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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 
1978 yitlı bütçe kanunu tasarısının (1/52) (S, Sa

yısı : 47) görüşülmesine devam olunarak : 
İşletmeler Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
Gelir Bütçesi ile; 
Bütçe kanunu tasarısının maddeleri kabul edildi. 
Açık oya sunulan : 
1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 

(1/53) (S. Sayısı: 19), 
1978 yıh Vakıflar Genel Müdürlüğü (1/54) (S. Sa

yısı : 20), 
1978 yılı Ankara Üniversitesi (1/56) (S. Sayısı : 

21), 
1978 yılı Ege Üniversitesi (1/62) (S. Sayısı: 22), 
1978 yılı İstanbul Üniversitesi (1/66) (S. Sayısı: 

46), 
1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi (1/67) (S. 

Sayısı : 23), 
1978 yılı Hacettepe Üniversitesi (1/64) (S. Sayı

sı: 24), 
1978 yılı İktisâdi ve Ticari İlimler Akademileri 

(1/69) (S. Sayısı : 25), 
1978 yılı Çukurova Üniversitesi (İ/60) (S. Sayı

sı : 26), 
1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi (1/61) (S. Sayısı: 

27), 
1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi (1/59) (S. Sa

yısı : 28), 
1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi (1/68) (S. Sayısı: 

29), 
1978 yıh Bursa Üniversitesi (1/58) (S. Sayısı :30), 
1978 yıh Fırat Üniversitesi (1/63) (S. Sayısı : 31), 
1978 yıh Anadolu Üniversitesi (1/55) (S. Sayısı : 

32), 
1978 yıh Atatürk Üniversitesi (1/57) (S. Sayısı : 

33), 

1978 yılı İnönü Üniversitesi (1/65) (S. Sayısı: 34), 
1978 yıh Selçuk Üniversitesi (1/71) (S. Sayısı: 35), 
1978 yıh Karadeniz Teknik Üniversitesi (1/70) 

(S. Sayısı : 36), 
1978 yıh Karayolları Genel Müdürlüğü (1/72) (S. 

Sayısı : 37), 
1978 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğü (1/74) (S. Sayısı: 39), 
1978 yıh Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğü (1/75) (S. Sayısı : 40), 
1978 yıh Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (1/76) 

(S. Sayısı : 41), 
1978 yıh Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/77) (S. 

Sayısı : 42), 
1978 Yıh Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğü (1/79) (S. Sayısı : 44), 
1978 yıh Tekel Genel Müdürlüğü (1/78) (S. Sa

yısı : 43), 
1978 yıh Orman Genel Müdürlüğü (1/73) (S. Sa

yısı: 45) ve 
1978 yıh Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (1/80) 

(S. Sayısı : 38) bütçe kanunu tasarılarının, oyların ay
rımı sonucunda, kabul edildikleri ve kesinleştikleri 
açıklandı. 

28 Şubat 1978 Sah günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere Birleşime saat (28.2.1978) 00.52'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Çanakkale 
İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 
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II. — GELEI 

28 . 2 . 

Raporlar 
1. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af

fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclîsi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) (Gündeme) 

2. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğhı'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
1136 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 saplı Avukatlık 
Yasasının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayıh Yasa 
ile değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa 
Önerisi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 
(Gündeme) 

3. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 50; C, Senatosu S. Sayısı : 
482) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) (Gündeme) 

4. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odala
rı, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanu
nunun bazı maddelerim değiştiren kanun teklifinin 
reddine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. 
Meclisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
raporu. (M. Meclsi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) 

ST KÂĞITLAR No. : 31 

1978 Salı 

(M. MecKsi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 
1374 ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) (Gün
deme) 

5. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senato
su : 2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu 
S. Sayısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1978) (Gündeme) 

6. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
2/313) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 
(Gündeme) 

7. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) (Gün
deme) 

8. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1978) (Gündeme) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 

arkadaşının, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara 
j uğratıldığı iddialarım saptamak amacıyla Anayasa

nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/19) 

• • < » i ı ı " I 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 119 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

L — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru, (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 

(D 
BAŞKAN — 1978 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasa

rısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Programımıza göre, 1978 Mali Yılı Bütçe Kanun 

Tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Son görüşmelerde Grupları adına söz alan sa

ym üyeleri okuyorum: Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İsmet Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Altan Öymen, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grupu adına Sayın Agâh Oktay Güner, Mil
li Selâmet Partisi Grupu adına henüz isim bildiril
memiştir. 

Şahısları adına : Lehte, Sayın Celâl Ertuğ, Sayın 
Semih EryıMız, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sa
yın İsmail Akın, Sayın Hasan Zengin, Sayın Zeki 
Eroğhı. 

Aleyhinde, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Halil 
Karaıath, Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Mehmet 
Özutku, Sayın Adem Ali Sarıoğlu, Sapn Kemal 
Doğan, Sayın Mehmet Irmak, Saym İbrahim Vec
di Aksakal. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerindeler. 
İlk söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın İs

met Sezgin'de; buyurun efendim. (AP sıralanndan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Sezgin, süreniz bir saat efendim. 
AP GRUPU ADINA İSMET SEZGİN (Aydın) 

— Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

aziz arkadaşlarım; 

(1) 47 S .Sayılı Basmayazı 17.2.1978 
108 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

tarihli 

1978 Mali Yılı Bütçesi konusunda yapılmakta olan 
görüşmelerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına 17 
Şubat günü yaptığımız konuşmada, Sayın Ecevit yö
netimindeki Cumhuriyet Halk Partisinin, bugünkü 
ihtiraslar dengesi Hükümetini ne tür hile tertiple-
riyîe oluşturduğunu ortaya koymuş, yalnız kişilik
lerini değil, milli iradeyi ele aşabilmiş kişilerden 
oluşturulan böylesi bir hükümetin, gerçekte Türki
ye'nin ekonomik büyümesinin ve sosyal gelişmesi-
nin sonucu olarak ortaya çıkan sorunlara doğru teş
his koyamayacak kadar gözü kapalı olduğunu; do-
layssıyla da, onun getireceği çözüm yollarının ge
çerlik kazanamayacağını belirtmiştik. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri) Bu görüşümüze gerekçe olarak 
da, Cumhuriyet Halk Partisinin, Türkiye gerçeğini 
tamnıamazlıktan gelip, reçetelerini, Türkiye ger
çeğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan, çağdışı 
doğmaların; çağdışı kalmış, donmuş, kalıplaşmış 
doktrin ve akımların diyalektiğinde aradığı vakıasını 
belgeleriyle ortaya koymuştuk. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisinin bu tertip 
Hükümetinin, yine bir tertip eseri olarak bugünkü 
ve şimdiden mahkûm olduğu, gelecekteki başarısızlı
ğına peşin mazeret olarak enkaz devraldığı şeklin
deki tutarsız beyanlarını cevaplamış; devralınanın 
enkaz değil, onların bir türlü kafalarına sığdırama-
dı'darı Büyük Türkiye'nin yönetimi olduğunu ispat 
etmiştik. 

Yüce Meclisimizde, bakanlıklar ve katma bütçe
li kuruluşların bütçelerinin görüşülmesi sırasında, 
Adalet Partisinin değerli grup sözcüsü arkadaşlarım, 
bu gerçekler doğrultusunda, Partimizin görüşlerini 
ayrıntılarıyla ortaya koymuşlardır. Ne var ki, bu 
haklı görüşlerimizin hiçbirisine ne Başbakan Sayın 
Ecîvit'ten, ne Sayın Hükümet üyelerinden, ne de 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcülerinden, ya
nıldığımızı ispatlayacak cevaplar aldık. 

— 612 
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Buna da şaşmıyoruz. Çünkü, biliyoruz ki ve 
artık kendilerinin de bileceklerini tahmin etmek is
tiyoruz ki, bugün ülkeyi ve Cumhuriyet Halk Par
tisini yönetmek durumunda bulunanlar, muhalefet
te başka, iktidarda başka konuşmanın ve davran
manın kendilerini çelişkiye, hatta yeni bir tarihi ya-
nılgaya mahkûm ettiğinin farkındadırlar. Bu bakım
dan, cevapsız bırakılmayı, haklı eleştirilerimizin 
umursanmazlıkla karşılandığı şeklinde yorumlamıyo-
ruz. Tersine, bu tutumu, «sükût ikrardan gelir» 
sözüyle izah ediyoruz. Ancak, şu var ki, iktidar
daki CHP eleştirilerimizi umursamasa da; iktidar
daki CHP, muhalefetteki CHP'yi bizzat suçüstü ya
kalamış olsa da, davranışın böylesini tasvip ede
miyoruz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Nasıl tasvip edebiliriz ki değerli arkadaşlarım; biz
zat Sayın Ecevit değil midir ki, daha 2 yıl önce 
Meclis tutanaklarına da geçmiş şu sözlerin sahibi: 
«Demokraside hiçbir çelişki gözden kaçmaz. Her 
çelişkinin hesabı mutlaka sorulur ve her çelişkinin 
hesabı, eninde sonunda verilir. Eğer verilemiyor
sa, yani ağır bir çelişkiyse, bunun da cezası çe
kilir.» Millet Meclisi Tutanağı, 16 Şubat 1976, Sa
yın Ecevit 

Şimdi, demokrasi, iktidarda ayrı, muhalefet
te ayrı değerlendirilen bir kurum olmadığına göre, 
Sayın Ecevit'i ve yönetimindeki CHP'yi dün nasıl 
çelişkilerle malul görmüşsek, bugün de öyle gö
rüyoruz. 

Ayrıca, kendi çelişkilerini kendilerinin de görme
leri ve bunu tasvip etmemeleri konusu üzerinde ısrar
la duruyor ve kendilerine, kendi beyanlarına daya
narak soruyoruz: Çelişkilerinizi hangi kategoriye sığ
dırıyorsunuz? Kendinize, bu yüzden hangi hesabı 
soruyor ve hangi cezaya kendinizi müstehak görü
yorsunuz? Merak ediyoruz. 

Ama, boşuna merak etmeyelim değerli arkadaş
larım. Sayın Ecevit yönetimindeki Cumhuriyet 
Halk Partisi, siyaset platformunda boy gösterebil
miş öylesine suigeneris bir vaka, öylesine bir istis
nai mahkemedir ki, savcısı da, yargıcı da, tanığı 
da bizzat kendisidir. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Hikmetinden sual olunmaz. Bunun böyle oldu
ğunu da aşağıdaki açıklamalarımızla ve sırasıyla or
taya koymaya gayret edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Bütçe müzakerelerinin baş
ladığı 17 Şubat tarihinden bu yana geçen 13 gün
lük zaman içinde değişen bir şey yok. Yine, en-
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kaz edebiyatının en bayat örnekleri sergileniyor. 
Umut ve gözyaşı tacirleri, enkaz ticaretine devam 
ediyorlar. Yıkıcılar, enkazdan elhak iyi anlıyor
lar. Yıkıcılığı meslek haline getirenler, şimdi de, 
yıktıklarının enkazını kapışıyorlar. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Gene ucuz politika, ge
ne sorumsuz beyanlar... Hükümetin sayın üyeleri, 
CHP Grupunun saym sözcüleri, iktidarda mı, yok
sa muhalefette mi olduklarını kendilerinin de hâlâ 
kestiremedikleri, her haliyle açığa vuran tutumla
rına devam ediyorlar. Âdeta, hükümet olmaya 
kendilerini yakıştıramadıkları bir görüntü içinde, hü
kümetleri eleştirilere cevap vermek yerine, ağlayıp 
sızlanmayı; bununla da yetinmeyip, geçmişe saldır
mayı tercih ediyor ve geleceğe bakmaya vakit büe 
bulamıyor. Bütçelerini bile savunacak vakit bula
mıyor ki, Kültür Bakanlığı Bütçesi reddediliyor. 

Saym Maliye Bakanı, Cumhuriyet Halk Partisi
nin sayın grup sözcüsü ve her nedense, kendini hü
kümet ya da partisinin sözcüsü yerine koyarak Bütçe 
Komisyonunun geleneksel tarafsızlığını maalesef bo
zan Komisyonun Sayın Başkanı, eleştirilerimize ver
dikleri cevaplarda, Bütçe Karma Komisyonundaki 
değişikliklerle, Bütçenin eski Hükümetin bütçesi 
olmaktan çıkarıldığını; yeni bir anlam, yeni bir yön 
ve yeni bir sosyal içerik kazandığını belirtmişlerdir. 

Bu iddia, aldatmacadan başka bir şey değildir. 
Sayın Bakan, kendi söylediklerine kendileri de 

inanmamış olacaklar ki, değerli arkadaşlarım. Büt
çenin yıl içerisinde daha da değiştirileceğini söyle
yebilmişlerdir. 

Bütçenin genel yapısının değişmediğini de, bizim
le birlikte, hatta bizden önce Saym Komisyon Baş
kanının da imzasını taşıyan Bütçe Karma Komisyo
nu Raporu ortaya koyuyor. Komisyon Raporunun 
13 ncü sayfasının son paragrafı aynen şöyledir: 
«Yukarıdaki genel açıklamalarımızdan sonra, 1978 
Mali Yılı Bütçesinin anayapısını bozmadan Komis
yonumuzca yapılan eklenti ve düşürmeler aşağıda 
gösterilmiştir». Buna ne buyuruhır? 

Değerli arkadaşlarım, Bütçe Karma Komisyon
larında hükümetlerin sunduğu Bütçe Kanun tasarı
ları genellikle hep değişikliğe uğrar. 

Saym Komisyon Başkanı burada Komisyonun ge
tirdiği değişiklikleri heyecanla bir bir sayıp döktüler. 
Yapılan tüm değişiklikler, Bütçeyi % 1,7 oranında 
artırıyor. Şimdi de, geçen yılki, yani 1977 yılı 
Bütçe değişikliklerinden bahsedelim. 

Geçen yıl, Bütçe Karma Komisyonu, Bütçeyi 
% 5,5 oranında artırmış. Yani, bu yıla göre artış 
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oranı % 3,8 oranında fazla. Sayın Komisyon Baş
kanı iftiharla söylüyor: Bu yıl Köy İşleri Bakanlı
ğına 1 600 000 000 Türk Lirası eklenmiş. Oysaki, 
geçen yıl Köy İşleri Bakanlığı Bütçesine 3 498 000 000 
lira eklenmiştir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Seçim var
dı, seçim. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Ona da geliyo
rum. 

Geçen yıl, Komisyonun bu tasarrufu, partizan
lık olarak nitelendiriliyordu. Biz ödenek artırırsak 
partizanlık oluyor da, siz ödenek artırınca partizan
lık olmuyor; neden? 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Seçim yılı. 
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üyeler.... 
HASAN CERİT (Adana) — Siz cephesiniz, cephe. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — 70 sente muhtaç 
olduğunu söylediğiniz Devlet, geçen yıl 5 750ı 000 000 
dolarlık ithalat yaptı. 

İSMET ATALAY (Kars) — Biz söylemiyoruz; 
sizin başınız söyledi. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etmeyiniz 
efendim. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Konuşmanın sa
dece bir sütununu alıyorsunuz, bir sütununu. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, Genel Kurula efen
dim.. (CHP sıralarından gürültüler) Rica ediyorum 
efendim, bırakalım, şu bütçe görüşmeleri sükûnetle 
devam etsin. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu örnekleri ar
tırmak mümkün. Bakıyorum ki, değerli arkadaşla
rımı sinirlendiriyorum; vazgeçiyorum. (CHP sırala
rından gürültüler) 

Fakat, değerli arkadaşlarım, kasten yapıldığını 
sandığım bir yanlışı düzeltmek zorundayım. Hepiniz 
hatırlıyorsunuz, Sayın Komisyon Başkanı, Bütçe Ka
nununun 69 ncu maddesine Komisyonda eklenen sa
dece bir cümle okudular ve yerimden, «Altını üstünü 
de oku» dediğimiz zaman, «Değişikliğimiz bu» dedi
ler. 

Okudukları ibare, yapılan değişikliklerin ikincisi
dir. Sayın Başkan, yaptıkları birinci değişiklikten bah
setmediler. Oysaki, maddenin birinci fıkrası da değiş
tirilmiş ve bu fıkraya «.. ve belediyelerin ile ve elekt
rik idare ve müesseselerine» ibareleri de eklenmekle 
madde, iddia ettiğimiz şekilde partizan tasarruflara 
yol açabilecek, her türlü terkini Maliye Bakanının 
takdirine bırakacak, yılı içinde alınan borcun gene yı

lı içinde terkinine imkân verecek, dolayısıyla da, Ha
zine yağmacılığını getirebilecek bir hale dönüştürül
müştür. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yanlış söylü
yorsunuz Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Ben söylemiyo
rum, altında imzanızın bulunduğu rapor söylüyor. 
Rapor çantamdadır, getirip göstereyim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yanlış söylü
yorsunuz, yakışmıyor size; madde burada. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Sayın Alpaslan, ri
ca ediyorum.. Gereği yok. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Lütfen zamanımı 
tespit edin efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ben tespit ediyo
rum. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkana 
göstereceğim. 

BAŞKAN — Görüşmelere devam edelim Sayın 
Sezgin, buyurun. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Özel otomatik öde
meler, madde 69; ikinci Komisyon tertibini okuyo
ruz. (Elindeki metni Bütçe Karma Komisyonu Başka
nı Yılmaz Alpaslan'a göndererek) Şunu Komisyon 
Başkanına verir misiniz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bende var Sa
yın Sezgin. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Eğer özel bas
kı değilse. 

HASAN CERİT (Adana) — Demirel baskısı. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — İsmet, Komisyondaki 

önergeleri kaybettiğini söylemiyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üyeler.. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, o kadar alışmışlar ki, özel baskı yapmaya, be
nim verdiğim metni dahi özel baskı olarak görebili
yorlar. İşte, Halk Partisi bu demektir değerli arkadaş
larım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Onunla yetinmiyorsa, şunu da verin Sayın Başkan. 
İSMET ATALAY (Kars) — Şamata yapmayalım 

da, devam edelim. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Şamatayı kim ya

pıyorsa, gördünüz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum.. 
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ÎSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Milletve
killeri... 

İSMET ATALAY (Kars) — Görüyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, sataşmaya gerek yok, bı

rakalım, sayın hatip rahat konuşsun. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Görüyorsunuz, 

sözümü kesiyorsunuz. 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Konuşsun da, fatura 

ödemesin. 
BAŞKAN — Konuşmayı zatıâliniz mi tayin ede

ceksiniz beyefendi? 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Siz tayin edin. 
BAŞKAN — Ben gereken yerde müdahale etme

sini bilirim. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Benim maddeyi 

okumadığımı söyleyenler, anlaşılıyor ki, kendileri mad
deyi okumamışlar ya da anlaşılıyor, işlerine öyle geli
yormuş. (Gürültüler) 

Halkevlerine 10 milyon Türk Lirasının tahsis edil
mediğini söylediler. 

Halkevlerine 10 milyon Türk Lirasının tahsisiyle 
ilgili önerge, Komisyonda, Cumhuriyet Halk Partili 
sayın üye arkadaşlarımızın oylarıyla kabul edilmiştir. 
Gösterilen, hatta.. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Helal ol
sun. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Helal olsun tabii, 
anlayış bu işte< Anlayışınızı tabirinizle saptamak is
tiyoruz burada. 

10 milyon Türk Lirasının tahsisiyle ilgili önerge, 
Cumhuriyet Halk Partisi sayın üyelerin oylarıyla ka
bul edildikten sonra, gösterilen, hatta Hükümetin için
den gelen tepkilerden sonra, bu ödenek bir örtüyle 
örtüldü, ödeneklerin tümü Maliye Bakanlığına akta
rıldı. Zaman içerisinde bu ödeneğin Halkevlerine ve
rilip verilmediğini bizzat takip edeceğiz Sayın Bakan. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HASAN CERİT (Adana) — Hepsi Halkevlerine 
verilecek, 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bakın, hepsinin 
Halkevlerine verileceğini söylüyorlar, 

HASAN CERİT (Adana) — Atatürk'ün kurduğu 
müessese. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, kendilerini ilerici dernekler meyamnda gören, so
kak militanlarına yardım için para toplamak üzere 
şubelerine genelge gönderen bir kuruluş, hâlâ mı Ata
türk'ün kuruluşudur? 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Atatürk 
yuvası. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — O köprünün al
tından çoktan sular geçti. Siz de Atatürk'ün kurdu
ğu partinin müntesipleriydiniz. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Atatürk'ün 
kurduğu tabii; ne zannettin? 

BAŞKAN — Saym Köylüoğlu, rica ediyorum efen
dim. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Maliye Ba
nınız, geçmişi eleştirmekten geleceğe bakmaya pek ni
yetli ve cesaretli görünmüyor. Geçmişten bir türlü 
kendini kurtaramıyor. Fiyat artışlarından söz ederken, 
aylık karşılaştırmalar gibi; 12 aylık ortalamaların da 
karşılaştırılabileceğini söylüyor. Sonra da, işine gel
diği için, 12 aylık karşılaştırmaları değil, aylık kar
şılaştırmaları tercih ederek, 1974 ve 1977 yıllarında
ki fiyat artışlarını Veriyor. Daha sonra da, «Esasen 
indekslerin kapsamı, gerçek durumu aksettirmez» di
yor. 

O halde, batılı ile neyi ispat edebilirsiniz Saym 
Bakan? Bu sözünüzden sonra, iddianızın değeri ve 
ciddiyeti kalır mı? Yani, indeksler 1974^ yansıtmıyor 
da. 1977'yi mi yasıtıyor? 

Değerli arkadaşlarım, CHP Grupunun sayın söz
cüsüne gelince; Saym sözcü, Hazine yağmasına ör
nek olarak gösterdiği ve elinde olduğunu belirttiği söz
leşmede Ergun Göze'nin işçi olarak 9 000 TL sı ay
lıkla. 28 . 12 . 1977 günü Deniz Nakliyat Anonim 
Ortaklığına atandığım söylüyor. 

Sayın sözcü sanıyorum ki, AP Grup sözcüsünün, 
yani benim yaptığım konuşmayı Sayın Göze, gazete
sinde iyi methetsin diye yapıhmş bu atama. 

Neresini düzelteyim, baştan aşağı yanlış ve maa
lesef Sayın Uysal'a yakıştıramadığım bu yalan iddia
nın? Yani, bir iftira. Kaldı ki, Sayın Göze de bunun 
bir iftira olduğunu, 25 Şubat tarihli Tercüman Gaze
tesinde ortaya koydu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, bel
geyi göndereceğiz, bir tarih hatası var. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Böylelikle, sayın 
sözcünün beyanının benimle olan ilgili kısımlarının 
dayanığı ortadan kalkmış oldu. Sayın sözcü bu iddia
sını ispat edemezlerse, müfteri durumuna düşecek
ler. 

Bunun kendileri için ne önemi olur, bilemem ama, 
burada bir gerçeği söylemeyi vazife addediyorum. 

Sayın Ergun Göze, birkaç yazısında beni de konu 
edinmiştir; ama sayın sözcünün buyurdukları gibi met
hederek değil, zemmederek. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, bel
geyi göndereceğiz, bir tarih yanlış. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Şu belgeyi göste
rir misiniz Sayın Uysal? Rica ediyorum şu belgeyi 
gösterin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ergun Göze' 
ye göndereceğiz efendim, size değil. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, rica ediyorum, karşı
lıklı görüşmeyelim. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — O kadar alışmışsı
nız ki, değerli arkadaşlarım, ısmarlama methiyeler 
yazdırmaya; kendi kötü alışkanlıklarınızla başkaları
nın da malul olabileceklerini de sanıyorsunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz de oku
yacaksınız gönderdiğimiz zaman. Bir tarih yanlışlığı 
var. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, rica edeyim.. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — İftiranın, yalanın 
biri de bir, bini de bir deyip geçiyorum. 

Yalnız, geçemeyeceğim bir husus daha var. Hazi
ne yağmacılığına Cumhuriyet Halk Partisi etiketli ör
neklerden sadece bîr tanesi: Bu da 1974 yılında, CHP 
Hükümetinin, Deniz Nakliyat Anonim Ortaklığına, 
bütün yönetmelikleri çiğneyerek yaptığı bir atama. 
Atanan da, Cumhuriyet Halk Partisi eski İstanbul Mil
letvekili Sayın Hüseyin Dolu. 

Sayın sözcü, herhanlde, Hazine yağmacılığının 
örneklerini karıştırmış olsa gerek. Sayın sözcünün, 
Hazine yağmacılığından muradı, olsa olsa İstanbul. 
Ankara, İzmir ve daha birçok belediyelerin bordro
larından, aybaşından aybaşına maaş alan, Devlete kar
şı suç işlemiş sabıkalılar, anarşiler ve sözüm ona uz
manlar olmalıdır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

Herhalde, bir de, Başbakanlık Müşavirliğine ata
dığınız, nitelikleri Meclis Ablümünde yazılı olan bir 
değerli arkadaşımız olsa gerek. 

Bunların isimlerini sayın sözcü ve ilgililer isterse, 
kendilerine bir bir verebilirim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz açıkla
yacağız. Sayın .Sezgin; siz üzülmeyin. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Gerek sayın söz
cü ve gerekse Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başka
nı, Bütçenin özünde hiçbir değişiklik meydana getir
meyecek olan birtakım önemsiz düzenlemeleri, alışa
geldikleri abartma edebiyatı ile, savurganlığın önlen
mesini sağladıkları bir tutum bütçesi oluşturdukları 
şeklinde takdim edebiliyorlar. 
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I Bilinmektedir ki, değerli arkadaşlarım, CHP söz
cülüğünde, olumlu hiçbir iş yapmamak, bir eser mey
dana getirmemek şeklindeki CHP'ye özgü tutuculu
ğun adı tutumdur. 

Ne imiş bu tutum; görelim: Taşıt alımlarındaki kı
sıtlama. Yani, Bütçenin 1/25 000'ini bile tutmayan bir 
kısıtlama ve bir meblağ. CHP'nin sayın sözcüsüne gö
re, savurganlık böylece önleniyor. 

Gene CHP'nin sayın sözcüsü değerli arkadaşım 
Sayın Uysal, Fransız Cumhurbaşkanı Giscart D'Esta-
ing'in, neo liberal görüşlerini savunduğu «Fransız De
mokrasisi» adlı kitabından büyük ölçüde esinlenerek 

I dile getirmeye çalıştığı ve bizim de memnun olduğu
muz, izlenimini edindiğimiz «İdeal sosyal ve ekono
mik düzen» ile ilgili görüşlerle, yeni bir CHP politi-

I kası mı sergilemek istenmiştir? Bunu anlayamadık, 
Çünkü, neo liharal görüşlerin yanı sıra, sayın sözcü, 

I Marksizm. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz ona bile 
gelemediniz. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Biraz sonra gele
ceğim, göreceksiniz. Sayın sözcü, Marksist görüşleri 
de konuşmasında yansıtmış ve izleyegeldiğimiz sos
yal ve ekonomik politikayı bu görüşlerle eleştirmiştir. 

Buna da şaşmıyoruz. Çünkü, değerli arkadaşlarım, 
çelişki, Cumhuriyet Halk Partisinin ikiz kardeşidir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de, Hükümetin, fi
yat istikrarını sağlama iddiası ile çıkardığı tebliğler 
ve aldığı tedbirlerden söz etmek istiyorum: 

Bir taraftan, ay sonunda tedbirler paketinin açık
lanacağı belirtilirken, diğer taraftan da, günlük bö
lük pörçük tedbirler alınmakta, tebliğler çıkarılmakta 
ve bunlar gene de CHP'sinin tutulduğu propaganda 
humması nedeni ile, daha yürürlüğe konmadan açık-
lanabilmektedir. 

Bilindiği gibi, istikrar tedbirleri bir defada alınır 
ve bütün olarak yürürlüğe konur; bu bütün içinde de 
değerlendirilir. 

Bu ekonomik ve sosyal gereklere uymak lüzumu
nu dahi hissetmeyen Hükümet, bu tutum ve davranış
larıyla, ekonomik bir panik meydana getirmiştir. Spe
külasyonun her türlüsüne yol açmış, sosyal ve ekono
mik hayatımızı tam bir kaosa sürüklemiş ve bunun ta
bii sonucu olarak da ülkede kol gezen anarşinin ve 
soygunların yanı sıra, fiyat anarşisinin de boy göster
mesine sebep olmuştur. CHP'nin, «Para ve maliye po-

J litikası» diye adlandırdığı, işte sadece budur. 
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Sayın Meclisin değerli üyeleri, Cumhuriyet Halk 
Partisi, para ve maliye politikasını sokağa düşürmüş
tür. Son günlerde, Dünyanın hiçbir ülkesinde, yöneti
cilerin ve yönetilenlerin alışık olmadığı bir yeni tu
tumla karşı karşıya kalmışızdır. Basında, kulak gaze
tesinde ve tabii olarak kamuoyunda, iç ve dış para pi
yasalarında, Hükümetin, Türk parasının değerini dü
şüreceği yolundaki sistematik haberler yayılmaya baş
lanmıştır. Hükümet ise bunları ne tekzip, ne de teyit 
etme lüzumunu bir an olsun hissetmemiştir. Eğer ya
pılacaksa, devalüasyon, tam bir gizlilik içinde ve he
men yapılması gereken bir operasyondur. Aks'i halde, 
paranın değeri süratle düşer, istifçiye, vurguncuya, 
karaborsacıya, haksız ve büyük kazanç tacirlerine gün 
doğar. (CHP ve AP sıralarından alkışlar) 

Gün doğmaz, «Akgünler» doğar değerli arkadaş
larım. «Akgünler» doğar. (CHP sıralarından alkışlar, 
«Bravo, bravo; doğacak» sesleri) 

İSMET ATALAY (Kars) — Doğacak, doğacak. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Nitekim, doğmuş
tur da. Bu kabil haberlerin yayılmasından sonra... 
Dinleyin beni, teşekkür ederim alkışlarınıza da. 

Bu kabil haberlerin yayılmasından sonra paramı
zın değeri büyük düşüşler kaydetmiş, iki ayda altı
nın gramı 110 liradan 170 liraya çıkmış. Serbest piya
sada.. (CHP sıralarından «Sayenizde» sesleri). İki ay
da oldu bunlar, iki aydan beri. Bizim sayemizde ise 
biz çok büyük kuvvetiz değerli arkadaşlarım. 

Serbest piyasada bir Amerikan Doları 24 Türk Li
rasından iki ayda 30 Türk Lirasına.. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim.. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Bîr Alman Mar-

ks, 10 Türk lirasından 15 Türk lirasına yükselmiştir 
değerli arkadaşlarım. 

İşte, bu ekonomik gereklere uygun olarak, 1970 
yılında tam bir gizlilikle, süratle devalüasyon kararı 
alınmış ve uygulanmıştı. Buna rağmen, devalüasyo
nun önceden haber verildiği iftirası ile, CHP, Hükü
met hakkında Gensoru önergesi vermişti. Saym COP 
Grııpu o zamanki davranışında samimi ve o davranı
şa esas olan fikirlere hâlâ sadık ise, Hükümet hak
kında bugün ne yapması gerektiğini kamuoyuna sü
ratle duyurmahdır. 

Hükümetin, dış kredi musluklarının açılması için, 
Uluslararası Para Fonunun isteği doğrultusunda ted
birler getirmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ne var ki, 
neden böyle davrandığının sebebi anlaşılamamakta
dır. Çünkü, aynı Uluslararası Para Fonu heyetinin 

başta, belli oranda devalüasyon olmak üzere, çeşitli 
teklifleri Sayın Demire] Hükümetince kabul edilme
mişken bile, âif güçlere boyun eğildiğini, kendilerinin 
iktidara geldiklerinde bağımsız hareket edeceklerini, 
Para Fonunun dükte ettireceği tedbirlerle kendilerini 
Rısıtlamayacak'lanm kamuoyuna ilan eden, Para Fo
nunca önerilen tedbirleri eleştiren muhalefetteki Cum
huriyet Halk Partisini, iktidardaki Cumhuriyet Halk 
Partisi, bugünkü tutumu ile hiçe saymış olmuyor 
mu? 

Kaidı ki, bu tutumda da kendini inkâr olayı ile 
karşılaştığımıza göre, bu değişime, bu çelişkiye, iç
güdüye, duygusallık tutkusuna karşı akhn egemen 
oluşu gözüyle bakamıyoruz ve kaybedilen zamanın 
milletimize ödettirilmesine acıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu örnekleri ve çelişkileri 
yüzîereesiyle sıralamak mümkün. Hükümetin bu tu
tumu ile, sonucu boşluk olan bir iktidar tedahülü 
meydana getirilmiştir. Dün diyalektik icabı, nasıl Par
lamento içi muhalefetlerine destekçi olarak Parla
mento dışı baskı gruplarını kullanabilmiş ve koro ha
linde iktidarı yaylım ateşine tutmayı başarâbilmiş-
lerse, bugün de onlara taviz olarak, iktidarın kuca
ğını açmış, Parlamento dışı bir iktidarın böylece 
meydana gelmesine önayak olmuşlardır. Ne var ki 
DİSK'i ile, İlerici Gençlik Derneği ile, TÖB-DER' i 
ile, Pol - Der'i ile, Tüm -. Der'i ile, Köy - Koop'u ile 
oluşturulan böylesi bir derleme iktidarla, asıl iktidar 
arasında bir tedahülün kaçınılmaz olduğunu, bunun 
ise asıl iktidarı boşluğa mahkûm edeceği aşikârdı. 
Nitekim, bu sürtüşmenin belirtileri şimdiden su üs* 
tüne çıkmaya başlamıştır. O kadar ki, bu sürtüşme 
sürecinde böylesi dernek ve baskı gruplarının ege
menliğine, hatta dokunulmazlığına taraftar olanlarla, 
buna karşı olanların görüşleri, çatışma noktasına var
mış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin çelişkili tabiatı için 
bunları tabii görmekteyiz. Nasıl görmeyelim ki, de
ğerli arkadaşlarım? Cumhuriyet Halk Partisi rüzgâr 
ekmiştir, fırtına biçmektedir, daha da biçecektir. 

Bir örnek daha mı istiyorlar, işte bir örnek da
ha : 

Sayın Ecevit değil miydi ki, 1977 genel seçimler 
öncesi Aydın mitinginde, «Halk iktidarı kuracağız» 
diyordu. «Bizim kuracağımız halk iktidarında pa
muk tüccarı değil, aracı değil, tefeci değil, pamuk 
tarlasında çalışan pamuk işçisi bulunacaktır» diyor
du. «Kuracağımız halk iktidarında tütün tüccarı, üre-
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ticinin sırtından milyonlar vuran tütün aracısı değil, j 
tütün tarlasında çalışan gerçek üretici bulunacaktır» 
diye ilave ediyordu. 

Sayın Ecevit, «Halk iktidarı» m kurdular. Ne var 
kî, değerli arkadaşlarım, benim Aydın'ımın fukara I 
pamuk işçisi, tütün işçisi, İzmir'in Bademler köyü- I 
nün fukara tütün işçisi, güneşlin altında çalışmaktan, 
İstanbul'da Güneş Motel'e yetişemedi. (AP sıralann
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). I 

İSMET ATALAY (Kars) — Yetişmesine gerek 
yoktu. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Yetişemedi de
ğerli arkadaşlarım; Benim özveri sahibi 10 arkada- I 
şım açıkgöz davrandı, pazarlığı bitiriverdi. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

ORHAN BÎRGlT (İstanbul) — Moteller her za
man Sezgin'in tekelinde değil. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Böylece, böylece 
Sayın Birgit, «Akgünler» in kimin için gerçek, kimin I 
için de bir masal olduğu gün gibi ortaya çıktı. 

Öyle ya, tütün tüccarı, sayei alilerinde hayatların
dan emin ve memnundurlar. Çünkü, onlara hayatla- i 
rında ummadıkları bir kâr sağlanmış ve gerçek üreti<- I 
ci de umut bozgununa uğramıştır değerli arkadaşla- I 
rım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri). I 

Bu yıl... (CHP sıralarından gürültüler). Görecek
siniz şimdi, öyle olup olmadığını. I 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 27 sene on
lara umut verdiniz, ne oldu? 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu yıl 135 mil-
yon kiloluk tütün rekoltesinin 90 milyon kilosunu I 
Devlet, 45 milyon kilosunu tüccar satın almıştır. Oy
saki, geçen yıl 200 milyon kiloluk tütün üretiminin 
sadece tüccar 10 milyon kilosunu alabilmişti. Bu yıl, I 
devalüasyonsuz, tüccara tanınan kâr, kilo başına 26 I 
liradır kıl, bu da yetmiyormuş gibi, % 10 bir prim I 
verilmesi önerilmiştir. Böylece, tütün ekicisinin sırtın
dan, yani Sayın Ecevit'çi halk iktidarının oluşturaca- I 
ğı ifade edilen tütün üreticisinin sırtından, 1 170 000 
000 liralık bir kazanç elde edilebilmiştir. Bu mu sö- I 
mürü düzenine paydos; bu mu adil gelir dağılımı; bu 
mu artıkdeğerin hakça ve halkça bölüşümü; bu mu 
halk iktidarı değerli arkadaşlarım? (AP sıralarından I 
«Bravo» sesleri, alkışlar). I 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Üretici mem
nun. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi, Sayın Ecevit yönetiminde rehber olarak Türk I 
tarihini değil, tarihi materyalizmi, yararlanacak baş- | 

i lıca kaynak olarak görmüştür. Bu yüzden, Sayın Ece
vit yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisinin, Türk 
milletine, toplum yapısı, bu yapıyla ilgili siyasal, sos
yal, ekonomik kurumlan ve bu kurumlarla ilgili ya-

I sal düzenlemeleri çerçevesinde, verebileceği olumlu 
I blır hizmet yoktur. Çünkü, onun amacı, mevcut dü

zenin kuralları içinde topluma hizmet etmek değil; 
tersine, İkinci Enternasyonalin bir buyruğunda da 
önerildiği üzere, «Düzeni böylesi işlemez hale gelsin, 

I çürüsün, kokuşsun ve devrim mubah ve mümkün Iıa-
I le gelebilsin» diye, büyümeyi, genişlemeyi engelle

mektir. (AP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

I Sayın Ecevit yönetimindeki Cumhuriyet Halk Par-
I tisi, bu süreçte, tarihi materyalizm diyalektiğini, onun 
I stratejisini, onun taktiklerini her fırsatta uygulamaya 
I koymayı becerebilmiştir. Türkiye gibi, gelişme yo-
I lunda olan bir ülkede fevkalade süratli bir iktisadi 
I büyümenin, aldığımız bütün radikal tedbirlere rağ-
I men, toplumumuzu daha adilane bir gelir dağıhmı-
I na, gerice kalmış yörelerimizi kalkınmanın bütün ni-
I metlerine bir anda kavuşturamayacağı belli iken ve 
I bu hedeflere ulaşmanın temel şartı işgücü, teknoloji 
I ve sermayeyi üretken yatırımlara yöneltmek, teşvik 
I etmek ve bunun da bölgelerarası dengeyi gözönünde 
I tutarak gerçekleştirmek iken; Sayın Ecevit, Cunıhu-
I riyet Halk Partisi, bu 3 unsuru birbirine düşürmeyi 
I diyalektik adına temel şart saymıştır. 

Üretimdeki payı % 20 olan işgücü, % 80'i teşkil 
I eden sermaye ve teknolojiye karşı kışkırtılmıştır ve 
I hiç kale alınmamıştır ki, çağdaş ekonomik kalkınma 
I ve gelişme sürecinde sermaye ve teknoloji olmazsa, 
I işgücü de yeterince varlık gösteremez; aynı süreçte, 

işgücü olmazsa, sermaye ve teknolojlıılin de bir var-
I lık ifade edemeyeceği gibi. Bu unsurlar birbirleriyle 
I bağdaştırılacağı, uzlaştuılacağı yerde, sanki ülkede 
I 18 nci, 19 ncu yüzyılların vahşi kapitalizmi kol ge-

ziyormuşçasına, sermaye istismar edilmiş. «Bu düzen 
değiştirilmelidir»; «Katil sermaye» stratejisi sahneye 

I konulmuştur değerli arkadaşlarım. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Demin tü
tün üreticisini savunuyordum; şimdi sermayeyi savu-

I nuyorsun. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Neyi savunduğu
mu anlayamamışsınız. Kabahat bende değil ki, kar
deşim. 

Sayın Ecevit yönetimindeki CHP, «Bu düzen de-
I ğjşmeliidir» stratejisini, gelişme süreci içindeki ülke-
| m'zde mevcudiyetini inkâr edemeyeceğimiz ve fakat 
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her fırsatta kalkınmanın nimetlerinden yararlanmala
rını sağlamaya çalıştığımız yoksullar kitlesinin bir bö
lümüne şirin gösterebilmiştir. 

«Toprak işleyenin, su kullananın», «İşyerleri 
Emekçilerin» sloganlarıyla, «Umudumuz Ecevit» slo
ganları yan yana, «Sömürü düzenline yer yok», «Ka
pitalistlere Ölüm», «İşgal de bir, boykot da bir», 
«Katil Oligarşi», «Ekmek Barış, Özgürlük» gibi, ne
reden geldiği belli olan sloganlar ve daha niceleri 
arasında boy gösterebilmiştir değerli arkadaşlarım. 

Düzeni nasıl değiştireceksiniz? Önce, milletin, ka
bul edilmiş, yerleşmiş ne kadar değer bağları varsa, 
onları koparacaksınız. İşte, bu stratejinin taktikleri 
olarak, öncelikle sınıf çatışmasını körüklemiş ve sınıf 
sendikacılığı oluşturulmasına canla başla çakşmışsı-
nızdır. Cumhuriyet Halk Partisinin zahiri görüntü 
şeklinde ortaya koyduğu «düzen değişmelidir» stra-
tejisîıiii oluşturan unsurlar ve taktikler, sadece bun* 
dan ibaret değildir değerli arkadaşlarım. 

Sayın Ecevit yöhetimfııdekıi CHP, sosyal yapıyı 
da zedelemek için, toplumun gençlik kesitine de göz 
dikmiş, onu parçalamanın taktiklerini uygulamaya 
koymuştur. Büyük Atatürk'ün Gençliğe Hitabı'ndan 
tutunuz da, gençlikle ilgili ne kadar beyanları varsa, 
âdeta hepsi yok farz edilip, mevhum bir «Bursa Nut
ku» icat edilerek, gençliğin, devleti teşkil eden temel 
kurumlara karşı çıkması, sanki bir marifetmiş gibi 
gösterilmeye çalışılmıştır. 

Ne hazindir ki, değerli arkadaşlarım, yakın za
manların Cumhuriyet Halk Partisi, millete de, Dev
lete de, Türkiye Büyük Millet Meclisine de karşı çı
kabilenlerin karşısında değil, yanlarında ve hatta ar
kalarında yer almayı marifet sayabilmiştir. O kadar 
ki, Sayın Genel Başkanları, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini «çağ dışı» olmakla itham etmekle bunda 
başrolü oynayabilmiştir. 

İşçiyi böleceksiniz, gençliği böleceksiniz... Yeter 
mi? Yetmez tabii; öğretmeni de böleceksiniz; onu da, 
uygulayacağınız bölücülük politikasının içerisine sokup, 
Türk çocuğunu, Türk gencini, Türk Milletini sorum
lu mükemmel fertleri olarak değil, onun gelişmesini 
aksatacak becerilere sahip kişiler olarak yetiştirilme 
sürecine koyacaksınız. Bu da yetmez; polisi de böle
ceksiniz, «Gerçek polis, gerçek olmayan polis, sömü
rü düzeninin bekçisi polis, devrimci ve halktan yana 
polis» diyeceksiniz; onu, «katil faşist, zalim, satılık, 
uşak» diye ilan edeceksiniz millet nazarında onu da 
Devleti de hırpalayacak, küçük düşüreceksiniz; Dev-
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let ile gençlik, Devlet ile işçi, Devlet ile polis arasın
da böylece ekilecek nifak tohumları ile, karaanarşiye 
yeşil ışık yakacaksınız. 

Silahlı Kuvvetlerini de rahat bırakırsanız, olmazdı 
tabii. Ancak, onun da bir süreci, sırası, yeri vardır. 
Özyönetim hayranlığının yam sıra, Yugoslav örneği 
«ulusal ordu» modelini göklere çıkaracak, adı üstün
de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusallığı konusunda 
şüphe yaratmaya kalkışacaksınız. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa) — Ayıp, ayıp. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Ayıp olan bir şey 
var ama, her halde bana değil, Bakanlar sıralarından 
gelen söz sahiplerine ait olsa gerek. (AP sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bakansın; . ayıp, 
ayıp, yakışmıyor sana. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, sayın üyeler rica edi
yorum... 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Diyalektiğinizin 
sosyal yapı ile ilgili bu tahribatının yanı sıra, kendi 
partinizin temel ilkelerini de yok edeceksiniz. Böy
lece, kendiniz için yakıştırdığınız «İkinci Atatürk...» 

BEKİR ADIBELLl (Ankara) — Kişi kendisine 
yakıştığı gibi söyler. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Estağfurullah. 
BAŞKAN — Sayın AdıbehT, rica ederim... 
İSMET SEZGİN (Devamla) — «İkinci Atatürk» 

uydurmacasından kuvvet alarak, Atatürk'ümüzün il
keleriyle birlikte, O'nu, tarihin nisyan sayfalarına bı-
rakıvereceksiniz. Böylece, O'nun üzerinde titrediği ve 
millet ve milliyetçilik ilkelerine karşı çıkacaksınız. 
«Millet» adını ağzınıza almayacak, onun yerine, Ata
türk'ün ona verdiği mananın tamamen dışında kul
landığınız «halk» sözünü yerleştirmeye kalkışacak, 
hatta solculuğun gerçek milliyetçilik olduğu ucubesi
ni rahatlıkla söyleyebileceksiniz. 

Çünkü, diyalektif size, enternasyonalciliği salık 
vermiştir; çünkü, doğmanız böyle buyurmuştur. Bu 
buyruk namına, oklarınızı cumhuriyetçiliğin, milliyet
çiliğin bağrına saplayalbilmişsûnizdir. Çünkü, kendisi 
tarihi inkâr etmiş, tarihi maddeciliğin üstünde bir 
tarih kabul etmemiştir. IBu, böyle olduğu içindir ki, 
karşısında tarihli maddeciliğin tutunanıayacağı Türk 
tarihini, onu yaratanların sembollerini, resimlerini 
oturumlara asmak suretiyle ve «faşist gençlük yetişi
yor» bahanesiyle, safsatasıyla ve de enternasyoıınalcÜLk 
tutkunuz adına unutturmaya kalkışmışsınızdır. Böyle
ce, yeni kuşaklan, tarih bilinçlinden yoksun, ne dü-
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nün ne de bugünün değerleri hakkında yargısı olma
yan, dolayısıyla da, gelecek için sağlam perspektifleri, 
idealleri bulunmayan, boşlukta dönen yığınlar halin
de oluşturmak, benimsediğiniz ve sahneye koyduğu
nuz o diyalektiğinizin icabıdır ki, devrim, zamanı 
geldiğinde kolayca ve direnmemiz kendisini kalMS et
tirebilen. Bu diyalektik icabı, Atatürkümüzün inkı
lapçılığını devrimle değişmiş ve oku da, temsil ettiği 
ilkenin bağrına saplanmakta beis görülmemiştir. Böy
lece, Şeytanla nikâhın yüklediği vecibeleri bir bir ye
rim getirecek ve özleminiz olan asıl iktidarın orta
mını hazırlayacaktınız. O da, kapının tokmağını çe
virecek ve düz ayak gelip yerleşiverecek. Öyle değil 
•mi? Veıregeldiğiniz savaş bunun savaşı değil mi? 
Bunun savaşı değil mi idi? Bu 'böyle iken; «Anarşiyi 
derhal ortadan kaldıracağız; ana ve babaların göz
yaşlarına son vereceğiz» şeklindeki sözlerimizin arlık 
manası kalır mı idi? Anarşi ve asayişslMlk, ülkenin 
gündeminde birimci madde olarak yer alır mı Mi? 

Anarşiye bilçibir zaman doğru teşhis koymamıştı
nız ki, bugün, onu ortadan kaldırabileceksiniz. Ayrı
ca, bu doğru teşhisi koymak işimize de gelmezdi ve 
gelmez. Çünkü, ona doğru teşhisi koyacak olursanız, 
önce kendinizi yakalamanız, kendinizi tutuklamanız, 
kendinizi mahkûm etmeniz gerekirdi. (AP sırların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu durumda Siz, kendi kendinize sönmüyorsa
nız, size biz soruyoruz:ı Anarşi neden durmuyor? 
Neden, duracağı yerde, tırmanıyor? Neden, hepimizi 
üzen, dillıun eden kardeş kanı hâlâ dökülüyor? Ne
den, iki ayda yüzden fazla gencimiz maalesef hayat
larından oluyor değerli arkadaşlarım? (CHP sırala
rından gürültüler) 

Durum igerçekten ciddi, gerçekten vahimdir. Bu 
durumda hiçbir Türk vatandaşının memnunluk duyması 
beklenemez. Anarşi karşısında yapılacak şey, ger
çekleri, _ rakamları küçültmek, kamuoyundan sakla
mak, «biraz daha sabır, biraz daha sabır» diyerek 
eveleyip gevelemek değil; anarşinin kaynağına cesa
retle inip, ona, doğru teşhis koymak ve onun gerek
tirdiği köklü tedbirleri alabilmektir. İşte, bizim, Sa
yın Ecevit yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisiyle 
Ibu konudaki tartışmamızın nedeni sadece budur. Çün
kü, biz inanıyoruz ki, anarşiyle mücadelemin ilham 
kaymağı Atatürk milliyetçiliğidir. Bunun için, milli
yetçiliğe, cephecilik ithamlarınıza bakmadan» sımsı
kı sarılıyoruz. Çünkü, milliyetçilikten, cepheciliği de
ğil, bölücülüğü değil; Misak-ı Milli hudutları içen
deki Türk vatanının bütün fertlerini; kaderde, kı-

— 620 

vançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün halinde, 
milli şuur ve ülküler etrafında toplayan, Türk milli* 
yetçiliğinii anlıyoruz. İşte, bu anlayış ile, sosyal dev
let idealine sahip çıkmış, çağdaş medeniyet seviyesi
nin üstüne ulaşmayı amaç bilmiş ve bu ülkemin gerek
tirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma hanı-
îerenini, insan haysiyetinden, hür domekratik düzen
den hiçbir fedakârlık yapmadan gerçekleştirmenin 
zorluğunu, sıkıntısını değil, bunun kıvancını ve şerefi
mi duymuşuzdur. Gerçekte, muarızlarımızı ürküten 
ve hırçınlığa sevk eden, bu basanlarımız olmuştur. 
Bu başarılarımızdır ki, bugün Türkiye'yi, kendi tek
nolojisini bizzat yaratabilmek düzeyime erîiştirmiştir. 

Sayın Ecevit haariarlar: Paris'te 1976 yılında 
bizzat katıldıkları bir açık oturumda, kendileri, bizim 
gibi ülkelere özgü olması gereken modelin, dış katkı 
olmadan, devrim süreciyle yaratılabileceği» görüşü
nü savunurken, büyük ekonomist Rostow, Türkiye' 
ııin kalkınma modelimin, dünyada geçerli iki model
den biri olduğunu açıklıyor ve Türkiye'nin, kendi 
teknolojisini bizzat yaratacak bir gelişmişlik düzeyi
ne ulaştığını da delilleriyle ortaya koyuyordu. Ros-
tow, bu görüşünü ayrıca New - York Times'de bir 
makale halinde yayınlamıştır. 

Türkiye bu düzeye gelmiş ise, ilhamımız, bölü
cülükte JI değil, sol doğmadan değil, milliyetçilikten, 
Atatürk milliyetçiliğinden aldığımız için gelmiştir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesler1!) 1946'dan beni 
savunageldiğimiz millet egemenliği kavgamız, milli
yetçiliğin ta kendisi olmuştur. İşte, o niilliyetçilllk 
bilinç ve iradesiyle ve onun verdiği hamleci ruhla, 
Türkiye'ye beş Türkiye dalha kattık; hem de, nüfusun 
bir kat artmış olmasına rağmen. 

Ecevit yönetimindeki CHP iktidarının, «enkaz» 
diye adlandırdığı, «batan Türkiye» diye adlandırdığı, 
dış aleme jurnal ettiğiniz Türkiye, rakamlarla nasıl 
bir Türkiye'dir, geliniz, şimdi onu birlikte görelim. 

Birinci Plan döneminde % 6,6' ikincisinde % 
7,1, üçüncüsünde %.6,8 olmak üzere, plan dönemin
de ortalama % 7'Iik bir kalkınma hızı sağlayan; 1964 
yılında toplam maliyeti 23 milyar liralık 2903 yatırım 
projesini, 1977'de toplam maliyeti 870 milyar lirayı 
bulan ve 9061 yatırım projesine yükselten, Birinci 
Plan döneminde 60 milyar lira olarak gerçekleşen 
yatırım hacmini, üçüncü plan dönemi sonunda 570 
milyara çıkaran ve Dördüncü Plan döneminde bu 
hacmi bir trilyonun üstüne çıkarmayı planlayan; 
1964'ün 13 milyarlık bütçesini 1977'de 260 milyar 
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Türk Lirasına çıkaran; 1964'ün 10 milyarlık mevduat 
hacmini, 1977'de 200 milyar liraya yükselten; bugün 
4,5 milyar kilovat saat olan elektrik üretimini, 1977' 
de 21 milyar kilovatsaate çıkaran, Türk köylü nüfu
sunun yarısını karanlıktan kurtaran ve Türkiye'nin 
63 ilini enterkonnekte sisteme bağlayan; 1964'ün 400 
bin ton demirçelik üretimini, 1977'de 3 100 000 to
na; 1964'ün 400 bin tonluk gübre tüketimini 7 mil
yon tona; 1964'ün 3 milyonluk çimento üretimini 14 
milyon tona; 1964'ün 14 milyonluk hububat üreti
mini 25 milyon tona çıkaran; 1964'ün 731 bin ton şe
ker üretimini 1 010 000 tona çıkaran; Kerkük pet
rolünü İskenderun'a akıtmayı başaran, demirinden 
alüminyumundan, bakırından, kükürtünden sonra, 
volframını, çinkosunu, kromunu, boraksım, manyezi
tini işleten ve bunları geliştiren; asfalt yollarını Edir
ne'den Van'a; Samsun'dan Ardahan'a kadar uzanan, 
Edirne'yi gülbulak'a, Edirne'yi İskenderun'a bağlaya
rak, sürat yollarının yapımına başlayan yurdun her 
köşesine yaptığı hava meydanlarını, havalimanlarına 
dönüştüren Türkiye mi, batan Türkiye'dir? Bu mu
dur devralınan enkaz? (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

1964'ün 54 bin hektar araziyi sulayabilirken, 
1977'de bunu 1 120 000 hektar sulayabilen; 1964'te 
52 bin traktöre sahip iken, 1977'de 400 bin traktöre 
sahip olan ve yılda 100 bin traktör isteyebilecek hale 
gelen; 100 yılda ayakkabı imalinden demir-çelik üre
tir hale gelen ve bugün de Eskişehir'de lokomotif, 
Gölcük ve Taşkızak tersanelerinde gemi yapan, kendi 
motorunun üstüne damgasına vurmaya kararlı olan; 
yılda 100 bin otomobil üreten; 6 milyon çocuğunun 
tümüne ilkokul sağlayan; ortaokulu köye, liseyi ilçe
ye, bucağa indiren; bütün ülkeyi 19 üniversite ve 29 
akademiyle bezeyen; televizyonu Türkiye'ye getiren 
ve bütün ülkeye yayan Türkiye mi batan Türkiye' 
dir? Bu mu devralınan enkaz? (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kalkınma hamlelerini böylesine bir gayretle ba
şarıya ulaştırırken, çeşitli zümreleri de en yaygın bir 
şekilde sosyal güvenliğe kavuşturma hamlelerine giri
şen; Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal muh
tevalı kanunu ile 500 bin ihtiyar ve çalışamayacak 
durumda bulunan vatandaşımıza maaş bağlayan; bü
tün fertlerim sağlıklı yaşama hakkına, parasız heki
me, ilaca kavuşturacak genel sağlık sigortasını ger
çekleştirmeye yönelen; sosyal güvenlikten muhtaç aile
lerin, Devletin yardımı ile, dağılmadan, hayatlarını 
devam ettirmelerini hedef alan; 1965 yılında köylüsü-

| ne verdiği 1,5 milyar krediyi, 1977 yılında 100 mil
yar liraya çıkaran; 1964 yılında esnafa verdiği 200 
milyon liralık krediyi, 1977 yılında 12 milyar liraya 
çıkaran; 1964 yılında çiftçisine destekleme alımla
rıyla 2 200 000 000 lira verirken, 1977 yılında bunu 
46 milyara çıkaran; çiftçiyi, köylüyü, esnafı, işçiyi, 
dargelirliyi, memuru, emekli dul ve yetimi ülkenin 
imkânlarından azami ölçüde istifade ettirmeyi başa
ran bir Türkiye mi batan Türkiye'dir? Bu mu enkaz 
halinde aldığınız devir? 

Son 10 yılın kalkınma hızları mukayese edildiğin
de, dünyanın ileri kalkınmış ülkeleri arasında Japon
ya'dan sonra ikinci sırayı alan; dünyada, yiyecek ve 
giyecek ithal etmeyen 9 ülkeden biri olan; Federal 
Almanya'nın - 3,2; İtalya'nın - 3,7; İsviçre'nin - 7,6; 
Portekiz'in - 10 oranında kalkınma hızı gerçekleşti
rebildiği 1975 yılında % 8'lik bir kalkınma hızına ula
şan; dış borç yükü bulunan 30 ülke arasında ancak 
24 ncü sırayı alan bu Türkiye mi hasta adamdır? Bu 
Türkiye mi, batan Türkiye'dir? Bu mu, devraldığınız 
enkaz, değerli arkadaşlarım? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Enkaz değil, 10 ta
ne kaz. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Türk ekonomisini beş haneli rakamların öte-

I sine biz götürdük. Geldiğimiz olan nokta ise, 13 hane
li rakamı ifade eder. Rakam kavram ve muhayyile
leri hâlâ onbinlerde kalan Halk Partisinin, trilyonları 
idraklerine sığdırmaları elbette olanak dışıdır. 

Değerli milletvekilleri, iş ve hizmet üretmekten 
çok laf üretmeyi, politikasının temeli yapan, sosyal 
devleti sosyalist Devjet ile karıştıran CHP, fukara-

| hk, sefalet ve cehalet edebiyatı yaparken, ülkemi
zin, ulusumuzun, yüzyılların ötesinde gelen dertlerine, 

I çilelerine, ıstıraplarına çare bulmak yerine, onları 
sömürmeyi tercih ederken, Adalet Partisi olarak biz, 
sosyal refah devletinin duvarlarını örüyorduk; fu
karalığı, sefaleti, cehaleti yenme savaşını veriyorduk; 
dertlere, çilelere paydos diyorduk; Gelir dağılımında
ki dengesizlikleri gidermeye, refahı tabana, özellikle 

I iktisaden güçsüz zümrelere yaymaya çahşıyorduk. 
I Örnek mi istiyorsunuz aziz arkadaşlarım? İşte ör-
I neklerin birkaçı: Türk memurunu, emeklisi, dulu ve 

yetimine, Tanzimattan bu yana en büyük hizmeti, en 
büyük güvenceyi Adalet Partisi olarak biz getirdik de-

I ğerli arkadaşlarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
E alkışlar) 
I Ayrıca, iktidarlarımızda, 1897 sayılı Devlet Me

murları Kanunumuzda intibakları, personel hakları 
I düzenlenmiştir. 
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Bütün memurların yan ödeme almaları sağlanmış
tır. 

Memur emekli ikramiyeleri 30 maaşa çıkarılmış
tır. 

1970 öncesi emeklilerin intibakları yükseltilmiş
tir. 

Kadın memurlara 20 yılda emekli olma hakkı sağ
lanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, 5 dakikanız var. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, benim 

en az 10 dakikam müdahale ile geçti Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Ben tespit ediyorum efendim. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, Türk işçisine, kadınımıza, memura, çiftçiye, es
nafa ve toplumun bütün kesimlerindeki vatandaşları
mıza, Adalet Partisi ve Adalet Partisinin kurduğu 
iktidarlar büyük hizmetlerde bulunmuşlardır ve bun
larla ilgili kanun teklif ve tasarıları Mecliste bulun
maktadır. 

Genel Sağlık Sigortası Tarım Sigortası, 
MEYAK, İYAK, Bağ - Kur Kanun değişikliği, Ge
lir Vergisi Kanununun tadil tasarısı, çiftçilerin Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olana borçlarının 
ertelenmesi, yurt dışında çalışan işçilerin tasarrufları
nın daha iyi değerlendirilmesi, yurt içinde çalışan işçi
lerimizin ikinci emekliliklerinin sağlanabilmesi gibi 
kanun teklif ve tasarıları bu meyanda sıralanabilir. 

Değerli arkadaşlarım, rakamlarıyla ve kısaca be
lirtmeye çalıştığımız, kalkınmamızın gerçekleştirilme
sini uyguladığımız ekonomik ve sosyal politikamızdan 
da, zamanın bize verdiği imkân ölçüsünde kısaca bah
setmek isterim. 

Adalet Partisi.bir zümre, bir sınıf partisi değil, bir 
büyük kitle partisidir. Bu büyük kitlenin görev ve so
rumlulukları, hak ve menfaatleri, özlem ve arzulan 
vardır ve bunlar büyük bir denge ve uzlaşım içinde 
tutulur. Kitle partilerinin, sınıf ve doktrin partilerin
den farkı buradadır. Kitle partilerinin amacı, doktrin 
ve sınıf partilerinin aksine, insan haysiyetinin, saygı
dan kaynağını alan bir uzlaşma içerisinde, ekonomik 
ve sosyal dengeyi kurmak, sosyal barışı sağlamaktır. 
Bu anlayış ve barış içinde, hür ve müreffeh yaşama
yı güvence altına almaktır. 

(Ekonomik ve sosyal dengenin, sosyal barışın sağ
lanması için araç olarak seçilen Anayasamızın ilke
leri, yurt ve dünya gerçekleri, milletimizin arzu, ihti
yaç, özlem ve eğilimleri, ülkemizin imkân ve kaynak
ları da gözönünde tutularak, akılcı, yapıcı, gerçekçi, 

canlı, dinamik ve kökü dışarıdaki «izm»Ierden uzak 
bir yol seçtik. Bunun en güzel örneklerini, ekonomik 
ve sosyal yaşantımızın bütün bölümlerinde boy verdi
ğini gördünüz, bunları biraz önce sunduk. 

Adalet Partisinin hedefi, demokrasiyi kendine ha
yat tarzı olarak seçen milletimizin sevinci, mutluluğu, 
yarına olan güveninin sağlanmasıdır. Bu hedefe, fer
din istediği işi tutabilme hakkını esas alan ekonomik 
düzenle varılabileceği inancındayız. Bu, esasen bir 
Anayasa hükmüdür değerli arkadaşlarım. 

Günümüzde devlet, ekonomilere biraz daha faz
la, biraz daha değişik bir açıdan girmekte, milli fayda 
ve milli huzurun sağlanmasında kendini görevli gör
mektedir. 

Çağımız devletine, yurt ve millet bütünlüğünün 
korunması, iç ve dış güvenliğinin sağlanması gibi kla
sik görevlerin yanı sıra, insanı maddi ve manevi alan
la teçhiz eden, onu yücelten ekonomik ve sosyal 
ödevler de vermiştir. 

Bu amaçla, devletin gelir dağılımının düzeltilmesi 
ve refahın, önceliklere göre, iktisaden güçsüz zümre
lere ve geri kalmış bölgelere yaygın hale getirilmesi 
için gerekli tedbirleri almak zorunludur. 

Hizmet dönemlerimizde hep bunları gerçekleştir
meye çalıştık. Türk milletinin her ferdine, kabiliyetle
rinin geliştirilmesi için eşit fırsat ve imkânlar veren, 
eğitim ve öğretim müesseseleri, ekonomik, sosyal ve 
kültürel hizmetlerini milletimizin ayağına götüren ku
rumlar, sosyal güvenlik haklarından bütün vatandaş
larımızın faydalanmasını sağlayan kuruluşlar, iktidar 
dönemlerimizde gerçek güç ve kişiliklerini bulmuş, eser 
ve hizmetlerini kat kat artırmışlardır. 

Bu, vatandaşı mutluluğa ulaştıran sosyal refah dev
letidir. Amacımız, bütün müessese ve değer yargılarıy
la, bu sosyal refah devletini kurmaktır. 

Sosyal refah devleti, bazılarının düşündüğü gibi, 
sosyalist devlet değildir. Sosyal refah devletinin ana^ 
hedefini teşkil eden topyekûn kalkınma, ekonomik ge
lişme ve büyümenin tabii sonuçları olan, daha çok ve 
daha ucuz üretim, daha çok istihdam, daha çok ihra
cat ve daha çok gelişen bütün gruplar, özellikle ça
lışanlar, sosyal adalet ve gelir dağılımında denge ilke
lerine göre yararlanacaktır. 

Ekonomimizi, rekabet gücü olan ve kendi kendini 
sürükleyen bir seviyeye ulaştırmak, hedefimizdir. Bu 
hedefe ulaşmada aracımız, Anayasamızca da belir
lendiği gibi, karma ekonomi düzenidir. En hızlı, en 
kestirme ve milletimizin ülkü ve tercihlerine en uy
gun yöntem de budur. Bu çözüm yolu, bütün dünya-
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da denendiği ve başarılı olduğu görüldüğü halde, hızlı 
kalkınmak ya da düzeni değiştirerek sonuç almak kas
tıyla belirli yöntemlerin arayışı içinde olanların, sos
yal demokrasiyi çok aşan bir kollektivizme dayalı bir 
merkezi planlama içinde güdümlü bir rejim İsteyen
lerin amaçlarının, ekonomik mülahazalardan ziyade, 
siyasal İhtiraslarla ilgili olduğu ortadadır. 

'BAŞKAN — Toparlayın sözünüzü Sayın Sezgin. 
ÎSMET SEZGİN (Devamla) — Şüphesiz, bu gay

retler boşunadır. 
Ekonomik gelişme ve büyümenin, dolayısıyla, kal

kınmanın, Anayasamızda teminat altına alınan hak ve 
özgürlüklerin zedelenmeden, halkımızı asgari geçim 
seviyesinin altında bir yaşama mecbur etmeden ger
çekleştirilmesi, kalkınmamızı yavaşlatma pahasına da 
olsa, esastır. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik gelişmelerin hız
landırılmasında, ekonomik Sistemlerin, 'içice girdiği 
'büyük bir yarışın İçinde bulundukları çağımızda, libe
ralizm sosyalleşmek, sosyalizm İse liberalleşmek eği
limini sürdürüyor. Ekonomik gelişmeler, adam başına 
üretim adam başına tüketim oranlarıyla ölçülüyor. 
Devletlerin, ekonomileri üzerindeki etkileri gün geç
tikçe artıyor. Ekonomik hudutlar kaldırılıyor, açık 
toplumlar meydana geliyor; bütün İnsanlığın refah ve 
saadeti bahis konusu oluyor. 

•BAŞKAN — Bağlayın Sayın Sezgin. 
'İSMET (SEZGİN (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, sözlerimin 

sonuna geliyorum : Takipçisi olduğumuz husus, Sizin 
vaat edip gerçekleştiremediğiniz baz» taahhütleriniz-
dir. Taahhütlerinizi yerine getirmenizi bekliyoruz. 
Kaybedecek bir günlük zamanınızın olmadığını Söy
lüyordunuz. Acelenizin nedeni, İki ay geçmeden anla
şıldı. Aceleniz, Devleti işgaldeki sabırsızlığınızdan, (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) siyasal ortaklarınıza 
'borçlarınızın muacceliyet kesbetmesi endişenizden... 

(MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 'Sayın Baş
kan, lütfen... 

BAŞKAN — İkaz ediyorum sayın üye, ikaz edi
yorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 10 dakika 
geçti Sayın Başkan. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — ...militan örgütle
rinizin baskısından ileri geliyor. Aceleniz, Türk me
muruna reva gördüğünüz zulmün ötesinde... 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 

Başkanını. 

...Seçimle işbaşına gelinen birlik ve... 
Müsaade eder misiniz şu kadarım okuyayım? 
BAŞKAN — Bağlayınız efendim, bağlayınız. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Seçimle işbaşına 

gelmiş kooperatif yöneticileri, yasalar hiçe sayılarak, 
hem de bir daha seçilmemek üzere görevlerinden alı
nıyor. Partizanlığın böylesi, kin, hırs ve (öfke ile bir
leşince, bu işlem ölülere kadar uzanabiliyor. Üç yıl 
önce Hakkın rahmetine kavuşmuş bir vatandaşımız, 
Tariş Üzüm Birliği Yönetim Kurulu üyesi merhum 
Dr. Hüseyin Orhon dahi, bu partizan kıyımınızdan 
kendisini kurtaramıyor. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, süreniz 5 dakika geçi
yor efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kan, Tüzük, Tüzük... 

İSMET SEZGİN (Devamla) — İşte, CHP bu de
mektir; ya ölüye işten el çektirir, yahut da cezaevin
de bulunan tutukluyu müdür tayin eder. CHP hâlâ, 
«Devlet benim» diyebilmekte, Devleti kendi düzeyine 
düşürmeye kalkışmaktadır. Bunun için de, doğa ka
nunlarından üstün olduğunu kendi kanunundan anla
dığı sonuçla, değerli arkadaşlarım, Yükseköğrenim 
Kredi Yurtlar Kurumuna ve onun yurtlarına «Top
rak işleyenin, su kullananın» kafasıyla girebiliyor. Ça
resizliğin, tecrübesizliğin... 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bitiriniz lütfen. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
Çaresizliğin, tecrübesizliğin, bilgisizliğin, samimi

yetsizliğin, partizanlığın bir karışımı olan Sayın Ece-
vit Hükümeti, her gün biraz daha artan sorumsuz
luğu ve umursamazlığı ile, CHP'nin basın ve propa
ganda merkezi haline dönüştürülen TRT'de de doğa 
kanununu sürdürmektedir. (Ne var ki TRT'nin böyle
si bile, Sayın Ecevit Hükümetini mîlletimizin yargısın
dan kurtaramayacak ve onun ayıplarını örtemeyecek
tir. 

Hepinize derin saygılar sunar, Bütçenin yüce mil
letimize, Devletimize, ekonomimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim değerli arkadaşlarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri ve şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Altan Oymen'dedir; buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — (Söz istiyorum 
efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Alpaslan, artık, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupuna söz verdim; ondan sonra zatı
âlinize söz vereceğim* 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, ben 
öncelikle Söz istiyorum; Sayım Grup Sözcüsü daha 
sonra konuşabilir. 

BAŞKAN — Söz verdim efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, ben 
haber gönderdim zatıâlinize, ben öncelikle söz rica 
ediyorum ve İçtüzüğe göre bana verilen hakkı kulla
nıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gayet tabii, bana intikal et
tiği andan itibaren size söz vermeik durumundayım 
(Sayın Alpaslan. 

BÜTÇE- KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, ben, 
Kanunlar Müdürlüğüne daha evvel söyledim. 

BAŞKAN — Saym Alpaslan, bana intikal ettiği 
andan itibaren size söz vermek durumundayım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Rica ediyorum 
Sayın Başkan, önce bana söz vermeniz gerekmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bana intikal ettiği 
andan itibaren... 

Buyurun efendim, buyurun. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — İçtüzük gere
ğince, ben siöz istedim, öncelikle bana söz vermeniz 
lazımdır efendim. 

'BAŞKAN — Arkadaşımı kürsüye getirdim, indi-
remenı ki artık. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
daha önce ben haber gönderdim ve söz istedim. Sö
zü önce bana vermeniz gerekir; ben, zatıâlinize ha
ber gönderdim efendim. 

BAŞKAN •— Bana intikal etmedi Sayın Alpaslan. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Söz sırası Ko
misyonundur, İçtüzüğü çiğniyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Çiğnemiyorum ben, intikal ettiği 
şekilde uygulama yapıyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, ben, 
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Kanunlar Müdürlüğüne haber göndererek söz istedim. 
Şimdi Söz hakkı benimdir. Beni, söz hakkından mah
rum edemezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, söz hakkı vereceğim. Ne
den acele ediyorsunuz? (CHP sıralarından gürültüler) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, ben 
önceden haber gönderdim; Tüzüğü çiğniyorsunuz. 
(CHP sıralarından «Tüzüğü çiğniyorsunuz, Tüzüğü, 
Sayın Başkan» sesleri) 

iBAŞKAN — Söz hakkı vereceğim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Buraya gelen 
yalan yanlış Söyleyecek; siz, Komisyona söz verme
yeceksiniz. Öncelikle söz hakkımız vardır Sayın Baş
kan; sizin takdirinizde değildir. 

BAŞKAN — Saym Alpaslan, Grup Başkanvekili 
arkadaşımı kürsüye getirdim. Artık bunun geri dönü
şü yok. (CHP sıralarından gürültüler) 

Buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, İçtüzüğün 62 nci maddesine göre, Komisyonun 
gruplardan önce Söz hakkı vardır efendim. 

BAŞKAN — Hakkı vardır Saym Uysal; biliyo
rum; fakat arkadaşımı buraya kadar getirdim, davet 
ettim. (CHP sıralarından gürültüler) 

Buyurun Sayın Öymen. 
CHP GRUPU ADINA ALTAN ÖYMEN (Anka

ra) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 1978 Bütçe 
Kamunu tasarısı üzerindeki görüşmelerin son saatlerine 
çelnriş bulunuyoruz. 

'Bu görüşmelere katılan; bu görüşmelere, yaptık
ları konuşmalarla, eleştirilerle katkıda bulunan bütün 
arkadaşlarımı, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Mec
lisi Grupu adına saygıyla selamlarım. 

17 Şubattan beri gecelerin hayli geç saatlerine 
kadar süren bu görüşmeler sırasında, zaman zaman 
sert tartışmalar olmuştur; birkaç üzücü olay da olmuş
tur; ama iktidar ve muhalefet mensupları arasında uy
gar bir tartışma düzeyinde sürdürülen yararh görüş
meler de olmuştur. 

Biz, bu bütçe görüşmelerinin son gününde, o ger
ginlik saatlerini ve üzücü oîayları değil; daha çok, o 
uygar ve olumlu tartışmaları hatırlamayı yeğ tutuyo
ruz ve bundan sonraki siyasi hayatımızın öyle bir tar
tışma düzeyi içinde gelişmesini diliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, Adalet Partisi adı
na bu bütçe görüşmeleri sırasında baştan beri yapılan 
çeşitli konuşmalardan sonuncusunu biraz önce Sayın 
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tsmet 'Sezgin yaptı. Bu konuşmanın asıl ağırlığı, daha 
önceki Hükümet dönemlinde yapılmış olduğunu belirt
tiği bazı işler üzerinde rakamlar sıralamaktı. 

Bu, Adalet Partisinin yetkililerinm öteden beri uy
guladıkları bir metottur. Arka arkaya bazı rakamları 
süratle sıralarlar; çimento üretimi şu kadar artmış, 
elektrik üretimi bu kadar artmış ve böylelikle, «Biz, 
büyük Türkiye yarattık» derler. Yalnız, bu rakamları 
biraz dikkatle gözden geçirirsek ortaya şöyle bir tab
lo çıkıyor : 

Türkiye, geçen yıl % 5 oranında bir kalkınma hızı 
sağlamış bulunuyor. Sayın sözcünün belirttiğine gö
re, bu hız ve daha önceki yıllarda sağlanan hız, Tür
kiye için çok önemli bir aşamadır ve bunun için, 
örneğin Almanya'yı gösteriyor; Türkiye'de kalkınma 
hızı % 5 Olurken, Almanya'da % 3,5 olmuş, Fran
sa'da şu kadar olmuş... 

Bir de şuraya bakarsanız, Almanya'da nüfusun 
artış hızı nakıs (yani —) % 0,5tir. Yani Almanya'nın 
nüfusu artmamakta, azalmaktadır. Çünkü orada ölüm
ler, doğumlardan daha fazladır; gelişmiş bir ülke ol
duğu için, daha azdır. Bunu çıkarttığımız zaman, orta
da, Almanya ile Türkiye arasında bir mukayese yap
tığınız zaman, bu mukayesenin çok değişik sonuç ver
diğini görürüz. 

Bunun gibi rakamlar, tek başına, kendi içinde bir 
ilerleme göstermek için arka arkaya her konuda sıra
lanmaktadır. Bu usulün, işte, «Çimentoyu şu kadar 
yükselttik, bunu şu kadar yükselttik; böylelikle bir 
Büyük Türkiye yarattık» konusunun münakaşası, mu
hasebesi burada bir kere yapılmıştır. 1976 Bütçesi 
burada konuşulurken, Cumhuriyet Halk Partisinin 
Genel 'Başkanı, rakamları, Türkiye'nin içindeki muka
yeseler suretiyle değil, Türkiye'nin komşu ülkelerle 
ve diğer dış ülkelerle arasındaki mukayeseler şeklin
de ortaya koymuş ve o zaman çok değişik bir tablo 
çıkmıştı. 

'Elektrik üretimi bizde ne kadarmış, ne kadara 
ulaşmış? Sayın sözcünün söylediği gibi, o zaman bun
ları Başbakan 'Demire! Söylüyordu. Bulgaristan'da ne 
kadara ulaşmış, Yugoslavya'da ne kadara ulaşmış, 
Yunanistan'da ne kadara ulaşmış? Bunlar olduğu gibi 
ortaya çıkmıştır. Ayrı ayrı, tekrar tekrar söylemek ye
rine birkaç örnek vermek istiyorum. 

«1964'ün 13 milyarlık bütçesini, 1977'de 260 mil
yar liraya çıkardık» diyor sayın sözcü. Bu miktarı 
beîirtirken, aradaki enflasyon hızını hiç dikkate al
mıyor. Eğer böyle bir uygulama yapılırsa, bu Bütçe, 
1964'te 15 milyar iken, 64 milyara çıkmış oluyor. Ara

da bütün ülkelerin normal kalkınma hızları gözönün-
de tutulursa, böyle bir kalkınma hızı da normalin 
ötesinde bir mana ifade etmiyor. 

«1964'ün 400 bin ton demir - çelik üretimini, 
1977'de 3,1 milyon tona çıkardık» diyor, «Gübre üre
timini şu kadara çıkardık» diyor, «çimento üretimini 
bu kadara çıkardık» diyor. Halbuki kişi başına düşen 
ham çelik üretimi Çekoslovakya'da 912 kilo, Roman
ya'da 408, İtalya'da 365, Bulgaristan*da 270, Yugos^ 
lavya'da 134, Yunanistan'da 71 kîlo, bizde ise 44 kilo 
oluyor. Kilovat olarak enerji üretimi : 36 milyar ki
lovat/saat enerji üretiyor Romanya, Türkiye'nin aşa
ğı yukarı İki misli kadar, bunu 1976 yılında 42 mil
yar kilovat/saate çıkarmış; Türkiye ise hâlâ 21 milyar 
kilovat/saat üretiyor. 

'Böylelikle, bu rakamları vermemin sebebi, öteden 
beri Adalet Partisinin, «biz şunu yaptık, biz bunu 
yaptık; biz şu kadar ürettik» dediği zaman ve bu mu
kayeseyi yaptığı zaman, bir yanlış tabloyu ortaya çı
kardığını göstermek içindir. 

Bir insan, bir otomobilde 20 kilometre hızla gi
diyorsa kendisini ilerlemiş görebilir; ama yanından 

, 60 kilometre hızla geçen bir otomobil varsa, bu ilerle
me nispi bir ilerlemedir, o otomobile göre geride ka
lan bir ilerlemedir. 

Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Sezgin bütün bun
lara dayanarak, Türk ekonomisinin bir enkaz halinde 
değil, bir «Büyük Türkiye» yönetimi halinde olduğu
nu Heri sürdü. Sadece bu rakamları sıraladı. Bunun 
karşısında, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu borç 
durumunu, karşı karşıya bulunduğu ödeme sorunla
rını h:'ç dikkate almadı. Bunları da eğer gözden geçirir
sek, o zaman ortaya çok değişik bir tablo çıkmakta
dır. 

Geçtiğimiz yıl, Türk toplumu, her alanda olduğu 
gibi, ekonomik ve mali alamda da, Cumhuriyet tarihi
nin en ağır bunalımını yaşatmıştır. Temelinde, ge
lişmekte olan ülkelerin bünyesine hiç uymayan yan
lış ve sakat ekonomi anlayışının bulunduğu bu ağır 
bunalım, tüm yönleriyle, geçmiş koalisyon hükümet
lerinin, Devleti parselleme anlayışının, devlet olanak-? 
krını parselleme anlayışının sorumsuzluğu içinde gh> 
tikçe daha koyulaşmış ve nihayet geriye, tüm yönle
riyle yıkıma uğratılmış bir ekonomi ile, verimsiz, ada
letsiz ve kaynakları tüketilmiş bir kamu maliyesi ve 
bunun yanında bir yığın dış ödeme güçlükleni bırak
mıştır. 
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Şimdi, bütün bunları müdafaa etmelerine karşın 
muhalefetin sayın sözcülerinin, kamuoyundan gizleye
ni edikleri ve batta burada bu bütçe müzakereleri de
vam ederken, bir muhalefet partisine mensup bir ar
kadaşımızın, «ekonomik tahribat» diye bizzat nitelen
dirdiği bu ağır ekonomik bunalım ortamı içinde eşi
ne ender rastlanır bir enflasyon, yoksulu daha yok
sul, zengini daha zengin yaparak, geniş halk yığınla
rının yaşamlarını neredeyse biyolojik gereksinmeler 
düzeyine indirmiş, ekonomik iç ve dış dengesini de 
onarılması güç bir biçimde yıkıma uğratmıştır. 

Dış ödeme güçlükleri, Devletin saygınlığına gölge 
düşürürken, aynı zamanda yol açtığı ithalat tıkanık
ları nedeniyle, yatarım ve üretim faaliyetlerini yer yer 
durma noktasına getirmiştir. Aynı nedenle, işsizlik 
oranı da, şimdiye dek görülmemiş boyutlara ulaşmış
tır. Döviz yokluğu yanında enerji kıtlığı, yatırım, üre
tim ve istihdam alanındaki sorunları büsbütün ağır
lattırmış ve sonuç olarak, ekonominin büyüme hı
zı, son on yılın en düşük düzeyine inmiştir. 

İki ay öncesinin iktidarı olan bugünkü muhalefe
tin, «Gelişen, güçlenen Türkiye'nin gurur tablosu» di
ye nitelemekten çekinmediği bu tablo içinde, 1977 yılı 
ortalarından itibaren Türkiye mal darlıklarının ve 
yokluklarının, ihtikârın ve karaborsanın, vurgunla 
soygunun ve nihayet dış âlemde zamanında yerine ge
tiremediği taahhütlerin simgelediği bir ülke haline dö
nüştürülmüştür. 

O sıralarda bu karanlık tabloyu hükümet ilgilile
rine hatırlatarak önlem alınmasını isteyenleri felaket 
teHaîlığıyîa karalayanlar, sonunda, geçen eylül ayın
da tedbirler paketi altında uygulamaya koydukları ya
rım yamalak bazı önlemlerle durumu daha da karma
şık hale getirmişlerdir. 

Geniş halt yığınlarının, geçtiğimiz yıl boyunca tüm 
ağır ve acı yanlarıyla yaşadığı ve hâlâ anılardan silin
meyen bu gerçekleri bir kez de rakamlarla, gösterge
lerle ortaya koymakta, kuşkusuz, yarar vardır. 

Bir çığ gibi büyüyerek, memurun, işçinin, köylü
nün, dulun, emeklinin, yetimin, esnafın ve sanatkâ
rın, özetle tüm dar ve değişmez gelirlilerin geçim ko
şullarını dayanılmaz biçimde ağırlaştıran enflasyon 
hızı, geçtiğimiz yıl içinde, gerçeği yansıtmaktan uzak 
olan fiyat endekslerine göre, % 50'ye yaklaşmıştır. 
Nitekim, 1976 yılı sonunda 429,7 olan toptan eşya fi
yat endeksi, 1977 yılı aralık ayı sonunda 584,8 puana 
çıkarak, % 36,1 oranında bir artış kaydetmiştir. Yine 
geçtiğimiz yıl, Ankara geçinme endeksi 404 puandan, 
547,7 puana yükselerek, % 42,3; İstanbul geçinme en-
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deksi de 464,2 puandan, 681,3 puana yükselerek, % 
46,8 oranında artışlar göstermiş ve bu alanda büyük 
bir rekor kırmıştır. 

Ticaret Bakanlığınca yayınlanan bu endekslerin 
yanında, İstanbul Ticaret Odasınca hazırlanarak ya
yınlanan İstanbul ücretliler geçinme endeksi ile top
tan eşya fiyatı endeksinin gösterdiği artışlar ise, bun
ların da üzerindedir. 1977 yılında İstanbul ücretliler 
endeksi % 59,3, toptan eşya fiyatları endeksi de % 
48,2 oranında yükselmiştir. 

Bu görülmemiş enflasyon, ülkemizde esasen ada
letsiz olan gelir dağılımım büsbütün bozarak, sosyal 
alanda derin yaralar açtığı gibi, ekonomik yapıda da 
büyük bir yıkıma neden olmuştur. Bu çerçeve içinde, 
plansız ve programsız yatırım uygulamalarıyla birlik
te, kaynak tahsisini, uzun dönemli kalkınma amaç ve 
hedeflerimizden tümüyle saptırmış, öte yandan da, 
kalkınmamız açısından hayati önem taşıyan bireysel 
tasarrufları geriletirken, tüketimi, özellikle sağlıksız 
bir tüketimi sürekli olarak kamçılamıştır. Kuşkusuz 
iç fiyat düzeyinin sürekli olarak yükselmesi, buna 
karşılık ticari partonerlerimizde nispi bir fiyat istik
rarının sağlanmış olması dolayısıyla, ihracatımız gi
derek yabancılar için daha pahalı hale gelmiş ve bu
nun da olumsuz etkileri dış ticaret alanında öteki et
kenlerle birlikte kendini göstermiştir. 

Yine bu hızlı enflasyon, geçtiğimiz yıl içinde ya
rattığı daha yüksek, daha iyi fiyat bekleyişleri yü
zünden ihtikârı ve spekülasyonu beslemiş ve bunun 
da olumsuz etkileri ekonomimizde ve piyasalarımız
da somut bir biçimde kendini duyurmuştur. 

Geçtiğimiz yıl büyük boyutlara ulaşarak, ekono
mik ve sosyal alanda bir yıkıma yol açan enflasyonla 
savaşım konusunda, yeni hükümetin kararlı bir tutum 
içinde olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yön
de, dengeli ve sağldch hale getirilmiş bulunan 1978 
mali yılı Bütçesinin ilk anlamlı adım olduğuna inanı
yoruz. 

Maliye Bakanı tarafından burada, bu amaçla ha
zırlandığı açıklanmış bulunan öteki önlem ve politika
ların da en kısa süre içinde uygulamaya konulmasını 
istiyor, bunun yapılacağını kuvvetle ümit ediyoruz. 

Geçen dönem yaşadığımız bu çok boyutlu bunalı
mın sonuçlarının en ağır olduğu alanlardan biri de, 
kuşkusuz dış ticaret ve ödemeler alanıdır. Dış ticaret 
alanında ihracatımız 1977 yılı içinde 1 755 000 000 
dolar düzeyinde kalarak, 1976 yılına bakışla % 10,5 
oranında gerilemiştir. 
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Aslında, ihracat alanında tehlike canlan 1976 yılı
mın ağustos ve eylül aylarından itibaren çalmaya baş
ladığı halde, kendi içinde uyumsuz ve tutarsız olan 
«cephe hükümetleri bu konuda da hiçbir etkili önlem 
alamadığı için, 1977 yılı sonunda bu arz ettiğimiz nok
taya ulaşılmıştır. 

İhracatımız yanında, işçi dövizleri de gerilemiştir. 
Yurt dışında sahipsiz ve devlete güvenini yitirmiş 
olan bu yurttaşlarımızın gönderdikleri dövizler; 1974 
yılında 1 426 000 000 dolardan, 1977 yıh sonunda 
984 milyon dolara gerilemiş bulunmaktadır. 

Bu şekilde, başlıca döviz gelirlerimiz gerilerken, 
ne yazık ki ithalatımız başıboş bir biçimde artmasını 
sürdürmüştür. 1974 yılında 3 778 000 000 dolarlık 
ithalat, şimdi 5 795 000 000 dolara yükselerek, üç 
yıllık cephe iktidarları döneminde % 53,4 oranın» 
da artmıştır. Oysa, aynı dönemde ihracatımızda kay
dedilen artış ancak % 14,5 gibi çok küçük bir mik
tarda. 

İthalat ve ihracat artışının oran olarak değil de, 
mutlak rakam olarak karşılaştırılması ise, daha kay
gı verici bir görünüm sunmaktadır. 1974 yıh sonun
dan, 1977 yıh sonuna kadar ihracatımız ancak 223 
milyon dolar kadar genişlemişken, aynı dönemde it
halatımız 2 017 000 000 dolar artmıştır. İthalattaki 
bu mutlak artış, ihracattaki mutlak artışın 9 katıdır 

Bu kaygı verici gelişmelerin sonucunda dış ticaret 
açıklarımız da şimdi rekor düzeye ulaşmış bulunmak
tadır. Nitekim, 1977 yıhnda kaydedilmiş bulunan 
4 043 000 000 dolarlık dış ticaret açığı, bugüne değin 
karşılaştığımız en büyük dış ticaret açığıdır. 

Bu sağlıksız çerçeve içinde oluşan dış ticaret açık
larının DÇM gibi kısa Vadeli borçlarla karşılanmak 
yoluna gıidiînicsi, bu alanda yapılan yanlışların en 
büyüğü olmuştur. Azalan döviz gelirleri ve artması
nı sürdüren döviz giderleri karşısında ihracattı fi-
narose etomieüüte güçlük çeken Merkez Bankası, nihayet 
vadesi gelen kısa vadeli borçları da ödeyemez duru
ma düşmüştür. 

Böylece, dış ödemeler ve ithalat transferleri dur
muş, öte yandan da, zamanında yerine getirilemeyen 
dış bağlantılar yüzümden yedi borçlar buluna olana
ğı yitMMlİğinden, bugünkü döviz darboğazı dolmuş
tur. 

Bu nedenle, ekteki bilgilere göre, 1977 Şubatında 
Cephe Hükümetince durdurulmuş transferler, 1977 
Aralık ayı sonunda 2,5 milyar dolara ulaşmıştır. 1,9 
mlEyarlıik DÇM ve öteki kusa vadeli banka kredile-
riiyîe birlikte döviz taahhütlerinılizin 5 milyar doları 
aştığı anlaşılmaktadır. 

Buna karşılık, altın ve döviz rezervlerimiz 1977 
Aralık ayı sonu itibariyle 560 milyon dolar kadar
dır. Oysa, 1975 Mart ayının sonunda Cephe Hükü
metine, Irmak Hükümeti tarafından devredilen re
zerv miktarı 1 322 (MM) 000 dolardır. O günden, 1977 
Aralık ayı sonuna kadar 762 milyon dolarlık rezerv 
harcanmış, ama yüne de dış taaihhütüerinıliz yerine ge-
tiriîemiedÜğinden, uluslararası âlemde «Kredi verile
bilir ülke olma» njilteliğümüız yitirilmiştir. 

Bu gerçekler karşısında Hükümetin önünde en ive
di sorunlardan birinin, döviz konusu olduğu ortada
dır. Özellikle döviz gelirlerini en iyi biçümde kuUan-
mdk bu Hükümetin başta gelen görevlidir ve bu mak
satla geçtiğimiz günlerde alınan önlemleri ve ahna-
cak önlemleri bu yolda atılmış ve atılacak ciddi adım
lar olarak görüyoruz. 

Bu konuyla ilgili olarak sadece kamu sektörün-
ce değil, özel sektörce de bilgiler yayınlanıyor ve 
yatırımlarda görülen gerileme ortaya konuluyor. Ne-
tekiim kamu yatırımlarının gerçekleşme oranının 
% 65 gibi çok düşük bir düzeyde olacağı hemen 
hemen kesinleşmiş gibidir, özel kesimde 1977 yıhn
da özel kesini yatırımlarının mutlak rakam olarak 
1976 yatırımlarından daha düşük olduğunu açıkla
mıştır. 

Üretime gelince; şu anda 1977 yılına ait ük do
kuz aylık veriler, bu alanda da yer yer gerilemeler 
olduğunu göstermektedir. Nitekim başta otomotiv 
ve öteki dayanıklı tüketim mallan sanayii dalların
da olmak üzere hamıdemıir, çelik, kok, suni gübre, 
yünlü dokuma, hampetrol üretiminin 1977 yılının 
İlk dokuz ayında 1976 yılının aynı dönemine göre 
geriîedliği anlaşılmaktadır. Aslında bu gerilemeleri 
saptamak için istatistiklere de başvurmaya gerek yok
tur, çünkü geçtiğimiz yıl bu nedenle çekilen mal dar
lıkları, karaborsa, oluşan kuyruklar hâlâ anılarda 
tazeüirfiği korumaktadır. 

Sınai üretimdeki bu gerileme ve duraklamalar ya
nında, 1977 yılında tarımsal üretimde de kayda de
ğer bir artış olmayınca gayri safi milli hâsıla artış 
hızı son 10 yılın en düşük düzeyine, % 5*e inmiştir. 
Nüfus artış hızının % 2,5-2,6 dolayında olduğu dik
kate alınacak olursa, bu artışın ne denli yetersiz ol
duğu ortadadır. İktidarda üç yıl boyunca ekonomik 
yapıyı değiştirmek yolunda anlamlı atılımlar ye
rine, göstermelik yatıranlarla uğraşan Cephe İkti
darlarının «Büyük Türkiye», «Lider Ülke» imajla
rı arkasına gizlemek istedikleri gerçek de böylece or
taya çıkmış bulunmaktadır. 
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Bu bunalım ortamı içinde, işsiizlik de kaygı veri" 
ci boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Eldeki bilgilere 
göre, bugün ülkemizde işsiz sayısının 2,5 milyona 
yaklaştığı anlaşılmaktadır. Sayın Maliye Bakanının 
da ifade ettiği gibi, esasen işsiz olup da iş bulama
yanlara bir de bir işte çalışırken işsiz kalanların ek
lenmesi gibi bir hadiseyle karşılaşılmış ve ülkemiz
de işsizlik sorunu şimdi daha ciddi bir sorun haline 
gelmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Öyımen. 

Alman televizyonu görüntüler alacaktır. Sayın 
üyelere duyurmakta fayda görüyorum. 

Buyurun efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Enflasyonum, 
işsizliğin dış ticaret açıklarının rekor düzeylere ulaş
tığı 1977 yılında olumsuz yönde kırılan rekorlar bun
lardan ibaret değildlir. Para - kredi alanında da büyük 
rekorlar kırılmıştır. Nitekim emisyon hacminde kay
dedilen % 49,6'hk artış, Merkez Bankası kredilerin
de kaydedilen °/0 81,2'lik artış, şimdiye dek görül
memiş artış oranları ifade etmektedir. Bunun yanın
da konsolitle bütçe açıklarıyla Kamu İktisadi Teşt fo
bu «erinin zararları ve oihayat bütçe uygulamaları 
doıayısıyla »Mkmliş iş ödemeleri de bugüne değin 
görülmemiş düzeylerde bulunmaktadır. ' Konsolda 
bütçe ıçığ:nm 25-30 milyara ulaşacağı anlaşılmak
tadır. Bu açıklar, bir yandan kamu kesimindeki sa
vurganlığın en anlamlı kanıtlan olduğu gibi kamu 
gelirleri düzenin ve özellikle vergi sistemimizin de 
tümüyle geçerliğini yitirdiğini ortaya koymaktadır. 

Bu nedenle Hükümetin Programında da öngörül
düğü üzere, bir yandan kamu gelirlerini daha sağ
lıklı kaynaklara dayandırmak ve aynı zamanda enf
lasyon nedeniyle büsbütün bozulmuş bulunan vergi 
adaüeitirai sağlamak, öte yandan da savurganlığı ön
lemek için Hükümetin başlattığı çalışmaları mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Sayın arkadaşlar, böylelikle biraz önce Adalet 
PartM sayın sözcüsünün «Size bur enkaz bırakma
dık, çok şey bıraktık» dediği tablonun öteki yüzünü 
takdirlerinize sunmuş oluyorum. 

Bu görüşmeler sırasında ve yine biraz önce ko
nuşan sözcümün konuşmasında, Bütçenin geçen hü
kümet tarafından devralman bir bütçe olduğu tenkit 
ediSmlştir ve bizim daha önce bu bütçeyle ilgili, ge
çen Hükümieıtiin ekonomik politikasıyla ilgili tenkitle
rimiz gösterilerek niye bu bütçeyi getirdiniz denil
miştir. 
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Bütçe Komisyonunda yapılabilen bir bölüm olum
lu ve önemli değişikliğine rağmen, bizim daha önce 
de belirttiğimiz gibi, bu bütçe Türkiye'nin bugünkü 
ihtiyaçlarının yanında çok küçüktür, çok dardır. Ama 
bu bütçenin dar olmasıyla sonuçlanan gerçek darlı
ğı, temel darlığı, ekonominin her alanında görülen 
darlığı bu Hükümet yaratmamıştır. Bundan önceki 
Hükümet yaratmıştır. 

Türkiye'nin sadece geleceğe dönük ihtiyaçları de
ğil; bugünkü ihtiyaçları da bu darlığın içine ekono
mimizin bütününü etkileyen bu büyük darlığın içine 
elbette sığmaz. Önümüzdeki sorun işte bu darlıktan 
Cumhuriyet Hükümetinin bu en büyük ekonomik bu
nalımından kurtulma sorunudur. 

Ecevüt Hükümetinin bu bütçe üzerinde, Bütçe 
Komisyonunda yapılan olumlu değişikliklerin üstüne 
bu bütçe yılı içinde getireceği önlemlerle bu sorunu 
çözme yolunda başarılı adımlar atacağına, Türkiye' 
yi sağlıklı bir ekonominin gelişme olanaklarına ka
vuşturacağına inanıyoruz. 

Bu bunalıma arkadaşlar nasıl gelindi? Bu soru
nun cevabı önce geçmiş hükümetler dönemlerinin 
uygulamalarına etken olan yanlış, sakat bir ekonomi 
anlayışındadır. Türkiye için temelden yanlış bu eko
nomi anlayışını eskli Hükümetin başında bulunan po
litikacılar «Büyük Türkiye, Kalkınan Türkiye» söz
leri arasında hâlâ biraz önce Sayın Sezginin yaptığı 
gibi savunuyorlar. 

Temeldeki yanlışlık, savunulamayacak olan yan
lışlık şudur: Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Ge
lişmekte olan ülkelerim, gelişmiş sanayii ülkelerinin 
tüketim toplumlarında uygulanan metodları taklit 
ederek kalkınmaya ve bu ülkelere yetişmeye çalışma
ları, hayalcilikten başka bir şey değildir. 

Gelişmekte olan ülkeler eğer sanayileşmiş ülke
lerle aralarındaki açığı gerçekten azaltmak istiyor
larsa; kendi santiarına uygun ekonomik yolları, mo
delleri oluşturmak ve uygulamak zorundadırlar. Böy
le yapmadıkları takdirde; dış ticaretten iç finansman 
kaynaklarına, yatırım önceliklerinden gelir dağılımı 
'ilkelerine kadar kendi sistemlerini, kendi düzenleri
ni kurmadıkları takdirde, gelişmiş sanayi ülkeleriyle 
aralarındaki açığı kapatmak şöyle dursun, o açığın 
daha çok büyüdüğünü görmekten başka çareleri yok
tur. 

Bugün kapitalizmin hâkim olduğu ileri derecede 
sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerinde tüketim eği
limlerimin, her türü lüks tüketimi de kapsayacak şe
kilde teşvik edilmesinin, o ekonomiler için bir man-



M, Meclisi B : 119 28 ? 2 . 1978 O : 1 

tığı vardır. O ekonomileri bu şekliyle ayakta tutan, 
zaten bir bakıma bu abartılarak teşvik edilen tüke
tim eğilimleridir; hem kendi içlerindeki tüketim eği
limleri, hem de başka ülkelerdeki tüketim eğilimleri 
ki, onlar gittikçe artan üretim kapasitelerine pazar 
bufiabüsinler. Ama, Türkiye gibi ülkelerde, gelişme 
halindeki ülkelerde ekonomi politikasının gereği, elin
de bulundurduğu, ya da eline geçirebileceği her kay
nağı en rasyonel şekilde, en akıkı biçimde kullan
maktır. Önceliklerini gözönünde tutarak kullanmak
tır, üretkenliğini, ekonomiye kattığı değerleri gözö
nünde tutarak kullanmaktır. Yoksa bir yandan her türlü 
lüks tüketimin teşvik edilmesini başıboş bırakacağım, 
kaynakların spekülatif alanlara atabildiğine harcan
masına, örneğin arsa ahini - satımının ülkemin en kâr
lı ve güvenli işi halinde kalmasına karışmayacağım, 
kredilerin en fazla bu iş için kullanılmasına aldır-
ımıayıacağım; yatırımların üretkenlik derecesine, üret
ken olanlarının ihracata dönük olup olmadığına bak-
nüayacağım; ya da sadece bakar gibi yapacağım, ku
rulan sanayin altyapısı tamam mıdır değil midir il-
gilenmieyeceğim, onu o kurulduktan sonra düşünece
ğim ya da düşünmeyeceğim; Avrupa'daki işçilerimi
zin dövizlerinin Türkiye'ye döviz olarak değü de, 
İtalyan modleli yatak odası takımı olarak, en son mo
del lüks otomobil olarak, deniz motoru olarak gir
mesine seyirci kalacağım; DÇM adı altında kısa va
deli borçları getirtip onların risklerini göze alıp, on
lara kur garantisi verip, sonra o borçların nereye git
tiğini kontrol etmeyeceğim; yani ülkemizin elindeki, 
ya da eline geçebilecek ne kadar kaynak varsa hepsi
ne en geniş israf yollarım, Savurganlık yolarını açık 
bırakacağmı, teşvik edercesine açık bırakacağım ve 
bir yandan da kalkınacağını, sanayüeşeceğiım; geliş
miş sanayi ülkeleriyle aramdaki açığı azaltacağını... 

İşte «Hayaldik» diye buna derler arkadaşlar. Ha
yal sükûtu diye de, hayal ede ede giderken başını du
vara vurmak diye de; eski Hükümetin, Merkez Ban
kasının kasasında 70 senti bulamayacak hale düş
mesine ve bu duruma düştüğünü itiraf etmesine der
ler. Böyle hayallerle ve bu hayallere dayanan sa
vurganlıklarla Devletin idare edilmesine imkân yok
tur. 

Türkiye yulardan beri ekonomik ve sosyal gö
rüş olarak, tutum olarak bu çeşit hayallerle ve bu 
hayallere dayanan bir masal edebiyatıyla idare edil
miştir. Eski Hükümetin Başbakanın, şimdiki Adalet 
Partisi Genel Başkanının bu konuda şiirler deyişleri 
de vardır. Şiir demeyelim, şiir yazabilmek için insan

da bazı vasıflar gereklidir. Bazı kafiyeli sözleri var
dır. Şöyle diyor: «Büyük Türkiye'de herkes istediği 
işi tutabilecek. Herkes istediği yere gidebilecek. Her
kes çocuğunu okutabilecek. Herkes ücretsiz doktor 
ve ilaç bulabilecek.» Bunlar «Cek» kafiyeli kısmı. 
Bir de «Cak» lar var: «Herkesin işi olacak. Herkesin 
başını sokabileceği bir yuvası olacak. Herkes, karnı 
tok sırttı pek; hür, mesut ve bahtiyar olacak. İleri 
memleketlerde ne varsa onları hepsi olacak. Şehirde 
ne varsa köyde o olacak. Ülkenin bir köşesinde ne 
varsa, her köşesinde de o olacak.» 

1965 yılından, 40-45 gün öncesine kadar bazı kı
sa fasılalar dışında Türk halkı işte bu kafiyeli ma
salarla uyutulmak istenmiştir. Masalın sonunda or
taya çıkan manzara ise şu olmuştur: Herkesin işi ola
cak, herkes istediiği işli tutabilecek denilen halkımı
zın içindeki işsiz... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) ..* Sayısı 1 mil
yon civarında İken, 2,5 milyon dolaylarına çıkmış
tır. Dışarıda da 1 milyon kadar işçi bulunduğu hal
de 2,5 milyon dolaylarına çıkmıştır. «Herkes çocu
ğunu okutabilecek» mısramın altından, okula gire
meyen gençlerden oluşan yüzbinlerce kişilik çare
sizler ordusu çıkmıştır. «Herkes ücretsiz doktor ve 
İlaç bulabilecek» denilirken, ücretsiz doktor bir ya
na, ücretsiz ilaç bir yana; dövizsizlikten, ücretini öde
yerek, hem de karaborsada ödeyerek ilaç bulabil
mek bile, röntgen filmi bulabilmek bile halledilmez 
sorunlar haline gelmiştir. Herkesin başını sokacağı 
kendi yuvası olmak bir yana, şehirlerde vatandaşlar 
evlerinin kirasını ödeyemez duruma düşmüştür. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; bu hedefler, her
kesin işi olur, herkesin evi olur ve diğerleri elbette 
bir gün varılması gereken hedeflerdir. Ama, bu he
deflere varmak masalla olmaz, hayalle olmaz. Tür
kiye'nin şartlarına hiç uymayan; «Biz, Küçük Ameri
ka olacağız» diye evvelden bazı hayaller vardı; ons
lara benzer hayallerle, kapitalist ülkelerin metodla-
rını burada aynen uygulayarak, böyle hedeflere varıl
maz. Hesap kitap derken (Demin bahsettiğim gibi, 
rakamları sıralamayı kastetmiyorum, o rakamların 
ne olduğu, daha önce de belirttiğim gibi, 1976 yılı 
Bütçe müzakereleri sırasında çok mukayeseli bir şe
kilde ortaya çıkmıştır), olanakların gerçekçi bir bi
çimde değerlendirilmesini, ülkeye, kendine özgü şart
larının gerektirdiği akılcı, ekonomik kalkınma mo
dellerinin getirilmesini, yatırımların önceliklerine gö
re düzenlenmesiina kastediyorum. Geleceğe dönük, 
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gerçekti tahaniniler yapıiaibilmeıslini ve bu tahmiinle-
rin gereğinin yapılabilmesini kastediyorum. «2QM 
yılımda bugünkü Almanya'ya yetişeceğiz» derdli eski 
Başbakan; biraz önce ortaya çıkan % 51lük kalkınma 
hızı ve nüfus artışı, Ahnanya'daki oranlarıyla karşı-
laştırıSarak varılan sonuç karşısında, 2000 yılında 
Almanya'ya yetişmek şöyle dursun, bugünkü Alu 
omıanya'nın seviyesinden de çok daha gerilerde kala
cağımız meydandadır. 

Geleceğe dönük gerçekçi tahminlerin yapılabil
mesi lazım. Merkez Bankası 27 Şubat 1977'den bu 
yana hiç bir transfer yapamayacak hale düşmüş, dö
vizi kalmamış; bir Hükümetin böyle bir duruma dü
şeceğini çok daha önceden görmesi ve buna göre bir
takım önlemler alması gerekmez miydi? Hadi, daha 
Önce görmedi; ama hiç olmazsa bu tedbirleri 27 Şu
bat 1977 gününden hemen sonra alması gerekmez 
iniydi? Sadece bir örnek vereyim : Değil, 1977 yılının 
27 Şubatından itibaren, 27 Şubatı takip eden günler
de, Hükümet Parlamentoda düşürüKinceye - geçen 
yılın sonunda - ve yerine yenisi kuruluncaya kadar 
gazeteler Japonya'ya, Avusturalya'ya, dünyanın daha 
bir çok yerine Türkiye'den dövizli turist götüren şir
ketlerin ilanlarıyla dolup taşmıştır. Hadi vatandaşla
rın seyahat hürriyetlerine kıyamıyorsunuz, Japonya* 
yi görme hürriyetlerine kıyamıyorsunuz; Kars'ın ba
zı köylerindeki vatandaşın Ankara'yı görme hürriyeti 
daha gerçekleşmemişken onu gözetiyorsunuz; ama 
örneğin, Devletin dış bürolarına Hükümetten düşü
rüleceği son güne kadar yapılan atamaları bu döviz-
sizlikte yapmaya bir ciddi Hükümetin hakkı olabilir 
mi? Bütçe görüşmeleri sırasında, Dışişleri Bakanlığı 
bütçesi görüşülürken Bakan burada anlattı. Paris'te, 
Brüksel'de, Bonn'da Dışişlerinin memurlarının dışın
da, hemen her Bakanlığın büroları var, buralarda 
oturacak yer yok, yapacak iş yok; ama yine bunlara 
son güne kadar üst üste memur atıyorsun, ilaç götü
recek döviz bulamıyorsun, dışarıdaki o bürolara, ora
da oturacak sandalyesini bulamayan; üç günde bir, 
mecburen nöbetleşe işine giden kimseler olarak çalış
mak üzere bir çok memur tayin ediyorsunuz. Şimdi 
denilebilir ki • zaten, sözcü de dedi - «Bazı ufak te
fek masraflar çok az yekûn tutar, % şu kadar, bun
ların döviz olarak fazla önemi yoktur» öyle de olsa 
- ki, Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki, oralardaki 
memurları için ödediği paralar yine de epey yekûn 
tutmaktadır - bu her şeyden önce bir örnek olma me
selesidir. Bir Hükümet başkalarının savurganlığının 
karşısına çıkması gerekirken, kendi bünyesi içinde 
savurganlığın şampiyonluğunu yaparsa, başkaların

dan ne bekleyecektir? Belirli politikaların bütün top
lumda benimsenmesi için gerekli şartlardan biri, her 

i şeyden önce o politikayı önerenlerin onun gereklerin 
''\ ne uymasıdır. 

Bir ikincisi şudur : O politikalara uyulmaması im
tiyazının, ayrıcalığının başka kimselere de tanınma-
masıdır. Kaynak yaratma ihtiyacıyla vatandaşı tasar
rufa teşvik ediyorsun, ya da bankalar teşvik ediyor, 
televizyon reklamlanyla, diğer reklamlarla. Vatan
daş, eğer bu tasarruf tedbirleriyle sürdürülen düzenin 
içinde kendi yapacağı tasarrufu başkalarının keyfi için 
kullanacağı izlenimini edinirse, o tasarrufların sorum
suzca harcandığını görürse; ondan, o tedbirlere katıl
ma ve o tedbirlere katkıda bulunmayı beklemeye ola
nak yoktur. 

Geçen hükümetler döneminde çok konuşulan bir 
söz «Maneviyat» sözüydü. Bu sözün bu konuyu da 
ilgilendiren bir yam vardır. Şimdi, «Moralin yüksek 
mi?» deniliyor, evvelce «Maneviyatın yüksek mi?» 
denilirdi insanlar bir sınava girerken, bir işe başlar
ken. 

Bir toplumun kalkınmasının başlıca şartlarından 
biri de, o toplumun fertlerinin bu anlamda manevi
yatlarının yüksek olması, yüksek tutulabilmesidir. 
Toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak için, ken
dinden başkalarının da kendi üzerine düşeni yaptığı
na inanabilmesidir. 

Geçmiş hükümetler, Türk halkının bu anlamda 
maneviyatının, moralinin yüksek tutulmasına hiç bir 
katkıda bulunmamışlar; aksine, onun, «Ben ne yapar
sam yapayım, bu düzen benim yaranma işlemiyor; 
bir azınlığın yararına işliyor» umutsuzluğu içinde kal
masına yol açmışlardır. 

Başarının başlıca unsuru olması gereken çalışkan
lık ve yetenek, geçmiş hükümetler döneminde nere
deyse hafife alınan nitelikler haline gehnistir. Bunun 
yerine, başarılı insan tipi olarak, örneğin bir banka
dan kredi alıp büyük şehirlerde ya da güney sahil
lerinde birtakım arsalar kapatıp, 2 yıl sonra onun 
yansını satıp parasını çıkardıktan sonra milyonlar 
kazanan «serbest çalışır» tipler akla gelmeye başla
mıştır. Ya da başarılı insan tipi olarak, Avrupa'da 
işçi olarak çalışan vatandaşlanmızm dövizlerini, per
milerini kapatarak, Türkiye'ye Almanya'dan lüks 
otomobil, İtalya'dan yatak odası, yemek odası takı
mı getirip satanlar ve büyük para kazananlar akla 
gelmeye başlamıştır veya basardı insan tipi olarak, 
bir ihracat muamelesini kâğıt üzerinde yürütüp Tür-
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kiye'den İtalya'ya yatak odası takımı, yemek odası 
takımı sattığını iddia ederek, havadan milyonlarca 
lira vergi iadesi alanlar akla gelmeye başlamıştır. 

Okuldan başlayarak derslerinde çok iyi olmak, 
sınıf birincisi olmak, yetenek sahibi olmak, çalışmak, 
iyi bir bilim adamı olmak, işini iyi yapmak, başarılı 
bir çiftçi olmak, önemli bir sermayeci olmak, usta 
bir işçi olmak, hata yapmayan bir şoför olmak; özet
le, topluma yeni değerler katacak, ya da toplumun 
kalkınmasına katkıda bulunacak niteliklere sahip ol
mak, bu nitelikleri kullanmak öyle fazla bir önem 
taşımamaya başlamıştır. Bunların yerine, kurnaz ol
mak, bir çırpıda milyonlar vurabilmek, halk diliyle 
«işini bilmek», çok daha değer verilen nitelikler ha
line gelmeye başlamıştır. (CHP sıralarından alkışlar) 
Bu niteliklere sahip olmayanlara sunulan olanak da, 
piyangolara katılmaktır, «Şansını kullan köşeyi dön; 
bak o döndü, sen de dön» gibi. 

Bunlar, maneviyatçı hükümetler döneminin eko
nomik politikalarının Türkiye'ye getirdiği manevi de
ğerler sistemidir sayın arkadaşlarım. Ki, böyle bir 
manevi değerler sisteminin, bu kadar çarpık işleyen 
bir manevi değerler sisteminin yeri, Batıh kapitalist 
ülkelerin pek çoğunda da yoktur; bu da olağandır. 
Çünkü gelişmiş bir kapitalist ekonominin kendi için
deki kuralları da, üretime yönelmeyen kapkaççılıkla
rın bu kadar değer kazanmasına, bu kadar üstünlük 
kazanmasına cezav vermez; bu kadar lükse taham
mül edemez. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugünkü Hü
kümetimiz bundan önceki sözüm ona milliyetçilik, 
maneviyatçılık döneminin bıraktığı bu her alanda 
kötü mirasın yerine, sağlıklı bir ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi sağlayacak; toplumdaki yanlış değer ölçü
lerinin buna bağlı olarak değişmesini; kapkaççılık ye
rine çalışkanlığın, adamım bulmak yerine yetenek sa
hibi olmanın, ucuz kurnazlıkların yerine akılcılığın 
yeniden değer kazanmasına yol açıcı köklü önlemleri 
almaya girişecektir. 

Gelecek yıldan itibaren başlatılmasından başka 
çare kalmayan Dördüncü Beş Yıllık Plan, bu hedef
lere göre hazırlanacaktır. Ancak, şimdi ekonomimi
zin sokulduğu darboğazlardan kurtulma sorunu, her 
şeyden daha fazla öncelik almaktadır. Bu Bütçeyle 
başlayan dönemde, Hükümetin birinci çalışma alam 
bu olacaktır. 

Şimdi sayın arkadaşlar, Adalet Partisi sözcüsünün 
konuşmasında parça parça belirttiği noktalara geli
yorum. Daha önce de burada çok söylendi, Hüküme-

I tin kuruluşu üzerine : «İhtiraslar dengesi, hile, desi-
I se, tertip hükümeti, entrika» Bütün bunlar toplumun, 
I toplum hayatının bir döneminde belirli bir siyasi adı-
I mı cesaretle atan insanların, politikacıların tutumunu 
I kınamak, bu Hükümetin kuruluşunu kınamak için 
I kullanıldı. Şimdi Saym Sezgin aynı şeyleri burada tek-
I rar kullandı. 
I Sayın arkadaşlarım, siyasi hayatta insanlar çeşitli 
I adımlar atarlar, çeşitli tutumlar takınırlar. Adalet Par-
I tisinin içinde de buradan baktığım zaman pek çok 
I arkadaşın böyle adımlar atmış olduğunu, bu partiye 
I girdiğini, burada bakanlık yaptığını görüyorum. Önem-
I li olan şey, bu adımların atılış amacınm kamuoyu 
I önünde ve tarih önünde değerlendirilmesidir. Bu, 
I Türkiye'nin içine sokulduğu en bunalımlı dönemin 
I sonunda, 11 arkadaşımızın katkısıyla kurulan bu Hü-
I kümetin işbaşına gelişinin kamuoyunda uyandırdığı 
I etkiler de göstermektedir ki, tarih bu 11 arkadaşımızı 
I saygıyla anacaktır. Entrika dönemi galiba çok geri-
I lerde kalmıştır, eski hükümetler döneminde kalmıştır. 
I Sayın Sezgin burada; iktidarda iken başka, mu-
I halefetteyken başka konuşmakla itham etti bizim par-
I timizi. Dün akşamı hatırlatmak isterim size; siz bu 
I bütçeyi iktidarda iken getirdiniz. Katsayısının 12 ol-
I masını istiyordunuz. Biz 14'e çıkarttık Komisyonda. 

12'yi isteyen siz, dün akşam 16 olsun diye politik bir 
teklif yaptınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizden öğrendik. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Gene bütçenin 

getirilişiyle alakalı konuşmalarında Saym Sezgin, halk-
I evlerine konulan bir ödeneği burada yeniden bahis ko

nusu etti; ilk konuşmasında da etmişti. Komisyon 
I Başkanının açıklamasına rağmen gene bahis konusu 

etti. Bütçe görüşmeleri sırasında eski bütçeler sırasın-
I da, şu derneğe ödenek, bu derneğe ödenek diye Büt-
I çe Komisyonunda getirilen takrirlerle bazı derneklere, 

siyasi amaçlarla ödenekler verilmesi vardı. Bu âdet ilk 
defa bu bütçede temelinden kaldırılmıştır. Daha önce 
birinci görüşme sırasında bir iki kere bu şekilde öde
nek konulması olmuş olsa da, sonunda bir yanlışlık 
da olsa bu düzeltilmiş ve bu kökünden kaldırılmıştır. 
Burada da tavzih edildikten sonra, niçin bu tenkitlere 
devam edilmektedir? 

Bu bütçe sırasında, daha önce de yapıldı, Sayın 
Sezgin de burada gene aynı şeyi bahis konuşu, etti; 
ikinci enternasyonalin buyruklarından bahşetti; işgü
cü - sanayi - teknoloji ilişkileri; Cumhuriyet Halk 

] Partisi, komünizm, beynelmilel komünizm... 5 
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Ârkadaşlanm, bu edebiyatın, beynelmilel komü
nizm edebiyatının geçerli olmadığı bu kürsüden defa
larca belirtildi. Üzüntü verici nokta, ikinci enternas
yonal, beynelmilel komünizm vesairenin burada tek
rar tekrar ve hele Adalet Partisinin bütçenin tümü 
üzerindeki sözcüsü tarafından da tekrar edilmesidir. 
Beynelmilel komünizm hangisi : Moskova komünizmi 
mi, Pekin komünizmi mi, Tiran komünizmi mi bu? 
Paris'teki Fransız Komünist Partisinin komünizmi 
mi? Bunları topyekûn bir merkezden idare ediliyor
muş gibi göstermek ve Türkiye'deki hadiseleri böyle 
bir etkinin altında göstermek, zaten şiddet olaylarını 
değerlendirmekte Adalet Partisinin çoktan beri yap
tığı bir yanlışlıktır; bilerek yaptığı bir yanlışlıktır. Hâ
lâ bazı gazetelerde yazdığı başyazılarda Sayın De
mirci, Türkiye'deki şiddet olaylarının sebebini tek 
taraflı olarak göstermekte ve sadece solcular, birta
kım aşın solcular olarak göstermektedir. Bu nokta
da bir anlaşmaya varamazsak, sayın arkadaşlar, şid
det olayları nereden gelirse gelsin, onun karşısına ay
nı şiddetle, aynı kesin hükümle çıkamazsak, bu nok
tada birleşmemize imkân yoktur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çıksanıza. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Biz çıkmak üze
re geldik. Daha önceki zamanda bunların karşısına 
tarafsız bir anlayışla çıkılmasını bu kürsüden defa
larca söyleyen biz olmuştuk. O zaman cevap bile ver
miyordunuz, ya da cevap verdiğiniz zaman şiddet 
olaylarının sebepleri üzerinde birtakım indi mütalaa
lar serdediyordunuz. İki taraf birbiriyle çarpışıyor, 
bu çarpışan taraflardan biri için «Bunlar devletin te
meline dinamit koyuyor, şunlar ise hükümet kuvvet
lerine, devlet kuvvetlerine yardımcı oluyor» diyenler, 
geçen Hükümetin yetkili üyeleri idi. Bu söz burada, 
bu kürsüden bir Başbakan Yardımcısı tarafından söy
lenmiştir. O, Ülkü Ocakları mensuplarının devlet kuv
vetlerine yardımcı olduğu iddiası bir televizyon ko
nuşmasında, bir televizyon Açık Oturumunda hepi
miz hatırlayacağız - Adalet Partisinin oraya katılan 
sözcüsü tarafından da tekrarlanmıştır. 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Referanduma 
gidelim. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi şiddet 
olaylarını, can güvenliğini tehdit eden olayları önle
mek için geçen Hükümet zamanında alman tedbirle
rin sakat kalmasını, bir sonuç ahnamamasmı ve 1977 
sonundaki manzaraya ulaşılmasını intaç eden sebep
lerden biri de, işte bu ayrımdır, işte bu bölücülüktür. 
Olaylara katılanlardan bir bölümünü, «bunlar ko

münisttir, devletin temeline dinamit koyuyorlar» di
ye suçlayıp; ötekiler için, «milliyetçidirler, devlet kuv
vetlerine yardımcı oluyorlar» derseniz; o zaman, bu
nu yetkili bir hükümet üyesi olarak derseniz, yahut 
benimserseniz, o söylediğiniz laf, güvenlik kuvvetle
rinin içindeki kimseleri de etkileyecek nitelikte kalır 
ve o güvenlik kuvvetleri içinde de bir kısım kimse
ler «mademki bunlar benden yana, öyle ise ben de 
bunları koruyayım» demeye başlar. Öteki taraf ise, 
o güvenlik kuvvetlerinin karşıdaki tarafı tuttuğunu 
ve kendisini hırpalamak istediğini düşünerek, büsbü
tün tahrik edilmiş olur. 

Bu sınıflandırmanın sonucu, birini devlet kuvvet
leri koruyor; öteki devletin temeline dinamit koyu
yor; bu yıllarca devam etmiştir ve güvenlik kuvvet
leri mensuplarının gerçekten tarafsız oldukları hal
lerde bile, onların tarafsız olduklarına dair bir duru
mun, bir izlenimin ortaya çıkması güç olmuştur. 

Adalet Partisi sözcüsü, bizim geçen Hükümet dö
neminde Hükümetin bir an önce düşmesini isterken, 
acele ettiğimizi hatırlatıyor. Gerçekten acele etmiş 
bulunuyoruz. Bu acelenin iyi bir sonucunu da, bu 
bütçe müzakereleri sırasında görmüş bulunuyoruz. 

Bu suretledir ki, ancak, 3 yıldan beri anlatama
dığımız bir konuyu, Adalet Partisi sözcülerine de geç
miş Hükümeti teşkil eden öteki partilerin sözcüleri
ne de anlatmış bulunduğumuzu memnuniyetle görü
yoruz. Can güvenliği meselesinin önemini, bunun 
devletin bir numaralı görevi olduğunu, şimdi bunu 
arkadaşlarımız söylüyorlar, yalnız 3 yıllık bir gecik
me ile söylüyorlar. Bu da, bir olumlu sonuçtur. Şim
di arkadaşlarımız can güvenliği konusunda, bu ko
nunun önemini belirten ve bu konunun önemini idrak 
eden ve bize netice itibarıyla hak vermiş bir duruma 
gelen bir anlayışa geldiklerine göre, bundan sonra 
bu zemin üzerinde daha iyi sonuçlar alınması müm
kündür. Yalnız demin söylediğim gibi, hadiselere tek 
taraflı olarak bakma anlayışından kendilerini kurtar
malıdırlar. 

BAŞKAN — Sayın Öymen beş dakikanız var 
efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar, bugün 17 Şubat tarihinden beri, son 
derece yorucu geçen bütçe müzakerelerinin sonuna 
gelmiş bulunuyoruz. Konuşmamın başında söyledi
ğim gibi, bu görüşmeler sırasında yer yer üzücü olay
lar, tatsız olaylar çıkmış olsa bile, biz bu görüşme
lerde yapılan olumlu karşılaşmaları bütçeye ve Tür
kiye'nin siyasi hayatına katkıda bulunacak olan olum-
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lu tartışmaları hatırlayarak; bundan sonraki siyasi 
hayatımızda da bu olumlu ortamın devam etmesini 
diliyoruz. 

Yeni hükümete, bugün oylamaya sunulacak olan 
Bütçeden sonra da önümüzdeki dönemde her alanda 
başarılar diliyoruz. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öymen. 
Sayın Komisyon, konuşmak istiyor musunuz efen

dim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA ME
TİN TÜZÜN (İstanbul) — Daha sonra konuşacağız 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adma 

Sayın Sadi Somuncuoğlu'nda, buyurun efendim. (AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz bir saattir Saym Somuncuoğlu. 

MHP GRUPU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ
LU (Niğde) — Saym Başkan, saym milletvekilleri, 
Milliyetçi Hareket Partisinin 1978 Bütçesi hakkında
ki görüşlerini sunmak üzere huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, bir yasama yıh 
içinde Meclislerin en önemli görevlerinden biri, dev
letin bütçesini görüşmektir. Bir yıllık gelirlerin hangi 

-kaynaklardan, nasıl toplanacağı ve toplumun ihtiyaç
larını karşılamak ve hızlı kalkınmayı sağlamak için 
hangi kompozisyon içinde harcanacağı burada karara 
bağlanacaktır. 

Ancak, böylesine önemli bir gelir - gider tablo
sunu tespit ederken, daha önemli olan uygulamayı 
dikkatten uzak tutamayız. 

Sayın Ecevit'in ağır ve ölçüsüz suçlamalarına rağ
men, bizim iktidarımız sırasında hazırlanan bu Bütçe
nin rakamlarla ifade edilmiş bulunan yapısı üzerinde 
durmayı gerekli görmüyoruz. Çünkü, Sayın Ecevit 
iktidardadır ve bizim hazırladığımız bütçeyi kabul 
etmiş, benimsemiştir. Hatta önce ağır şekilde tenkit 
etmiş olsa bile, şimdi bu Bütçeyi Türkiye'nin şartla
rına en uygun bütçe olarak gördüğünü ifade etmesi, 
bizim için memnuniyet vericidir. 

Bu bakımdan biz, Sayın Ecevit iktidarının eline 
verilen bu Bütçe ile Türkiye'nin nasıl yönetileceği, na
sıl yönetilmesi gerektiği üzerinde görüşlerimizi sun
mayı daha yararlı bulmaktayız. 

• • Bugün Türkiye'nin gündeminde duran önemli me
seleler hangileridir; bu meselelerin çözümü için Saym 
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Ecevit İktidarı iki aya yakın bir zamandan beri na
sıl bir politika takip etti; bu ciddi ülke meseleleri 
hakkında, geçmiş yıllardaki hangi tavrı takınmışlar
dı; gelecekte bu tavrın ve bu yılbaşından beri takip 
edilen yolun ülkeyi nereye götüreceği konularına gir
mek istiyoruz. 

Saym milletvekilleri; Saym Ecevit, Hükümeti kur
ma yetkisi alır almaz, yabancı ülkelerin temsilcile
ri yurdumuza gelmeye başladılar; hem de henüz Hü
kümet Güvenoyu almadan, büyük bir acelecilik için
de gelmeye başladılar. Bugün de birtakım ülkelerin 
temsilcileri yurdumuzda bulunuyorlar. Hükümetle çe
şitli görüşmeler sürdürülüyor. Ne konuşuluyor, han
gi konularda pazarlıklar yürütülüyor, doğrusu sadece 
Milliyetçi Hareket Partisi değil, öteki muhalefet par
tilerinin de bir bilgisi olduğunu sanmıyorum. 

Halbuki, Saym Ecevit muhalefetteyken, «Kapalı 
kapılar arkasında, bir sır perdesi içinde dış politika 
yürütülemez» diyerek, o zamanın iktidarlarını tenkit 
etmişti. Şimdi aynı şeyi, yani kendisinin ölçülerine 
göre yanlış olan şeyi, kendisi yapmakla meşguldür. 

Yunanistan Başbakanı üe görüşmek için mektup 
üzerine mektup yazıldı, ısrar edildi. Oradan - Yunan 
basının ifadesiyle söylüyorum * kahve içmeye çağrıl
dı. Buna rağmen Yunanistan Başbakanı, sohbet gö
rüşmesinde nelerin konuşulacağı hakkında Yunanis
tan muhakfet partilerine bilgi vermek üzere toplantı 
düzenliyor, ama saym Hükümetin başı, bugüne ka
dar bu yolda olumlu bir tek adım dahi atmadı. Hü
kümet Programında bu konuda muhalefetle sıkı di
yalog içinde bulunulacağının söylenmesinle rağmen 
olumlu adım atmadı. 

Dış politika konularının, muhalefetle daha yakın 
işbirliği, fikir birliği içinde yürütülmesinde zaruret 
olduğu inancındayız. Milli hedefleri belli olmayan, 
değişmeyen milli hedeflere göre düzenlenmiş bir mil
li politikası bulunmayan Türkiye dış siyasetinin bu
günkü hafini fazla yadırgamamak lazımdır. 

Yılbaşından beri sürdürülen ve muhalefete kapalı 
olan görüşmeler hangi istikamette gelişiyor veya ye
rinde sayıyor, bitmiyoruz; ama eğer neticede Türki
ye'nin aleyhine olduğunu gördüğümüz bir durumla 
karşılaşırsak, bütün gücümüzle böyle bir durumun 
karşısına çıkacağımızı huzurunuzda belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, başta Kıbrıs olmak üzere, 
dış politika konularında; bir süre daha bekleyeceğiz. 
Bu tutumumuzla İktidara yardımcı olmayı gaye edin
diğimizi söylemeyi de ifade etmek isterim. 
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Bu arada, Irak'ın Kerkük şehrinde Kültür Mer
kezimin kapatıldığı gazetelerde yazıldı. Hükümet 
Programında, «dış Türklerin dillerini ve kültürlerini 
yaşatmalarına ve geliştirmelerine gayret edileceği» 
söylenmektedir. Kerkük Türk Kültür Merkezinin ka
patılması yolunda ne yapıldığını merak ediyoruz. 

Dış politikada çok hararetli görüşmeler içinde 
bulunan Hükümet, içte, özellikle planlı kalkınma, 
enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadele, Türk 
parasının değerini koruma, üreticinin malını değer* 
lendirme konularında tam anlamı ile yanlış bir yol
dadır. 

Türkiye 1963 yılından beri planlı kalkınma döne
mine girmiş, bütçesini ve bütün faaliyetlerini planla
ra göre ayarlamıştır. İlk defa bu yıl Sayın Ecevit 
Hükümetinin kararı ile plana dayanan kalkınma in
kıtaa uğramıştır. Daha önceki İktidar tarafından ha
zırlanmış ve Millet Meclisine sunulmuş bulunan Pla
nı, «İç yapısında dengesizlik vardır.» bahanesiyle ge
ri çekenlerin ve planlı kalkınmayı hançerleyenlerin, 
gerçek niyetinin sosyalist bir plan hazırlamak oldu
ğu kanaatini taşımaktayız. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Rüya görüyor
sun rüya. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — İddia et
tikleri gibi sektör büyüklükleri ile genel büyüme he
defi arasında bir dengesizlik varsa, bunun Komisyon
larda ve Millet Meclisinde düzeltilmesi mümkündü. 
Üstelik, burası planın teknik kısmıdır ve hesaplan 
teknik elemanlar tarafından yapılmıştır. Hükümetler 
böylesine teknik hesaplarla uğraşmaz. 

İlk defa planlı kalkınmaya ara veren bu iktidarın, 
Türk parasının değerini yeniden düşürme ve böylece 
dış borçlarımızı, hayat pahalılığını büyük ölçüde ar
tırma ve mallarımızı dış pazarlarda ucuzlatma yolu
na girdiği ifade edıilmektedir. Türk parasının değerin
de % 15 indirme yapılacağı haberleri tekzip edilmei-
miştir. Enflasyon, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş 
bir nispette yükselmiş... 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayenizde saye
nizde. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Hayat 
pahalılığı alabildiğine artmıştır. Türkiye kalkınan bir 
ülke olarak, hep enflasyon içindedir. Gelirler, piyasa 
yükselmelerini zamanında takip edemediği için> ya
şama güçlükleri çeken bir ülkedir. Ama, Saym Ece-
vit'in yılbaşından beri yönettiği Türk ekonomisinin 
göstergeleri, görülmüşün, bilinenin üstüne çıkmıştır. 
Faiz hadlerinin çok yükseltileceği ifade edilmektedir. 
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Bunun tabii sonucu, yatırımların yavaşlaması, istih
damın daralması ve piyasanın durgunluğa girmesi 
şeklinde olacaktır. Böyle bir manzara ise, ekonomi
nin çıkmaza sürüklendiğimi göstermektedir. Dar ge
lirli, sabit gelirli vatandaşları yaşanılmaz bir ateşten 
gömleğe sokacak olan bu iktisadi olaylar, Türkiye'nin 
kalkınmasına hakikaten çok ağır külfetler yükleye
cektir. 

Sayın Ecevit 5 Haziran seçimlerinden sonra da, 
güvenoyu alamayacağım bile bile, 1 aylığına hükümet 
olmuştu. Bir orkestranın uyumhığu içinde, Sayın Ece
vit Kabinesinin üyeleri konuştular. Bütün dünyaya 
ve Türkiye kamuoyuna, Türk ekonomisinin iflas et
miş olduğunu, Hazinenin tamtakır hale geldiğim is
pata çalışıyorlardı. Özellikle Barı ülkelerinde ve mil
letlerarası kuruluşlarda, devlet adamlarının her beya
nına önem verilir, öyle de oldu. Yani Sayın Ecevit 
Hükümeti, Türk ekonomisinin iflas ettiğini kolayca 
kabul ettirdi. Sonra da kredi muslukları kapatıldı. 
Kalkınmasını dış borçlanmaya da dayamış bulunan 
Türk ekonomisi, bu beyanlarla âdeta dinamitlenmiş 
oldu. 

Sayın Ecevit'in 5 Haziran sonrasındaki güvenoyu 
alamayan Hükümeti, yangından mal kaçırır gibi, gi
der ayak başka önemli bir iş daha yapmıştı: Merkez 
Bankasından 7 milyar lira almak suretiyle, bunu 
CHP'li belediyelere dağıtmıştı. Hazinenin yağma edil-» 
mesi anlamına gelen bu 7 milyar liranın bir ay için* 
de piyasaya sürülmesiyle, para s mal dengesi ciddi öl
çüde bozuldu. Enflasyon ve pahalılık bu tarihten 
sonra ayrı bir yükseline gösterdi. Her siyasi beyanla 
hemen göstergelerinde oynama yapan iktisadi haya
tımızın bu hassasiyetini göremeyen Sayın Ecevit, hiç
bir ülkede, hiçbir hükümetin yapamayacağı kadar so
rumsuz olabilmenin örneğini vermiştir. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sizin sorumsuz-' 
tuğunuz kadar değil. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Türk 
ekonomisi bu sorumsuzluğun faturasını halen ödeye
memiştir. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sizin sorumsuz
luğunuzun sonucu bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, çok müdahale edi
yorsunuz; rica ediyorum. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Dün Ma^ 
liye Bakanının Mecliste tedbir diye saydığı uygula
malar yapılırsa, fiyatlarda % 70 nispetinde bir yük
selmenin olacağından endişe duymaktayız. 
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Bütün bunlardan sonra, Ege bölgesinde tütüne ve
rilen başfiyat hayal kınkhğı yaratmıştır. Geçen yıl 
tütüne 80 Ura başfiyat isteyenlerin, % 40'a ulaşan bir 
enflasyon dönemlinden sonra, bu yi] 57 lira başfiyat 
vermeleri, parti menfaati uğruna kitlelerin duyguları
nı nasıl sömürdüklerini göstermektedir. 

İleride, Samsun ve Karadeniz tütünlerine de aynı 
şekilde düşük fiyat verilecekse; tütün üreticisinin ger
çekten zor durumda kalacağı ve enflasyon, pahalılık 
gibi aleyhteki gelişmeler karşısında müşkülat içerisin
de bulunacağı şimdiden görülmektedir. 

Bu Hükümetin Ticaret Bakanı, «patatesi siz sa
tamadınız ama, biz GİMA kanalıyla satacağız» dedi. 
Dedi ama, şimdiden bu yolun kapalı olduğu anlaşıl
dı ve çaresizlik içinde hiçbir çözüm yolu bulamadı. 
Biz Hükümetteyken, bütün dünyada patates üretimi
nin fazlalığım ve ihraç imkânlarının bulunmadığım 
görerek, iç piyasada tüketmeyi ve değerlendirmeyi 
esas almıştık. Bunun için de ekmeklik una % ı s 

oranında patates ununun karıştırılması suretiyle, ek
meğin bayatlamasını ve dolayısıyla da israfı büyük 
çapta önlemeyi, beslenme ve lezzet yönünden ekme
ğin zengiııleştirilmesini sağlamayı düşünmüştük. Bu 
maksatla da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Gı
da Maddeleri Tüzüğünün değiştirilmesi yoluna gir
mişti. Tam bu sırada hükümet değişikliği olunca, bu 
işlemlerle birlikte, patates üreticisi de bir kenara itil
miş oldu. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet iddialarının 
tersini yapan bir hükümet olduğunu kısa sürede is
patladı. Yıllarca «plan» dediler, ilk defa planı ken
dileri 1 yıllığına da olsa rafa kaldırdılar. Şimdi de 
çok gürültüsünü ettikleri hatta kanun ve nizamı çiğ
neyerek halkı isyana varacak ölçüde kışkırttıkları 
toprak reformu uygulamasını, yani fakir köylüye top
rak dağıtma işlemini de Urfa'da durdurdular. Halbu
ki Sayın Ecevit, kışkırtmalar sonunda, başkalarına 
ait toprakların işgal edilmesinin moda okluğu yular
da, «Anayasanın emrettiği toprak reformunu hükü
metler yapmayınca, şimdi halk kendisi yapıyor. Bu 
devrimci bir eylemdir.» dediği toprak konusunda, 
tam bir çelişki içinde bulunmaktadır. 

1974 yılında iktidarda iken 1 dönüm toprak da
ğıtmayan, 1 tek dönüm toprak kiralamayan Sayın 
Ecevit, şimdi de Urfa'da toprak bekleyen yüzbinle-
re, geçmiş işlemlerin gözden geçirilmesi bahanesiyle, 
toprak dağıtımı durdurmuştur. Halbuki toprakların 
dağıtılması, geçmiş işlemlerin tetkikine mani değildir. 
Üstelik Urfa'da kamulaştırma 1 Kasım 1976 tarihin

de tamamlanmış olduğundan, şimdi reformun 2 nci 
kısmı, yani kamulaştırılan toprakların dağıtılması kıs
ma ele alınmaktadır. Ama yıllardan beri toprak bek
leyen topraksız ve az topraklı köylüler aldatılmış va
ziyette, yine kaderleri haline gelen beklemeye devam 
edeceklerdir. Bu konuda Sayın Ecevit'in toprak sa
hiplerine karşı da bir oyalamayla vaziyeti idareye ça
lıştığını, Hükümet Programım okuyanlar elbette gör
müşlerdir. 

Sayın milletvekilleri böylesine çe%kıiler içinde, 
aslında ne yaptığım da bilmeyen Sayın Ecevit Hükü
meti zamanında, iktisadi hayatımızı çok olumsuz şe
kilde etkileyen kaçakçılık ve karaborsa ile zaruri 
malların kıtlığı, önceki Hükümet zamanına kıyasla, 
gözle görülür hale gelmiştir. Gazete sayfalarında teş
hir edilen kaçakçılık ve karaborsa ile, inkar yerine 
ciddi mücadele edilmesi gerektiği inancındayız. 

Bu arada ilkbahar gübresi konusunda gerekli ted
birler zamanında alınmadığı için Güney, Güneydoğu 
ve Batı Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok 
yerlerde sıkıntı çekilmektedir. Halen gübrenin temin 
edilememiş obuası dolayısıyla çiftçiler ekimi gübre-
siz yapacaklarından, bu yıl tarım sektöründe hissedi
lir bir oranda üretim düşüklüğü beklenmektedir. Bir 
hükümet ülkesini tanımıyor, onun ihtiyaç ve şartları
nı slogan seviyesinin ve reklam anlayışının ötesinde 
bilmiyorsa, böylesine olumsuz ve ülkeyi çok zor du
rumlara düşürmekten knedini elbette kurtaramaz. 

Sayın milletvekilleri, bir siyasi partinin, ülke me
selelerinin tümünü içine alan disiplinli bir fikir siste
mi, bir dünya görüşü yoksa, bu ihtiyacım sokağa da
yadığı kulağına gelen seslere göre, sokaktaki moda
ya göre slogan seviyesindeki bilgilerle kapatmaya ça
lışıyorsa, işbaşına gelen böyle bir heyetin başarılı ol
ması mümkün değildir. Böyle siyasi partilerin ülke
nin temel meselelerine bakışta da tutarlı olması müm
kün değildir. Nitekim Sayın Ecevit'in çelişkileri bir 
değil, birçok kitabı dolduracak kadar fazladır. Bu çe
lişkiler yayıncılara belki esash kârlar sağlamıştır, 
ama ülkeye ödemekle bitmeyen külfetler getirmiş
tir. 

Saym milletvekilleri, birtakım gündelik heveslerle 
ülkenin temel meselelerine giren, uluorta tartışmalar 
açan Sayın Ecevit, pek meraklı olduğu yeni bir şey 
getirememiştir ama, mevcudu yıpratmakla, mevcuda 
duyulan güveni sarsmakta o ölçüde başarılı olmuş
tur. MÜH savunma kavramı da bunlardan biridir. 

Bilindiği gibi Sayın Ecevit, birkaç yıldan beri, 
kendi tabiriyle «Yeni bir ulusal güvenlik kavramı» 
aramaktadır. Nerede ve nasıl bulacağım kendisi gibi 
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biz de bilmiyoruz, ama Önemini dikkate alarak üze
rinde durmak isteriz. 

Türkiye'nin güvenliğinin sadece NATO'ya dayan-
dırılamayacağı doğrudur; ama Sayın EceVit, bunun 
dışında nasıl bir kavram geliştirmeyi sipariş etmekte
dir? 3 süper devletin dışında hiçbir ülke kendi sa
vunmasını kendi yapacak durumda değildir. Silahtar
daki, tekniklerdeki ve metodlardaki gelişmeler, kol-
lektif savunma ihtiyacını doğurmuştur. Bunun ilk ba
şarılı denemesi de NATO ile ortaya konmuştur. Bu
nun yanında ikinci büyük askeri ittifak, Varşova Pak-
tı'dır. Birçok devlet bu ittifaklara girmekle beraber, 
kendi şartlarına uygun savunma tedbirlerini de geliş
tirmekte ve almaktadır. Bugün pek çok ülkede, özel 
harp kavramı gelişmiş ve ülkelerinin savunmasında 
çok ciddi bir yer tutmaktadır. Her türlü araç silah ve 
usulü kullanarak yapılan bu yeraltı savaşının tarihini, 
İstiklal Savaşının Büyük önderinin söylediği, «Hattı 
müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh da, 
bütün vatanın topraklandır. Vatanın her karış top
rağı vatandaşın kanıyla sulanmadıktan sonra düş
mana terk edilemez» sözüne kadar götürebiliriz. Vi-
yetnam Savaşıyla birlikte doruk noktasına çıkan bu 
savunma sistemi, Türkiye'nin de şartlarına uygundur. 

Sayın üyeler, iç güvenlikle dış güvenlik birbirin
den ayrılmaz bir bütündür. Hele bugünün dünyasında 
bu bütün, daha da büyük bir gerçektir. Dıştan gelen 
saldırılar öncelikle içte uygun bir ortam hazırlamak
ta ve kendisi için taraftarlar meydana getirmekte, 
sonra da koordine halinde dış saldırıyı planlamakta
dır. 

Sayın Ecevit'in kabul etmediği ve yurdumuzda 
Devlete karşı 10 yıldır sürüp gelen silahlı teşkilâtların 
yaptığı mücadeleler de bunun bir benzeridir. Türk Ge
nelkurmayı bu gerçeklere göre, hem NATO şemsiye
si altında bulunmayı hem CENTO Paktında obuayı, 
hem de kendi şartlarımıza göre güvenlik sistemleri 
kurmayı yararlı görmüş ve bu yolda başarılı da olmuş
tur. 

Sayın EceVit, NATO'nun dışında nasıl bir savun
ma kavramı geliştirmek istiyor, belli değildir. Komşu 
devletlerle ittifak ise, CENTO denemesinin içerisinde
yiz. Üçüncü Dünya Devletleri ile ittifaktan söz edi
yorsa, onlarla askeri ittifak kurmak zaten mümkün 
değil, geriye Sovyetler kalıyor. NATO ile Varşova 
birbirine karşı kurulmuş iki güvenlik sistemi olduğu
na göre, aynı anda her ikisinde de yer almak düşü
nülemez. 

O halde, içte memleket dahilinde güçlenmeyi esas 
almalıyız. Bu güçlenmede üstün vasıflı silah Ve gereç- | 
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leriyîe eğitim, çağın şartlarına uygun savunma anlayı
şını benimsemekten ibarettir. Silah ve gereç üstünlüğü 
ya dışarıdan temin edilir, ya da milli harp sanayinin 
kurulmasıyla gerçekleştirilir. Bir zamanlar Sayın Ece-
vit; Yunanistan'ın silah dengesini Türkiye'nin aleyhi
ne bozmasına karşı Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
Fantom uçaklarının alınmasını savunduğumuz zaman, 
karşı çıkmıştı. Gerçi şimdi aynı noktada değil ama, 
bu da bir gerçektir. 

Milli harp sanayinin kurulmasında, ise, Sayın Ece
Vit bütün partilerin gerisindedir. Özel Harp Dairesi gi
bi çağın gerçeklerine ve anlayışına uygun sistemlere 
de karşı çıkan Sayın Ecevit, bu yeni dediği ulusal 
güvenlik kavramını, nasıl ve neyle geliştirecektir? 

Bütçe müzakerelerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına konuşan sayın Halûk Ülman, bu konuş
maya cevap veren Sayın Dışişleri Bakanı Gündüz ok
çun ve Sayın Ecevit'in ortaya koyduğu yeni ulusal 
savunma kavramlarına yaklaşımlar içinde çelişkiler 
vardır. 

Böylesine önemdil bir konuda Saym EceVit, Par
tisinde bulunan değerli generalleri dinlese; öyle sanı
yoruz ki, çok ciddi bilgilerin sahibi olur ve gerçekleri 
öğrenirdi. Yine de bu yolu tavsiye etmek isteriz. 

Sayın Ecevit'in Hükümet Programında yer alan 
birkaç yıldan beri de aramaya devam ettiği, ulusal sa
vunma kavramının ne olduğu halen belli olmamıştır 
ama; mevcut savunma sistemimiz hakkında halkı kuş
kuya düşürücü, mensuplarını yıpratıcı ve haksız is
natlarda bulunmasıyla bu kuruluşlara gölge düşürücü 
tesirler yaptığı da bir gerçektir. 

Saym üyeler, Kontr - Gerilla perdesi arkasında giz
ledikleri, MİT ve özel Harp Dairesi düşmanlığı Tür
kiye'ye ne sağlamıştır? Bir partinin yöneticileri koro 
halinde devletin güvenlik teşkilatlarına, düşmanın teş-
kilatlarıymış gibi saldırırsa, böylelerinin yeni bir ulu
sal güvenlik kavramını geliştireceklerine kim inanır? 
Geçen ay içerisinde 26 Ocak 1978 tarihinde Millet 
Meclisinde yapılan Genel Görüşmede, CHP Grupu 
adına konuşan sözcü, bakınız, «Türk Devletinin şeref
li kurumlarına nasıl bakıyor. CHP sözcüsü şöyle di
yor: Hükümet içindeki eşkiyalar, SAVAK'tan CİA'ya 
MİT'den Kontr - gerilla'ya kadar yerii yabancı baskı 
örgütlerinin kullanmaya çalışırken, doğal olarak öğ
retmenler ve örgütleri üzerine de gideceklerdir.» 

Bildiği bütün istihbarat teşkilatlarının adım yazan, 
sadece Rus istihbaratı olan KGB'yi yazmayan bu 
sözcü, CİA ve SAVAK'la Türk Devletinin istihbarat 
teşkilâtı MİT'i aynı paralelde ve aynı yerde görürken, 
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acaba kendisini nereye yerleştirmektedir, doğrusu 
merak konusu. Çünkü KGB, yani Rus İstihbaratı bun
lara baskı yapmıyor; ama, MİT ve Kontr - Gerilla 
dediği Türk Ordusunun bir parçası baskı yapıyor. 
Bunlar nereye gitmek istiyorlar? Kimlerdir? 

Sayın Ecevit; 1 Mayıs kanlı olaylarını ve birçok 
komünist ve bölücülüklerin cinayetlerini yüklediği 
Kontr - Gerilla'nın mevcut olmadığını açıkladı. Bu 
açıklamasını yaptığı basın toplantısında, kendisini tek
zip eden ve hiçbir mesnede dayanmayan suçlamala
rını da yine sürdürdü. Bu konudaki sözlerini isterse
niz birlikte okuyalım: «..yanlış tanımlamanın ve yan
lış adlandırmanın ardında, bir yanlış yorumun da bu
lunduğu bellidir. Bu yanlış yorumu yapanların, yan
lış ve sakıncalı bazı uygulamalara yol açtıkları da bel
lidir» diyor Sayın Ecevit. Nereden belli olduğunu so
rarsanız, o devrin bazı sorumlularının son günlerde çı
kan beyanlarından bu izlenimi aklığını söylüyor. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin anamuhalefet par
tisi lideri, bu ölçüde sorumsuzca milK kuruluşları, 
özelliği dolayısıyla, uluorta çekiştirihnesi doğru olma
yan kurumları yıpratmaya, onları cinayet işlemekle 
suçlamaya kalkışacak; sonra da «İstim arkadan gel
sin» anlayışıyla, yıllar öncesinin suçlamalarına, yıllar 
sonrasının açıklamalarını delil gösterecek. Üstelik, 
ordumuzun şerefli hizmetlerinde bulunmuş komutan
larının hiçbirinin açıklamalarında, hudutsuz bir şe
kilde yapılan suçlamaları doğrulayacak en küçük bir 
îbare yoktur. Aksine, Sayın Ecevit'in haksızlığı orta
ya koyan açıklamalarla meseleye ışık tutmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, MİT düşmanlığı daha da 
eskidir. Nedense Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Genel Başkanı ile bazı sözcüleri, anarşiden, komünizm 
tehlikesinden, bölücülükten bahsedildi mi, derhal te
laşa kapılarak ortaya çıkıyor, MİT'den, Devletin yetiş
tirdiği ajanların ihanetlerinden söz ediyorlar. 

Gerçi son yıllarda dozu azalarak devam etmekle 
beraber, bu konuya da ışık tutmakta zaruret olduğu 
inancındayız. 

Geçenlerde yaptığı basın toplantısında Sayın Baş
bakan Ecevit'e bir gazeteci şu soruyu yöneltiyor: 
«1973 seçim Bildirgesi'nde, Kontr - Gerilla ve ajan 
provakatör iddiaları vardı. 6 yıl kadar önce de Ma
latya'da yaptığınız bir konuşmada MİT ve Kontr - Ge
rilla ile ilgili iddialarınızı belgeleriyle açıklayacağını
zı belirttiniz. Bugünkü basın toplantınızı, geçmişteki 
iddialarınızı doğrulamak anlamında alabilir miyiz?» 
Buna karşılık Sayın Ecevifin cevaba şöyle: «Bir kere 
Maîatya'dakl konuşmamı hatırlamıyorum; fakat ben 

genellikle kendi konuşmalarımda, MİT ve Kontr - Ge
rilla konularına değindiğimi anımsamıyorum.» 

Sayın üyeler, kendisinin anımsamadığı MİT konu
sunu biz anımsatalım. 4 Haziran 1973 tarihli Barış ga
zetesinden: «Binlerce gencin kafasına komünistliği ve 
ihtilalciliği aşılamış, onları yasa dışı eylemlere sürük
lemiş, devlet görevlisi kışkırtıcı ajanların, Türkiye'yi 12 
Mart'a getiren olaylardaki meşum rolü de Devlet ha
yatımızın bir yarasıdır. Devletin istihbarat işleriyle il
gili Başbakanlığa bağlı bir örgütü vardır. Bu örgütün 
ne yaptığı ise, karanlıklar içerisindedir.» 

Sayın milletvekilleri, bir devletin istihbarat teşki
lâtı bunları yapmaz. Bunlar iftiradır. Bu teşkilatın, bü
tün dünyada olduğu gibi devlet, rejim ve vatan bütün
lüğüne düşman grupların arasına girmesi, gerekli bil
giyi alması kadar normal ne olabilir? Canlarını orta
ya koyarak, Devletimize hizmet etmiş şerefli insanla
rı ve teşkilâtları böylesine sorumsuzca suçlayabilmek, 
böylesine ölçülere sahip olabilmek gerçekten hayret 
vericidir. 

Sayın Ecevit, bu sözü 1973'ün şartlarında söyle
miştir. Üstelemenin anlamı yoktur, diyenler çıkarsa; 
hemen ifade edelim ki bu görüşler devamlı tekrarlan
maktadır. İşte bir örneği: Yıl 1976, 23 Temmuz ta
rihli Barış Gazetesinden: «Perde arkasında kimlere 
hizmet ettiği bilinmeyen kışkırtıcı ajanlar, binlerce 
genci komünistliğe, anarşistliğe sürüklediler.» 

Sayın üyeler, bu iddialar doğruysa gereği hemen 
yapılmalıdır. Sayın Ecevit de, yani iddia sahibi de bu 
gereği yapacak makamdadır. Doğru değilse, mîllet 
aşkına, Allah aşkına bu iftiralardan bu hudutsuz ka
ralamalardan vazgeçin. 

Sayın milletvekilleri^ MİT'e, ordunun kuruluşla
rına ağzınıza geldiği gibi suçlamalarda bulunacaksı
nız; kendini kamuoyu önünde savunması mümkün ol
mayan insanlara ağır ithamlar yağdıracaksınız. «Bun
ları yapamazsınız, Türk Ordusunu, Türk Milli Em
niyetini böylece yıpratamazsınız» diyenlere de «Or
dumuzun savunması kimseye kalmamıştır» kabilinden 
cevaplar vereceksiniz. Bu olamaz. Elbette Türk Ordu
su da, Türk Devletinin bütün kurumları da her Tür
kün, her Milliyetçi Hareket Partilinin şerefle koruya
cağı her türlü içten gelsin, dıştan gelsin, iftiraya kar
şı savunacağı mukaddes değerlerdir. 

Siz yıllar boyu suçlayacaksınız, «İspat edin, işba-
şındasınız» deyince de kendinizi savunmak yerine, 
haksız ve insanlık dışı suçlamalarınıza karşı çıkanla
rı da mahkûm etmeye kalkacaksınız. İşte bu, mümkün 
değildir. Hangi görüntü altında olursa olsun, ordu düş-
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manlığına, devletin kurumlanmn yıpraülmasına asla 
seyirci kalmadık, bundan sonra da kalamayacağız. 
Üçbuçuk komünist ve bölücüyü korumak uğruna, on
ların cinayetlerini ve ihanetlerini örtbas etmek uğruna, 
koltuk uğruna yapılan böylesine sorumsuzluklara, 
yıkıcılıklara, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün 
gücümüzle karşı koyduk, bundan sonra da karşı ko
yacağız. 

Rus Komünist Partisi Genel Sekreteri Brejnev'in 
bütün dünya komünistlerine verdiği talimatı hepimiz 
biliyoruz. Soğuk harp dediğimiz ideolojik savaşın sür
dürüleceğini söylüyor Brejnev. Elbette Türkiye de, 
bu ideolojik savaşın alanlarından biridir. Bu ideolo
jik savaşa devleti ve milleti korumak maksadıyla hiç 
kimse girmiyor. Milliyetçi Hareket davasına gönül ve
renler, bu noktada sahipsiz bırakılmış, ülkemizin in
sanını ve ideolojik saldırıdan kurtarmak ve korumak 
için milli felsefemiz olan Türk milliyetçiliği ideolöji-
sîyle karşı koyuyor. 

Türkiye'de milliyetçi ve ülkücü davaya gönül ve
renlerin dünyanın her yerindeki komünistlerin ve 
Türkiye'deki komünistlerin hedefi olması bundandır. 
MİTYle bu konuda-ki küçük çapta-da olsa-toplumu 
ikaz edici, komünizmin tehlikelerini gösterici reaksi
yon planında bazı kitaplar çıkarmıştır. Saym Ecevit 
bundan çok rahatsız olmuş/tur. 

Nitekim, Hükümet Programında bu husus, «Bu 
örgüt, siyasete dolaylı da oba karıştırılmayacak, pro
paganda ve yönlendirme yapmayacaktır» şeklinde 
geçmiştir. Halkı komünizme karşı uyarmak, siyasetle 
uğraşmak ve yönlendirme yapmakmış. Peki, Brejnev' 
in söylediği ideolojik savaşta Türk Toplumu komü
nizmin istediği gibi yönlendirilmeye açık tutulacak, 
ama buna karşı konamayacaktır. 

Saym üyeler, Sayın Ecevît'in Hükümetin başı ola
rak yıllarca aleyhinde bulunduğu MİT'i işlemez hale 
getirebilir; ama Milliyetçi Hareket Partisi milletlerara
sındaki ideolojik savaşta yerini, Türk milletinin ya
nında almıştır ve gereğini de buna göre yapacaktır. 

Sayın milletvekilleri; devlet, rejim ve ülke bütün
lüğüne kastedenlere karşı koyan, devlet kurumlarını 
ve devletin güçlerini böylesine suçlayarak ihanete sü
rüklenmiş kızıl cinayet şebekelerini korumaya kalkı
şanlar, bir ülkede anamuhalefet sandalyasında oturu-
yortarsa, zaman zaman iktidar koltuğuna geçebiliyorlar-
sa, o ülkede anarşinin niçin önlenemediğini fazlaca 
araştırmaya lüzum yoktur. 

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesi sırasında genişliğine ve derinliğine anlattığı

mız gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileriyle 
10 yıldan beri aramızda bir tartışma vardır. Kızıl kay
naklı, bölücü kaynaklı anarşinin birinci dönemi olan 
12 Mart 1971'de iddialarımız mahkemede yargılandı. 
Askeri mahkelerde yargılandı, sivil mahkemelerde 
yardılandı. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri mah
keme ilamı ile tartışmayı kaybettiler. Elimizdeki ilam
lara göre, anarşiyi, Türk devletini ve demokratik rejimi 
yıkmak, vatanımızı bölmek isteyenler çıkarmaktadır. 
Bunlara kısaca komünistler ve bölücüler diyoruz. Bu 
ilâmlara rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi yönetici
leri «Tamam, biz yanıldık» demdiler. Mahkeme ka
rarlarına da karşı çıktılar; «Bozuk düzende mahke
meler karar verse bile, haksız olur» gibi ancak ge
rillacıların kanununda bulunabilecek hükümler, fetva
lar verdiler. Bugüne kadar da bu görüşlerinden, cid
di ölçüde değişiklik olmadı. 

Bakınız, Sayın Ecevit 22 Kasım 1976 tarihinde 
Barış gazetesinde yayınlanan demecinde ne diyor; 
anarşiye nasıl teşhis koyuyor, aynen şöyle: «Demirel 
ve temsilcisi olduğu zihniyet kanlı ellerini üniversi
telerden ve okullardan çekse, bu kurumlarda kendi
liğinden barış doğacaktır.» Bu iddianın sahibi şimdi 
iktidardadır; ama kanlı anarşi azalma şöyle dursun, 
bütün hızı ile tırmanmaya devam ediyor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki anarşinin teme
linde komünizm ve bölücülük vardır. Mahkeme ka
rarlarıyla ,da bu böyledir. Bütün şehirlerin vitrinler 
dolusu kitaplarıyla da bu böyledir. Sayısı bilinmeyen 
dergilerde çıkan yazılarla da bu böyledir. İşlenen ci
nayetler ve devlet kurumlarına yapılan saldırılarla 
da bu böyledir. Polis, bekçi, jandarma ve masum va
tandaşların şehit edilmesiyle de bu böyledir. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak inanıyoruz ki, 
Türkiye'de komünist ve bölücü saldırılar durduruldu
ğu gün, anarşi de bitecektir; ama Türkiye'de bir ta
ne bile ülkücü milliyetçi bulunmasa, komünist ve bö
lücü saldırılar yine durmaz, daha da artarak devam 
eder. 

Demezler ki; mademki ülkücüler yok, polisleri öl
dürmeyelim. Mademki ülkücüler yok, MİT'e, polis 
karakollarına bomba koymayalım. Mademki ülkücü
ler yok, halklara özgürlük istemeyelim. Mademki 
Ülkücüler yok bankaları, tekel depolarını, vergi dai
relerini soymayalım. Mademki ülkücüler yok, faşist 
ordu ile halkı sömüren devleti elinde tutan burjuvazi 
ile mücadele etmeyelim. Mademki ülkücüler yok, pro-
leteryanın diktatörlüğünü kurmayalım, demezler; 
çünkü hedefleri bunlardır, 
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Komünistler ve bölücüler, yukarıdaki hedeflere 
her türlü şart altında gitmek isteyeceklerdir. O hal
de gelin anlaşalım: Anarşinin temelinde komünizm 
vardır, anarşinin temelinde bölücülük vardır. 

Sayın milletvekilleri, bütün dünyada komünistle
rin kendilerine karşı çıkanlara verdiği ad «Faşistlik» 
tir. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin beyanları
na dikkat ediniz. 10 yıllık beyanlarına dikkat ediniz; 
hep faşizm tehlikesinden söz ettifkleri halde, bir gün 
için dahi olsa komünizm tehlikesinden bahsetmemiş
lerdir. 

Geçenlerde yapılan CHP Küçük Kurultayında 
konuşan Sayın Ecevit, faşizmden, faşist tehlikeden 
yine alışkanlığı üzere bahsetmiş; ama komünizm teh
likesine ait tek kelime söylememiştir. 

Türkiye'de bırakınız son 10 yılı, Cumhuriyet ta
rihi boyunca faşizm propagandası yapmaktan mah
kûm olan, hatta hâkim önüne çıkarılan var mı? 

JYAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Nevşehir) — Ci
nayetten var. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Hayır.. 
Türkiye'de faşist olduğunu söyleyen, halkı faşizme 
çağıran tek kişi var mı? Hayır. O halde nedir bu uy
durmaca faşizm? Ne yapmak isteniyor? Komünistle
ri anladık; ama Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri 
ne yapmak istiyorlar? Bu yanlışı düzeltmek gerekli
dir. 

İktidara gelmiş bir parti, Hükümetin başı ortaya-
çıkar da faşizm tehlikesinden bahseder ve bu konuş
malar sürüp giderken polisler bekçiler öldürülür, soy
gunlar alabildiğine hızlanırsa ve hiç komünizm teh
likesinden bahsedihnezse, bu Hükümetin takip edece
ği politikadan endişe duymamak mümkün değildir. 

İyi niyetine inanmaya devama çalıştığımız bir İç
işleri Bakanının bulunmasına rağmen, endişe duyma
mak mümkün değildir. Faşizm tehlikesinden söz et
mek, kamuoyunun dikkatini en azından ikiye bölmek 
ve devletin gerçek dünşmanı komünizmi ve bölücüîü-
îüğü gözlerden uzaklaştırmaktan başka neye yaramak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, iktidarda bulunan CHP yöne
ticilerinin anarşi karşısında da, her konuda da ken
dilerini gözden geçirmeleri lazımdır. Komünistler ne
leri hedef almışlarsa, Cumhuriyet Halk Partisinin bu
günkü yöneticileri de onları hedef bilmişlerdir. 

Komünistler ve bölücüler kontr - gerilla perde-
siyle ordu düşmanlığı yapıyor, CHP yöneticileri de 
öyle; komünistler ve bölücüler MİT düşmanlığı yapı
yor, CHP yöneticileri de öyle; komünistler ve bölü

cüler milliyetçilere faşizm perdesi altında saldırıyor
lar; CHP yöneticileri de öyle. 

YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Nevşehir) — Sal^ 
dıran sensin. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Her top
lumda bulunması şart olan egemen güçler konusun
da, komünistler ve bölücüler devletin kurumlarına sal
dırıyor; CHP yöneticileri de öyle. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulmak isteniyor, buna komünistler ve 
bölücüler saldırıyor; CHP yöneticileri de öyle. Na
muslu işadamını, toprak sahibini ayırmadan komünist
ler ve bölücüler bunlara düşmanlık yapıyorlar; CHP 
yöneticileri de öyle. Bu kadar hedef birliği içinde bu
lunduğunun farkına mı varılmıyor? 

Geçenlerde Londra'da Yunan, İrlanda, Filistin ve 
Türkiye komünistleri topluca yürüyüş yaptılar, «Fa
şist MHP ve Ülkü Ocakları kapatılsın, yaşasın Ma
den - iş» dediler; CHP yöneticileri de aynı şeyi söy
lüyorlar. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Ne desin
ler yahu, komandolar mı desinler? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, çok rica ediyorum, 
çok müdahale ediyorsunuz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Komüniz
min hedefi, sizin de hedefiniz ise; demek ki, hedef bir
liği içinde bulunuyorsunuz; bunun anlamı budur. 

Sayın milletvekilleri, iki aydan beri CHP iktidar
dadır. Bıçak keser gibi önleyeceklerini söyledikleri 
kanlı anarşi önlenmek, aynı seviyede durmak bir ya
na, rekor seviyeye çıkmıştır. 

«Anarşi okullardan ve yurtlardan kaynaklanıyor» 
diyordunuz, okullar da, yurtlar da büyük kısmıyla 
kapalıdır; ama anarşi hızlanıyor. 

Bir gerçek iyice bilinmezdir: Anarşi komünizmin 
ve bölücülüğün organize ettiği yeraltına dayanıyor. 
Oku] ve yurtlardaki olaylar birçok neticeden sadece 
biridir. Netice ile değil, sebeple, kaynakla uğraşarak 
anarşi durdurulur. 

Anarşi, hızla artıyor; çünkü Hükümet yanlışların
dan vazgeçmemekte ısrar etmektedir, böylelerinin 
elinde bulunmaktadır. Anarşinin kaynağı da damar
ları da her şeyi de apaçık ortada iken, Sayın Hükü
met, masum milliyetçi gençlerin yurtlarına karargâh 
kurmuştur. Arama bahanesiyle yurtlar talan ediliyor, 
gençlerin eşyaları tahrip ediliyor, hiçbir sebep yok
ken, hiçbir şikâyet yokken ve hiç olay olmamışken 
Marksist bir polis derneğine mensup seçme militan
lar gönderiliyor, gecenin 2'si, 3'ü «Arama var» deni
liyor 
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MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Marksist 
bir polis örgütü var mı? 

BAŞKAN — Sayın üye, rica ediyorum, çok müda
hale ediyorsunuz. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... aranı
yor, 1, 2, 3 defa aranıyor. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bu kadar 
olmaz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, sizin arzu ettiğiniz 
gibi konuşulmaz değil mi? 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Bir şey 
bulunamayınca bundan memnuniyet duyulmuyor. Bu 
polis kılıklı... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Ürüyor-
sunuz. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ürümek 
hayvanlara mahsustur; iade ederim. 

BAŞKAN — Sayın üye, illa buranın havasını boz
mak mı işitiyorsunuz yani? 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu polis 
kılıklı militanlar, öfkeleniyor. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bu kadar 
olmaz. 

BAŞKAN — Sİzîn arzu ettiğiniz gibi konuşmaya 
mecbur değü buraya çıkan üye, çok rica ediyorum, 
çok rica ediyorum, bırakın konuşsun. 

Buyurum 
SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sabre-

derSeniz^eliHerini vereceğiz. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gazeteler de

liler veriyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum, Sa

yın Karsu rica ediyorum. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gazetelerde 

otomatik silahların delilleri var1 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Verece
ğim delillerini, sabredin. 

Bu aramalarda bir şey bulunamayınca bundan 
memnuniyet duyulmuyor. Bu polis kılıklı militanlar, 
öfkeleniyor. Küfür, süet, tokat gençler dövülüyor, 
karakola götürülüyor ve 12 saat aç, susuz maneVi 
işkence yapılıyor. Sonunda savcıya çıkanîmadan ka
rakolun arka kapısından bırakılıyorlar. Böylesine ör
nek mi istiyorsunuz? Gidiniz Niğde öğrenci yurduna, 
gidiniz Konya öğrenci yurduna, gidiniz Site öğrenci 
yurduna aynı muameleler yapılmıştır, 

Böylece, kan kaybından... (CHP sıralarından mü
dahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Üyeler, rica ediyorum, tekrar 
söylüyorum, 

28 i 2 . 1978 O : 1 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Kan 
kaybından, böylesine mahkemeye sevk edilmeden, hiç 
sebep yokken keyfi şekilde terör yaratmak maksa
dıyla dövülen gençlerden kulağı sağır olanı var, kan 
kaybından günlerce hasta yatanları var. Doktorlar
dan aldıkları raporlarla mahkemeye başvuranları var. 
Yine İçişleri Bakanlığı Bütçesinde anlatıldığı gibi, Kır
şehir'de elbisesi soyularak işkence yapılan bir gencin... 

NURETTtN KARSU (Erzincan) — Tunceli'de 
öleni var, Erzincan'da öldürüleni var. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ediyorum. 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Omuz 
başında bozkurt dövmesi görülünce, kızarmış demir
lerle dağlanıyor, böyleleri var. 

Bütün şikâyetlere rağmen bu polisler yerlerinde 
duruyorlar. Hani işkence yapanlar, taraf tutanlar, iş
başından uzaklaştırılacaktı, önceden isimleri tespit edi
len ve suçlu gösterilmesine karar verilen gençlere ce
reyan verilmek dahil, akıl almaz işkenceler yapılı
yor. İsimleri «katil» olarak, «suçlu» olarak TRT'de 
ilan edilen gençleri, şerefli Türk hâkimleri, savcıları 
salıverince, bu gerçekler kamuoyuna duyulmuyor. 
«Halklara özgürlük» mitingi, Ankara'da Kızılay'ın 
göbeğinde yapılıyor. İstanbul'da kanunsuz yürüyüş 
yapanlar, ne polisçe dağıtılıyor, ne de kanunsuz gös
teri için yakalananlar oluyor. Ama, Milli Eğitim Ba
kanına, Eğitim Enstitüleri için okullarından topluca 
gelen gençler polisin müdahalesiyle karşılaşıyorlar, 52 
kişi tutuklanıyor. Böylesine insanlık dışı, sebepsiz ye
re vahşeti andıran işkencelerin yapıldığı, kanunlann 
farklı uygulandığı görülmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, biz Milliyetçi Hareket Parti
si olarak ne aramaya, ne sanıkların karakollara götü
rülmesine karşıyız. Biz, ister arama yapılsın, ister ifa
de alınsın, bütün bu işlemlerin kanunun gösterdiği şe
kilde yapılmasını istiyoruz. Suçsuz insanların suçlu gi
bi gösterilerek TRT'de yapılan haberlerin yaymlatıî-
masına şiddetle karşıyız. Hele hiçbir sebep yokken, 
terhis yaratmak maksadıyla gençlerin dövülmesine, ha
karete uğramasına seyirci kalamayız. Böyle bir tutum 
kanun dışı, insanlık dışıdır. 

Bir defa daha ifade etmek isteriz ki... (CHP sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica edîyoruhı efendini, rica ediyo
rum. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... İşken
ceyle suni katiller icadetmek, masum gençleri yurtla
rını sebepsiz yere basıp onlara zulmetmek, TRT'de 
yalan haberler yayınlatmak, okulları kapatmak ve dev-
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letin güvenliğini Market bir polis derneğine kaydıra
rak, dernek militanlarıyla terör ve baskı yaratmak 
suretiyle komünist ve bölücü kaynaklı anarşi önlene
mez. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — İftiracı 
adam, çamur atıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, çok rica ediyorum. 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu yolun 

yanlışlığı, kendi iktidarları döneminde de apaçık orta
da durmaktadır. Son günlerin cinayet, soygun, sabo
taj ve saldırı bilançosunu dürüst bir şekilde gözden ge
çirmek yeteridir. İktidarınız sırasında yalnızca düş
manlığım yaptığınız MİT'i de bombalattınız, Millet 
MeclM Başkanı Sayın Karakaş'ın evîni de kurşunlat
tınız. MİT'in, düşmanları tarafından bombalanma
sı, tehlikenin kapıya geldiğini göstermiyor mu? Tür
kiye'nin çeşitli bölgelerinde, Türk Ordusunda bile bu
lunmayan modern silahlarla silahîanılmasına, devle
tin kurumları, polisleri ve bekçilerinin öldürülmesine. 
soygunların gittikçe artmasına, bölücü yayınların, faa
liyetlerin yoğunlaşmasına, gerçek tehlikenin kaynağı
nı bunların göstermesine rağmen, üç-beş masum öğ
renci yurduna baskı yapmak suretiyle tethiş ve işken
ceyle sindirme yoluna gitmekten medet umulmakta
dır. Bu yol yanlıştır ve tehlike size o kadar yakındır 
ki... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — O, sizin için 
öyle 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Bütün 

İkazlara rağmen... 
OSMAN KAYA (İstanbul) — O sizin sahtekârla

rın işi. 
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşım... 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Görme

mekte İsrar ediyorsunuz. İşte bir örneğini veriyorum. 
(CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Mark

sist bir polis derneğinin hazırladığı listelere göre em
niyette tayinler yapıldığı.... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Onlar Türk 
polisi, Devletin polisi. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karsu!... 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Yine 

böyle bir derneğin genel başkanının, polislerin... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Onlar Dev

lete bağlı polis, sizin değil. 
BAŞKAN — Bırakınız, rica ediyorum Sayın Kar

su. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... isimle
rinin ve sicillerinin bulunduğu Emniyet Genel Mü
dürlüğü Özlük işleri Dairesinin başına getirildiği ifa
de edilmektedir. Bu Marksist polis derneğinin yayın 
organındaki komünist propagandayı örnekleriyle iç
işleri Bakanlığı Bütçesinde ortaya koymuştuk. Şimdi 
aynı konuda başka örnekler verdini. 

Pöl - Der Kasım 1977, sayı 18 : «Polisin Taraf
sızlığı» başlıklı yazıdan; «Polisin tarafsız olması ge
nel anlamda mümkün değildir. Tarafsızlık, bir uyut
maca ve aldatmacadır...» 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Size göre öy
le. 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Polis der
neği söylüyor bunu. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sen söylü
yorsun. (AP sıralarından «Polis dergisinden okuyor» 
sesleri.) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) .— Sizin için 
öyle. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, illa müdahale etmese
niz, rahat edemiyorsunuz herhalde? 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Hep uy
duruyor. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sizin rahatınız iyi, oturuyorsunuz. 

BAŞKAN — Başkanlığın tarafsız olduğunu her
halde öğrenmeniz gerekir. Bu kadar senedir parlamen
terlik yapıyorsunuz... 

Buyurun sayın hatip. 
SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, bakın, aynı dergiden yine başka cüm
leler okumaya devam ediyorum: 

«Polisin tarafsız davranabilmesi, kendisinden uy
gulanması istenen yasanın tarafsız düzenlenmesine 
bağlıdır. Düçünce özgürlüğünü kısıtlayan yasalar var
sa...» 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Nedir dur
madan uydurup okuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, çok sinirlisiniz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla^ — ... «141-
142) polis bu yasalara uymaya...» (Gürültüler.) 

TURGUT NlZAMOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, rahat dinlemeye bırakmıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Nizamoğlu, rica ediyorum; 
siz cevap vermeyin. 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — «... Uy
gulamaya, taraflı davranmaya...» 
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(MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Size ne olu
yor, muhatabım siz değilsiniz. 

'BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın üye, artık 
çok rica ediyorum. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Onlara ne 
oluyor, muhatap onlar değil. 

BAŞKAN — Ama, bütün huzuru siz bozuyorsu
nuz, rica ediyorum. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Dinleme
yi öğrenememişsen, çık dışarıda otur. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Göbeğinde 
varsa gel sen bu tarafa, dışarı.. (Yozgat Milletvekili 
Turgut Nizamoğlu ile Malatya Milletvekili Musta
fa Şentürk arasında tartışmalar.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Sayın Şentürk, Sayın Nizamoğlu rica ediyorum, 

oturunuz. Rica ediyorum oturunuz. (Gürültüler.) 
Sayın Şentürk, çok rica ediyorum, sükûnetle de

vam eden görüşmemizi bozmayınız. (Gürültüler.) Ri
ca ediyorum Şentürk, oturunuz. Sayın Şentürk, beni 
başka türlü ikaza mecbur etmeyiniz, rica ediyorum 
oturunuz. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Huzur 
içinde dinlemeye bırakmıyor. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Göbeğiniz 
kesiyorsa, geliniz. 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, illa 'bîr kavga mı çık
sın istiyorsunuz? (Gürültüler.) Çok rica ediyorum. 

Siz konuşursunuz ötekiler dinler, ötekiler konuşur 
siz dinlersiniz. Sayın üye, bu türlü bir görüşme tar
zı yoktur, çok rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, şimdi... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 

Somuncuoğlu, bir dakikanızı rica edeceğim. 
'Sayın üyeler, daha önceki alman karara göre, gö

rüşme süremiz dolmuştur. Sayın üyenin konuşması
nın bitimine kadar onayınızı almak istiyorum. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
kaç dakikası kaldı? 

BAŞKAN — Süre olarak 10 dakikası var. 
10 dakika için onayınızı alacağım: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, teşekkür 
ederim. 

Buyurun efendim. 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bazı üye

leri çok telaşa veren bu polis dergisinden bir - iki 
cümle daha okumama izin istiyorum, aynen cümle 
Şöyle: «Polisin tarafsız davranabilmesi, kendisinden 

uygulanması istenen yasanın tarafsız düzenlenmesine 
bağlıdır.» 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Vay babam 
vay; kanunları da kendileri yapsınlar. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — «Düşün
ce özgürlüğünü kısıtlayan yasalar varsa, (141-142 gi
bi polis tarafsız davranamaz. Egemen sınıfların eko
nomik ve siyasal iktidarlarını, ulusal çıkartan koruyo
rum gerekçesiyle polis korumak zorunda kalır.» (CHP 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, bu dergide polisin tarafsız olamayaca
ğı, tarafsızlığın bir uyutmaca ve aldatmaca olduğu, 141 
ve 142 nci maddelere polis uyduğu takdirde, egemen 
sınırların ekonomik ve siyasal iktidarlarını korumuş 
olacağı ve halkla birlikte polisin de, sömürülen dev
letle mücadele edilmesi gerektiğini açık açık yazmak
tadır. Bu polisle mi asayişi, can güvenliğini ve ta
rafsızlığı sağlayacaksınız? 

Sayın milletvekilleri, emniyet teşkilatında Pol - Der 
ne ise, Milli Eğitimde de TÖB-DER odur. TÖB-DER' 
in bir bölümünün Maocu Marksistler, bir bölümünün 
de Leninci Marksistler olmak üzere iki gruptan oluş
tuğu partimizin sözcüsü tarafından, MiHi Eğitim ko
nusunda açılan Genel Görüşmede, kendi belgeleriyle 
ortaya konmuş ve aydınlığa kavuşturulmuştu. Bu der
neğin Marksist militanları, okulları yıllardan beri anar
şi yatağı haline getirmişlerdir. 

Eğitim enstitüleri konusunda da dernek başkam 
aynen şöyle diyor: «Faşistler eğitini enstitülerinde bı
rakılırsa, görülmemiş direnişler yapacağız.» Bundan 
2 gün sonra, Sayın Ecevft verdiği demeçte; «Eğitim 
enstitülerindeki şartlandırılmış kafalardan kaygı du
yan çevreler vardır. Bu kaygıya katılmamak mümkün 
değildir. Ancak burada görev, gerçek öğretmenlere dü
şüyor, biz bunun için 2 ve 3 yıllık eğitim enstitülerini 
4 yıla çıkardık», diyor. Kaygı duyan TÖB - DER'li-
lerdir. Gerçek öğretmen de herhalde bunlardır; TÖB -
DERTi öğretmenler, eğitim enstitülerine öğretmen ta
yin edileceklerdir ve Türk milliyetçiliği çizgisine ya
kın bir kafa yapısında bulunan bu gençleri, Marksist 
kalıba dökmeye çalışacaklardır. Eğitim enstitüleri de 
4 yıla çıktığına göre, Marksist militanlar görevlerini 
yapmalıdır. Bu görev sırasında ne kadar masum mem
leket evladına kıyılacak, ne kadar memleket evladı is
tikbalinden olacak ve anarşi hangi boyutlarda bura
da kendini gösterecek, bunu bugünden tahmin etmek 
güç olmasa gerekir. 
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Sayın milletvekilleri, eğitim enstitülerinde oynan
mak îstenen oyunları önümüzdeki günlerde daha sıh
hatli olarak göreceğiz. Ancak, burada bir tespiti yap
makta yarar vardır. Anayasanın ve Milli Eğitim Te
mel Kanununun emrettiği Türk milliyetçiliği fikrine 
en çok yaklaşan bir zihniyeti, bu okullarımızda, öğ
retmen adaylarımızda görüyoruz. Bu durum, başta 
TÖB - DER militanları olmak üzere bütün komünist
leri ve bölücüleri çok telaşlandırmaktadır. Cumhuri
yet Halk Partisi yöneticileri de aynı ölçüler içinde bu 
okullardan şikâyet ettiklerine göre, aşın solla bu nok
tada da görüş birliği içindedirler. 

Bütün bunlara rağmen, kendilerine sorulunca, 
«biz okullardan politikayı çıkarmak istiyoruz» diye
ceklerdir. Okullara politikayı kim soktu?.. Şimdi, Sa
yın Ecevit'in 1970 tarihindeki bir sözünü nakletmek 
suretiyle belirtmek isterim: «Türk gençliğine siyasetle 
ilgilenmeyi hiç kimse yasaklayamayacaktır. Gençleri 
politikadan uzaklaştırma yoluna gidilmesi, gericiliğin 
ta kendisidir.» 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Doğru diyor. 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Onu Mil

li Eğitim Bakanınıza anlatınız. 
Sayın üyeler, bu 1970 tarihini çok eski bulabilir

siniz. 1976 dan size bir örnek vereyim. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Siyaset başka, 
parti militanı olmak başka. Siyaset, bir türlü yurt so
runlarım tartışma demektir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum; karşılıklı tartışma
ya gerek yök. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri nedeniyle, onun da cevabını 
bulacaksınız. Onun da cevabı burada var. 

BAŞKAN — Öyle bir usul de yok. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bakın 
Sayın Ecevit ne diyor: «Devlet Güvenlik Mahkemele
ri nedeniyle işçilerin yürürttükleri yasal direnişleri 
desteklemekteyiz. CHP şimdi iki işin peşindedir; İşçi 
tarafından başlatılan demokratik hak ve özgürlükler 
direnişi, yakında açılacak üniversitelerde gençler tara
fından da sürdürülecektir. CHP işçi kardeşlerimizle, 
gençlerimizle sıkı sıkıya bir işbirliği yapmalı ve da
yanışma içinde olmalıdır.» 

Memleketin Meclisleri, anarşiyi daha hızlı ye eh
liyetli şekilde yargılamak için devlet güvenlik mah
kemesi kurmak isteyecek, siz sokağı harekete geçire
rek, memleketin fabrikalarını işgal ederek bunu ön
leyeceksiniz. Bu gaye uğruna da gençleri kullanacak
sınız. Sonra da, «Okulları siyasetten arındırmak zo

rundayız» diye burada masumane bir poza bürünüp 
fetvalar vereceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, 5 dakikanız var. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın üye

ler, Sayın Milli Eğitim Bakanı, anarşiyle mücadele 
için Fatih'lerin, Yavuz'ların, Kanuni'Ierin, hasılı bü
tün Türk büyüklerinin tablolarını mahzene indirtmiş-
tir. Bağımsız Türk Devletinin ayyıldızlı bayrağının dal
galandığı kendi vatanında, kendi okullarında İstiklâl 
Marşı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asılamayacak
tır, bunlar anarşi unsuru olduğu için ambarlara hap
sedilmiştir. Allah korusun, Türkiye işgal altında olsay
dı, işgal komutanı bundan daha farklı ne yapardı? 
Bunları söyleyince «Türk tarihinin savunması kimseye 
kalmamıştır» kabilinden manasız sözler söylenirdi. 
Elbette Türk tarihi, ona inananlara ve her Türk'e dü
şen, korunması gereken şerefli bir görevdir. (MHP 
sıralarından alkışlar). 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Türk tarihine 
k>min sahip çıktığını Kıbrıs'ta gördünüz. Kıbrıs'ta gös
terdik, Kıbrıs'ta 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
Milletvekilleri, devlet işgalini sabahtan akçama kadar 
söylemekten bıkmayanlann, şimdi devleti işgal ile uğ
raştıklarını acı misalleriyle görüyoruz. Hem de, part* 
içindeki hiziplere göre devlet parsellenmektedir. Bu
na ait elimizde çok örnekler vardır. Öte yandan, bir 
Kültür Bakanı çıkıyor, ileri aşamada Kültür Bakanlı
ğının lağvedileceğini söylüyor; hem de, Anayasamızda 
«Kültürel ve ekonomik kalkınma plana bağlanır.» 
denmesine rağmen. Bir Gençlik ve Spor Bakanı çı
kıyor, YURTKUR'un seçimle gelmiş yönetim kurulu
nu emirle feshediyor. Delegeleri polis kuvvetiyle kong
reye sokmayarak, kendi taraftarıyla seçim yapıyor. 
Böylesine, devletin kuvvetlerini parti emellerine alet 
«den, kanun, nizam tanımayan bir iktidar gelmemiş
tir. Ama bu kanunsuzlukların hesabı elbette sorula
caktır. Hem de alet olanlar da kanun önünde bunun 
hesabını vereceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, anarşiyi önlemek 
bir yana, yeni anarşi kaynaklan bulmakla m*»şçuldür. 
Yargıtayın, referandumu kanuna aykın görerek kal
dırmasına rağmen, Çalışma Bakanı bunun adını de
ğiştirerek «İrade beyanı» diye bir yol tutmuştur. Par
ti militanı müfettişler kanalı odada, hiçbir sendikanın 
müşahidini içeri almadan irade beyanı yaptıracaklar. 
Kanunlarımıza göre tivelik esastır. Bir işyerindeki ba
rışı bozacak ilk kanunsuz böyle bir uygulama da İs
kenderun Demir - Çelik Fabrikasında yapılacaktır. 
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Demek ki, sükûnet içindeki bu işyeri, komünizm faa
liyetleri yaptığı ve demirperde gerisi komünist konfe
derasyonlara üye olduğu gerekçesiyle Dünya Metal 
İşçileri Sendikasının üyeliğinden kovulan Maden -
İş'e verilmek için bu tertiplere alet edilecektir. 

İktidarın borazanı haline getirüen TRT, milliyetçi
lerin aleyhine emniyette üretilen haberleri yayınla
makla meşguldür. Develi CHP İlçe Binasında 23 Şu
bat günü 3 tabanca yakalanırken susan TRT, Milliyet
çi Hareket Partisi aleyhine, asılsız da olsa haberler 
yayınlamakta, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığından bi
le emirler almakta mahzur görmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak inancımız şudur: POL - DER, TÖB - DER, DİSK 
gibi, anarşinin yatağı ve kaynağı olan «Der» le biten 
birtakım kuruluşlarla Cumhuriyet Halk Partisi yöne
ticilerinin irtibatları, eylem birlikleri sürdükçe, ül
kemizde kanlı anarşinin boyutları küçülmeyecek, da
ha da artacaktır. Hükümet bu gerçeği görmek zorun
dadır. Aksi halde, akıtılan kanlar, kıyılan canlar, 
kendilerinin sonlarını hazırlayacaktır. Bunların hesa
bını bütün sorumlulardan ve bunlara alet olanlardan 
elbet de soracak ve kanunun herkesten güçlü oldu
ğunu bir defa daha göstereceğiz. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce konuşan CHP 
sözcüsü, anarşide iki tarafın bulunduğunu söyleyerek, 
bir tarafın kınanmadığım ifade etti. Bir tarafın kına
mayan kendileridir. Anarşide iki taraf, bir taraf ko
münist ve bölücüler, öbür taraf Türk Devleti, De
mokratik rejim ve vatanın bütünlüğüdür. Milliyetçi 
gençler, komünistler ve bölücüler gibi, devletin istik
laline ve demkoratik rejime karşı, devletin güçlerine 
ve kurumlarına karşı hiç bir şekilde karşı çıkmamış
lardır. Bu gerçeği belirtmek için, bundan 4 yıl önce 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının «Milli
yetçi gençler Devlete karşı değildir. Devlete yardım
cıdır» sözlerini 4 yıldan beri kasıtlı olarak, insafsız bir 
şekilde dillerine dolayanlar, kendilerini devlet güçleri
nin yerine koyduklarını Urfa'da da, Sivas'ta da, Er
zincan'da da göstermişlerdir. 

BAŞKAN — Bağlayınız sayın üye, bağlayınız 
efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Silahların 
gölgesinde yapılan mitingde, kurşun yağmuru altında 
yapılan mitingde, Sayın Ecevit aynen şöyle demiştir: 
«Biz, kendi güvenliğimizi kendimiz sağlarız.» Bu, 
kendini devletin güçleri yerine koymak değil de ne
dir? (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sonıuncuoğlu, bağlayınız, ri
ca ediyorum. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
üyeler, bu Bütçeye, plana dayanmaması, tatbikat mev
kiinde bulunanların.. (CHP sıralarından «Sayın Baş
kan zaman» sesleri) 

BAŞKAN — Evet, iki dakikası geçti. İki dakikadır 
ikaz ediyorum. Bağlayınız sayın Somuncuoğlu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Ko
münizmi ve bölücülük tehlikelerini daha da büyüte
ceği, iktisadi hayatımızı bir keşmekeşe sokacağı dü
şünceleriyle kırmızı oy vereceğimizi ifade ediyor, he
pinizi bu duygular ve fikirlerin ışığı altında saygı ile 
selâmlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sonıuncu
oğlu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Devleti de iş
gal ettiniz bu kürsüde böyle konuşarak. Alışkın ol
mak çok kötü. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karsu, otur
duğunuz yerden bu türlü konuşma alışkanlığını bıra
kınız, çok rica ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — İçim yanık 
Sayın Başkan, içim. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, yani bu türlü 
huylarınızdan vazgeçerseniz iyi olur. 

Sayın Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi "Sözcüsü ko
nuşmasında; «Türkiye'de komünistlerin hedefi ne ise, 
CHP'nin hedefi de aynıdır» demiştir, diyorsunuz ve 
bunun bir sataşma olduğunu ifade ile söz istiyorsu
nuz. 

Buyurunuz efendim, yeni bir sataşmaya imkân 
vermeyiniz. (CHP sıralarından alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 17 Şubat gününden bu ya
na yapılan bütçe müzakerelerinde, zaman zaman ko
nuşan muhalefet partilerine mensup sözcüler, meseleyi 
bir ortak doğrultuda, belki de belli bir stratejiye da
yalı olarak, belli bir taktiğe dayalı olarak sorunları 
tartışırken, özellikle Türkiye^deki havayı sertleştirme
ye yönelik, bir gayret içerisine girmiş bulunuyorlar. 

Sayın Başkan, böyle bir taktik, böyle bir strateji, 
eğer belli bir plan içerisinde yürütülüyorsa çok yazık. 
Çünkü, milletimizin bir kesimini bir kesimine vuruş
turmak için özellikle birtakım unsurları, yüce değeri 
oüan birtakım kavramları istismar ederek, sömürerek, 
burada, bu Yüce Meclisin çatısı altında politika yap
manın hesabında, altında demokratik rejimin başına 
birtakım belalar getirme çağrısı varsa, bilsinler ki, o 
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strateji ve taktik sahipleri, o demokratik rejimi, yü
rekten inandığımız parlamenter demokratik rejimi 
çökertmeye muvaffak olamayacaklardır. (CHP sıra
larından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, buna özellikle işaret etmek 
istiyorum. Buna özellikle işaret etmekteki nedenim; 
burada Anayasanın çizgisi içerisinde, ilkeleri içeri
sinde birtakım yorumlara varmaktan çok, bütçenin ge
nel anlamı içerisinde birtakım eleştiriler yapmaktan 
çok, devleti işgal eden ve birtakım amaçlar için iş
gal eden, devlet dairelerine beyinleri yıkanılarak so
kulmuş olan birtakım kan dökücü militan güçleri yer
leştirmiş olanlar, -ki, bunu 17 Şubattan beri burada 
ispat etmişizdir, belgeleriyle göstermişizdir- yapanlar.. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, zatıâlinize hangi ko
nuda söz verdiysem lütfen o konuda kalın. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — .. Türkiye' 
de birtakım mücadelelerin komünizme karşı yapıldı
ğını göstermek suretiyle, hassas olan bir noktadan 
Türki halkını yanıltmaya çalışmak suretiyle, düzen
ledikleri tertipleri, entrikaları, demokratik rejime ka
panma olsun diye, onu tahrip etmek için yaptıkları 
oyunları burada sergilemeye ve onu milletin gözün
den ve Yüce Meclisin gözünden kaçırtmaya çalışıyor
lar. 

Buna kanacak olan kimse yoktur, MHP'nin sa
yın sözcüsü; yapmak istediğinizi biliyoruz. Ama, ona 
müsaade edecek bir millet yok, ona müsaade edecek 
olan bir Yüce Parlamento yok. Burada, demokratik 
rejime inanmış Parlamento, demokratik rejime inan
mış olan Türk Milleti var. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, açıkça ifade 
ediyoruz ki; Anayasanın ortaya koyduğu Atatürkçülü
ğü, Anayasanın ortaya koyduğu Atatürk milliyetçi
liğini, Anayasanın ortaya koyduğu sosyal devlet ilke
sini, hukuk devleti ilkesini bir kenara itip, burada 
yaptıkları konuşmalarla doğrudan doğruya totaliter, 
baskıcı, kan dökücü, insanların beyinlerini yıkayıp, 
onları robot haline getirici bir düzenin özlemini çe
kenler perişan olacaklardır; hiç kimsenin kuşkusu ol
masın. (CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Demokrasiye inanmış olanlar, burada her şeyi açık-
. ça, o demokratik ilkeler içerisinde savunmak ve orta
ya koymak zorundadırlar. Hani sizin demokratik dü
zen anlayışınız? Kim kime yardım ediyor; sizin hak
kınız mı, yetkiniz mi devlet güçlerine yardımcı ol
mak, devletin kanunları yok mu? Bir avuç oyla, bir 
avuç milletvekiline sahip bir parti mi devleti koruya
cak? (MHP sıralarından, «Cinnet getiriyorsun» ses
leri; (CHP sıralarından alkışlar) 
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AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Evet, her 
zaman devlete sahip çıkacağız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Devletin ya
saları vardır, Devletin yargı organları vardır, Devle
tin polisi vardır, Devletin kolluk güçleri vardır, ba
ğımsız yargı organları vardır, Anayasa Mahkemesi 
vardır. Daha bugün gazetelerde, 4 tane ülkücünün, 
MHP'ye kayıtlı ülkücünün adları manşet olarak ya
yınlandı. Vurucu güç olarak, insanları öldürmek için 
birtakım tuzaklar kuran insanlar olarak yakalanmış 
oldukları ve Devlet dairelerinde bunların görevli ol
dukları ortaya çıkarıldı. 

Değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, size hangi konuda söz 

verdiysem o konuda konuşacaktınız; ama yeni sataş
malara imkân verecek şekilde konuşuyorsunuz; çok 
rica ederim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bir şey da
ha, ha, bir şey daha var.. (CHP sıralarım eliyle işa
ret ederek) Şurada bir belge var, verirmisiniz o belge
yi bana, Akçadağ'dan bir belge vardı orada. 

Bir şey daha söyleyeyim değerli arkadaşlarım, o 
da şu, 50 yıldan beri bu ülkede Türk toplumunu ge
riye çekmek isteyen, onu çağdaş toplumların seviye
sine getirmekten ürken ve korkanlar, muasır medeniyet 
seviyesine, Atatürk'ün işaret ettiği noktaya gelmesin
den ürkenler, yeni değerler getirmek için, çağdaş de
ğerler getirmek için mücadele edenlere bir zaman zın
dık, bir zaman dinsiz, daha sonra komünist demeye 
çalışmışlardır; ama bu tutmamıştır. Çünkü, bu serma
yeyi kullanmak suretiyle halkı sömürmeye, soymaya, 
para babaları haline gelmeye, şişe şişe büyümeye ça
lışanların, Türk halkının bilinçli iradesi karşısında 
hangi seviyeye geldiklerini son seçimler ortaya koy
muştur. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bunlar tutmayacaktır, bunlar tutmayacaktır!.. 

Bakın arkadaşlarım, (Elindeki haritayı göstere
rek) Devletin, Cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyetinin 
bir okulu; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okul; 
bir Türkiye haritası, 1975 - 1976 Akçadağ öğretmen 
Lisesi mezunları, 3 tane ay Türkiye'nin ortasında, 3 
tane ay, bir tarafta da «Hedefimiz Turan» ibaresi: 
Mezunların, mezun olurken okul adına çıkardıkları 
albümde. 

Şimdi, sayın Adalet Partili arkadaşlarım siz, 
bunu tasvip ediyor musunuz? Tasvip ediyor musunuz?. 
(AP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA DAĞISTANLI (Samsun) — Orak çe
kiç asanlar da yok mu? 



M. Meclisi B : 119 28 s 2 . 1978 O : 1 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi değer
li arkadaşlarım, Devlet okullarına ister sağdan, ister 
totaliter düşünce sahiplerinden, faşizmden, ister sol
dan, her türlü Anayasa dışı akımlardan gelip çörek
lenen ve oradaki genç beyinleri kendi ideolojileri çer
çevesi içerisinde, Anayasa dışı hareketlerle yetiştirme
ye çalışan elleri kanlı eylem halindeki bütün unsur
lara Cumhuriyet Halk Partisi karşıdır. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Doğa kanunu o. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Senin aklın 

ermez ona 
BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Uysal. 

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

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Uysal. (AP sı
ralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Senin ak
lın ermez, ermez, ermez!.. Senin mercimek kadar ak
lın ona ermez. Mercimek kadar aklın var senin, er
mez ona. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen
dim. Karşılıklı görüşmeyin Sayın Uysal. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sen onu muha
tap kabul etme. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, onun için.. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kaç dakika konuşacak; 2 saattir konuşuyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — .. Cumhu
riyet Halk Partisine yapılan bühtanlar, Cumhuriyet 
Halk Partisine yapılan saldırılar bize dokunmaz. O 
taşları siz eteklerinize dökün.. O taşları siz eteklerini
ze dökün, eteklerinize! (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım.. 
BAŞKAN — Bağlayın Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL ( Devamla) — MHP söz
cüsünün buradaki konuşması baştan aşağı bühtanla, 
saldırıyla, Anayasa ilkelerine, prensiplerine, Cumhu
riyet ilkelerine, Atatürkçülüğe karşı olan konuşmaydı. 
Bu konuşmayı biz şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. 

Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sataşma vardır 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet, nedir? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — «Anayasa dışı 
bir görüşün savunucusu.» «Böyle bir icraatın deva
mında kanlı eller...» dediler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Bu konu içinde 
kalmak üzere Sayın Kabadayı, buyurun. (CHP sıra
larından gürültüler) 

Sayın arkadaşlarım, başka türlü takdir ettiğimiz 
zaman tasvip ediyorsunuz, fakat takdiriniz başka ol
duğu zaman tasvip görmüyor. Bu tarafgirlik benden 
değil, sizlerden geliyor* 

Buyurun efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem Meclis; 
Doktor kim? Hastalık başından geçen. Ben fikir 

derç etmekten daha ziyade, bağrı yanık, dertlerle 
dolu olan, bu hadiseleri yaşayan bir kişi olarak ko
nuşmaya mecburum. Tarihi belgeler, kâğıtlar, mec
mualar değil; canlı belge benim. Ben Cumhuriyet 
Halk Partisinden; kızdığım, kahrolduğum, nodullar 
battığı için, iğneli beşikte yattığım için, ateşten göm
lek beni kavurduğu için ayrılmadım. Bizim ayrılışı
mızın nedeni... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yalan söy
lüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, çok rica ediyorum 
efendim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bugün artık 
Türkiye'de, konuşmaya lüzum kalmadan bir vaka 
olmuştur. Hiç gocunup üzülmeyin. Bizim davamız 
hâkim davası olmaktan çıktı; bunu tarih belgeleye
cektir. Türkiye'deki bütün hadisat; bizi üzen bölücü, 
yıkıcı, şu vatanı ilanı harpsiz bir doktrin savaşı ha
line sokan nedenler, bizi Cumhuriyet Halk Partisin
den ayıran nedenlerdir. 

Eskiler çok iyi bilirler ki... (CHP sıralarından gü
rültüler) 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Bari sen konuşma. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Dinle lüt

fen... Dinle! 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

hangi konuda söz verdinizse o konu içinde kalsın. Ye
ter artık!.. Sabrımızı istismar ediyorsunuz, sömürü-
yorsunuz. Beni dahi dile getirdiniz bu Parlamentoda. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Esküer çok 
iyi bilirler ki, çok iyi bilirler ki... (CHP sıralarından 
gürültüler, Başkanın tokmağı vurması) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım... Sayın Yıldırım, 
Bu türlü konuşmak bu Meclisin içerisinde her hal
de... (CHP sıralarından gürültüler) 
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HASAN YILDIRIM (Kars) — Konu içerisinde 
kalsın Sayın Başkan. Yeter artık!.. (MHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, bu takdir sizin değil 
Sayın Yıldıran. Rica ederim ef endinu 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Eskiler çok 
iyi bilirler ki, şakiye yataklık yapan şekavetten ma-
duttur. Biz Cumhuriyet Halk Partisine, tabanıyla ve 
bilhassa eskisiyle şaki demiyoruz. Bu anlayışta ko
münist de demiyoruz; «Cumhuriyet Halk Partisine, 
ortanın solu lafından itibaren birtakım aşırı solcu, 
yıkıcı, bölücü unsurlar sirayet etti» diyoruz. Bu sira
yetin neticesi ki, Cumhuriyet Halk Partisinden Gü
ven Partisi ayrılmıştır, bizler aynlmışızdır. Keyfimiz
den, zevkimizden ayrılmadık. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Seçimi 
kaybedeceğini anlayınca ayrıldın. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bütün sathı 
vatanda yörüğün yayla yayla gezdiği gibi, bahar 
kekliği gibi... 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, çok ayıp ediyorsu
nuz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — ... yalnız, 
(bülbül gibi keyfimizden şakımadık. Bir millete, dev
lete, ortanın solundan sonra Cumhuriyet Halk Par
tisine bazı arazlar oldu; yolu, yöntemi değişti, renk 
değiştirdi. Ayılın ey Türk Milleti, uyanm, arkasından 
neler geliyor diye... (CHP sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı... Sayın Kabadayı... 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bunun için 

ayrıldık. (CHP sıralarından gürültüler) 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sayın Başkan, 

bakın yeniden sataşıyor. 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, size söz verdiğim 

çerçeve içinde kalınız lütfen. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bağlıyorum 

Sayın Başkan. 
Bir mürit... 
YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, sataşmaya devam ediyor. 
BAŞKAN — Bütün üyeler öyle maalesef. Maa

lesef bütün üyeler öyle Sayın Yaşar Kemal Yüksekli. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bir mürit 
mürşidine benzemeye, evlat babasına benzemeye, 
maiyet komutanına benzemeye, siz de Halk Partisi
nin halen sahibi olduğunuza göre; gelmişinize, geç
mişinize, Atatürk'e, onu kuran kişilere ve İsmet Pa
şaya benzemeye mecbursunuz. 

Rahmetler olsun, İsmet Paşa, «Daima nizamdan 
yana olunuz, kanundan yana olunuz, devlet idaresin
de bidayette yapılan küçük ihmaller; sonunda tela
fisi mümkün olmayan felaketler getirir, rahneler açar» 
derdi. İşte siz, ihmalleri büyülte büyülte, sathı vata
nı ilam harpsiz harp haline getirmeye, anarşizmi tır
manması güç olan noktalara götürdünüz... 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Senin bugün
kü liderin, İsmet Paşa'nın baş düşmanıdır. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. (CHP 
sıralarından gürültüler) Fetvayı da siz veriyorsunuz, 
hükmü de... Çok rica ediyorum, ayıp şey... 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — içinizde as
kerler var. Kapsülle, dinamitle, kara barutla fazla 
oynayamazsınız. Ateşe yaklaştırdınız mı, avucunuza 
aldınız mı, rüzgâra tuttunuz mu patlar. Yeni Cumhu
riyet Halk Partililer, miktarlarınız bir kısım da olsa, 
dinamitle, flüminantla, kara barutla oynar gibi bu 
unsurlarla çok oynadınız. 

Tarih boyunca, idarelerin adı ne olursa olsun, 
mekteple, kışlayla, mabetle oynanmaz. Gençliğin 
meydanlara dökülmesine bu anarşizmin primlennıesi-
ne bir nevi vesile oldunuz. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

Sayın Bülent Bey olsaydı yüzüne söylerdim. Bu 
kürsüden söylemişti: «Kanunlar var, örf ve âdetler 
var. Kanunlar var, yasalar var; bunun üstünde de 
doğa yasası var» diye kanunları bir tarafa atarak, bu 
gençlerin yaptığım» ben de genç olsaydım, aynısını 
yapardım» demiştir bu kürsüde. (CHP sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sen Ecevit'in 
adını ağzına alma. 

HASAN CERİT (Adana) — Anlamamışsın; doğa 
kanunları, kanunları bir tarafa atmak değildir. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — İşte denile 
denile bu noktaya gelinmiştir ve hiç kızıp danhna-
yın; nuruâlâ nur da olabilirsiniz... 

HASAN CERİT (Adana) — Allah'ın adım hani 
ağzınızdan bırakmazdınız? 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı... 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — ... evladı re
sul de olabilirsiniz». 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, çerçeve içinde ka
larak konuşunuz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — ... evladı se
yit de olabilirsiniz, işte bana bu laflan niye söylüyor 
diye kızmayın. Eski Halk Partililer bilhassa, bana 
darılmayın; dargınlığınız, kırgınlığınız varsa, İsmet 
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Paşanın mezarının başına gidin; «Ey İsmet Paşa! 
Cumhuriyet Halk Partisini sen kurmuştun, niye ay
rıldın» deyin. 

«Son pasajımı söylüyor ve iniyorum : Bülent 
Ecevit'in yönetiminde Cumhuriyet Halk Partisine oy 
vermeyiniz Türk Milleti...» 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sen Ecevit'in 
adını ağzına alma. (Gürültüler) 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — ... «Bülent 
Ecevit'in yönetiminde Türk Devleti ve Milleti, sonu 
meçhul, akıbeti felaket dolu bir istikamete gitmekte
dir» demişti. İşte, felaketler tablo tablo, ceste ceste 
gelmiştir. Geşmiçi unutalım, birlikte dirlikte, Devle
tin bütünlüğünde, kanun hâkimiyetinde birleşelim. 
Size en büyük yardımcıyım, kakıç kakmıyorum. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sizden yar
dım istemiyoruz. (Gürültüler) 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Geçmişi zik
rederek vakayı zikrediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bağlayınız. (Gürül
tüler) 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Hürmetlerim
le. (MHP saralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, zatıâlinizin de gör

düğü gibi, bütün sözcüleri ikaz ediyorum, ama sözcü
lerin bir çerçeve içerisinde kalmamaları, Başkanlığın 
tutumuyla ilgili olan bir konu değildir. İkaz etmeme 
rağmen sözcüler bu çerçevenin dışına çıktıysa, Baş
kanlığın bunda bir usulsüzlüğü yoktur. 

Buyurun. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, tutumunuz hakkında. Önergemde de gerekçesini 
belirttim, mani olamadınız, belki o anda mani ol
mak isteseniz bile hatibin ağzını bağlayacak, değilsi
niz, susturacak değildiniz, fakat bu söz zapta geç
miştir. Bunu burada aydınlatmaya mecburuz; bu ba
kımdan ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Etem Kılıçoğlu, MHP 
sözcüsünün : «Milli Eğitim Bakanlığının aldığı bir 
kararla bazı resimlerin okullarda kaldırılması, bir 
işgal kuvvetleri komutanının yapabileceği bir işle ay
nı manada göstermiştir» demektedir. Buna mani ol
madığımız gerekçesiyle de Başkanlığın turumu hak
kında önerge vermişsiniz. 

Sayın arkadaşlarım, ben Başkanlığın tutumunun, 
hiç bir üyenin bir karşı grupu, bir diğer üyeyi ren-
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cide etmesine müsamaha gösterecek şekilde olduğuna 
kani değilim. Böyle bir yolu da kati surette tercih 
etmemişimdir. Ama gerek Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Sözcüsü arkadaşım olsun, gerekse Milliyetçi 
Hareket Partisi Grup Sözcüsü arkadaşım olsun, söz 
verdiğim konuların dışına çıkmışlardır; kendilerini 
zaman zaman ikaz etmişimdir. Hepiniz de takdir 
edersiniz ki, Başkanlığın bundan başka yapacak şeyi 
de yoktur. Bu bakımdan, ben davranışımda bir usul
süzlük görmüyorum; ama zatıâlinizin tatmin olması 
bakımından söz veriyorum. 

Buyurun. (Gürültüler) 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, hep söz veriyorsunuz. (Gürültüler) 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Doğru mu yaptınız 

şimdi? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, doğru yaptığım kana

atindeyim, sayın üyenin yanlış kanaatini silmek için, 
müsamaha göstermesini rica ediyorum Kurulun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkında; 
doğru yaptığınız için lehte söz istiyorum. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Size de söz vereceğim Sayın Ataöv. 
Gayet tabii, tutumum aleyhinde olunca, hakkınızdır 
lehle söz istemeniz. 

Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, bana söz lütfettiğiniz için teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakerelerinin 
başladığı andan şu ana kadar zaman zaman elektrikli 
tartışmalar yaptığımız, hatta bazen usul dışına da 
çıktığımız olmaktadır. Kabahatli kim? Birbirimizin 
üzerine kirli yorganı atmakla meseleyi aydınlığa ka
vuşturanlayız. Ben şu anda söz alma ihtiyacını şu ge
rekçe ile duymuş bulunuyorum : Tartışma yapabi
liriz, birbirimizi eleştirebiliriz; yalnız, ülkemizin için
de bulunduğu bugünkü kritik noktada, emniyet ve 
asayişin sağlanabilmesi için, her devlet kuruluşu, her 
bakanlık kendisine düştüğü nispette bazı önlemler 
almışlardır. Bu arada Milli... 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, bunların benim tu
tumumla ne ilgisi var? 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Tamam 
efendim, oraya geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Gerekçesiz 

ne diyeyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Tutumumun hangi noktada yanlış 

olduğunu izah edeceksiniz. 
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I. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Onu söylü
yorum efendim. 

Milli Eğitim Bakanlığı bir karar almış; «kutuplaş
ma olmasın» diye, «muayyen bir süre için bazı resim
ler okullarda asılı kalmasın, indirilsin; bir taraf buna 
sahip çıktığı için kutuplaşma olmasın» gerekçesiyle 
bir karar almış. Bu karar eleştirilebilir, bu kararı be
ğenmeyebilirsiniz. Çünkü, her alınan önlemi herkes 
beğenmeye mecbur da değil. Belki bunun bir faydası 
da olmayacak, belki de olacak, zaman gösterecek; 
ama çıkacak bir parti sözcüsü, konuşmasının arasın-
de - her halde kendisini kaybetmiş olacak ki - böyle 
bir karan... 

BAŞKAN — Sayın Küıçoğlu, Sayın Kıhçoğlu, 
böyle bir müzakere tarzı yoktur efendim. Siz benim 
usulüm hakkında, benim davranışım hakkında söz 
alıyorsunuz, çok rica ederim, beni eleştiriniz ve be
nim davranışımı söyleyiniz. Rica ediyorum. 

t ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Var efen
dim, var Sayın Başkanım, öğreneceksiniz, siz de öğ
reneceksiniz, zamanla siz de öğreneceksiniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Çıkıyor, bu 
karar için : «İşgal kuvvetleri komutam gelseydi, an
cak o da böyle bir karar alabilirdi» diyor. (AP ve 
MHP şualarından «doğru doğru» sesleri) 

TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp be, 
ayıp! 

t ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — O «doğ
ru» diyen arkadaşlarımı ben tanıyorum; tanıyorum 
ve yakıştıramıyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum* 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Hiç bir sebeple 

Fatih'in resmi indirilemez. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Ve böyle 

bir benzetmeyi... Sayın Toksan, beğenmemek başka 
böyle bir benzetmeyi yapmak başkadır. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — İşgal kuvvetleri 
de gelse bunu zaten yapacaktı. (AP ve MSP sırala-
nndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kıhçoğlu, Sayın Kıhçoğlu, 
benim tutumumu söyleyin ve bağlayalım efendim. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Böyle bir 
iddiayı serdeden hatibe Sayın Başkanın dikkatli olup, 
mani obuası gerekirdi. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Başkanlık yapmak, sadece hatiplere söz vermek, «sü
reniz doldu» demek değildir. Başkanlığın vazifesi, 
Anayasa doğrultusunda görüşler serdetmeyenleri sa
dede davet etmektir. Eğer siz bunu yapmazsanız, 
burada her gün kavga çıkar. Siz mani olacaksınız; 
siz diyeceksiniz ki; «Bir Türk Milli Eğitim Bakanının 
yaptığı bir işlem, aldığı bir karar yanlış da olsa, doğ
ru da olsa, sayın hatibin, bir işgal kuvvetleri komu
tanı da böyle yapar» demesine mani olmanız lazım. 
Olmazsanız, burada kavgayı önleyemezsiniz. Bu ba
kımdan, ben sizleri daha dikkatli davranmaya davet 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralann
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıhçoğlu. 
Sayın arkadaşlarım, daha önce de ifade ettiğim 

gibi, bir taraflı olarak Sayın Kıhçoğlu'nun ileri sür
düğü mütalaa, bütün sözcüler için Başkanlık tara
fından aynı hassasiyetle takip edilmiştir. Elbette, bu 
arada konuşulanlann hepsini aym anda, aynı şekilde 
hıfzetmek imkânının olmayacağı takdirinizdedir. Bu 
bakımdan, Saym Kıhçoğlu'nun, tutumunun bilinerek 
böyle sürdürüldüğü iddiasına şahsen iştirak etmedi
ğimi tekrar ifade etmek isterim. 

Sayın Ataöv, buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu konuşmanızdan 

sonra siz haklısınız. 
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Uysal kişi

liğime ağır saldında bulunmuştur, söz istiyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen

dim, ben kimseye saldında bulunmadım. 
BAŞKAN — Zatıâliniz hakkında burada ismen 

her hangi bir sataşma sözkonusu olmadı. (AP sıra
larından gürültüler) 

Zabıtları getirteceğim; Hayrettin UysaFın şahsı
nıza ait bir sataşması varsa, «aym oturumda olmak» 
kaydıyla obuasına rağmen, öteki oturumda zatıâlini-
ze söz vereceğim. 

Saat 14.00'te toplanılmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 13.21 

»-•-« 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ: İsmail Hakkı Öz torun (Adana), Recep Özel (İstanbul) 
» 

BAŞKAN — Millet MecUsiniıı 119 ncu Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Devam) 

BAŞKAN — 1978 mali yılı Bütçe Kanunu tasarı
sının tümü üzerindeki son görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Komisyon söz istiyor, buyurun efendim. 
Sayın Komisyon Başkam, süreniz 20 dakikadır 

efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
saym milletvekilleri, 1978 mali yılı Bütçe Kanun ta
sarısı, biraz sonra Yüce Meclisin açık oylarına su
nularak, öyle sanıyorum ki, kabul edilecektir. 

Bu bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulup Komisyonumuza havale ediliş gününden bu 
yana, Adalet Partisinin saygı değer sözcüleri kâh bu 
bütçeyi, hükümetlerinin hazırladığı bütçe olarak be
nimsediklerini, beğendiklerini ilan etmişler; kâh bu 
bütçeyi, bugün burada konuşan Adalet Partisinin 
değerli sözcüsü Sayın İsmet Sezgin gibi, bir hayli 
ağır bir üslupla eleştirmişlerdir. 

Adalet Partisi sayın sözcülerinin bu tutumlarım 
bir bakıma olağan saymak gerekir. İktidardan gü
vensizlik oyu ile düşürülen bir siyasal partinin bu 
ezikliğini, bu hırçınlığını, Komisyonumuzun yaptığı 
haklı, yasal değerlendirmeleri hiçe saymasını doğal 
karşılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Saym Söz
cüsü Sezgin, burada yaptığı konuşmada, bu bütçeye 
yeni bir içerik, yeni bir kimlik ve yeni bir renk ka
zandırdığımız hakkındaki görüşlerimizi çok sert bir 

biçimde reddetti ve bu çalışmalarımızı, bu değişiklik
leri çok sade düzeltmeler olarak niteledi. 

Adalet Partisi genellikle, bütçe aracılığı ile hizmet 
götürmeyi, sadece ödenek artırma açısından görmek
tedir. Ananıuhalefet partisi, bütçeden ve hizmetten 
söz edilince, «hizmetlerde öncelik düşünmeden, sa
dece ödeneklerin artırılması ile sorunun çözüme ka
vuşacağı» tehlikeli yanılgısı içinde olmuştur hep. 

Bugün aym yanılgıyı, sözcüleri bir kez daha orta
ya koymuştur. Gelişigüzel ödenek artırmanın sonucu 
olarak, şişen bütçeler nedeni ile açıklar büyümüş ve 
Demirel hükümetleri dönemi, ülkemizi enflasyon ce
hennemi haline getirmiştir. Öte yandan, ödeneklerin 
artması enflasyonu körüklediği için de hizmetler ye
rine getirilememiş, ya da plan ve programlarda be
nimsenen hedeflerin çok gerisinde kalmıştır. 

Bu tutumun en somut, en canlı örneği 1977 mali 
yılı Bütçesidir. Bu bütçe, yukarıda anlattığımız biçim
de, tüm araçları ile enflasyonu körüklemiş, sonuç 
olarak da altıncı ayında 1977 mali yılı Bütçesi yarı 
yolda kalmıştır. Zaten bu bütçeyi hazırlayan zihniyet 
«1977 genel seçimleri geçilsin» ondan sonrası Allah 
kerim» sakat mantığından ve ucuz seçim hesabından 
hareket etmişlerdir. Ülkeyi bugün getirdikleri eko
nomik felaketi, Türk halkı ile birlikte, Türk Parla
mentosu görmekte ve değerlendirmektedir. 

Biz Bütçe Komisyonu olarak, Adalet Partisinin 
bu sakat.. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, Bütçe Karma Komisyonu Başkam Cumhuri
yet Halk Partisi adına mı konuşuyor, yoksa Bütçe 
Plan Komisyonu Başkam olarak mı konuşuyor? 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı olarak konuşu
yor ve konuşmasını ona göre yapacaktır efendim. 

Sayın Alpaslan, buyurun. 
HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Dikkat etsin öyle 

ise. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Adalet Partili arkadaşlarımın 
tedirginliklerine, sinirliliklerine hak vermemek elde 
değil. Ben, Bütçe Komisyonu Başkanı olarak, biraz 
önce Adalet Partisi saym sözcüsünün haksız yanlış, 
yaralayıcı eleştirilerine cevap hakkımı kullanıyorum. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — CHP'li 
gibi konuşma, sen Komisyon Başkanı olarak yanlış
lıklara cevap ver. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Cevap hakkı
mı kullanıyorum ama, bu telaşınızı anlayamıyorum 
değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Alpaslan lüt
fen karşılıklı görüşmeyelim. Siz görüşmenize devam 
ediniz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Saym Başkan, 
siz susturacaksınız, ben konuşacağım. Lütfen sükûne
ti avdet ettirin. 

BAŞKAN — Tabii tabu. Buyurun, sükûnet avdet 
etmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bu tutumun en 
somut, en canlı örneği, 1977 bütçesidir. Bu bütçe, yu
karıda anlattığımız biçimde, tüm araçları ile enflas
yonu körüklemiş, sonuç olarak da, altıncı ayında 
1977 mali yılı Bütçesi yarı yolda kalmıştır. Ülkeye 
bugün getirdikleri ekonomik felaketi Türk halkı ile 
birlikte Türk Parlamentosu da görmekte ve yaşa
maktadır. Biz, Bütçe Komisyonu olarak, Adalet 
Partisinin bu sakat, enflasyonu körükleme mantığın
dan hareket etmedik, 1978 mali yılı Bütçesinde hiz
met ödeneklerini gözönüne aldık. 

Sayın Sezgin, bu arada yaptığımız eklemeleri de 
küçük görmektedir. Oysa, Komisyonumuz, sunulan 
tasarıya 19 milyar liralık bir ekleme yapmıştır. Baş
langıç ödeneğine göre de bu eklemeler % 7,6 gibi 
bir değişikliği ortaya koymaktadır. 

Bu değişiklikler tümü ile, bir yandan kırsal ve 
kentsel alanlara daha çok hizmet götürmeyi, öte 
yandan bütçenin sosyal içeriğini ülke gerçeklerine 
uyumlu bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Komisyo
numuzda yapılan değişiklikleri iki anabölüm içinde 
açıklayabiliriz : 

Birincisi : Bütçe Kanunu metnindeki değişikliktir. 
İkincisi; bütçe ödeneklerinin dağılımında ve miktar
larında yapılan değişiklikler. 

Bütçe Kanunu metninde, genel olarak, Anayasa 
Mahkemesinin daha önce iptal kararlanna uygun 
olarak değişiklikler yapılmıştır. Günün ağır ekono
mik koşulları nedeniyle emekli ve memur maaşlarına 
uygulanacak katsayının, bütçe olanakları da dikkate 
alınarak, 12'den 14'e çıkarılması Bütçe Komisyonu
nun karan ile mümkün olmuştur. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — 17 diyordunuz 17, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YOLMAZ ALPASLAN (Devamla) — Anlatayım 
efendim, anlatayım. 

Buna paralel olarak, Kıbns'ta bulunan askeri per
sonele uygulanacak katsayı; 1,3't en, 1,5'e çıkanlmış 
bulunmaktadır. Bu konuda, Anamuhalefet Partisinin 
tutumunu ve yaptığımız bu değerlendirme hakkında
ki eleştirilerini de dün verdikleri önerge nedeni ile 
değerlendirip cevaplamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Komisyonumuzda görüşülen 
tasanda, Saym Demire! hükümetleri, katsayının 12 
olmasını öngörmüştü. Tasanyı sevk eden Hükümetin 
dayandığı siyasal partilerin en büyüğü olan Adalet 
Partisi, önce Komisyonumuzda, ondan sonra Cum
huriyet Senatosunda ve dün de Millet Meclisi Genel 
Kurulunda verdikleri önerge ile katsayının 12'den 
16'ya çıkarılmasını önermiş bulunmaktadırlar. 

İktidarda olduklan zaman 1978 mali yılı Bütçesin-' 
de kamu personeli katsayısı için 12 rakamı yeterli gö
rülecek, muhalefete düştükleri zaman katsayı için, 
«seçmene selam olsun, edebiyatı içinde 16 önerilecek
tir. (AP sıralanndan gürültüler) 

NECATI KALAYCIOĞLU (Konya) — Siz de 
muhalefette idiniz o zaman. Siz muhalefette iken 16 
olması için önerge verdiniz; şimdi böyle konuşuyor
sunuz. (AP sıralanndan gürültüler) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Açıklayaca
ğım efendim, burada burada. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, rica ediyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli Ada
let Partili arkadaşlarım, sükûnet içinde dinliyorlar 
da, yeni gelenlerin telaşım anlayamıyorum; her ne
dense fazla sinirliler. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sen bizden satın 
aldıklarına bak. Bunlar dava adamlandır. Sen kol
tukla satın aldıklarına bak. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
Buyurun efendini. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN {Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Adalet Partili sayın önerge sa
hipleri dün verdikleri önergede, katsayının 16'ya çı
karılması ile ülkemizdeki dar gelirli, yoksul kamu per
soneline büyük olanaklar sağlanacağını belirttiler. 
Dün önergenin oylanması sırasında bir nebze belirt
tiğim gibi, bu iddianın gerçekle uzaktan yakından il
gisi yoktur. Katsayının 16'ya çıkarılması şayet sağ
lansa idi, 1978 mali yılı Bütçesine 10 milyar liralık 
bir yük gelecekti. Bu yükle birlikte değerli arkadaş
larım, acaba hangi dilimler, hangi derecelerdeki me
murlar, ayda maaşlarına ne kadar zam bulacaklar
dı? Bunu da Yüce Parlamentonun bilgilerine sunmak 
istiyorum. 

İRFAN BtNAY (Çanakkale) — Geçen yıla gebe
ne, geçen yıla. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Geçen sene niye 
böyle demiyordunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Geçen sene 
hakkında bilgi vereceğim efendim. Önerge elimde. 

Değerli arkadaşlanm, eğer katsayı 16'ya çıksay
dı, 14 ncü derecedeki, en yoksul ve Türk kamu per
sonelinin en büyük bölümünü teşkil eden memurları
mızın eline (katsayının 16'ya çıkarılmasıyla birlikte) 
ayda bir tek kuruş fazla para geçmeyecekti. Katsayı
nın 16 olması halinde, 13 ncü derecedeki memurların 
da keza, bir tek kuruş maaşlarına ilave yapılmayacak
tı. 12 nci dereceye 40 lira, 11 nci dereceye ise ayda 
120 lira bir zam gelecekti; ama Devlet bütçesine 10 
milyar lira yük sağlayacaktık. Peki bunun yanında, 
sayın Adalet Partili arkadaşlarım bana danlmasın-
lar, kızmasınlar, birinci derecede, hele ödenek ve yol
luktan olan milletvekillerinin maaşlarına ne gelecek
ti? 1 200 liradan 2 400 lira gelecekti. İşte bu önerge
nin amacı buydu, anlamı buydu, hedefi buydu. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi değerli arkadaşlanm, geliyorum geçen yı
la : Geçen yıl Cumhuriyet Halk Partisinin, Bütçe 
Plan Komisyonunda yine görev yapan bir arkadaşı
nız olarak, ben ve arkadaşlarım, 12 katsayı önermiş
tik. Önergemiz burada, sizin gibi bugün muhalefette 
iken 16, bundan 2 ay önce, iktidarda iken 12 önerme 
gibi garip ve sakat bir tutumun içinde olmadığımızı 
da bilmenizi istiyorum. Muhalefette olduğumuz 
zaman verdiğimiz önergeler burada değerli arkadaş
lanm. (AP sıralanndan gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu olarak 
(Sayın Sezgin'in hafife aldığı) yaptığımız önemli de
ğişikliklerden birisi de, ek ders ücretleridir. Yıllardan 
beri, yükseköğrenimden tutunuz, ortaöğrenime ka
dar ek ders ücreti alanların, Türk parasının bugün 
içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak, Türk 
ekonomik ve mali durumu da dikkate alınarak, ek 
ders ücretlerinde Komisyonumuz ortaöğrenim için 
bütçeye 800 milyon liralık bir ödenek getirmiştir. He
le ilkokul öğretmenleri için; ülkemizde yıllardan be
ri büyük sorun haline gelen ilkokul öğretmenlerinin 
fazla ders vermelerine karşılık, ilk kez ek ders ücreti 
ödeneği verilmesini kabul etmiş, bunun karşılığı ola
rak, Sayın Sezgin'in beğenmediği bu bütçeye 
1 615 000 000 lira bir ek ödenek koymuştur. (CHP 
sıralanndan alkışlar) Böylece, 214 bin Türk ilkokul 
öğretmeni, köyde ve kentte ek ders ücreti alma ola
nağına kavuşmuştur. 

Değerli arkadaşlanm, Sayın Sezgin'le bir nokta
da daha anlaşmaya varmamız lazımdı. Sayın Sezgin 
bUtçe müzakerelerinin birinci gününde, Bütçe Kanu
nu tasarısının 69 ncu maddesini ele alarak; Sayın 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nu partizanlık yap
mak için, belediye kayırmak için, Komisyonda Ada
let Partisi ve ortaklarınca Parlamentoya sunulan ta
sarıda getirilen 69 ncu maddeyi, haksız ve yanlış ola
rak, partizan amaçlarla değiştirdiğimiz iddiasında 
bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlanm, Sayın Sezgin telaşında, 
haksız suçlamasında kendi açısında haklıdır. Çün
kü biz, Adalet Partisi ve ortaklannın düşünmediği, 
Komisyon olarak önemli bir düzenleme getirdik 69 
ncü maddeye.) Sizin sunduğunuz. Cephe iktidarının 
Parlamentoya sunduğu tasarıda, Türk belediyeleri
nim borçlannın terkin edilmesi söz konusu değildi. 
Sayın Sezgin, bu gerçeği bilmesine rağmen, bir su
retini de bana gönderdiği maddede okumasına rağ
men, inkâr etmek yoluna gitmiştir. 

Düzenlediğimiz maddeye göre, 1.1.1978 tarihi 
itibanyla tüm belediyelerin borçları terkin edilmek
tedir. Koyduğumuz kura] emredici kuraldır, koy
duğumuz kural Sayın Maliye Bakanına takdir yet
kisi tanımamaktadır. Sayın Maliye Bakanı bilais
tisna, İsparta Belediye Başkakanımn borcunu da, 
Ankara Belediye Başkanının borcunu da 1.1.1978 ta
rihi itibanyla terkin etmek yükümlülüğün altındadır. 
Ama Sayın Sezgin'in işine gelmediği için, burada 
bu gerçeği söylemek civanmertliğini gösteremediği 
için değerli arkadaşımı kınıyorum. 
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İSMET SEZGİN (Aydım) — Değiştirdiğiniz 1 nci 
fıkrayı okur musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Sayın Sezgin; «1 nci fıkrayı okur musu
nuz?» diyor. Ben 1 nci fıkrayı ezbere biliyorum. 
1 nci fıkrada «belediye» ibaresi yoktu, «belediye» 
ibaresini koyduk. 1 nci fıkrada «terkin» tabiri 
yoktur. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — işte sakatlık ora
dan geliyor, Saym Bütçe Komisyonu Başkanı. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Tabii, işinize 
gelmediği için sakatlık oluyor. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Cevap vereceğim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Hay hay, hay 
hay, beklerim. 

BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Alpaslan. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) —Sayın Başkan, 
sataşmaları da her hakle dikkate alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ya senüı sataştık
ların?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Sayın Sezgin, yaptığımız 
düzenlemeleri beğenmeme noktasında haklı mıdır, 
haksız mıdır; onu Türk kamuoyu çok iyi takdir ede
cek; ancak yıllardan beri iktidar olan, işlerine gel
diği zaman İstiklal Gazilerini baştacı eden bu geç
miş dönemin iktidarı ve şimdinin anamuhalefet par
tisi, vatani hizmet tertibinden sadaka kabilinden 
50 lira, 75 lira maaş alan insanları yıllardan beri dü
şünmemişlerdi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Böyle nasıl konu
şuyor bu adam? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Biz Komisyon 
olarak bu gerçeği dikkate alarak... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Kendilerini defalarca ikaz ediyo
ruz efendim; hatibin ifadesine şey koymak imkânı 
yoktur. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Ben Komis
yon Başkanı olarak görevimi biliyorum Sayın Baş
kan. Görevimi biliyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tesadüfi Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen Komisyon olarak görüşün. 
Buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Komisyonumuz, vatani 
hizmet tertibinden maaş alan gazilere, dul ve yetim
lerine yeni bir düzenleme getirerek, kendileri için 
300, dul eşleri için 200 ve diğer yakınları için 100 
gösterge üzerinden ve 14 katsayısı uygulanarak maaş 
almalarını sağlamış; böylece onları merde, namerde 
el açar durumdan kurtarmıştır. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım... (AP 
sıralarından gürültüler «uyuyorsunuz» sesleri) Uyu
yanın kim olduğu Türkiye gerçekleriyle ortada. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yakacak parasın
dan bahset, «yasal dayanağı yok» diyordunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Evet değerli 
arkadaşlarım, yakacak zammı yasal dayanaktan 
yoksundur; ahini çizerek, tutanaklara tescil ederek 
söylüyorum. Ama Komisyonumuz, Malîye Bakan
lığının bu konuda getireceği yasayı süratle Parla
mentonun Millet Meclisi ve Senato kanadına indire
cek ve yakacak ödeneğinin yasal dayanağa kavuşma
sını sağlayacaktır. Onun için, yasal dayanağa sa
hip mi değil mi tartışmasını açarsanız, ondan sizin 
fazlaca yararlı çıkacağınızı tahmin etmiyorum. 

Gelelim halkevleri meselelerine: 

Değerli arkadaşlarım, Saym Sezgin ilk konuş
masında, «Halkevlerine 10 milyon lira ödenek ver
diniz» demişti. Bereket, Bütçe Kanunu Tasarısını 
çok şükür bu sefer iyi tetkik etmiş; Bütçe Kanunu 
Tasarısında halkevlerine ödenek vermediğimiz anlaşıl
mış, ama bu sefer de Komisyonda bir önergenin ön
ce kabul edilip sonra tekriri müzakere ile geri alın
ması meselesini getirerek, Halkevlerini suçlama fır
satını, imkânını buldu ve yer yer büyük haksızlık, 
büyük yanlışlık ve büyük kırıcılıklar yaparak Halk
evlerini suçladı ve Komisyonumuzu da «ödeneğe 
bir örtü bularak böylece halkevlerine 25 milyon ura 
ödenek verme olanağına kavuştular» dedi. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Alpaslan. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bağlıyorum 
Saym Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Başkanım; biz bir
takım devlet gerçeklerine, birtakım devlet ödenek
lerine şal örtme dönemini bir kenara attık. Sormak 
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istiyorum Adalet Partisinin Sözcüsüne, 1978 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında İçişleri Bakanlığına 
70 milyon lira, derneklere ödenek konmuştu; bu 
ödenekleri Sayın Adalet Partisi Sözcüsü acaba izah 
edebilir mi? Bu tülle örtülen, salla örtülen bu 70 
milyon lirayı kimlere vereceklerdi acaba? Acaba 
birtakım Atatürk düşmanı derneklere mi, acaba ül
keyi iç kargaya götüren eh* silahlı eşkıya dernekleri
ne mi, yoksa Lions Kulübe mi vereceklerdi 70 mil
yon lirayı? (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Alpaslan. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, bitiyor. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Grup adı
na mı konuşuyorsunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Ben Komis
yon adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Alpaslan. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Efendim ben
den çok, değerli arkadaşlarım konuşuyor; siz mani 
olmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, arkadaşlarımı da 
ikaz ediyorum gayet tabii. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, bağlıyorum. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; biz. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — 10 tane daha 
gönderiliyor... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — E, Adalet 
Partisi çürüyor, gönderebilirsiniz, doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, karşılıklı konuşa
cağınıza bağlayınız lütfen. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Siz Sayın 
Başkan, hep bana söyleyeceğinize, arkadaşlarıma 
da lütfen söyleseniz ya; rica ediyorum. (AP sıra-
lanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarıma da söylüyorum, çok 
rica ediyorum, yalnız size değil karşılıklı olarak 
söylüyorum. 

Arkadaşlar rica ediyorum, rica ediyorum. 
Buyurun. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, biz Komisyon olarak Milli Eğitim Ba
kanlığı Bütçesine 5 milyar liraya yakın ödenek koy
duk. Sayın Sezgin bundan şikâyetçidir Adalet Partisi 
Sözcüsü olarak. Biz Bütçeye, Köy İşleri Bakanlığı 
Bütçesine 1 650 000 000 lira koyduk; geçen yıla 
bakarak, 1978 Bütçesini Cephe iktidarı % 28 eksik 
ödenekle getirmesine karşılık, 1 650 000 000 lira ek 
ödenek koyduk. Sayın Sezgin bundan rahatsız ol
duğu için Komisyonumuza tarizde bulunmaktadır. 
Biz, bugün eksi 40 derece Yan ve civarındaki köy
lerde başını sokacak ev bulamadığı için ölüme terk 
edilmiş Van'ldarm meskene kavuşması için tmar 
ve İskân Bakanlığı Bütçesine 910 milyon lira koy
duk. Bundan şikâyetçisiniz siz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ye biz değerli arkadaş
larım, bu Bütçeye daha pek çok önemli ödenek
ler koyduk, onları söyleyecek olanağım yok. 

Yalnız, sayın Adalet Partisi sözcüleri, Müslüman
lığı, dini, imanı kimseye bırakmamakla birlikte, şu
rada yükselen Kocatepe Camiine, sundukları tasarıy
la bir tek kuruş koymamışlardı, 15 milyon lira koy
manın şerefini de yine bu Komisyon taşıyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — İçtüzüğün bana ver
diği hak ve gerekçeyle, Sayın Komisyon Başkanı
nın bana izafe ettiği, benim söylemediğim sözleri 
söylemesi ve burada sizin de müteaddit vesilelerle 
belirttiğiniz şekilde konuştuğu için, doğan söz hak
kımı kullanmak üzere izninizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu esas içerisinde kalmak üzere 
söz veriyorum, buyurun. 

Size izafe edilen, fakat söylemediğiniz hususları 
düzeltmek üzere, Sayın Sezgin buyurun. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarını; 

Bendeniz konuşmamda, Sayın Komisyon Başka
nının, hepinizin, hatta Cumhuriyet Halk Partili de
ğerli milletvekili arkadaşlarımızın da gördükleri gi
bi, şu anda da tekrar izledikleri gibi, Sayın Ko
misyon Başkanının geleneksel tarafsızlığını bozup, 
kendisini ya Maliye Bakanının, yahut da grup söz
cüleri yerine koyan davranışının doğru olmadığım 
tespit etmiş. (AP sıralarından «Başbakan, Başbakan» 
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sesleri) ve 69 ncu maddeye Komisyonca yapılan ila
venin bir fıkradan ibaret olduğunu söylemesi üze
rine, bunun yanlış olduğunu ve şimdi ifade ediyo
rum, maalesef yalan olduğunu söyleyemeden düzelt
meye gayret etmiştim. Amacım da, Türk beledi
yelerini, Türk belediyeciliğini, hatta Maliye Ba
kanlığım ağır bir töhmetten, yükten kurtarmaktı 
sevgili arkadaşlarım. Anlıyorum ki, bizim konuşma
larımız Sayın Komisyon Başkanım etkilememiş. Sa
yın Komisyon Başkanı, burada Komisyonun yap
tığı değişiklikleri tahrif etmiştir. Sayın Komisyon 
Başkanı, burada yalan söylemiştir değerli arkadaşla
rını, şimdi onu ifade ediyorum. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürül
tüler) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben yalan 
söylemedim, yalanı siz söylüyorsunuz. Siz yalan 
söylüyorsunuz... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ediyorum. 
(CHP sıralarından «Sözünü geri alsın» sesleri) Efen
dim, ağzındaki söze mani olamam ki; çok rica edi
yorum. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Şimdi, değerli ar
kadaşlarım... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — O, AP'ye has 
bir şeydir; yalanı siz söylersiniz. 

ÎSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, yalancının... (CHP şuralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Yalana sizsiniz, 
geri al sözünü. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sesinizin tonunu 
yükseltmekle hiç bir şey kazanamazsınız. (CHP sıra
larından «Geri al sözünü» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum arka
sını... (CHP şuralarından gürültüler) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
«Yalan söyledi» diyor, sözünü geri alsın, lütfen... 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, müsaa
de eder misiniz? Müsaade ederseniz şunu anlatayım: 
Eğer yanlış söylemişsem geri alırım, geri alırını... 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Bakınız şimdi de

ğerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başkam burada 
diyor ki: «Bizim yaptığımız değişiklik, belediyelerin 
ve belediyelere bağlı kuruluşların 1 . 1 . 1978 tarihi 

itibarıyla Hazineden kaynaklanan ve yukarıdaki bi
rinci fıkra hükmünün uygulanmasından Hazineye do
ğacak tüm borçlan terkin edilir. Ye biz bu hükmü 
koymak suretiyle de belediyeler arasında bir fark 
gözetmedik.» Hem birinci ve hem de ikinci konuş
masında; «Bundan başka değişiklik yapmadık» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, eski metin buradadır, yeni 
metin buradadır. Yeni metinde, yani 69 ncu madde
de, Sayın Komisyon Başkanının değişiklik yapmadık 
dediği birinci fıkraya eklenen ibareleri gündüz söyle
dim, bugün şimdi de söylüyorum. Ne diyor balanız: 

«Kamu İktisadi Teşebbüslerinin...» orada yok 
«... ve belediyelerin» eklenmiş; odan sonra «Elektrik 
idare ve müesseselerine» ibareleri eklenmiş. Bunu 
söylemedi Sayın Komisyon Başkanı. Hâlâ yerinden, 
«Ne olacak?» diyor. Ne olacağını göstereceğim şim
di, söyleyeceğim değerli arkadaşlarım. (CHP ve AP 
sıralarından gürültüler) 

Birincisi şu: Komisyonun yaptığı değişikliği, sa
dece bir fıkradan ibaretmiş gibi göstermek suretiyle 
Komisyon Başkanı hakikatlan gizlemiştir. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

İkincisi: Eğer, bu ibare konursa, beni sabırla din
lemenizi rica ediyorum; değerli arkadaşlarım, bu 
madde özel otomatik ödemeleri gösterir. Yani bu 
madde bir Hazine işlemidir. Hazine, kendi aralarında 
Devlet Yatırım Bankasıyla, Devletin diğer kuruluş
larıyla, bütçeye dair kuruluşlarla yıl içerisindeki borç
ların mahsubunu yaptıran bir muameledir. Eskiden 
bu maddede «belediyeler» ve «elektrik idare ve mü
esseseleri» yoktu. Bu fıkra buraya eklenmek suretiy
le bakın ne değişiklik meydana geliyor, onu hep bir
likte görelim değerli arkadaşlarım: 

«Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli ida
reler, İktisadi Devlet Teşekülleri ve diğer Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin geçmiş yularda ve 1978 mali yı
lında birbirlerine, Hazineye, belediyelere, belediyelere 
bağlı kuruluşlara ve özel idarelere Devlet Yatıran 
Bankasına ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve alacakları 
(Hangi alacakları? 1978 mali yıhnda, yani, 1978 mali 
yılında bulunan borçları) terkin edebilecek. Kim ter
kin edecek, şimdi ona da geliyorum: «Tüm borç ve 
alacakları dış borçlarım nakten veya hesaben tahsil 
ve tediye etmeye ve ettirmeye, cari hesapların ve kar
şılıklı borç ve alacakların Ödeme şekil ve zamanım tes
pit etmeye, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bü
tün bu işlemler sonuçlarını gereğine göre bütçeye ge
lir ve mevcut veya yemden açılacak tertiplere yeteri 
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kadar ödenek ye gider kaydetmeye, Maliye Bakam 
yetkilidir.» 

Ben ne dedim değerli arkadaşlarım: Yıl içinde is
tediğiniz belediyelere bu maddeyle ödenek koyacak
sınız, istediğiniz kadarım terkin edeceksiniz ve bu 
yetkiyi de bu kanuna göre, bu maddeye göre Maliye 
Bakanının iki dudağının ucuna vereceksiniz değerli ar
kadaşlarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yalan söylü-

. yorsun, 2 nci fıkrayı okumuyorsun. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Ve ondan sonra 

benim 4 yıl beraber çalıştığım, beraber gecemizi gün
düzümüze verdiğimiz Bütçe Komisyonunda beraber 
çalıştığım Sayın Yılmaz Alpaslan buraya gelecek, ken
dini ya Başbakan, ya Bakan ya da Sayın Uysal ve 
Sayın Öymen'in yerine koyarak ve hatta onlardan 
çok daha acı ve çok daha partizan bir dil ile bu yan
lışı maalesef bile bile söyleyebilecek değerli arkadaş
larım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yalan söylü
yorsun, 2 nci fıkrayı okumuyorsun. Sayın Sezgin, 2 
nci fıkrayı lütfen oku. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, rica 
ediyorum. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, 2 nci fıkrayı baştan okudum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — İşinize gelmi
yor. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Okudum efendim, 
baştan okudum. 

Ve size bir şey söyleyeyim değerli arkadaşlarım 
(Yerel Yönetim Bakanımızı işhad ediyorum), koydu
ğunuz 2 nci fıkrada tüm belediyelerin tümü borçları
nı, dilediğiniz şekilde terkin edecek bir madde değil
dir, bu nitelikte değildir sevgili arkadaşlarım, katiyen 
değildir, Sayın Bakan hiç yerinizden konuşmayın. 

Demek oluyor ki sevgili arkadaşlarım, Sayın Ko
misyon Başkanı burada bilerek, isteyerek Komisyo
nun yaptığı ikinci değişikliği söylemekten kasıtlı ola
rak kaçınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başkam 
gene büyük bir heyecan ile, bu seneki bütçede yap
tıkları değişiklikleri saydı döktü. Hemen arkasından 
dedi ki; (Sayın Bakan ve sayın sözcü de ifade edi
yorlar; hadi Sayın Komisyon Başkam bunu diyor, sa-
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yın sözcü de bunu diyebilir ya, fakat Sayın Maliye Ba
kanının bunu nasıl dediğine şaşıyorum) hem bütün 
bunları yapmışlar ve hem de sevgili arkadaşlarım, 
bütçenin enflasyonist niteliğini böylelikle hafifletmiş
ler. Bu İktisat literatüründe, kanununda yeni bir hu
susu meydana getirmek, yeni bir çığır açmak demek
tir sevgili arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi 1978 yılında yapı
lan değişiklikleri saydı döktü. Neymiş bu değişiklik
ler? Sayın Alpaslan'ın o fevkalade edebiyatı ve fev
kalade hitabet gücüyle ortaya koyduğu ve bütün ar
kadaşlarımızı heyecandan canlandırdığı bu değişiklikle
rin oranı neymiş: «Bütçenin % 1,7'si.» Ben ne de
dim sabahki toplantıda? Adalet Partisi, Milli Selâ
met Partisi, Milliyetçi Hareket Partisinin, Cumhuri
yetçi Güven Partisinin kurduğu Hükümetin Bütçe
si olan 1977 yılı Bütçesinde değerli arkadaşlarım, Sa
yın Yılmaz Alpaslan arkadaşımın da üyesi bulundu
ğu Komisyon, bu seneki gibi % 1,7 oranında yükselt
memiş bütçeyi, % 5,5 yükseltmiş değerli arkadaşla
rım. 

Şimdi, ben de ister misiniz Sayın Alpaslan gibi 
1977 yılındaki Bütçe Komisyonunun bütçedeki deği
şikliklerini söyleyenim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Söyle, Baş
kan bir şey demez, o seyrediyor zaten. 

BAŞKAN — Evet, doğru, doğru. Birbirinize aynı 
tonda cevap veriyorsunuz. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Tapu Kadostraya 
36 milyon, Diyanet İşlerine 82 milyon, Dışişlerine 195 
milyon, Maliye Bakanlığına 7 milyar küsur, Milli Eği
tim Bakanlığına 127 milyon, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına 47 milyon, İmar ve İskân Bakanlığına 
248 milyon, Köy İşleri Bakanlığına 2 kalemde 3 mil
yar 498 milyon. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — 1977 seçimleri 
için, yatırım. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Daha var Sayın 
Alpaslan. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 800 milyon... (CHP 
sıralarından gürültüler «Başkan, bu mudur cevap ver
mek? İkaz edin» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, sizin söylemediğiniz 
konulara dair Komisyon Başkanının söylediklerine 
cevap vereceksiniz, lütfen. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, on
lara cevap veriyorum. 
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BAŞKAN — Onlara veriyorsunuz; fakat 1977 
bütçesiyle örnekler vermenize gerek yok burada. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Üniversitelere 250 
milyon... 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Sezgin, siz hep 
böyle geri geri gide gide hatırdınız. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Devlet Su İşleri
ne 200 milyon, Orman Genel Müdürlüğüne 418 mil
yon. 

Demek ki değerli arkadaşlarım, Bütçe Karma Ko
misyonları hükümetlerin bütçelerini hep değiştiregel-
nıiştir. Bu âdettir. Ama, hem yapacaksınız hem de 
bütçenin genel yapısının bozulmadığını söyleyeceksi
niz. Hem söylediğiniz bu zamları yapacaksnıız, hem 
de enflasyonist niteliğini önledim diyeceksiniz. Hem 
bunları yapacaksınız, hem savurganlığı önledim diye
ceksiniz. Ondan sonra da buraya geleceksiniz, ihtiyar
larımızı, gazilerimizi, merde namerde muhtaç etme
dik diyeceksiniz. Esas ihtiyarlarımızı, gazilerimizi, 30 
yıldan beri, 50 yıldan beri merde namerde muhtaç 
olan, bu devlet kurmuş, devlet meydana getirmiş ga
zilerimizin elinden tutan biz olduk sevgili arkadaşla
rım, biz olduk. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Bunlara şeref ay
lığı bağlayan biziz. 65 yaşını dolduran bütün vatan
daşlarımıza, sıkılmış bir limon gibi bir köşeye atılıp, 
konunun komşunun hamiyetli ellerine terk edilen va
tandaşlarımıza, devletin büyük ve güçlü elini ortaya 
koyan ve onlara devletin sıcak avucunu açan biziz 
sevgili arkadaşlarım. Biz bunları yaptığımız zaman 
bizimle alay ediyordunuz sevgili arkadaşlarım, «Bun
lar oSmaz, bunlar yapılmaz» diyordunuz. Şimdi de 
gelmiş, bizim getirdiğimiz kanunun nispetlerini 100 
den 200'e yükseltmişsiniz de onları namerde muhtaç 
etmemişsiniz. Sudaki balıklar güler buna Sayın Ko
misyon Başkanı. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. 
Teşekkür ederim. (AP sıralarından «Bravo» ses

leri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Korkut Özal'da. Buyurunuz Sayın özal. 
Süreniz 1 saattir Sayın özal. 
MSP GRUPU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu

rum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

1978 yılı Bütçesinin son genel konuşmalarını yap
mak üzere toplandık. Bu bütçe üzerinde, Milli Sefâ-

ı met Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

17 Şubattan bu yana Meclisimiz kesif bir mesai 
gösterdi. Bakanlık bütçeleri teker teker yorgunluk ve
rici mesailerle eleştirildi. Bazan bunları çok az sayıda 
üyemiz takip etti ve nihayet bugün bütçenin sonuna 
geldik. Eraeği geçen bütün arkadaşlarımıza, başta 
Karma Komisyon olmak üzere teşekkür edij'oruz. Ke
sif bir mesaiyi belli bir noktaya getirmiş bulunuyor
lar. 

Şimdi bütçe üzerinde parti gruplarının yaptığı ko
nuşmaların sonuncusunu yapıyorum. Az sonra da 
bütçe oylanacak. İnanıyorum ki burada oy kullanacak 
arkadaşlarımızın hepsinin kullanacağı oyun rengi bel
lidir. Bu konuşmalar, onların reylerine tesir yapma
yacaktır. Bu konuşmalarla reylerini değiştirecek kim
seler bulunmadığına göre, demin de biraz şiddet ka
zanan, heyecan veren konuşmalar ve diyaloglar acaba 
niye yapılıyor? Zannediyorum bunun 3 - 4 maksadı 
var : 

1. Kamuoyuna hitap ediliyor. 
2. Geleceğe hitap ediliyor. 
3. Geleceğin şartlarının hazırlanmasına çalışılı

yor. 
Ve en nihayet en doğrusu, benim kanaatıma göre : 
4. Şu anda görev yapan Hükümete ışık tutmaya 

çalışılıyor. 

Türkiye'nin genel manzarasını kısaca çizmeden, 
bütçenin son eleştirisini yapmaktan kendimi alıkoya
mıyorum. 

Türkiye'nin genel manzarası bugün bu Hükümetin 
bir enkaz devraldığını söyleyecek kadar çetindir. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Bu çetin şartlara Türkiye nasıl gelmiştir, acaba 
bu gelişte şurada birbirimizi suçladığımız gibi yalnız 
siyasi grupların kabahati mı vardır, yoksa bu grupla
rın dışında ve ötesinde bazı faktörler mi rol oynu
yor? 

Türkiye, hızlı bir büyüme içindedir, Türkiye'nin 
nüfusu her yıl 1 milyonun üzerinde artıyor* Türk top
lumu süratli bir değişim içindedir; Türkiye sanayi 
toplumuna dönüşüyor, Türkiye'de son 10 yıl içinde 
4,5 milyon insan muhacir olmuştur, Türkiye manevi 
değer yargılarında büyük bir erozyonun içindedir, 
bir binayı sarsmıştır, yenisini de veya eskisini de ku
ramamıştır ve en nihayet Türkiye üzerinde, Türkiye' 
nin dışındaki çevrelerden çok oyunlar tezgahlanmak
tadır. 
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Türkiye'nin bugün önemli sorunları milli güven
lik sorunu başta olmak üzere kamu düzeninin korun
ması, iç güvenliğin sağlanması, Anayasal özgürlükle
rin korunması, iç ve dış ekonomik sorunların çözül
mesi ve en nihayet dış politikada bir istikrar getiril
mesi gibi önemli sorunlar vardır. 

Acaba bu sorunları Türkiyelim biraz evvel kav
gasını yaptığımız gibi, şu veya bu iktidarın gelmesi 
mi çıkarmıştır? Buna katılmak mümkün değildir ve 
eğer meseleyi bu kadar basite irca edersek çözümler
de de yanılırız, birbirimizi suçlamanın fasit dairesi 
içinde Türkiye'yi daha büyük açmazlara iteriz. 

Türkiye'nin sorunlarını doğuran dış kaynaklı se
bepler vardır. Dış ekonomilerde gelişmeler yer almış
tır; bundan 25 sene evvel olmayan bir Ortak Pazar 
gerçeği vardır, Üçüncü Dünya Memleketleri gerçeği 
vardır, dünyadaki ekonomik gelişmeler her zaman
kinden çok daha başka boyutlar almıştır, dünyada ye
ni dengeler kurulmaktadır, dünya dış politikasına ye
ni unsurlar girmektedir; detant, nükleer parite gibi ve 
en nihayet dünyada yeni bloklar oluşturma gayret
leri vardır, Ortadoğudaki siyasi vakumu doldurma gay
retleri vardır. 

Tarihi gelişimin bizi getirdiği noktada Türkiye' 
nin ekonomik ve sosyal düzeni, bugünkü dinamizmi
ne imkân vermemektedir. Türkiye'nin bugünkü sosyal 
ve ekonomik düzeninin kendisini hayatiyette tutmak 
için daha güçlendirilmesi ve bir yerde eski bozuk olan 
unsurlardan arındırılması gerekir. Türk ekonomisinin 
yapısal bozukluklarının düzeltilmesi lazımdır, mesele
leri yanlış veya eksik teşhisten kurtarmak lazımdır ve 
en nihayet meseleleri halletmekle görevli başta siyasi 
kadrolar olmak üzere kadro ve kuruluşlarımızın so
rumsuz bazı davranışları bırakmaları gerekir. 

Bugün Türkiye tarihinin en önemli bir dönemlin
de dünya politikasının çok hayati bir kavşağında
dır. Doğu - Batı Türkiye'de birleşir, Kuzey - Güney 
Türkiye'de birleşir, İslam alemiyle Hıristiyan alemi 
yine Türkiye'de birleşir, kapitalist - sosyalist düzenle
rin kavgaları Türkiye'de birleşir ve en nihayet Tür
kiye bugün Akdenizin, Ortadoğunun, Balkanların, 
'Batı İttifakının üyesidir. 

'Muhterem milletvekilleri, bu balkımdan meseleler
de ve bu meseleleri çözmede en son sorumluluk mil
letin vekilleri olarak bizlere düşmektedir, her soru
nun çaresini bizler bulmaya mecburuz; tarih önün
de, millet önünde ve ulu mahkeme önünde bu bir 
büyük sorumluluktur. 

I Demokrasimizin 'başlayışından bu yana güzel, iyi 
ve başarılı neticeleri elde etmişizdir; ancak üzücü, 
yanlış ve başarısız neticeler de vardır. 

Genel olarak bakarsak, Türkiye'nin her geçen gün 
daha zor ve daha çok yönlü mesetoler içine itildiğini, 
şartların ağırlaştığını görmekteyiz. 

Gene tekrar ediyorum, mevcut Hükümetin «Bir 
enkaz devraldık» beyanı en azından onların gördü
ğü noktada şartların ne kadar ağır olduğunu ortaya 
koyuyor. 

Nedir sorunlarımız? Siyasi diyalogumuz yapıcı ol
maktan çök yıkıcıdır. Biraz evvel şahit olduk; Bütçe 
Komisyonu Başkanımız değerli Alpaslan, belki mak-

I sadmı ve yetkisini de aşarak, bir siyasi partinin söz
cüsü gibi burada, Bütçe Komisyonunun çalışmalarını 

I rakamsal vermedi, onun ötesine gitti, tefsire, yoru-
I ma kalktı. Buna hakkı olduğunu zannetmiyorum. Çün

kü, tarafsız oîması gereken bir kurulun başıdır. '(AP 
sıralarından alkışlar) Buna mukabil muhterem arka
daşlar, siyasi partiler, biraz evvel hiçbiriyle ilgili ol-

I mayan meselelerde birbirlerini suçlamayı meselenin 
çıkış yolu buldular. Bu gibi yapıcı olmayan, yıkıcı 
oîan diyaloglarla, korkarım ki bu Parlamentonun da, 

I miîletvekaierimiiZin de, demokrasimizin de yararına 
I hareket etmiyoruz. İtibarını zedeleyici bir davranış-
I tır bu. 

Seçim sistemimiz, güçlü dayanağa sahip iktidar-
I 1ar çıkarmıyor. Kılı kılına iktidarlarla bu memleke-
I tin bu zor sorunlarının nasıl çözüleceği ortadadır. 
I Koalisyon tarzı idareleri hâlâ oturtamadık; seçim sis-
I temimizin tabii neticesi olmasına rağmen. Güçlü hü-
I kümet etme imkânlarıysa, Anayasa ve yasalarla bü

yük öîçüde sınırlanmıştır Türkiye'de. Türkiye'nin hü-
kümetîeri bugün, başka memleketlerde hükümetlerin 

I yapfcğı çok şeyi yapamaz duruma düşürülmüştür ya-
I sa ve Anayasalarla. Bürokrasimiz dağınıktır, muat

taldır ve politikanın içindedir bugün. Ekonomik dü
zenimiz, sosyal düzenimiz, bugünkü meselelerimizi çö
zecek bir düzen değildir. Nihayet eğitim düzenimiz 
bizim memleketimizin evlatlarını, bu memleketin me
selelerini Çözecek manevi ve ilimsel bir yapıda yctiş-

I tkmemektedir. 

I Türkiye'nin genel görünümü budur. 
Bir Hükümet kurulmuştur. Bu Hükümet, kendi 

ifadesiyle, iktidarı zor şartlarda teslim almıştır. An-
j cak, teslim aldığı şartlar ve memleketin sorunları kar-
I şısında Hükümetin durumu, iktidar muhalefet ilişki-
I leri, pek de iyi bir istikamette gelişmemektedir. Tür-
I kiye'nîn iktidar muhalefet ilişkisi kavga üzerine ku-
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rulmuştur. Âdeta bir gladyatör kavgası gibi millet 
kan görmeye, kavga görmeye alıştırılmıştır. Devlet 
adamı gibi konuşmalar itibar görmemektedir. Hâlâ 
muhalefet haleti ruhiyesi iktidara hâkimdir. Bu bütçe 
dolayısıyla burada konuşan bazı bakanlarımızın, hâ
lâ bir muhalefet üyesi sıfatıyla konuştukları intibaını 
edindik. İktidar olmanın, iktidar sorumluluğunu yük
lenmenin, maalesef, (haleti ruhiyeSine bürünemediler. 
Rüzgâr eken fırtına biçer; muhalefette ten sorum
suz beyanlar yaparak iktidara gelirsek, bir zaman Söy
lediğimiz sözler karşımıza çıkar. Taban fiyatlarda, bir
takım devlet idaresinde eğer söylediğimiz sözler, ya
pılmayacak, politik amaçlı sözlerse, işte Türkiye'nin 
iktidar değişmelerinde bir gün karşımıza çıkar. Tütün 
taban fiyatı meselesinde, toplu Sözleşmeler meselesin
de bunlar ortaya çıkmıştır. 

Ben bunları herhangi bir iktidarı veya muhalefeti 
eleştirmek için söylemiyorum, muhterem üyeler. Bu
gün yüklendiğimiz tarihi mesuliyetin birtakım gerçek
lerini önlerinize sermek istiyoruz. Çünkü bu gerçek
leri hep beraber görmez, teşhislerde birleşmezsek bu 
kısır döngü, bu bitmez kavga devam eder, Türkiye de 
nereye gidecekse oraya gider, biz ona tesir edemeyiz. 

Devlet idaresinde muhalefetin en az iktidar kadar 
sorumluluğu vardır. 'Bugün iktidarın aldığı yalan ve 
yanlış kararlarda muhalefetin de hissesi vardır. Hükü
metlerde bulunmuş bir kişi olarak söylüyorum; acaba 
muhalefet ne der, bunu nasıl istismar eder, diye hükü
metler kararlarını verirken, sadece akılcı değil, biraz 
da çOk politikacı olmaya mecbur hissederler ve çoğu 
zaman aklın ötesinde kararlar almaya mecbur olur
lar; özellikle seçim sathımaiHerinde. 

Bunları bir gerçek olarak ortaya koyalım. Muha
lefette başka, iktidarda başka konuşmak, ucuz politi
kadır, herkes yapar bunu. Ama bu Parlamentoyu da 
zedeler, demokrasiyi de yozlaştırır. Eskiden yapılan 
her şeyi kötü, tayin edilen herkesi beceriksiz addet
mek de bugünkü demokrasimizin hatalarından biri
dir. 

«Sen şöyle dedin, ben böyle dedim» kavgası, es
ki tabiriyle kil ü kal ile bitmez bu işin sonu. Bakın, 
bütün bu üzerinde konuşmalarda eğer yanlış sayma-
dıysam 6 defa bu Halkevleri meselesi buraya getiril
di. Bir metre mesafe aldık mı, gerçek değişti mi? 
Sen koydun, koymadın, koydum, koymadım kavgası 
altı defa geldi buraya, bu kürsünün işgal edilişi ne 
oldu? Itşte ortaya bir gerçek çıktı; 25 milyon lirayı ne
reye vereceklerini yarın takip edeceğiz. Bundan başka 
gerçek yoktur. Bunun kavgasını saatlerce yapmanın 
burada ne faydası oldu, onu da bilmiyorum. 

Hükümetimizin yapısına bakıyorum bu zor me
seleler karşısında. Gene gerçekçi olarak bakıyorum, 
herhangi bir düşünceyle bakmıyorum; acaba bugün 
Türkiye'nin zor meselelerine, iç meselelerine, ekono
mi meselelerine, sanayi meselelerine... 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Ağır sanayi 
meselelerine... 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — ...ve Türkiye'nin 
nazik dış politika ve mi!M güvenlik meselelerine bu 
Hükümet çare getirebilir mi? Başlangıçta söylemedi
ğim bazı sözleri bugün söylemek durumundayım. 
Çünkü köylünün dediği gibi, «Şöyle yürü de baka
yım; nasıl gideceksin; ona göre kaç saatte oraya va
racağını söyleyeyim» demiş; şimdi bu Hükümet 45 -
50 gündür yürüyor. Bu gidişinden bazı şeyler çı
karmak durumundayız. Bu Hükümet yapısının, ben, 
güçlü bir yapı olmadığı kanaatine vardım. Kim ne 
derse desin, hangi vatanperver duygularla birleşmiş 
oîursa olsun, bu Hükümetin yapısı sağlam bir yapı 
değlMir. En azından bugünkü şartların altına girecek 
sağlamlıkta bir yapı değildir. Bir uzlaşma hükümeti
dir. Nerede ne üzerinde uzlaşıldığını hâlâ bilmiyoruz. 

AHMET IKARAHAN (Gaziantep) — Özveri. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Çünkü ortaya çık
mış değildir. Asgari müştereğin ne olduğunu görece
ğiz. Çünkü iki parti bir araya gelip uzlaştı mı, iki 
partinin programları üzerinde bir uzlaşma olur. Bu 
Hükümetin uzlaşma noktası nedir bilmiyoruz. Balayı 
bitince sürtünmeler başlayınca, uzlaşma var mıdır, 
yok mudur; nerede vardır, onu göreceğiz. 

İktidara neyin geldiğini de bilmiyoruz? Hükümet 
iktidara gelmiştir; fakat beni mazur görsünler, bu
gün yaygın olan bir şey var; bazı bakanlıklarda ta^ 
yinîenn ve kitle halindeki tayinlerin birtakım amacı 
ve eğilimi belli demeklere emanet edildiği şayiaları 
gittikçe kuvvet kazanıyor. 

Eğer bu şayialar Türkiye'de kuvvet kazanırsa, bu 
Hükümet kendi programına ters düşer, barış gelmez, 
kardeşlik gelmez, Türkiye'de bir sükûnet gelmez, bi
lakis kavga daha derinleşir; endişemiz budur. 

İdarede her devrin adamı olan bürokratlar bu 
Hükümet] ve bu Hükümetin bakanlarım da yanılta
caklardır. Buna dikkatinizi çekiyorum. Her devrin 
adamı olan bürokratlar ki, onların amacı Türkiye'nin 
meselelerini çözmek değil, günlerini gün etmektir. 
(MSP ve CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Bu hükümeti de, öbür hükümetleri aldattıkları gibi 
aldatırlar. 
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Hükümet, önceliklerini şaşırmış görünüyor. Eğer 
bir hükümet nazik şartlarda, ağır şartlarda bir hükü
met önceliklerini şaşırır ve önceliklerimin sırasını kay
bederse, o zaman neticenin vahim olacağım söyleye
bilirsiniz. Bir misal vereyim: Meseleleri çözmek için 
geldik. Bugün her yerde öylesine büyük bir kadro 
hareketi başlatılmıştır ki, meseleleri çözmek mi, yok
sa meseleleri içinden çıkılmaz hale getirmekmi, gaye
den anlaşılmıyor. Devlet bütün vidalarıyla laçka edi
liyor ve ben bunun amaç olduğunu, en azından şu
rada bulunan sayın bakanların bunu kasıtlı olarak 
yaptıklarına inanmıyorum; fakat bir yerde amacını 
aşan davranışlar vardır ve kütle halinde tasfiyeler 
vardık'. Amaçsız ve Türkiye'yi bir yerde çıkmaza gö
türecek tasfiyeler vardır. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — İşgalden 
arındırılıyor. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bakın burada 
bir şey söylüyorum* özellikle CHP grupuna, bir ümit 
partisi olarak geldiniz ve bir ümit partisi olarak zor 
olan şartların altına zor bir hükümetle girdiniz, ikti
dar oldunuz. Zor şartların altında, zor bir hükümet
le girmenin arkası çok zor olabilir. Size bağlanan 
ümitler, beklemediğiniz kadar kısa bir zamanda kay
bolabilir. Kendinizi bu kadar büyük bfr hendikabın 
altında, bu yarışa çıkacak kadar güçlü görüp görme
diğinizi bilmiyorum. Geçmiş yıllarda devamlı muha
lefet olan Cumhuriyet Halk Partisinin bugün pek 
çok vahîd birikimi vardır. Meclisimizin etrafında, 
Bakanlıkların koridorlarında bu vabidlerin birikim
leri Sayın Bakanları şimdi bir bir ziyaret ediyor. 
Uzun kuyruklar var. İstenmeyen şey kalmamıştır. 
Milletvekilîerimıiz her yerde sıkıştırılıyor, bunun al
tından nasıl kalkılacaktır. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Vahidi değil on-
lar, 20 senedir ezilenler Sayın Özal. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, vahid 
dediğim şudur: Hepimiz politika yapıyoruz. Politi
kada kürsülerde nasıl konuşulduğunu çok dinledik. 
Hiç kimsenin eli burada diğerinden fazla farklı de
ğildir. Çünkü politika bir meslek haline gelmiştir. 
Ben politikanın iktidar çizgisiyle muhalefet çizgisin
de, aynı şeylerin nasıl konuşulduğunu yüzlerce defa 
izlemiş bir kimse olarak bunu artırmak istemiyorum. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — MSP'Mler-
de ölçü aynı mıdır? 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, ben 
dikkat ederseniz bir parti için konuşmadım. Genel 
konuşuyorum. Hülcümleri ortaya koyuyorum. Kim 

ne yaptığını kendisi daha iyi biMr, Cumhuriyet Halk 
Partisine tek adres yaptığım hususu da sizlere arz 
eltim. 

Gelelim bütçeye : Bütçe bk programdır, her şey 
değildir. Bakın burada ba kadar kavgasını yaptığı
mız bütçenin, Sayın Bakanımızın ifadesiyle % 75'i 
zaten sabiti, bağlıdır. Onu kimse değiştiremez. Geri
ye kaldı °/0 25. Bütçenin % 25'inde -. benim kanaa
tim, şimdû çok münakaşaları oldu, şu kadarı bu ka
darı - yapabikceğnmıiz değişiklikler % 3'dür, % 5' 
dlr, °/0 10'dur. Dolayısıyla biz % 5'i, yani tamamın 
% 5'idir. Peld Türkiye'nin ekonomisi bu bütçeyle 
ne kadar ilişkilidir? Türk kamu idaresinin belki <% 
100'ü değildir bu bütçe, Çünkü KİT'leri de vardır. 
Yarısıdır. Türk ekonomisinin de % 25'idir bu bütçe. 
Bunun dışında Türkiye'nin ekonomisi hareket halin
dedir. Şimdi, bu bakımdan, bu bütçede sen şunu yap
tın, ben bunu yaptım, bence küçük dünyanın kavga
sıdır. Bu bütçe Türkiye'min şartlarının çıkardığı büt
çedir. Kimse kimseden daha akıllı, kimse kimseden 
daha üstün olduğunu iddia etmesin bu noktada. Bu 
bütçeyi kim hazırladı? Politikacılar değil, bürokrat
lar hazırladı. Dediler ki, Türkiye 260 milyar bütçe 
çıkarır. Onu nasıl bölüştürdüyseniz bölüştürdünüz, 
kimsenin kimseye öyle çok büyük, ben şunu yaptım, 
ben bunu yaptım kavgası bence yersiz küçük dünya 
kavgasıdır. Mühim olan nedir biliyor musunuz? Sa
yın Maliye Bakanına ve Hükümete hitap ediyorum; 
bu bütçenin dışındaki kaynakları harekete geçirin. 
Türkiye'nin bu bütçenin dışında çok daha güçlü kay
nakları harekete geçirilebilir. Türk ekonomisi buna 
dayanmıyor yalnız. Bu bakımdan bütçe üzerindeki 
konuşmaları ben -• Bütçe Komıisyonununda yapılan 
değişiklikler de dahil -. büyük bir mesele addetmiyo
rum. Sayın Alpaslan'a bîr hususu arz edeyim : O büt
çenin dipnotlarında Maliye Bakanının yetkileri var. 
Maliye Bakanının yetkileri, Bütçe Komisyonunun yap
tığı değişikliklerden daha fazlasını yapma imkânını 
sağlıyor kendisine. O bakımdan biz şunu yaptık, siz 
bunu yaptınız demeyin. Sayın Maliye Bakanı bunu 
nasıl uygulayacak, onu görelnm. Çünkü, kendisine ta
nıdığımız öyle yetkiler vardır ki, 3 katına, 5 katına 
çıkarma yetkileri vardır bir sürü dipnotlarında, bazı 
kalemlerin. 

Aslında yapılan şudur: Mimar Sinan'ın yaptığıdır. 
Mimar Sinara'a demişler k i : Bu caminin minareleri
ne halk «eğri» diyor. Getirmiş bir ip, çekmiş herke
sin önünde, ondan sonra «doğruldu» demişler. «Ho
ca, doğrulmaz» demişler; «ama miilletin kanaati de
ğişti, doğrulttuğumuz kanaatina geldi»... 
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Onun gibi, şimdi biz de bütçede bunu yaptık. Ay
nı bütçeyi aklık, minareyi doğrulttuk. Yani çok bü
yük bir şey yapılmamıştır. (MSP ve MHP sıraların
dan alkışlar). 

Planı geri aldık. Bütçe dayanaktan yoksun kaldı. 
Biz planı geri almakla aslında gene bir şey yapma
dık. Ben Türkiye'nin üç tane planım biraz yakından 
inceîemlş bir üyenizim. Bu planların o kalınlığı için
de asıl ruhları belki birkaç sayfadan ibarettir. Gerisi 
tablodur, cetveldir, şudur, budur. Üstelik o planlar 
uygulamaya koyduğunuz zaman o kadar değişir ki 
yıllık ps-ogi omlarla. Üstelik yıllık programlar da ki
tapta kain-, Türkiye bildiği tarafa gider. Gerçekler 
budur. Mühim olan; bu kitapları, bu dosyalan imal 
etmek değildi?, fiıilen Türk ekonomisine yol verecek 
tedbirleri almaktır. O tedbirler alınmazsa bu kitapları 
yazmak, bu dosyaları hazırlamakla geçen günler za
yiattan başka bir şey değildir. Türkiye'min bugün ih
tiyacı olan artık dinamik planlama konseptidir. Böy
le, statik beş yıllık planlara Türkiye sığmaz. Türkiye 
bu beş yıllık planların ikinci senesinde bazan hedefi
ne varmıştır beş senemin. Bu bakımdan belki yapıla
cak çalışmalarla, getirilecek değişikliklerle bunu hal
letmek mümkündür ve bir mühim noktayı burada bu 
kadar sosyal meseleye eğilmiş Yüce Meclise arz et
mek istiyorum. 

Bugüne kadar kalkınma planı deyince hepimizde 
bir müşir var, işaret: Kalkınma hızımız ne oldu, % 
6 mı oldu, 7 mi oldu, 8 mi oldu? Bununla iktifa 
edersek, bundan sonra çok yanlış bir yola gideriz. 
Geçmiş göstermiştir ki, sadece kalkınmanın bir ra
kamla ifadesi bizi yanlış sosyal yapılara iter. Bu ba
kımdan bu Hükümete, bu Hükümetin planlarını ya
panlara şunu bildiriyoruz : Bu kalkınma hızı kadar 
onun sosyal yapısı, sosyal muhtevası nedir? Sosyal 
katsayısı nedir? Memleketin içindeki sosyal bünye ne 
tarafa gidiyor? Onun da rakamlarım getirmek duru
muna gelsinler. O zaman biz şu fakir, çaresiz mille
tin milletvekilleri olarak iftihar edeceğimiz bir plan 
konseptine yaklaşmış oluruz. (MSP sıralarından al
kışlar). 

Muhterem milletvekilleri, bu Bütçenin anayapısı 
hakkında bir hususu' daha söyleyip, diğer hükümet 
icraatı ile ilgili konulara geçeceğim. 

Eşel - mobil meselesini getirdik; katsayı 12 olsun, 
14 olsun, 16 olsun meselesini. Aslında bugün Türki
ye'nin en büyük derdi enflasyondur. Enflasyonun ka
bahatini birbirimize atmayalım. Bu kabahat belki bi
zim dışımızda ve belki biraz da bizim içimizde, biraz 

sonra ekonomide anlatacağım sebeplerledir. Sayın 
Maliye Bakanımız iki rakam verdiler enflasyon hak
kında, İstanbul geçim indeksini. Sene sonu itibariyle 
% 46, sene ortalaması itibariyle % 26. Ne demektir? 
Geçen seneden bu seneye en az % 26 pahalılık var
dır. Peki biz ne yaptık memurların maaşım? Buna 
uydurabildik mi? Hayır. O halde bu enflasyon neyi 
sömarüyor? Bu enflasyon zenginin fakiri sönıürmesi-
d'w, kuvvetlinin zayıfı sömürmesidir ve buna alet 
olanlar buna alet oluyor. (MSP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Fakiri daha fakir kılan, zengini daha zengin ya
pan bir mekanizma çalışıyor. Bu bakımdan enflasyo
nu önlemek sadece ekonomiyi ayakta tutmak içim de
ğil, Türkiye'min sosyal yapısına sağlık kazandırmak 
için de şarttır; fakat üzüntü ile ifade edeyim, bu 
Hükümet de dahil, bundan evvelki hükümetlerin ço
ğunda alınan kararlarda bu nokta umumiyetle unu
tulmaktadır. Bir kararın doğuracağı enflasyon, bir 
toplusözleşmemin, bir taban fiyatının, seçmene verile
cek bir avantanın ne kadar enflasyon doğuracağının 
hesabı çoğu zaman yeteri derecede yapılmadığı için, 
îşte bu hale düşürülüyor. 

Şimdi, Türkiye'min beş mühim meselesi üzerinde 
grupumuzun görüşlerini arz edeceğim. Anarşi meselesi 
vardır, ekonomi meselesi vardır, sanayi meselesi var
dı», dış politika meselesi vardır ve Türkiye'min gele
ceği nereye gidiyor meselesi vardır., 

Muhterem üyeler, anarşi meselesi üzerinde bu
rada çok konuşuldu. Bizim, Sayın içişleri Bakanının 
iyi niyetimden şüphemiz yok. tyi niyetiyle meseleye 
eğildiği kanaatindeyiz, hâlâ bu kanaati muhafaza 
ediyoruz; fakat bazı şeyler var ki, bunların izaha ih
tiyacı vardır. Önyargılardan kurtuSmaımız lâzımdır. 
Meseleyi önyargılarla haffetmemiz mümkün değil
dir. Anarşinin kaynağı şudur deyip, onun üzerine 
tek yönlü gidersek, anarşimin kaynağının o olmadı
ğını göreceğiz. Türkiye'de anarşinin çok yönlü kay
nakları vardır. Bu çok yönlü kaynak far üzerine 
Devlettin üstünlüğü ve Devletin tek güç olduğu il
kesiyle gidersek ve bunu lafla değil! fiiiyatlla ger-
çekîeştMrsek sonuca vardabiSir. Bir şey daha söyle
yeyim: Sadece Hükümet meselesi de değildir anarşi
yi önlemek. Bugün Devletin güvenlik kuvvetleri, ce
za veren kuvvetler değildir. Caydırıcıdır, zabıtaya tes
lim eder. Fakat bugün Türkiye'de öyle bir atmosfer 
Oiimıştur ki, suç işlemek peynir ekmek yemek gibi 
kolay olmuştur. Kaçak tabanca taşımayan kalma
mıştır. Radyolarda dinliyorsunuz, şurayı aradılar 25 
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tane tabanca buldular, şurayı aradılar 5 bin mermi 
buldular... Artık Türk insanı, bunun suçundan kork
muyor. Sebebi ükudlir; ya ceza veremüyorsunuz, ya 
millet bu cezayı göze alacak kadar endişe içindedir 
bayatından. Şimdi bunu nasıl önteyeceksŞniz? Yar
gıda önîeyeceksiinıiz. Şimdi ben size soruyorum: Bu 
kadar tabanca yakalandı, acaba kaç kişi kaçak silah 
taşımadan mahkûm edildi? Bir tetkik buyurun, gö
receksiniz ki, onda bir bile değil. Bu kadar yakala
nanlara ceza verilemiiyor. Cezanın verilmesi geci
kiyor. Müessir ceza sistemi olmayınca* o zaman ya
kalanan suçlular bir yerde bu işli şaka zannediyor
lar. Yakalanıp, bırakılmak şakası. 

Polis, anayasal çizgiyi çiğneyip, endişe verici hal
lere gidemez, işkence yapamaz. Eğer yapıyorsa; bu
nun şiddette her Zaman karşısında olduk, yine kar
şısındayız. PoDis, ceza veren bir mekanizma değildir. 
Onu bu istikametten kurtarmamak Türkiye'yi hepi
mizin korktuğu faşizme iter. Bu bakımdan, polM 
çizgisi içinde kulîanmaya, Anayasanın tarif ettiği çiz
gide kullanmaya mecburuz. 

Anarşi yeni boyutlar kazandı. Ben bunu Hükü
meti bir tenkit olarak söykmüiyorum, şu o haletiruhi-
ye içlinde değiICm. İşte siz de yapamadınız, şu bu, bu
na girmek istemiyorum, bunlar yanlıştır. Çünkü, bu 
anarşi meselesi birbirimizi suçlayıp halledeceğimiz 
değil, bilâkis birbirimize yardımı edip halledeceği
miz bir meseledir. (Alkışlar) Eğer birbirimize yardım 
etmezsek, bakın muhterem milletvekilleri, burada 
bu işin içinde yaşamış bir insan olarak haber veriyo» 
rum; hepiniz bir gün pişman olursunuz ve bu pişman
lık fayda vermez. Ama, şunu söyleyeyim, partilerara-
sı dliyalbgiarda, birlinin bir şekilde başlaması la
zım. Çocukların kavgasında küsleri barıştırmiak na
sıldır bilmem, o gelsin, ben gitmem, bugün partileri
miz birbirine küs hali edinmişlerdir. Buradaki kav
ga, köy kahvecinde de oluyor, gidip dinleyin, millet 
kamplara bölünüyor Ve biz buradaki beyanlarımız
la onu körüklersek, o Zaman anarşjiye uygun bir or
tamı açmış oluyoruz. 

Bu bakımdan, anarşiyi önlemede bizim millet 
olarak, Devleti olarak bazı çözümleri elbirliğiyle ge
tirmemiz lazım. Bunlar nedir? Konuşulur, bir diya
log kurulur, kurmaya mecburuz. 

Bugün okulîarm yarısından fazlası kapalıdır; fa» 
kat çok alışılmamış anarşik olaylar oluyor. Sayın Mec
lis Başkanımızın evine silah atıldı. Dün gece Danış-
tayın bosnbaSandığunı radyo söyledi. Tren yoluna 
patlayıcı madde atılıyor. Yolda vatandaşın arabası

nı çevirip yakıyorlar. Bunlar, anarşinin nasıl başı
boş gittiğime işarttir ve «Anarşiyi ben tutarım, polis
le kontrol altına alırım. Güvenlik kuvvetiyle disiplinli 
sağîarım» demenin sonu yoktur. Bir rakam vereyim, 
bugün Ankara'nın polisi 7 bindir, vatandaş 2 mil
yondur. 7 bin polisle, getirin 7 bin de jandarma ne 
yapacaksınız? Polis Devleti mi kuracağız? 

Başka hususların gelmesi lâzım. Yatandasın dav
ranışlarının düzenleyici birtakım anayasal sistemi
mizi ve bütün ceza sistemlimizi gözden geçirici, suça 
değil, suç işlememeye teşvik edici sistemi koyma
mız lazım. Aksi takdirde, «Anarşiyi durduracağım» 
diyen, bir gün kendi sözüyle kendini tekzip eder. 

Bir hususa daha işaret edereğiın. 
İdarecileri, «Tedlbir almadın» dliye cezalandırıyo

ruz. Benim kanaatlim, idarecileri cezalandırmak süb
jektiftir. Burada Sayın Balkanın yargılarına hürme
tim var; fakat hiçbir yerde böyle terazi gibi, sen şu 
şu susun, sen yeterli tedbiri almadın diye terazi ça
lışmaz. Ama, bu mekanizmayı getirirsen, ben size söyle
yeyim, o zaman çok daha kötü neticelere güdeceği 
kaniaatindeyüm. Yani, bir anarşik hadisede yeter 
tedlbir almadın dliye elemanları hemen değiştirirsek, 
bunun sonu idarede tamamen bir çıkmaza gider. 
Aynen, öksürüğe tutulmuş bir hastaya müsil verirse
niz, onun öksürüğünü nasıl tedavi edemezdeniz, bu 
da aynen böyle olur. 

Bu bakımdan, muhterem Hükümete tavsiyem - be
nim kanaatim - idarecileriımizi en iyilerinden seçe
lim Ve onların kötü niyetleri yoksa hatalarına razı ola
lım. Çünkü, hata etmemek kimin marifetidir, her
kes halta ediyor. Fakat, bir idareci hata ettiyse kula
ğından tutup atarlar psikozuna girerse, ben size söy
leyeyim, hiç iyi idareci bulamazsınız. Çünkü, şahsi
yet sahiılbi bir idareci bu sorunıhıluğuıı altına gir
mez. Çünkü, nereden, ne zaman, ne sekilide değer
lendirileceği bilinmeyen bir işin içine Türk idlarecisii-
nıi sokamayız. Buradaki görüşümüz budur. 

Ben, Sayın Bakanın iyi niyetle bu meseleye git
tiğini telkrar teyit ediyorum. Yalnız, mesele İçişleri 
Bakanlığının da, hatta bir yerde Hükümetin de ötesin» 
sinde, Devletin bütün yapılarıyla eğilmesi gereken 
b»yuıtliara gidiyor. Okullar açıldıktan sonra Türki
ye'nin yaz ayları, beher ayları gelince - İnşallah ben 
yanılmış Olurum - şartlar çok daha ağırlaşmasın. 

Ekonomi meselesi: 
Ekonomide sorunları, Sayın Maliye Bakanımız, 

gerek açış konuşmasında, gerekse cevabi konuşma-
sırsda şöylece sıraladı: Hızlı bir enflasyon vardır, 
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iş&lizik vardır, dış ötieıne güçlükleri, döviz darbo- | 
gazları vardır. Ekonominin* başta enerji olmak üze
re altyapısı noksandır; mal yokluğu piyasada ufuk
ta görünmüştür, karaborsa vardır. Yatırımlar ya
vaşlamaktadır, ödeme güçMikîeri vardır; iç ödeme ve 
dış ödeme güçlükleri... j 

Şimdi bunun sebebi nedir? Şimdi yine muhale
fet iktidar kavgasınla düşüp, sebebi eski Hükümeıt- I 
tir dersek yine yanlış yaparız. Yani eskii Hükümetin I 
sizden daha akılsız olduğunu neye göre söylüyorsu- I 
nuz? Yanıi o Hükümeti idare edenler suzden daha 
mı az bŞiyorlardı bu işi Katiyen bunu kabul ede
mem. Zaten sayın milletvekilleri, bu düşüncelere gi
dersek meseleyi çözmemiz mümkün değildir. Hiç kim- I 
se başkasını kendinden daha aşağıda görme hakkını I 
haliz değildir. Onun 'için gleüin şu mesele niye böyle 
olmuş; ona bakalım. Bir kere Türkiye'nin düzeni, I 
Ha3k Partililerin sözüyle söylüyorum, bozuk düzen-
dlir. Bunu siz söylüyorsunuz her zaman. (AP sırala- I 
rradlan alkışlar) Evet. I 

Nedir bozuk düzen? Kapitalist düzendir diyor- I 
sunuz. Nedir kapitalist düzen? Faiz vardır. Faizin 
yaptığı zaıariarı belki bir gün bu hususta Meclis araş
tırması yaparsak inşallah orHaya koyacağız; Türk I 
ekonoKillsüiıde faiz, kapiltafet düzenim en büyük pom- I 
pasıdır. Nedir? Zenginlin fakirim cebine koyduğu 'I 
pompadır. Zenginin pompası fakirin cebinden şakır I 
şakır çeker. Çünkü faiz zengin adama çalışan bir me- I 
kıanizmadır. Memlekete hizmet edene demiyorum I 
bakın, iyi {iktisatçıya demliyorum; parası çok olan I 
adıaımla hlîzmeıt edien bir mekanizmadır. Tefecilerden I 
şCkâyet eden kimdür? Halk ParllıMdir. Bugün % 25' I 
ye falizi çıkarmakla nereye götürüyorsunuz Türkiye' I 
yi? Devletti mi tefeci yapacaksınız? Yanıi, bu faiz niıs- I 
petSeriyle, Türkiye'de hangi iktisadi faaliyetin opor- I 
tunıizm ojmadaıı ileri gideceğini zannediyorsunuz? I 
Sadece fırsatçılar, bu sistemde ekonomiye gelir içeri 
girerler. Faizin mümkünse sıfıra indiği başka yapı- I 
larda, finians sisteminin çalıştığı yerde sağlıklı ikti
sat büyür. Yoksa bu şartlarla Türkiye bir gün bir I 
sürü fırsatçının, avcının, oportünistin çalıştığı bir I 
ekonomiye sahip olur. I 

Bu bakımdan kredi mekanizması, süz de şikâyet I 
ettiniz, bugün kredi nasıl dağılıyor, birkaç zengin I 
zengin oldukları için teminat verip daha çok kredi. I 
alıp, daha çok iş çeviriyorlar. Vergiyi kimin cebin- I 
den alıyor, işle demlin misaller verdi Sayın Komas- I 
yon Başkam, dedi ki, katsayı şuraya çıkarırsak fa- I 
kir memurun eline bir şey geçmiyor. O halde vergi I 

| kimden alınıyor? Fakirden alınıyor. Kendileri itiraf 
eltiler şiimdıi biraz evvel. Dolayısıyla bu sistemleri 

I düzeltelim dedlik, siz de düzeltelim diyorsunuz. Ama 
I bekleyelim bakalım ne kanun gelecek. İşte bir haf-
I ta, on gün sonra geleceği söylendi. Eğer bunları dü-
I zeütecek kanunlar varsa, grupumuz olarak sonuna 
I kadar destekleriz. Çünkü Türkiye'nin bu çıkımiaz-
I dan kurtulmasının çaresini bu görüyoruz. Ama o da 
I sözde kahrsa, o zaman h!zim de söyleyecek bir çift 

sözümüz çıkacaktır. 
I Türküye tüketim ekonomisine girmiştir. Türkiye 

tüketim ekononmintkdir. Bu kadar araba yapıp sat-
nnak Türkiye'yi bir tüketilin ekonomisine itiyor. Buz-

I dolabı, televizyon; bunlar hep tüketim aracıdır. Türk 
I Sanayisi diyoruz, ne üretiyor? Bir sürü kutu karşısın-
I da millet saatlerce oturuyor. Üretim mi yapıyor? Ha-
I yır, zamıan öldürüyor. Türk ekonomisini tükettim eko-
I nomüslndlen kurtarmak lâzım, asıl sebepler bu. 

I Türkiye'nin bu hale düşüşünün bir sebebi de se-
I çim ekonomisidir. Gerçekleri konuşalım, Adalet Far

ili, Halk Partili, Hareket Partili ve Mili Selâmet 
I Partili bütün aılkadaş2arımızı burada düşünmeye da-
I vet ediyorum. Seçmenin reyini kaybeltmeımiek için 
I yanJış verilen iktisadi kararlar yok mudur? Ve bu 
I kararlian herkes vermiştir, ben hiçbir partiyi ayırmı-
I yorum. Bir arkadaşmıın, hangi partiden olduğunu 

söylemeyeceğim; aynen şu sözünü hatırlıyorum: 
I «Ben bakan olarak Devletin sorumlusu olarak bu 
I fiyatı çok buluyorum ama, oranın mebusu olarak 

da bunu vermek lazım» diye beyan etmiştir. Bakın, 
I baklan olarak bu fîyalt çoktur, bu taban fiyatı, ama 
I ben oranın mebusuyum bunu vermezsek olmaz, ora-
I yıa gidemem demiştir. Şimdi bunu bundan kurltar-
I mak lazımdır. 

I Beyler, ekonomi Con Ahmet'in makinesi değll-
I dir. Hep alacaksınız vermeyeceksiniz; olmaz böyle eko-
I nomî. Bir şey alırsanız bir şey vereceksiniz. Türk para-
I sının değerini bir senede % 46 düşürün, nasıl düşürüyo-
I ruz Türk parasının değerini? Para arz ediyoruz, pi-
I yasadaki para arzı % 46 artıyor. Üretim ne kadar 

mitti? % 5 % 41 pahalılık demekltir o. Üreliim % 5 ar-
I tar, paran % 46 artarsa, kabaca % 40 bir pahalılık 
I demektir. Buna kini sebep oluyor? Para arzını kim 
I yapıyorsa o. 
I Şimdî ben biliyorum, bu Hükümet dliyor ki: «Ke-
I mermerli sıkacağız, savurganlığı önleyeceğiz.» Şimdi 
I soruyorum: Ereğli Demir ÇeUk Fabrikasında yapı-
I lan toplu sözleşme bir savurganlığı önleme ekono-
I misinin neticesi midir? Bu toplu sözleşmelerle kü, iki 
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senede benim anladığım 8-9 bin lira ücretlere ayda 
zam yapılıyor. Türkiye'yi nereye götürecek bu po
litika? Aıınan işçiye kötü olmayalım, köylüye kötü 
olmayalım derken hepsine kötü oluyoruz, dünyaya 
kötü oluyoruz. (MSP ve MHP sıralarımdan alkışlar) 

Yanli, burada beyler, gerçekleri konuşmaya çık
mamız lazım. Yoksa bu çatı bir gün üzerimize çö
ker. Çünkü Türkiye'nin artık bunu taşıyamayacağı 
sarsıntılardan belli. Parlamenitonum, ciddi Hükümet 
olmanın, ciddi Devlet olmanın ceremesi budur ve 
ben size müjdieliyorum; eğer bunu yaparsak hepi-
mliz çok daha güçlü Türkiye'nin, çok daha güvenS-
len siyaset adamları oluruz. Yapmazsak, işte, geçen 
gün bir kanun çıkıyor eski parlamenterlere şunlar ya-
pıSsın dliye; herkes diline dolamış basında. Efendim 
parlamenterlere şu veriliyor, bu veriliyor... Parlamen
ter kimdir? Omun haysiyeti nıedllr? Kimdir parlamen
ter Türk miilfetinin hakiki tek temsilcisi. Seçtiği tek 
adam. 

Ben bugün emekli olan bir sürü memura bir sürü 
avantaj tanırken, şu vazifeyi mukaddes yapmış in
sanlar, çok kimseye tanınmış birtakım hakları ve
rirken dahi bir suçlu psikozuna niye bürüneyim? 
(Alkışlar) Bunları savunamıyoruz. Niye? Çünkü güt
tüğümüz politika bizi bu hale sokmuştur. 

Şimdi, Hükümetin tedbirleri nedir bu meselele
ri asmada? Sayın Bakanım yine konuşmasından, Hü
kümet dliyor ki: «Şunları yapacağım, amacım enf
lasyonu azaltmaktır. Amacım döviz darboğazım aş
maktır. Amacım başta enerji, altyapıyı geliştirmek
tir. Amacım mali kaynakları canlandırmak tır ve ama
cım savurganlığı önlemektir.» Bunlarda Maliye Ba
kanınla yüzde yüz katılıyoruz. Aslında, buna katıl
mayacak birisi varsa parmak kaldırsın. Herkes bun
lara katılır, çünkü bunlar ekonomik konulardır ve 
bunların yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. 

Şimdi ben soruyorum; nasıl yapacaksınız? Çün
kü bunu söylemek kolay, bunları yapacağız diye. «Na
sıl» ma geldiniz mi, her yerden kısmaya başlayacak
sınız. Bazı apolitik görünen kararSar alacaksınız. îşte 
o zaman yapabilecek misiniz? Yapabilirseniz size sa
dece şükran borcumuzu ifade ederiz, ama söyler de 
yapamazsanız o zaman sizi itham ederiz, Türkiye'nin 
hastalığını birtakım kocakarı Maçlarıyla uzattınız 
diye. 

Bakın Sayın MaMye Bakamımız diyor ki: «Ted-
bJrîenimliz şudur: Yasa! tedbirler; Yetki Kanunu ge
tireceğiz.» Geldiğinde göreceğiz burada Yetki Ka

nunuyla ne yetki istiyorlar. Demlin de söyledim, 
Türkiye'nliıı hayrına bir yetkiye, yardımcı olmak bi
zim vazifemizdir. 

«Vergi reformu yapacağız.» Aym şey, katılırız. 
«Fana ve kredi politikamızı yeniden düzenleyece
ğiz.» Ne yapacağız? «Tasarrufu teşvik edeceğiz,» 
Faizi % 2C'ye çıkararak tasarrufu teşvik edemezsi
niz Sayın Bakamım. Yalnız ne olur; bir sürü insanı 
farkıma Varmadan sömürürsünüz, somurtturursunuz. 
Çünkü faûzin % 20 olduğu bir ortamda enflasyon 
% 2Cı'nlln üstündedir. O zavallı adamların bankaya 
koyduğu paramın değeri ertesi sene daha da düşer. 
Faizi artırarak Türkiye'de tasarrufu teşvik, zavallı 
küçük mevduat sahiplerini sömürmektir. Başka yol 
arayın, başka yol Vardır. Bu yolan bir zaman açma
ya çaKştık bir Hükümetin, fakat beli çevreler biiau 
tıkadılar. Çünkü Türkiye'nliin düzenimin böyle çalış
masını isteyenler vardır ve lütfen Siz o isteyenl!er|eı 
âfet olmayın. 

İkindisi: «Lüzumsuz tüketimii önleyeceğiz.» 
Nasıl önlenecek? Vergileri değiştirerek mi, bazı 

maddi kısıtlamalarını göreceğiz. «Krediyi muhtaca 
ve üretmene vereceğiz.» Güzel tetbir... Nasıl yapa
cağız? Ben şu Ziraat Bankasının kaç senedir kavga
sını yaptım Tarım Bakanı olarak, biz düzeltemedik. 
YanS, bunu derkıen Birinci Koalisyonu da kasdediyo-
rum, bütün koalisyonları da. O kendi dünyasında 
çalıştı. 

Şimdi tekrar soruyorum, Ziraat Bankasının kü
çük çiftçiye verdliği kredliîcri de iyice eleştirmek lâ
zım. Acaba nasıl veriliyor, kime veriliyor, nedir ve
rilen? 

«Esnafa verilen krediler.» 
Çok büyük propagandasını yapıyoruz, yetersiz 

olmanın altındadır. 
«Üretimi hızla artıracağız.» 

Bunlar güzel, nazari olarak hepimUzin katıldığı 
tedbirlerdir. Üretimi nasıl artıracağız? Ben, burada 
Sayın Bakandan neleri yapacaklarını değil; bunları 
nlasıl yapacaklarını duymak isterdim. Çünkü bunları 
hepimiz istedik, üretimi artırmayı. Ne yapacağız da 
üretimi artıracağız? «Türkiye daha güçlü bir memle
ket olacak.» 

Şimdi benıim kanaatim, Hükümet bütçesine KİT' 
ler yük olarak kalmamalıdır. KİT'leri Sayın Bakan 
burada ifade etti. KİT'ler bugün kaynak doğuran de
ğil, kaynak tüketen bir kuruluştur. Bunun kabahati 
şu bu iktidarın üzerinde değildir. Bunum kabahatli 
felsefesindedir. Türkiye'nin başında bir kambur-
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dur, bu kamburu bugüne kadar kimse düzelteme
di, düzeHiemez de. Çünkü politikacının amacıyla eko
nominin amacı zıt gidiyor. Politikacı çok KİT isli
yor M, adanı yerleştirsin, güç göstersin, işte ben bu
yum desin. Ekonomi düyor ki, bunlar böyle olmasın, 
buınOar ekcncnııik kaidelerle çalışısın. Herkes demiş
tir ekonomik kaüdelerle çalışsın diye, hiçbir kimse 
başaramianuşiır Ve basanla cağı kanaatli gittikçe za
yıflıyor, ona göre tedlbir almak lâzım, 

îşIbtımcSer Bakanlığı onu rasyonalize edecek, diye 
üml:S ettik, bir baktık, o da koalisyon içi sürtünme
lerle İşletmeler Bakanlığından döndü, yatırımlar ba
kanlığı haüine geldi. Ortalık yerde, bu mesele sahip
siz kaldı. Şimdfi iki nokta üzerimde daha devam edi
yorum: Blirinciisi sanayi. 

Muhterem milletvekilleri, sanayileşmeyi Mili Se
lâmet Partisinin bir sloganından çok ötedle görüyo
rum. MflEi Selâmet Partisi bu çok haklı olan sloga
na sahip çıkmıştır ama, daha Mili Selâmet Partisi
nin kurulmadığı günlerde çıkan Üçüncü Beş Yılık 
Plan, Türkiye'min kalkınmasını sanayiSeşnıleye bağ
lamıştır. Bu plan bu Meclisten çıkmıştır anıa, muh
terem milletvekilleri, Türkiye'nin sanaytileşmesSni her
kes istemiyor. Çünkü sanayileşmiş bir Türkiye baş
ka bir Türkiye olur. Dünyada kuruümiak Mıeraen bir
takım dengeleri yerinden oynatır. Çünkü sanayileş
miş bir Türkiye sömürüîmez. 

BAŞKAN — Biraz mikrofona yaklaşır mısınız? 

KORKUT ÖZAL (Devanda) — Çünkü, sanayi
leşmiş bir Türkiye başkalarının, sömürıdüikll&rıine de 
yardım eder. Bu balinadan, Türkiye'nin sanayileşme-
suni istemieyenler isteyenlerden çoktur ve bu isteme
yenler içimizde de vardır, ama çıkıp açıkça «İsteme
yiz» demezler, bunu çarpık gösterirler, alay mevzuu 
yaparlar. (MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Onların maksadı, aslında onu bunu karalamak 
değîSîlir; Türkiye'min sanayileşme hamlesine denilir 
sokmaktır. Bu bakımdan bu Hükümetin, eğer vaadin
de durursa, yaptığı bir hamleyi fevkalade takdirle 
izliyoruz. Burada aynen beyan edildi: Genel yöne
lim; doğrudur geçmiş Hükümetlin sanayileşme yö
nelimi. Projelere sahip çıkacağız, ancak icraatta ba
zı rezervleri imiz var dediler. İnşallah o rezervleri de 
bunları bir an evvel gerçekleştirecek şeklide değer
lendirirler. Çünkü sanayileşme Türkiye'nin güven
liği meselesidir. İşte ortada ambargo var. Çünkü sa
nayileşme işsizliğin önlenmesi meselesidir. İşte bu
gün % 20 işsiz var diyor Sayın Maliye Bakanı. Çün
kü sanayileşme, Türkiye'ye birkaç Türkiye daha kat

ma meselesidir. Çünkü bir Türkün üretimıi on misli
ne, yüz misine, bin misline çıkar. Bugün küçük kü
çük Avrupa devletlerinin, bir Belçika'nın, Türkiye' 
nin on misSİ ihracat yapmasının sebebi, sanayikştıi-
ği içindir. Biz hâlâ burada bir kör kavga yapıyoruz: 
Sen iki temel fazla attın, bunu nereden bulacaksın?.. 
Ge3in, bunu bırakalım da, ne kadar çok temel ata
bilir ve ne kadarını başarabilirsek ona gayret edelim. 
Bu bîr miM istiklal savaşıdır. Güzel bir söz söyledi 
Hali PartM sözcüsü, siyasi] d'emokrasMen dedi sos
yal demokrasiye geçSyoruz. Ben de diyorum ki, si
yasi istiklâlden .iktisadfi isiikMe geçme lavaşıdır bu 
ve buna hepimiz sahıLp çıkacağız. Bu, geliccek evlât
larımız için sahip çıkmadır, Türkiye'nin hepimizin 
inandığı geleceği iÇin sahip çıkma mecburiyeti olan 
hür şeydir. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi bu mevzuda ben bir
takım önfikirlerden, bu Hükümeti de muhterem millet
vekillerini de arınmaya davet ediyorum. Neyin teaneîi 
aMmışitır? Ne yapılmıştır? Ne yapılmak isteniyor? Ku
lağımla duyduğum bir gerçeği söyleyeyim: Sayın Erba-
kan'a lÖıO, hin tank izale ederler gazetelerde. Şahit oldu
ğum yerde bu söz söylenımeıniştiı. Bu, Türkiye'nin 
sanayileşmesini istemeyenlerin tertiplerinden birlidir. 
(MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) ama şu 
sözü söyfetnCşiiir: «Türkiye lOıft bin motor yapmalı
dır» diye. Ben bugün diyorum ki, hayır 20© bin mo
tor yapmalıdır, 3CiCı bin motor yapmalıdır yılda. Bu
nu yapamazsa Türkiye bugün, işte hayvanının sır
tından zavallı çifltçûdle kurtulamaz. Ama öbürü bu
nu alıyor, Türk insanınla bunu nasıl çarpık gösteri
rim diiye 10©, nıoıtoru 10© bin tamik haline sokuveriyor 
ve maalesef bizim değerli siyaset adamlarımız da, 
bunu kısa vadeli siyasi amaçlarında bir âlet olarak 
kullanarak mesafe aldıklarını zannediyorlar. 

Dış poKütökâya geliyorum: Burada, Bütçede dış 
poÜÜka görüşülürken açıkladık. Hükümetin bugün 
dış politikada çok önemli sorunları vardır. Yine söy
lüyorum, bu sorunlar bir iktidarın bırakıp, öbürü
nün çözmediği sorunlar değildir. Bunlar Türk dış si
yasetinin yapısından geliyor. Dış siyafseıtimiz bundan 
25 sene evvelle göre düzenlenmiş, programhuanuş, on
dan kurtulamıyor. Bizıim NATO'ya girdiğimiz günle
rin dış poMsa düzeni başka, bugünkü düzen başka. 
Bugünün dünyasında bir detant var; öyle bir detant 
ki, Amierlka can düşmanı Rusya'ya karşı Türkiye'ye 
aîiübargo koyuyor; bunu aklınız alır mı? «Türkiye, 
hudut bzkçlirniz, NATO'mıuzum sağ kanadı» diyor 
Amerika, ondan sonra hiç korkmadan Türkiye'ye si-
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lalı ambargosu koyuyor. İşte detant var da onun için 
koyuyor. Bizim bitoedüğirak dengeler var, SALT An
laşması var, Stratejik Silahların Sınırlandırılması An
laşması var, Nükleer Parliıte var, Üçüncü Dünya 
memleketleri var, ekonomik birtakım hususlar var. 
ŞinHdü, bunların içlinde Türk politikasını yeniden dü
zenleyip koymak lazım, tik girişim ne göründü? Ka-
ramanllüs'le bir toplantı. Bliz hareketliliğin karşısın
da değiliz. Yalnız, Sedat'la Begin'in konuşmasının 
tekrarım istemiyoruz. Ben, Sayın Ecev'lt burada Se-
diat mı oîur, Begin mi olur, bilmiyorum yani, işiti
yoruz ki, en güçlü, üstün el olsun; çünkü, bizum mit-
îetimizJn Başbakanıdır. Ama bu meselede zorluklar 
olduğunu, acillliyetin de, çok geri bırakmanın da so
run olduğunu biliyoruz. 

Kıbrıs'ta taviz, politikasını izîeyeimeyiz. Yunalhıis-
tan bugün Kıbrıs'ı b5r araç yapmıştır sayın milletve
killeri; Kılbrıs, Yunanıîstan'ın umıurunda değil. Yunam 
politikası eîine Kılbns'ı almıştır, Türkiye'yi Orta Do
ğuda, Türkiye'yi Ege'de yıkmak, Avrupadan atmak 
için bür araç olarak kullanıyor. Her beyneteilel top
lantılarda, forumlarda Kıbrıs meselesimi koyup, ar
kasından Yunlanm birtakım isteklerini tapuTuyor. Bu 
bakımdan, Kılbrıs silahını Yunanın elinden almaya va
rız; fakat taviz karşılığı, hayır. Çünkü, ne taviz ver-
senüz, bu silahı tavizle alamazsınız. Bu ince diploma
siyle alınacak ve birtakım manevralarla alınacak si
lahtır. Başarabilirce, Sayın Hükümete burada basa
rlar diliyoruz. Yalnız, burada çok nazik bir ipıin üze
rinden gidildiğini de ifade etmeden kendimi alamı
yorum. Bunum karşıya geçmesi de var, aşağı düşme
si de var. 

Ortak Fazlar: Ortak Pazarı çok konuştuk. Ortak 
Pazara girmı'şiz, münakaşa etmeyelim; Ankara An
laşması var. Biz burada kavga edliyoruz, «Bizi batır
dı, çıkardı» o anlaşma yürüyor. Her senle gümrük
ler inliyor, şu oluyor, bu oluyor. Türkiye her senle 
Ortak Pazara biraz daha geri dönüşü mümkün o t a * 
yacak şekiBde bağlanıyor. O zaman hepimize düşen 
şudur: Tüıkliye'yi böyle motorun arkasında kayık 
mı yapacağız, yoksa kişiliğimize toplayıp, «Ya bu 
Anlaşma bize yararlı hale gelecek veyahut biz yeni 
bir düşünceyle ortaya çıkacak mıyız?» dliyeceğiz. Sa
yın mlilletvekilîeri, Türkiye bunu üç dört senedir söy-
Ieyememiştlir. Ortak Pazar yürüyor Ve bugün Türki
ye'nin İthalatı da, ihracatı da Ortak Fazlara bağlanı
yor. Yarın, «Çıkayım» deseniz, çıkamazısınız, Türk 
ekonomisti sarsılır. Ve bu durum devam ederse Tür
kiye Oıltak Pazarın ikinci sınıf bir ortağı olur; faz

la olamaz; sömürülen bir ortağı olur. Bunun için, bu 
Ortak Pazar meselinde bu Hükümet bir gün dalıli 
kaybetmmıeiidıir. Daha evvelki Hükümetin bürok
ratlar seviyesinde çok güzel çalışmaları oldu. Ortak 
Pazarı yatırdık masanın üzerine Ve bütün yönlerini 
bürokratlardan ince ince öğrendik, raporlar yazıldı; 
şimfdli konuşulacak ve halledilecek noktadadır; Hü
kümet buna sahip çıkmalıdır. Ortak Pazar meselesi
ni Türkiye'nin geleceği, atalardan bırakılmış mira
sın devamı, Türkiye'nlin aiyasi istiklaliyle yakından 
ilgili görüyoruz. Bu bakımdan, Ortak Pazar mesele
sinin hıerhanıgfi bir basit meselle gıîbi görülmemesi 
kanaatiindeyiz ve bunun savaşını hepimiz birilikte, Tür
kiye'nin hakları tescil edilinceye kadiar vermek mec
buriyetindeyiz. 

İslâm memîeketüeri üişkilerine geliyorum: Yine, 
Türkiye'nin İslam Bîokuyla ilişki kurmamasını isteyen 
çevreSer vardır. Niye? Çünkü, Osmanlı Devletinin 
Orta Doğu'da boşafütığı o vakumu, başka türlü dol
durmak gayretleri vardır. Yani, buranın başka türlü 
doMurulması, başka türîlü burada otoritenin kurul
ması pEanranmıştır. Şimdi, böyle bir plana karşı Tür
küye - ki, Tüıkiye'nlin İslam Atonlinin en ileri gelen 
ortaklarından biridir, mensuplarından biridir - uzun 
yıllar sikasını dönmüştür. Dönmüştür de ne olmuş
tur? Hiç umulmadık başka bir yerden (Petrolden) İs
lâm memleketleri dünya politikasının hâkim urisurla-
n haline getirilmiştir. Onun üzerine biz de, «Yahu 
bunlarda bir şeyler var» deyip dönmeyi düşünür ha
le geîmişizdir. Bu, bizim geçmişteki tek yönlü, ba
ğımlı politikamızın bizi getirdiği yanlış bir noktadır. 

Son birkaç senedir burada gayretler oluyor; fa* 
kat ben açık söyleyeyim, burada Sayın Hükümete de 
ifade ediyorum, bizim önce HaridyemiizSn, bürokrat
ları seVİyeslinde bunun ciddiyetüne inanması lâzım
dır. Bizde bir his doğdu ki, hadeiycnâıı bürokratları 
çoğu zaman bu ilişkinin yakınlaşmasının karşısında 
oldular. (MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İkindi olarak söylüyorum, Hükümet burada Lib
ya'nın Başbakanı Calhıd'la konuşurken ne konuştuy-
sa, bunu, altyapısı olan bir konuşma hainde bütün 
dliğer İslâm ülkelerine götürmelidir. 

İslâm ülkeleriyle ilişkilerimizin karşılıklı çok ya
rarları Olduğunu tekrar etmek istemiyorum. Eski dost
luk, terfihi bağlantıdan öteye, bir araya gelmemizin 
ticari, iktisadi, askeri bir sürü faydası vardır; ama 
bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu paktlar, şu bu, 
uzun vadeEi hesaplan konuşmuyorum, 
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Akıllı bir politika, Türkiye'nin dış politikasını 
çok unsurlara bölmeye mecburdur. Çaresiz olarak 
Batıya bağlılığın sonu, işte Kıbrıs amborgosu! 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin, bugün dış 
politikasında Hariciyeye yeni bir dinamizm vermesi 
gerektiğine de inanıyoruz^ Hariciyemizin çok değer
li bürokratları vardır, Hariciyemizin çok değerli 
kadroları vardır; bunları tamdık, bunların gayret
lerini de gördük; fakat bugün Hariciyede siyasi ka
demeyle bürokratik kademe arasında, uzun yulardır 
şu dediğim Türk diplomasisinin çok unsurlu olarak 
hızla kendine taban yapması için gerekli dinamizm 
konmamıştır. 

Bir misal vereyim, Kıbrıs'ta Makarios'un diplo
masiyle yaptığının biz çok azmi yapabildik. 500 
bin nüfusuyla bir Kıbrıs'ın Makarios'u bugün Üçün
cü Dünya devletlerinin, sözü dinlenen, hürmet edi
len ve Birleşmiş Milletlere gittiği zaman bir sürü oy 
toplayan bir insanıydı, 500 bin nüfuslu küçük bir 
adası. Diplomaside bunlar da vardır. 

Bu bakımdan Türkiye'nin dış münasebetlerine, 
bizzat Sayın Başvekilin ilgilendiğini görmekle mem
nun oluyoruz ve ümit ediyoruz ki, Türkiye'nin dış 
ilişkilerine hakikaten bir dinamizm gelsin ve tarih 
boyunca kazandığımız Ortadoğunun bu stratejik ve 
hayati önemi olan noktasında, üzerinde oturduğu
muz değerlerin hakkım verelim. Türkiye bugün 
oturduğu yerin değerini veremiyor. Türkiye'nin stra
tejisi, jeopolitiği o kadar değerlidir ki, diplomasisi 
buna ayak uyduramamıştı; uydursaydı bugün bu du
rumlara düşmezdik. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerimi toparlı
yorum. 

Burada uzun konuşmalar yaptık, şimdi bütçeyi 
reylemeye gidiyoruz. Biz, Milli Selâmet Partisi 
olarak bütçe üzerindeki görüşlerimizi şöylece özet
lemek isteriz: Hızlı büyüme ve sanayileşmenin ya
nında, uzun yıllar manevi yapısındaki ihmaller ve 
dış kaynakların oyunları bugün Türkiye'mizi önemli 
sorunlarla karşı karşıya getirmiştir. Milli güvenliği
mizi, kamu düzenimizi, Anayasal özgürlüklerimizi 
ve sosyal yapımızı, ekonomik hayatımızı tehdit eden 
bu sorunlar bugün ülkemizi, tarihinin en nazik ve 
dünya politikasının en hayati bir kavşağına getir
miştir. 

Bugün bütçesini oylayacağımız Hükümet, bu so
runları çözme iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Yapıl
makta olan bütün büyük yardımlara ve sağlanan 
desteklerin hepsine rağmen, bu Hükümetin, tutum 

ve icraatıyla büyük bir fırsatı heba. etmekte olduğu 
kanaatindeyim. Kamuoyu bu Hükümetin yanında
dır, hâlâ da yanındadır; TRT, görülmedik bir şe
kilde bu Hükümeti desteklemiştir; bürokrasi Hükü
metin destekçisidir; Anayasal kuruluşlar ve çok sa
yıda baskı grupu bu Hükümete destek olmuştur, da
yak olmuştur; ama bütün bunlara rağmen üzüntüy
le görüyoruz ki, Hükümetin başarı çizgisi aşağıya 
gitmektedir. 

Anarşi, daha önce örneği görülmemiş boyutlara 
ulaşıyor; Anayasal kuruluşlarımıza bile tecavüz baş
lamıştır. Ekonomik bunalım, Hükümetin 2 aydır 
hâlâ belirlenmeyen kararlan ve piyasaları allak bul
lak eden sorumsuz beyanlarıyla hızlı bir şekilde de
rinleşiyor. MİM güvenliğimiz ve dış ekonomik iliş
kilerimize gelince: Ambargo ve Ortak Pazar ilişki
lerinin olumsuz etkilerinin nasıl giderileceğine dair 
etkin bir atılım veya teklif ortada görülmemektedir. 

Kendisine bağlanan büyük ümitleri kısa zamanda 
boşa çıkaran bu Hükümetin, yapısı, tutumu, teşhisi 
ve uyguladığı tedavi tarzıdır. Çünkü bu Hükümet 
Türkiye'nin bu ağırlıktaki yüklerini taşıyabilecek bir 
yapıya sahip değildir. Çünkü bu Hükümet hadise
lere önyargılarla ve tek yanlı düşüncelerle teşhis koy
maktadır. Çünkü bu Hükümet bugüne kadarla tu
tumuyla kendisiyle bile ters düşmüştür. Toplayıcı, 
birleştirici ve barış getirici demiş, taraf tutucu, öc 
alıcı ve kavgayı teşvik edici olmuştur. (MSP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Çünkü bu Hükü
metin şemsiyesi altında neyin ve kimin iktidara gel
mekte olduğu hâlâ belli değildir. 

Devlet kadrolarına yapılan önemli atamaların ma
lum eğilimdeki derneklerce tezgâhlandığı iddiaları 
her gün kuvvet kazanmaktadır. 

ETEM EKEN (Çorum — Bir ayda, öyle mi? 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Memleketin kal

kınması, milletimizin birliği ve refahı için her zaman 
ve her şartta yardımcı olmayı vazife bilen Milli Sela
met Partisi olarak Hükümetin bu başarısız gidişini 
endişeyle izliyoruz. Hükümet bu gidişine bir son ver
mez ve Türkiye'nin zor sorunlarının halli için bütün 
partilerin üzerinde birleşecekleri salim ve emin bir or
tam hazırlanmazsa, sadece Halk Partisine bağlanan 
ümitler tükenmekle kalmaz, demokratik hayatımız, 
ekonomik ve sosyal kalkınmamız büyük zararlara du
çar olur. 

Bize yapıcı tutumu ve icraatıyla bugün için güven 
değil endişe vereuı bu Hükümetin bütçesine bu seibep-
h kırmızı oy vereceğiz. Allah'ın bu necip milleti ve 
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güzel vatanı çok daha hayırlı ve gerçek saadetlere ve 
ibu saadetlerle dolu günlere en kusa zamanda ulaştır
masını niyaz ediyorum, Yüce Heyetlinizi ve Muhterem 
'Başkanı saygıyla selamlıyorum. (MSP, AP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşelkkik ederim Sayın Özal. 
Sayın Yakuıp Üstün, zatıâlDmize ismen sataşma ol

duğu iddiasında bulunmuştunuz. Zabıtları getirttim.' 
Böyle bir sataşma söz konusu değil efendim. Onun 
içim siöz (vermeyeceğim. 

'YAiRUP ÜSTÜN (İsparta) — Kendisi bizzat gös
tererek, beni işaret etmiştir. 

«HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Öyle bir şey 
yok. 

.'BAŞKAN — Zabıtlarda, isminiz zikredilerek söy
lenmiş bir şey yolk. Onun içlin söz veremeyeceğim. 
Teşekkür ederim. 

YA'KUP ÜSTÜN (İsparta) — Direnme hakkımı 
kullanıyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim şahsınıza zabıtlarda sataş
maya benzer herhangi Ibir şey yok efendim. Bu ba
kımdan rica ediyorum. 

Sayın Hükümet, buyurun efendim. (CHP sırala
rımdan alkışlar, AP sıralarından «Başbakan yok mu» 
sesleri) 

ıSayın Bakan süre Ibir saattir. 

-MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (€. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sayın mil
let vekilleri; 

17 Şubattan bu yana 1978 mali yılı bütçe tasarı
sı üzerinde Millet Meclisinde cereyan eden görüşme
lerin Sonuna geSmıiş bulunuyoruz. Yoğun bir çalışma» 
Ihiçiminde cereyan edan bu görüşmelerde 1978 m a l 
yılı bütçesi muhalefet partileri sözcüleri tarafından 
çeşutîi açılardan eleştiri konusu yapıldı. Bugün de ay
nı çerçeve içinde yeni eleştirilere tanık okluk. Bu 
eleştirilerden bir bölümü yapıcı nitelikte eleştiriler-
dii'. Bunları tümüyle şükranla karşılıyoruz. Fakat he
men eklemek gerekir ki, bunların içinde her türlü in
saftan yoksun olan eleştiriler de vardır; bunları da 
hoşgörüyle -karşılıyoruz.: 

Şimdi bu eleştiriler üzerinde görüşlerimizi arz et
mek ve bu konularda bazı kısa açıklamalarda bulun
mak işitiyorum^ 

Değerli arkadaşlarım, eleştirilerden Ibir bölümü
nün insaftan yoksun olduğundan söz ettim. Gerçek
ten de öyledir. Çünkü muhalefet partilerli sözcüleri 
ve bu arada özellikle Adalet Partisinin Sayın Sözcü-
süyle, Milliyetçi Hareket Particinin Sayın Sözcüsü, 
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ı kendilerinin 36 ay içinde yıktıklarım, bu' Hükümetin 
I 40 günlük bir süre içinde yapmamış olmasından şi-
I kâyet etmişlerdir. Hatta bu sayın sözcüler daha ileri 

giderek, ülkemizin bugün içinde bulunduğu bunahm-
I dan da bu Hükümeti sorumlu tutmak eğilimini gös-

ternıişlerdSr. Bunların gerçekle hiçbir ilgisinin olma
dığı ise oltadadır. 

'Değerli arkadaşlarım, ülkemizin Ibaıgiiine naşı! gel
diği, ekonomik alandaki (bunalımın son iki yıl içinde, 
özellikle 1977 yılı içlinde hangi IboyutSara uüaşhğı, 
bütçe müzakereleri çerçevesinde ayrıntılı bir biçlimde 
ortaya konulmuş bulunuyor. Keza iiikciîi'zje bir sii-

j reden beri yok olan huzurun nedenleri, dış politika 
i alanında birikmiş olan sorunların bu d uruma gelme-
j îarinin nedenleri de yüne %iji bakanlıkların bütçe-
I lerlnlin görüşülmesi şurasında çeşitli yönleriyle ortaya 
• konulmuş ve aynı zamanda açıklanmış cırîumıyocr.' 
! Bu nedenle, ben bu kanaların her biri üzerinde 
| tekrar ayrıntılı bir biçmıde durarak suretime vafctG-
| nlzi almak istemiyorum. Yalnız bazı noktalar vardır 
ı ki, evvelce de konuşulmuş olmasına karşzın burada 
Ş Ibir ke-rs daha açıklığa kavuşturulmasında yarar hat-
| ta zorunluluk vardır. 

! Değerli aı kalaslarını, Mili] Selâmet Partisi adına 
1 konuşan Sayın Özal'ın, yer yer yapıtı olan ve ülkemi-
i zln şu sırada karşı karşıya 'bulunduğu sorunların çö-
I zümîenmesi için partilerarası bir diyaloga ihtiyaç ol-
I duğunu belirten konuşmasını bir yana bırakacak 
! olursak, Sayın Adalet Partisi Sözcüsü ve Sayın Mil

liyetçi Hareket Partisi Sözcüsü heımeıı hemen baş-
ı langıçta olduğu gibi bu kez de aynı noktalar üzerin

de durdular ve HükümeCn kuruluşundan, bu Hükü
metin kuruluşunda hile ve desise olduğundan söz et-

I tiler. Öyle sanıyoruz ki, geçmiişte uzun boylu tarü-
i şılmış olan ve Millet Meclisinin güvenine miazhar ol

muş bulunan bu Hükümeti bütçe nedeniyle bîr kere 
daha bu açıdan eleştirmeye kalkmak her halde yenin
de bir hareket değildir. 

Aynı sözcüler, sözbirüği etmiş bir halde yine 1978 
Bütçesi üzerinde durdular ve bu bütçenin kimin büt
çesi olduğu konusunu çeşitli yönleriyle tartışma 
mevzuu yaptılar. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçenin hangi özel kaşul-
lar içinde hazırlandığı bellidir. Hükümetimiz eğer gerekSî 
zamana sahip olsaydı, hiç şüphesiz ki yepyeni bir 
Ibütçe ile Meclislerin önüne çıkardı. Ancak, bu za-

I manın bulunmaması ve yasalara göre yeni yıl büîçe-
I 'sinin 1 Marta kadar hazırlanıp yürürlüğe konulmam 
I zorunluğu ve nihayet geçici bir bütçe yoluna gSdil-
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diği takdirde bunun beraberinde getirdiği sakınca
lar; ekonomik alanda sakıncalar, yönetim alanında 
getireceği sakıncalar evvelce de açıkladığımız gOb.', 
HuJaimetimıizi, bu Bütçeyi 'bizden önceki hükümet 
tarafından bazsrlaiümış olan bütçeyi müzakerelere 
esas kabul etmek durumunda bırakmıştır. 

Biz bu kararı verirken, Metislerimiz adına görev 
yapan, Bütçe Karana Komisyonunun bu 'durumu de
ğerlendireceğimi umuyorduk. Gerçekten de öyle oMu ve 
Bütçe Karma Komisyonunun uzun süren yağan ve 
verimli çalışmaları sonunda ibu bütçe bizden önceki 
hükümet tarafından hazırlanan bütçe olmaktan çık
tı; bizim programımız yönünde ve Mzim anlayışsımz 
biçimimde bir bütçe haline geldi ve bugün o yönü ile, 
o biçimi bile, o rengi ile Meclisimizin önünde bulunu
yor; 

Değerli arkadaşlarım, say us muhalefet sözcüler1] 
bu çerçeve içimde bütçede yapılan değişiklikleri kü
çümsemek yoluna gibiler. Aslında Sayın Sezginin, 
burada ifalde ettiği g'ıbli, yapılan değişMk % 1,5'tan 
İbaret değildir. Bütçenin tümü içinde yapılan değişik
lik 32 milyarı bulmaktadır. Ve bu değişiklik eğer, 
Ibütçeniin ödenek toplamına eklemmemlişse, bumun ne
denini bütçenin kendi Semde, ödenekler ve harcama
lar arasında Ibir öncelik düşünüşü ile haneket edilmiş 
olmasında aramak gerekil 

Adalet Partisinin şimdiye kadar bütçedeki deği
şikliği, bütçeye ödenek eklemek şeklinde görmüş ve 
uygulamıştır. Bu anlayışın ve uygulamanın sonucunu 
da bundan önceki yıllarda gördük. Böylece şişen 
bütçeler, artan açıklar nedeni ile bir süre sonara yoîda 
kalmak durumunda kaldı. 1977 Bütçesi de bunun en 
son ve en canlı ömeğSdir. 

Bu nedenleıdlir ki, Bütçe Komlisyonu, 1978 bütçe
sini Hükümet pnagramunm önceliklerine göre, kemdi 
içkide değiştirerek düzenlemek yolana gitti ve bunda 
da büyük başarı gösterdi Bütçe Karma Komisyonu
nu, Ibu nedenle Yüce Meclisin önümde bfir kere daha 
kutlamak ve teşekkürlerimı'zi sunmak istiyorum. 

Yapılan değişikliklerle, bütçe şimdi kentsel ve kır
sal alana, tasarıya göre çok daha geniş ölçüde hiz
met götüren bir büiçe haline gelmûşilir. Bunun ayrın
tılarını sayın Komisyon Başkanı, b'iraiz önce yaptığı 
^ıklamada ortaya koymuş bulunuyor. 

Yine yapıîan değişikliklerle bu bütçenin sosyal 
içeriği genişfeiilımllş ve gelişilrilnîişîir. Kentsel alanda 
halka daha çok hizmet götürürlürken, kamu yöneti
minde de özîlTikîa milli eğitim alanında hizmet yapan
lara şimdiye kadar olanın çok üstünde olanaklar ge
tirilmektedir. 
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Bunun yanımda bütçenin yasal yönü üzerinde de 
önemli değişiklikler yapılmıştır. Ve ilk defa bumu hu-
zunımızda açıklıkla belirtmek isterim ki, bütçemiz ya
sal ve anayasal yönden 'belki hiç diyemeyeceğiz; fakat 
çok az eksiği olan bir bütçe haline gelmiştir. 

Bundan önceki bütçelerin birçok hükümlerinin 
Anayasa Mahkemesi tarafından sonradan iptal edil
miş olduğu hatırlanırsa, sanıyorum ki, bu noktanın 
önemi de ortaya çıkmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sayın sözcüler bütün bun
ları küçümseyerek somunda bu bütçenin kendi hükü
metleri tarafından hazırlanmış olan bütçe tasarısından 
çok farklı olmadığını iddia etmek istiyorlar. Oysa, 
bir an için bu iddianın yerimde olduğu kabul edilse 
bile, başka bir nokta vardır ki, em az 'bunun kadar 
önemlidir; o da, Bütçe ile uygulanan politikalar ko
nusudur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar Adalet Parti
si hükümetleri zamanında Türkiye'min ekonomik ve 
mali politikaları hemem hemen yalnız bütçe açısından 
görülmüştür ve yeni bütçe ile birlikte o yılım ekono
mik ve maü politikalarının da düzenlendiği ve uygu
lamaya konulduğu kabul edilmiştir. 

Oysa bu görüş zamanımızın gerçekleri ile bağdaş-' 
mayan bir görüştür. Çünkü, bütçenin kendisi, gerçek
ten bu politikaların önemli bir bölümümü oluşturmak
la birlikte, bunun yanımda dış ticaret, para - kredi ve 
borçlanma politikalarıyla da ekonomiye yön Vermesi 
gerekmektedir. İşte ük defadır ki, biz, bu Bütçe ile 
birlikte, bu alamda yemi politikalar uygulamaya koyu
yoruz. Bu politikaların en önemlisi, daha doğrusu en 
önemlilerinden birisi, yeni bir gelir ve harcama poli
tikası olarak hazırlanmıştır. Bütçelerimizin gelir kay
naklarının, son yıllarda hızlanan enflasyon nedeni ile 
vergi gelirlerimden tam olarak karşılanması büyük 
ölçüde aksamış bulunuyordu. 

Yine aynı nedenle; vergi sistemimiz etkinliğimi 
kaybettiği gibi, vergi adaletsizliği de büyük boyutlara 
ulaşmıştı. Biz, bu Bütçenin takdimi konuşmamda da 
arz ettiğim gibi, bu nedenle vergi sistemimizi tümü ile 
gözden geçirerek bir vergi reformu yapmaya karar 
vermiş bulunuyoruz. Hemen hemen tüm vergileri kap
sayan ve bu vergilerin günümüzün koşullarına göre ye
niden düzenlenmesi ve böylece kamu gelirlerini artır
ması yanımda vergi adteuetsizHğinin önlenmesini de 
öngören bu konu ile ilgili tasarılar önümüzdeki hafta 
içinde Yüce Meclislere sunulmuş olacakta-. 

Böylece, 1978 Yılı Bütçesi, aynı zamanda yeni bir 
gelir ve vergi politikası ile birlikte uygulamaya konul-
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muş olacaktır. Bunun yanında harcamalar alanında 
da yeni bir politika oluşturduk. ıRu politika, Türk yö
netiminde giderek artmış bulunan savurganlığı, her 
düzeyde çok yaygın bir hale gelmiş olan savurganlığı 
önlemeyi amaçlamakta ve yönetimlin daha etkili ve 
daha verimli bir biçimde işlemesini öngörmektedir. 

Bir Yetki Kanunu tasarısı düzenledik. Bu konu-
d'a&i tasan önümüzdekik günlerde Yüce Meclisin önü
ne gelmiş olacaktır. Böylece 1978 Bütçesi <bir yandan 
daha sağlam bir vergi zeminine dayanırken, onun 
yanında da daha tutumlu ve daha etkili bir yönetim 
elinde uygulamaya konulmuş olacaktır. 

Para - kredi alanında da gene yeni bir politika 
oluşturmuş bulunuyoruz. Bugünkü Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren bu politikanın asıl ama
cı; ülkemizde tasarrufları teşvik etmek noktasında 
toplanmaktadır. Enflasyonun bu boyutlara ulaştığı ve 
yer yer mal kıtlığının ve darlığının başladığı bir eko
nomide, tasarrufları artırmanın önemi açıktır. Yürür
lükteki para - kredi politikası buna olanak vermi
yordu. 

(Bu nedenledir ki, yeni bir düzenleme ihtiyacını 
duyduk ve 1 Marttan itibaren yürürlüğe girmesi ön
görülen bu düzenleme çerçevesinde, şimdi tasarruflar 
teşvik edilirken, banka kredileri de üretken alanlara 
yöneltilmiş olacaktır. 

Bunun yanında, yine önemli bir konu olarak, dış 
ödemeler ve dış ticaret alanında da yeni bir düzenle
meyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yeni dış ticaret re
jimi, İhracat alanında öngörülen teşvik tedbirleri île 
birlikte, önemli bir gelişmeyi amaçlarken, ithalat ala
nında da bugünkü gerçekler çerçevesinde, bir ithalat 
hacmini düzenlemektedir. 

Bu politikanın önemli bir başka parçasını oluş
turan dış borçlanma alanında ise, bir yandan elimiz
deki dövizleri daha tutumlu bir biçimde ve daha an-
îamh bir biçimde kullanma amacına yönelirken, Öte 
yandan da, borçlanmanın bugünkü dünya koşulları 
çerçevelinde ve ekonomimizin ulaştığı borçluluk dü
zeyinde, yeniden ele alınması yoluna gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 'bununla şunu bilhassa vur
gulamak isterim : 1978 Bütçesi bizden önceki Hü
kümetin hazırladığı bütçe olmaktan çıkmıştır. Bu 
Bütçenin içeriği değişmiştir, bu Bütçenin görünümü 
değişmiştir, bu Bütçenin doğrultusu değişmiştir. Fakat 
bunun yanında önemli bir başka değişiklik daha Ol
muştur, bütçe uygulaması bakımından; o da, Şimdi 
ifade etmeye çalıştığım gibi, bu Bütçenin yeni politi
kalarla birlikte uygulanması konusudur. Bu politika

lar tümüyle hemen hemen tamamlanmış ve arz ettiğim 
gîbi parça parça uygulamaya konulmuş bulunuyor. 
Bu nedenle artık kendi değişmiş olan bu Bütçenin, uy
gulamasının doğrultusu ve böylece hedefleri de de
ğişmiş bulunuyor. 

Ortak bir nokta olarak sayın muhalefet sözcü
leri, bir başka nokta üzerinde de bir kez daha durdu
lar : O da ekonomimizin bugünkü durumu konusudur. 

Bütçeyi sunuş konuşmamda ekonomimizin bugün
kü durumunu, herhangi bir önyargıdan uzak olarak, 
objektif veriler çerçevesi içinde Yüce Meclise sun
muştum. O zaman bu konuda başlayan tartışmalar, 
bugün de sürdürüldü ve özelikle Sayın Sezgin, Adalet 
Partisi Grupu adına yaptığı konuşmalarda, benim bu 
açıklamalarımı cevaplayarak, bunların gerçekçi olma
dığını iddia etmek yoluna gitti. 

Sayın Sezgin'e göre, «Türkiye bir darboğazda de
ğildir. 70 sente muhtaç edildiğinden söz edildiği bir 
sırada, 5 750 000 000 dolarlık bir ithalat gerçekleşti
rilmiştir ve Türkiye bütün güçlüklere rağmen 19tfl 
yılından bu yana büyümüş ve 5 kata ulaşmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu konunun da ayrıntıları
na girmeden, bazı noktaları önünüzde vurgulamak is
tiyorum. Gerçekten Türkiye dünkü Türkiye değildir. 
Aslında çağımızdaki bütün ülkeler için aynı şeyi söy
lemek mümkündür. Duran ülkeden söz etmek müm
kün değildir. Gelişme, ilerleme, kalkınma bugünün 
vazgeçilmez bir olgusu görünümündedir. Çok kısa za
manda bağımsız devlet haline gelmiş olan ülkelerde 
de bunu görüyoruz, daha önce bağımsızlığını elde et
miş olan ülkelerde de bunu görüyoruz. Önemli olan, 
o ülkenin, olanaklarına göre gerçekleştirdiği kalkın
manın yeterli olup olmadığıdır. 1961'den bu yana 
Türkiye'nin durumunu bu açıdan değerlendirdiğimiz 
zaman, gerçekten bazı yıllarda beklenenin üstünde 
bir kalkınmayı tahakkuk ettirdiğini, buna karşılık ba
zı yıllarda İse plan hedeflerinin gerisinde kaldığım 
görüyoruz. ıHele bu sonuçları Türkiye'deki nüfus ar
tışıyla bir arada değerlendirirsek, ilk bakışta görülen 
kalkınma hızının, aslında daha düşük olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Bunun yanında hiç şüphesiz ki, kalkınmanın baş
ka göstergeleri vardır; onları da ayrıca gözönünde tut
mak gerekir. 

Türkiye'de işsizlik bütün bu kalkınma çabalarına 
rağmen, azalmamış artmıştır. 

Yine bu dönemde Türkiye'de bölgelerarası den
gesizlik azalmamıştır artmıştır. 
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Gelir dağılımındaki dengesizlik yine azalmamış 
aksine daha büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Bütün bunlarla birlikte Türkiye'deki kalkınma gay
retlerini bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuz zaman, 
vardığımız sonuç, sayın arkadaşımızın iddia ettiği so
nuç olmaktan kuşkusuz uzaktır. Evet Türkiye kalkın
mıştır. Kalkınma alanında bir belli mesafe katetmiş-
tir; ama hayat pahalılığı, Türkiye'de, özellikle son 
yılda, şimdiye kadar görülmemiş boyutlara ulaşmış
tır. İşsizlik gene Türkiye'de hiçbir zaman görülme
miş boyuttan bulmuştur. Elimizdeki rakamlar, ister 
Sayın Sezginin dediği gibi, yıllık ortalamalar olarak 
değerlendirilsin, isterse yıl sonu olarak ele alınsın, 
bir yıl içinde başka ülkelerin hiçbirinde görülmeyen 
ve yine Türkiye'de son yıllarda hiçbir zaman görül
memiş kadar büyük ölçüde hayat pahalılığının arttığını 
ortaya koymaktadır. İşsizlikte de durum böyledir ve 
3 milyonu aşan işsiz sayısıyla ve çalışan nüfusunun 
% 20'sini bulan oranıyla Türkiye bu alanda da tüm 
Avrupa ülkeleri arasında, hayat pahalılığı ve fiyat ar
tışlarında olduğu gibi, en başta gelen ülkeler arasın
da yer almaktadır. 

Sayın Sezgin fiyat artışlarından söz ederken, yıllık 
ortalamalar yerine yıl sonu rakamlarını almış olma
mı eleştirdi; bunu açıklamış bulunuyorum. Her iki 
yönüyle de durum değerlendirilebilir; fakat önemli 
olan bir başka konuya da değinerek, «Bunlann, bu 
rakamlar gerçek durumu yansıtmıyor» 'biçimindeki 
İfademe, bunlara benim inanmamış olduğum şeklinde 
bir yorum ekledi. Oysa değerli arkadaşlarım, benim 
burada üzerinde durduğum nokta, hayat pahahhğıyla 
ilgili rakamların gerçek piyasa fiyatlarıyla düzenlen
memiş olması ve ayrıca bunların kirayı içermemesi ne
deniyle ülkemizdeki hayat pahalılığını tam olarak yan-
sıtmamasıyla ilgilidir. Bunun da bir gerçek olduğu ve 
bu gerçeğin toplumun hemen her kesimi tarafından 
bugün çok acı bir biçimde yaşandığı ortadadır. 

(Değerli arkadaşlanm, Sayın Sezgin yine eleştiri
leri arasında 1978 Bütçesine benim bir taraftan sahip 
çıkarken, bir taraftan da bu Bütçeyi yıl içinde değiş
tireceğimiz konusundaki sözlerime temasla, bunun bir 
çelişki olduğunu söyledi. 

Aslında bunda bir çelişkiden söz etmek, sanıyo
rum ki, hîç yerinde olmamak gerekir. Biz bu Bütçeye 
bugünün koşulları içinde ve elimizden geldiği ölçü
de, biraz önce de arz ettiğim gibi, Bütçe Karma Ko
misyonunun değerli katkısıyla, Hükümet Programının 
doğrultusunda bir kişilik kazandırmış bulunuyoruz. 
Ancak, bunu yeter bulmuyoruz. Bu Bütçenin getirdiği 

hizmet hacmini, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yeter bul
muyoruz. Ancak, eldeki kaynaklar daha fazlasına el-
vermediği için, diyoruz ki, biz kaynaklarımızı artıra
cağız ve böylece Devlet harcamalarını sağlıklı kay
naklardan karşılamak suretiyle daha fazla harcama 
olanağını gerçekleştirdiğimiz zaman, bu Bütçeyi de 
değiştireceğiz. Bir hükümetin, öyle sanıyorum ki, bu, 
en doğaî haklarından biridir; hele bir bütçe böyle özel 
koşulüar içerisinde hazırlanmış olursa. 

Ancak aslında Sayın Sezgin'in bu konudaki görü
şünü ve bunun nedenini anlamak da mümkündür. 
Çünkü, 1975 yılında Adalet Partisi, koalisyon ortakla
rıyla birlikte iktidara geldiği zaman, kendisinden bir 
ay önce hazırlanmış olan bir bütçeyi kabul etmek ve 
uygulamak zorunda kaldı ve yıl sonuna kadar da ken
disinin olmayan bu bütçe üzerinde herhangi bir de
ğişiklik yapmak gereğini duymadı. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Siz 74'te duydunuz 
mu onu? 

MALİYE BAKAM ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De
vanda) — Duyduk Sayın Sezgin, duyduk, değiştirildi, 
çok iyi hatırlayacaksınız, hatta bir geçici bütçe yapı
labilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı görüşmeye
lim. 

Sayın Sezgin, rica ediyorum. 
İSMET SEZGİN Aydın) — Sayın Bakan dediler, 

ona cevap arz ettim. 
BAŞKAN — Evet evet, görüşmeyelim. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir başka nokta
ya daha kısaca değinmek istiyorum. 

Sayın Sezgin ve ayrıca Sayın Somuncuoğlu, para 
politikasından ve bu arada, «Bu politikanın, her ne
dense öyle demek gereğini duydular sokağa düşürül
müş olduğundan, Türk parasının değerini büyük öl
çüde kaybettiğinden» söz ettiler ve Hükümetimizin bu 
konudaki tutumunu eleştiri konusu yaptılar. 

Türk parasının değerini kaybetmiş olduğu bir ger
çektir. Elimizdeki bilgilere göre, son 3 yıl içerisinde, 
daha doğrusu Cephe Hükümetlerinin iktidarda bulun
duğu 36 ay içerisinde, Türk parası 9 kez devalüas
yona uğramıştır; bunlardan bir bölümü, ayarlama adı 
altında yapılmıştır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Bakan, çok iyi 
bilirsiniz bunu, bari o kürsüden yanlış söylemeyin 
bunu. 

MALİYE BAKANI ZlYA MÜEZZlNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Sezgin, eğer biraz sabrınız olsay
dı görecektiniz. 

— 671 — 



M. Meclisi B : 119 28 . 2 . 1978 O : 2 

BAŞKAN — Rica ediyorum... I 
MALİYE BAKANI ZÎYA MÜEZZtNOĞLU 

(Devamla) — Bunlardan bir bölümü ayarlama adı I 
altında yapılmıştır, bir bölümü de açıkça devalüasyon I 
biçiminde olmuştur. I 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Yok öyle bir şey, ol
madı. I 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZtNOĞLU 
(Devamla) — Rica ediyorum, son defa, Eylül ayında I 
yapılan % 10 devalüasyon değildir de nedir? On- I 
dan önce yapılan bir ayarlama olarak kuşkusuz ka- I 
bul edilebilir, fakat sonuncusu açıkça bir devalüas- I 
yondur. I 

Fakat değerli arkadaşlanm, asıl önemli olan, ya- I 
pılanlar değil, yapılmayandır. Bugün Türk parasının I 
değeri resmi değerinin çok altındadır. Sayın Sezgin I 
burada karaborsada Türk lirasının dolar ile ve öte- I 
ki paralarla olan değerinden söz etti. Ben karaborsa- I 
yi bir yana bırakarak, onun hacminin ne olduğu ay- I 
rica tartışma konusu olabilir, resmi bilgilere dayana- I 
rak, bir hususu resmi istatistiğe dayanarak arz et- I 
mek isterim. I 

Elimizdeki bilgilere göre, Türkiye'de vergi iadesi I 
o boyutlara ulaşmıştır ki, artık bunu bir vergi iadesi I 
olarak kabul etmek zamanı çoktan geçmiştir. 1977 I 
yılında, resmi istatistiklere göre arz ediyorum, 955 I 
milyon dolarlık ithalât için 3 445 000 000 lira vergi I 
iadesi ödenmiştir. I 

Değerli arkadaşlarım, bunun anlamı, bu hacimdeki I 
bir ihracatla, vergi iadesi bir yanda tutulacak olur- I 
sa, Türk Lirasının dolar karşısındaki değerinin, önem- I 
li ölçüde düşürülmüş olduğu merkezindedir ve bu I 
açıkça, resmen yapılmış, fakat adı konulmamış bir I 
devalüasyondan başka bir şey değildir. I 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Bakan, 74'te-
ki vergi iadesini söyler misiniz? I 

MALÎYE BAKANI ZlYA MÜEZZtNOĞLU 
(Devamla) — 8 milyon liradır efendim. I 

tSMET SEZGtN (Aydın) — Hangisi daha faz
la? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZtNOĞLU 
(Devamla) — 1974'te 8 milyon lira. I 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı görüşmeye- I 
lim, Sayın Bakan imkân vermeyin, siz Genel Kuru- I 
la hitap ediniz lütfen. I 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, bu usul [ 
ne zaman geldi böyle? I 

BAŞKAN — Sayın Eken müdahaleyi yapıyorum, 
defalarca yapıyorum, ne yapalım? Sayın Bakan cevap I 

veriyor, vermeyip Genel Kurula hitap ederse mesele 
kalmaz; rica ediyorum. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Mikrofonun birini Sa
yın Sezgin'e verin de karşılıklı konuşsunlar bari. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Faizler ne oldu, 
% 15'Ier? Bu devalüasyon değil mi Sayın Bakan? Bu
nu da söyleyin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sezgin, rica 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu 
noktayı böylece çok kısa bir biçimde açıkladıktan 
sonra, bir başka konuya geçmek istiyorum. Bu da, 
Sayın Sezgin'in üzerinde birkaç kez durduğu bir ko
nu oldu; Bütçe Kanununun 69 ncu maddesi. Kendi
sinin bu konudaki duyarlığını ben gerçekten içtenlik
le karşılamak istiyorum. Çünkü, özel olarak da bu 
maddede bir noktaya zihninin takılmış olduğunu, çok 
iyi niyetli bir biçimde bana da iletti. Fakat, bunun 
nedenim önümüzdeki açıklıkla ifade etmek istiyorum 
ki, şimdiye kadar saptamak olanağını bulamadık. De
ğerli arkadaşlarım, burada önemli olan bir başka nok
tadır; o da şudur:. 

Sayın Sezgin, bizi, burada yer alan bir hüküm
le, belediyeler arasında bir ayrıcalık gözetecek bir iş
lemi düşünmüş olmakla suçlamak istedi. Bunun ger
çekle hiçbir ilgisi olmadığını arz ve ifade etmek iste
rim. 

1978 mali yılı Bütçe Kanununda öngörülen bu 
hüküm, yerel yönetim alanındaki görevleri, temsil 
alanındaki gelişme nedeniyle son yıllarda büyük öl
çüde artmış bulunan belediyelerimize, halka daha çok 
hizmet sağlayabilmek için; bir taraftan onları yeni 
kaynaklarla teşhiç ederken, bir taraftan da geçmişin 
yüklerinden arındırmak noktasında toplanmaktadır. 
Bu hüküm, tüm belediyeler için; kent belediyesi ya 
da kasaba belediyesi ya da şu partinin belediyesi veya 
bu partinin belediyesi diye hiçbir ayran yapılma
dan, tüm belediyeler hakkında tam bir açıklıkla uy
gulanacaktır. 

Yalnız ben, bu hükümle daha herhangi bir işlem 
yapılmadan, tarafsız olmayacak biçimde hareket ede
ceğimiz yolunda itham edilmiş olduğumuza göre, Sa
yın Sezgin'e bir noktayı burada hatırlatmak istiyo
rum, o da şudur: Son Koalisyon Hükümetinin işba
şından aynlmasmdan önce, bazı belediyelere yardım 
etmek için bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma 374 
milyon liralık bir yardımı öngörüyordu. Fakat, o sı-
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rada Hazine, böyle bir yardımı yapmak olanağına 
sahip olmadığı için ve ancak 40 milyon liralık bir ola
nak sağlanabildiği için, belediyelere düşünülen bu 
yardım programı 40 milyon liralık bir çerçeve içinde 
uygulanmak yoluna gidilmiştir. Asıl önemli olan da 
şudur: Bu 40 milyon, bir il belediyesiyle, son seçim
lerde Adalet Partisi tarafından kazanılmış olan bir il 
belediyelesiyle, ki, 11,5 milyonu o belediyeye ayrıl
mıştır; geri kalan 28,5 milyonu da yalnız bir ilin be
lediyelerine tahsis edilmiştir. Bana kalırsa belediyeler 
konusunda şimdiki Hükümeti, taraflı ya da tarafsız 
hareket edecek diye şüphe ile karşılamadan önce, bu 
konunun bir hesabını vermek gerekir. Aşıl tarafsız iş
lem burada yapılmıştır. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — AP 
Hükümetleri zamanında 900 milyon lira dağıtılmıştı; 
28 milyonu söylüyorsunuz Sayın Bakan. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — % 9 faiz
le veriyorsunuz, sonra da bunun adına yardım diyor
sunuz. 

MALİYE- BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz belediyelere 
yardımla, belediyelerin haklan olan payların kendile
rine verilmesini anlıyoruz. Şimdiye kadar olan uygu
lamada, Adalet Partisi Hükümetleri zamanında, dai
ma yürürlükteki vergi kanunlarına göre belediyeler 
için öngörülen paylar, onlara verilmemiş. Bu hüküm
ler, bütçe kanunlarına konulan geçici hükümlerle 
uygulamadan kaldırılmış, onun yerine yardım ödene
ği diye bir ödenek kabul edilerek belediyeler arasın
da ayrım yapılmak suretiyle bu kullanılmıştır. Biz 
bunu önlemek içindir ki, ilk defa 1978 mali yılı Büt
çesinde bu hükmü kaldırmış bulunuyoruz. Bundan 
böyle bütün belediyeler, - hangi partiye bağlı olursa 

olsun - yürürlükteki kanunlara göre Devlet gelirlerin
den hakkı olan payları doğrudan doğruya alacaklar
dır. Biz, yine belediyeler arasında hiçbir ayrım yap
madan, 31 . 12. . 1977 tarihine kadar tüm belediye
lerin Hazineden kaynaklanan borçlarının silinmesi 
hükmünü getirmiş bulunuyoruz. Aradaki fark bundan 
ibarettir değerli arkadaşlarım. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — 3 de
fa yaptı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — İller 

Bankası vasıtasıyla 900 milyon lira dağıtılmıştır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, konuşmamın bu 

I noktasında bir başka konuya daha kısaca değinmek 
istiyorum. 

Sayın Sezgin, benim konuşmalarımı yer yer yo
rumlayarak, bazan çelişki içinde bulunduğunu ileri 

f sürdü. Aslında, bizzat Sayın Sezgin'in, çok eski ve de
ğerli bir parlamenter olmasına rağmen, kendi konuş
ması içinde çeşitli çelişki örnekleri vardı. Bunlardan 
bazılarını biraz önce arz ettim. Fakat, Adalet Par
tisinin sözcüleri arasındaki çelişki örneklerinden biri
ni de şimdi sunmak istiyorum. 

Sayın Sezgin, ekonomimizin bugünkü durumunu 
değerlendirirken, 1976 yılında Paris'te yapılan-bir 
toplantıya değindi ve orada Profesör Rostow'un, Türk 
ekonomisini, «kendi teknolojisini üretecek kadar ile
ri gitmiş bir ekonomi» olarak tanımladığını söy
ledi. 

I Değerli arkadaşlarım, bunda gerçekten büyük bir 
hakikat payı vardır. Fakat, dün burada konuşan 
Adalet Partisinin bir başka sayın sözcüsü, ben Türki-

I ye'de çapraşık bir sanayileşmeden söz ettiğim zaman, 
buna hemen karşı çıktı. Ben sanayileşmemizi eleştirir
ken, Türkiye'de yatırım malları üretecek noktaya gel
memiş olmamızdan, ara mallarını üretecek noktaya 

| gelmemiş olmamızdan, yakınıyordum ve ticaret açı
ğımızın bundan ileri geldiğim vurguluyordum. 

Sayın Başol buna karşı çıktı; «Bunu bekleme 
f noktasına gelmiş olmaktan çok uzağız. Türkiye'nin 
I yapacağı şey, meyvesi varsa meyvesuyu yapmaktır, 
I namuğu varsa, pamuk ipliği yapmaktır» dedi. Yani, 

Türkiye'yi bugünkü kalkınma düzeyinde asla ara 
malları ve yatırım malları üretebilecek bir noktaya 
gelmemiş bir ekonomi olarak tanımladı ve bunda İs
rar etti. 

Öyle sanıyorum ki, böylece Adalet Partisinin iki 
sayın sözcüsünün kendi aralarındaki görüş farkı ve 
çelişkisi de bir kere daha ortaya çıkmış bulunuyor. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Müezzinoğlu, 
I hangi maksatla söyledi onu, siz bilirsiniz. Yapma-
I yın rica ederim, 

BAŞKAN — Siz buyuran Sayın Müezzinoğlu. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Benim de hangi maksatla söylediğimi 
i Sayın Sezgin çok iyi anlıyorsunuz, çok iyi anlıyorsu-
I nuz. 

İSMAİL AYDIN (Ufak) — Sayın Bakan, kişiye 
I mi, yoksa Genel Kurula mı hîtabedece'ksiniz? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
I (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir başka nok-
I taya daha temas etmek istiyorum. Sayın Sezgin IMF 
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ile ilişkiler üzerinde durdu Ve Demire! Hükümeti za
manında bu ilişkilerin, o kuruluş tarafından yapılan 
önerilerin hükümet tarafından kabul edilmemesi ne
deniyle belli bir noktada kaldığına temas ettikten son
ra, bir anlamda bizim ne yapacağımızı sordu. 

Bundan önceki dönemde, bu ilişkilerin bilinen 
noktada kalmasının nedeni tartışılabilir. Sayın Sez-
gin'in «Hükümet, kabul etmediği için o ilişkiler ora
da kaldı» şeklindeki tanımı, aslında gerçeklere uyma
maktadır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Konuşmamı vere
yim, ona göre cevap verin* 

MALÎYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Ayrıca incelerim Sayın Sezgin. 

Bizim bildiğimiz kadarıyla, o sıradaki ilişkiler bel
li bir noktaya gelmişken, Hükümetin iktidarda daha 
fazla kalamayacağının anlaşılması üzerine kesilmiş
tir ve böylece 3 aşamadan cereyan eden ve aylarca sü
ren müzakereler de, Türk ekonomisindeki bekleyiş 
havasını daha çok kamçılamak ve böylece spekülatif 
ortamı daha çok geliştirmek şeklinde büyük bir za
rardan başka hiç bir şey getirmemiştir. 

Biz bu konudaki tutumumuzu işbaşına geldiğimiz 
sırada açıkladık. Hem Parlamentoda, hem de kamu
oyu önünde açıkladık ve dedik ki, bizim tutumumuz 
şudur: Biz Türkiye ekonomisinin problemlerinin çö
zülmesinin Türk Hükümetinin yetkisi içinde olduğu ve 
aynı zamanda görevi olduğu inancındayız. Bunu hiç
bir başka kuruluşla paylaşmak niyetinde değiliz. O 
anlayış içinde, bugüne kadar alınması gerekli ted
birleri almış bulunuyoruz. Aradaki fark, Türkiye eko
nomisini sağlıklılığa götürecek programın bir Türk 
programı şeklinde Türk Hükümeti tarafından oluş
turulması, bundan önceki dönemde ise, hiçbir hazır
lık yamamadığı için, o programın o uluslararası kuru
luşta birlikte hazırlanmasından ibarettir. Bu fark, sa
nıyorum ki çok büyük bir farktır ve bunun altında 
büyük bir anlam yatmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de Sayın Somuncuoğ-
lu'nun bir eleştirisi üzerinde durmak istiyorum: Mil
liyetçi Hareket Partisinin sayın sözcüsü ilk defa Ece-
Vît Hükümetinde planlı kalkınma inkitaa uğramıştır, 
dedi. 

Değerli arkadaşlarım, çok açıktır ve sanıyorum 
ki bu, Türk kamuoyunca bütün yönleriyle bilinmek
tedir. Bu Hükümet işbaşına geldiği zaman, bir kalkın
ma planı yoktu, bir yıllık program yoktu ve bütçeyi 
hazırlamak için ve Türkiye Büyük Millet Meclîsine 
sunmak için Anayasada öngörülen sürenin son gü

nünde, alelacele hazırlanan bir kalkınma planı tasla-
ği ile bir yıllık program taslağı, bütçe ile birlikte 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunu
yordu. Bu planın sonunun ne olduğunu biliyoruz; fa
kat biz buna karşılık yine çalışmalarımızı sürdürdük; 
bugün önünüzde şunu ifade edebilecek durumdayım 
ki, 1978 yılının özel koşulları gözönünde tutulmak 
suretiyle hazırlanan 1978 ydı programı, halen Hükü
mettedir ve önümüzdeki günlerde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe konulacaktır. 

Bu nedenle, planlı kalkınmanın bizim Hükümeti
miz zamanında inkitaa uğramasından söz etmek 
gerçeklere uymamaktadır. Hükümetimizin yaptığı şey, 
bir plansız dönemi devralmak, - ki bu dönemin geri
sinde uzun.aylar bir plansız kalkınma uygulaması 
vardır - bu dönemi devralmak ve bugünün koşulları 
Iç'nde bir programa bağlamak olmuştur. 

Sayın Somuncuoğlu Devletin işgalinden söz etti. 
Bu konu da, bütçe müzakereleri sırasında çeşitli yön
leriyle uzun J>oyIu tartışma konusu oldu. öyle sa
nıyorum ki, bizim şu kısa hükümetimiz zamanında 
Devletin işgalinden Söz etmek için hiçbir'neden yok-
tuv. Oîsa olsa, biz bu kısa süre içinde işgal altında 
bulunan Devleti, eldeki yasalar çerçevesi içinde yer 
ye? kurtarmaya çalıştık. 

Sayın arkadaşımız böyle bir konuya temas etti
ği için, şimdi, biraz önce elime geçen ve benim bil
gime ulaşan bir olayı burada açıklamak istiyorum. 

Bugünkü gazetelerde görülmüştür; «Oto içinde 
Ankara'ya Silah getiren MHP'liîer.» 

Değerli arkadaşlarım, bunlardan birisinin Fuat İs
tanbullu olarak adı tespit edilmiştir. Kimdir acaba 
bu Fuat istanbullu? Size, jzin verirseniz bunu tanıt
mak istiyorum. 

Cephe hükümetleri döneminde, 36 ay içinde, 260 
bin yeni kadro alınmıştır. Tüm devlet kadrosunun 
bu kadar kısa bir zamanda çok büyük bir ölçüde ge
nişletilmesi, aynı zamanda işgal edilmesi anlamına gel
mektedir. Bu kadrolardan bazılarına, bizden önceki 
Hükümetin işbaşından uzaklaşmasının kesinleştiği bir 
sırada, alelacele tayinler yapılmıştır. 

îşte bugünkü gazetelerde, arabasında otomatik si
lahlar getirirken polisçe yakalandığı saptanan Fuat 
istanbullu, 27 . 11 . 1977 tarihinde Ticaret Bakanlı
ğında bir şubeye müdür muavini olarak tayin edilen 
kimsedir. 

Değerli arkadaşlarım, öyle sanıyorum İd, bu olay 
ve daha önce Bütçenin tümü üzerinde yapılan müza
kereler sırasında bir başka MHP sözcüsünün bir grup 
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«ülkücü» gence^ nasıl sahip çıktığı, biraz daha dü
şünülecek olursa, devleti kimin işgal etmek niyetinde 
olduğu ve bunun için hangi tertiplere başvurulmuş 
olduğu daha kolaylıkla anlaşılacaktır. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; son olarak 
Milli Selâmet Partisi adına konuşan Sayın Özal'ın 
üzerinde durduğu birkaç noktaya da değinmek sure
tiyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. 

önce Sayın özal'ın birçok yönleriyle yapıcı bîr 
nitelik taşıyan konuşmasından dolayı kendilerine önü
nüzde teşekkürlerimi sunmak isterim; fakat bununla 
birEkte, öyle anlaşılıyor ki, birçok noktada bizi, bir
birimizden ayıran büyük gerçekler vardır. 

Sayın Özal, ekonomik alanda enflasyonun önlen
mesi ve bunun gerçekleştirilmesi için alınacak önlem
ler konusunda bizimle aynı görüşü paylaşmış olduğu
nu ifade ediyor ve «Asıl önemli olan husus bunların 
nasıl gerçekleştirileceğidir?» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, öyle sanıyorum ki, bu nok
tada bizim yaptığımız açıklamalar, belki de bir ölçü
de istenilen sonuca ulaşmamış görünüyor. Çünkü, biz. 
bu Bütçeyle birlikte yeni politikalar oluşturduğumuzu 
ve bunları uygulayacağımızı ifade etmiştik. 

ilk defa bu açıklama yapıldığı zaman o politikala
rın tümü hazır değildi; fakat bugün burada tekrar 
açıkladığım gibi, artık bu alanda önemli sayılacak 
bir mesafe almış bulunuyoruz; Bütçenin kendisi or
tadadır. 

Onun yanında, bir yeni para - kredi politikası ha
zırlayarak uygulamaya koymuş bulunuyoruz ve öyle 
anaşılıyor ki, bunda Sayın Özal ve Partisiyle aynı 
görüşü paylaşmamak durumu daha da sürecektir; 
fakat ayrıca bir dış ticaret politikası hazırladık, uy
gulamaya koyduk. 

Nihayet bir harcama politikası oluşturduk ki, bu 
politika; eskimiş olan yasaların bugünün koşullarına 
göre düzeltilmesi için ve böylece hem Türk yönetimc
imi daha işlerli bir hale gelmesi için, Sayın Özal'ın 
da haklı olarak şikayet ettiği bürokrasinin daha iyi 
işler hale gelmesi için ve aynı zamanda da savur
ganlığın önlenmesi için Hükümete yetki verilmesin? 
öngörmektedir. Bu tasarımız dün Meclîse sunulmuş
tur. 

Ondan daha önemli olan -ki, aynı noktaya Sayın 
özal da temas etti- vergi reformunu içeren ve 1974'- < 
ten bu yana ele alınmadığı için giderek daha karmaşık 
bir sorun haline gelen vergi reformu konusundaki ça
lışmalarımız da tamamlanmıştır ve bu tasan da önü

müzdeki hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulmuş olacaktır. 

Döviz darboğazını aşmak konusu ise, bir yandan 
ihracatımızı artırmak, elimizdeki dövizleri daha ras
yonel ve daha tutumlu bir biçimde kullanmak; fakat 
aynı zamanda uluslararası kurumlardan ve dünya 
pazarlarından, piyasalarından daha elverişli şartlar al
tında kredi sağlamak sorunudur. Konunun bu yönüy
le de ilgili bazı önlemlerimiz, geçen hafta içinde 
yürürlüğe/konulmuştur. Onu bazı öteki önlemler de 
önümüzdeki günlerde izleyecektir. 

'Bu nedenle, öngörülen amaçlar yönünden politika
larımızın hazır olduğunu ve bunüann büyük bir bö
lümünün uygulama alanına ulaşmış oduğunu tekrar 
ifade etmek istiyorum. 

Bu politikaların yeterli olup olmadığı, kuşkusuz 
tartışılabilir. Bunlar, ekonomimizin bugün içinde bu
lunduğu koşullar altında ilk aşamada alınacak ve enf
lasyonun hızım kesmek suretiyle tekrar sağlıklı bîr ge
lişme ortamını gerçekleştirmeye dönük politikalardır. 
Bunu Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı içinde 
uzun vadeli hedeflere dönük olarak getireceğimiz ön
lemler izleyecektir. 

Sayın Özal'ın asayiş ve dış sorunlar konusunda
ki kaygıları, gerçekten tophımumuzun bugün büyük 
bir kesiminin ortak kaygısı halindedir. Fakat şurası 
bir gerçektir ki, ilk defa bu Hükümet zamanında dış 
politika alanında birikmiş sorunları, çok yönlü bir 
yaklaşımla, çözümleyebilmek için enerjik bir atılım 
noktasına gelmiş bulunuyoruz. 

İç asayiş konusunda ise, olaylar devam ediyor gö
rünmekle birlikte, şimdi bunlara neden olanların da
ha kısa zamanda belirlendiği ve kovuşturma konusu 
olduğunu da ekleyebiliriz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmamı 
şöyle bağlamak istiyorum: 

Ülkemiz ağır bir bunalım içindedir. Bu bunalım, 
ekonomik bir bunalım olduğu kadar, birçok yönle
riyle onu aşan bir nitelik taşımaktadır ve bu nedenle 
toplumsal gerilme giderek artmış bulunmaktadır. Biz 
Hükümet olarak, Türkiye'nin bu bunalımdan düz
lüğe çıkarılabileceğine, esenliğe kavuşturulabileceğine 
inanıyoruz. Çünkü, Türkiye,'nin geniş doğal kaynak
ları vardır, coğrafyası büyük bir potansiyel oluştur
maktadır, insan kaynağı vardır ve daha önemlisi Tür
kiye'de toplumun büyük bir bölümü çağdaş bilince 
ulaşmıştır ve halkımızın tümü çeşitli vesilelerle en bü
yük sağduyu örneğini ortaya koymuştur. Biz bunlara 
dayanarak, toplumumuzu bu bunalımdan kurtaraca-
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ğımıza ve ülkemizi kısa sayılabilecek bir süre içinde 
tekrar düzlüğe çıkarabileceğimize inanıyoruz. 

Halkımız bu bunalımlı döneminde, çoğunlukla par
tiler arasında anlamlı bir diyalogun başlatılmasını ve 
sürdürülmesini beklemektedir. Biz, Bütçe Komisyo
nundaki çalışmaları gözönünde tutarak, ummuştuk ki, 
1978 Bütçesi, Millet Meclisinde bu anlamda bir di
yaloga başlangıç teşkil edecektir. Bütçemiz, çeşitli 
yönleriyle eleştiri konusu oldu; fakat Sayın Özal'ın 
da işaret ettikleri gibi, ne yazık ki, böyle bir diyalog 
ortamı gerçekleşmedi. 

Biz, bu Bütçenin, bütün bunlara rağmen, Türki
ye'nin bu bunalımdan çıkması ve düzlüğe kavuşması 
ve düzlüğe ulaşması yolunda önemli bir aşama ola
cağına inanıyoruz. 

Bu inançla hepinize derin saygılarımı sunuyorum 
değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, birtakım sorular gelmiştir; fakat İç

tüzüğün 87 nci maddesine göre görüşmeler devam et
mektedir. Bu kısımda bugüne kadar yapılan uygula
malarda da soru sorma şekli olmamıştır. 

Yalnız son 2 üyeye söz verilmesine dair amir bir 
hüküm vardır. Bugüne kadar grupların aldıkları ka
rarla teamül haline gelmiş olan usul; gruplara. Hü
kümete ve Komisyona söz verilir şeklinde işlemekte
dir. Bu bakımdan, soru sorma hususunu işleme koya
mayacağım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, ge
çen sene olmuştu. 

BAŞKAN — Tetkik ettirdim efendim, sonunda 
yok. Yalnız baş kısmında Hükümete soru sorulmuş, 
son kısımlarda soru sorma şekli olmamıştır bugüne 
kadarki uygulamalarda. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, tat
bikatta soru sorma var, olmuştur. 

BAŞKAN — Hepsini tetkik ettim, yok, başta so-
rulabiliyor. Bu 87 nci madde açıktır efendim : Yalnız 
2 üyenin bütçe üzerinde, lehinde veya aleyhindeki gö
rüşlerini belirtmesini amirdir. Bu bakımdan işleme ko
yamıyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Zaten sorduğumuz 
sorulara cevap alamadığımıza göre, sormayalım. 

BAŞKAN — Söz sırası, lehte, şahısları adına, Sa
yın Celâl Ertuğ'da, buyurun efendim. 10 dakikayı aş
mamanızı rica edeceğim Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Bütçe görüşmelerinin sonuna gel
miş bükmüyoruz. Şahsi izlenimlerimi Türk Ulusunun 

. bir özlemi haline gelen partilerarası diyalog kurma, 
oluşturma açısından değerlendirmeye çalışacağım. 

I Değerli arkadaşlarım, güncel politikaların odak-
j lastiği 2 görüşü ele almak suretiyle bu yaklaşımımı 

yapmak istiyorum. Sanıyorum ki, bugün içinde bulun
duğumuz siyasal ortamı bu 2 örnek simgeleyecektir. 

Bu görüşlerden birisi; güvenoyu almış ve memle
keti yönetmeye devam eden Hükümetin kuruluşunun 
bii* entrika sonucu olduğu, Devletin koltuklarının bir 
ikram aracı olarak kullanıldığı iddiasıdır. (AP sıra
larından «Doğru» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu doğruysa, yani bu 
I Hükümetin meşruluğu üzerinde bir kuşku varsa, bu 

Hükümetin muhatap alınmaması ve gereken hukuki 
yollara başvurulması gerekirdi. Bunu, bilhassa Ada
let Partili arkadaşlarım sizden rica ediyorum, sizi 
incitmemek için çok dikkat edeceğim. Lütfen beni sa
bırla dinleyiniz. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bu haksız, yanlış 

ve zararlı bir yargıdır. 
Sayın DemirePin; basın, ekran ve mikrofon önün

de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını, «Hükümetin 
başı» ya da «Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Baş
kam» diye anması ve AP Bütçe sözcülerinin okuduk
ları yazılı metinlerde aynı terimleri özenle kullanma
ları kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır. Bu hissi 
bir davranış olarak tarihe geçmiştir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Buyurun Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bu Hükümetin 

kuruluşuyla rejimin kurtuluşunun sağlandığını ve bu 
olguda değerli AP Grupu üyesi arkadaşlarımın yurt
severce katkılarının, paylarının bulunduğunu bura
da belirtmek istiyorum. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri) Ve yine inanıyorum ki, AP Grupunun sağ
duyu sahibi değerli üyeleri arkadaşlarım, rejimin sağ
lığını düşünerek, rejimin selameti doğrultusunda uğ
raşlarına devam edeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer geriye doğru gidersek, 
yeni Hükümetin kuruluş zeminin AP Grupundaki 
fikir hareketiyle başladığını saptarız. Haftalar süren 
grup toplantılarında geçen tartışmalar, verilen demeç
ler, yazılı muhtıralar, uyarılar unutturulmaya çalı
şılsa bile... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne gereği var bu 
konuşmaların? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ataöv. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — ÎÎS Belgelerle ta

rihe geçmiştir. 
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Yine AP Grupu, hatta Sayın Demirel'e, İkinci MC 
Hükümetinin sürdürülmesinin olanağının kalmadığı
nı görmüş, Devletin parsellendiğini, üç başlı federa
tif bir kuruluş haline geldiğim kendilerine uyarı ola
rak iletmiş... (AP sıralarından gürültüler) 

ETEM EKEN (Çorum) — Saym Başkan, niye 
susturmuyorsunuz şunları. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — ... Bunu dikkate 

almadıkları takdirde partiden çekileceklerini... 
ETEM EKEN (Çorum) — Hatibin sesini hiç du

yamıyoruz, anlayamıyoruz, 
BAŞKAN — Saym Eken, ne yapabilirim? İşte 

bütün üyelere rica ediyorum. Rica ediyorum, başka 
ne yapabilirim Saym Eken? 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — .. Ve Saym De
mireFe bu 11 arkadaşımız bir süre tanıyarak, bu ar
kadaşlarımız kendilerinin arzularmı dinlemediği tak
dirde partiden ayrılacaklarını bildirmişlerdir. (AP sı
ralarından gürültüler, Başkanın tokmakla vurması) 

Sayın arkadaşlarım, lütfen sabırlı olunuz, siz da
ha dün bu Partiye girdiniz, benim bu Partinin kuru
luşunda emeğim vardır. (AP sıralarından gürültüler) 
Fakat ne yazık ki, benim bıraktığım Adalet Partisi
nin yerinde yeller esmektedir bugün. (AP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erfuğ, Bütçe üzerindeki gö
rüşmelerimizi yapalım, rica ediyorum. (Gürültüler) 

Rica ediyorum arkadaşlarım. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sayın Demirel, 

buna karşı... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Bağırmanızla hatibi başka türlü 

konuşturamazsınız. Rica ediyorum, çok rica ediyo
rum. (Gürültüler) 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Sayın Başkan, Bütçe 
ile ilgili konuşsun. 

BAŞKAN — Sizin istediğiniz gibi konuşmaz hiç
bir hatip beyefendi. Çok rica ediyorum. (Gürültüler) 

Her grup karşı hatibi illa kendine göre konuştur
mak alışkanlığından vazgeçmeli. Rica ediyorum. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, lütfedin dinleyin; sözlerimin sonunda benimle 
aynı fikre geleceğinize inanıyorum. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Benden mi bah
sediyorsun Sayın Ertuğ? 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Siz olamazsuıız 
Seyfi Bey. Ben size hitam etmiyorum ve hiçbir za
man sisinle aynı fikirde olamadık. 

BAŞKAN — Saym Ertuğ, Bütçe üzerinde lütfen. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Saym Demire], bu arkadaşlarla görüşeceklerini 
ve kendileriyle konuşmanın kendi iç meseleleri olduğu
nu ve kendileriyle görüşün anlaşacaklarını beyan et
tiği halde, bir kerecik olsun kendileriyle temas etme
mişlerdir. Bu 11 arkadaş partilerinden istifa etmek 
gibi güç bir karan vermişlerdir. (AP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sayın arkadaşla

rım... (AP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Ertuğ bütçe üzerinde... (AP 

sıralarından gürültüler) 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, Büt

çeyle ne alakası var. 
BAŞKAN — İkaz ediyorum efendim; ama sizin 

bağırmanızla olmuyor. Ben ikaz ediyorum, müsaade 
buyurun. 

Buyurun efendim, Bütçe üzerinde lütfen. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, görüyorsunuz ki, bu Hükümetin değişmesi, 
Türk toplumunun, sizin aracılığınızla yansıyan bir ka
deri halinde olmuştur. Bunun yeri Güneş Moteli de
ğildir, Adalet Partisinin Gruplarıdır fikir oluşturma
sının yeri. Eğer Güneş Moteline gittilerse bu grup.» 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, Genel Kurula hitap 
ediniz lütfen, bir parti meselesi yapmayınız. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) Genel Kurula hitap 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurula, ama parti üyesi gös
tererek hitap ediyorsunuz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Eğer Güneş Mo
telinde bu toplantı yapıldıysa, bunun sebebi entrika
cılıktan kaçmak içindir. (AP sıralarından «Allah Al
lah» sesleri, CHP sıralanndan alkışlar) Ye bu göste
riyor ki, entrikacılık yanlış adrese postalanmıştır; çün
kü, eğer entrikacılıktan kasıt, Saym Ecevit'in vicdan
lara hitap eden demeciyse, o zaman bütün sözlükler-
deki kelimeleri baştan aşağı değiştirmek gerekecek
tir. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — 11 arkadaşın kol
tuk karşılığında partilerinden ayrıldıklarını düşün
mek, bağımsızlık müessesesinin, düşünce özgürlüğü
nün, siyasette faziletin inkân anlamım taşır. Eğer 
koltuk ikramında ısrar ederlerse, edilirse, o zaman 
İkinci MC Hükümetinde koltukların değil, Devletin 
parsellenerek ikram edildiğinin tartışmasına girebi
liriz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Ertuğ, Bütçe üzerinde rica 
ediyorum ve bağlayınız. Süreniz 1 dakika geçti efen
dim. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim 3 daki
ka gürültüyle geçti. 

BAŞKAN — 1 dakika geçti, bağlayınız. Ben bağ
lamanız imkânını veriyorum. 

CELÂL ERTUĞ (Defamla) ^ - Değerli arkadaş
larım AP'de gizlenemeyecek bir iç huzursuzluk var
dır. (AP sıralarından «Sana ne?» sesleri) 

Bana ne diyemezsiniz; AP ne sizin malınızdır, ne 
de Demirel'in malıdır; AP Türk milletinin malıdır 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve AP, re
jimin selameti için sağlam kalması gereken bir mües
sesedir. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, süreniz 2 dakika geçti. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Değerli arkadaş
larını, şimdi sözümü bitirmeden önce bir hususa de
ğinmek istiyorum. 

Yine partilerarası diyalog kurulmasının önünü 
tıkamak istemiyorsanız, lütfen komünizmle demok
ratik solu karıştırmakta ısrarlı olmayınız. Burada, ha
disenin içinde yaşayan bir arkadaşım kalkıp izahat 
vermesine rağmen, ille de Cumhuriyet Halk Partisine 
Beyazıt Kulesine kızıl bayrak çektirmekte ısrar edi
şinizin yurda ne faydası var?.. (AP sıralarından «Ya
lan mı?» sesleri) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sor sor, Faruk 
Sükan'a sor. 

BAŞKAN — Rica ederim sayın üye. 
Lütfen konuşmanızı bitirin Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bitiriyorum, bi
tiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğer komünizm bir tehlike 
ise, komünizmden kurtulmanın tek yolu, komünizmi 
kitlelere yaymak değildir ve şunu bilirsiniz ki, 6,5 mil
yon seçmeni ve aileleriyle beraber 20 - 25 milyon nü
fusu kapsayan bir kitleyi siz komünistlikle itham et
mek suretiyle kitlelere yayıyorsunuz. Bunun acı ör
neğini gören ülkeler vardır. Komünizmden kurtulma
nın tek yolu demokratik solu desteklemektir ve de
mokratik sol komünizm karşısında başarı gösterir. 
(CHP sıralarından alkışlar, AP sıralarından gürültü
ler) 

Çünkü, komünizmin korktuğu rejim, korktuğu dü
zen demokratik soldur. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, 5 dakika geçiyor süre
niz, lütfen. Lütfen, rica ediyorum, sözünüzü bağla
yınız. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sözümü bitiriyo
rum. 

BAŞKAN — Beni sizin sözünüzü kesmeye icbar 
etmeyiniz, lütfen. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sözümü bitiriyo
rum. (AP sıralarından şiddetli gürültüler) 

Lütfen hiç olmazsa şimdi dinleyiniz, insaf ediniz 
Gürültüyle hiçbir zaman hiçbir mesele çözümlenemez. 
(AP sıraalrından gürültüler) 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, arkada
şımızın sözünü duyamıyoruz. Ne bu gürültü? 

BAŞKAN — İkaz ediyorum efendim, son ikazımı 
yaptım. Sözünü kesme imkânım, zannederim verme
yecektir Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Ben öyle inanıyo
rum ki, bu bağırtı, çağırtılarınıza rağmen içinizden ba
na hak verenleriniz çoğunluktadır. (AP sıralarından 
gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'yi hızla değişen bir 
dünyanın dışında mütalaa edemeyiz. Artık uygar ül
kelerde... (AP sıralarından «Sen değiş» sesi) 

Terbiyesizlik* etmeyin, bana «sen» diye hitap ede
mezsin... 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, çok rica ediyorum efen
dim, 5 dakika geçti efendim süreniz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Artık uygar ül
kelerde, uygar demokrasilerdeki ölçülerde biz gerçek 
muhalefete, siz de iktidara sahip çıkmak zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, sözünüzü kesmek zo
runda kalacağım, kusura bakmayın. 

ETEM EKEN (Çorum) — Onların gürültüsünü 
kes. Arkadaşımızı duyamıyoruz. 

BAŞKAN — Onları da ikaz ediyorum Sayın Eken. 
Ben ne yapabilirim? Elbette ikaz ediyorum. Sayın 
üyelerin de biraz anlayış göstermesi lazım. (AP sıra
larından gürültüler) 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, lütfen, Allah rızası için bir saniye dinleyin... 
(AP sıralarından gürültüler) 

Bir saniye, bir saniye... 
BAŞKAN — Sayın Ertuğ, lütfen, lütfen. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bitiriyorum, biti

riyorum. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen, çok rica ediyorum. 

(AP sıralarından gürültüler) 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bir dakika, bir 

dakika. 
Ben buradaki bütçe müzakerelerinde partilerarası 

diyalogun, memleketin özlemini çektiği partilerarası 
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diyalogun teessüsü, kurulhıası ümidiyle çıkmıştım 
(AP sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim 
BAŞKAN — Sayın 
CELÂL ERTUĞ (Defamla) 

yetçi Hareket Partisinin 
andaki davranışınızla bu 
yorum... (AP sıralarından 

BAŞKAN — Sayın 
dim. 

CELÂL ERTUĞ (Delamla) — Allah... 
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Er^uğ, kapatın lütfen efendim. 
— Bu sabah Milli-

yaptığı konuşma ve sizin şu 
ümidimi yitirmiş olarak ini-
gürültüler) 

Eı tuğ, sözünüzü kestim efen-

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, kusura 
bakmayın. Meclise son hitabınızı yapmanız için size 
imkân veriyorum, lütfen. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Ama, size biraz 
hak veriyorum... 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, karşılıklı değil, Mec
lise son hitabınızı yapmam/ için imkân veriyorum. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — ,.s Hükümetten 
düşmenin acısı.içerisindesiniz. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, par
timize söz atılmıştır, İçtüzüğün 70 nci maddesine göre 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir Sayın Ersoy? Lütfen şöyle 
biraz yaklaşın anlaşılmıyor. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Partimize sataşma 
vardır, İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. (AP sıraların
dan alkışlar) 

Yalnız başka sataşmaya imkân vermemenizi rica 
edeceğim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Hay hay Sayın 
Başkanım. 

Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; bütçe 
müzakerelerinin sonuna geldiğimiz şu anda sözü uzat
mak istemezdim. 

Elbette bu müzakereler boyunca iktidar, yaptıkla
rını, yapamadıklarını sergilemeye çalışacak, muhale
fet de onun yapamadıklarını layık olduğu şekilde de
ğerlendirecek, cevaplandıracaktır. 

Nitekim, bunu mümkün olduğu kadar yapmaya 
çalışmış, muhalefet devamlı olarak vazifesini yapmış 
olmasına rağmen, iktidar partisi, zaman zaman bun
dan yılgınlık gösterdiğini açıkça ortaya dökmekle 
kalmamış, çıkarmış olduğu bazı hatiplerin - tabiri 
sataşma olarak söylemek istemiyorum Sayın Baş

kan - mantık dışı beyanlarıyla görüşmeleri âdeta aka
mete uğratma gayretlerine girmişlerdir. 

Elbette herkesin bir konuşma üslubu vardır, bu 
üslup içerisinde konuşmasını yapacaktır. Buna bir di
yeceğimiz yok. Ancak, bir partinin içişlerine karışma
ya kailar giden, o parti ki, vaktiyle o saflarda bulun
duğu zamanlar Halk Partisine en acı şekilde küfret
tiği, hakaret ettiği bir partidir. (AP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Yalan söylüyorsun. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz, müsaade buyurunuz; ben sizi dinledim, müsaa
de buyurunuz efendim. (CHP sıralarından, «Ne din
lemesi?» sesleri.) 

Ben dinledim efendim, ben dinledim efendim. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşımın, burada, kendi içerisinden 
vaktiyle çok uğraştığı, çok didindiği hava kirliliğin
de olduğu gibi, üflenip atıldığı bir partiye sataşmasmı 
yadırgıyorum., 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Son söz aleyhte Sayın Müfit Bayraktar'm... (CHP 

sıralarından gürültüler) 
Sayın Bayraktar, 1 dakikanızı rica edeceğim. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, bana 

ait olmayan bir şeyi, Cumhuriyet Halk Partisine küf
rettiğimi söylediler. Bunun doğru olmadığını izah et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — «Böyle bir küfür söz konusu değil
dir» diyorsunuz. Bunu zapta geçirtmiş oluyoruz. 

Yalnız bu konu için söz veriyorum, başka konuya 
geçtiğiniz takdirde sözünüzü keserim. Yalnız, Cumhu
riyet Halk Partisine ait küfür iddialarının yanlış ol
duğunu belirteceksiniz. 

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; benim siyasal anlayışım, kalıp
lar içerisine konulmuş bir anlayış değildir. «Cumhu
riyet Halk Partisine küfretti» diye, burada, hiç um
madığım Grup Başkanvekili İlhan Ersoy arkadaşımın 
söylediği söz gerçek dışıdır. Ben, hayatımın hiçbir 
devrinde, hiç kimseye, hiçbir müesseseye küfretmek 
karakterinde olan bir insan değilim; bir. (AP sırala
rından, «CHP'nin karşısındaydın» sesleri) 

İkincisi; evet, ben de Halk Partisinin karşısınday-
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dım bir zamanlar; ama o ne benim bıraktığım... (AP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — ... AP bugün o es

ki AP'dir, ne de o zamanki CHP, bugünkü CHP'dir. 
CHP, kendisini yenilemiş, yepyeni bir ufukta, yepye
ni bir yolda olan bir partidir. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müfit Bayraktar. 
(Alkışlar) 

Sayın Bayraktar, süreniz 10 dakikadır efendim. 
MÜFÎT BAYRAKTAR (Bolu) — Daha 8 daki

ka tölarans hakkım var. 
BAŞKAN — Efendim? 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — 8 dakika 

alacağım var. Çünkü, benden önceki konuşmacı 8 da
kika fazla konuştu, rica edeceğim. 

BAŞKAN — O takdirde sizin değil beyefendi. 
Zatıâlinizin süresi içerisinde kalmasını rica ediyorum. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — İkinci süre 
hakkım olacak. 

BAŞKAN — Böyle bir pazarlık da Başkanlıkla 
söz konusu değildir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Çok özür 
dilerim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; sözlerime başlamadan ön
ce 1978 mali yılı Bütçesinin, memleketimize, milleti
mize hayırlı olması dileğinde bulunarak, ifadelerimi 
arz etmek isterim. 

Bizler, muhalefet olarak daima yapıcı olduğumu
zu, olacağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisinin yap
mak istediği her icraatta açık bonomuzun bulundu
ğunu ifade ettik ve bugüne kadarki tutumumuzla da 
bunu ispat ettik. 

Görülüyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi hayal dün
yasına bol vaatte bulunmuş olmasına rağmen, umut
ları söndürmüştür. Burada dinleyenler, burada mese
leleri takip eden basın mensupları ve yetkili zevat, 
Cumhuriyet Halk Partisinin ne kadar afaki, ne ka
dar boş vaatlerde bulunduğunu, ne derece tutarsız po
litika takip ettiğini yakından görme ve izleme fırsatı
nı bulmuşlardır. ' _ • 

Maliye Bakanımız yine bir konuyu söylemiş ol
makla bizim ağzımıza kaşık tutmuştur. «560 milyon 
dolar Merkez Bankasının kasasında para vardır» di

yen Sayın Maliye Bakanı, «70 sent yoktur» gibi bir 
ifadenin, bir aczin içine düşmüştür. 

Bunun yanında, «5 milyon tonu aşkın buğdayı
mızın, pamuğumuzun ve tütünümüzün olması hasa-
biyle, «1 600 000 000 dolarlık paramız vardır, emti
amız vardır, eşyamız vardır» demiş olmasına rağmen, 
bu gerçek ispat edilmiş olmasına rağmen, bu gerçeği 
kamudan gizleyerek, «enkaz devraldık» demek sure
tiyle başarısızliklarının faturasını enkaz kelimesiyle 
kapatmak istemektedirler. Bunun adı ucuz politikadır, 
kimse kanmamıştır, kanmayacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi kendi arzusuyla iktidar 
olmuştur, bütün dertleri, ıstırapları biliyordu; bütün 
vatandaşın her kademesine vaatte bulunmuştu, bun
ların üstesinden geleceğini söylemişti. Halep oradaysa 
arşın buradadır, bütçe elinizdedir, geliniz yapınız. 
Kapıcı daire bekliyor, memur maaşına zam bekliyor, 
işsizler iş bekliyor, herkese hayal, herkese nasihat ver
diniz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin gayesi nedir? Bekçiyi 
mi dövmektir, üzüm mü yemektir?. Yani vatandaşa 
vaatlerinin karşılığında iş mi yapacaktır, yoksa ma
zeret sunup demagoji ile vatandaşı avutmak amacını 
mı güdüyor? Vatandaş Cumhuriyet Halk Partisin
den laf değil, iş istiyor, iş. 

Ortada 3 mühim mesele vardır. Anarşi, pahalı
lık ve dış politika konuları mevcuttur. Maalesef Cum
huriyet Halk Partisi hiçbirisinde inandırıcı hiçbir ic
raatım gösterememiştir. «Demirel gider, anarşi biter» 
diyen Sayın Ecevit, bugün anarşinin çanağı içinde
dir. Anarşinin karşısında aciz kalmıştır, hiçbir şey 
verememiştir. Analara babalara nasihat etmektedir, 
gözyaşından medet ummaktadır; bu mudur tedbiri
niz? Neyi getireceksiniz, hangi tedbiri alacaksınız, 
anarşiyi ne ile önleyeceksiniz? Bunu söyleyiniz; 60 
gün olmasına rağmen bu vatandaş hâlâ daha sizin ağ
zınızdan çıkacak sözü beklemektedir, kelimeyi bekle
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, daha dün elem verici hadi
seler meydana gelmiştir. Meclis Başkanımızın evi 
dinamitlenmiştir, Danıştay gibi mühim müesseseye 
bomba atılmıştır, demiryolu uçurulmuştur, servet düş
manlığına dayanmak suretiyle lüks arabalar dinamit
le uçurulmaktadır. Soruyorum; ortada suç vardır, 
suçlu vardır; suçu yapan komünistlerdir, suçlusu da 
Cumhuriyet Halk Partisidir. Geldiniz, anarşiye çanak 
tuttunuz arkadaşlarım. 

Bu hadiseler Adalet Partisi döneminde* olsaydı, 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkam te-
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Ievizyonun içinden çıkarcasına, anarşiye prim verir
cesine demagoji yapar, milleti aldatırdı; ama şimdi 
suskundur, bir şey söylemiyor Ve söyleyemeyecek
tir. 

Geliniz ortak çizgide birleşelim. Demokrasi ayrı 
şeydir, Devlet disiplini ayrı şeydir. Komünistler el
bette Devlet disiplinin karşısına çıkacaktır, sizler de 
bu Devlet disiplininin ortadan kalkmasını hazırlayıcı 
ortam içine girerseniz komünistler yüz bulacaktır. 
Memlekette hamam böceği gibi komünist üremiştir, 
üremektedir. Hâlâ daha Cumhuriyet Halk Partisi ben 
komünistim diyen, Türk Halk Kurtuluş Ordusu men
subuyum diyerek milli servetlere zarar veren kişilere 
çiçek buketi uzatmaktadır, önleme tedbirleri getire
memektedir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri gelecektir, 
örfi idareye başvursanız dahi bir muvaffakiyet unsu
ru değildir, bir çare değildir. Ancak ve ancak sin
dirme politikasıdır; o nedenle köklü, etkin tedbirleri 
alınız. 

Soruyorum şimdi, Ispanya'daki hadiselerin Türki
ye'de misillemesini yapan kuruluşlara, o kuruluşun 
müntesiplerine; komünist Çin'de 8 tane milliyetçi 
idam edilmiş, bunun yasım tutabiliyor musunuz? Ne 
diye idam edilmiş? Hürriyet istedikleri için idam edil
miş. İşte komünizm budur, rejim budur. (CHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, komünistlerin taktiğidir ki, 
Türkiye daima küçültülmüştür. Türkiye büyüktür, Bü
yük Türkiye olmanın yolunu bulmuştur, koşullarım 
atmıştır. 65 barajın yapımı tamamlanmış, 69 baraj 
yapılmaktadır. Yatarımlar, tüm yatırmalara rağmen sa
nayi yatırımları % 39'u bulmuştur. Beş Yıllık Planda, 
tatbik edeceğiniz Beş Yıllık Planda 1,2 trilyon liralık 
yatırım öngörülmüştür. Planlan, projeleri yapılmış
ta-. 

Elektrik; istismar ettiniz, bir saat elektrik yan
madı, bar bar bağırdınız. 1 saat 15 dakika elektrik 
yanarken, 23 saat elektriği yakmış olan Adalet Par
tisinin bu hizmetini inkâr edenlere soruyoruz, o bir 
saatlik elektriği siz tamamlayacaksınız. Görelim, ma
rifetinizi görelim ve bu millete gösteririz. (CHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bunun ya

nında 1 576 belediyeye elektriği veren Adalet Partisi
dir. Adalet Partisinin köklü hizmetleri vardır..Onun 
neticesidir ki, 154 devlet arasında yiyeceğim ve giye
ceğini ithal etmeyen 9 devlet vardır, o 9 devletten bir 
tanesi de Türkiye'dir. Bu mu batan Türkiye? Bu 
mudur sizin Türkiye'niz? (CHP şuralarından «Bravo» 

sesleri, alkışlar) İşte sizin Türkiye'niz budur arkadaş
larım. 

Değerli arkadaşlarım, bugün ambarlarımızdaki 
buğday ahmı için kuyruğa geçen devletler kura çek
mektedir. Tonu 125 dolardan 326 müyon dolarlık 
buğday satılmıştır. Sayın Ecevit mi ekti? Siz mi yetiş
tirdiniz, siz mi biçtiniz de bu buğdayı satıyorsunuz? 
Hani batan Türkiye vardı? 

BAŞKAN — Saym Bayraktar 3 dakikanız var. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bugün me

mura bol vaatte bulundunuz. Yüzlerce zam var de
diniz, yüzlerce zamma göre hesaplamış «lan 16 kat 
sayıyı kabul etmediniz. Bugün memurun ümitleri de 
suya düşmüştür. Kapıcısının, esnafının, odacısının ve 
çiftçisinin de ümitleri suya düşmüştür. 

Son tütün atımı bir defa daha balonunuzu patlat
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakam en az 
geçim indirimiyle asgari ücretin birleştirileceğini ifa
de ettiler. Bunlar da zaten bizim politikamız ve ic-
raatımızdı. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Yalnız, Bütçede kaynağını göstermediler» 20 mil
yar lira hangi kaynaktan karşılanacaktır? Ne çare
lerle getirilecektir? Zam paketiyle mi sunulacaktır? 
Bu tedbirleri vaz etmesi gerekir, bundan kaçmışlar
dır. 

Bu arada istismar vardır; Sayın Ecevit Başvekil 
olduğu zaman Renault arabaya bineceğini söylemiş
tir; ama görüyoruz M hâlâ daha Mercedes arabalar 
aftfanndadır. Evvela, tasarruf politikasına burada gi-
difaneîidıir. (AP sıraJarindan alkışlar) 

Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
arkadaşım, iki çocuğunu Avrupa'da okutmuş, ev eş
yaları Avrupa'dan gelmiş; ama doların, dövizin yok
luğundan ifadeyle istismar yapabilmiştir. Bizler, hür 
demokratik rejimin bekçileri olan bizler, mahn var
lığım yadırgamıyoruz. İstismar yapılmasını yadırgı
yoruz ve dolayısıyla istismar yaptığınız için de so
mut örnekleri bu kürsüden sizin önünüze getiriyoruz 
arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Umuttan medet umanların ihtiyaçlarının tutan, 
Cumhuriyet Halk Partisinin, bütün umutçulara ver
dikleri vaatlerini yerine getirebilmesi için 5 trilyon 
para bulması gerekir. Bırak 5 trilyonu, 1 trilyon 
para bulunuz elinizi öpeyim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

İşte böylesine hayalcisiniz, böylesine gerçek dışı 
lafçı bir partisiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
zenginin partisidir. (CHP sıralanndan «Aaa» sesleri) 
Cumhuriyet Halk Partisinin şemsiyesi altında vur
guncu, dalavereci vardır. Koç, Eczacıbaşı Cumhuri
yet Halk Partilidir. Çankaya'dan, Suadiye'den, Şiş-
M'den, Boğazlardan, İzmir'in Karşıyaka'sından, bü
tün sosyete mıntıkasından oy alan Cumhuriyet 
Halk Partisidir. Onun için biz tabanın partisiyiz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yahya Demire!' 
de Cumhuriyet Halk, Partilidir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Onun için 
köylünün partisiyiz, onun için işçinin partisiyiz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Birgit. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Burada 

sözlerime son vermeden önce... 
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Yoksul 

vatandaşa sesleniyorum. Senin partin Adalet Partisi
dir. Lambaya değil; umuda püf de, lambaya değil, 
umuda püf de. Ecevit'in efsanesi imparatorluk gibi 
çökmektedir, çökecektir. Boş nasihat, boş laf var
dık'. 

Onun için oyumun rengi kırmızıdır. (CHP sıra
lanndan alkışlar) 

Onun için Bütçenin milletimize hayırlı olmasını 
diler, Cumhuriyet Halk Partisinin laf cambazı bir 
parti olduğunu, oy alabilmek için her şeye başvurdu
ğunu yüce millete şikâyet ve arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
1978 Mali Yık Bütçe Kanun Tasarısının tümü 

üzerindeki son görüşmeler * tamamlanmıştır. Şimdi 
tasarının tümünü açık oylarınıza sunacağım. 

Oylamanın ad okunmak ve adı okunan sayın mil
letvekilinin ayağa kalkarak, yüksek sesle; «kabul» 
«ret» veya «çekimser» kelimelerinden birini belirt
mesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Burada, dinleyicilerle ilgili bir uyarıda buluna
cağım. İçtüzüğün 145 nci maddesini aynen okuyo
rum: 

«Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendi
lerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde oturmak zo
rundadırlar. Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya 
ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle 
kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa 
uymayanlar, o yerin düzenimi korumakla görevli 
olanlar tarafından hemen dışarı çıkarılırlar.» 

Oylamaya Adana İlinden başlayacağız. Yalnız 
bir sayın üye rahatsızlığı nedeniyle bir tezkere gön

dermiştir. Ses tellerinden ameliyat olduğu için sesli 
bir şekilde oyunun rengini belirtme imkânı olma
dığından, yazılı bir suretle oyunun rengini belirt
mektedir. 

Saym Kaya Bengisu oyunu «kabul» şeklinde ver
mektedir. Oyu alınmıştır efendim. (CHP sıralann
dan alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Sayın Çağlayan Ege'de rahatsızdır efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Yine sayın bir üye, Cemal Tercan (İzmir), rahat

sızlığı nedeniyle oyunu erken kullanmayı rica etmek
tedir. 

Sayın Çağlayan Ege de rahatsızlığı nedeniyle 
oyunu erken kullanmayı rica etmektedir. Başka bu 
dilekte bulunan sayın üye yoktur. 

Her iki üyenin oyları da önceden tespit edilecek, 
ondan sonra Adana İlinden itibaren oylamaya geçile
cektir efendim. 

Sayın Cemal Tercan?.. Ret. 
Sayın Çağlayan Ege?.. Kabul 
Oylamaya Adana İllinden devam ediyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Son anda katılmayıp gelen üye?.. 
Sayın Müfit Bayraktar?.. Ret. 
Sayın Erzurumluoğlu?.. Ret. 
Başka sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Oylama sonucu gelmiştir arz edi
yorum. 

439 sayın üye oylamaya iştirak etmiş, 229 kabul 
210 ret oyu verilmiştir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar. 

Böylece Bütçe kabul edilmiş bulunmaktadır. Dev
letimize milletimize <-ve Hükümetimize, hayırlı, uğur
lu olsun. 

Teşekkür için Sayın Başbakan, buyurun. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve ayakta, sürekli al
kışlar) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; Büt
çeyi kabul ederek Hükümete gösterdiği güven için 
Yüce Meclise, Cumhuriyet Hükümeti adına şükranla
rımı sunanın. 

Hükümet yeni bir bütçe tasansı hazırlama olana
ğını bulamayacak kadar dar zamanda göreve geldi. 
Yeni bir bütçe hazırlamak için zaman geçirilme
diği halde, Bütçe Komisyonu olağanüstü çaba gös-
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termek, geceli gündüzlü çalışmak zorunda kaldı. Kı
sa sürede, fakat büyük bir titizlikle Bütçeyi inceledi. 
incelemekle kalmadı, Bütçenin genel çerçevesini ko
rurken, iç yapışım bir ölçüde yeniden oluşturmaya 
büyük katkıda bulundu. Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel Kurulları da bu katkıları da
ha çok geliştirdiler. Öyle ki, şimdi bu Bütçe yeni 
Hükümetle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak 
yapıtıdır. İçerisinde bulunduğumuz son derecede zor 
ekonomik koşulların ve darboğazların gerekli kıldığı 
tutumluluğu gösterirken, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Bütçenin iç yapısında gerçekleştirdiği önemli ve 
olumlu değişikliklerle halka, özellikle köylüye daha 
çok hizmet götürülmesini sağladı; temel yatırımların 
hızlandırılmasını sağladı; yerel yönetimleri daha ge
niş olanaklara kavuşturdu; kamu görevlilerinin, öğ
retmenlerin, öğrencilerin geçim sıkıntılarım bir ölçü
de olsun azaltmış oldu. 

Öyle ki, şimdi 1978 Bütçesi, sinirli büyüklüğüyle 
Hükümetin devraldığı ağır ekonomik yükü yansıtan; 
ama içeriği ile de bu yükten kurtulma sürecini kısal
tan ve bu yükün dar ve orta gelirli halk üzerindeki 
baskısını azaltan bir yapıya kavuşturulmuş durum
dadır. Bu yöndeki değerli katkıları için Yüce Mec
lisleri şükranla kutlarını. 

Ekonomimiz, yalnızca bu Bütçe ile darboğazdan 
kurtanlanıaz. 1978 Bütçesi, hazırlanmış bulunan 
gerçekçi bir programla desteklenecektir. O da yetme
yecektir; savurganlığı önleyici, kamu yönetimini, 
özellikle ekonomik alanda etkinkştirici, yeni kay
naklar oluşturucu ve bu kaynakları daha iyi değer
lendirici yasa tasarıları önümüzdeki günlerde Yüce 
Meclislere sunulacaktır. Bu tasanlar, kaynakların de
ğerlendirilişinde ve dağılımında toplumsal adaleti de 
çok daha ileri ölçüde sağlayıcı tasarılar olacaktır. Bu 
tasarıların bir an önce yasalaşmasında da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Hükümete destek olacağına 
güveniyoruz. 

1978 yılı, 1977'den devralınan sıkıntılara ulusça 
katlanmak zorunda kalacağımız bir yıldır; fakat 
sıkıntıların yükü topluma hakça dağıtılacaktır. Sı
kıntının yükü, dar gelirlilere çektirilmeyecektir. (CHP 
şıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye'nin ihmal edilmiş kaynaklarını ve Türk 
halkının üstün yeteneklerini gereğince değerlendire
rek ekonomiyi ve toplumu kısa sürede esenliğe çıka
rabileceğimize güveniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ulusal ekonomiyle uluslar
arası ekonomik ve siyasal ilişkiler, çağımız dünya
sında birbirinden ayrılmaz duruma gelmiştir. Ulus
lararası siyasa] ve ekonomik ilişkilerdeki durgunluk 
ve daralma, ulusal ekonominin de durgunlaşıp da
ralması sonucunu doğurur. Hükümetimiz, uluslarara
sı siyasa] ve ekonomik ilişkileri canlandırmaya ve 
tüm dünyaya dengeli olarak açmaya şimdiden baş
lamıştır. Bunun, ekonomıimizdeki olumlu etkileri de 
kısa sürede görülmeye başlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin başlıca görevi iç 
barıştır. Hükümetimiz, şiddet eylemine kalkışanlar 
arasında aynm gözetmeyen ve hiçbir eylem kaynağı
nın üstüne yürümekten kaçınmayan tutumuyla iç ba
rışı sağlayacaktır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bunun yanı sıra, ülkedeki kargaşalığın tek kay
nağı olmasa da, besleyici kaynaklarından biri olan 
yoksulluk, geri kalmışlık ve haksızlık yuvalarını, sö
mürü yuvalarını kurutmayı ödev bilecektir Hüküme
timiz. Yılhk enflasyon hızının yaklaşık % 50'yi bul
duğu, işsizlik oranının yaklaşık % 20'ye ulaştığı bir 
toplumda huzur kolay sağlanamaz. Biz Hükümet ola
rak huzursuzluğun bu nedenlerini de hızla giderici 
bir tutum izleyeceğiz. 

Hükümet değişse de kargaşalığın ve şiddetin so» 
na ermeyeceğini kanıtlamak hevesiyle bombalar pat
latanlar, kendi yurtdaşlannın canlarına kıyanlar 
bir bif yakalanıyorlar artık. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri,1 alkışlar; AP şualarından gürültüler) 

Arabalarında bombalarıyla, ceplerinde kimlikleriy
le, belgeleriyle ve kanlı planlarıyla yakalanıyorlar. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; AP sı
ralarından gürültüler) 

Türkiye'de Devlet gücünün hakça ve etkin biçim
de kullanıldığı vakit nelere yeteceğini, demokratik 
hukuk devleti kuralları içinde gösteriyoruz ve gös
tereceğiz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 
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Sayın ntâHetaeyiIeı^, görevkniiz4 yapaeken, sayın 
Xü]&İ9*e Büyük Millet JVfecüsâ biyelerinin desteğini ol
duğu kadar ekşüriierini de şükranla karşılayacağız. 

1978 Bütçesinin yüce Ulusumuza hayırlı olması 
dileğiyle Millet Meclisine Hükümetimiz adına say
gılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
ayakta sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Gündemde yer alan konulan sırasıyla görüşmek 

için 1 Mart 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,11 
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1978 iMaîü YıhlMMee Kanun Tasarısına Verile* Oyların Souucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pmar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir AdıfeeHi 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 

Üye sayısı : 450 
Oy veremler : 439 

Kiafoul edenler : 229 
Reddedenler : 210 
Çdkinserler : — 

Geçersiz oylar : — 
Oya kaıtılmayanlaır : 1Q 

Açık iîyelikler : 1 

(Kabul Edenler) 

Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin öeat 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünaî 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettkt Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karabörklü 

BURDUR. 
Cemal Akta| 

BURSA 
Nail AuV 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Haül Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahattün Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Safarti öznal 
Cavittin YeaaJ 

ELAZrĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Sepüioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkttft 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçüa 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem1 Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemâl Çöesiz 
Hasan Varrafc Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tu«eer 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 



Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçm 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

ÎZMlR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu . 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
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M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi tlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELt 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kalei 
Farulk Sülkan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nitoaimeittin Çoban 

MALATYA 
LiMli Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Al Kırca 
Mustafa ŞenıtSiric 

MANİSA 
Hasan AH Dağlı 
Zekıi Karagözlü 
Erîdn Topkaya 
Hasan* Zengin 

28 i 2 . 1978 O : 2 

MARDİN 
Şeraf ettin Elçi 
Metlim Musaoğlu 
Ahmet Türlk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sami Gökmen 
Hasan Fehmi İlıteır 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Mamdüh Ekşi 
Bntuğrıul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
llyas Kılıç 
1. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt -

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan KaıraçeMk 
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ADANA 
Cevdet Akçallı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halil Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHÎSAR 

Mehmet Özutku 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekİn 
ihsan Karaçam 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BlTLlS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran * 
AM Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
irfan B'inay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bilberoğlu 
Ahmet Çimıbek 
Mehmelt Irmak 
Aslan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
Musıtafa Kemal Aykuırt 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
AJbdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
I'lhami Ertem 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tabir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
imam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
A1İ Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak ( 

Fevzi Ancı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu" 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özfoaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Açar 
ismail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERt 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Mehmet Zeki Okur 
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KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa "Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sanoğlu 
İbrahim Topuz 

, KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kufeilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati KaJaycıoğhı 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abfutn 
Hüseyin Carvıüt Esrdemir 
İlhan Ersoy 
A l İrfan Haznedar 

MALATYA 
Metanet Recaii Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 
öıuol Şalk'ar 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

Faik Türün 
Yahya Uslu 
Halil Yuntoeven 

MARDİN 
Fenim Adak 
Abdölkadıir Timıurağaoğlu 

MUĞLA 
Ahmet Buldanllı 

MUŞ 
Kaisım Emre 
M, Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrabJihı Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlıı 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avrui Kavurmacıoğkı 
SaJdü Sbmunouıoğlu 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

{Oya Katıl 

BİTLİS 
Muhyetltin Mutlu 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

DENİZLİ 
Ahmet Hamdi Sancar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Abdülkadir Kaya 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel KaramoMaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

mayanlar) 

1 DİYARBAKIR 
Mahmut Kepolü (İ.) 

KONYA 
Aydın Menderes 

j MUĞLA 
! Zeyyat Masıdalıinıoi 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfü Götotaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Muslih Görenfaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Albdulmuttalîp Gül 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

YOZGAT 
AM Fuat Eyüboğlu (B§lk.V.) 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş (Başkan) 

i 

(Açık Üyelik) 

Maniisa 1 

Yekûn 1 

» w « 
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GÜNDEMİ 

119 NCU BİRLEŞİM 

28 s 2 . 1978 Sah 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1978 yıh Bütçe Kanunu tasarısı Ye Büt

çe Karma Komisyonu raporu ile 1978 yıh Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M< 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
{Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ıı mmm »m 




