitalist görüşlere bağlı siyaset ve icraat mimarla
rının, milletimizi bin yıl dünyaya efendi yapan «Mil
lî görüşe» aykırı düşen, karar, plan ve programları 
müştereken veya münavebe ile uygulaması sonucun
da bir hilkat garibesi halinde ortaya çıkan modelde, 
hazur yerine buhran ve anarşi, zenginlik yerine fu
karalık, ileri kalkınma yerine geri kalmışlık, hakikî 
sanayi yerine gazoz kakao ve montajcılık, kardeşlik 
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yerine kavga ve nifak, herkese iş yerine kitlevî işsiz
lik, herkese refah yerine umumî bir geçim sıkıntısı, 
bolluk yerine ihtiyaç kuyruklarının yer alması karşı
sında, solcu ve liberal görüş temsilcilerinin telâş ve 
hiddete kapılarak karşılıklı birbirlerini suçlamaların
dan bir fayda hâsıl olmayacağı, bu her iki yanlış zih
niyetin tarihi müşterek sorumluluk ve vebalini orta
dan kaldıramayacağı aşikârdır. Ortaya konan bu tab
lo, soku ve sosyalist karma görüşlerin bir icraat ay
nasıdır. 

Sert ve acı tenkitlerle mesuliyetin birbirinize ak
tarılması gayreti anlaşılması güç bir durum. Soku 
ve kapitalist zihniyet iktidarları 1938'den bu yana 
uzun yıllar milletimizin ve memleketimizin şevki ida-
daresine ve kaderine el koymadı mı? Bu yanlış zih
niyetlerden birinin daha çok, diğerinin daha az icra 
mevkiinde kalmış bulunması, iştirak paylarındaki ve-
baii ve mesuliyeti gideremez. Hata ve kusurlar, bu 
ithal malı yanlış zihniyetlerin yıllar boyu hiziplere 
böierek bu maddeci partilere oy vermiş olan milleti
mize yükleiilemez, Milletimiz hep iyisini aramıştır. 
Vaatlere ve şahıslara kanarak «Belki bu dediğini tu
tar» diye oy kullanmıştır. Millî Selâmet kuruluncaya 
kadarda aradığını bulamamıştır. 

Milletimiz dünyanın en şerefli, en kabiliyetli, en 
çalışkan, en büyük milletidir. Müspet ilmin kurucu
ları bizim milletimizdir. Batıya ve Röııeıyansa bizim 
ecdadımız hocalık yaptı. Tarihin en üstün medeniyeti
ni kurmuş çağ açıp çağ kapatmış bir milletiz. İşte 
büyük milletimiz, ithal malı yanlfş zihniyet ve ideo
lojilerin, bu yabancı sistemlerin taklitçisi partilerden 
bir fayda gelmeyeceğini görerek 11 Ekim 1972 tari
hinde Millî Selâmet Partisi'ni kurmuştur. TRT ve foa-
sınıımz, kuruluşumuzu milletimize - duyurmamıştır. 
Partimiz teşkilâtlanıp genişleyince ithâl malı zihniyet
lerin temsilcisi olan bazı basın ve siyasî rakiplerimiz 
M. S. P. ve kurucuları hakkında çeşitli yalan ve ifti
ra kampanyasına koyulmuşlardır. 

BAŞKAN — Sayın Cumahoğlu, biraz da bütçe 
üzerinde rica edeyim efendim. Siz Selâmet Partisinin 
kuruluşunu, gelişmesini anlatıyorsunuz. Lütfediniz 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Gazel oku
yor, gazel. 

î. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Evet 
efendim, görüşünüz. 14 Ekim 1973 seçimlerinde, par
timizin aday listeleri ve seçimin neticeleri ilericilik 
iddiasında bulunan partileri ve çevreleri hayrete dü
şürdü. Çünkü Millî Selâmet Partisi 500 kişilik müm
taz aday listesiyle, siyasî partilerin listelerinde rast

lanmayan bir nispet ve ağıhkta müspet ilim, hukuk, 
içtimaiyat ve ilahiyat sahasında ve Devlet kadrola
rında verimli hizmetleriyle temayüz etmiş, her biri 
bir veya bir kaç üniversite ve yüksekokul bitirmiş, 
tecrübeli münevver ve inanmış bir idareci ve teknik 
kadroyu mîlletimizin takdir ve intihabına arz etti. 
Programımızı ve kadromuzu geniş çapta milletimize 
duyuracak maddî imkânlara ve propaganda vasıtala
rına sahip bulunmamamıza, TRT ve basınımızın Mil* 
iî Selâmet Partisinin haberlerini duyurmamakta, ya
lan ve yanlış haberler yaymakta ısrarlı olmasına rağ
men, büyük milletimiz kendine has bir sezgi ve fera
set nuruyle partimize sahip çıktı. 

Millî Selâmet Partisinin kuruluşunun birinci sene
sinde yeryüzünde hiç bir siyasî partiye nasip olmayan, 
maddî görüş ve ölçüleri şaşırtan bir zafer kazanarak, 
1,3 milyon geçerli oy. alarak 43 milletvekili ve üç se
natörle T. B. M. M.'ne ve siyasî .hayatımızın aksi
yon cephesine girdi. Bu 50 parlementerin 46'sı bir ve
ya bir kaç fakülte ve yüksekokul bitirmiş, bir kısmı 
Amerika ve Batı ülkelerinde tahsillerini tekemmül et
tirerek, yüksek mühendis, hukuk, mütehassıs hekim, 
iktisat ve ilahiyat diplomalarına malik bulunmaları 
siyasî rakiplerimiz tarafından Millî Selâmet Partisi 
aleyhinde meydana getirilmek istenen menfi havayı 
silip süpürdü. 

Millî Selâmet Partisinin kuruluşu ve siyasî haya
tımıza aksiyoner bir siyasî teşekkül olarak katılışı ile 
kitle partileri devri kapanmış, fikir ve doktrin parti
leri devri başlamıştır. Bizden önce kurulmuş olan si
yasî partiler bir yığın partisi hüviyetinde idi. Her tür
lü zihniyete sahip kişiler bu partilerin saflarında ve 
yönetici kadrolarında yer almakta idi. Dünyevî men
faat ve maddî çıkarı için (A) kitle partisindeki tanın
mış bir zat, (B) kitle partisine kolayca transfer ola
biliyor ve hüsnü kabul de görüyordu. Millî Selâmet 
Partisinin doğuşu ile yurdumuzdaki siyasî partiler fi
kir yelpazesinde üç ayrı zihniyet olarak toplanmışlar
dır. 

1. Millî görüş : B?n yıllık şanlı tarihimizi, zafer
lerimizi üstün medeniyetimizi geliştiren besleyen ruh 
ve mananın cevheridir, millî bünyemizin kendisidir. 
. Temelinde ahlâk ve maneviyat yatar. Millî görüşü 
Millî Selâmet Partisi temsil etmektedir. 

2. Soku görüş : Avrupa'nın Doğusundaki sosya
list fikirlerden ilham aüan millî bünyemize sosyalist 
nizamı oturtmayı planlayan maddeci bir zihniyettir, 
temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisidir. 

3. Liberal görüş: Avrupa'nın Batısındaki faizci 
sömürücü kapitalist fikirlerden ilham alan millî bün-
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yemize uymayan zihniyettir. Temsilcisi Adalet Parti
sidir. Bu iki zihniyet Batı taklitçiliği olarak ülkemize 
girmiştir. Solcu ve liberal görüşün her ikisi de mater
yalisttir. Her ikisi de koyu faizcidir. Her ikisi de ver
giyi fakire yükler. 

M. S. P. - C. H. P. koalisyonunda, C. H. P. «fa
kirin yanındayız» sloganına rağmen, yoksulu ezen 
faiz nispetlerini artırmak suretiyle liberal görüşten 
ayrı düşünmediğini ortaya koymuştur. Uzun tartış
malardan sonra Bakanlar Kurulu kararnamesi iki 
şıklı çıkmıştır. M, S. P., kâr ortaklığı sistemini getir
miş. C. Fi. P. faiz hadlerini yükseltmiştir. 

Solcu görüş, her şeyin temeli maddeye dayandığı 
inancını açıktan savunur. Liberal görüş, sağcı olduğu 
iddiasında ise de, fikir manzumesinin kökeninde mad
de ve para yatar. Maneviyatı temel ölçü kabul etmez. 

Solcu ve liberal zihniyet; tıp otoritelerince ve dün
ya istatistiklerince organik bir zehir olduğu tespit ve 
ilân edilen, sağlığı, bütün organizmayı ve nesilleri 
tahrip ve dejenere eden alkollü içkiüeri mubah sayıp, 
teşvik eder. 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

Burada bir konferans vermiyorsunuz, bütçenin 
tümü üzerindeki fikirlerinizi ifade buyuracaksınız. 
Rica ediyorum sayın Cumalıoğlu, lütfen. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Evet 
canım, evet. 

Solcu ve Liberal zihniyet; materyalist felsefeyi te
mel alan Danvin'in, «İnsanın ceddi maymundur» saf
satasını ilim diye okutan maarif programlarının uy
gulanmasında görüş birliğine sahiptir. 

Solcu görüş; sömürücü yabancı sermayenin kar
şısında olduğu sloganına sahip ise de, M.S.P. - C.H.P. 
Koalisyonunda, C.H.P., kendisine bağlı Enerji Ba
kanlığının kanalıyle bize haber vermeden yabancı 
şirket malı olan Mersin'deki ATAŞ Rafinerisinin 
% 22 indirimli satışını % 12'ye indirmekle bir yaban
cı şirkete haksız bağışta bulunmuş, sömürüye imkân 
hazırlamıştır 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Siz yapmı
yor musunuz İtalya'ya gidip de sermaye isteyen siz 
değil misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen sayın Bayrak, rica ediyorum, 
lütfen efendim. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — C.H.P. 
- M.S.P. Koalisyon devresinde 100 senedir ülkemizi, 
milletimizi sömüren yabancı sermaye malı olan Os
manlı Bankasının müddeti bitmek üzere iken, Millî 

f Selâmet Partili Ticaret Bakanı tarafından bir yazı 
ile müddetinin uzatılmaması, bir Devlet bankası ya
pılması resmen teklif edildiği halde; C.H.P., bu ya
bancı bankanın devletleştirilmesi yoluna gitmemiş, müd
detini uzatmak suretiyle bir yabancı sermayenin sö
mürüsüne zemin hazırlamıştır. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Millî görüş 
bu mudur? 

BAŞKAN — Lütfen sayın Bayrak, rica ediyorum. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — C.H.P., 
yabancıların sömürdüğü stratejik madenlerimizi dev-
letleştireceğini her zaman tekrarlamaktadır. M.S.P. -
C.H.P. Hükümet Programının 17 nci sahifesünin ba
şında «Stratejik nitelik taşıyan bor mineralleri, hu
kuk kuralları çerçevesinde devletleştirilecektir» taahhü
dü bulunduğu halde, C.H.P. bu konuda bir kanun 
hazırlamamıştır. 

Liberal görüş; yabancı sermayenin sömürü mak-
sadiyle de olsa, ülkeye gelişini faydalı ve tabiî görür. 
Yurdumuza birkaç milyon dolarlüt sermaye ile kuru
lan... 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Millî görüş 
bu mudur? 

BAŞKAN — Saym Bayrak, lütfen efendim, rica 
ediyorum. 

I. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — .. Her 
yıl dışarıya yüzlerce milyon lira kâr transferi olarak 
döviz çıkaran gazoz, Coca - Cola, bazı ilâç, Efes Pil-

. sen bira fabrikaları gibi yabancı sermaye sömürüsü 
bu zihniyetle memleketimize gelmiştir. 

Solcu ve liberal görüş: Tarihî ve kültürel bağlarla 
yakın ilişkimiz bulunan, her biri bizim eski birer vilâ
yetimiz olan, ziraî ve sınaî üretim mallarımız için en 
müsait birer pazar olan Orta Doğu İslâm ülkeleriyle 
kültürel, iktisadî ve ticarî münasebetler kurulmasının, 
dostluk ve işbirliği anlaşmaları yapılmasının karşısın-
dadırlar. Bunun içindir ki, solcu ve liberal görüş ida
releri tarafından Hıristiyan Batı ülkeleriyle sosyalist 
ve komünist devletlerle kültür anlaşmaları ve kül
tür mübadelesi sözleşmeleri yapıldığı halde, Millî 
Selâmet Partisinin iktidar olduğu güne kadar Orta 
Doğu İslâm ülkeleriyle kültürel ve ticarî anlaşmalarda 
esaslı bir adım atılmamıştır. 

Soku ve liberal görüş; 6 katolik Hıristiyan devle
tin aym kültürlü tek siyasi devlet olmak amacıyle 
kurduğu, hudutları ve gümrükleri de kaldırmayı he
def alan, birbirlerinin ülkesinde yerleşmeyi, mal, mülk 
ve tesis edinmeyi serbest bırakan Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna, ülkemizin sömürülmesi pahasma da olsa, 
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Türkiye'yi bir vilâyet olarak karmayı kendi zihniyet
leri bakımından faydalı ve lüzumlu görmektedirler. 

Türkiye'nin Ortak Pazara girmesi 1964'de solcu 
ve liberal zihniyetin ittifakla destekledikleri bir ka
nunla kabul edilmiştir. Dış ticaret açığımızın üç mil
yara yükselmesinde büyük payı bulunan, bizim üretim 
maddelerimize başta tarım ürünleri ve tekstil sanayi 
mamullerimize gümrüklerini kapatan, kendilerinin 
ihraç maddelerine her sene gümrük indirimi tarife
leri uygulamamızı taahhüte bağlayan AET ile imzala
nan Katma Protokol hu zihniyetlerin eseridir. 

Solcu ve liberal zihniyet partileri materyalist kök
te birleştikleri, mana ve maneviyata değer vermedik
leri için, bugün dahi aralarında fikrî bir ayırım çiz
gisi çizememişlerdir. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Ne alâkası 
var bunun? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, sayın Bay
rak, rica ediyorum, müdahale etmeyin. 

t. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Millî 
Selâmet'in bir fikir ve dava partisi olarak siyasî ha
yatımızda yer almasıyle diğer siyasî partiler de yı
ğın partisi hüviyetinden uzaklaşarak, fikrini ortaya 
koymak, zihniyet ve davasını açıklamak zorunda kal
mışlardır... (A.P. sıralarından gürültüler) 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Muhalefetle 
iş yapmak ahlâka, maneviyata aykırı değil mi, bu na
sıl iş, söyle bunun cevabını? 

BAŞKAN — Sayın Bayrak, lütfen efendim... (A. 
P. sıralarından gürültüler) Sayın Bayrak, lütfen efen
dim, lütfen efendim, oturunuz, müdahale etmeyiniz. 

î. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, lütfen dinleyin. 

14 Ekim 1973 seçimleri neticesinde bir siyasî 
parti tek başına hükümet kuracak kadar milletvekili 
çıkaramadı. Adalet Partisi 256 milletvekilinden 149 
milletvekiline düşünce, sayın Süleyman Demirci; «Mil
let bize muhalefet vazifesi verdi. Adalet Partisi hükü
met kurmayacak, koalisyon ortağı olmayacaktır» şek
linde basına beyanat verdi. M.S.P. Genel İdare Ku
rulu toplanarak Genel Başkanımız Prof. Necmettin 
Erbakan'm imzasıyle... 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Cumalroğlu, bir 
dakika. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, Hükümetin kurulması çalışmalarım, teşekkül 
tarzını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bütçenin tümüyle ne ilgisi 
var. Hükümet kurulmuş, ikinci senesini idrak etmiş, 
burada bütçesi görüşülüyor. Rica ederim efendim. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Burada 
şahıslara açıkça sövülürken hiç ses çıkarmıyorsunuz 
da, bir burada zihniyetleri konuşurken.. 

BAŞKAN — Efendim, ben gereken ikazı yapıyo
rum; ama bir tarafından bütçe ile bir ilgisini tespit 
edin, lütfedin efendm. 

I. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Bütçe 
ile hükümet nasıl kurulur, hükümet nasıl çalışır, bu
nu anlatıyorum. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Siyasî ah
laksızlık yapıyorsun sen. Orada. Bütçe ile ne alâkası 
var onların? 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Bayrak, lüt
fen efendim. Sayın Bayrak, rica ediyorum, müdaha
le etmeyin efendim. 

FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Yan
lış şeyleri mütalaa ediyor, ne yapalım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Hatibe mü
dahale etmeyiniz. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Ahlâk ve ma
neviyattan bahsediyorlar; tescil edilsin, meydana çık
sın. 

BAŞKAN — Size bir uyarı cezası veriyorum sayın 
Bayrak. Rica ediyorum efendim. 

Saym Cumalıoğlu, lütfen ikazıma riayet ediniz 
efendim. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Riayet 
ediyorum efendim ve gerçekleri söylüyoruz efendim. 

Hükümetler nasıl kuruldu, bu bütçe nasıl hazır
landı; hangi zihniyetle hazırlandı, bunu ortaya koy
maya çalışıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bütçe ile ilgili gerçekleri söyleyiniz 
efendim. Lütfen efendim. İrtibat kurunuz lütfen» 

t. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Evet, 
irtibat kuruyoruz. 

Adalet Partisi Genel Başkanlığına gönderdiğimiz 
resmî bir mektupla; «Bu bejanat, Cumhuriyet Halk 
Partisinin tek başına azınlık Hükümet kurmasına 
imkân hazırlayacaktır. Bu kararınızı kaldırmadığınız 
takdirde Sayın Cumhurbaşkanımız size Hükümet kur
ma görevini veremez; M. S. P., A. P. ile Hükümet 
kurmaya hazırdır» şeklindeki rica ve uyarılarımız 
maalesef hafife alındı; Adalet Partisi Genel İdare 
Kurulu aynı mahiyetteki kararlarını efkârı umumiye-
ye açıkladı, ikinci rica mektubumuz da netice ver
medi. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Gerekçe ara
mışsınız o zaman, gerekçe. 

— 696 — 



M, Meclisi B : 57 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Ecevit, «Ya tekrar seçime gidilmelidir, ya da Cum
huriyet Halk Partisinin azınîık Hükümeti kurması 
kabul edilmelidir» şeklindeki demeçleriyle kamuoyu
nu kendileri lehine çevirmeye çalıştı. 14 Ekim 1973 
seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi geçerli oyla
rın % 33'ünü almıştı, bunun karşılığında 150 millet
vekili çıkarması gerekirken, Seçim Kanunundaki 
D'Hont sisteminden faydalanarak 35 milletvekili faz
la alarak 185 milletvekili kazanmıştı. Arkasından 11 
Aralık 1973'te yapılan mahallî idareler seçimlerinde 
geçerli oyların % 42'sinden fazlasını alarak genel se
çimlere gidildiğinde tek başına iktidara gelecek ka
dar milletvekili çıkaracağı ümidine kapıldı, «seçim
den başka çıkar yol yoktur» diyerek tekrar seçim 
propagandasına başladı. 

Adalet Partisi de efelik yarışında geri kalmamak 
için «Biz de erken seçime hazırız» demeye başladı. 
Bu tekrar seçim neyi halledecekti? Ülkemiz iktisadî, 
içtimaî buhranlara ve dar boğazlara itilmiştir. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Erken seçim
den kurtulamazsınız merak etme. 

t. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — OPEC 
ülkelerinin petrole yaptıklar» zam dünya çapında 
enerji bunalımı meydana getirmiş, zarurî ihtiyaç ve 
tüketim maddelerinde maliyet yükselmelerine, yaygın 
bir işsizliğe, üretim maddelerinin kısıtlanmasına yol 
açmış; Batı ülkelerini çalkalandıran pahalılık ve kıtlık 
yurdumuzu da tesiri altına almıştı. Milletimiz seçim 
değil, geçim istiyordu; yoklukla, pahalılıkla mücade
le edecek, bir hizmet Hükümeti bekliyordu. Altı ay 
daha seçim propagandaları ve kavgalanyle zaman 
harcamaya ülkemizin takati kalmamıştı. 

Millî Selâmet, bir hizmet partisi olup, milletin öz 
temsilcisi idi. Zorlukları ve tehlikeleri göğüslemek, 
milleti selâmete çıkarmak bize düşüyordu. Parlamen
todan güvenoyu alacak bir Hükümetin kuruluş çalış
malarını yapacak anahtar da elimizde bulunuyordu. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Sosyalistlerle 
Hükümet kurmakla millete böyle mi hizmet etmiş ola
caksınız? 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Sayın Bayrak, rica 
ediyorum efendim. Adet haline getirdiniz müdahale
yi. Lütfen efendim, rica ediyorum efendim, taham
mül edemiyorsanız dışarıda istirahat ediniz. Rica edi
yorum efendim lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, büt
çenin bîr üslûbu vardır. 
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BAŞKAN — Sayın hatibe de ikazda bulunuyo
rum efendim. Tümü üzerinde değil vesilesiyle konuş
ma yapıyorlar; ikaz ediyorum efendim. Rica ediyo
rum efendim, rica ediyorum. 

î. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Mem
leketimizi seven bir parti idik. Adalet Partisi zorluk
lar bulunan bir devrede hizmet kabul etmiyordu. 103 
gün süren geçici hükümetle idarei maslahatçılıkla yü
rütülen bu bunalım devresine son verilmesi gerekiyor
du. Millî Selâmet Partisi Devlete ve millete sahip 
çıktı; Cumhuriyet Halk Partisi ile protokol imzalaya
rak Hükümeti kurdu ve iktidar oldu. İktidar oldu
ğumuz gün, çözüm bekleyen çetin ülke sorunları önü
müzde şöyle sıralanmış bulunuyordu: 

Yokluklar ve kuyruklar; bizden önceki idarelerin 
köklü tedbirler almamaları idarei maslahatçılıkla 
oyalanarak hayat pahalılığım*, karaborsaya imkân 
sağlamaları yüzünden zarurî ihtiyaç maddeleri ile 
yedek parça piyasadan kaybolmuş, satış yerleri önün
de sokaklara taşan kuyruklar çoğalmıştı. 

Coğrafî ve zümresel dengesizlik; fabrikalar bir
kaç vilâyete yapılmış, Meriç'ten Aras'a kadar arta
kalan vatan sathı karasabanın peşine bırakılmıştı. 
Yaygın bir geçim sıkıntısı hüküm sürüyordu. Küçük 
bir zümre zengin, milyonlarca büyük kitle ihtiyaç ve 
geçim sıkıntısı içinde idi. Kredileri belli sınıflar kul
lanıyor, yüksek faiz ve tefecilik normal kabul edili
yor, faiz ve vergi yükü köylünün, işçinin, memurun, 
emeklinin, dar gelirinin sırtına yüklenmiş bulunu
yordu. 

Maddeci felsefeye dayalı bir maarif; Batıyı tak
lit hastalığı olarak ülkemize sokulan materyalist fel
sefeyi, solcu ve kapitalist zihniyet maarif program
larına temel yapmış; millî ve manevî de
ğerleri bir kenara atmış; 72 imam - hatip lisesinin 
orta kısımları kapanmış, lise kısımları da dondurul
muştu. 

Düşük bir üretim seviyesi; Üçüncü Beş Yıllık 
Plamn ara mallarım, yatırım mallarını, fabrika ya
pacak fabrikaları kuracak hedefler unutulmuş; dışa 
bağlı bir montaj sanayii ile yetinilerek üretim düşük 
seviyede tutulmuştur. 

Üç milyara yaklaşan bir dış ticaret açığı : 
Eski idarelerin idarei maslahatçılıkla oyalanarak 

yıldan yıla büyüyerek gelen üç milyar dolarlık bir 
dış ticaret açığı. 

Yıldan yıla büyüyerek gelen korkunç bir işsizlik: 
İkibuçuk milyonu yurt içinde, bir milyon vatan 

I evlâdı ise ekmek parası için evini barkını terk ede-
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rek yurt dışına göç etmiş gurbetzede olmak üzere üç-
buçuk milyon memleket evlâdımız işsiz. 

Eski idarelerin nüfusumuzun hızla artışını hesaba 
katarak istihdam ve iş sahası açılması için yatırım
lara ağırlık ve öncelik verememeleri, ölü yatırımlara, 
gösteriş yatırımlarına yönelmeleri, idarei maslahatçı
lıkla vakit geçirmeleri ve yanlış olarak da nüfus plan
laması programlarına her sene yüzlerce milyon lira 
harcamaları, yıldan yıla artan işsizlik sorununu pat
lama noktasına getirmiştir. 

Solcu ve liberal zihniyetlerin müştereken benim
sedikleri «Nüfus ve aile planlaması» adı altında yıl
lardan beri yürütülen program doğumlara mani ol
mak isteyenleri kısırlaştırmak, nüfusumuzu azaltmak 
gayesini gütmektedir. 

Solcu ve kapitalist görüşlerin bu konudaki gerek
çeleri «Hızla artan nüfusumuzu bu topraklar besle
yemez, doğumları durduralım, yaşayanlara rahat ve 
konforlu bir hayat düzeni sağlayalım» yanlış mantı
ğına dayanıyor. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Solcu ve li
beral görüşün senin milliyetçilik görüşüyle bağdaşa
bileceğini zannetmiyorum. Buna cevap ver sen. 

BAŞKAN — Rica ediyorum idareci Üyelerden 
dej Sayın Bayrak rica ediyorum efendim... Sayın 
Bayrak lütfen efendim. 

I. FEHMÎ CUMALIOĞLU (Devamla) — Üs
tünde yaşadığımız bu aziz vatan topraklarının altı 
ve üstü Cenabı Hak'kın hemen hiçbir millete nasip 
etmediği zenginliklerle dolu olup, 200 milyon insa
nı rahatça besleyecek bir kapasiteye sahiptir. 

Her yıl böyle bir düşünce uğruna boşu boşuna 
israf edilen bu yüzlerce milyon lira ile henüz el değ
memiş madenlerimiz işletilse, her vilâyete bir fab
rika dikilmiş olsaydı, köylerden kentlere akan göç
lerin hızı kesilmiş işsizlere önemli miktarda iş saha
sı açılmış olurdu. 

Tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, de
nizcilik, ulaşım sahalarında beklenen adımlar atıla-
mamış, emekleme safhasında. 

Çözüm bekleyen konuların başhcaları bunlardı. 
M i l î Selâmet Partisi kuruluşu ile birlikte önce ah
lâk ve maneviyat bayrağını açmıştı. 

Seçim beyannamesinde «Uydu değil, şahsiyetli 
bir dış politika. Lider ülke. Yeniden büyük Türkiye 
meşalesinin gönüllerde yakılacağını; haşhaş ekimini 
başlatacağını; millî, güçlü, süratli, yaygın kalkınma 
sîoganıyle her ilde bir fabrika yapılacağını; israf ve 
sömürücü faizle mücadele edileceğini; vergi sistemi

nin basite irca edilmesine, verginin Anayasa gere
ğince malî gücü olandan alınmasına, dar gelirlinin 
faiz ve vergi yükü altında ezilmemesine çalışacağı
nı» vaat etmişti. 

C. H. P. - M. S. P. Koalisyonunda manevî saha
da büyük adımlar atılarak boşluklar doldurulmuştur. 
Kapatılan 72 imam - hatip okuluna ilâvete binaları 
millet tarafından yapılan 29 imam - hatip okulu ye
niden tedrisata açılarak, eski idarelerin 26 senede 
açtıkları 72 imam - hatip lisesine karşılık, 6 ay için
de 101 imam - hatip lisesi açılmıştır. 

Orta okullardan liselerin son sınıflara kadar mec
burî ahlâk dersleri konmuştur. Bütçeye beşbin adet 
imam ve müezzin kadrosu karşılığı ödenek konarak» 
1974 Ramazanından önce bu kadrolar dağıtılmıştır. 

Köy camilerine ilk defa Devlet bütçesinden mal
zeme ve para yardımı yapılmıştır. 

633 sayılı Diyanet İşleri Teşkilât Kanununda de
ğişiklikler yapan 14 bin vekil imamı asalete geçi
ren kanun tasarısı hazırlanarak Meclise sevk edil
miştir, 

Eski idarelerin yasakladığı, kara yoluyle Hacca 
gitme serbest bırakılmıştır. Vakıflara sahip çıkıl

mıştır. 
İslâm ülkeleriyle kültür0.!, iktisadî ilişkiler kurul

ması, işbirliği yapılması konusunda ciddî adımlar 
atılmıştır. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve C. H. P.'li Dev
let Bakanı İsmail Hakkı Birlerdin birlikte Suudî Ara
bistan'a yaptıkları bir seyahatle kültürel, ticarî iş
birliği anlaşması imzalanmıştır. 

Türkiye, İslâm Bankasına ortak olmuştur. Haş
haş ekimi başlatılmıştır. Üreticinin emeğini değer
lendiren, süspansiyonla tarım ürünlerinde taban fi
yatlarını artıran sistem ilk defa uygulamaya konul
muştur. Çiftçi ve üretici himaye edilmiştir. 

Büyük Kıbrıs Zaferi bu devrede kazanıldı. Bü
yük Kıbrıs Zaferi, aziz Milletimizin ve kahraman 
Ordu'muzun şanlı bir zaferidir. Bu zafer 40 mil
yonu kardeş yaptı. Anarşi ve huzursuzlukları da-
ğıttu Ortağımız, kerameti kendinde görme heve
sine kapıldı, şehit kanım oya tahvil etme telâşı 
içinde, Mehmetçiği siperde bırakarak Hükümetten 
istifa etti. C. H. P. tek başına sebep olduğu hükü
met buhranını daha da artırmak için, tekrar erken 
seçim propagandasına girişti. İkinci hükümet buh
ran devresi 6,5 ay sürdü. Bu devrede, Millî Selâmet 
Partisi, bir hükümet kurulması için, her şeyi, her 
türlü müspet yolda çalıştı. Bu devrede hiçbir de-
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mokrât ülkede görülmemiş hükümet şekilleri de or
taya kondu. M. S. P., demokratik esaslara uygun 
bir hükümet kurulabilmesi için olgun, yapıcı bir 
çalışma gösterdi. M. S. P.'siz hükümet kurulamaya
cağı gerçeği kesinlikle anlaşıldı, dört partinin bir 
araya gelmesiyle bugünkü Koalisyon Hükümeti ku
ruldu ve Meclisten güven oyu aldı. 

Bu Hükümet başardı hizmetler yapmıştır. İmam 
hatip liselerinin sayısı, büyük zorlamalarla da olsa 
270'e çıkmıştır. Ortaklarımızın maddeci zihniyete 
bağlı olmaları dolayısıyîe, manevî sahadaki adımlar 
çok güçlükle atılmaktadır. İmam - müezzin kadro
larının sayısında ve serbest bırakıhşında A. P.'Ii dost
larımız cömert olamıyorlar» Cumhuriyet Halk Par
tisiyle yaptığımız Koalisyonda, 5 000 imam kadro
sunun ödeneğini bütçeye koyarak, 1974 Ramazan 
ayından önce bu kadroların dağıtılmış olmasına kar
şılık, bu Hükümetteki ortaklarımıza 3 500 kadroyu 
çok güçlükle koydurabildik; üzülerek belirtelim ki, 
bu kadroları da ancak 1975 Şubatında serbest bı-
raktırabildik. 1976 yılı imam - müezzin kadrolarının 
hâlâ serbest bırakılmayışı ve dağıtılamayışı, A. P.'M 
ortaklarımızın maneviyata ne derece önem verdikleri
ni göstermektedir. 1977'de imam ve müezzin kad
rolarının da aynı akıbete uğrayacağından büyük en
dişemiz vardır. 

Maddî sahada önemli adımlar atılmıştır. Tarım
da, gübre ucuzlatılmıştır. Pancar ve tütünde ol
duğu gibi, buğday ve diğer ürünlerde de entegre 
sistemlere geçiş çalışmaları başlatılmıştır. Taban 
fiyatlarıyle üretim teşvik edilmiştir. Bu yıl 16,5 mil
yon ton buğday elde edilmiştir. 

Hayvancılıkta nesil ıslahı, verimi artırma çalış
maları dikkatle ele alınmıştır. 1 milyar lira besici
lik ve 500 milyon lira sütçülük kredileri faizsiz da
ğıtılmıştır. Yurdun her tarafında hızla et kombina
ları, süt ve yem fabrikaları kurulmaktadır. Bilhas
sa Cumhuriyet tarihimizin sanayi inkilâbmı teşkil 
eden, ağır ve millî harp sanayiin kuruluşları başla
tılmış, birçoğunun temelleri de atılmıştır. Böylece, 
«Yeniden büyük Türkiye, bağımsız lider ülke Tür
kiye» meşalesi kalplerde yazılmıştır. 

Cumhuriyetimizi yüceltecek kadronun, inanan 
insanlar olduğu bir kere daha anlaşılmıştır. Esasen 
tarihimizde millî mefailimiz olan büyük işleri, bü
yük zaferleri hep inanan insanlar başarmış ve ka
zanmıştır. Bu milyarlık ağır sanayi tesislerinin ço
ğu, Doğu'ya, Güneydoğu'ya Orta Anadolu'ya, Kara
deniz Bölgesine kurulmaktadır. Bugüne kadar ih-
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mal edilmiş bu mahrumiyet bölgeleri, Devlet ni
metlerine kavuşturulmaktadır ve bölgeler arası den* 
gesiziik kaldırılmaktadır. Programlanan 200 büyük 
tesisin yatırım tutarı takriben 240 milyar Türk lira
sıdır. Bunlar, azamî 7 yılda tamamlanacaktır. Pro
jeleri çok kârlı projelerdir, dış kredi bulabilecek pro
jelerdir. Nitekim İtalya ile 1 milyarlık teçhizat kre
disi sağlanmış ve işbirliği imzalanmıştır. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — İtalya, Müs
lüman memleket midir? 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — MiHî 
Selâmet Partisi seçim beyannamesinde, «Her ile bir 
fabrika» demişti. Bu 200 ağır sanayi tesisine ilâ
veten programlanan sanayi tesisleri 300'e çıkmış 
bulunmakla... 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Sizin ne mal 
olduğunuzu anladılar. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devanda) — ...ille
rin, ilçelerine de fabrikalar yapılmaktadır. 40'tan 
fazla. organize sanayi bölgesi kurulmaktadır. Düne 
kadar, «Hayalî temeller atılıyor» diyen birçok par
lamenterler, ilçelerden gelen heyetlerin başına geçe
rek, «Bizim ilçemizde de bir fabrika kurunuz» di
ye ricaya gelmektedirler. Millî Selâmetin başlattığı 
bu ağır sanayi hamlesiyle montajcılık devri kapa
nıyor; hakikî sanayi, gerçek kalkınma devri açılmış 
bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâ
met Partisi Koalisyonu protokol ve Hükümet Prog
ramına da ağır sanayi ile millî harp sanayinin, uçak 
ve tank sanayiinin kuruluş hamlesinin başlatılacağı
na dair madde koydurmuştuk. Cumhuriyet Halk 
Partisi Kıbrıs zaferini müteakip hükümeti bırakma-
saydı, bugün bu milyarlık tesislerin birçoğunun ba
caları tütmeye, TUSAŞ'm imal edeceği jet uçakları 
göklerimizde uçmaya başlayacaktı. 1 milyon vatan 
evlâdına da bugün iş sahası açılmış olacaktı. DESİ-
YAB bu ağır sanayimizi finanse etmek üzere ku
rulmuş ve faaliyete başlamıştır. TÜMOSAN, TAK
SAN, TESTAŞ, TEMSAN bunlar fabrika yapan 
fabrikaları, her çeşit motor fabrikalarım, takım tez
gâhları fabrikalarını, elektromekanik teçhizat fab
rikalarım kurmakta olan dinamik kuruluşlardır. Se
nede 100 000 traktör motoru yapacak Konya Trak
tör Motor Fabrikasının ve senede 30 000 traktör 
imal edecek Konya Traktör Fabrikasının temelleri 
atılmış, İtalyan Fiat Firmasıyla anlaşma imzalan
mıştır. Türkiye'nin en büyük demir - çelik tesisleri
nin Sivas'ta temelleri atılmıştır. Bu ağır sanayi ve 
büyük sanayi tesislerimiz yılda 40 000 000 000 do-
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iar, toplam millî gelire 160 000 000 000 Türk lira
lık, yani 10 000 000 000 dolarlık ilâve millî gelir 
sağlayacaktır. Böylece, güçlü Türkiye doğuyor ve 
dışa bağlılıktan da kurtuluyor^ 

Bu ağır sanayi hamlesini artık hiçbir maddî güç 
ve siyasî parti durduramaz. Zira, milletimiz bunlara 
sahip çıkmıştır. Bunların temellerini yüzüstü bıra
kanları, çıkar çevrelerinin tesiriyle tekrar montaj 
sanayiine dönmek isteyenleri bu millet affetmez. Ali
ağa'da A. P.'lilerin, Erzincan'da Cumhuriyet Halk 
Partili bir senatörün fabrika temelini sökmesi, efkâ
rıumumiyede iyi karşılanmamıştır. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Sen montaj 
sanayii dahi kurmaktan âcizsin. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Sen an-
lamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Cunıalıoğhı, bir dakikanızı 
istirham edeyim. Sayın Cumalıoğlu, bir dakika 
efendim, 

Sayın Bayrak, Sayın Bayrak bir dakika efendim, 
bir dakika efendim. Rica ediyorum idareciler. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Montaj sa-
nayi kurmaktan âcizsin^ 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Sen, 
bunlara tahammül edemezsin. 

BAŞKAN — Sayın idareciler, rica ederim yar
dımcı olunuz. Bu şekilde müzakere devam etmez. 
İçtüzüğe göre, bu şekilde hareketiniz mümkün de
ğildir. Rica ediyorum efendim. 

î. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Ta
hammül edeceksiniz. 

BAŞKAN — Yoksa, oturuma ara vermek zorun
da kalırım. Rica ediyorum efendim, arkadaşlarını
za mukayyet olunuz. Bu şekil hareket olmaz efen
dim J Kendinize sahip olunuz Sayın Bayrak. 

Devam buyurun efendim. 
İ, FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — 

«... M. S. P. temel atan, C. H. P. ve A. P. temel sö
ken partidir» esprisine yol açmıştır. 

Son günlerde, Adalet Partisinin 136 imzalı er
ken seçim teklifi, basmda ve Parlamento kulislerinde 
tartışma konusu yapılmaktadır. 

Millî Selâmetin başlattığı sanayi inküabımn neti
cesi olarak, yüzden fazlasının ihaleleri yapılarak 
temelleri atılmış olan, diğerlerinin de etüt, plan, 
proje, fizibilite raporları tamamlanarak istimlâk ve 
ihale işleri bitmekte olan sayısı 300'e varan milyar
lık ağır sanayi teslislerinin, millî harp sanayi teşeb
büslerinin ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca inşaat

larının ilerletilmesi Hükümetimize düşen millî gö
revdir. Meclis gündemindeki sosyal güvenliği ve ma
nevî hizmetleri ilgilendiren, hayatî kanun tasan ve 
tekliflerinin bir an önce gerçekleşmesi gerekmektedir, 
Herkese refah hususunda köklü tedbirler getiren ka
nunlarımız Parlamentodadır. Bilhassa, bunlardan 
Meclis gündeminin ilk sırasında bulunan asgarî ge
çim indirimi kanun teklifimiz, memur, işçi, emek
li ve esnafın 3 000 liraya kadar aylık gelirlerinden 
bir kuruş vergi kesilmemesini sağlayacak bir kanun
dur. Diğer mühim kanun tekliflerimiz, hayat .pa
halılığının artışı nispetinde, maaş ve ücretlere artış 
getiren Eşel Mobil sistemi kanun teklifimiz, 1970 
öncesi emeklilerin durumunu 1970 sonrası emeklile
rin seviyesine getiren kanun teklifimiz, yapılan hak
sızlığı ve mağduriyeti önleyecektir. 

Manevî hizmetler alanında 633 sayılı Diyanet Teş
kilât Kanununda değişiklik yapan, 14 000 vekil ima
mı asalete geçirecek olan, ikinci defa Sayın Cumhur
başkanı tarafından bir daha tetkik edilmek üzere 
geri gönderilen kanun bir an önce gerçekleştirip 
melidir. Yine Meclis gündeminde, meslek ve imamı 
hatip liseleri mezunlarının üniversitelere girmelerini 
sağlayacak kanun teklifimiz; yüksek İslâm enstitüle
rinin akademi olmalarını sağlayacak ve manevî ilim
ler üniversitesi kurulmasına ait kanun teklifleri
miz; reklâm ve faizlerin masrafa yazılmaması, mali
yetlere intikal ettirilmemesi için yaptığımız kanun 
tekliflerimiz. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Hangi ikti
sadî sistemde mevcuttur? 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Diğer 
sosyal kapsamlı kanun tasarı ve teklifleri, bilhassa 
Koalisyon kanadı parlamenterlerin ve Meclislerimi
zin Temmuz sonuna kadar ciddî çalışarak bu hiz
metleri tamamlamaları lüzumu bir vatan borcu ola
rak ortadadır. 

Manevî ve maddî sahada kalkınmamızla alâkalı 
bu kadar hayatî ve ciddî hizmetler ortadayken, Hü
kümetimiz geceli gündüzlü çalışarak bu işleri başar
makla mükellef durumdayken, Adalet Partisinin, 
millete yapılacak bu hayırlı hizmetleri yüzüstü bı
rakarak bir erken seçim telâşı içine girmesi ve bu 
konuda Cumhuriyet Halk Partisiyle gizli bir pazar
lığa girişmiş olması... 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Erken se
çime var mısınız, yok musunuz 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Seçifeek de 
seçihnesek de size karşı mücadelemiz devam ede
cektir. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
t. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Hele 

bir iktidar partisinin erken seçim istemesi, o parti
nin bitip tükendiğini, hizmetten kaçmak istediğini 
ilân etmesi demektir. Eğer bu erken seçim isteği, 
Millî Selâmet'in başlattığı, inanç ve azimle yürüt
tüğü bu ağır sanayi hamlesini durdurmak; tekrar ga
zoz, koka - kola, bira ve montaj sanayiine dönmek 
arzusundan ileri geliyorsa yanlış bir adım attıklarını 
hatırlatmak isteriz. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Cumhuri
yet Halk Partisiyle yap, Cumhuriyet Halk Partisiyle. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sizinle Cenne
te gidilmez be!. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... 
Müdahale etmeyin efendim. 
İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Eğer 

bu erken seçim arzusu Kıbrıs'ı tekrar Papaz Maka-
rios'un boyunduruğuna terk ederek, .burasının bir 
Yunan adası olması için yapılan dış baskılar karşı
sında tavizler verilmesi için ise, Millî Selâmet, şe
hit kanıyla statüsü çizilmiş olan bu yeşil adanın, 
baştan beri olduğu gibi, bugün de, yarın da bek
çisidir. M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Eğer bu erken seçim telâşı, Ortak Pazara yeni 
tavizler vererek plan, program yapmamıza, tanmda 
atılımlar yapmamıza mani olan katma protokolün 
aynen yürütülmesi gayesini güdüyorsa, milletimiz 
artık bunlara müsaade etmez. 

Sayın Demire! 2 gün önce, erken seçimden vaz
geçtiklerine ait demeç vermiş olmakta kendilerini 
tebrik ediyoruz. 

Millî Selâmet, hizmet partisidir^ Millete hizmet 
götürecek 6 - 7 ayı boş yere harcamak istememekte
dir. Biz her zaman seçime hazırız. Seçim erken de 
yapılsa, vaktinde de yapılsa en kârlı çıkacak, par
lamenter sayısı 3 - 4 misli artacak olan tek parti, 
Millî Selâmet Partisidir. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Hayal, ha-
yal..̂  

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Biraz 
da önemli memleket meselelerine temas edelim: 

Talebe hâdiseleri ve anarşik olaylar: 

Anayasamız fikir, vicdan ve din hürriyetini 
Devletin teminatına bağlamış; hiçbir kliğin ve züm
renin kendi zihniyetini ve fikrini tahakkümle, kaba 
kuvvetle başkalarına zorla kabul ettiremeyeceği esa
sını getirmiştir. Layiklik prensibinin manası da bu

dur, Nereden ve hangi siyasî teşekkülden gelirse gel
sin, bu sopalı, bombalı, dinamitli, tabancalı hadise
lerin karşısındayız. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Niye kaba 
kuvvetlere karşı çıkmıyorsunuz öyleyse? Parlamen
ter evlerine dinamit atılıyor, neredesiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bayrak, rica ediyorum efen
dim. Susunuz artık. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Söyleyece
ğim. Hayır susmayacağım. 

BAŞKAN — Susunuz efendim. 
Sayın Bayrak, rica ediyorum. Bu şekilde ha

reket İçtüzüğe aykırıdır. 
MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Kaba kuvvet 

gösteriliyor. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı sizin elinizdedir; milletvekillerinin evlerine 
dinamit atılıyor, bu bir zorbalıktır. Bu zorbalığa 
karşı niye muamele yapmıyorsunuz? 

Utan, utan, bunları nasıl söylüyorsun? 

BAŞKAN — Bu şekilde görüşmeleri devam et-
tiremem, oturuma ara veririm; sorumluluğu da size 
ait olur efendim. 

Rica ediyorum efendim, yerinize oturun. 
Sayın İdareciler, meşgul olunuz efendim. 
Tahammülünüz yoksa dışarıda istirahat edin efen

dim. Beğenmeye mecbur değilsiniz, reddetmek de 
hakkınız değil. 

Lütfen efendim... 
Devam buyurun Sayın Cumahoğlu. 
İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Mad

dî ve manevî kalkınmamız için iç barış şarttır. 

«40 milyon vatan evlâdı kardeştir; devlet - mil
let kaynaşması esastır. Manevî kalkınma, hakikî 
kalkınma. Montajcılığa paydos. Herkese refah» 
Millî Selâmet'in temel prensibidir. 

Bu anarşik hadiseler, materyalist maarif prog
ramlarının, gençlerimizin ruhlarını millî ve mane
vî değerlerle doldurmamanın eseridir. Bu anarşistleri 
biz dışarıdan ithal etmedik. Onları suçlarken, ev-

" tatlarımızı anarşist ve asi yetiştiren iktidarların gü
nahı, vebali ve mesuliyeti unutulmamalıdır.. «Ko
münizmin karşısındayız. Kahrolsun komünistler» 
demekle komünizm yok olmaz. Komünizme bahçı
vanlık yapılmamalıdır. Sömürüyü kaktırmak, ver
giyi fakirin sırtına yükleyen vergi sistemini ıslah et
mek, Anayasamızın öngördüğü şekilde vergiyi ma
lî gücü olandan almak, Devlet gelirlerini 300 mil
yarlık bir varlık olan madenlerimizden, ormanları
mızdan sağlamak, faiz ve vergi yükünü dar gelirli 
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vatandaşların sırtından kaldırmak şarttır. Bugün 
çarşıdan ne alınırsa ödenen paranın % 30'u faiz ve 
% 30'u da vergidir. Vergiyi dar gelirli, fakir va
tandaş ödemektedir. Solcu ve kapitalist zihniyetlerin 
sistemli budur. 

Cumhuriyet Halk Partisi «düzeni değiştireceğiz. 
Hakça bir düzen getireceğiz» diyor. Düzeni nasıl 
değiştireceklerini açıklayan bir kanun tekliflerini 4 
senedir Parlamentoya getiremediler. Millî Selâmet 
Partisi; miras ve mülkiyet haklarının, gerçek ada
letin, refahı yaymanın, namuslu kazancın bekçisi
dir̂  Ahlâk ve maneviyat olmayınca, maddeci maa
rifimizi millî ve manevî esaslara oturtmadıkça hu
zurun sağlanamayacağına, anarşinin kalkmayacağı
na kanidir. Millî Selâmet Partisi bu konuları sağ
lam temellere oturtacak kanun teklifleri hazırlamış ve 
Parlamentoya sunmuştur^ Bir kısmı Meclis günde
minde, diğerleri komisyonlardadır, 

Anarşik olaylar, Türkiye'nin sanayileşmesini is
temeyen yabancı mihrakların, sömürücü çevrelerin 
tahrikleriyle devam etmektedir. Siyasî partiler ve ya
bancı ideolojilere bağlı çevreler, gençlerimizin yaka
larından ellerini çekmelidir* Üniversitelerle yüksek 
okullar, disiplin kurullarım işletmelidir. Bu anarşi 
ve isyan hareketlerine katılanlar güvenlik kuvvetle
riyle başbaşa ve karşı karşıya bırakıldığı gün, bu ha
reketler sönecek ve huzur gelecektir. 

TRT konusu: 
TRT millî kültürümüzün, millî ahlâk ve manevi

yatımızın korunmasına ve gelişmesine yardımcı ol
makla görevli bir Devlet müessesesidir. Maalesef 
tutumu tamamıyle bunun tersinedir. TRT tarafsız ol
mak, hiçbir partiye meddahlık yapmamakla da mü
kelleftir. TRT, Millî Selâmet'in başlattığı hakikî 
kalkınma ve ağır sanayi hamlesini, milyarlık tesisle
rin temel atma ve hizmete açma haber ve görüntüle
rini mikrofon ve ekranlardan kaçırmak yerine, Tür
kiye'yi lider ülke, yeniden büyük Türkiye yapacak 
olan bu millî hareketi milletimize duyurarak millî 
heyecanı şahlandırmakla görevli olduğunu unutmuş
tur. TRT'nin, açık saçık filmleri, çırılçıplak söyle
nen yabancı şarkıları, Hıristiyan propagandası kokan 
kilise ayinlerini ekranlarma getirmesi millî ahMkı ve 
millî inancı tahribe yönelik davranışlardır. TRT, 
Mîllî Türk Talebe Birliğinin İstanbul'da tertiplediği 
Fetih Gününü, 300 bin kişilik vakur yürüyüşü, Mil
lî Selâmet gençliğinin Ankara'da düzenlediği 10 bin 
kişilik caddeleri dolduran muhteşem görünüşünü, 
Müslüman boksör Mehmet Ali'nin İstanbul'a gelişini 

mikrofon ve ekranlarına getirmemiştir. MiDete üzün
tü veren anarşik hâdiseleri ise, her gün anı anma, 
günü gününe vermektedir. TRT huzura değil, anar
şiye hizmet etmektedir. TRT, Trabzon'da kendi 
temsilcilerinin tartaklanması haberini bile milletten 
gizlemiştir, kendi mensuplarının haklarım bile ko-
rayanıamıştır. TRT Haber Merkezindeki İslâm Ül
keleri bantları imha edilmiştir. Layık Batı ülkeleri
nin günde 20 saat neşriyat yapan resmî istatistik ra
porları da, kilitli çekmece kırılarak yok edilmiştir. 
Artık TRT yönetiminin ciddî bir ameliyata tabi tu
tulması gerekmektedir, 

Dış politika konumuz; 
Millî Selâmet Partisi iktidar olduğu günden beri 

Birinci ve İkinci Koalisyon devirlerinde, dış politi
kada millî görüşün ağırlığım koymuş, Devlet rota
mızı uydu değil, lider ülke Türkiye istikametine 
çevirmiştir. 

Kahraman ordumuzun Kıbrıs zaferinde, ambor-
gaya karşılık üslerin kapatılmasında, Hora gemisi
nin Ege Denizi'ne açılmasında, Ortak Pazar'la iliş
kilerimizin yeniden ele alınmasında, Türkiye'nin İs
lâm Bankasına ortak olmasında, Türkiye'nin İslâm 
Konferansına tam üye olarak katılmasında, Orta 
Doğu İslâm ülkeleriyle ticarî ve dostluk münasebet
lerimizin başlatılmasında Millî Selâmet kendine düşen 
vazifeyi başarmıştır. 12 sene Papaz Makarios'un zü
lüm ve işkenceleri altında inleyen, Kıbrıslı soydaş 
ve dindaşlarımız, hürriyet ve egemenliklerine ka
vuşmuş, Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. 

Bize göre; Kıbrıs Türk Federe Devleti çoktan 
bağımsızlığını ilân ederek, Üçüncü ülkeler blokuna 
katılması gerekirdi. Bu konuda geç kalındığı için, 
Amerika, Birleşmiş Milletler ve Ortak Pazar ülke
leri tarafından, Yunanistan'ın isteklerine ve rurala-
rın lehine Kıbrıs'tan taviz verilmesi, tekrar papaz 
Makarios boyunduruğuna terk edilmesi hususunda 
dış baskılar artmıştır. Kurt Waldheim gayretleri ve 
Clifford'un ziyaretleri hep bu maksada matuftur. 
MSP bu konuda hiçbir taviz verilemeyeceği kesin 
kararındadır. Tek siyasî devlet olma prensibi hariç, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile dostluk ve ticarî 
münasebetlerimizin devamını biz de arzu etmekte
yiz-

Ancak, ekonomimizi dar boğazlara iten ve sa
nayileşmemizi engelleyen Katma Protokolün yeniden 
tanzim edilmesi zaruretine inanıyoruz. Çünkü, Kat
ma ProtokoPde temelde beş haksızlık görüyoruz. 

Bütün ikazlarımıza rjağmen; Hariciyemizin, Lo
zan Anlaşmasının hükümlerini yok sayarak, Yunan 
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hükümetlerinin Batı Trakya'da Müslüman Türklere 
yaptıkları baskı ve işkencelere seyirci kalmasında 
milletimiz üzgündür. Sayın Çağtayangil, Yunanis
tan'ın Lozan Anlaşmasını hukuken ihlâl etmediği, jan
darma dipçiğiyle bu zulmü yürüttüğü ve resmî bir 
belge olmadığı için de müdahale edilemediği kanaa
tinde iseler, yanılgı içindedirler. Jandarma dipçiği 
ve polis copu ile yapılan zulümler, anlaşmayı ihlâ
lin şaşmaz hukukî delilidir. Bu belgeleri Hariciye
miz ve Atina'daki Büyükelçiliğimiz ve konsolosluk
larımız temin ve tespit etmekle vazifeli ve yükümlü 
değil midir? 

Batı Trakya'daki Müslüman Türklere bugüne ka
dar yapılmakta olan zulüm ve işkenceleri yeryüzünde 
duymayan, bilmeyen kalmadı; 

BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Cumah-
oğlu. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Cami, 
medrese ve okullarımızın dinamitlenerek, yok edilen
lerin sayısı yüzleri çoktan aştı. Müslüman Türkle
rin cenazelerinin, üzerinde hilâl bulunan cenaze ara-
halarıyle kaldırılmasına müsaade edilmemesi, üzerin
de haç bulunan Hıristiyan cenaze arabalanyle taşın
mak mecburiyetinde bırakılması, Lozan Anlaşma
sında var mıdır? Bulgar hududu boyundaki Müs
lüman Türk köyleri, abluka içine alınarak yasak 
bölge edilmiş, buralardaki soydaşlarımız mahsur hal
de bırakılarak, esaret hayatına mahkûm edilmiştir. 

Batı Trakya'daki soydaş ve dindaşlarımızın gayri 
menkulleri istimlâk edilmekte, ellerine geçen para 
ile başka bir gayrimenkul almasına müsaade edilme
mektedir. Dışarıya döviz ve para çıkarılması da 
yasaklandığı için soydaşlarımız çocuklarına Türki
ye'de olsun bir mülk alamamaktadır. Turistik pa
saportla veya işkenceden kaçarak Türkiye'ye gelen 
Müslüman Türkler, ikamet süreleri uzayınca Yu
nan vatandaşlığından düşürülmekte, böylece Batı 
Trakya'da Müslüman Türk nüfusunun azınlığa dü
şürülmesi planı tatbik edilmektedir. 

Türk vatandaşı tstanbul'Iu Rumlar, Yunan vatan
daşlığına alınmakta, Yunanistan'da veya başka ül
kede oturmakta, böylece iki devlet pasaportu taşı
maktadır. Batı Trakya'h soydaşlarımıza da Türk 
pasaportu alma hakkı tanınmalıdır. 

Türkiye'ye sığınan Batı Trakyalı gençler, evlen
mek için kiliseler birliğinden müsaade almak zorun
dadırlar. Dinî ve millî duyguları rencide eden bu 
duruma son verilmeli, bekârlıklarım tespit eden bel

gelerin Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği tarafından verilmesine müsaade edilmelidir. 

Açıkça, Lozan Anlaşması hükümlerini ve İn
san Hakları Beyannamesini çiğnemekte olan Yuna
nistan'a Hariciyemiz gerekli ihtarı yapmalı, tutum
ları değişmezse mukabele-i bihnisil de bulunmalıdır 
ve Lozan Anlaşması da yemden ele alınmalıdır. Yu
nanlıların beynelmilel anlaşmalar hilâfına tahkim et-
tikeri Ege adalarındaki tahkimatlar söktürülmelidir. 
Ege Sahanlığı konusu ile Hava Fır Hattının tespitin
de verilecek tavizleri, Millî Selâmet Partisinin ka
bul etmeyeceği de önceden bilinmelidir. 

Bulgaristan'daki Müslüman Türklerin durumları 
ise, tam mânasiyle bir fecaat ifade etmektedir, 
Bulgar Hükümeti, Bulgarista'daki Müslüman Türk
leri, isimlerini, dilini, dinini ve kültürünü çeşitli 
baskı ve işkencelerle değiştirerek Bulgarlaştırmak, 
Ortodoks Bulgar yapmak, Slavlaşürmak gibi in
sanlıkla bağdaşmayan korkunç bir plan tatbik et
mektedir. 

Tehdit ve tedhiş ile Türk ve Müslüman isimleri 
zorla değiştirilmekte, yerlerine Bulgar ve Slav ad
lan verilmektedir. Bilhassa Prin Makedonyası ile 
Rodop eyaletinde meskûn 2 150 000 Müslüman Türk 
topluluğu koparılıp parçalama, imha ve asimile pla
nının kurbanlarını teşkil etmektedir. 

Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi ile 
Poîitbüro yetkilileri 17 Temmuz 1974 tarih ve 549 
sayılı bir kararla bu soydaşlarımızı resmen Slav, 
Bulgar Ortadoks yapma kararı almıştır. 

3 Ağustos 1970'de Paşmakh'da yapılmış olan 
Bulgar Komünist Partisi bölge kongresinde alınan 
kararla Prin Makedonyası ile Rodop Türklerinin 
Bulgarlaştırıhnası kesinleşmiştir. 

Prin Makedonyası, Rodop ve Kuzey Trakya'nın 
pek çok köylerinde bölgesel, kitlevî katliam ve me
zalim, kitlevî tehcirler yapılmakta olduğu, deh
şet ve vahşet havası estiriMiği, bu faciaların bir an 
önce önlenmesi için Rodop Tuna Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği yetkilileri tarafından Başba
kanlığa ve Hariciye Bakanlığına resmen belgeler ve 
broşürlerle yapılan müteaddit müracaat ve ricalar, 
maalesef hiç bir müspet neticeye bağlanamamıştır. 

Bulgar Hükümeti, İnsan Haklarına ve beynel
milel anlaşmalara aykırı bulunan bu zulüm ve bar
barca hareketleri, Deliorman ve Dobruca eyaletiy-
le Tuna havzasındaki Müslüman Türklere de teşmil 
etmiştir. 
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Sayın Başbakan Demirci, 2 - 3 Aralık 1975 ta
rihinde Sofya'da Bulgar yetkilileri ile müzakereler 
yapmakta iken, Prin Makedonyası ite Rodop böl
gesi köylerindeki onbinlerce Müslüman Türk'e vah
şice işkenceler yapıldığı, Bulgar askerî müfrezeleri 
tarafından coplandığı, süngülendiği, Müslüman kız 
ve hanımlarının kurt köpeklerine parçalattırıldığı, 
Bulgarlığı ve Ortadoksluğu kabul etmedikleri için 
bu iğrenç barbarlıkların sabahlara kadar devam et
tiği, Rodop Tuna Türkleri Kühür ve Dayanışma 
Derneğinin resmî bülten ve broşürleri ile açıklanmak
tadır. Sünnet olmak, namaz kılmak, oruç tutmak 
yasaklanmış, büyük kentlerde göz önünde olanlar 
hariç, bütün cami ve mescitler kapatılmıştır, 

Sayın ÇağlayangıTin Hükümetimiz adına 1968 
Martında Ankara'da Bulgar Halk Cumhuriyeti ile 
imzaladıkları Göç Anlaşmasına göre parçalanmış 
ailelerin birleştirilmesi işlemi sona ermek üzeredir. 
Kardeş, kardeşini yurda getirememektedir; babası 
annesi ölmüş ise gönderilmemektedir. Anlaşmanın 
12 nic maddesindeki «Emeklilik ve malullük» halle
ri işlememektedir. 

Bu anlaşmadan bilhassa Müslüman Pomak Türk 
kardeşlerimiz istifade edememektedirler. Bulgarlar; 
«Siz Türk değilsiniz, Bulgar ve Ortadoksr olmaya 
mecbursunuz» diyerek, dinlerinden zorla saptırmaya 
çalışmakta bunların Türk ve Müslüman olan isim
lerini zorla değiştirerek Bulgar adlan takmakta, genç 
kızları Bulgarlarla evlenmeye zorlamakta, direnenleri 
hapishanelere, çalışma kamplarına doldurmaktadır
lar < Bu vahşete son verilmelidir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Cumalıoğlu. 
1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Bir da

kika efendim, bitiyor. 
BAŞKAN — Bir dakikası yok efendim, geçti. 
î. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Sofya' 

daki konsolosluk binamız önünde, her gün binlerce 
soydaşımız göz yaşları içinde, pasaport muamelele
rinin ikmali için bekleşerek ağlamaktadır. Memurlar
dan yakın bir alâka görememektedir. 

Bu elim manzaralara hariciyemiz daha fazla se
yirci kalamaz. Hariciye Bakanlığı Bulgar Hariciyesi 
nezdinde gerekli teşebbüsleri, yapmalı, gerekirse ko
nuyu Birleşmiş Milletler Konseyine götürmelidir. 

Bu yolda yapılacak teşebbüsler, Bulgaristan'ın iç
işlerine müdahale niteliği taşımaz. Oradaki Müslüman 
Türklerin can, mal, ırz, din hürriyetleri beynelmilel 
anlaşmaların, devletlerarası teammüllerin, Bulgar Ana
yasasının ve tnsan Hakları Beyannamesinin teminatı 
altındadır. 

Onlar da insan gibi yaşamak haklanna kavuştu
rulmalı. Göç muameleleri de bir an önce tamamlan
malıdır. 

Hariciyemiz, şahsiyetli, dinamik, aksiyoner bir dış 
politika, uydu değil, lider Türkiye politikası uygula
malıdır. 

1 milyar nüfuslu tslâm âlemi, Birleşmiş Milletler 
üyesi 50'den fazla İslâm ülkesi... 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, lütfen bitirin. 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Eski
den olduğu gibi, yine Türkiye'yi lider görmek ve des
teklemek emelindedir. 

BAŞKAN — Beni Meclis kararlarına, İçtüzüğe 
aykırı bir duruma düşürmeyin, rica ediyorum. 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Harici
yemiz, bu ülkelerle dostluk, kültür, ticarî ve sınaî iş
birliği münasebetlerini geliştirmelidir. 

1977 malî yılı bütçemizin, Devletimize, milletimi
ze, hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz 
eder, Yüce Meclisi saygılarımla .selâmlarım. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, programımızın 1 nci bölü

münün bitmesine çok az bir zaman kalmıştır. Bir 
başka hatibin konuşmasına yetecek kadar bir süre 
değildir. Programımız gereğince, saat 15,00'te toplan
mak üzere Birinci Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13,22 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Özmen (Gaziantep), HalU Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — 1977 malî yılı Bütçe kanun tasarısı
nın tümü üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. f 

Sayın Hükümet ve Komisyon?... Komisyon ve 
Hükümet yerlerini aldılar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Uy
sal, buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

Sayın Uysal, süreniz 1 saattir efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; , 

Bugün Türkiye'miz için karşı karşıya kaldığımız 
en büyük sorun, demokrasi, iç güvenlik ve özgür
lük sorunudur. 12 günden beri burada bütçeyi tar
tışıyoruz. Ne var ki, iktidar sözcüleri hem demokra
simiz, hem de iç güvenliğimiz ve özgürlüğümüz için 
bize umut verici biç bir değerlendirme ve çözüm 
getiremediler. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor durum, bu 
geleceğimiz için kuşku verici ortam karşısında, ikti
dardan bir çare, bir umut ve güven verici bir ses 
bekledik. Boşuna Devlet adamı aradı gözlerimiz, Hü
kümet sıralarında. Onlar ki, bu Hükümet, bu kürsü
de kimi kıraatim gösterme, kimi ümmetçilik, mane-
viyatçılık yarışması, kimi de kendi partisinden başka 
herkesi komünist, anarşist sayma uğraşı içinde idi. 

Hükümetin iki kanadı birbiri ile bu maneviyatçılık 
yarışması içerisinde bulundular. 

Düşünüyoruz, acaba hangisi Galata Köprüsünün 
başım tutacak? Bütün bunlar burada konuşulurken, 
bütçe üzerinde tartışılırken, dışarıda öğrenciler, işçi
ler, insanlar öldürülüyor. Demokrasi ile yönetildiğini 
söylediğimiz bu ülkede fikir ve düşüncelerinden ötü
rü insanlar öldürülüyor. 

Türkiye'nin bugün - hiç bir koşula bağlı olarak 
söylemiyorum - içinde bulunduğu çıkmazın kökleri, 
nedenleri demokrasi anlayışında yatmamaktadır. 

Bir başka ifade ile belirtmek isterim ki, bugün 
Türkiye'de demokrasi yoktur, özgürlük yoktur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Hükümet ortakları 
demokrasi kavramına bakış acılarında birbiriyle 
farklı düşünmektedirler. Türkiye'de bu çok önemli 
bir sorundur. Demokrasiyi yaşam demokrasisi hali
ne getirmedikçe, böyle bir zihniyet, böyle bir kafa 
Türkiye'de yönetim başında bulunmadıkça; «Türki
ye'de demokrasi vardır» demeye, «özgürlükler var
dır» demeye olanak yoktur. 

Cephenin bir kanadı demokrasiyi yutmalar arit
metiği olarak görüyor. Yani, bir başka anlamda, şir
ketler demokrasisi olarak görüyor. Her şey her şeyi 
yutsun. 

Cephenin bir diğer kanadı, demokrasiyi Katar 
Emirliği dünyasında niteliyor, demokrasiye Katar 
Emirliği dünyasından bakıyor. Nerede ise yddız fa
lını Türkiye'de yasalaşuracak, kanunlaştıracak. 

Hükümetin, Cephenin bir başka kanadı ise, mum
yalamak istiyor demokrasiyi. Kaz adımlarla yürüye
cek bu mumya demokrasisinde, kafaları ölçerek, öl
çüye uygun gelmeyen insanları yiyerek boyunu bü
yütecek. Gökdelen boyunda bir çete demokrasisini 
Türkiye'ye getirmek istiyor. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo sesleri, alkışlar.) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Hükümetin, Cephe
nin bir diğer kanadı da, istida demokrasisi peşinde, 
dilekçe demokrasisi peşinde. Çelişki ülkemizde bura
da yatıyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bundan 229 yıl önce 
bakınız Monterquieu, «Yurttaşın siyasî hürriyeti de
mek, insanın kendini güvenlik içinde görmesi, bu gü
venlik içinde görmesinden duyduğu kalp huzuru de
mektir. Bu hürriyetin var olması için, Hükümetin 
bir yurttaşın, bir haşka yurttaştan korkmasını önle
yebilecek durumda olması gerekir» diyordu. Bir baş
ka yurttaştan bir başka yurttaş korkmayacak. İnsan
lar, toplum, kalp huzuru içerisinde olacak. 
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Türkiye'de bu Hükümet bir yurttaşın bir yurttaş
tan korkmasını önleyecek, sağlıklı bir durum yarat
mak şöyle dursun, ulusunu; vatan hainleri, yurtse
verler diye ikiye ayırmış, Hükümet içinde ve hima
yesinde siyasî cinayet çeteleri örgütlemiş, bir yurt
taşa, kendi gibi düşünmeyen bir başka yurttaşa, onun 
öldürülmesi için beylik tabancasını veren resmî Dev
let görevlilerinin bu korkunç davranışına arka çık
mıştır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bütün Türkiye'de 
esas çelişki burada toplanıyor. 

Sayın milletvekilleri, 229 yıl önce demokrasiye 
ve siyasî özgürlüklere bakış açısı çağımızda çoktan 
aşıldı. Ama bu Hükümet 229 yıl önceki görüş çizgi
sine dahi hâlâ gelemedi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türk politika hayatına 
bir kuyruklu yıldızın kuyruğunda gelen Sayın Süley
man Demirel, tüm iktidarları boyunca âdeta, Batı'da 
çok ülkede insan - toplum yaşamına girmiş bu somut 
demokrasi ve özgürlüklerin, biz daha akıllı olduğumuz 
için, bizde uygulanamayacağını sanmaktadır, yaşam 
hayatına sokulmaması gerektiğini sanmaktadır. (Yük
sek sesle söylüyorum.) Bu bir siyaî cehalettir. Ülke
miz için çok talihsiz olan bir siyasî cehalet örneği
dir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu görüşü 
reddediyoruz. Türk halkı gerçek, somut demokrasi
ye Batıda bütün kurallarıyle işleyen demokrasiye, öz
gürlüklere onları kullanabilecek kadar akıllık ve lâyik 
bir toplumdur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, geçen aylarda Fransız Cum
hurbaşkanı Valery Giscard D'Estaing^n bir kitabı ya
yınlandı. Fransız Demokrasisi adlı kitap. Bu kitapta 
Giscard D'Estaing - biliyorsunuz Fransa'da sağcılığı 
temsil eder, sağcı bir düşünceye sahip bir kişidir -
bakın özgürlük kavramını, demokrasi kavramını na
sıl görüyor ve nasıl somutlanması için sağlam görüş
ler ortaya koyuyor. Diyorki : 

«Günümüzde demokrasi kavramı, özgürlük kav
ramı gibi değişmiştir; kişi özgürlüğü, düşünce, vic
dan, seçme, seçilme, basın, dernekleşme ve örgütlen
me özgürlükleri, artık tartışma ve sınırlandırma konu
su olamaz. Bunların tartışılması bir yana, artık bun
lar soyut olmaktan çıkarılarak, kişinin günlük yaşa
mında somut hale gelmek için gerekli tedbirler alma 
yoluna girilmiştir. Özgürlük belli bir güvenliği içe
rir. İşsiz güçsüz bir insanın sokaklarda dolaşabil
mesini, seyahat hakkına sahip olmasını, - Adalet Par
tisi sözcüleri ve sayın Başbakan, sürekli olarak «Tür

kiye'de seyahat özgürlüğü vardır» dediği için burayı 
ona ithaf ediyorum - işsiz güçsüz bir insanın sokak
larda dolaşabilmesini, seyahat hakkına sahip olması
nı özgürlük diye nitelendirebilirsiniz; ama bunlar öz
gürlük değildir. Bu bir kuruntudur. Kişi bunu bir 
elem o!arak içinde duyar.» 

Aya gitmek özgürlüğü vardır; ama aya gitmek 
için birtakım koşulların yerine getirilmesi lâzım
dır. Haymana'ya gitmek özgürlüğü vardır; ama ada
mın ceibinde - Devletin sosyal devlet anlayışıyle - ona 
hem katığını, hem azığını bulduracak ve verecek pa
rası olması lâzımdır. O halde seyahat özgürlüğünün, 
diğer özgürlüklerin soyut anlamdan çıkarılarak top
lumun yaşamına, onu yaşar bir duruma getirilmedik
çe, o ülkede gerçek anlamda özgürlük, o ülkede de
mokrasi vardır denilemez. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, o halde Türkiye'de en 
büyük sorun özgürlük ve demokrasi sorunudur. Bu so
run çözÜMiedlkçe bilelim ki, insanlar birbirini öldür
meye, sokaklarda kan akmaya ve birtakım insanla
rın kendi kafalarından doğan görüşlerle, çağ dışı gö
rüşlerle demokrasiye, gerçek demokrasiye yön ver
meleri mümkün değildir. Demokrasilerde sağcı da ola
cak, solcu da olacak. Her türlü fikir ve düşünce bulu-
nacaktır. Yalnız, «zor» olmayacaktır. Demokrasinin 
genel kalın çizgilerle çağımızda ifadelendirilen un
suru bu. Batıda Valery Giscard D'Estaing'in belirtti
ği sağ bu. Batıda sağ, demokrasiyi böyle görüyor. 

Türkiye'de demokrasiyi, özgürlük kavramları içe
risinde, soyut değil, bir yaşam kavramında görmek 
lâzım. Türkiye'de demokrasi bu anlattıklarım tar
zında yaşanır ve somut bir hale gelmemiştir. 

Bizde ise sağ ne yapıyor? Kan dökme savaşı içe
risinde, bir TÖB - DER'e, bir DİSK'e, bir TÜM -
DER'e, bir TÜTED'e, bir Mimar Mühendis Odala
rına tahammül edemiyor, üniversiteleri, gençliği bir 
düşman gîbl görüyor. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, rica ederim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Böyle sağ

cılık olmaz. 
MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Öyle solcu

luk da olmaz. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Buna sağcı

lık denilmez; kendisini sağcı diye sayan... (A. P. sıra
larımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, sükûnetle din
leyelim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ...Demire! 
ve A. P.'ye, ancak kalp sağcı denir, kalp sağcı. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, güzel ülkemizde de
mokrasi ve özgürlükler için işte düşman bu kafa; 
başka yerde düşman aramaya gerek yok, düşman 
bu kafa ve bu zihniyet. Bu kafa ve bu zihniyet, dü-
şünce'sini değiştirmedikçe, köklü bir demokrasiye, tıkır 
tıkır işleyen bir demokrasiye, sağlam işleyen bir de
mokrasiye özlem devam edecektir, işte bu özlemi 
Türkiye'de tahakkuk ettirecek olan parti, demokra
tik sol yapıda Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar, A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 2 ay 
sonra, 2 ay sonra. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sizin sevi
yenizde size cevap vermek istemiyorum; bu bir se
viye meselesidir. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim Sayın Uysal, siz 
'konuşmanıza devam, edin, rica ediyorum konuşmanı
za devam edin, sataşmalara cevap vermeyiniz rica 
ediyorum. , 

Efendim rica ediyorum, sükûneti muhafaza edin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Sayın Başbakan kelime
ler ve cümleler üzerinde oynamayı, bir politika san
maktadır, açık yakalama kurnazlığı sanmaktadır. 27 
yıllık bir dönemin büyük bir kısmı ile büyük Türkiye 
propagandasına dayalı felsefesi bugüne kadar ikti
dardadır. Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda Sa
yın Demirel'in kalkınma nutukları ve edebiyatı dışın
da Türkiye bugüne dek hangi ileri boyutlara varmış
tır? İktidarlarınızın sorumluluklarım halkın gözünden 
kaçıramazsınız. Ekonomide rakamların büyümesi Tür
kiye'nin büyüdüğünü göstermez. Nüfus başına durum 
nasıldır? Türkiye'nin 1976 yılı kişi başına çimento 
tüketimi 275 kilogramdır. Bu rakam Yunanistan'da 
yaklaşık 555 kilogram, İtalya'da ise 638 kilogram
dır. Sanayileşmemizin ihtiyacı sonucu yurt içi talep 
1982 yılında 25 milyon tonu aşacaktır; yaratılacak 
ihtiyaç potansiyeli Ve 1982 yılı sonunda ülkemizin 
yaklaşık 30 milyon ton çimentoya ihtiyacı ortaya çı
kacaktır. Cephe Hükümetinin 1982, 1984 ve 1986'lar-
da kurmayı vaat ettiği çimento fabrikalarını, gerçek 
bir iktidar, yani biz, 1981 yılı sonuna dek, çok daha 
büyük optimal ölçülerle kâr edecek işletmeler olarak 
kurabiliriz. (A. P. sıralarından «Katsayı, katsayı» 
sesleri ve gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, müdahale et
meyiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ona biraz 
sonra geleceğim, o Başbakanınızın... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal rica edi
yorum... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ...o Baş
bakanınızın geçen gün burada söylediği ve doğru ol
mayanların da fotoğrafları burada, kendisine verece
ğim bunu. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, rica ediyorum, sataşma
lara cevap vermeyin. (A. P. sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Geleceğim, 
geleceğim. 

BAŞKAN — Sorulara cevap vermeyin efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sabret, sab

ret, geleceğim. (A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, müdahale 

etmeyiniz. 
Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Başka bir 

örnek : 
Türkiye'nin 1977 yılında 5,1 milyon ton olması 

beklenen sıvı çelik talebi 1982'de 9,2 milyon tona, 
1992'de ise 27 milyon tona çıkacaktır. Buna karşı ül
kemiz, 1976 yılında 1,9 milyon ton sıvı çelik ürete-
biîmişl'ir. Bu, kişi başına 46 kilogram üretim demek
tir. Oysa Yunanistan bu üretim düzeyine 1966 yılın
da ulaşmış, 1975 yılında kişi başına 100 kilogram sıvı 
çelik üretmiştir. Yani, bizim iki mislimiz, bu durum, 
1975'te Yugoslavya'da ,136 kilogram, aynı yıl Ro
manya'da ise 470 kilogramdır. 

Değerli arkadaşlarım, 29 ülke arasında yapılan bir 
karşılaştırmada; 1963 yılında toplam ürettim açısın
dan 20 nci sırada iken, 1975 yılında Türkiye 21 nci-
liğe düşmüştü. Burada Sayın Başbakan, Türkiye'nin 
önümüzdeki yıllarda belli bir perspektifte, belli bir sı
nır içerisinde dünya devletlerinin ilk 15'ine, 1992'ye 
doğru da ilk lO'una gireceğini söylüyor. 

Gerçekte Türkiye'nin bu gruplar arasına bu sıra? 
lama ile girebilmesi mümkündür, kendisine bunu söy
leyebiliriz; ama Başbakan Süleyman Demirci'm kafa-
sıyle değil. Başbakan Süleyman Demirel'in kafasıyle 
Türkiye geri kalmış bir ülke olmaktan kurtulamaz. 
(A. P. sıralarından gülmeler, gürültüler) 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Bir de sizi göre
lim. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyîmz, mü
dahale etmeyiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın mil-
ietvekiHerî, Adalet Partisi sürekli olarak rekor büt
çeden söz etmektedir. 
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'HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Toplu iğne yap- ] 
tik demedi... 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ediyorum efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Her bütçe 
elbette ki bir önceki yıldakinden büyük, bir sonra
kinden küçük olur. Bu ekonomik hayatın ve gelişme
nin doğal sonucudur. Hele hele böyle enflasyonfst ya
pılı bütçeler hazırlarsanız, onun rakamlarını daha çok 
büyütebilirsiniz. Hipopotamın su alıp vermesi gibi, 
su alıp vermeden sonra kendisini şişirmekten başka 
bir şey bırakmadığı gibi bir durum ortaya çıkar. 

Değerli arkadaşlarım, o halde bu bir övünme ara- j 
cı olamaz. ' I 

A. P. İktidarı, ekonominin rasyonel çalışmasını sağ
layabilmiş midir? Halktan topladığı vergiler karşılı
ğında gereken ekonomik büyümeyi - bunun altını ba
lın çizgilerle çiziyorum; ekonomik büyümeyi - sağ- I 
layalbilmiş midir? A. P. Genel Başkanının bu soruya 
cevap vermekten sürekli kaçındığını görüyoruz. Ade- I 
ta böyle bir sorunun varlığını dahi kabul etmek niye- I 
finde değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; açıkça ifade I 
etmek durumundayız ki, bu iktidarın ekonomik görü- I 
şü, bu iktidarın sosyal görüşü, bu iktidarın demok- I 
rasiye, özgürlüklere bağlı görüşü yanyana getirildi
ği zaman, bir analiz yapmak gerekirse, doğrudan doğ- I 
raya şu sonuca varırız : Bugünkü Hükümet, onun I 
başlıca büyük kanadı, Türkiye'yi ileriye değil, Tür- I 
kiye'de bazı grupıarın özlemlerini tahakkuk ettirecek I 
bir sömürü ülkesi haline getirmeyi amaçlamaktadır. I 

1968 faktör fiyatlarıyle, 1962 yılından 1966 yılma 
kadar yatırımlarda 4 480 000 000 lira artış sağlan
mıştır. Bu artış karşılığında gayri safi millî hâsıla I 
24 200 000 000 lira büyümüştür. 

A. P. iktidara gelince ne olmuştur? 1966 - 1970 
arasında 5 yılda 6 252 000 000 TL. yatırım yapılmış, I 
bu yatırımla 24 milyar TL.'hk gayri safi millî hâsıla I 
artışı sağlanmıştır. Demire! iktidarı, verim azaltıcı, ıs- I 
raftan yana iktidar niteliğindedir. I 

1966'dan önceki 5 yıla nazaran, 1966'dan sonraki I 
5 yılda aynı geliri sağlamak için A. P. iktidarının I 
2 milyar daha fazla harcaması, ekonomiye 2 mil- I 
yar liralık kaynak kaybettirdiğini göstermektedir. Eğer I 
1966 yılından önceki verimlilik sağtanabilseydi, I 
6 252 000 000 lira karşılığında 24 milyar liralık gayri I 
safi millî hâsıla artışı değil, 33 560 000 000 liralık 
artış Sağlanırdı. | 
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A. P.'nin israfçı politikası ve partizanca yönetimi, 
en çok kendilerini Kamu İktisadî Kuruluşlarında gös
terir. 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılında çimento, de
mir - çelik, SEKA, Etibank, TKİ, Toprak Mahsul
leri Ofisi, Süt Endüstrisi, Çay - Kur, Devlet Demiryol
ları, Türk Hava Yolları Ve diğerlerinden oluşan KİT' 
terin bilançosu kâr ile kapanmıştı; 1 milyara yakın 
kârla. 

1975 yılında bu israfçı, bu partizan Hükümetin 
döneminde bu müesseseler 3 700 000 000 lira zarar 
ettirilmişlerdir. Aradan geçen 2 yıl içinde, 1976'da 
bu kuruluşlar toplam 8 milyar Türk lirası zarar eder 
duruma gelmişlerdir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1977'de işletme açık
ları ise; bu müesseselerin 20 milyar Türk lirasına 
yaklaşacaktır. İşte tahrip budur. İşte Türkiye'de kay
nak yaratması durumunda olması lâzım gelen mües
seseleri partizanca bir zihniyetle yönetim yeteneğin
den yoksun bir görüşle tahrip budur. 

Değerli arkadaşlarım, sanayi sektöründe planlanan 
büyüme hedeflerine ulaşılamaması, yeni iş olanak
larını da kısıtlamıştır. Yurt dışına işçi gönderiminin 
de durgunlaşhğı bu donemde, bir yandan açık işsiz
lerin sayısı artarken, örgütlü ve İş Kanununa bağlı 
olarak çalışanlar, ancak fiyat artışlarını izleyebilmiş
lerdir. İş Kanunu dışında kalan örgütlenmemiş büyük 
bir kesimde ise, çalışma koşullarının ağırlığı, ücretle
rin daha düşük kalması devam etmiştir. 

1969'lardan beri A. P. iktidarının çıkarılacağını 
söylediği Tarım - İş Yasası hâlâ çıkarılamamıştır. 
Yurt dışındaki işçi sorunlarının çözümünde kestin bir 
politika saptanmamıştır. Sorunların ikili işgücü ve 
sosyal güvenlik anlaşmalarıyla mı, yoksa AET kana
lıyla mı çözüleceği konusunda bir tercih yapılama
mıştır yurt dışındaki işçilerimizle ilgili sorunlarda. 
Bu belirsizlik, yurt dışında çalışan işçilerimizin so
runlarının çözümüne engel teşkil etmektedir. 

Bu konuda bir başka sorun da, halen yurt dışın
da bulunan 400 bin kadar işçi çocuğunun eğitimi ve 
yetiştirilmesi sorunudur. Bu sorun bugünkü boyut-
larıyle yürekler acısıdır. Hükümet bu konuya da şim
diye kadar köklü bir tedbir getirememiştir. 

Hükümet, köylüyü, dar gelirli yurttaşı ezdiği gibi, 
kamu görevlilerini de ezmektedir. Hayat pahalılığı 
ateşten bir çember olmuştur. İki yıllık bu iktidar dö
nemlerinde memur maaşları yeterli bir şekilde artma
dığı gibi, bir çok sosyal halklar, 657 sayılı Yasanın ö n 
gördüğü bir çok sosyal haklar memurlara verilmemiş
tir. 
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Yan ödemelerin acımasız adaletsizlikler, eşitsiz
likler idinde dağıtıldığı açıkça bilinmektedir. Bu yet-
mlyormuş gibi, memurlar üzerinde korkunç bir kı
yım, partizanlık ve baskı yürütülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, destanlar, hikâyeler ve ma
sallara dayanan politikacılar çağı çok gerilerde kal
dı. Burada 12 günden beri bu masallar ve hikâyelerin 
politikacılarını Hükümet kanadında dinledik. 

Faşist Batîsta iktidarı, Küba'da gökdelenler, bü
yük binalarryle Havana'nın ışıklı geniş yollarıyle övü
nüyordu. Yoksul halktan çalınmış paralarla kuyruklu 
arabalara binen ve bu ışıklı caddelerden gazinolara ve 
kumarhanelere giden insanlar belki mutluydu; oysa 
Siera dağlarında kamış tarlalarında yoksul insanlar 
ıstırap çekiyorlardı. 

Faşist Bat'ista'nın iktidarı, Batista'yı da kurtarama
dı; ülkesini ve Küba halkını kurtaramadığı gibi. Çün
kü, Batista'nın siyasî iktidarında Batîsta ailesi bir
den bire milyarder olmuştu. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Demirci ai
lesi gibi. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica edi
yorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Küba'nın 
otellerinden gazinolarına kadar kereste imalinden şe
ker satışına kadar, ithalâttan ihracata kadar her dal
da, her işte Batışta iktidarının payı vardı, ortaklığı ve 
eli vardı. Batışta buna haklı kazanç diyordu. 

'Havana'da bir avuç zenginin saadeti, ülkenin saa
deti olarak görünüyordu siyasî iktidarca. Büyük taş 
binaların ve gökdelenlerin arkasında ve ötesinde ya
şayan insanı ve onun ıstırabını görmediler, göreme1-
diler. 

Simidi değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bugün kar
şı karşıya kaldığımız sorun, demokrasi, özgürlük ve 
iç güvenlik sorunudur demiştim. Demokrasiyi, özgür
lüğü, iç güvenliği kendi açısından, kendi çıkarları için 
kullananlar ve ona zaman zaman dolarları ekleye
rek, ona zaman zaman rubleleri ekleyerek, ona Za
man zaman markları ekleyerek kendisini şişindirmek 
için, kendisini büyütmek için kullanan iktidarlar Tür
kiye'de de var. îşte bugün Türkiye'de böyle bir ik
tidarla karşı karşıya bulunuyoruz. (C. H. P. sırala
rından «'Bravo» sesleri, A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica ediyo
rum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım... 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Neticeyi ne
reye bağladın? Evvelâ onun cevabını ver. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Seni bağla
dığım yere. 

MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Nereye bağ
lamışsın beni, söyle, cevalbım vereyim. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Seni bağla
dığım yere. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, siz müdahalelere ce
vap vermeyin efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Biz, Cum
huriyet Halk Partisi olarak, niçin halk iktidarı diyo
ruz... 

İBRAHİM GÖKTEPE (tçel) — Nereye bağla-
dırtsa onu söyle. (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Sayın Bay
rak, rica ediyorum efendim. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bu gökde
lenlerin ötesinde... 

BAŞKAN — İdare Amiri arkadaşlarım... 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ...ıstırap çe

ken insanın, iktidara gelmesini istiyoruz. 

Önümüzde bu bütçeyle yine milyarlarca lira har
canacaktır. Bu iktidarın bu parayı boşa harcayacağı
nı biliyoruz. Uyuşuk temposundan vazgeçmemüş bir 
İktidardır bu. Oysa halkın iktidarı, büyük Türkiye' 
yi, milyonluk düğünlerin salon ve giysilerinde, mil
yonluk yeğen vurgunlarının özgürlük boyutlarında de
ğil, her türlü sömürüden, vurgundan, soygundan, çal
madan arınmış, somut bir yaşam düzeninde kuracak
tır. 

Haksız, adaletsiz ve acımasız bir kıyım yüzünden 
değerli arkadaşlarım, 1976 yılında Danıştaya 10 259 
müracaat yapılmıştır. Sesin1! çıkaramayan, hukuk yo
luna başvuramayanların sayısı ise 10 binlercedir. 

Diğer taraftan öğretmenlerimiz üzeninde yürütülen 
çağ dışı baskılar, amansız saldırılar süre gelmekte
dir. Hükümet işbaşına geldiği günden bu yana 2 175 
yönetici eğitimciyi, 20 binin üzerinde öğretmeni mec
burî nakle tabi tutmuştur. Danıştaya 1 811 dava açıl
mış ve bu davalardan 1 112 tanesinde yürütmenin 
durdurulması kararı verilmiştir. 

öğrenciler üzerinde de, öğretmenlere paralel, kor
kunç bir baslkı ve kıyım uygulanmaktadır. Yalnız 
1976 yılında 8 128 öğrenci Danıştaya başvurmuştur ve 
bu başvurmada 6 006 öğrenci yürütmeyi durdurma 
kararı almıştır. 

— 709 — 
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Hele bakanlıklarda, hele bazı bakanlıklarda bu 
kıyım korkunç bir parti baskısıyle yürütülmektedir. 
Orman Bakanlığında son bir yılda parti baskısıyle 
2 103 kişi yer değiştirirse, Cephe İktidarının devlet 
yönetimindeki tahribatını hesaplamak mümkün ol
maz;. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlarım, açıkça ifade etmek isterim ki... 

BAŞKAN — Sayın Cesur, rica edeyim efendim, 
rica edeyim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ...bu İkti
darın günahlarını hiçbir kantar tartamaz. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Çağımız karanlık, çağımız karanlık... 
MURAT BAYRAK (Çanakkale) — İcat eden

leri merak etmiyor musun? 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen

dim, sayın Bayrak rica ediyorum, yerinizden çok mü
dahale ediyorsunuz efendim... 

Sayın Ergül... 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ...Gayya 

kûyulu, kan döken, engizJisyonlu bir dünyadan, ay
dınlık, canlı, gerinen bir dünyaya ulaşmıştır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, birtakım parlak söz
ler ve davranışların sahteliği arkasında tuzaklar kur
mak, av beklemek, tıpkı Çefoov'un kahramanları gibi 
ülkeyi yaşatma özlemini çekmek, ilke İve vahşi bir 
tutumdur ve ayıptır. (C. H. P. sıralarından «Bravo;* 
sesleri) 

Siyasî cinayetler, işkenceyle öldürülenler artık Tür-
ki'yeMe günlük olaylar arasına girmiştir. Çağımızda 
işlediği suçun çeşidi ne olursa olsun işkence, insan
lık dışı bir vahşet olarak görülüyor. 

Avrupa Konseyi Sözleşmesine imza atan, İnsan 
Hakları Beyannamesiine imza atan bir ulusun hükü
meti kendi ülkesinde böyle bir vahşi kıyıma, böyle 
bir işkence yoluna, böyle bir siyasî cinayetler açma 
yoluna kendisini sokarsa, utanması lâzımdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, zaman kısıtlı olduğu 
için iki örnek vereceğim : 

Celâl Kaçmaz 15 yaşındadır, 15 yaşında bir ço
cuktu, daha gençliğe adımını atmaya çalışan bir in
sandı. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Ne romantik... 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Romantik, 

senin kafanda. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, rica ediyorum, müdaha

lelere cevap vermeyiniz, konuşmanıza devam ediniz. 
Sayın Cesur, rica ediyorum efendim. 
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| HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünde bir hafta tutuklanmış, işken-

i ceden aklî dengesini yitirmiştir. 
Hasan Aksu, 1955 doğumludur. 5 . 2 . 1976 günü 

Kadıköy Adlî Tabipliğinin raporu ile sabittir ki, baş
parmağının tırnağı sökülmüştür. Ayakları sigara ile 
yakılmıştır, 17 gün işkence görmüştür. Bir süre ya
şamasından umut kesilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bırakın öbürlerini okuma1-
ma, bir tek insanın dâhi, demokrasi ile idare edildi
ği söylenilen bir ülkede kanlı, vahşi, barbar bir tu-

I tumla ayaklarından, başparmağının tırnağı sökülürse, 
o hükümetin başına dünyayı yıkarlar. Demokrasi bu
dur, ahlâk budur, insanlık budur. İnsanlıktan, ahlâk
tan, demokrasiden nasibini almamış insanlar buraya 
çıkıp demokrasi adına konuşamazlar. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) Bunun cevabını Başbakandan istiyo
ruz. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ceva
bını verdik. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Rejimin ko-
I runması, bugün artık birbirini destekleyen insanlık 

dışı iki unsuru içeriğine almıştır. Bu unsurlardan bir 
1 tanesi ülkücülük adiyle yaygınlaşan ve iktidarın ka

nadı altında yürütülen kanlı eylem ve saldırılar, öte-
I si, bu saldırılarda suçlu olarak gözaltına alınan genç

lerin, işkence ile cezalandırılmasıdır. Ölümden kurtu-
I lanlar işkence ile, işkenceden kurtulanlar ölümle kar

şılaşmaktadır bu Hükümet devrinde. Ülkücülük kav
ramı, kanlı bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Türk 

I tarihinin unsurları, artık kişilerin ve birtakım siyasî 
grupların kan dökme gerekçesi haline getirilmiştir. 

I Bunlardan bjr önemlisi «Bozkurt» kavramıdır. Bu kav
ramın gerisine sığınarak kırsal alandan, kentten oku-

I inak için gelen iyi yürekli gençler, ölüm makineleri 
haline getirilmiştir. Bazı kamu görevlileri, maliye uz-

I manian, öğretmenler ve giderek polis teşkilâtı, ülkü-
I cülük kavramıyle objektif hizmet bilincinden soyut-
I lanmakta ve devlet içinde ikinci bir devletlin oluşma-
I sının provaları yapılmaktadır. 

Bu açık duruma karşı başta Başbakan ve yardım-
I cilan olmak üzere, bazı bakanlar, kendi kafalarının 
I içinde komünistlikle suçladıkları gruplara, özellikle 

gençlere, okulda, fakülte ve yurt binalarında hücu-
I ma geçilmesini olağan karşılamaktadırlar. Gençler öl-
I dürülmekte ve bunun adına da rejimin korunması 
I denilmektedir. Oysa bu bir sadizmdir. Ülkü dernekle

ri, komandolar, «Türkiye'nin 900 yerinde teşkilâtı-
j mız vardır, eğer istersek sayıları yüzbünlerle ifade 
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edilen üyelerimizin bulunduğu 900 yerde ve aynı an
da olay çıkarabiliriz. Öldürmek istersek, sırada nice
leri vardır» d'iyor. 

Bu beyanlar basında yazılıyor ve Hükümet susu
yor. Başbakan, «Meydana gelen olayların anarşiyi de 
aşarak birer cinayet olayı haline geldiğini» söylü
yor. Bu teşhis doğrudur. Ancak, bu teşhisi yaparken 
bir şeyi unutuyor; sorumluluğunu. İktidarın, bu ikti
darın mefhum bir şeytanizm üretkenliğiyle «Komü
nistler, komünistler» deyip, kendinden geçmesi, so
rumluluğunu kaldırmaz. İktidar biz değiliz, sizsiniz 
Adalet Partililer. İktidar hiz değiliz, «izsiniz îbay De
mirci. Sizin sorumlu olduğunuzu biliyoruz ve bu so
rumluluğunuzun peşini bırakmaya da hiç niyetimiz 
yoktur. Sonuna kadar bu sorumluluğun hesabını sor
mak için mücadele edeceğiz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Hesabım sora
cağız. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Kanlı ellerden 
hesabını soracağız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Türkiye'de hukuk devleti ilkesini, de
mokratik anayasal düzeni ve rejimi kurmakla gö
revli olan bir Başbakanın, sokakta anarşi yaratarak, 
Sokağı kana bulayan ve hakkında tutuklama karan 
bulunan zorbalar topluluğunun genel başkanını dahi 
makamında kabul etmesi utanç verici bir olaydır. 
Türkiye'de, bu iktidar dönemindeki kanlı bilanço, 
bizim burada saptadığımız, vaktimiz olmadığı için siz
lerin tetkikine sunmadığımız fakat sunabileceğimiz 
gu'bl 150'nin üstünde taptaze genci, işçiyi, yurttaşı so
kakta öldüren bir Zihniyet olarak ortaya çıkmakta
dır ve tarihe böyle tescil edilecektir. Bu, bir siyasî 
planın sonucudur. Bir Cephe İktidarı niçin kurulmuş
tur? Adı niye Cephe olmuştur? Bir hükümet ki, be
ğenmediği fikirlerin karşısına zorla, bu fikirleri sus
turmak için bir başka grup çıkarır, bunu düşünür, 
planlar; bu hükümet olabilir mi? Devlet yönetiminde 
böyle çarpık bir düşünce, eylem fikri nasıl yerleşe
bilir? 

Bakınız değerli arkadaşlarım, 21 Aralık 1976 günü 
A. P. Grupunda Sayın Süleyman Demirci şöyle di
yor : «Şimşek eken, fırtına biçmiştir.» Önce Sayın 
Demirci'ni bir yanlışını düzelteyim. Bu söz böyle de
ğildir. Türkçe, halk deyimleri sözlüğünde bu halk 
deyimi, «Rüzgâr eken fırtına biçer» diye yazılır, ya
ni «Şimşek eken fırtına biçer» diye yazılmaz. Doğ
rusu budur. 
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Şimdi, bu, çok talihsiz bir beyanattır, çok talihsiz 
bir beyanattır. Şimdi, Başbakan diyor ki, «Sokakta, 
toplumda, tarlada, yurdun her köşesinde bazı kişiler 
rüzgâr ekiyor, o halde bunun karşılığı olarak fırtınayı 
beklemek haklarıdır.» 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Doğru 
söylüyor. (A. P. sıralarından «Doğru söylüyor» ses
leri.) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Utanmak 
lâzım, bu sözü «Doğru söylüyor» diye söyleyenle
rin... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
Sayın Uysal, cevap vermeyiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Utanmak 
lâzım, Devlet adına, Hükümet adına. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşmanıza devam ediniz efen
dim. 

Müdahalelere cevap vermeyiniz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Kısasa kı

sas eylemi içinde bir hükümet, bir devlet adamı ola
maz. Belli ki, Türkiye'de bir siyasî plan uygulanı
yor. Belli ki, Türkiye'ye iç savaş tohumları ekiliyor; 
ama bilsinler ki, Türk ulusu bu tuzağa düşmeyecek
tir. 

Değerli arkadaşlarımı, vaktim dolmak üzere, bir 
balonu burada söndürmek istiyorum. Yalan sözcüğü
nü kullanmak istemiyorum, onun yerine daha anla
şılır, daha Türkçe bir sözü ifade edeceğim. Bir yan
lışı, doğru olmayan bir cakayı burada cevaplamak 
istÜyönım. 

Şimdi, bu resimler iki gün önce yerlerinde çekil-
M. Sayın Başbakan, burada Cumhuriyet Halk Partili 
bir arkadaşımızın, Grup Başkanvekili arkadaşımızın 
6 ay önce verdiği soruyu cevaplarken, burada bir 

coğrafya öğretmenliği pozu içerisinde birtakım lâf
lar ve sözler söyledi. 

İki gün önce çekilen bu resimler, işte o sözle
rin gerçek olmadığını ifade ediyor. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ney
miş, o açıkla bakalım? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
açıklayacağım, sabret. Sabret, biraz sabret açıklaya
cağım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz. Müdaha
le etmeyin efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şu gördüğü
nüz Afyon Saman Selülozu Fabrikası. (A. P. sırala
rından «Doğru» sesleri) 
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BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, karşılıklı 
söz atmayınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şu gördü
ğünüz Afyon Et Kombinası. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Tamam mı? 
BAŞKAN — Sayın Değer, rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şu gördü-

günüz Manfea Et Kombinası. 
ALI SANLI (Burdur) — Adım verdiğiniz fabri

kaların ne durumda olduğunu da söyleyin; «Yok» 
diye geçmesinler. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, rica ediyorum, cevap 
veriyorlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşım, şimdi okuyacağım. Şu gördüğünüz 
Balıkesir Kâğıt Fabrikası. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Resimlerin üzerin
de ne olduğunu, nasıl olduğunu da söyleyin Sayın Uy
sal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
Başbakan burada «Benim dediğim doğrudur» diyor. 
«Çukur kalmış değildir, içine yağmur suyu dolmuş 
değildir» diyor. 

Kendileri zamanında temeli atılıp da bitirilme
miş yatırım olmadığını söylüyor. Bu kâğıt fabrika
sının temeli 1967 yılında atılmıştır. 11 yıl gecikmiş
tir, 11 yılda devletler kuruluyor, devletler. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

(Başbakan Süleyman Demirei'in salona girmesiy
le A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, kürsüde ha
tip var, hatip konuşuyor, efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — 1967 yılın
da temeli atılmış olan fabrikanın, 11 yılda fabri
kanın yalnız bir kaç temel direği yükselebilmiş ve in
şaata yağmur suyu dolmuştur Sayın Başbakan. Ma
liyeti 1,5 milyar olan bu fabrikanın bugün maliyeti 
3 milyara çıkmıştır. Bugüne kadar yapılan harca
ma 293 milyon Türk lirası, gerçekleşme % 6,9'dur. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Fotoğrafların 
durumunu izah etsinler. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum; herhalde 
kendlileri durumu biliyorlar, izahını yapacaklardır. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, bu 
da, sayın Başbakan, Afyon Saman Selülozu Fabri
kası. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Başbakan Demirci' 
in, yıl Sonunda işletmeye girecek dediği Afyon'un 
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Çay ilçesine bağlı Karaca viran köyü yakınındaki Af
yon Saman Selülozu Fabrikasının temeli 1968 yılın
da atılmış. Henüz kaba inşaatı dahi bitmemiş bölüm
leri var. İnşaatın 2 yıl sonra bile bitebileceği şüp
heli. 337 milyon Türk liralık bir maliyet, 1,5 milyar 
Türk lirasına yükselmiştir. Yatınm gerçekleşme oranı 
% 69'dur. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Ne fabrikası Sa
yın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bir üçüncü
sü Afyon Et Kombinası; var mı burada Afyon mil
letvekilleri? Bu Et Kombinasının önünden geçmedi
ler mi? Görmediler mi bunu? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Uysal, re
simleri gösteriyorsunuz, ne olduğunu söylemiyorsu
nuz. Resimlerde ne olduğunu da söyleyin de zapta 
geçsin. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Efendim, 
cövap veriyorlar. Hepsini birden söylemesi mümkün 
değil, rica ediyorum, müdahele etmeyin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Söyleye
ceğim. 

Resimlerde su var, su. Çukur var Sayın Başba
kan, çukur. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Afyon Et Kombinası; 1976 yılında hayvan alımı
na başlaması gereken kombina, en erken 2 yıl son
ra faaliyete geçebilecek, kaba inşaatı bile bitmemiş
tir. Maliye 64 milyon Türk lirası, bugüne kadar ya
pılan harcama 25 milyon Türk lirasıdır. Gerçekleşme 
oram % 40'tır. 

Manisa milletvekilleri yok mu burada? Bu da 
Manisa Ei Kombinası... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Çok rica 
ediyorum, gürültü oluyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Hayvan alı
mına başlaması gereken kombina en erken 1,5 yıl son
ra faaliyete geçebilecek, kaba inşaatı bile bitmemiş. 
1969 yılında Programa alındı, yani bundan 8 yıl ön
ce. Maliyeti 59 milyon Türk lirası. Bugüne kadar 
yapılan harcama 23 milyon Türk lirası; gerçekleş
me oranı % 38. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, buraya çıkacaksınız, 
benüm dediğim şey çukur kalmış değil, içine yağmur 
yağmamıştır diyeceksiniz; bir ülkede 11 yıl içerisinde 
bir tesisi yapamayacak bir durumda bir yönetim uy-
guîayaca'ksmız; sokaklarda kan dökülecek, insanlar, 
evde ana babalar ıstırap çekecek; pahalılık ateşten 
bir çember gibi yurttaşları cayır cayır yakacak; kor
ku ko! gezecek; siz de memleketi demokrasiyle ida-
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re ediyorum diye bu kürsüye geleceksiniz, konuşma 
yapacaksınız... 

Şimdi değerli arkadaşlarım, doğru olmayan şeyle
rin yanlış olarak burada ifade edilmesi karşısında, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, birtakım ger
çekleri size ifade etmeye çalıştım. Şu ana kadar, sad-
re şifa verici, insanın gönlüne, halkımızın gönlüne 
umut getirici, Türk toplumunu ileri boyutlara var-
dırıcı, Türk toplumunda gerçek bir demokrasinin ve 
özgürlüğün kurulmasını sağlayıcı, 12 günden beri bu 
kürsüde bir ses bekledik; ama o Ses gelmedi. Çünkü, 
Sayın Süleyman Denıirel benden sonra tufan zihniye
tinin adamıdır. Sayın Süleyman Demire! demokrasi
nin adamı değildir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica ediyo
rum efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Süley
man Dem'irel dökülen kanlarla büyüyen, gökdelen
ler gibi büyümek istidadında bulunan bir çeteyi ka
nadının altına almıştır. O çete bugün terörizmin ba
şıdır, bayrağıdır. Dünkü gazeteler, evvelsi günkü ga
zeteler, bugünkü gazeteler, yarınki gazeteler bu zih
niyet işbaşında bulundukça kahrolan insanların, yü
reklerine taş basan insanların ıstırabını yazmaya de
vam edecek. Bu ülkede gerçek demokrasiye inanma
yanlar, şirketler demokrasisine inanan ve yanına kaz 
adımlarla yürümeyi amaçlayan sadist birtakım grup
ları alarak beslemeye çalışacaktır; ama hiç kuşku
suz, Türk halkı ilk seçimlerde buraya, bu Meclise 
kendi iradesiyle özgürlüklere ve somut demokrasiye 
inanan iktidarım getirecektir. O iktidar halk iktidarı 
olacaktır. (C. H. P. sıralarından «'Bravo» sesleri, alkış
lar) Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım değerli arkadaş
larım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Se-
bati Ataman'da; buyurun efendim. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Zin
danlardan millet kürsüsüne. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataman. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Demokrasi gazisi. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataman. 

Sayın Ataman süreniz 1 saattir efendim. (Gürül
tüler) 

Efendim, rica ediyorum, kendi hatibiniz çıktı kür
süye. Rica ediyorum efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SEBATİ ATAMAN 
(Zonguldak) — Muhterem Başkan, değerli milletve
killeri; 

Sözlerime başlamadan önce Adalet Partisi Meclis 
Grupunun, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün söy
lediği bir sözü aynen onlara iade ettiğini arz etmek 
istiyorum. Birtakım parlak sözler ve davranışların 
sahteliği arkasından tuzaklar kurmak, av beklemek 
ilkel ve vahşi bir tutumdur, ayıptır. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

ETEM EKEN (Çorum) — Sizin için memleketi 
satmak bile ayıp değildir. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Şimdi ceylân 
mı oldunuz? 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, 1977 bütçesi vesilesiyle söylenmesi lâzım ve 
mümkün olan, hatta olmayan her şey söylenmişti. Bu 
arada âdet olduğu üzere, Adalet Partisine ağır hü
cumlarda bulunmak da ihmal edilmemiştir. Bunlara 
ayrı ayrı gerekli cevaplar verildi. Ancak, tenkit sı
nırlarım fersah fersah aşan bu hücumların haksızlığı, 
insafsızlığı, hakikatlerle aşikâr bağdaşmazlığı karşı
sında, Adalet Partisi Meclis Grupu, muarızlarını bir 
kere daha hakka ve insafa davet ermeyi,- hakikatleri 
millet ve tarih huzurunda bir kere daha dile getirmeyi 
kaçınılmaz bir görev saymaktadır. 

«Siyasî hayatımızda Adalet Partisinin gerçek yeri 
gerçek rolü nedir?» sorusunu bir kere daha cevapla
mak lüzumunu hissediyoruz. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Cevaplayalım; 
hırsızlık.... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Evet muhte

rem arkadaşlar, «Rüzgar eken fırtına biçer» denil
miştir. Ama biz fırtına olmak niyetinde değiliz. De
ğiliz ama, bize doğru estirilen isnat ve iftira fırtına
sına karşı, bizim de hiç olmazsa hafiften hafiften es
mek elbet de hakkımızdır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bu hakkımızı kullanacağız. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Kullansan ne 

olacak? 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 

etmeyiniz. 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Muarızlarımı

zın, bu sabah rüzgârını, bizim estirdiğimiz bu sabah 
rüzgârını, bizim onların fırtınalarını karşıladığımız 
gibi, yani efendi insanlar gibi karşılayacaklarından 
şüphe etmek istemiyoruz. 
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CELÂL ÜN VER (Malatya) — Bunlar ustura, 
demagoji. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, memleketimizin yakın tarihine çok kısa 
bir göz atmama müsaadenizi rica ediyorum. 

-Toplum hayatımızda meydana gelen hemen he
men bütün siyasî hareketler 150 yıldan beri daima 
bir yöneticiler ve aydınlar azınlığı tarafından başlatıl
mış ve yürütülmüştür. Siyasî ve sosyal yapımızdaki 
değişme ve gelişmelerin aşağı yukarı hepsi tepeden 
İnme girişimlerle gerçekleştirilmiş ya da gerçekleşti
rilmek istenmiştir. Bu hareketler milletimizin tarihî 
gelişimine, bu gelişimin gerekli kıldığı doğrultulara 
uygun yönelişler olmamıştır. Toplumumuzun iç ya
pısında, zaman içinde meydana gelen itici kuvvetler
den ziyade dış etkenlerden doğmuşlardır. Başlıca et
ken batı dünyası ile memleketimiz arasında beliren 
dengesizliği gidermek ihtiyacı olmuştur. Ancak, batı
nın maddî üstünlüğü karşısında aydm çevrelerin ka
pıldığı aşağılık duygusu onları, doğrudan doğruya 
batıyı taklide götürmüştür. 

Bozulmuş olan dengeyi yeniden sağlamak için 
batıdaki gelişmelerin ışağı altında; fakat milletimizin 
tarihine, karakterine, inanç ve gelelilerine; bir keli
me ile gerçeklerine uygun ve onun öz değerlerine 
dayanan yollar aramak ve bulmak yerine batıyı ve 
batı müesselerini olduğu gibi taklit bütün bu hareket
lerin ortak niteliğidir. 

Bu hareketlerden hiç biri büyük toplum kesimle
rine, özellikle milletimizin özünü oluşturan köylü, 
esnaf, zenaatkâr kitlelere mal olmamıştır. Milletimiz 
bu harekeüere katılmamıştır. Bundan dolayı da bun
lar milletimizin hayat şartlarında olumlu bir etki ya
ratamamıştır. Değişme ve gelişmeler büyük ölçüde 
toplumun ancak üst yapısını etkilemiş, altyapı hemen 
hemen olduğu gibi kalmıştır. Hatta denilebilir ki, 
millî gücün ve kaynakların sadece hu üst yapı için 
israf edilmesi, altyapıyı normal gelişmesinden de alı
koymuştur. Gerilememizin temel nedenlerinden biri 
budur. 

Tarihimizde bunun iki istisnası var: Birincisi, 
Millî Kurtuluş Savaşımız ve onu takip eden Atatürk
çülük hareketi. 

İkinci istisna; biziz arkadaşlar, Adalet Partisi ha
reketi. 

Tarihî hakikat şudur ki, Adalet Partisi Atatürk
çülüğün zarurî bir neticesi, bir uzantısı olarak mey
dana gelen ve kendinden önceki bütün siyasî hare
ketlerden tamamıyle farklı olan ve onlara istisna teş

kil eden bir siyasî ve sosyal gelişmenin eseridir. Dev
let yönetimine şu veya bu suretle el koymuş bir züm
renin yabancı düşünce ve görüş sistemlerini taklit 
ederek haşlattığı basit bir ıslâhat hareketi değildir. 

Bundan çok daha derin, bundan çok daha ileri 
bir mana taşıyan gerçek bir halk hareketidir. Şu 
«halk» kelimesi o kadar suiistimal edildi ki, bu ca
nsın kelimeyi kullanmaktan âdeta çekinir olduk; fakat 
ben bu kelimeyi gerçek anlamında, «Halklara özgür
lük» deki halk anlamında değil, gerçek anlamında, yani 
iktidara, millete danışmadan el koymuş imtiyazlı azın
lığın dışında, asıl milleti oluşturan büyük kitlenin 
belli bir zaman kesimindeki varhğı anlamında kul
lanıyorum. 

Onun İçin, bazı kimselerin, «Bak, sen de halk di
yorsun, halk hareketi diyorsun» diye kendilerine bir 
pay çıkarmamalarım tavsiye ederim. 

Adalet Partisinin yeniden canlandırdığı ve bugü
ne kadar sürdürdüğü, bundan sonra da sürdüreceği 
bu hareketin özelliği, onun, o zamana kadar siyasî 
faaliyetlere katılmamış, katılmasına izin verilmemiş 
olan, Halk Partisi tarafından izin verilmemiş olan 
geniş halk kitlelerinin tek parti iktidanna karşı çık
ması ve milletin yüzyıllardan beri yoksun bulunduğu 
hak ve hürriyetlerini elde etmek için çetin ve çileli 
bir savaşa girişilmesi anlamını taşımasındadır. 

Milletin hak ve hürriyetlerinin hakikî ve meşru 
savunucusu Adalet Partisidir. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

Muhterem arkadaşlar, tarihimizde, yalnız bizim 
tarihimizde değil, bütün doğu âleminin tarihinde ilk 
defa bir iktidar 1950 senesinin 14 Mayısında milletin 
serbest oylarıyla değişmiştir. Bu olay, yalnız biçimi ve 
özü bakımından değil, doğurduğu sonuçlar bakımından 
da memleketimizde, tarihimizde bir ilk olaydır ve maa
lesef bugüne kadar tek olay olarak kalmıştır. Ger
çekten, 1950 Mayısından bugüne kadar Türkiye'de 
hiç bir iktidar milletin serbest oylanyle düşürülme
miştir. Önce, sırf siyasî bir nitelik taşır gibi görü
len bu olay, ekonominin büyüyüp yayılmasıyle, bu da 
sosyal hayatımızda ve kültürel alanda geniş ve derin 
gelişmeler meydana getirmek suretiyle memleketin 
siyasî, ekonomik ve kültürel çehresini değiştirmiştir. 

Milletin serbest iradesiyle iktidarı değiştirebilece
ğinin anlaşılması, siyasî hakların ve hürriyetlerin el
de edildiğini ifade etmenin ötesinde, ekonomi ve kül
tür alanlannda da birtakım hakların istenebileceği ve 
alınabileceği inanç ve bilincini milletimizde uyandır
mıştır. 
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Milletin serbest oylarıyla iktidar gelenler ise, mil-
letimizin gerçek ihtiyaçlarına eğilmek yolunu tutmuş
lardır, bu yolu tutmak zorunda kalmışlardır. 

Böylece, ilhamını yabancılardan, yabancı düşün
celerden değil, doğrudan doğtuya toplumumuzun ger
çeklerinden alan yeni ve iaraamıyle millî bir siyaset 
ve devlet felsefesi biçimlenmeye başlarmşto'. 

Bu felsefenin ayırt edici niteliği şudur; imtiyazlı 
azınlıklar yerine, büyük kitlelere, yani doğrudan doğ
ruya millete dayanmak ve o kitleleri insanlık şeref 
ve haysiyetine yakışır bir yaşayış düzeyine çıkarma
yı yegâne görev bilmek. 

Bu nitelik, Adalet Partisinin benimsediği ve daha 
da geliştirdiği bu siyaset felsefesine, zarurî olarak, 
milliyetçi, memleketçi, medeniyetçi ve hamleci bir 
karakter kazandırmışta-. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, milletimizi toptan kalkın
dırmayı hepimiz için kutsal bir dava haline getiren bu 
felsefedir. Yıllar yılı ihmal ettiğimiz yolsuz, susuz, 
okulsuz, ışıksız bıraktığımız köylümüzü medeniye
tin bütün nimetlerine kavuşturmayı boynumuza borç 
kılan bu felsefedir. 

Halk Partisi Genel Başkanına, yıllarca sonra «Kal
kınma köylerden başlar» dedirten bu felsefedir, (A.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Yüz bu kadar yıldır sadece hayalperest bir aydın
lar takımının kafasında ve dilinde kalmış olan hürri
yet ve demokrasi kavramlarına can veren ve bu kav-
ramîarı büyük halk kitlelerine mal eden bu felsefedir. 

Yıllar yılı küçümsediğimiz unuttuğumuz ve unut
turmak istediğimiz millî değerlerimize, tarihî değer
lerimize, manevî değerlerimize saygılı olmayı hepimi
ze öğreten, o arada belki Halk Partisine de öğreten bu 
felsefedir. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Kesinlikle söylüyorum ki, bundan sonra memle
ketimizde hiç bir siyasî teşekkül artık bu felsefeye te
melde ters düşen başka bir felsefe ile Türk milletinin 
karşısına çıkamayacaktır; çıkarsa, sonu hüsran ola
caktır^ 

önce Demokrat Partisinin, sonra da Adalet Par
tisinin milletimizin büyük çoğunluğunca sürekli Olarak 
desteklenmiş ve tekrar tekrar iktidara getirilmiş ol
masının sırrı, bu felsefede saklıdır. Bir ara Halk Par
tisi yöneticilerinin bu sırrı nihayet keşfettiklerini zan
nettik ve doğrusu sevindik. Fakat, yanıldığımızı çok 
çabuk anladık maalesef. Gerçekten Halk Partisinin 
yöneticileri, -. Halk Partililer demiyorum, dikkat bu

yurun - bizim siyaset felsefemizin 25 yıldır normal 
şartlat altında yapılan her serbest seçimde zafer ka
zandığım gördükten sonra, bu felsefeyi benimsemek
ten başka çareleri olmadığını anlamışlar, halktan ya
na, köylüden yana, fakir fukaradan yana olduklarını 
söyler olmuşlardır. O arada hüriyetten yana oldukla
rım, demokrasiden yana olduklarını da söyler olmuş
lardır. (A.P. şualarında anlaşılmayan müdahaleler). 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum efendim. Gayet olgun bir şekilde görüşmelerimiz 
geçiyor. Rica ediyorum efendim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Gerçekten ve 
samimî olarak bu yola girmiş olsalardı aramızda sağ
lıklı bir hizmet yarışı başlar ve memleket bugünkü 
duruma düşmemiş olurdu. Fakat maalesef böyle ol
mamıştır. Halk Partisi yöneticilerindeki bu tutum 
değişikliği siyasî hayatımızın âdeta şifasız bir hastalığı 
gibi, ikide birde nükseden taklitçiliğin, mutlaka dı
şardan model aramak tutkusunun tesirinden kurtula
mamıştır. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Büyük kitlelere dayanma ve onlara hizmet götür
me ilkesi, bunlar tarafından tıpkı Batı'da olduğu gibi 
solculuk olarak etiketlendirilmiş ve yöneticiler İskan
dinavya'dan Adriyatik sahillerine kadar harıl harıl 
model aramaya koyulmuşlardır. Demin burada bu 
modellere, bir de Küba modeli eklendi. (A.P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Ata
man saçmalıyorsun. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — İçinde yaşa
dıkları topluma dönüp bakmayı, onun tarihini, gele
neklerini, inançlarını, karakterini, ihtiyaç ve özlemle
rini anlamaya çalışarak, modeli onda aramayı ve on
da bulmayı akıllarından bile geçilmemişlerdir. (A.P. 
sıralarından alkışlar) 

Vaktiyle nasıl devrin aydınları ve yöneticileri Ba-
tı'dan model alarak ve zamanına göre o âlemde ge
çerli olan akımları taklide özenerek. Tanzimat de
mişler, Meşrutiyet demişler, tek parti, tek şef demiş-
lerse, bunlar da yine Batı dünyasının malı olan ve 
o dünyanın bizimkinden çok farklı tarihî oluşumun
dan, çok farklı sosyal ve ekonomik şartlarından doğ
muş bulunan solculuk akımına kapılmışlar ve orada 
donmuş kalmışlardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunu yalnız ben 
söylemiyorum, işte bir Halk Partilinin sözleri Halk 
Partilinin, ama Halk Partisi yöneticisi değil, uyanık 
bir Halk Partilinin sözleri. 
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bütün Halk 
Partililer uyanıktır. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — «Geri kalmış
lığa çözüm yolu bulunamamasının bütün suçunu halk
ta bulduk, onda gördük. Onun cehaletine, bilgisizliği
ne yükledik. Vardı elbet bize özgü bir yol.» Halk 
Partili söylüyor.: «Vardı elbet bize özgü bir yol. Bu
lamamıştık, aslında bunu düşünmemiştik bile. Göz
lerimizin önünde...» Buraya dikkat buyurun. «...Göz
lerimizin önünde devrim başarmış uluslar vardı, göz
lerimizi onlara diktik. Üstelik bundan başka yol, mo
del olamayacağı söyleniyor ve telkin ediliyordu.» 

Kim telkin ediyor, kim söylüyor? Halk Partisi yö
neticileri. Arkadaşlar bitmedi, uyanık Halk Partili de
vam ediyor. «Kıramadık o zinciri» diyor. «Kırama
dık o zinciri, ya iktidara onun dışından akıl hocalığı 
yaptık, ya dogmatik kalıplara takıldık kaldık». 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Kuyruk acısı 
bunlar, kuyruk acısı....: 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Takıldık ama 
nereye takıldık? 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Evet, takılıp 
kaldınız sayın Ölçen. Doğru söze ne denir? (A.P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir de Halk Par
tisi sayın Genel Başkanını dinleyelim bu konuda, ba
kalım o ne demiş? 

Sayın Ecevit bir gazetenin başyazarına şöyle di
yor: «Biz Marksist değiliz, doktriner bir sosyalist par
ti değiliz. Kendi demokratik sol felsefemizi, doğrultu
muzu kendimiz oluşturuyoruz». Sayın Ecevit böyle 
diyor, gazetenin başyazarına. 

Şimdi bunu okuyunca, birçok vatandaşlarımız gi
bi, doğrusu biz de rahat bir nefes aldık. Kendi kendi
mize «Bak» dedik, «Halk Partisi Marksist bir parti 
değilmiş. Doktriner bir sosyalist parti de değilmiş, 
aman ne iyi» dedik. Bu beyannttan, bize ikinci bir ra
hat nefes aldıran başka bir şey daha öğrendik. Halk 
Partisi kimseyi, hele yabancıları asla taklit etmiyor-
muş. Kendi demokratik sol felsefesini, doğrultusunu 
kendisi oluşturuyormuş. Faili hayırdır, inşallah de
dik. 

Ne imiş o kendi olşturduğu sol, kendi demokratik 
sol felsefesi doğrultusu? Onu da Halk Partisinin yeni 
program taslağında okuyoruz: İşte. Sayfa 27. Oku
yorum: Doğrultu, Halk Partisinin kendi doğrultusu: 

«Herkes topluma yeteneğince ve gücünün yeterin
ce katkıda bulunmalı, toplum da herkesin gereksin
melerini hakça karşılamahdır.» 

Şimdi, bu Halk Partisinin Marksist olmayan, dok
triner sosyalist olmayan, kendi demokratik sol, fel
sefesinin, kendi oluşturduğu, yani kimseden kopya 
etmediği, kendi, kendi oluşturduğu temel ilkesi bu. 
Yazıyor program taslağı. 

Şimdi arkadaşlar, şu da, şimdi okuyacağım şu cüm
le de, Kari Marks adındaki ünlü sakallının, yüz bu 
kadar yıl önce oluşturduğu doğrultu. Bakın ne diyor? 
«Herkes topluma yeteneğince, gücünün yetirince kat
kıda bulunmalı, herkesin gereksinmeleri karşılanma
lıdır.» (A.P. sıralarından «Bravo« sesleri, alkışlar). 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çok cahil-
mıişsin, çok cahil. Bu kadar yıl boşuna yaşamışsın. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Şimdi, muh
terem arkadaşlarım, elbette sayın Halk Partisinin yö-
neticelerinin Marks'tan kopya çektiğini, falan iddia 
etmiyoruz, edemeyiz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Boşuna yaşa
mışsın bu kadar yıl. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum. Rica 
ediyorum efendim. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Kendim oluş
turdum diyor. Böyle bir iddiaya hakkımız yok. Te
varüt vaki olmuş, tevarüt.... 

Şimdi, gençler tevarütün ne olduğunu bilmez, mü
saade ederseniz izah edeyim. Tevarüt demek; birisi
nin söylediği bir sözü ondan haberi olmaksızın, baş
ka birisinin söylemesine tevarüt derler. (A.P. sırala
rından gülüşmeler) Burada da tevarüt olmuş. Bence 
tevarüt olmuş. Kopya çektiğimi iddia edemem, kati
yen böyle olmaz. Tevarüt olduğuna ben eminim ar
kadaşlar, ben eminim. Ben eminim ama, yıllardır sol
culuk davası güden bir Partinin, okumuş yazmış bir 
Genel Başkanının, solculuğun prini, üstadını okuma
dığını, onun söylediği en önemli bir sözden haberi ol
madığına vatandaşı nasıl inandıracağız arkadaşlar, 
vatandaşı nasıl?... (A.P. sıralarından alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, latife bir yana, Halk 
Partisi yöneticileri taklitçilik illetinden evvel ezel kur
tulmuş değillerdir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu kürsü 
latife kürsüsü mü sayın Ataman? 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Nitekim, geçen 
gün Sayın Ecevit, burada yaptığı bütçe konuşmasın
da, Halk Partisinin bu taklitçiliğine, modelciliğine, 
doktrinciliğine, katı doktrinciliğine dikkate değer bir 
örnek verdi. Önce, enerjiden bahsetti, uzun uzadıya 
enerji sıkıntısından; enerji az, ihtiyaca yetişmemek
te, yatarımlar yürümüyor, tesislere ayrılan ödenek-
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ler son derece yetersizdir, kaynaklar şöyledir, böyle
dir. 

Ondan sonra şu laflan söyledi, dedi ki; «Adalet 
Partili hükümetlerin, - bu Hükümetin demiyor -> Ada
let Partili hükümetlerin, enerji üretiminde özel gi
rişime büyük bir yer ayırmıştır. Enerji girişiminde özel 
girişime büyük bir yer ayırmış ve bu alanda ekonomi
nin anahtarım özel girişimin eline teslim etmiştir.» 
Bundan sonra; «Neymiş bu; memlekette enerji saha
sında en ağır yeri kaplayan bu özel girişim nerede, 
falan» diye düşünürken, arkadan söylediği laflardan 
anladık ki, Çukurova Elektrik Şirketinden bahseder-
miş meğer. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Çukurova Elektrik 
Şirketi, evet özel girişim; ama enerji üretiminde bü
yük yer değil, küçücük bir yer alır. Bunun şimdi, 
bugün halen ürettiği enerji miktarı 1 700 000 000 ki
lovat/saat. Türkiye'de bunun dışında üretilen enerji 
miktarı 18,5 milyar kilovat/saat. Hani büyüktü? Bü
yük olması için, hiç olmazsa yarısından bir fazla 
olması lâzım. Sonra da ekonominin anahtarını buna 
vermişiz... Yani, Türkiye ekonomisinin enerij ala
nındaki anahtarı Çukurova Elektrik Şirketinin elinde.. 

Halbuki arkadaşlar, bu Çukurova Elektrik Şirketi 
dediğimiz şey, 1956 yılında faaliyete başlamış, Sey
han Barajım yapmışız, oraya iki tane de ünite koy
muşuz, 1956 senesinde bu şirket işletmeye başlamış. 
Şimdi, bakın, tarihlere çok dikkat etmenizi rica ede
rim. Dört defa sermaye artırımı yapmış. İlk başladığı 
zaman, 16 milyon lira sermayesi varmış. Bu para ile 
36 bin kilovatlık Seyhan Hidroelektrik tesislerini 
devir almış, işe başlamış. Dört defa sermaye artırımı 
yapmış. Birinci artırım 1961 senesinde, İkinci artırım 
1964. senesinde, üçüncü artırım 1969 senesinde, dör
düncü artırım 1973 senesinde. 

Şimdi, sözlerime başlarken, hakikatlere aşikâr bağ
daşmazlık falan dedim. Şimdi arkadaşlar, dört ser
maye artırımı yapmış. Tesislerine iki tane hidro
elektrik santralı, bir tane termik santral, 1300 km. 
lik de havaî hat yapmış; Silifke'den Hatay'a kadar 
ve bu bütün dört sermaye artırımının sadece bir ta
nesi Adalet Partili Hükümet zamanında, sadece bir 
tanesi. Diğer üçünde Adalet Partili Hükümet zama
nında değil. 1969'da yaptığı artırım Adalet Partisi 
Hükümeti zamanında. 1961'de Adalet Partisi Hükü
met değil, 1964'te değil, 1973'te değil. Hakikat bu 
iken, «Adalet Partili hükümetler enerjide özel girişi
me büyük yer verilmiş» demek, insafsızlık değil mi
dir arkadaşlar?. (A. P. sıralarından alkışlar). 
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Şimdi bakın, modelciliğe geliyorum, modelciliğe. 
Şimdi muhterem arkadaşlar, insanın ve toplum

ların şüphesiz kendini iyi tanıyabilmesi için, elbette 
başkalanyle kıyaslaması gereklidir. Fakat, önce ken
di kendini kendisiyle kıyaslaması lâzım. «Ben nere
den geldim, nereye gidiyorum» bunu bilmesi lâzım. 
Şimdi, Çukurova'da bu şirketin ürettiği elektrik, 
1950 yılında bütün Türkiye'de üretilen elektriğin iki 
misli. Yalnız, Çukurova'da bugün bu şirketin ürettiği 
elektrik miktarı, bütün Türkiye'de 1950'den önce 
üretilen elektriğin iki misli Nakil hattı, mukayese 
elektrik miktarı, bütün Türkiye'de 1950'den önce üreti
len elektriğin iki misli. Nakil hattı, mukayese konusu 
yapmaya imkân yok; iki misli, on misli, yüz misli, bin 
misli değil. Çünkü 1950'den önce Türkiye'de nakit 
hatlarının uzunluğu sıfır. Sıfırla herhangi bir şeyi 
mukayese etmeye imkân yok; namütenahi çıkar. Sıfı
ra bir şeyi taksim ettin mi namütenahi çıkar. 

Şimdi burada mütemadiyen mukayeseler yapılıyor. 
Ne ile? Efendim bizde nüfus başına düşen şu, falan 
yerde bu. Şurada şu, filân yerde bu. Falan yerde şu, 
Küba'da bu diye mukayeseler. 

Arkadaşlar, nereden geldiğimizi bilmezsek, nere
ye vardığımızı ve nereye varacağımızı da bilemeyiz. 
Hele, nereden geldiğimizi unutup da vardığımız yer
de kendimizi başkalarıyle kıyaslamaya kalkışırsak, 
milletimizden umudumuzu kesip birtakım fani kişilere 
umut bağlamak gibi dalaletlere kapılmaktan kendimi
zi kurtaranlayız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu şirketin bugün 
7 500 ortağı vardır. Bu şirketin sermayesinin 1/4'ü 
de Devletin, TEK'in yani. Şirketin ortaklarının önem-
li bir kısmı da -şirketin personeli. Yani şirkette çalı
şanlar, yani emekçiler, yani sayın Ecevit'in, şu prog
ram taslağında, yarattıkları değerin kendilerine birik
mesini önerdiği, emeği verenler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hem enerji yeter
sizliğinden bahsedeceksiniz, yatırımlara yeterli kay
nak ayıramadınız, şöyle yaptınız böyle yaptınız, hiç 
bir iş yapmadınız diyeceksiniz; enerjinin ekonomimiz 
için gayet hayatî bir konu okluğunu burada ariz amik 
anlatacaksınız, hem de sizin yapamadığınızı yapmış, 
sizin bulamadığınız, ayıramadığınız kaynakları topla
yıp memleketin önemli bir ihtiyacını karşılamaya tah
sis etmiş ve son derece olumlu neticeler elde etmiş 
bir girişimi, sanki bir kusur ve kabahatmiş gibi ortaya 
sereceksiniz... 

Evet...: Bu girişimin hakikaten çok büyük bir ka
bahati var, çok büyük bir kusuru var. Neymiş?.. Bu 
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girişim özel girişim arkadaşlar. Kabahatti bu. Başa
rısız mı?.. Değil. Sömürü mü yapıyor?.. DeğiL Üret
tiği elektrik, Türkiye'de üretilen elektrikten daha 
ucuz, daha ucuz, daha!.. 

Peki, tekelci sermayenin elinde mi?.. Değil. 7 500 
ortağı var. % 25'i Devletin, ötekiler personel, emek
çi. E, kabahati ne?.. Özel girişim. 

Kabahat büyük. Modele uymuyor, modele, (A. P$ 
sıralarından gülüşmeler) doktrine ters düşüyor. Onun 
için bu büyük kabahat bir türlü affedilmiyor ve sa
yın Genel Başkan istiyor ki, bu şirketin üretimini yüz
de yüz artırmak için yaptığı girişim vardır, yeni bir 
yatırım yapma girişimi, bu girişim durdurulsun. Kim 
durdursun?.. Danıştay durdursun diyor. Bu girişimi 
durdursun. Türkiye'ye 300 bin Kw. daha takat ilâve 
etmek için girişilen bu yatırım teşebbüsünü Danıştay 
durdursun diyor ve ne olsun? Ayıramadınız diye ya
nıp yakıldığı kaynaklardan bir kısmını alalım, ortak
lara verip, bunu, Devlete, TEK'e mal edelim. Yani 
emeğin yarattığı değerin, emeği verenlerde birikmesi 
ilkesini rafa kaldıralım diyor. 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Yakışmıyor size bu 
istismarlar. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Doktrincinle, 
modelcilik, taklitçilik burada kendisim gösteriyor ar
kadaşlar. 

Şimdi garip bir tesadüf, bu şirketten biraz fazla 
bahsettim, ama kusura bakmayın, bu şirketin başında 
bulunan ve bütün bu muvaffakiyetli, başarılı işleri 
yapan bir Halk Partilidir, ama Halk Partisi yönetici
leri gibi değil; aklı başında, çalışkan, becerikli bir 
Halk Partilidir. (A. P. sıralarından alkışlar). Şimdi 
Halk Partisinde midir hâlâ bilmem; ama anamdan 
emdiğim süt gibi bildiğim bir şey var ki, önümüzde
ki seçimde bu zat Halk Partisine rey vermeyecektir. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Morrison'a oy 
verir o zaman. 

SÜLEYMAN GENÇ (izmir) — Vermez tabiî. Sa
yın Karaca kadar Halk Partilidir. 

NlHAT SALTIK <Tunceli) — Bir zamanlar siz 
de Halk Partiliydiniz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Şimdi muhte

rem milletvekilleri, Batı'nın... 
BAŞKAN — Sayın Saltık, rica edeyim. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Batı'nın siyasî, 

sosyal, ekonomik gelişme süreci Türkiye'nin gerçek
lerine katiyen uymamaktadır. Bütün şartlar farklıdır. 
Bizim toplumumuz hızlı bir gelişme ve değişme sü
reci içindedir. Evet. Fakat bu süreç Batı toplumlann-

dakine asla benzememektedir. Değişik şartlar altında, 
başka sebeplerden doğmuş bulunmaktadır. Tamamıy-
le farklı bir tarihi, farklı karakteri, farklı gelenekleri 
bulunan, farklı inançlara, farklı bir kültüre sahip olan 
bambaşka bir toplum yapısı içinde cereyan etmekte
dir. 

Bunu da yalnız ben söylemiyorum arkadaşlar, iş
te yine bir Halk Partilinin sözleri; yalmz bunu ben 
söylemiyorum. 

«Türkiye'yi dünü ile, bugünü ile iyi tanımalıyız» 
diyor Halk Partili. Yani şu Halk Partisinin içinde, 
yöneticiler dışında .-. af dilerim - aklı başında adam
larda yok değil doğrusu. 

«Türkiye'yi dünü ile, bugünü ile iyi tanımalıyız. 
Göreceksiniz ki, şartlar, somut şartlar değişiktir. Di
ğer ulusların şartlarına benzememektedir». Halk Par
tili söylüyor. «En basit bir gözlem, toplumların fark
lı gelişme seviyelerinde bulunduklarını, her birinin 
üretici güçlerinin aynı şekilde gelişmediğini, millî ge
lenekleri ~- millî gelenekleri, - görenekleri ve inanç sis
temlerinin başka başka olduğunu göstermektedir.» 
diyor Halk Partili. 

Peki, göstermektedir de, muhterem yöneticiler ne
den dolayı, hâlâ «yok ortanın solu, yok demokratik 
sol, yok Küba, falan filan» diye şuradan buradan 
model arar durursunuz? Kendi memleketinize, kendi 
milletinize, kendi gerçeklerinize neden bakmazsınız? 

BAjŞKAN — Saym Ataman 15 dakikanız var efen
dim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Başüstüne Sa
yın Başkanım. 

Muhterem milletvekilleri, vaktim azaldığı için ba
zı yerleri atlamak zorundayım. Kusuruma bakmama
nızı rica ederim. 

Memleketimizde, tarihinin hiç bir döneminde, Ba-
tı'da olduğu gibi, önce bir soylular sınıfı, karşısında 
burjuva sınıfı; ondan sonra da bir kapitalist smıf, 
karşısında bir endüstri proletaryası olmamıştır, oluş
mamıştır. Memleketimizde sınıflar, Batı'daki sınıflar
dan tamamen başka mahiyette, başka şartlar altında 
oluşmuş; o sınıflar arasındaki ilişkiler, Batı'dakinin 
tamamıyle, hatta bazı noktalarda batıdakinin tersine 
gelişme göstermiştir. Memleketimizin çelişkisi, temel 
çelişkisi sermaye - emek, burjuva - proleter çelişkisi 
değildir. Memleketimizin temel çelişkisi, tarihî ve de
rin çelişkisi milletin özünü oluşturan büyük toplum 
kesimleriyle, millete ve onun devletine yüz yıllar bo
yunca hâkim olmuş yöneticiler takımı, kapıkulları, 
bürokratlar ve nihayet profesyonel politikacılar ara-
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sındaki çelişkidir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar). 

Bu çelişki, millete vasilik iddiasında bulunan ve 
zaman zaman bu iddiayı zor kullanarak, zorla yürü
ten imtiyazlı azınlıklarla, bu vesayetin kendilerine hiç 
bir şey vermediğini, tersine mütemadiyen alarak on
ları sefalete, hatta felâkete götürdüğünü, tekrar tek
rar gören halk yığınları arasındaki çelişkidir. Bu çe
lişki, milletle ona hiç bir hak ve hürriyet tanımayan 
ve kendini milletten ayrı ve üstün gören devlet ciha
zı arasındaki çelişkidir. 

İşte biz, bu nitelikte bir tez ve antitezden oluşan 
çelişkimizi çözerek, ondan yeni bir sentez; yani bü
tün hak ve hürriyetlerine sahip, kendi devlet cihazı
nı kurmuş ve tam anlamıyle bütünleşmiş bir millet 
çıkarmanın mücadelesini yaptık ve yapmakta devam 
edeceğiz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim taklitçilik ve mo
delcilikten başka bir hastalığımız daha var maalesef; 
samimiyetsizlik. Şimdi hiç değilse bazı meselelerde 
samimî olabilsek, briçok meseleleri çözebiliriz, birçok 
bunalımları önleyebiliriz; ama olamıyoruz maalesef. 

Meselâ; şimdi muhterem Halk Partisinin, eğer sa
mimî ise, bu bütçeye beyaz oy vermesi lâzım. Kırmı
zı oy vereceğiz diye feryadı figan... Beyaz oy vermesi 
lâzım bu bütçeye. Neden? Çünkü daha dün burada 
memur katsayısını 12'ye çıkaracağız diye parçalan
dılar. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Çok eski
mişsin, çok. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ve memur kat
sayısını 12'ye çıkarmaya muvaffak oldular. Peki, bu 
bütçeye kırmızı oy verirseniz, memur katsayısı 12'ye 
çıkar mı? Memur katsayısı 9'da kalır. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Eğer samimî olarak memur katsayısını 12'ye çı
karmak istiyorsanız, bu bütçeye beyaz oy vermek 
mecburiyetindesiniz, samimî iseniz. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — O, sizin çarpık mantı
ğınız. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Şimdi bu me

mur katsayısı hikâyesinin başka tarafı da var, hani 
samimiyet meselesi. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Genel Başkanınız gi
bi çarpık mantıktan. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, rica ederim. 
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 

(Aydın) — Yazık, Genel Sekreter Yardımcısı... 

| SEBATI ATAMAN (Devamla) — Memur katsa
yısını bir katsayı artırmak, memurların ve emeklile
rin çok büyük kesiminin, düşük gelir seviyesinde bu
lunan büyük kısmının, kısmî azaminin gelirlerinde 
pek cüzî bir değişiklik yapıyor. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Yüzünden belli... 
BAŞKAN — Sayın Topuz, rica ediyorum efen

dim. 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişe-

I hır) — Ne var yüzünde? 
ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Bakan olacaksın... 
BAŞKAN — Sayın Topuz, rica ediyorum. Gayet 

sükûnetle, olgunlukla müzakereler geçiyor. Bulundu
ğunuz yerden müdahale etmeniz mümkün değil efen
dim. 

ALİ TOPUZ (istanbul) — Orada terbiyesizlik 
I edene ikazda bulununuz. 
i BAŞKAN — Ben ikazı yaptım efendim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, müddetimden tenzil etmenizi rica ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar, katsayının bir arttırılması büyük kısımda, kitle-

I nin büyük kısmını teşkil eden düşük gelir seviyesin
de bulunanlara gayet az, cüzî bir munzam gelir te
min ediyor. Tamam mı? Tamam. 

Hakikaten büyük kitleye, şu bizim demin bahset-
I tiğim felsefede kendisine hizmet götürmek istediği

miz büyük kitleye hizmet etmek istiyorsanız ve bu is
teğinizde samimî iseniz, gelin, şu Asgarî Geçim İndi
rimi Kanununu çıkaralım, çıkaralım gelin. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Getirin çıka^ 
ralım, getirin. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Çıkaracağız, getirin 
I çıkartalım. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Meclis günde
minde, konuşalım diyoruz. «Hayır, onu konuşmaya
lım şunu konuşalım» deniyor. Bunu konuşalım, «Ha
yır efendim, onu konuşalım» deniyor. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Niye getirmiyor
sunuz o halde? Komisyon niye çıkartıp getirmiyor? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Saltık, 
I rica ederim, müdahale etmeyiniz. 

SEBAT! ATAMAN (Devamla) — Eğer samimî 
iseniz... 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Siz de samimiyet 
yok, dün Komisyonun kaçtığı gibi, o gün de kaçtı-

I ınz. 
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BAŞKAN — Sayın Saltık, rica ediyorum efen
dim. 

SEBATt ATAMAN (Devamla) — Eğer samimî 
iseniz, daha dün akşam bir teklif yaptık; dedik ki, 
düşük gelir düzeyinde bulunan memurlara 13 katsa
yısı tatbik edelim dedik. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Yalan söylüyor
sun, yalan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Saltık, oturu
nuz yerinize. 

SEBATt ATAMAN (Devamla) — Bunun oylan
masına dahi müsaade etmediniz. Görüşülmesine, mü
zakere edilmesine dahi müsaade etmediniz. Sami
miyet nerede arkadaşlar? 

Daha bitmedi söyleyeceklerim. Bakın şimdi; Halk 
Partisi buraya geliyor, bazı gençlerin ve bazı gençlik 
teşekküllerinin devlet güvenlik kuvvetlerine yardım 
etmek istediğini söyler, bunun hakkında ve bundan 
dolayı kıyametler koparır. Bu gençlere cinayet çetesi 
der, eşkiya çetesi der, katil der, der oğlu der... Son
ra şiddetle kınar, gürültüler yapar. Peki yapsın, ama 
bakın şimdi, bir başka teşekkül çıkıyor, «Muhtemel 
faşist saldırılara karşı seçim sandıklarına sahip çık
mak üzere görevliler saptıyacağım» diyor ve Halk 
Partisinden çıt yok. Hani samimiyet? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Bütçede sis de söy
lediniz, zabıtlarda var. 

AL! NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sandıklan si
ze kaçırtmıyacağız. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Gençlerin ve
ya vatandaşların güvenlik kuvvetlerine yardım etmek 
vazifesi değil de seçim sandıklarına sahip çıkmak, -
sanki seçim sandıkları sahipsizmiş gibi - solcu sen
dikacıların vazifesi midir? Niçin ses çıkarmıyorsu
nuz?.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Herkesin vazife
si... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, rica ediyorum efen
dim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Niçin, bu ka
dar vahim akıbetler doğurması muhtemel değil, mu
hakkak olan bir girişimi tasvipkâr bir sükût ile kar
şılıyorsunuz? 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Eşki-
yadan korumak için. 

BAjŞKAN — Sayın Sungur, rica ediyorum efen
dim. 

SEBATt ATAMAN (Devamla) — Yoksa, bu de
minki gençler sizi sevmediği, bunlar ise sizi destek
lemeye karar verdikleri için mi? Samimiyet bu mu? 
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Eğer samimî iseniz, başkasına çuvaldız değil kos
koca mızrakları saplarken, kendinize de küçücük bir 
toplu iğne batırmanız gerekmez mi? 

Ya başka bir teşekkül yarın çıkar da «Muhtemel 
komünist saldırılara karşı seçim sandıklarına sahip 
çıkmak üzere görevliler saptayacağız» derse ne ola
cak? Ne olacağını ben size söyleyeyim arkadaşlar; 
kan dökülecektir kan ve bu kan önce demokrasiyi, 
sonra de sizi boğacaktır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). C. H. P. sıralarından protesto
lar ve kürsüye yürümeler). 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Sizi bo
ğacaktır, sizi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen otu
run yerlerinize. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu kürsüde kandan bahsedemez. Ne demek bu? Kimi 
boğacak, açıklasın bunu. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum efen
dim. Sayın Ölçen... rica ediyorum. Sayın Ölçen, Sa
yın Ataman, Sayın Ataman bir şey söylediniz : «Bu 
akacak kanlar sizi boğacaktır» diye. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Tavzih ede
yim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — İzah ediniz efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ne demek 

kan? Sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen rica ediyorum, oturun 

efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sözünü geri 

alsın. Kimi boğacaktır kan? 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum oturun. 

ALİ SANLI (Burdur) — Size yakışmaz. 
BAŞKAN — Sayın Sanlı. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Gürültüyü bı

rak efendi, gürültüyü bırak. Ben gürültüye pabuç bı
rakmam, geç!.. 

ALİ SANLI (Burdur) — Yakışmıyor size. 
BAŞKAN — Sayın Sanlı rica ediyorum. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
seçim sandıklarına sahip olmak için, görevli ve yet
kili olmayan kişi ve teşekküller, birbirinin karşısın
da bulunan kişi ve teşekküller; «biz seçim sandıkları
na sahip çıkmak için görevliler saptayacağız» der
se... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Seçim yasası 
böyle? (A. P. sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum efen
dim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cahil adam. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sen eşkiyalığı bı

rak. 
BAŞKAN — Sayın Saltık, rica ediyorum. (Gürül

tüler) 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — «Ne olacak» 

diye sual soruyor. Ne olacak?.. Benim tahminime gö
re, bu görevliler, şu görevli, bu görevli... 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sen eşkıya olur
san. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, rica ediyorum efen
dim. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — ... Sen sahip 
çıkacaksın, ben sahip çıkacağım diye kavga edecek
ler. Kavga edince, kan dökülecek. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Devleti ko
ru devleti. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Kan dökülürse, 
demokrasi boğulacak. Demokrasi boğulursa, •• siz de
mokrasi peşinde bir partisiniz - biz de, siz de boğu
luruz. Bunda ne var? Demokrasi boğulur. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Öyle de, öyle 
de. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — İyi ya, tamam. 
BAŞKAN — Sayın Ataman, teşekkür ederim. 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Şimdi, muhte

rem milletvekilleri... 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Yani eşkiyalık ya~ 

parsan, eşkiya olursan... (A. P. sıralarından çok şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Saltık, rica ediyorum. 
Size bir ihtar cezası veriyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bu 

şekilde müdahalelerle konuşulamaz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yaşa Ataman, 
bastır damarına. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
müddetime dikkat ediniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, gerekli mü
dahaleyi yapıyorum. 

Buyurun Sayın Ataman. 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Muhterem mil

letvekilleri, Adalet Partisi Meclis Grupunun, büyük 
milletimize, milletimizin hür iradesine ve ancak bu 
hür irade ile gerçekleşebilecek olan büyük Türkiye 
idealine sarsılmaz inancım ve bağlılığını bir kere da
ha belirterek sözlerime son vermek istiyorum. 
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Biz, büyük Türkiye'yi yaratmanın karasevdasına 
tutulmuş bir partiyiz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Ve bunun içindir ki, biz büyük Türki
ye dediğimiz zaman, böylesine mukaddes bir hedefin 
inanılmaz bir hafiflikle alay konusu edildiğini gör
dükçe, yumruklarımız sıkılıyor, dudaklarımız kısılı
yor, içimiz doluyor; ama boynumuzu bükmüyoruz, 
yılmıyoruz. Büyük Türkiye aşkı gönlümüzde daha çok 
alevleniyor, idrakimiz daha çok keskinleşiyor, ira
demiz daha çok çelikleşiyor. 

Hiç kimse ve hiç bir şey bu alevi söndüremeye-
cektir; bu idraki körletemeyecektir, bu iradeyi erite-
meyecektir. 

Yüce Meclisi Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
saygılarla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Ye beni sabırla, sükûnetle dinlemek lütfunda bu
lunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Oturdukları yerden, yakışıksız müdahalelerde, sa
taşmalarda bulunan, bana, duyduğum veya duymadı
ğım hakaretler savuranlara gelince... 

BAŞKAN — Efendim müdahale olmasın. Rica 
ediyorum efendim. Rica ediyorum efendim, gerekli 
cevap verildi efendim. 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — ... ve onlara 
da bir şey söylemeyeceğim. (Gürültüler) 

Sayın Başkan, onlara ben bir şey söylemeyece
ğim. Onlara yüzyılların ötesinden ölümsüz Türk şairi 
Bağdatlı Ruhî seslenecektir : «Kim sizden ırak oldu 
ise Hakka yakındır. 

Zira ki, dalâlet yoludur tuttuğunuz râh» (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu sataşma
ya cevap vermek zorundayım. «Dalâlet yolu» dedi. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
Grupları adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Söz 

sırası Hükümettedir. Buyurun Sayın Maliye Bakanı 
Ergenekon. 

ALİ NEJAT- ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Ataman partime karşı «Delâlet yolu» diye sa
taşmada bulunmuştur. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tutanakları 

getirmenizi istiyorum. Sayın Ataman'ın partime kar
şı yaptığı sataşmaya cevap vermek istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, süreniz bir saattir 
efendim. Buyurun. 
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MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Yüce Meclisimiz, uzun mesaisini ve bütçenin 1977 
yılı programlan üzerindeki tetkiklerini bugün bitir
mektedir. Bütçenin tümü üzerinde yapılmış olan gö
rüşmelere Hükümet adına cevap vermek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. Konuşmalarımın başlangı
cında Yüce Meclisin değerli üyelerini saygı ile selâm
lıyorum. 

Bütçe müzakereleri, ülkenin ekonomik hayatında, 
ülkenin sosyal hayatında, ülkenin bir yıl içinde uy
gulayacağı programların tespitinde ve münakaşasın
da fevkalâde önemli yer tutan değerli mesailerin, ül
kenin bir yıl içinde hangi hedeflere varmasını hedef 
aldığım tespit ve bunların Millet Meclisi olarak ka
rara bağlanması ve bunun sonucunda bir yıl içinde 
kaynak ve harcamaların dengesinin yapıldığı müza
kerelerdir. 

Bütçe müzakerelerinden ülke ekonomik gelişme 
bekler; ülke, sosyal meselelerin halledilmesine getiri
lecek çareleri görmek ister. Bütçe müzakerelerinde 
ülke hangi nevi yeni sosyal garantilerin, bu yurtta ya
şayan çaresizlere bir yıl içinde getirilebileceğini, ha
yat seviyesinin ne derece yükseltilebileceğini görmek, 
duymak, bilmek ister; yani bütçe müzakerelerinin so
nunda ülkeye bir yeni hız, bir yeni hamle, bir yeni 
dinamizm getirilmiştir, tespitinde bulunmak ister. 

Herhalde bu müzakereler vesilesiyle karalama, kö
tüleme, duymak istemez. Çünkü bu müzakerelerin 
maksadı, kişileri veya partileri yıpratmak değildir. 
Bu müzakerelerin maksadı, hizmet yarışında olan si
yasî kuruluşların, bu yarışta kendilerini hangi nok
tada, hangi istikamette ve ne maksatla bulundukla
rım gelip millet kürsüsünde anlatmalarıdır. Nedir 
millet için yapılması icap eden faydalı teklif, nedir 
getireceğiniz yenilik, karşınızdaki muarızınız olan 
partinin yanlışı nedir? Bunu görmek, bunu duymak, 
bunu bilmek ister. Çünkü, millet kendi temsilcileri
ni seçmiştir, onlar hakkında karar verme yetkisini 
gene kendisinde tutmak ister. Onlar hakkında karar 
vermeyi diğer siyasî muarızlarına, kendisi gibi seçti
ği diğer milletvekillerine tanımamıştır. 

Bu itibarla, herhalde burada belirli kişileri veya
hut da partileri yıpratma yerine, ülkenin meseleleri
ne ağırlık vermekte fayda vardır ve milletin de bu
nu beklediğine olan kesin inancımızı tekrarlamak ve 
belirtmek istiyorum. 

Bütçenin takdiminde, muhtelif bakanlık bütçeleri
nin konuşulmasında Hükümet birtakım iddiaları or

taya koymuştur; bu bütçenin bir gelişme ve büyüme 
bütçesi olduğunu iddia etmiştir. Yatırımların almış 
olduğu seviyeden, tespit edilmiş olan fizikî hedefler
den, kaynakların tevzi ve dağılımından rakamlar ve
rerek, geçmiş yıllarla mukayese yaparak bunu iddiia 
etmiştir. Bu iddialar karşısında, yine aynı delillerle 
buraya çıkıp, bu bütçe büyükse, Hükümeti tebrik 
etmek değil ama, büyük olduğu için tenkit etmemek, 
kötülememek gerekir. Büyük değilse, niçin büyük ol
madığını gene aynı delillerle göstermek gerekirdi, bu 
yapılamamıştır. 

Bu bütçenin bir telâfi bütçesi olduğunu Hükümet 
iddia etmiştir. Neyin telâfisini? Gecikmiş olan yatı
rımların telâfisini, gecikmiş olan sosyal hizmetlerin te
lâfisini, yılların açığını kapatıcı nitelikte yeni imkân
lar getiren bir bütçe olduğunu iddia etmiştir. Bunun 
da aksi iddia edilebilirdi, yine aynı delillerle aksi gös
terilebilirdi. Denilebilirdi ki, «Bu bütçede telâfi ni
teliğinde bîr yeni hamle, bir yeni ödenek, bir yeni im
kân yoktur. Hiç bir şey telâfi edilmemiştir. Üçüncü 
Plan döneminin yatırım açıklarının bu bütçede ka
patılmasını mümkün kılıcı imkânlar getirilmiş değil
dir.» Bu denilememiştir. 

Yine, bu bütçenin en yüksek sosyal muhtevayı 
ihtiva ettiğini söylemişizdir; Cumhuriyet bütçeleri 
içinde, sosyal güvenlik bakımından ve sosyal trans
fer bakımından en yüksek muhtevayı bu bütçenin ta
şıdığım iddia etmişizdir. Buna karşılık, «Hayır, bu 
bütçe şu kadar kişiye değil, şu kadar kişiye sosyal 
güvenlik getiriyor» denememiştir. Bu bütçede, as
gari 1 800 000'i 65 yaşım bitirmiş güçsüz vatandaşı
mıza maaş bağlanacağı ve bunun imkânlarının ge
tirildiği ifade edilmiştir. «Hayır, bu imkân yoktur» 
veya «Bu maaş bağlanamaz» denilememişti*. 

Yine bu bütçenin, enflasyonla mücadele bütçesi 
olduğu, işsizlikle mücadele bütçesi olduğu iddia edil
miştir. Enflasyonla mücadele bütçesi olmadığı bu 
kürsüde uzun uzun söylenmiştir; fakat bir bütçenin 
ne diye enflasyonla mücadele bütçesi olduğu, ne di
ye enflasyonla mücadele bütçesi olamayacağı husus
larının açık açık burada ortaya konması gerekirdi. 
Bütçenin enflasyonla mücadele bütçesi olmadığı, çün
kü açıkla finanse edileceği, çünkü üretimi teşvik etmedi
ği, üretimi daralttığı, çünkü yatırımı kısıtladığı, bu ne
denle üretimi de kısıtlayıcı nitelikte olduğu, bütçe ile 
beraber getirilen politikaların ve para - kredi tedbir
lerinin, ithalât ve kambiyo tedbirlerinin üretimi ar-

I tırıcı değil, azaltıcı nitelikte bulunduğu gibi ve ben-
I zeri iddiaların burada ortaya konması lâzımdı. 

— 722 



M. Meclisi B : 57 27 . 2 . 1977 O : 2 

Fakat bu iddialar ortaya konamamış, sadece her 
sene yapılan klâsik iddialar tekrarlanmıştır. «Bu büt
çe büyük açık verecektir, bu bütçe enflasyonu körük
leyecektir.» ama bu iddialar, şimdiye kadar nasıl de
lille ortaya konamadı ise, bu defa da delille ortaya 
konamamıştır. Şimdiye kadar hangi akibete maruz 
kaldılarsa, bu bütçe uygulaması sonunda da aym aki
bete maruz kalacaklardır. Yani bu bütçe açdi kapan
mayacaktır, yani bu bütçe gerçekten enflasyonu kö-
rüklemeyecek, enflasyonla mücadele için gerekli ça
releri içinde ihtiva ettiği için enflasyonu kısıcı, enf
lasyonun hızım azaltıcı ve durdurucu nitelikte bir uy
gulama bu bütçe ile sağlanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik konularda yapıl
mış olan tenkitlere, özellikle Sayın Uysal'm ileri sür
müş olduğu hususlara ve vermiş olduğu misallere bi
raz sonra yeniden avdet edeceğim. Ancak burada sık 
sık tekrarlanmak istenen, fakat delillendirilemeyen, 
mücerret iddia seviyesinde bırakılmasına gayret edi
len bir hususa dikkati çekmek istiyorum, 

Bu, anarşi - Hükümet münasebetidir. Anarşi ile 
Hükümet arasında kimsenin beğenmediği, istemedi
ği, özellikle hükümetlerin istemesinin mümkün olma
dığı, asayişi bozucu hadiselerle Hükümet arasında, 
değerli sözcüler itina ile bir irtibat kurma gayretin
de bulunmuşlardır. 

Öncelikli, hükümetler nizamı temsü ederler. Hü
kümetler meşruiyeti temsil ederler. Çünkü nizam 
varsa meşruiyet varsa, hükümetlerin hayatiyle ve de
vamlılığı mümkündür. Yine, nizam varsa, meşruiyet 
korunabiliyorsa, hükümetlerin başarılı olmaları müm
kündür. Bu itibarla, hükümetlerin en sevmediği şey 
anarşidir, en beğenmediği şey anarşidir. Anarşinin 
desteğinin Hükümet olabileceğini düşünmek eşyanın 
tabiatına aykırıdır, kendisine aykırıdır. Hükümetin 
anarşi ile irtibatı ve ilgisi olduğu iddialanmn, Tür
kiye gibi basını hür, yargısı hür, her bilinenin ve hat
ta her akla gelenin kolayca'söylenebildiği bir ülkede, 
mücerret bir iddia olarak kalmaktan öteye bir de
ğerleri olamayacaktır. 

Bağımsız yargı Hükümetin nüfuzunda değildir. 
Bağımsız yargı, sizin iddialarınız hakkında hangi tes
piti yapmıştır şimdiye kadar? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayısız. 
MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Hangi tespiti yapmıştır? 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayısız, Sa

yın Bakan sayısız. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Hükümetle irtibatı tespit bakımından 
soruyorum, hangi tespiti yapmıştır? 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Orada oturuyor, 
önce oraya bakınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuriyet 
Savcılığı İstanbul'da 2 kere 10 kere... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, Sayın Uy
sal rica ediyorum* 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bağımsız yargının bu tespiti yanında, 
Yüce Meclislerin elinde gensoru yetkisi vardır. Yü
ce Meclislerin elinde soruşturma yetkisi vardır. Gen
soruyu çalıştırmak veya çalıştırmamak bizim elimiz
de değildir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 230 oyla ik
tidardasınız. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Gensoru verildi mi, otomatikman bu
rada işleme girer. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyi iyi tespit etmek lâ
zımdır. Türkiye'nin bir rahatsızlığı vardır; ama bu 
rahatsızlık nedir? Bunu iyi tespit etmek lâzımdır. Bu 
rahatsızlığın ne olduğu, kökünün nerede olduğu, ki
min tarafından teşvik ve himaye gördüğü, özellikle 
hedefinin ne olduğu Türkiye'de kimsenin meşhulü 
değildir. Çünkü, bu rahatsızlığın nereden geldiği ve 
ne yapmak istediğini bizzat rahatsızlık çıkaranlar ifa
de etmiştir. Siyasî kuruluşlara ifade etmemişlerdir, 
yargı huzurunda ifade etmişlerdir. 

Yine bunların faaliyetlerinin maksadının ne oldu
ğunu, nereye varmak istediklerini yargı kararlan tes
pit etmiştir. Hepinimizin malumu olan bu hususu, bu
rada hiç yokmuş, bilmiyormuş gibi yeniden müzake
re konusu, yeniden münakaşa konusu yapmanın ge
reği yoktur. Yüce Meclisin, herkesin malumu olan 
bu rahatsızlığın sebebini bildiğine göre, çaresi üze
rinde eğilmesi lâzımdır. Çaresi herhalde iktidan kötü
lemek, iktidan karalamak değildir. Bir şeyi takbih 
etmek lâzımdır, Türkiye'ye rahatsızlık getireni tak
bih etmek lâzımdır; fikrini de takbih etmek lâzımdır, 
fiilini de takbih etmek lâzımdır. 

Nedir Türkiye'ye rahatsızlık getiren?... 
Türkiye'ye rahatsızlık getiren, bu rejimi beğenme

yenlerdir. Bu rejimin yerine bir başka rejimi ikâme 
etmek isteyenlerdir. Bir komünist rejimi ikâmet et
mek isteyenlerdir. Türkiye'ye rahatsızlık getirenlerin 
bu olduğu yargı kararlanyle belirlenmiştir, kendi iti-
raflarıyle belirlenmiştir. Bunun üzerinde herhangi bi-
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rimizin herhangi bir tespit yapmasına ihtiyaç yoktur. 
Tespit bu şekilde ortaya konunca, Yüce Meclisin 
takbih edeceği hedef bellidir. Hangi siyasî kanaata 
mensup olursa olsun, muhalif olsun muvafık olsun, 
kimi takbih etmesi gerekir? Rejimin tehlikesini tak
bih etmesi gerekir. Bu tehlikeyi yaratanı, bu tehlike
yi körükleyeni, bizatihi rejim için, rejim aleyhinde 
çalışan takbih etmesi gerekir; fikri takbih etmesi 
gerekir, fiilî takbih etmesi gerekir; ama bu fikrin için
de, bu fiilin içinde Hükümet yoktur. O halde Hükü
metle birlikte bu fikri ve fiilî takbih etmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, anarşiye karşı ve Türkiye' 
nin bü yük tehlikesine karşı, kanunlar ve bu kanun
ları uygulayanlar ve yapanların ayrı ayrı görevleri 
vardır. Görev, sadece yürütmenin değildir. Yürütme, 
Anayasal organların bir tanesidir ve bu organ hüküm 
veremez, bu organ kimseyi mahkûm edemez. An
cak, bu organ suçluyu yakalar, adalete teslim eder. 
Bu organın sorumluluğu suçmyu aramak, bulmak, 
yakalamak ve adalete götürmektir. Şayet bu organ 
bu görevini yapmıyorsa, sorumlu bu görevini yap-
mâdığıyle maduttur ve hududu burada biter. 

Bundan sonra iki görev daha vardır: 
Yargının görevi, yürütmenin yakalayıp getirdiği 

suçlu hakkında kanunu uygulamaktır. Şayet yürütme
nin bu görevi yapmasına, yargının bu görevi yapma
sına mevcut mevzuat yeterli değilse, hukukî eksiklik 
varsa, o noktada da yasamanın görevi vardır. Yasa
ma, gerekli hukukî boşlukları doldurmak, yargıyı yeni 
kanunlarla, yeni yetkilerle teşhiz etmek, yürütmeyi 
yeni kanunlarla, yeni yetkilerle teçhiz etmek duru
mundadır. Bunu yapmadığı takdirde, ya tehlikeyi kü
çümsemek, ya tehlikeyi inkâr etmek veyahut da teh
likeyi himaye etmek gibi hususlardan biri akla gele
bilir. 

Şimdi değerli arkadaşlarıma şunu soruyorum: Be
nim yapmış olduğum tespit kişisel bir görüş değildir, 
Hükümetin de tespiti değildir. Bu, bağımsız yargının 
tespitidir. Bu tespitte mutabık mısınız değil misiniz? 
Şayet bu tespitte mutabıksınız, bu tespite karşı mü
cadele gereğinde mutabık mısınız, değil misiniz? Şa
yet bunda mutabıksanız, bu gerekte mutabıksanız, 
o halde bu gereği mümkün kılıcı tedbirlerde de yar
dımcı olmak mecburiyetiniz vardır. Ne diye Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Kanununu engellediniz? Ne 
diye?... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 1.974te hiç 
bîr olay olmamış, İçişleri Bakam söylüyor, aynı in
san. 

BAŞKAN — Sayın Uysal rica ediyorum, müda
hale etmeyiniz yerinizden efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, dünyada bir ni
zam kavgası var; bu görmüş olduğumuz hadiseler, 
beğenmediğimiz, sevmediğimiz, hepimizin beraber 
«geliniz takbih edelim» dediğimiz hadiseler Türkiye' 
ye has hadiseler değildir; fakat bütün dünya, bütün 
hürriyetçi nizam, bunun sebebinde ittifak etmek du
rumundadır ve ittifak etmektedir, Yalnız Türkiye de
ğil, başkaları da, hürriyetçi nizamı tehdit edenin ne 
olduğunu kendi içerisinde aramıyor, kendi dışında 
anyor. 

Bakınız size demokrasinin beşiği saydığımız ülke
lerin birinden bir misal vereceğim. Eski Fransız Baş
bakanı Chirac şöyle beyan ediyor bir toplantıda; 140 
devletten 20'sinin Fransa tarzı bir demokrasiyi tat
bik edebildiğine işaret ediyor, Şırak, ve «Hürriyet ve 
demokrasi idealini savunmak gittikçe güçleşmektedir. 
Halihazırda 2 tip cemiyet vaxdı'r; bunların biri, zor
lamayı ve korkuyu ruhuna sindiren, yani tasa reji
mi, diğeri ise, yaşama sevincini temsil etmektedir. 
Biz ömrünü tüketmiş sosyal müesseselere veda ediyo
ruz, bunları sürdürmeyeceğiz. Sosyal politikaya evet, 
sosyalizme hayır, diyoruz.» .7acques Chirac diyor. 
Biz de aynı şeyi diyoruz. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

Yine devam ediyor, «Bugün en önemli konumuz 
hürriyeti savunmaktır.» Biz de aynı şeyi söylüyo
ruz «Bugün en önemli konumuz hürriyeti savunmak
tır. Kime karşı savunmaktır? Bundan dolayı, hürri
yeti tehdit eden komünizme hayır diyoruz. Aslında 
bu, bizim olma, olmama meselemizdir.» Evet, ko
münist partisinin serbest olduğu Fransa'da, hürriye
tin beşiği, rejimin beşiği telâkki edilen Fransa'da bir 
sorumlu devlet adamı, bir eski başbakan hürriyet 
nizamının tehlikesinin ne olduğuna bu şekilde işaret 
ediyor ve sosyalizmle, sosyal devleti de gayet güzel 
bir şekilde ayırıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin asayiş konusun
da, Hükümetin asayişi ihlâl eden olaylar konusunda
ki tutumunun yeterli olup olmadığı hususları bütçe
nin tümünde dile getirildi. Adalet Bakanlığı Bütçesi
nin konuşulmasında dile getirildi, İçişleri Bakanlığı 
Bütçesinin konuşulmasında dile getirildi. Hükümetin, 
asayişi ihlâl eden, özellikle rejime kasteden bir mak
satla asayişi ihlâl eden hiç bir hadiseyi takipsiz b-
rakmadığım yeniden ifade ediyoruz. Bütün hadiseler 
takip edilmiştir, çok büyük bir nispette suçlular ya-
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kalanmıştır ve suçlular adalete teslim edilmiştir. Asa
yişi ihlâl eden olaylarda, suçluların yakalanma ora
nı 1976 yılında 1974 yılından yüksektir, 1975 yılın
dan da yüksektir. 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — O zaman olay 
yoktu. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Yüzde olarak ifade ediyorum sayın 
milletvekili. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, tabiatiyle ön
celikli meseleleri vardır. Bu öncelikli meseleleri plan
larında gösterilmiştir, Hükümetlerin programlarında 
gösterilmiştir, yılık yapılan programlarda gösteril
mektedir. Bu sebepledir ki, Hükümetin ekonomik 
programı olup olmadığı hususundan bahsederken, ön
celikle Devletin bir ekonomik programı bulunduğu
nu, bunun 5'er yılda bir yapılan planlar olduğuna; 
ayrıca Hükümetin bir ekonomik programı bulundu
ğunu; bunun Bakanlar Kurulu tarafından tasvip 
edilen her yıl yaptığı program olduğunu, buna da
yalı olarak yaptığı bütçelerinin bulunduğunu hatır
lamak icap eder. Planlı dönemde, özellikle bu şekil
de Meclis murakabesine tabi hükümetler için ekono
mik programlarının olmadığını ifade etmek bu prog-, 
rama iştirak edilmediğinin ifadesinden başka bir ma
naya gelmese gerektir. 

Tabiatiyle, muhalefetin Hükümet Programına, 
özelikle Hükümetin ekonomik programına iştirak et
mek gibi bir mecburiyeti de yoktur. 

Kaldı ki, Hükümetiniz, bütçe müzakerelerinin 
devam ettiği sürece, gerek komisyonlarda, gerek umu
mî heyetlerde, planın ve programın zedelenmemesi 
için azamî gayreti sarf etmiştir. Bu gayretleri, velev-
ki arzu ettiği bitakım sonuçların olmaması pahası
na; plan disiplini, program disiplini, korunması ge
rekli disiplinlerdir, bunlar Meclisler tarafından da ko
runmalıdır, savunulmahdır mülâhazasıyle huzurunuz
da da müdafaa etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, burada birtakım beyanlar
da bulunuldu: Üretimin düştüğü, sanayiin gelişme
diği, özel sektör yatırımlarının fevkalâde düşük ol
duğu gibi. 

Bir defa daha ifade ediyorum: Sınaî üretim, 
Üçüncü Plan döneminde en yüksek seviyesini 1976 
yılı uygulamasında bulmuştur: 1973'te % 11,3; 1974'te 
% 8,3; 1975'te % 9; 1976'da da!% 11,5'tur sanayi ge
lişme hızı. Sınaî gelişmenin en düşük olduğu 1975 se
nesinin sorumlularının, burada 1976 senesinin sonuç
larını beğenmemeye hakları olmasa gerektir. 

Üretim rakamları verildi; üretimin düştüğü, ekono
minin gelişmediği ifade edildi Müteaddit defalar, 
ekonominin hangi kriterlere göre gelişip gelişmedi
ğinin anlaşılabileceğimi belirtmiş idik. Burada sadece 
üretime ait birkaç misal vereceğim. Çünkü, bunlar 
üzerinde isim zikredilerek duruldu. 

Tüp gaz üretimi : 1974 yılında 401 bin ton, 1975 
yılında 410 bin ton, 1976 yılında 460 bin ton. Tüp gaz 
üretimi, bir değerli arkadaşım tarafından dün bana so
rulmuştu. 

Linyit üretimi : 1974 yılında 8 milyon ton, 1975 
yılında 9 100 000 ton, 1976 yılında 9 500 000 ton. 

Taşkömürü üretimi : 1974 yılında 4 750ı 000 ton, 
1975 yılında 4 812 000 ton, 1976 yılında 4 999 000 
ton. 

Yassı ürünler : 1974 yılında 723 bin ton, 1975 yı
lında 784 bin ton, 1976 yılında 926 bin ton. 

Sigara : 1974 yılında 54 bin ton, 1975 yılında 
58 bin ton, 1976 yılnda 62 bin ton. 

Margarin : 1974 yılnda 140 bin ton, 1975 yılında 
190i bin ton, 1976 ydında 195 bin ton. 

Üretim düştü mü, düşmedi mi? Bu rakamları Dev
let arşivleri size ifade ediyor. Bu rakamları, bu ifa
deleriyle tekrarladıktan sonra, üretimin düşüp düşme
diği iddialarını arkadaşlarımın vicdanlarına bırakıyo
rum. Çünkü bu idialar havada kalmıştır. 

Ne yapmış bu Hükümet? Biraz evvel, «bu bütçe 
sosyal muhtevası en yüksek bütçedir» demiştim. Biraz 
sonra, özellikle düşük gelir kesimlerine, özellikle kö
ye ve köylüye götürülen hizmetler hakkında da değer
li arkadaşlarıma bilgi vereceğim. 

Ancak, sosyal muhtevası en yüksek derken, bura
da Cumhuriyet Halk Partisinin pek fazla övündüğü 
bir konuya anında temas etmeden geçemiyorum. Bu 
da tütün konusudur. 

Cumhuriyet Halk Partisi 1974 yılında tütünü, ken
disinin bir zaferi olarak takdim etmiştir milletin kar
şısında. Tütün üreticisinin o yıla kadar ne derece bü
yük bir eziyet altında bulundurulduğu, ancak Cum
huriyet Halk Partisinin tütün üreticisine emeğinin 
gerçek değerini, haklı değerini verdiğini ifade etmiş
tir. Ne yapmıştır 1974 yılında Cumhuriyet Halk 
Partisi? 

1973 yılı tütününü 1974 yılı kampanyasında satın-
almıştır. Kaça?. 21 lira vasati fiyatla, 25 lira baş fi
yatla. 1973 tütünü 1974 yılında Halk Partisi tarafın
dan 21 lira vasatı fiyatla, 25 lira baş fiyatla alınmıştır. 
Tütün üreticisine 2 milyar lira para verilmiştir Cum-
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huriyet Halk Partisi tarafından; takip ettiği bu polit-
ka ile 2 milyar. 

1976'da, yani 1976 tütününün alımında, bu yıl, 
Cumhuriyet Halk Partisinin 25 liralık baş fiyatının 
iki mislidir; 50ı lira. 

OSMAN CERAN (Ankara) — Fiyatlar 4 misli 
oldu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 21 liralık ortalama fiyatı bugün 42 lira
dır. Çiftçiye verilen 2 milyara karşılık, sadece Ege' 
de şimdi asgarî 8 milyar ödenmektedir. 

1974 » 1977 arasındaki bu tabloyu arkadaşlarıma 
ifade ediyorum. Cumhuriiyet Halk Partisi bu fiyatı 
vermiştir ve o sene j % 30 fiyatları da artırmıştır. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Etten bahsedin 
Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Değer, rica edeyim. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Tütün üreticisinin, kilo başına almış 
olduğu bu fazla fiyatla satın alma gücünün. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Etten bahset, 
etten. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Özellikle kendisi için ağırlığı teşkil 
elden birtakım maddelerde satın alma gücünün ne 
denli, ne derece arttığını da bütçeyi takdim konuşmam 
sırasında, başlıca maddelerin fiyat mukayeselerini be
lirtirken vermiştim. Burada tekrarlamıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, bütçenin tümü üzerinde ya
pılan konuşmalarda Sayın Ölçen Sayın Başbakana 
101 maddelik bir sual listesi tevcih ettiler. 

Sayın Başbakan kürsüde bir iddiada bulundular, 
dediler ki; «Benüm sorumlu olduğum dönemde atmış 
olduğum temellerden çukur halinde kalan; tamamlan
mayan veyahut da üzerinde inşaatın, tesisinin yapıl
ması devam etmeyen bir tane misal vardır, bunun dı
şında yoktur» diye Sayın Başbakan burada bir beyan
da bulundular. 

Bunun üzerine Sayın Ölçen, 101 maddelik bir soru 
listesini kendilerine tevcih etti. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — 6 ay önce 
tevcih etmiştim. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu soru listesi üzerine, Sayın Başbakan 
burada bu 101 maddenin çok büyük bir kısmım ce
vaplandırdılar, sadece bir iki tanesinin son durumu

nu bilemediklerini ve kendilerinin bunu öğrenip ifa
de edeceklerini beyan ettiler ve bir iddiayı da ileri 
sürdüler. «Eğer bu söylediklerimin dışında bir vazi
yet varsa, oranın fotoğrafını çekersiniz, kürsüye bu 
konuyu getirirsiniz; iddialı konuşuyorum, kürsüye geti
rirsiniz.» diye beyan ettiler. 

Sayın Uysal bugün kürsüye 4 tane fotoğraf getir
di. 101'de 4, bu 4'ün de ne olduğunu şimdi ifade 
edeceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Daha var, 
daha getireceğiz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 101 iddia, bunun 4'ü tutmadı diye fo
toğraflar çektirdiniz, büyük gayretler sarf ettiniz.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
bakan 101'ine cevap vermedi. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Orta Anado-
ludan getireceğiz, hepsinin, fotoğraflarını getireceğiz. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Rica ediyo
rum Sayın ölçen, rka ediyorum efendim, cevap veri
yorlar efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Fakat bu 4'ü tuttu mu, tutmadı mı bu
nu da ifade edeceğim. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hepsinin fotoğ
rafını getireceğiz. Doğu Anadolu'dan getireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu fotoğrafla

rın hepsini getireceğiz. 
BAŞKAN — Efendim, getirdiğiniz zaman itiraz 

edersiniz, rica edeyim. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Fakat 101 konuda sual soruyorsunuz ve 
bu 4'ü getiriyorsunuz. Bu fotoğrafları, şüphe yok ki 
değerli arkadaşlanm da tetkik etmişlerdir. Yalnız 
bizim bir başka alışkanlığımız, özelliğimiz vardır; 
Cumhuriyet Halk Partisinin bir başka alışkanlığı, 
özelliği vardır. Biz çukurla temeli birbirine karıştır
mayız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Cumhuriyet Halk Partisi çukurla temeli birbirine 
karıştırır. Nerede bir temel çukuru görürse bunu ger
çek çukur zanneder, kapatır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu bitti mi, 
bitmedi mi? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Uy
sal. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlanm, temel atmak için. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bitti mi, bit
medi mi? 
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BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum efendim. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Evvela çukur açılır. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Önüne bak 

cevabım ver, bitti mi bitmedi mi? 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Temel atmak için evvela çukur açılır. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, rica ediyorum efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bunlar bitti 

mi, bitmedi mi? Ona cevap ver. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen.. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — 4 konuyu söyledi Sayın Uysal. Şimdi 
bu 4 konuya cevap vereceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bitti mi, bit
medi mi? Onu söyle. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Balıkesir Kâğıt Fabrikası: 

Sayın Uysal, 1967 yılında temelinin atddığını ifa
de ettiler. Hayır, Balıkesir Kâğıt Fabrikasının 1967 
yılında temeli atılmamıştır. Balıkesir Kâğıt Fabri
kası 1967 yılı programında yoktur, 1968 yılı progra
mında da yoktur. (C. H. P. sıralarından «Nerede» 
sesleri.) 

Şimdi geliyorum, arkasını da ifade edeceğim. 1969 
yılı programında Balıkesir Kâğıt Fabrikasıyle Afyon 
Saman Selülozu Fabrikası, ikisi tek bir proje numa
rası altında, sadece 6 milyon lira konularak proje ha
zırlığı için, 1969 yılında programa alınmıştır ve den
miştir ki, projelerin Devlet Planlama Teşkilâtı tara
fından beğenilmesi ve kabulü kaydıyle projeler prog
rama alınacaktır. O yıl içinde her iki tesisin de pro
jeleri hazırlanmıştır - 1969 yılı içinde - ve 1970 yılında 
da Balıkesir Kâğıt Fabrikası ve Afyon Saman Selü
lozu Fabrikası ayrı ayrı programa alınmıştır. Görül
düğü gibi, 1967 yılında başlandı falan diye bir şey 
yok. Programa alınışı proje şeklinde 1969 yılı, bu pro
jelerin yatırıma dönüşmüş haliyle 1970'dir. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — 1970 yılındaki 
büyük kazadan sonra.. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Geliyorum efendim geliyorum. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum. Cevap veriyorlar. (C. H. P. ve A. P. sıraların
dan gürütüler.) 

Efendim rica ediyorum, karşılıklı konuşmayınız 
efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 1970 yılında programa alınan Balıke

sir Kâğıt Fabrikası 1965 - 1975 yıllarında proje ma
liyeti 1 070118 000 TL. olarak tespit edilmiştir. 
1971 - 1975 döneminde Balıkesir Kâğıt Fabrikası için 
19 milyon lira, Afyon Saman Selülozu tesisi için 180 
milyon Ura harcanmıştır. 1970'de Programa alınan 
Balıkesir Kâğıt Fabrikası 1971 -• 1975 arasında dur
muştur. 1975'te yeniden bu tesisleri ele almak mec
buriyeti hâsıl olmuştur. 1970'te Programa alınan te
sis elbette ki 1975't e yeniden ele alınma ihtiyacım 
hissetmeyecekti; bu aradaki fasıla, aradaki arıza ol
masaydı. 

1971 - 1975 döneminde bu tesislerin ne diye işle
mediğinin hesabını her halde Adalet Partisi ve onun 
1971 öncesi Hükümetinden sormak, hatta bugünün 
Hükümetinden de sormak mümkün değildir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
bakan «bitti» dedi. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Adalet Partisi 
o zaman Hükümette değil miydi? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Afyon Saman Selülozu Fabrikası bu 
yılın sonunda hizmete girmiş olacaktır. Balıkesir Kâ
ğıt Fabrikası 1978 yılının sonunda hizmete girmiş ola
caktır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Daha da gi
recek. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Afyon ve Balı
kesir Kâğıt Fabrikalarının yapımı devam ediyor. Te
sislerin bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı bitmeye 
fevkalâde yaklaşmış. Bu ikisinin mevcudiyetini gö
rerek' «Başlandı, çukur kaldı» demek mümkün mü? 
Niye bir gelişme olmuş, niye bir gecikme olmuş? 
1971 - 1975 döneminin daha nelere malolduğu hepimi
zin malûmu; yalnız bu iki fabrikaya değil, 1971 -
1975 dönemi daha çok şeyin gecikmesine maloldu. 

Şimdi, Sayın ölçen iki başka tesisten bahsettiler: 
Manisa Et Kombinası ve Afyon Et Kombinası. 

Manisa Et Kombinası 1969 yılında programa alın
mış; 1975 yılı başına kadar yapılan harcama 12 mil
yon lira, - 1969 dan sonra • 1975 -. 1976 yıhnda 29 
milyon lira harcanmış, Manisa Et Kombinası için. 
Şimdiye kadar yapılan toplam harcama, Sayın Uy-
sal'ın belirttiği gibi 23 milyon değil 41 579 000 liradır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Burada var, 
yazıyor, «25 milyon lira» diyorum. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 1977 yılında da, yani içinde bulunduğu
muz yılda da ikmal edilecektir. 
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Şunu da ifade edeyim, Manisa Et Kombinası ve 
Afyon Et Kombinası, ki bunun ne zaman programa 
alındığını şimdi ifade edeceğim. Her ikisinin temeli de 
Sayın Başbakan tarafından atılmış değildir. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Etin kilosu 
kaça? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Afyon Et Kombinası 1974 yılında Prog
rama alınmıştır; 1977 yılında bitirilmek üzere 1974 
yılında Programa alınmıştır. 1977 başına kadar ya
pılan harcama 33 milyon TL. dır. Sayın Uysal burada 
da 25 milyon olarak ifade ettiler, yapılan harcama 
1977 yılı başına kadar 33 milyondur. 1977 yılı sonu
na kadar, gayretlerimizle bitirilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bahsedilmiş olan dört mü
him kalem; değerli Cumhuriyet Halk Partisi Grup?* 
Başkanvekillerinin 101 yatırım diye büyük iddia ile 
ortaya koydukları açılmış temeller, üzerine yapıl
mamış duvar.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Diğerlerini 
de getireceğiz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — ..... vazgeçilmiş fabrika; yani hayali te
mel, hayali fabrika, bu 101 'in içinde bulabildiğiniz 
dört tanesinin akıbeti, dört tanesinin son durumu.. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Ya Tokat sigara 
fabrikası? 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir iddia daha 
var; «Ekonomi hastadır, ekonomi sunî teneffüsle yaşı
yor» denmektedir. Böyle bir hastalığı tespit eden de
ğerli arkadaşlarımız, hatta hastalığı o derece ileriye 
götürmektedirler ki, ekonominin yaşamamış olması 
lâzım, kendilerinin çizmiş oklukları tabloya göre eko
nominin yaşamamış olması lâzım. 

Ekonominin sıhhatli olduğu, hasta olduğu mücerret 
iddia ile ifade edilemez, burada hasta demekle ekono
mi hasta olmaz, burada sağlıklı demekle de ekonomi 
sağlıklı olmaz. 

Bütün dünyanın kullandığı, herkesin ifade ettiği, 
ekonominin birtakım temel göstergeleri vardır. Bu gös
tergelerin manası neyse, bu göstergeler ekonomiyi 
hangi istikamette gösteriyorsa, o şekilde hastadır de
nilebilir, o şekilde sağlıklıdır denilebilir. 

Nedir bu göstergeler, ekonominin bu göstergeleri 
nelerdir? 

Gayri safî millî hâsıladaki artışlar, öncelikle eko
nominin gelişmesinin sağlıklı mı, değil mi olduğu

nu gösterir. Müteaddit defalar ifade etmişizdir ki, 
gayri safî millî hâsıladaki gelişme, özellikle son iki 
yıl içinde alınmış olan netice, ekonomlinin geriye doğ
ru değil, ileriye doğru gittiğini göstermektedir. 

Dünyanın hangi devletinde iki yıl üst üste 7,5'un 
üzerinde kalkınma hızı elde edilebilmiştir? Dünya
nın neresinde? 7,5 - 8. hatta 1976 yılında gayri safî 
yurtiçi hâsıla olarak elde edilen kalkınma hızı % 8,2. 
% 8,2'lik bir gelişmeyi sağlayabilen bir ekonomiye 
hasta demek nasıl mümkündür, nasıl olacaktır sağ
lıklı ekonomi bunun yanında, ne olacaktır sağlıklı 
ekonominin kalkınma hızı eııdikatörii, ne olacaktır? 

Yine ikinci olarak, üretimin artışı, ihracatın ar-
>'ÎŞS, dış ticaret açıklarının gelişmeleri, yatırımların ar-
t'şı, emisyon ve para - kredi politikalarının gelişme
si ekonominin sağlıklı veya hasta olduğunu tespitte 
bütün dünyaca kullanılan temel göstergelerdir. 

BÜ göstergelerden, gayri safî millî hasılanın son 
iki yıl içinde ekonominin hangi istikamette gelişmekte 
olduğunu gösterdiğini ifade etmiştim ve yine tekrar 
ediyorum, iki yılda üst üste |% 7,5'un üzerinde kalkın
ma hızı elde edebilen bir ekonominin, hastalıklı de
ğil, bütün dünya ülkelerinde gıpta edilecek bir sağ
lık seviyesinde olduğu ifade edilir. 

Gelelim fiyatlara: Ekonominin gelişmesinin sağ
lıklı olup olmadığını gösteren mühim endikatörlerden 
biri de fiyatlardır. Fiyat artışları 1971 yılından itiba
ren Türkiye'nin büyük sıkıntısı olmuştur ve her sene 
artan bir seviyede bir gelişme göstermiştir. 

1971 yılından itibaren 1974 yılı fiyat artışlarında 
kırılamayacak bir rekoru teşkil etmiştir; !% 29,9'la. 

1975 yılı, bu 29,9'a karşılık % 10,1'lik bir fiyat 
artışının elde edilebildiği bir yıldır. 

1976 yılı ise, % 15,6*hk bir fiyat artışının elde edi
lebildiği bir yıldır. 

Ekonominin bu kadar yüksek fiyat artışlarına da 
maruz kalmaması gerekir; ancak bütün dünyanın ma
ruz kaldığı birtakım sıkıntılar, ülkede gelişmenin, 
piyasa ekonomisine yeni giren büyük kitlelerin mev
cudiyeti, yeni satmalına güçleri, yeni büyük sosyal 
transferlerin meydana getirdiği talep yükselişlerini 
dikkate almak icap eder. Yine buna rağmen, 1974 
yılının fiyat artış seviyesi 1975 ve 1976 yılı toplamın
dan daha fazladır. 

Dış ticaret açığı, ekonominin özellikle ödemeler 
dengesinin sağlığının hangi istikamette geliştiğini gös
termek bakımından en önemli göstergedir. Dış tica
ret açığı, 1974 yılında bir önceki yıla nazaran '% 300 
artıyor. 1975 yılında bir önceki yıla nazaran artış nis-
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peti % 40 civarındadır. 1976 yılında bir önceki yıla 
nazaran dış ticaret açığında eksiliş vardır, nispî olarak 
eksiliş vardır. 

Değerli arkadaşlarım, ekonominin bu gösterge
lerini yan yana sıralamak her zaman mümkündür. 
Çünkü bu rakamlar herkesin elinde. Burada mücer
ret iddiayı ortaya atarak; «Ekonomimiz sunî tenef
füsle yaşıyor, hasta ekonomi» demek mümkün de
ğil. Dünya ülkeleri arasında kalkınma hızı 4 ncü 
seviyede görülebiliyoruz, ki, önümüzdeki iki ülke 
petrol üreticisi ülkeler oluyor. Yani petrol üretme
yen ve gelişme hızında ikinci ülke olarak görülebili
yoruz. Eğer bu ekonomi hasta ise, böyle bir hasta
lığa herkes taliptir. 

Değerli arkadaşlarım, bir ikinci mühim tenkit 
konusu olarak tespit edebildiğim, enflasyonla müca
dele konusudur: Hükümet tarafından enflasyonla 
mücadele edilmediği, bu bütçenin enflasyonla mü
cadele için yeterli tedbirleri ihtiva etmediği şeklinde 
ithamlar çok sık tekrarlanmıştır. Neyi eksiktir, bunu 
göstermeden tekrarlanmıştır, sadece* mücerret iddia
da kalarak tekrarlanmıştır. 

Enflasyonla mücadelenin, bütün dünyanın bil
diği birtakım tedbirleri vardır. Enflasyonla mücade
lenin, bütün dünyanm bildiği tedbirleri dışında yeni 
tedbirleri varsa, bunun da arkadaşlarımız tarafın
dan burada ortaya konması icabeder. Ben şimdi 
bunların başlıcalarını ifade edeceğim. 

Bu tedbirlerin bir kısmı zorlayıcı tedbirlerdir, hu
kukî tedbirlerdir. Yani ne yaparsınız? Ücretler don
durulur. Bunu deneyen ülkeler vardır. Fiyatlar don
durulur, bütçe harcamaları kısılır, tüketimi kısıcı 
tedbirler getirilir. İthalât tedbirleri getirilir, başka 
vesika tedbirleri getirilir, birtakım hukukî tedbirler 
getirilir ki, bununla tüketim kısılır. 

Zorlayıcı tedbirler, ülkenin bugün bulunmuş ol
duğu ekonomik ve sosyal seviyede ve Hükümetin 
taahhütleri karşısında hiç 'bir zaman düşünmediği 
husustur. Sorarım arkadaşlarımıza, «Enflasyonla 
mücadele için şu tedbiri almadınız» derken, bu 
zorlayıcı tedbirlerden herhangi birisini tasviye ediyor 
musunuz? Bunu belirtmek lâzımdır. 

Bunun dışında tedbirler var, enflasyonla müca
dele için; ekonominin tabiî nizamında bulunan ted
birler ve ekonomik şartlara uygun tedbirler, ekono
mik gelişmeyle meydana gelebilecek tedbirler. Ne
dir bunlar? Bunlar, üretimi artırmaktır öncelikle, 
üretimi artırıcı tedbirler getireceksiniz. Yatırımı ar
tırarak üretimi, özellikle hammadde ihtiyaçlarını te

min etmek, noksan kapasiteleri tama iblâğ etmek ve 
benzeri tedbirler alarak ülkedeki mevcut kaynakla
rın tümünü, üretime dönüşebilecek kaynaklarının 
tümünü kısa vadede üretime dönüştürücü tedbirleri 
getirmek. Tasarrufu, gönüllü olarak teşvik etmek; 
kamu için, özel kesim için. Bunu da müteaddit de
falar değerli arkadaşlarımın huzurunda beyan et
miştim; özel tasarrufları teşvik etmek için getirilen 
tedbirleri beyan etmiştim, kamu tasarrufunu teşvik 
için getirilen tedbirleri beyan etmiştim. 

Devletin ekonomiye girdiği, ekonomide rol oy
nadığı ve fiyat teşekkülünde, piyasanın gelişmesinde 
Devletin söz sahibi olduğu mallarda fiyat istikrarım 
korumak. Yine bütçenin hazırlanışında ve uygulanı
şında açık finansmana itibar etmemek, Merkez 
Bankasında para basarak bütçe giderlerini karşıla
mamak. Bunun yanında, verginin verimini, yani ka
mu tasarrufunun verimini artırıcı tedbirleri getirmek, 
Kambiyo politikalarımda, bu yukarıda söylemiş ol
duğum gayelere uygun bir şekilde tanzim etmek. 

Hükümetimiz bu ikinci grup tedbirleri tercih et
miştir. Bunların içinde; şunu da alabilirdiniz, alma
dınız, diye arkadaşlarımın getirip burada ortaya 
koyması lâzımdı. Bunlar enflasyonla mücadele ted
birleridir. 

Birinci grup tedbirleri tatbik ettiğiniz zaman or
taya, enflasyonla belki de sunî bir mücadelede ba
şarı görülebilir ama, alt gelir gruplarının satın alma 
gücünün hızla düştüğü müşahede edilir, işsizliğin hız
la arttığı müşahede edilir. Gelişmeden vazgeçmektir 
birinci tip tedbirler. Kaldı ki, bizim nizamımız için
de, bizim tercih etmiş olduğumuz ekonomik gelişme 
ve büyüme prensibinin içinde birinci tip tedbirlere 
yer yoktur. 

İşte bu sebepledir ki, zikretmiş olduğum ve belli 
başlılarını burada ifade etmiş olduğum ikinci tip 
tedbirleri ihtiva ettiği içindir ki, bu bütçeye enflâs
yonla mücadele bütçesidir demiştik. Değildir diye, 
nu ifade etmek lâzımdır, içindeki unsurla bunu ifade 
etmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, iki senedir görev başında 
bulunan ve sorumluluk yüklenen Hükümetinizin en 
mühim özelliklerinden biri, köy ve köylü, yani geri 
kalmışlığa, fakirliğe ve fukaralığa karşı açmış oldu
ğu savaştır, bunun için göstermiş olduğu büyük gay
rettir. 

Türkiye'de şimdiye kadar uzun süre fukaralık ede
biyatı yapılmıştır. Herkes fakiri hatırlamıştır, ama 
ondan siyasî destek istemek için hatırlamıştır, onun 
meselelerini dile getirmiştir. Çoğu zaman bu dile ge-
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tirişte kentli siyasî başarısının bir unsuru vardır. Yok
sa, fakir, fukara için çare yoktur. Çareyle beraber 
getirilen tedbiri, şimdiye kadar değerli muarızlarımız
dan göremedik maalesef. Ama fakirlikle mücadele, ge
ri kalmışlıkla mücadele, sadece edebiyatla, sadece 
güzel sözle, sadece vaatle ve taahhütle halledilebile
cek bir mesele değildir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — işte, siz onu 
yapıyorsunuz. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bunu projeyle, bunu bilgiyle, bunu tah
sis ettiğiniz yatırım hedefiyle, buna sağlamış olduğu
nuz kaynakla, bunu fiilen gerçekleştirmiş olduğunuz 
tesislerle ifade edebilirsiniz. Bunları yapmadığınız tak
dirde, «Ne diye bu yapılmıyor» şeklinde tenkit etmek
ten başka bir pozisyon kalmaz. 

Değerli arkadaşlarım, 1973 yılında programları
mızda gösterilen geri kalmış bölge veyahut da kalkın
mada öncelikli yöre diye ifade etmiş olduğumuz 22 
ilde mevcut kamu yatırım projelerinin adedi 1 174'tür. 
Bu projelerin maliyetlerinin toplamı 18 343 000 000' 
dur ve 1973 yılı için bu projeler için ayrılmış olan 
ödenek 2 883 000 000'dur. 

1974 yılında, 22 ilde mevcut kamu projele
rinin adedi 1 393'tür, Bunların proje maliyetleri 
26 827 000 000'dur, yılı içinde ayrılan ödenek 
4 500 000 000'dur. 

1975 yılında aynı 22 ilde mevcut kamu projeleri
nin adedi 1 668'e çıkmıştır. Bir önceki yılın 
4 500 000 000'una karşılık bu yıl projeler için 
7 099 000 000'luk bir kaynak tahsisi yapılmıştır. 

1976 yılında proje adedi 1 776'ya çıkmış, ayrılan 
kaynak ve projelerin tutarı 60 milyara ve bunlara yıl 
içinde ayrılan kaynak da 9 850 000 000'a çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, 12 dakikanız var 
efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz geri kalmışlı
ğa çare ararken, bunun çaresini, oraya refah götür
mek, oraya iş götürmek, oraya sanayii götürmek, 
oraya ve o bölgede yaşayanlara yeni gelir imkânları 
götürmekte arıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Sadece 
yeni gelir imkânları değil, aynı zamanda yeni sosyal 
imkânlar, yeni altyapı imkânlanyle yapıyoruz. 

Elimde, vaktinizi almamak için okumak isteme
diğim uzun cetveller var. Bu cetvellerle, yıllar itiba
riyle yapılan köy yolu, yapılan köy çeşmesi, köye gö
türülen elektriğin ve köye götürülen diğer sulama 
hizmetleri ve benzeri hizmetlerin miktarları ve bun

dan istifade eden köylü nüfusunun sayısı gösterilmek
tedir. 

Yalnız 1 - 2 misali arkadaşlarıma belirtmek iste
rim. 1960 - 1965 yıllan arasında 6 351 kilometre köy 
yolu yapılmıştır. 1965 - 1971 yılları arasında yapılan 
köy yolu 54 660 kilometredir. Takriben 9 mislidir, 
kendisinden evvelki aynı döneme nazaran yapılmış 
olan köy yolu, 1971 - 1974 döneminde, bu yine 30 147 
kilometreye inmiştir. 1975'ten sonra yine, köy yoluna 
götürülen hizmetin büyük bir gelişme içinde olduğu
nu görüyoruz. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Onlar Orta Af
rika ülkelerinde de yapılıyor. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Rica edi
yorum. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Yapılmamasını kusur sayıyoruz. Yapıl
ması büyük marifet olmasa bile, yapılmaması eksik
liktir, yapılmaması kusurdur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yapılmasını 
biz kusur saymıyoruz, yapılmasını arzu ediyoruz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Biz, yalnız 
yalancılığı kusur sayıyoruz. Yapılmasını kusur say
mayız. Beceriksizliği de hoş görürüz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bir misal daha vermek istiyorum. 1950 
yılının başında Türkiye'nin 3 köyünde elektrik ol
duğu görülüyor, bu rakamlar müteaddit defalar tek-
rarlanmsştır; fakat yeniden tekrarlanmasına ihtiyaç 
var. Çünkü rakamlar tekrarlanıyor, buna rağmen bir 
iddia tekrarlanıyor; «Ne yapıldı, hiç bir şey yapıl
madı...» 

1960 tarihinde elektrikli köy sayısının 48'e yüksel
diğini görüyoruz. 1969 - 1965 arasında bu rakam 102' 
ye varabiliyor, 102 köye varabiliyor 1965 tarihinde. 

Ve bu tarihte elektrikten istifade eden köylü nü
fusunun sayısı 300 bindir. Sadece 1976 yılında 2 250 
köy elektriğe kavuşmuştur, sadece 1976 yılında, 5 yıl 
içinde yapılmış olanı ifade ediyorum. Yalnız 1976'da 
yapılmış olanı ifade ediyorum. 1974 yılında ya
pılan köy elektriği 1 142'dir. Buna harcanan para 
1 454 000 000 liradır. 1977 yılında yeniden 2 525 köy 
elektriğe kavuşturulacaktır ve bunun için tahsis edilmiş 
olan para 2 266 000 000'dur. 

Değerli arkadaşlarım, burada, orman içinde ya
şayan köylülerin meselelerinin nasıl ele alındığı, köye 
götürülen sağlık hizmetleri, köye götürülen eğitim 
hizmetleri hakkında daha fazla bilgi vermek istemi
yorum. Çünkü, ilgili bakanlıkların bütçeleri görüşü-
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lürken bu hususta yeteri kadar arkadaşlarıma bilgi I 
verilmiştir. 

Şu görülmektedir ki, köy ve köylü meselesini, fa
kirlik meselesiyle bir arada görmek ve mütalaa etmek 
mecburiyeti vardır. Köy ve köylü meselesi, bir siyasî 
meselenin unsuru olarak telâkki edilmemelidir, bir 
siyasî başarının malzemesi olarak da telâkki edilme
melidir; bir gaye meselesi, bir hizmet meselesi, bir aşk 
meselesidir; 30 milyon nüfusu, nasıl düşündüğünüzü, 
onların gelişmesi için, onların refahının artması için 
neler yapabildiğinizi ve neler yapmak istediğinizi or
taya koymak lâzımdır, bir programla ortaya koymak 
lâzımdır. Şayet böyle ortaya konduğu takdirde, köy 
ve köylü meselesine doğru yaklaşılmış olacaktır. 

Nitekim, şimdiye kadar muhtelif iktidarların de
nemelerinde köy ve köylü meselesine, Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidar dönemlerinde doğru yaklaş
tığı da görülememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktaya daha temas 
etmek mecburiyetindeyim. Özellikle, ödemeler den
gesi konusunda ısrarlı tenkitlere muhatap olmuşuz
dur.̂  1977 yılı ödemeler dengesi tablosunun gerçekle
şip yahut gerçekleşmeyeceği şeklinde, müteaddit de
falar bunu ifade etmişizdir. Efendim bu kadar işçi 
dövizi gelmeyecektir, bu kadar dış borçlanma imkânı 
Türkiye'nin yoktur, şeklindedir; fakat son senelerde 
görülmüştür ki, itibarı olan ülkenin borçlanması müm
kündür, itibarı olan kişinin borçlanması mümkündür, 
ekonomik gücü olan ülkenin yurt dışından kendisine 
müteveccih sermayeyi çekmesi mümkündür. Ekono- \ 
mik gücünüz olmadığı sürece yabancı sermayenin ve
yahut da yabancı kaynağın size itibar etmeyeceğin
den şüphe yoktur. Ben burada sadece şunu ifade edi
yorum : İki yıldır yapmakta olduğumuz ödemeler 
dengesi tabloları, bundan evvelki ödemeler dengesi 
tabloları gibi % 50, % 80 sapmalarla bilmemekte
dir. Biz, 1977 yılı içinde Türkiye'nin potansiyeli ney
se bunu önceden sıhhatle tahmin edebildiğimizi şim
diye kadar göstermişizdir. Bu itibarla, 1977 yılı için
de de Türkiye, ithalâtını ve yatırım gereklerini kar
şılamak bakımından sıkıntı içinde olmayacaktır. Tes
pit etmiş olduğumuz döviz gelirleri gerçekçi, temin 
edilen ve mühim bir kısmı temin edilen döviz gelir
leridir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi nihayete erdiri-
yorum. Burada bütçe vesilesiyle çeşitli tenkitlere mu
hatap olduk. Bunların içinde fevkalâde değerli, hü
kümet tarafından dikkate alınacak ve yıl içinde uy
gulamalarda istifade edilecek nitelikte tenkitler de 
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var. Bunları özenle dikkate alarak kendilerinden is
tifade edeceğimize şüphe yoktur; ama bunun dışında 
birtakım ortak meseleleri, artık ortak olduğunda hiç 
şüphe edilmeyen birtakım meseleleri veya mütareke 
haline gelmiş, herkesin malumu olan birtakım mese
leleri enine boyuna uzun süre burada çekiştirdik. Bun
ların bir tanesi anarşi ve buna karşı mücadele, ikin
cisi ekonomik kalkınmada seçmiş olduğumuz model
dir. Ekonomik kalkınmada seçmiş olduğumuz model 
üzerinde birtakım münakaşaların yapılmak istendiği 
görüldü; fakat bu münakaşalar açıkça ortaya kona
madı. Bunu belirtmek istiyorum, açıkça ortaya ko
namadı. Bunu belirtmek istiyorum. Bu ekonomik ni
zamın beğenilmediği söylendi, fakat beğenilen eko
nomik nizamın ne olduğu söylenmedi. Beğenilen eko
nomik nizamın ne olduğu söylenemezken, şüphe al
tına alınmak istenen, beğenilmediği ifade edilen eko
nomik nizamın acaba Anayasanın tayin etmiş oldu
ğu, acaba Yüce Meclislerin Beş Yıllık Planlarıyle 
belirtmiş olduğu ekonomik nizamlar mıdır beğenil
meyen ekonomik nizamlar diye zihinlerde gayri ihti
yarî sualler doğmuştur. Bunu ifade etmek istiyorum. 

Anayasanın tayin etmiş olduğu siyasî nizamın dı
şında bir nizamı benimsemek veya münakaşa etmek 
mümkün olmadığı gibi, Anayasanın tayin etmiş ol
duğu ekonomik nizamın dışında da bir başka ekono
mik nizamı düşünmek ve onu savunmak Yüce Mec
lisin kürsülerinde mümkün değildir. Bu itibarla, umu
yorum ki bundan sonraki müzakereler, bütçe müza
kereleri ve plan müzakereleri Anayasanın tespit et
miş olduğu hudutlar içinde ve onun tayin etmiş ol
duğu ekonomik nizamı savunucu ve o ekonomik ni
zama daha yeni boyutlar kazandırıcı, o ekonomik ni
zamın daha kısa süre içinde yurt çıkarlarına uygun 
bir şekilde gerçekleşmesini sağlayıcı bir münakaşa 
modeli içinde olsun. 

Türkiye bir model arayışı içinde değildir. Ne Tür
kiye rejimini arıyor, ne Türkiye ekonomik modelini 
arıyor. Bunu belirtmekte hassaten fayda umuyorum. 

Bir noktayı daha belirtmekte fayda umuyorum. 
Milletin vekili olarak, millet tarafından bize tahmil 
edilen birtakım görevleri burada ifa etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, bir dakikanız var 
efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Tamamlıyorum efendim. 

Millet bizden kavga istemiyor. Bunun karşılığın
da uzlaşma istiyor, barış istiyor. Millet bizden kar
şılıklı itham istemiyor, itham değil, hizmet yapımz 
diyor. İtham yerine çare gösteriniz diyor, tedbir gös-
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teriniz diyor; ama itham etmeyiniz diyor. Millet bize 
karşılıklı hürmeti, karşılıklı riayeti, karşılıklı fikirleri
mize ve kişiliğimize kıymet vermeyi beklediğini söy
lüyor. Hepimiz millet nazarında aynı değeri haiziz. 
Almış olduğumuz vekâletin ağırlığı arasında herhangi 
bir fark yoktur. Birbirimize göstereceğimiz saygı, 
millete gösterilecek saygıdır. 

Değerli arkadaşlanm, Hükümet adına Bütçenin 
tümü üzerine yapılmış olan eleştirilere vermiş oldu
ğum cevaplar burada nihayete ermektedir. 

Yeniden, bütçe üzerinde değerli fikirlerini ifade 
etmiş olan bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi su
narım. 1977 malî yılı bütçelerinin ülkemize hayırlı 
ve uğurlu olmasını; milletimizin saadet ve refahı için 
çok faydalı hizmetler yapılmasına vesile olmasını di
ler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergenekon. 
Arkadaşlarım, şimdi 1977 malî yılı Bütçe Ka

nunu tasarısının tümü üzerinde, içtüzüğümüzün 87 
nci maddesi uyarınca oyunun rengini belirlemek üze
re lehte ve aleyhte 2 arkadaşıma söz vereceğim. 

Söz kayıt sırasına göre, lehte Sayın Mehmet Özka-
ya, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Özkaya, söz sireniz 10 dakikadır, açık ve 
gerekçeli olarak Bütçe Kanunu tasarısının lehinde ve 
niçin beyaz oy kullanacağınızı izah edeceksiniz, be
lirteceksiniz. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 1977 malî yıh Bütçesi
nin tümü üzerinde şahsî görüş ve temennilerimi dile 
getirmeye çalışacağım. Sözlerime başlamadan önce 
hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Deeğrli milletvekilleri, 1977 malî yılı Bütçesi gi
bi fevkalâde büyük bir bütçeyi, bütün sosyal ve eko
nomik ayrıntılarıyle eleştirebilmek böylesine kısa bir 
zamanda mümkün değildir. Bu itibarla, bu bütçenin 
fevkalâde önemi haiz yönlerini anahatlarıyle belirt
meye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, 1977 malî yılı Bütçesi ger
çekten büyük bir bütçedir. 1977 Konsolide Bütçede
ki büyüme oranı % 42,8'dir. Bu rakam Üçüncü 
Plan döneminin en yüksek bütçe büyüme hızını ifa
de etmektedir. 

1977 malî yılı Bütçesi gerçekten büyük bir yatı
rım bütçesidir. 1977'de yatırımlara aynlan kaynak, 
genel bütçenin °/0 29,2'sini teşkil etmektedir. 

1977 malî yılı Bütçesi, daha adaletli bir gelir da
ğılımını öngördüğü, daha çok kişiye sosyal güven-

| lik götürebilmenin böylece sosyal adalet ve sosyal 
devlet kavramlarına daha fazla yaklaşılan Cumhu
riyet tarihinin en büyük sosyal nitelik görüntüsü ve
ren bir bütçedir. Bu bütçeye sosyal muhteva kazan
dıran sebep, Cumhuriyet Hükümetinin 2 yıllık ba
şarılı çalışması esnasında çıkardığı 50'ye yakın, sos
yal nitelik taşıyan kanunların birçoğunun gerçekleş
tirilmiş olmasıdır. 

1977 malî yılı Bütçesi, Millî Eğitim ve Millî Sa
vunma açısından geçmiş yıllara nazaran fevkalâde 
önem arz eden ve bu 2 konuya geçmişteki bütçeler
den daha hassasiyetle ve lâyıkiyle önem verilen bir 
bütçedir. 

1977 malî yılı Bütçesi, sağlam kaynaklardan fi
nanse edilen, tahminî gelirlerdeki artışın çok titizlik
le hazırlandığı bir bütçedir. Bu itibarla, bu bütçe 
enflasyon bütçesi olma niteliğinden tamamen uzak 
bir bütçedir. N 

Değerli millet vekilleri, tarihin her döneminde düş
manları tarafından takdir ve taklit edilen bu yüce 
milletin, sözüm ona bazı ilerici aydınlan, ne hazin
dir ki, başkalarını taklit etmeye ve bir kısım enternas
yonal ideolojilerin peşinden koşmaya başlamışlardır. 
Bu memlekette kendisinin Marksist olduğunu söy
leyenler vardır. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler, 
«Markist değil» sesleri) Bu memlekette komünist ol- * 
duğunu söyleyenler vardır. Bu memlekette Marksist 
ve Mao'ist olanları takdir edenler, koruyanlar, teb
rik edenler vardır. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — 30 milyon 
Türk'ü köle gibi kullanan, onlara insanlık şeref ve 
haysiyetiyle bağdaşmayan bir esaret hayatı yaşatan 
komünist Çinlilere, Mao'ya hayran olanlar vardır ve 
bunu Cumhuriyet Senatosunda iftiharla söyleyenler 
vardır. Söyleyenleri tasvip ederek alkışlayanlar var
dır. Bir Cumhuriyet Halk Partisi Senatörü Mao'nun 
anma toplantısına gönderdiği mesajında bakınız ne 
diyor; beni bu mesele içinde sadece şu cümle ilgilen
dirmektedir. Bu cümleyi üzerine basa basa okuyo
rum : 

«Çin gerçeğini yaratan bir insana Türk gençliği 
içinde gösterilen ilgi bize ümit vermektedir» Sayın 
senatör bu mesajı yolladığını Cumhuriyet Senatosun-
daki konuşmasında bizzat kendisi doğrulamıştır. Sa
yın Senatör, hiçbir açıklamaya gerek duyulmayan 
açık ve seçik, bir düşünceyi dile getirmişlerdir. Türk 
gençliğinin Mao'cu olmasından ve onun için anma 



JVL Meclisi B : 57 27 . 2 . 1977 O : 2 

töreni yapmalarından son derece memnun olduklarını 
ifade etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de oynanan oyun
lar ortadadır. Bu oyunu oynayan oyuncular da or
tadadır. Bugüne kadar maskeli olarak oynanan bu 
oyunlar artık açık oynanmaktadır. Kimin nerede ol
duğu, niçin olduğu artık herkes tarafından bilinmek
tedir. 

Türk Milleti, dejenere edilmek istenen kültürüne, 
yıkılmak istenen manevî değerlerine daha fazla sahip 
çıkmalıdır. Neden Fatih'in, neden Yavuz'un, neden 
Kanunî'nin anma törenleri değil de, Mao'nun anma 
törenleri düzenlenmiştir? Bu, her Türkün üzerinde 
hassasiyetle düşünmesi gereken bir hadisedir. Unut
mamak lâzımdır ki, tarihini inkâr eden, kendisine 
has karakterlerini muhafaza edemeyen toplumlar mil
let olamazlar, Cumhuriyet Halk Partisinin dediği gi
bi halk olurlar, daha sonra halklar olup, parçalanır 
yok olurlar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu memlekette isteyerek 
veya istemeyerek komünizme hizmet edenler vardır, 
bu memlekette iç barışı bozmak isteyenler vardır, si
yasî çıkar uğruna haksız direnişlere yeşil ışık ya
kanlar vardır. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Suntacılar vardır. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Bu memle

kette, kanunsuz direniş yaparak ülke ekonomisini 
baltalayan, aşırı sol sendikalara tebrik telgrafı çe
kenler, çiçek yollayanlar vardır. Bu memlekette Na
zım Hikmet'in mezarına toprak gönderenler, mezarı
nı Türk topraklarına getirmek isteyenler vardır. Bu 
memlekette büyük Atatürk'ün «Türk âleminin eh 
büyük düşmanı komünizmdir, her görüldüğü yerde 
ezilmelidir» sözünü Ankara'nın Kurtuluş Meydanın
dan kaldıranlar, kaldırtanlar vardır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, bir " dakikanız var 
efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Ve bu insan
ları şemsiyesinin altında barındıran siyasî partiler 
vardır. Şurası unutulmamalıdır ki, bu memlekette, 
«Türk âleminin en büyük düşmanı komünizmdir» 
sözünü söküldüğü yere yeniden takabilecek milliyet
çiler de vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Türkiye'de bir düzen yıkma sevdası vardır. Bu dü
zeni silâh zoruyla yıkma sevdacıları vardır. Bu dü
zeni yıkma teşebbüsü 1971 'den önce denenmiş, ba-

şarılamamıştır. Bankalar soyulmuş, adamlar kaçırıl
mış, elçiler kaçırılarak öldürülmüş, fidyeler isten
miştir. Türk generallerine kurşun sıkılmıştır. Türk 
polisine ve Türk askerine silâhlar çekilmiştir. Masum 
ve şerefli görevliler şehit edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, süreniz doldu efen
dim. Son cümlenizi rica edeyim efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Baş
kan, bitiriyorum, 

Türk mahkemeleri ve sıkıyönetim mahkemeleri 
bunları kararlarıyle tescil etmiştir. İşte, Türkiye'de 
Cumhuriyeti yıkmak isteyen ve komünist anarşist
lerin iplerini çözenler, yeniden sokağa bırakanlar 
vardır. Kısacası, sokaktan medet umanlar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, son cümlenizi rica 
edeyim efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Oldu efen
dim, bağlayayım Sayın Başkan. 

Türkiye'de kullanılan sloganlar beynelmilel ko
münist sloganlarıdır. Bu gerçeği görmemek demek, 
gaflet ve ihanet demektir. Biz, vatandaşın devletin 
kölesi olduğu bir düzen değil, vatandaşın devletin 
efendisi, devletin ise vatandaşın hizmetkârı olduğu 
bir düzen istiyoruz. Biz... 
* BAŞKAN — Sayın Özkaya... 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Fakirlikte, 
yoksullukta eşit düzen değil, mutluluk, refah ve saa
dete eşit bir düzen istiyoruz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, süreniz geçiyor efen
dim, sözünüzü keseceğim. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Bağlıyorum, 
bağlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Biz, ibadet 
edenlerin hor görüldüğü... 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, onu okumak istiyor
sanız mümkün değil efendim. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Allah'ı inkâr 
edenlerin ise, ilerici ve aydın sayıldığı bir düzen de
ğil, millî ve manevî değerlere sahip çıkıldığı, ahlâk 
ve faziletin her şeyin üstünde tutulduğu bir düzen 
istiyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, son cümlenizi rica 
edeyim. Beni mecbur etmeyin efendim sözünüzü kes
meye. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Efendim son 
cümle, bağlıyorum. 
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Bu bütçeye, büyüme ve istikrar politikşasında he
def aldığı sağlam ve sıhhatli bir kalkınmayı öngör
düğü için beyaz oy vereceğim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Bu bütçeye, enflasyonla mücadele edilecek nite
likte, sosyal adalet ve sosyal güvenlik açısından geç
miş yıllara nazaran daha çok gelişmiş olduğu için 
beyaz oy vereceğim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Bu Bütçeye, sağlam kaynaklardan finanse edildi
ğinden ve israfı önleyici tedbirler getirdiğinden beyaz 
oy vereceğim. 

1977 malî yılı Bütçesinin büyük milletimize, Hü
kümetimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan 
diler, Yüce Meclise saygılar sunanm. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 

Aleyhte Sayın Veli Bakirli. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Buyurunuz efendim. 
ÎLHAMl ÇETÎN (Yozgat) — Suntacılar vardır, 

hırsızlar vardı, masonlar vardır, Şellefyanlar vardır. 
BAŞKAN — Sayın Bakirli, süreniz 10 dakikadır. 

Konuşmanızda açık ve gerekçeli olarak Bütçe Kanu
nu tasarısına neden «kırmızı oy» vereceğinizi belirte
ceksiniz. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Ataman, Cumhu
riyet Halk Partisinin içişlerine karışarak, bazı arka
daşlarımızın düşüncelerinden notlar okudular. 

Ben Cumhuriyet Halk Partisinin Atatürkçülükten 
neyi anladığını Sayın Ataman'a söylemek için, Sayın 
Genel Başkanımız Ecevit'in «Atatürk ve Devrimci
lik» adlı kitabım Sayın Ataman'a armağan ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, emekçinin, dar gelirlinin, 
ezilen köylünün, birbirine kırdırılarak yok edilmek is
tenen gençliğin ve vatansever aydınların eğilimine 
uyarak bu Bütçeye olumsuz oy vereceğim. 

Çünkü bu Bütçe, soygundan yana olanları koru
yan kafalar ve eller tarafından ortaklaşa hazırlanıp, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmiştir. 

Bu Bütçe, veremedikleri hesapları mahkemeî küb-
raya bırakmak isteyenlerin bütçesidir. 

Bu bütçe, emekçinin, memurun, tüm namuslu ve 
dürüst yurttaşların çalman lokmalarının... (A. P. sıra
larından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Tosyah rica edeyim, rica edi
yorum efendim. 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — ... büyük sermaye 
çevrelerine peşkeş çekilmesini sağlayanların bütçesidir. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın milletvekilleri, Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıb
rıs Barış Harekâtı sırasında Kıbrıs'a çıkarken, birinci 
gün 52 şehit vermiştir. Demire! Hükümetinin Tür
kiye'ye faşizmi getirme harekâtı sırasında şehit edi
len gençlerimizin sayısı ise yüzleri çoktan aşmıştır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cephecilerin faşizmi getirme harekâtı Türkiye sı
nırları içinde sürdürülürken, Demirel'in yeğen ve kar
deşleri de Kıbrıs'a birinci sunta çıkarma harekâtım 
»aşariyle tamamlamışlardır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar, A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum, müdahale etmeyiniz efendim. 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — içinde saçı bit
medik yetimin hakkı bulunan Devletin milyonlarını 
cebine indirmişlerdir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, müdahale 
etmeyiniz. 

Devam buyurun efendim. 
VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, bu Bütçede binlerce öğretmenin, memurun kı
yılmasını amaçlayan... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ediyorum otu
run. 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Planların uygulan
masında kullanılacak görünmeyen ödenekler vardır. 

Bu Bütçede, Atatürk ve devrimlerine komplo ha
zırlayanların art niyetleri vardır. 

Bu Bütçede, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
binlerce öğrenciye tuzak kuranların karanlık niyetle
ri vardır. 

Bu Bütçede kan vardır, bu Bütçede cinayet var
dır, bu Bütçede gözyaşı vardır. Bu bütçede, kızları ve 
oğulları öldürülen, yüreği dağlanmış ana ve babala
rın ahi vardır değerli arkadaşlarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

Adalet Partisi Sözcüsü, Atatürk'ün Partisini, Kü
ba'dan model aramakla suçluyor. Biz Cumhuriyetçi
yiz, biz Atatürk milliyetçisiyiz, biz halkçıyız... (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ediyorum efen
dim. 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — ... biz, dar kafa-
larıyle Batista modelini ülkemizde uygulamak iste-

734 — 



M4 Meclisi B : 57 27 . 2 5 1977 Ö : 2 

yenlerin karşısındayız. Biz, getirmek istediğiniz Ba
tışta modelinin ardından ülkeye komünizmin gele
ceğini biliyoruz değerli arkadaşlarım. Bu nedenle, büt
çenize kırmızı oy vereceğiz. 

Türkiye'yi yoklar ülkesi haline getirenlerin milli
yetçilik şarkısı söylerken, seks filmlerini ve ahlâksız
lığı da köylere kadar götürenlerin «Büyük Türkiye» 
den söz ederek... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ediyorum efen
dini. 

VELİ BAKİRLİ (Devamla) — ... bir paket filtreli 
sigarayı bile karaborsaya düşürenlerin, sözde milliyet
çi TRT'nin televizyonlarında, ekranlannda bir gün
den bir güne köylü sorunlarını, işçi sorunlarını dile 
getirmeyip; buna karşı, her pazar televizyon ekran
larında ünlü artistlerin saç modellerinin tanıtılmasını 
milliyetçilik sayanların; şoför ehliyetinin ahm satı
mını işporta malı haline getirenlerin hazırladıkları 
bu Bütçeye kırmızı oy vereceğiz. 

Bu Bütçe, Kıbrıs'ta şehit kanları karşılığında sağ
lanmış haklan başbaşa görüşmelerde bozuk para gibi 
harcamaya hazırlananların, Mason localarının ica
zetiyle gelenlerin yakınlarına sağladığı haksız kazanç
lara arka çıkanlann bütçesidir. 

Bu Bütçe, devlette anarşi yaratarak, 7 yaşındaki 
yavruların üzerine acımasız kurşun sıkarak, köşe ba
şındaki esnaftan zorla haraç alarak, devlet dairele
rini işgal ettirerek, iktidan sandıksız ele geçirmeyi 
amaçlayanların ve onlann yandaşlannın bütçesidir. 

Bu Bütçe, Türk halkını parti rozetlerine göre sı
nıflandırarak, rüşveti, adam kayırmayı köylere kadar 
götürenlerin, ahlâkî değerleri yozlaştıranların bütçe
sidir. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Bastır Veli, bastır! 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, müdahale 

etmeyiniz. 
VELİ BAKİRLİ (Devamla) — Bu Bütçe, yalanı, 

riyayı, sözden dönmeyi Türk politika hayatına sokan
ların, millet ile temsilcilerinin arasım açmaya çalışa
rak, demokratik parlamenter rejimin temeline dina
mit koyanlann bütçesidir. 

Türk köylüsünün alın teri, dişi ve tırnağı ile top
raktan çıkardığı tanm ürünlerini bir avuç ihracatçı
ya yağma ettirenlerin, bir gecede zeytinyağından 1 
milyar lira, üzümden 369 mUyon lira parayı ihracat 
ve ithalâtçılara hediye edenlerin, fabrikalar masa-
hyle halkımızı uyutup, tarım araçlarım ve traktörleri 
Türk köylüsüne karaborsa yoluyla aktaranların, ken
di adamlanna köylümüzün sırtından milyonlar ka
zandıranların hazırladıktan bir bütçedir. 

I HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Ankara köyleri
ne gidip soralım. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ediyorum. Sa
yın özçelik, görüşmelerimiz bitmek üzere, rica edi
yorum efendim. 

VELİ BAKİRLİ (Devamla) — Bu Bütçe, yanm 
ekmek çalan işsiz ve çaresiz yurttaş ile, milyonları 
çalanların aynı tutulması gerektiğini savunanlann 
bütçesidir. 

Bu Bütçe, tarlalarda yanıp kavrulanların hakları
nı, esrarı içmek için plajlarda güneş yağı seçenlere 

I aktaranların bütçesidir. 
Bu Bütçe, Türkiye'nin dünyadaki saygınlığına göl

ge düşürenlerin bütçesidir. 
I Bu Bütçe, devlete anarşiyi sokanların bütçesidir. 

Bu Bütçe, Millet Meclisi koridorlarında milletve-
I kili pazarları kuranlann bütçesidir. (A. P. sıralarından 

gürültüler) 
Bu Bütçe, demokratik parlamenter rejimin ye-

I rine faşizmi getirmeyi amaçlayanların bütçesidir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —Rica ediyorum. 
VELt BAKİRLİ (Devamla) — Bu bütçe, iktidar 

I olabilmek için Türk ulusunu cephelere bölenlerin 
I bütçesidir. 
I Bu Bütçe, «Benim iktidarımda yokluk ve zam ol-
I mayacaktır» diyerek iktidara gelen, geldiği günden 
I beri her şeye zam getiren, hayat pahalılığı karşısın-
I da susan, memurlarımızdan 12 katsayıyı esirgeyen, 
I vatandaşı kasap dükkânlarına baktıranlann bütçe-
I sidir. 
I Bu Bütçe, işçimize, köylümüze karşı hür teşebbüs 
I konseyini kurduranların bütçesidir. 

Bu Bütçede, tütün üreticisi, pamuk üreticisi yok
tur. Bu Bütçede yoksul halk yoktur. Bu Bütçede iş-

I çiler yoktur. Bu Bütçede esnaf yoktur. Bu Bütçede, 
I kızının gelinliğini Paris'ten getirtenlerin; oğlunun dü

ğününde su yerine* viski içirtenlerin kokusu vardır 
I değerli arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
I Sözlerimi şöyle noktalamak istiyorum; Sayın Ada-
I let Partisi Sözcüsüne karşı tarihten seslenmiyorum, 
I Atatürk'ün kürsüsünden sesleniyorum. (A. P. sırala-

nndan gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Rica edi-

I yorum efendim. 
VELt BAKİRLİ (Devamla) — Siz «Büyük Tttr-

I kiye» nin karasevdalısı değilsiniz; siz, kapkara bir 
I düzenin sevdalısınız. (A. P. su-aJanndan gürültüler) 
I ÂDİL DEMİR (İzmir) — Genel Başkanına söy-
I I«Î 

735— 



M, Meclisi B : 57 27 . 2 , 1977 O : 2 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Atatürk'ün kürsüsünden sesleniyorum; kim 
sizden uzaksa halka yakındır, kim sizden uzaksa hal
kı soyanlardan uzaktır. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, süreniz dolmuştur 
efendim. 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Kim sizden uzak
sa yüreğinde Allah korkusu vardır. 

Saygılar sunanm arkadaşlarım. (G. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakirli. 
Sayın milletvekilleri, 1977 malî yılı Bütçe Ka

nunu tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Kanun tasarısının tümünü açık oylarınıza suna
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylama işleminin, 
adı okunan sayın üyenin «Kabul», «Çekinser», «Ret» 
biçiminde oyunu belirlemesi şeklinde yapılmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, açık oylama işlemine geçmeden evvel 
İçtüzüğümüzün, dinleyiciler ve görevlilerle ilgili 145 
nci maddesini bir defa daha okumakta yarar görü
yorum. 

İçtüzük Madde 145 ; «Dinleyiciler, birleşimin de
vamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet 
içinde oturmak zorundadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönün
de söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi dü
şüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumak
la görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıkarılır
lar» 

Efendim, bazı arkadaşlarımız, âcil mazeretleri ne
deniyle oylarını bir an evvel kullanmak istiyorlar. Ev
velâ bu arkadaşların oylarını alacağım. 

Efendim, oylamaya Adana seçim çevresinden baş
lıyoruz. İsmi okunan arkadaşım lütfen ayağa kalka
rak, yüksek sesle oyunun rengini belli etsin. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Başkaca oyunu kullanmayan sayın 

üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Muhterem milletvekilleri, 1977 malî yılı Bütçe 

Kanunu tasarısının (Sıra Sayısı : 499) açık oylama 
sonuçlan gelmiştir, arz ediyorum : 

Oylamaya 439 sayın milletvekili iştirak etmişler
dir, 233 kabul; 206 ret oyu kullanılmıştır. (A. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu suretle 1977 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
Meclisimizce kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Ulusu
muza ve ülkemize hayırlı olmasını diler, uygulayıcı
larına başarılar temenni ederim. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından, alkışlar) 

Sayın Başbakan, teşekkür için buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say
gı ile selâmlıyorum. 40 gün Komisyonda, 10 gün 
Cumhuriyet Senatosunda ve 10 gün de Millet Mecli
sinde görüşüldükten sonra 1977 malî yılı Bütçe Ka
nun tasarısı oylarınızla şimdi kanunlaşmış bulunu
yor. Milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Hükümet; görüşmeler esnasında, gerek Komis
yonda, gerek Cumhuriyet Senatosunda, gerekse Mil
let Meclisinde yapılan bütün tenkitleri nazarı dikka
te alacak ve bunlardan azamî şekilde faydalanmanın 
yollarını arayacak ve bulacaktır. Bütçeyi tenkit et
miş bulunanlara teşekkürlerimi sunuyorum. 

225 milyarlık bir bütçe kabul buyurdunuz; hiz
mete çevirmeye çalışacağız, devleti daha iyi işletme
ye çalışacağız ve bu bütçenin her kuruşunu en iyi şe
kilde kullanarak, mahalline sarf etmeye çalışacağız 
ve bunun için, görev başında bulunan Cumhuriyet 
Hükümeti güveninize mazhar olduğu sürece bütün 
gücü ile gayret sarf edecektir. 

Medeniyetin bütün imkânlarını yurdumuzun her 
köşesine daha çok yaymaya çalışacağız; işsizlik, fuka
ralık, cahillik ve çaresizlikle mücadele yolunda yeni 
ufuklara yönelmiş olan ülkemizin imar ve inşaasına, 
milletimizin refah ve saadetine hizmet edeceğiz. 

Bu bütçenin milletimize, memleketimize hayırlı 
olması için Cenabı Allah'ın hepimize yardımcı olma
sını niyaz ediyor, saygılar sunuyorum. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Genel Ku
rulumuzun 25 . 2 . 1977 tarihli 55 nci Birleşiminde 
aldığı karar gereğince, 10 Mart 1977 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanılmak ve gündemimizdeki kanun 
tasarı ve tekliflerini sırası ile görüşmek üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.09 
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1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasansına Verilen Oyların Sonucu 

Üy* sayın : 450 
Oy verenler : 439 

Kabul edenler : 233i 
Reddedenler : 206 

ÇeMnseırler Î — 
Geçersiz oylar : -* 

Oya katılmayanlar : 7 
Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkfcş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Haneıoğlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulu'bahşİ 

AĞRI 
Keı-em Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurrahim Erdem 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Ak<yeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbagh 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Hüseyin Suat Sungur 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioftîu 
Halit Kahraman « 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut özal 

Zekfii Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
î. Fehmi Cumahoğlu 
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Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürso? 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Yüeel Dirik 
A l Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osmâ 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ' 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk îmamoğlu 

ADANA 

Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâlettin GÖkakm 
Mustafa Kübilây tmer 
M. Neoati Kalaycıoğhı 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuneel 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 

Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Keımal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu 

SAMSUN 
Ali Acar v 

Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

(Reddedenler) 

Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Battal Koksal 

İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatlı 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzulılah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 

URFA 
Mehmett Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kıılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslin! Görentaş 
Kanyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
Aid Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Kayman 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 

I Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
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M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Feniha Fatma Öztürk 
Önder Sav 
llyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
AL^ Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Mehmet TurguD 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM ' 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
Ihgan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Errerdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail llçân 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 

Ferruh Bozbeyli 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abudurrahman Koksal-
oğlu 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâ*;m özeke 
A. Doğan öztunç 
llhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 

IZMÎR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl ü n ver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haindi -Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 
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SAMSUN 
Fahri Birer 
tlya* Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdüflcerirn Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif Aralam 
Ahnüet Duraikoğilu 
Ekrem Kangal 
Mustafa TknM 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
tsmaâa Hakkı BMer 
Alii Kurt 
Haydar» Ulusoy 

TRABZON 
Adil Ali Cünell 
Ekrem Dikımen 
H. Kadri Eyiiboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saatlik 
SMeymj&n Yıldırım 

URFA 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 

îlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 

Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali A n a n 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

(Oya Katılmayanlar) 

GİRESUN j MARDİN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu j Ahmet Türk 

KARS 
Kemal Güven (Başkan) 

SİVAS 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

»İPttMaNM' 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 
X I . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve.Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasansında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAlR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




