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I - GEÇEN TU 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ege'de 
tütün baş ve taban fiyatlarının tesbiti, kara
borsa tütün alımlarına mâni olunması ve çiftçi
lere kredi verilmesi konularındaki demecine 
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birinci-
oğlu cevap verdi. 

Sayın üyelerden bâzılarının seçildikleri ko
misyonlardan çekildiklerine dair önergeleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Seçilen komisyonların kendilerine ayrılan 
belirli saat ve yerlerde toplanarak biran evvel 
başkanlık divanlarını seçmeleri gereği belirtildi. 

Grup Başkanvekillerinin Genel Kurul çalış-
malariyle ilgili önergeleri okunarak, yapılan 
görüşmelerden sonra aşağıdaki hususlar kabul 
olundu : 

«1. Genel Kurul çalışmalarının Pazartesi, 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak 
üzere haftada 4 güne çıkarılması, 

2. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günkü top
lantıların saat 15,00 te başlaması, 

3. Çarşamba günlerinin yalnız sözlü soru
lara tahsisi, 

4. Perşembe günkü toplantının saat 10 -
13 ve 15 - 17 arasında yapılması ve yalnız ge
nel görüşme ve Meclis araştırması önergelerine 
tahsisi ve 

5. Pazartesi ve Cuma günlerinin de gün
demde mevcut diğer işlerin görüşülmesine ay
rılması.» 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın; 
Genel Kurul çalışmalarına ve Genel Kurula ve 
komisyonlara devamının teminine dair önergesi 
okundu ve bu önergede belirtilen hususların 
Başkanlık Divanında görüşüleceği bildirildi. 

Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, Türk pa
rasının değerini düşürme kararının alınmasın
da, Hükümetin, şimdiye kadarki ekonomik ve 
politik aksaklıklarının sebebolduğu ve bu ka
rarın Türk ekonomisini bir çıkmaza soktuğu id-
diasiyle Hükümet, 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, lise mezu
nu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi tu
tulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine ay
lan olduğu iddiasiyle Millî Eğitim Bakanı, 

Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu'nun, Yüksek Denetleme Kurulunda 

ANAK ÖZETİ 

yapılmış olan değişikliklerin hukuka aykırı ol
duğu iddiasiyle Başbakan, 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kardeşle
rine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddiasiyle 
Başbakan, 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İstanbul'
un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan kolera 
hastalığının önlenmesi konusunda, zamanında 
gereken tedbirleri almakta sorumsuzca davran
dığı iddiasiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 

Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen top
rak dağıtımını sağlıyan, reformcu kanunların 
çıkarılmasında gerekli çalışmayı yapmadığı id
diasiyle Hükümet, 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, son öğ
renci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri almadı
ğı iddiasiyle Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim 
bakanları, 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu'nun, millî servetimizi ve beslenme ihtiyacı
mızı temelden tahribeden, diğer hayvan hasta
lıklarında olduğu gibi sığır vebasında da ge
rekli ve etkili tedbirleri almadığı iddiasiyle Ta
rım ve İçeşleri bakanları ve 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, kuru 
üzümün kurutulması ve ihracı konusunda gere
ken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve Tarım 
bakanları haklarında birer gensoru açılmasına 
dair önergeleri okundu ve bu önergelerin gün
deme alınıp alınmıyacakları hususunun gelecek 
birleşimde görüşüleceği bildirildi. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın : 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan 

olumsuz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını ön
lemek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki ak
saklıkların neler olduğunu tesbit etmek maksa-
diyle, 

Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi 
edinmek üzere, 

Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunu
muz hakkında bilgi edinmek maksadiyle, 

Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetin
de gelişip zenginleşmesini sağlamak amaciyle, 
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Genel sağlık sigortasının memleketimizde 
tatbik edilebilmesini sağlamak amaciyle, 

Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını 
sağlamak amaciyle, 

Toprak reformunun biran evvel gerçekleş
mesini sağlamak amaciyle, 

Sakaraya Milletvekili Hayrettin Uysal ve iki 
arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik edilme
mesinin nedenleri konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle ve 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, üniversi
te reformunun biran evvel gerçekleşmesi ve alı
nacak tedbir ve çarelerin neler olduğu konusun
da bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 86 nci 
maddesi uyarınca birer genel görüşme ve 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Orta-
Doğu Teknik,Üniversitesinde son zamanlarda 
meydana gelen kanunsuz hareketlerin nedenle
rini tesbit etmek üzere, 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, TÖS e ve 
bu sendikaya üye olan bâzı öğretmenlere karşı 
girişilen hareketlerin kimler tarafından yöne
tildiği ve amaçlarının ne olduğunu tesbit etmek 
maksadiyle, 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez Banka
sından hangi bakanların kredi aldığını ve bu 
kredilerin kimlere dağıtıldığını te.vbit etmek 
maksadiyle, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile Bar
baros Turgut Boztepenin, Hükümet tarafından 
uygulanan devalüasyon kararının önceden haber 
alınmasında hangi kuruluş ve şahısların büyük 
faydalar sağladığı ve haborin öncüden verilme
sinde kimlerin kusurlu bulunduğunu tesbit et
mek maksadiyle, 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu 'nun, devalüasyon kararından sonra tarım 
ürünlerinin maliyetine eklenen zamla1* sebebiyle 
liretimin istenen ölçüde gelişip geliamiyeceğinin 
tesbiti için, 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'in ,Türk pa
rasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili karann 
resmen ilânından önce duyulduğu iddiasiyle ve 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 
Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dışında bulu
nan bir ermeni vatandaşın Türkiye'deki bütün 
ilişkilerinin meydana çıkarılmasını temin mak
sadiyle, 

Anayasanın 38 nci maddesi uyarınca birer 
Meclis araştırması açılmasına dair önergeleri 
okundu ve gündeme alınarak sıraları geldiğinde 
görüşülecekleri bildirildi. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, parlöman-
terlerin çalışmalarını bir çalışma sistemi ve dü
zeni içerisinde gerçekleştirmek için gereken hu
susların tesbit edilmesi maksadiyle bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi okundu. 

Bu konuda bir önergenin verilemeyeceği hak
kında yapılan itirazlar ve görüşmeler sonunda, 
İçtüzüğün 93 ncü maddesi gereğince gerekli 
düzelmişlerin yapılması için önergenin sahibine 
geri verileceği bildirildi. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın ,Türk para
sının dış değerinin yeniden ve süratle düşmesini 
önlemek için alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek üzere, 

İçel Milletvekili «Celâl Kargılı'nın: 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin 

nedenlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amaciyle, 

Rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlen
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle, 

Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin »yeraltı 
ve yer üstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle, 

Kamu İktisadi Kuruluşlarının, içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak ve 
inkişafını sağlamak amaciyle alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek maksadiyle, 

Boraks madeninin millî çıkarımız paralelin
de işletilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek mak
sadiyle, 

Türk müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü 
durumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tesbit edilmesi amaciyle, 

Üreticinin mahsûlünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve, köylünün zaruri ihtiyaçlarının 
gerçek fiyatlar üzerinden satınahnabilmesini te
min maksadiyle kooperatifçiliğin hızla kurulması 
ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler oldu
ğunu tesbit etmek üzere, 

Tatbik edilmekte olan orman politikasının 
olumlu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden 
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ormanların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle, 

Balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değer
lendirilmesi, korunması ve çoğaltılması için alı
nacak tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadiyla, 

Yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere, 

Tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve de -
ğerlendirilmesi maksadıyla alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere, 

Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı ke
limelerden arınması maksadıyla alınması gerek
li tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üze
re, 

Hayvansal ürünlerimizin değ-erlendirilmesi 
ve korunması için alınması gerekli tedbirleri 
tesbit etmek üzere, 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nnı, Millî ka
biliyet ve değerlerimizin en iyi şekilde destek
lenmesi, teşvik edilmesi ve korunması yönünden 
alınması gereken tedbirleri tesbit etmek üzere, 

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'nün, 
Türkiye'de millî bir motor ve aktarma sanayii
nin kurulması için şartların neler olduğunu tes
bit etmek amaciyle, 

İçel Milletvekili Celâl Kargık'nın, Türk spo
runun sorunlarının inkişafı için tedbirlerin ne
ler olduğunu tesbit etmek amacıyla, 

îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tapulama 
ve kaJd.as)tro işlerinin süratle yürütülmesi ve ne-
ticelendirilmesi konusunda alınacak tedbir ve 
çareleri tesbit etmek üzere, 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Türki
ye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu silâhlar 
açısından incirlik üssünün kumanda ilişkileri 
bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit etmek 
konusunda, 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, TRT 
Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek vt ge
reken tedbirleri almak maksadıyla, 

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün .İstan
bul Kültür Sarayında meydana gelen yangının 
sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek üzere 
ve, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile İçel 
Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin gerçek 
durumunu, gençlik olaylarını, yaralanmaların, 
ölümlerin nedenleri ile Hükümet hakkındaki 
iddiaların ne derece doğru olduğunu tesbit et
mek maksadıyla, 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca birer 
Meclis araştırması açılmasına dair önergeleri 
okundu ve Gündeme alınarak sıraları geldiğinde 
görüşülecekleri bildirildi. 

Görüşmeler sırasında devamlı müdahalelerde 
bulunan tçel Milletvekili Celâl Kargılı'ya iki 
ihtar cezası verildi. 

11 . 12 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 19,16 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Talât Köseoğlu Zeki Çeliker 

Kâtip 
Sivas 

Eıvver Akova 

SORULAR 

Sö$lü soru 
1. — Ankara Milletvekili Cengizhan yorul-

maz'ın, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe
derasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde ya
pacakları boykota dair sözlü soru önergesi, Ba
yındır kk Bakanlığına gönderilmiştir. (6/162) 

Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 

Aydın'a bağlı Gölcük köyünde İmar ve İskân 
Bakanlığınca yaptırılan konutların teslim şek

line dair yazılı soru Önergesi, Köy İşleri ve İmar 
ve İskân bakanlıklarına gönderilmiştir .(7/344) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Aydın iline bağlı Haydere köyü halkına kereste 
verilmemesi sebebine dair yazılı soru önergesi 
Orman Bakanlığına gönderilmiştir. (7/345) 

3. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Aydın'a bağlı Çine ilçesini Karpuzlu bucağına 
bağlıyan yolun asfaltlanmasına dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş-
tir. (7/346) 
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4. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğ-
lu'nun, Ankara ile izmir arasındaki hava sefer
lerinin Afyon'a uğratılmaması sebebine dair 
yazılı soru önergesi,, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/347) 

5. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
16 . 7 . 1970 tarihli gecesi iki şahsın K. Esat Ka
rakolunda dövüldükleri iddiasına dair yazılı so
ru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/348) 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Holanda'da çalışan bâzı Türk işçilerine çocuk 
paralarının verilmeyiş sebebine dair yazılı soru 
önergesi, Çalışma ve İçişleri bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/349) 

7. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Kolera nedeniyle ihracı durdurulan yaş meyva 
ve sebzelerin ihracının hangi gümrük kapısın
dan, ne şekilde yapıldığına dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/350) 

8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Söke Cumhuriyet Savcısının evine yapılan sal
dırıya dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/351) 

9. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmamın, 
Aydın iline bağlı Başçayır köyünün Yaka ma
hallesine elektrik getirilmeyiş sebebine dair ya
zılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/352) 

10. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Kilis ilçesi Darmık Dağının siyasi sı
nırlarımız içinde olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/353) 

11. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili ve Devlet yolu için ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Programında öngörülen yatırı-

Tasanlar 
1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

işareltli cetvelin Tanım Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/403) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli 
catvelerde değişiklik yapılması hakkında ika

mın şekline dair yazılı soru önergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/354) 

12. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
tabii âfetlerden zarar görenlerin, çalışmak için 
yurt dışına gitmelerinde öncelik tanınmasına 
dair yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/355) 

13. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, Trabzon Fatih Eğitim Entitüsü bi
nası ihalesinin yapılıp yapılmadığına dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim ve Bayındırlık 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/356) 

14. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak'a bağlı Ulus ilçesi Orman iş
letmesi eski müdürüne dair yazılı soru önergesi, 
Orman Bakanlığına gönderilmiştir. (7/357) 

15. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Karabük - Yenice 
yolunun halen yapılmayış sebebine dair yazılı 
soru önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönderil
miştir. (7/358) 

16. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak ilindeki Mehmet Çelikel Li
sesine yapılan ikili öğrenimden, tek öğrenim 
sistemine geçilmesine dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/359) 

17= — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak'a bağlı Esenler köyü ilkoku
lunda iki öğretmen arasında çıkan anlaşmazlığa 
dair yazılı soru önedgesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/360) 

18. — istanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
nun 10 - 11 Kasım tarihlerinde yapacağı boy
kota dair yazılı soru önergesi,, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/361) 

nun talsarısı (1/404) (Bütçe Karana Komisyo
nuna) 

3. — Türk Ceza Kanununun 9 ncu maddesi
ne bir fıkra eklenmesine ve aynı kanunun 
23 . 6 . 1936 tarih ve 3038 sayılı Kanunla kaldı
rılan 384 ncü maddesi yerine 384 ncü madde 
olarak bir madde konulmasına dair kanun tasa
rısı (1/405) (Ulaştırma, Dışişleri ve Adalet ko
misyonlarına) 

II - GELEN KAĞITLAR 
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Teklifler 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Meh
met Hazer'in, 31 . 7 . 1970 gün ve 1327 sayılı 
Kanunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkın
da Kanun teklifi (2/414) (Plân Komisyonuna) 

ö. — Konya Milletvekili Mulstafa ttstündağ 
ve 42 arkadaJşıaını, 1322 sayılı Genel Kadro Ka
nununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı kad-
orlannda değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/415) (Plân Komisyonuna) 

Tezkereler 
6. — Türkiye Ortadoğu Amme idaresi Ens

titüsü Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel 

ve Teknik Araştırma Kurumu hesaplarının su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/393) (Sayıştay Komisyonuna) 

7. — Hatay Milell^ekili Mehmet Aslan'ın» 
yasama dokunumlazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/394) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona). 

8. — Hatay Milletvekili Mehmet Aslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/395) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona). 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — B&şkanvekili Talât Köseoğlu 
KATİPLER : Enver Akova (SivaJs), Zeki Çeüker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yar 
pılacalktır. Sayın milletvekillerinin be
yaz düğmelere basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-

rüşmelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Baka
nı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/396) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı ihsan Sabri Çağlayang-il'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan 

Dinçer'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

2. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun seçildiği Bayındırlık ve Ulaştırma 
komisyonlarından çekildiğine dair önergesi 
(4/99) 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Çiloğlu, bulun
duğu komisyondan istifa ettiğine dair bir tak
rir yollamıştır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sekilmiş bulunduğum Bayındırlık ve Ulaş

tırma komisyonlarından istifa ediyorum. Kabu
lünü arz ederim. Saygılarımla. 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize ısunulur. 

3. — Başİ%İ0İgkn henüz Başkanlık divanla
rım geçmemiş bulunan komisyonlara dair açık
laması. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bugüne 
kadar Başkanlık divanlarını seçmiyen komis
yonlar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Tekel, Sa
yıştay, Ticaret, Bütçe komisyonlarıdır. 

Bu komisyonlardan Gençlik ve Spor Komis
yonu 248 sayılı odada bugün saat 16,00 da, 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 277 No. lu 
odada bugün saat 16,00 da, 

Sayıştay Komisyonu 387 No. lu odada bu
gün saat 16,00 da, 

Ticaret Komisyonu 244 No. lu odada bugün 
saat 16,00 da, 

Bütçe Komisyonu kendi salonunda bugün 
saat 15,30 da, 

Bütçe Karma Komisyonu kendi salonunda 
saat 16,00 da Başkanlık divanları seçimlerini 
(bu dediğim salonlarda ve sıaatlerde) yapmaları 
için üyelerin oralara teşriflerini rica ediyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm, «Müşterek Pazar» geçiş dönemine gi-
rişimizdeki usulsüz ve millî menfaatlere aykırı 
tutuynundan dolayı Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/8) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci sırasını işgal 
eden ve Konya Mlletvekili Sayın Necmettin 
Erbakan tarafından verilmiş bulunan önerge
nin müzakeresine bağlıyoruz. 

Hatırlıyacağınız veçhile bu önerge daha ön
ceki birleşimlerde okunmuştur. Bugün günde
me alınıp alınmıyacağının görüşülmesi yapıla
cak ve bu görüşmeler sonucunda reylerinizle 
bunun gündeme alınıp ahnmıyacağı belli ola
caktır. 

Şimdi bu gensoru önergesini okutyorum 
efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 

Özü : (Müşterek Pazar ve geçiş 
dönemine girişindeki usulsüz ve 
millî menfaatlere aykırı tutu
mundan dolayı Hükümet hak
kında gensoru açılmasına dair 
önerge. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Ortaklık Konseyinin Türkiye Dışişleri Bakan
lığının da iştirajki ile yaptığı 22 Temmuz 1970 
tarihli 13 ncü Toplantısından sonra bir bildiri 
yayınlanmış ve bu bildiri ile mezkur toplantı
da Türkiye'nin Ortak Pazara girişi merhale
lerinden en önemlisini teşkil eden geçiş döne
mine ait «Karma Protokol» ile yeni bir «Malî 
Protokol» ün müzakerelerinin yapıldığı bildi
rilmiş, her diki Protokol hususunda taraflar 
arasında mutabakate varıldığı ilân edilmiş, adı 
geçen protokollerin dsasları hajkkmda bilgi 
verilmiş ve her iki anlaşmanın yaz tatilini mü-
taakıp imzalanacağı açıklanmıştır. 

Hariciye Vekili 28 îemmuz 1970 te basın 
mensuplarına verdiği yazılı demecinde ise 
«Brüksel'de yapılan son konsey toplantısında 
üye devletlerle mutabakate vardık. Anlaştı
ğımız hususların protokol metni haline gel
mesi için gerekli çalışmaların Efkim ayı
nın ikinci yarısına kadar süreceğini tahmin 
ediyoruz. Anlaşmayı imzalamak bu tarihte 
mümkün olcaaktır. Bu suretle Türkiye geçiş 
dönemine intikal etmiş olacaktır.» demiştir. 

Bu vakıalar Hükümetin memlejketıimizi Yü
ce Meclistin malûmatı ve muvafakati olmaksı- -
zın utaulsüz olarak millî menfaatlerimize aykırı 
bir badireye sürüklemede olduğunu apaçık gös
termektedir zira : 

1. Ortak Pazar bir Katolik birliğidir. He
defi üye memlejketleri tek bir Devlst halinde 
birleştirmek ve kendine mahsus ideolojik mak
satlara sahip bir konseyde yetkileri tophyarak 
her bir üye memleketlin hükümranlığı hakkını 
elinden almalk gayesini gütmektedir. 

Büyük çoğunluğunu Hıristiyanların teşkil 
edeceği ve daha dün Kıbrıs konusu münasebe
tiyle içlerindeki haçlı zihniyetini yeniden or-
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taya koymuş bulunan bir topluluğa Müslüman 
Türkiye'yi bir vilâyet gibi bağlamak Türki
ye'yi, onun büyük tarihlini onun insanlık için 
çok mühim olan hüviyetini yok etmek demek
tir. Hıristiyanların içinde eritilmeye matuf 
böyle bir hareket mevcudiyetini ve hüviyetini 
kıyamete kadar muhafazaya azimli ve kararlı 
olan, asıl milletimizin tarihi ile, kültürü ve 
inancı ile istiklâli ile ve hükümranlığı ile bağ
daşamaz ve böyle bir teşebbüse meyletmek 
(Millî İradenin) kudretini bilmiyenlerin eseri 
olabilir. Milletimiz böyle bir tutumun bütünüy
le ve şiddetlıe karşısmdadır. Batı ile her türlü 
ticari münasebet kurulabilir. Fakat bu asîl 
millet Hıristiyan potasında eriftûemez, bir Hı
ristiyan topluluğu tarafından hükümranlık 
hakları elinden alınamaz. 

Türkiye'nin maddi ve mânevi menfaatleri 
aramızda kültürel tarihî bağlar bulunan ve ik
tisadi denge olan İslâm memleketleri ile Müş
terek Pazar kurulmasıdır. İslâm memleketle
rinde en mühim statejik hammaddeler mevcut
tur. Geniş ve ihtiyacı çok fazla bir pazar var
dır. Bilhassa Petrolden dolayı malarımızı sa-
tmalabilecek dolârkH* mevcuttur, Türkiye'nin 
sinıai mamullerini satabilmesi için imkân ve ih
tiyaç vardır. Türkiye bu memleketlerle müş
terek pazar kurduğunda süratle sanayileşecek 
ve güçlenecektir. Buna mukabil Batı 'ile Müşte
rek Pazar Türkiye'yi sömürge yapacak mahi
yettedir. 

Bu açık hakikatler muvacehesinde Türkiye 
Batı ile tek Devlet olmaya gidemez, gitmeye 
girişmesinde de hiçbir menfaat yoktur. Ancak 
sonu sömürülmeye gitmiyen karşılıklı menfaat 
ve denge edasına dayanan ticari ikili anlaşma
lar yapabilir ve yapılmalıdır. 

2. Hal böyle iken yeni Türkiye'nin Batı ile 
(Müşterek) bir devlet olmak değil sadece ticari 
anlaşmalar yapması lâzımgelirken o günün 
şartları altında 13 Eylül 1963 tarihinde Anka
ra Anlaşması yapılmış ve bu anlaşma 1 Aralık 
1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Mezkur anlaşmanın 5 yıllık devresinde 
A. P. hükümetleri Türkiye'min geçiş dönemine 
girmeye hazırlanması hususunda hiçbir ciddî 
çalışma yapmamışlardır. Bu maksatla alınan 
175 milyon dolarlık yardımı büyük (kısmıyla 
Devlet yatırımlarına ait âcil ihtiyaçlarım kar

şılamak için kullanılmış özel sektöre aidolan 
kısım ise Anayasaya aykırı olarak bir özel ban
ka olan Sanayi Kal|kmma Bankası veljsıtasiyle, 
bu paranın ne için alındığı bir kenara bırakıla
rak, keyfi bir şekilde İstanbul civarındaki mut
lu bir azınlığa dağıtılmıştır. 

Türkiye geçiş dönemine girmeye hazır değil
dir. Türkiye'nin iktisadi durumu 5 sene önce
sine nazaran çojk daha zor şartlar altına gir
miştir. Devlet uzmanları bu geçişin aleyhimize 
olacağını belirtmişlerdir. AtiP£& i? Anlaşması
nın Ek Protokolünün 1 ndflBfefciine göre ge
çiş dönemine girişimizi 6 yıl daha geciktirmemiz 
mümkündür. Hal böyleyken mevcut diğer şart
lara rağmen cüzi bir malî yardımı alabilmek 
için, içine düşülmüş bulunan malî krizin zor-
lamasiyle ne pahasına olursa olsun geçiş döne
mine girilmeye tevessül edilmiştir. 

3. Anayasanın 65 nci maddajsi ve 244 sayılı 
Kanunun «Karma Protokol» ün T. B. M. M. ne 
getirilmesini âmir bulunmaktadır. T. B. M. M. 
nin 15 . 5 . 1970 ıtarihli 81 nci Birleşiminde Hü
kümet adına konuşan Maliye Vekili bu konuda. 
Hükümet mensupları bir yandan fcçyuna geçiş 
dönemine girmeye hazırız dedikleri halde daha 
katma protokolü Yüce Meclise getirmek mec
buriyetinde olup olmadıklarını bile incelememiş 
olarak ve Demirel'in de bu konuda nasıl hare
ket ettiklerini istediğini bilmediği için, «244 sa
yılı Kanuna göre gelmesi lazımsa getireceğiz 
değilse getirmiyeceğiz» demiştir. 

Türjriye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Or
taklık Konseyinin 13 ncü toplantısından sonıra 
yayınlanan mezkur bildiri de katma protokol 
bölümünün bililtizam ve en sonuna konulan ve 
mümkün olduğu kadar, milletin gözünden ka
çırma gayret ve üslubu içerisinde aynen şu sa
tırlar yer almakta ve «Son olarak Protokoldıa, 
yerleşme hakkı, hizmetler, ulaştırma ve ekono
mik politikaların yaklaştırılması (rekabet, ver
gileme ve mevzuatın yaklaştırılmıası, ticaret po
litikası, iktisat politikacı) konularında da hü
kümler öngörülmüştür» denilmektedir. Bu hü
kümler nelerdir? Bunlar bililtizam açıklanma
maktadır. 

Bu hükümler Ankara Anlaşmasının 12 ilâ 
21 nci maddesine mütaallik hükümlerdir. Bu 
yüzden bunların iki hususiyeti vardır. 
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1. Türkiye Devletinin hükümranlığını elin
den almak, 

2. Türkiye'de yabancıların yerleşmesini iş 
edinmesini ve mülk edinmesini serbest hale ge
tirmek. 

Hemen büyük bir ehemmiyetle işaret etmeye 
mecburuz ki, Türkiye'yi Müşterek Pazara sok
mak istiyen dirijan müstemlekeci güçler as
lında bu ikinci maddedeki hıtmslar için Türki
ye'yi Müşterek Pazara sotkmayı arzu etmekte
dirler. Kıbrıs'ın sitratejik maksatlarla muhacir 
Rumların plânlı olarak yerleştirilmesi suretiyle 
bugünkü haline geldiğini bilenler bu maddelerle 
ne yapılmak istendiğinin farkındadırlar. 

Katma Protokol açıklanan haliyle Türk ka
nunlarında ve Devletin içtimâi ve iktisadi temel 
nizamlarında değişiklik yapma mahiyetindedir. 
Bu bakımdan mutlaka Yüce Meclisin tasdikine 
sunulmak mecburiyetindedir. Zira: 

1. Plân Kanunu Türkiye'yi bir sanayi 
memleketi yapma hedefine yönelmiş olduğu ve 
her türlü ağır sanayinin maikina ve motor sana
yinin Türkiye'de kurulmalsmı âmir bulunduğu 
halde katma protokol Türkiye'yi ancak geri 
kalmış ülkelere has basit bir pamuklu iplik ve 
dokuma sanayimden başka diğer bütün sanayi
den iktisaden menedici mahiyettedir. Bu iti
barla plân kanuna aykırıdır. Hükümetin Tür
kiye'yi böyle bir istikamete dolaylı yoldan it
meye hakkı yoktur. 

2. Yabancıların Türkiye'ye yerleşme, iş 
edinme, mülkiyet edinmesine müsaade etmeye 
ve dolayısı ile bu neticelere müncer olaoajk mü-
isaadeler vermeye Anayasa ve ilgili kanunlar 
muvacehesinde Hükümetin hakkı yoktur. Bu 
hususların mutlaka kanunla düzenlenmesi zaru
reti vardır. 

3. Katma Protokol Ankara Anlaşmasının 
basit bir uygulaması değildir. Ortak Pazara gi
rişin kırmızı çizgisidir. Mutlajka Yüce Mec
lisin tasdikine sunulmak mecburiye tindedir. 
Hail böyel iken Hariciye Vekili yukarda, arz 
olunan beyanların da Yüce Meclisten babsetme-
mekte ve Yüce Meclis tatilde iken Ekimde an
laşmanın imzalanacağını ifade etmektedir. Böy
le konuşmaya ve böyle bir tatbijkata girmeye 
nakları yoktur, ve mesuliyetlerini mucipdir. 

4. Katma Protokolde kabul ©dilen huluslar 
millî menfaatlerimizle bağdaşamaz. Basit bir 

iki tâviz karşılığında Türkiye sanayiden mah
rum bir müstemleke olmaya itilmekte ve Tür
kiye iktisadi yönden ve yerleşme yönünden 
yabancılara peşkeş çekilmektedir. Türk hü
kümranlığının ortadan kalkmasına gidilmekte
dir. 

Yukarda arz olunna sebeplerden dolayı Hü
kümet halkkında gensoru açılması için işbu 
önergemin gündeme lalınmaısını ve kabulü için 
oya viaz'ını saygı ile rica ederim. 

30 . 7 . 1970 
Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan 

BAŞKAN — Gensoru konusunda Anayasa
mızın 89 ncu maddesinifli emrettiği usul gereğin
ce, bu önergenin gündeme alınıp alınmaması ko
nusunda ilk sözü önerge salhibi Sayın Necmet
tin Erlbakan'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Necmettin Erbakan. 

NEOMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem Başkan, Muhterem Yüce Meclis üyeleri; 

Bulgun takriben kırk günlük, Meclisimizin 
bu yılki çalışma dönemine başlamak için lüzumlu 
idari çalışmaları yaptıktan sonra, ilk defa ola
rak Meclisimiz fiilen, gündemindeki bir madde
nin müzakeresine geçmiş bulunuyor. Bu müna
sebetle, her şeyden önce, gerek şu anda yap
makta olduğumuz Ortak Pazar konuşmasının 
ve gerekse Meclisimizde bu çalışma devresinde 
yapacağımız çalışmalarımızın vatan ve milleti
mize uğurlu ve hayırlı olması temennisiyle söz
lerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Müşterek Pazar ve 
geçiş dönemine girişindeki usulsüz ve millî men
faatlerimize aykırı tutumundan dolayı Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dan-, bundan 
önce Yüce Başkanlığa tevdi ettanjş olduğum ve 
Meclisimizde evvelce okunması yapılmış bulu
nan gensorum biraz önce tekrar okunmuş ve 
Yüce Meclisin bilgilerine arz edilmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem üyelerimizin tahattur buyuracak
ları gibi, bu gensorunun ilk okunuşu Yüce Mec
lisimizin 31 Temmuz tarihli oturumunda yapıl
mış ve o gün okunduğu zaman, bunun gündeme 
alınıp alınmaması hususundaki müzakerenin 
mütaakıp oturumda yapılacağı bildirilmiş idi. 
O tarihte de MeclisinrMn, önerlgenin okunduğu 
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Cuma gününü takibeden bir Pazartesi günlü bir 
toplantı daJha yapması varilt idi; fakat bu gen
sorunun okunduğu gün Yüce Meclisimiz anî ola
rak tatile girdi; arkasından yapılması varidolan 
toplantı yapılmadı ve tatil devresinden önce gen
sorunun gündeme alınıp alınmamasının müzake-
resinjjî yapılmasına imkân hâsıl olmadı. 

Bunu takiben, 1 Kasım tarihinde Meclisimiz 
açıldığı o zaman yine de müzakerenin yapılması
na imkân hâsıl olmadı; çünkü bilindiği gibi, 
Meclisimiz önce Başkanlık Divanı ve komisyon 
seçimlerine başladı ve takriben kırk gün bu ça
lışma ile meşgul oldu ve nihayet bu konunun 
müzakeresine, içte ancak bugün, bu saatte baş
lamak imkânı hâsıl oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, şu üç hususu göz 
önlünde bulunduralım : 

1. Bugüne kadar Hükümet, kendi inisiyati
fiyle gelip Yüce Meclise Ortak Pazar ve geçiş 
dönemce girişi hakkında tek kelimelik izahat 
vermemiş (bulunmaktadır. 

2. Ortak Pazarın gekjaş dönemine girmek, 
milletimizifli tarihî bakımımdan ne kadar büyük 
[bir hâdisedir. 

3. Anayasamızın 89 ncu maddesinde mahi
yeti, hususiyetleri izah edilmiş bulunan gensoru 
müessesesini^. ne olduğu... 

Bu üç husus göz önünde bulundurulacak 
olursa, bundan önce Yüce Meclise takdim edil
miş olan bir gensorunun döntlbuçuk ay sonra 
gündeme alınmış olması hususunda mutlaka 
Usuli bir noktanın üzerinde her şeyden önce 
durmak mıecburiydtinin zarureti kendiliğimden 
ortaya çıkar. 

Temenni olunurdu ki, bu gensoru Yüce Mec
lis tatiile girmeden önce müzakere edilsin. Böy
le olmadı; tatile girildi. Yine temenni olunur
du ki, Yüce Meclis 1 Kasım tarihinde çalışma
lara başladığı zaman bu önerge gündeme alın
mış olsaydı... Maalesef bu da olamadı.. Hattfcâ 
şu hususu da bilgilerinize arz etmek isterim: 
Ta bu hafta başında, Pazartesi ^vaM, komis
yonlar henüz gruplarca hazırlanmamış olduğu 
gerekçesiyle, Meclisimiz bir saatlik bir toplantı
dan sonra tatile girdi; o gün daihi bu gensoru
nun müzakeresi yapılabilirdi. Öyle olmadı, bu
güne kaldı. 

Bu hususun üzerinde niçin tarihler zikrede
rek duruyorum aziz kardeşlerim?... 

Dörtbuçuk aylık bir gecikme vâki olmuştur. 
Bu dörtbuçuk aylık gecikme hangi sebeplerden 
vâki oldu?.. «Bunlar ortadadır.» denilebilir; 
«Ne yapalım, Meclis tatile girdi! Ne yapalım 
Meclis toplandı; elbette Başkanını ve komisyo
nunu seçecek idi» denilebilir... 

Fakat aziz kardeşlerim; birkaç hususu bil
gilerinize arz edecek olursam, meselenin bu ka
dar basit bir şekilde geçiştirilecek bir hâdise ol
madığı hususunda sizlerde de kanaat uyanaca
ğına kaanjim. Şöyle ki : 

Önce, acaba Parlâmenitomuzda bir iki oy 
farkla ekseriyeti elinde tutan bir partinin Par
lâmento çalışmalarına tesir imkânı ne derecede 
mevcuttur? Bu hususun takdirlerini yüksek bil
gilerinize bırakarak arz ediiyorum ki; 15 Ma
yıs 1970 tarihli oturumumuzda verdiğimisz bir 
gensoruda da şöyle demiştik: 

«Hükümet, Yüce Meclisi, bu çalışma devre
si sonunda tatile girdiğinde birdemibire geçiş 
dönemine girildiğine dair bdr emrivâM ile kar-
şıkarşıya bırakabilir.» Tutanak Dergisi : Say
fa 744. 

Bu söz 15 Mayıs tarihinde sarf edilmiş idi. 
Nitekim arkasından öyle oldu; tahminimiz ay-
nen gerçekleşti. Meclisimiz 31 Temmuz tarihin
de tatile girerken, 27 Temmuz tarihinde Harici
ye Vekilimiz açıkladılar ki; 22 Temmuz tari
hinde Avrupalılar ile, geçiş dönemine girmek 
hususunda gerekli mutabakat hâsıl olmuştur. 

Neden böyle yapılmıştır? 

Bir bakıma şu mütalâayı nakzedecek bir de
lile sahip değiliz, içimizde uyanan kanaat odur 
ki, Hükümet bu işi bililtizam böyle yapmakta
dır. Tatilin başında geçiş dönemine girmek, 
üç - dört aylık bir devre üzerinden geçtikten 
sonra bunun müzakeresine Mecliste imkân ha
zırlamak ve «olmuş, bitmiş bir hâdisedir» de
mek suretiyle bu işi bir emıivakiye getirmek 
isteyişin olup olmadığını takdir etmek Yüce 
Meclisimize kalıyor. 

Muhterem kardeşlerim, diğer bir noktayı 
daha bilgilerinize sunmak istiyorum: 

Bu geçiş dönemine giriş takririnin imzalan
masını daha önce Avrupalılar 22 Temmuzda An-
(kara'dıa yapacaklarını söylemişlerdi. Halbuki 
sonradan, tek taraflı olarak, kendi arzularıyla 
değiştirdiler, Ekim ayının ikinci yansımda ke
sin metin imzalanacağına dair sözlerini değiş-
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tirdiler ve 23 Kasımda ha^ırlıyabileoeklerini, 
imhanın da Ankara'da değil, Brüksel'de yapıl
masını istediler. 

Bu durum muvacehesinde, imza yapıldıktan 
sonra konuyu Meclise getirmek düşünce ve fik
rinde olan Hükümet, her halükarda 23 Ka
sım tarihîne kadar bu gensorunun Mecliste gö
rüşülmemesi düşüncesine sapmış olabilir. 

Buna dair elimizde mevcut bir hâdise şu
dur : 

Yüce Meclis üyeleri hatırhyaoaklar, Kasım 
ayının takriben 15 nde gruplar arasında Mec
lis Başkanının seçilmesi hususunda mutabakata 
varıldığı halde, A. P. yöneticileri şuraya, otu
ruma geldikten sonra yeni bir aday ileri sür
düler. Böylece Meclis görüşmeleri bir müddet 
daha gecikti, 23 Kasım geldi, müşterek proto
kol imzalandı, onun arkasından bu meselenin 
Mecliste görüşülmesine imkân ve zemin hazır
lanmış bulunuyor. 

Muhterem kardeşlerim, «7 Aralık gününde 
de konuşulabilirdi» dedim. Aslında 8 Aralık 
günü Sayın Demirel A. P. Grupuna, Müşterek 
Pazar hakkındaki görüşlerini kendi anlayışına 
göre izah etti ve Yüce Mecliste bu konunun 
görüşülmesinin ondan sonra olmasını temenni 
etti. 

Bütün bu deliller göz önünde bulundurula
cak olursa buradan şöyle bir neticeye gitmek 
mümkündür... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yalan söylü
yorsun, yalan. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
öteden beri Hükümetin Ortak Pazar mevzuu-
nun umumiyetiyle ve bilhassa da bu mevzuun 
ideolojik kısımlarını miHetiımizden ve Yüce 
Meclisimizden sakladıkları da bir gerçektir. Bu 
tutumun çerçevesi içerisinde A. P. yönetioileri-
nin yukarda işaret olunan yürütme tarzları, bil
hassa dikkati çeken bir mahiyet arz etmekte
dir. Bu usulî noktaları bilgilerinize arz ettik
ten sonra önergemde Hükümeti itham eden ko
nular hakkındaki açıklamalarımla geçiyorum. 

Aziz kardeşlerim, biraz önce okunan öner
gemde durum sarahaten arz edilmiştir. Bu 
önergede şu dört sebepten dolayı Hükümet suç
lu olarak gösterilmekte ve bunlardan birimcisi 
olarak kısaca şu fikir serd edilmektedir: 

1. — Avrupa ile siyasi birleşme gayesini gü
den bir Ortak Pazar esasen mümkün değildir 
ve temelinden millî menfaatlerimize ve milleti
mizin mevcudiyet ve bekasına aykırıdır. Bizim 
menfaatimiz, tarihî, kültürel bağlarla bağlı ol
duğumuz ve ekonomik seviyeler arasında bir 
muvazene bulunduğu için, karşılıklı sömürme
nin mevzuubahsolamıyacağı Müslüman memle
ketlerle bir Ortak Pazar'a gitmemizdedir.. 

Hal böyle iken Hükümet ve bir hazırlık 
devresinde de hazırlıklar yapılmamışken ki, ay
rıca işaret edeceğim, ısrarla, illâ Avrupa ile Or
tak Pazar kurmaya gitmekte, onlarla tek dev
let olma fikrinin üzerinde ısrar etmektedir. Bu 
meselenin temelinde işlenen büyük bir hata, 
büyük bir suç vardır. Milletimizin tarihiyle, 
vakarıyla, bekası ile uyuşmayacak bir temel fik
ridir. 

2. — Buna rağmen bir Ankara Anlaşması 
imzalanmıştır denilecektir. Geçen sefer bura
da uzun uzun konuşuldu, bu Ankara Anlaşma
sında her türlü frenler konulmuştur, dendi. 
Hükümet şimdi bu frenlere rağmen ısrarla, «Ne 
olursa olsun Ortak Pazar'a gireceğim» tutumu
na girmiştir. Geçiş dönemine girmek hususunda 
istical göstermiştir. Bu bakımdan kusurludur. 
Katma protokol müzakerelerinde vahim hata
lar işlenmiştir. Bu müzakereler yenik ve ezik 
olarak yürütülmüştür. Hiçbir hazırlık yapılma
dığı halde, biran önce geçiş dönemine girme ha
tası işlenmiştir. 

3. — Geçiş dönemine giriş, aziz milletimiz
den ve Yüce Meclisimizden âdeta saklanarak 
bir emrivaki halinde yapılmıştır. Katma proto
kolün Yüce Meclisten geçirilmesi hakkında Hü
kümet yetkilileri düne kadar tek kelime sarf 
etmediler. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es
kişehir) — ilk günden beri söylüyoruz. 

NEÖMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
ilk günden beri ne söylediğinizi açıkhyacagım 
efendim. 

4. — Millî menfaatlerimize tamamen aykırı, 
bağdaşamıyacak mahiyetteki bir katma proto
kolün altına Hükümet, yine Meclise hiçbir bil
gi vermeden imzasını koymuştur. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hükümet, Müşterek Pazar'a, ve geçiş döne-

I mine giriş mevzuundaki tutumunda işte bu 
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dört anahususun her biri bakımından ayrı ay
rı suçlu bulunmaktadır. Bu maddeler hakkında 
gensoru önergemin gündeme alınması hususun
da aşağıdaki açıklamaları zaruri görüyorum: 

«Ortak Pıazar nedir?» bunun üzerinde dur-
mıyacağım. Çünkü 15 Mayıs tarihli ve 81 nci 
Birleşimimizde Yüce Meclisinize bu hususta 
zaruri açıklamalar yapılmıştı. Ancak, bu otu
rumdan sonra karşılaştığımız birçok milletve
kili arkadaşlarımızla yaptığımız hususi temas
larda bendeniz maalesef üzülerek şahidolduım 
ki, pek çok milletvekilli arkadaşımız Ortak Pa
zarı hâlâ bir ticari anlaşana zannetmektedirler 
ve bunun Avrupa ile tek bir siyasi Devlet ol
maya gidiş hâdisesi olduğunun farkında değil
ler. Bu müşahadelerimden dolayı bu çok ımü-
him hayati noktayı birkaç kelime ile açıkla
makta zaruret görüyorum. 

Milletvekili arkadaşlarımıza böyle bir dü
şüncede hak verdirecek sebepler vardır. Çünkü 
bugüne kadar Hükümet yetkilileri bu konuda 
açıklama yaptıkları zaman, daima bunu bir ti
cari anlaşma gibi göstermişler, Avrupa ile tek 
Devlet olmaya mahsus ideolojik ve siyasi ta
rafını bütün gayretleriyle milletten saklamış
lardır. Hattâ daha dün çıkan bir gazetede ay
nen şu söz söylenmektedir: «Başlbakan Demi-
relrin Ortak Pazar ile ilişkileri şöyledir: Mec
lisin onayından geçirilmeden Ortak Pazar gi
riş dönemine girmek kararı hakkında bir genso
ru istenımiştir. Bunun sebebini anlamak müm
kün değildir. Zira Ortak Pazara giriş kararı
mız Mecliste münakaşa edilecek ve Meclislerin 
tasvibinden sonra yürürlüğe girecektir.» 

Bu söz ancak dün söylenmiştir. 

Şu noktaya dikkat buyurun arkadaşlarım: 
«Geliri az, saJtınalma gücü az aldığı mal pahalı. 
Böyle bir millet ekonomide ilerleme kaydede
mez. Ekonomide, endüstride rekabet gücü şart
tır. Yoksa bâzılarının iddia ettikleri gibi Or
tak Pazara girme kararı başkalarına pazar ol
ma kararı değildir.» 

Bu, yüce milletimizin Sayın Demirel'de sık 
ışık ras'geldiği bir &arip mantıktır. Aslında 
söylenen söz üzerinde düşündüğünüz zaman, Sa
yın Demirerita lOrtak Pazara girmek için söy
lediği bu sebepler girmemenin sebepleridir. Çün
kü ne diyor: «Geliri az, satmalına gücü az, al
dığı mal pahalı...» 
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Ne olacakmış: «Böyle bir millet ekonomide 
ilerleme kaydedemezmiş...» Doğru. «Ekonomi
de, endüstride rekabet gücü kazandırmak şart
tır.» 

Kardeşlerim bir ekonomiye rekabet gücü 
kazandırmak başka iştir, henüz bunlara hazır 
olmıyan bir ekonomiyi alıp da rekabetin içine 
itmek başka şeydir. Rekabet gücü bakımından 
hazırlanmış bir ekonomiyi alır da hemen reka
bet hâdisesinin içerisine iterseniz, ömrü bo
yunca rekabete hazırlanamaz, sömürge olur. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — 22 sene 
var daha. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Oraya da geleceğiz ve her şeyi konuşacağız, 
acele etmeyin. 

Azız kardeşlerim, bundan dolayı sebep ola
rak gösterilen şey, girmemenin sebebidir, dik
katlerinize sunarım. 

Ben bu mevzua şu anda niçin girdim? izah 
etmek istediğim temel husus şudur: Bugüne ka
dar Hükümet yetkilileri mevzuu milletimize 
sadece bir ekonomik konu imiş gibi takdim et
miştir. Dikkat buyurursanız, Ortak Pazara gir
me sebebini, endüstriye rekabet gücü kazandır
mak, diye gösteriyor. Halbuki Ortak Pazar, 
Avrupa ile bir siyasi Devlet olma râdisesidir. 
Bu kadar mühim bir hâdisenin asıl ideolojik ve 
siyasi sebebinden tek kelime konuşmadan bunu 
tutup da ekonomiye rekabet gücü kazandırmak
tan ibaret bir hâdise imiş gibi göstermek, Or
tak Pazarı milletimize yanlış tanıtmaktır. Eğer 
sebep bu ise, bu hâdise ilerde de temas edece
ğimiz, ikili anlaşmalarla halledilir. Avrupa ile 
tek Devlet olmaya gitmekle halledilmez bunlar. 
Onun için A. P. Hükümeti buraya gelip, neden 
bunları ikili anlaşmalarla yapmadı da Avrupa 
ile tek Devlet olmaya gitti, bunları izah etme
ye mecburdur. 

Aziz kardeşlerim, bundan dolayı milletin gö
zünden ve pek çok milletvekili arkadaşlarımı
zın da bugüne kadar tetkik fırsatı bulamama
ları dolayısiyle, hattâ onların bilgilerinden kaç
mış olan çok hayaJti bir nokta üzerinde kısaca 
duracağım. 

Muhterem kardeşlerim, Ortak Pazar, bilesi
niz ki, aslında, özünde, iç plânında bir 
Siyonist oyunudur. Meselenin kökü bugün 
(Siyonistlerin elinde bulunan Tevrat'a kadar 
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gidip dayanmaktadır, kendilerine «Musevi» de
dikleri halde, bugünkü Musevilerin dünyayı 
kendi hegemonyasına almak istiyen, plânlı 
olarak çalışan Siyonist kısmı tepedeki idareci
lerinin elinde tuttukları Tevrat, Musa Aleyhis-
selâm'a gelen Tevrat değildir ve bunlann da 
Musa Aleyhiıssalam ile bir alâkaları yoktur. 
Musa Aleyhisselama gelen Hak Tevrat'ta Oe-

nab-ı Hak, «Ey Beniforail, sizden sonra Âhır 
Zaman Peygamberi gelecek, ona tabi olacaksı
nız, onun yolu layamete kadar devam edecek» 
diyordu. Fakat bugünkü Siyonistlerin ecdadı 
olan ve Musa abyhisselam ile harlbetımiş olan 
o zamanki Beniisrail, bu ayetleri kendi elleri 
ile değiştirdiler ve bunun yerine, «nasıl olsa 
t'ünyada Yahudiler, Siyonistler hâkim olacak
lar ve kıyamete kadar bu böyle gidecek» diye 
yazdılar. Bugün her siyonistin kalbinde Tev
rat'a olan bağlılığından dolayı bir dünya hâ
kimiyeti kurmak plânı yatmaktadır. Ortak 
Pazar da bunun bir tatbikatı olarak ortaya 
atılmıştır. 

Ortak Pazar, zahirî görünüşü itibariyle altı 
Katolik memleketin birleşmesinden ibaret bir 
topluluk olarak başlamış zannedilir. Halbuki 
aslında Ortak Pazar, kökü Siyonistlere gidip 
dayanan bir teşkilâttır. Siyonistler, dünyada 
bir hâkimiyet kurmak için kendi az nüfusla
rına rağmen bütün dünyanın büyük insan küt
lelerini siyonist sermayelerine çalıştırmak için 
bir sermaye ve faizcilik düzeni kurmuşlar, bu
nu Batıda geliştirmişleridir. Kendilerine, bil
hassa II nci Dünya Harbinden sonra Alman
ya'da başlıyan reaksiyon dolayısiyle Siyonist
ler Avrupa içinde rahat çalışamaz hale gel
diler. Bunu rahat bir hale getirebilmek için, 
«öyle bir ortam kuralım ki, bu ortamda ser
maye olsun, fakat bu sermayenin sahibi kim
dir diye sorulmasın» temel tezinden hareket 
ederek, Müşterek Pazar fikrini Amerika'daki 
bir üniversitede doktora olarak hazırlatmış
lardır. 

Bilâhara altı Katolik memlekete bu fikri 
getirip kabul ettirdiler. «Siz, aranızda birbi-
rinizle niçin hallediyorsunuz? Geliniz 1870 se
nesinde Almanya'nın prensliklerinde birleşe
rek tek bir devlet olduğu gibi siz de bir tek 
devlet olunuz» dediler Alman ve Fransıza. Bu 
nasıl olacak?.. «Aranızda gümrükleri kaldır
mak suretiyle yavaş yavaiş tek devlet olmaya 

gidiniz.» dediler. Papa bu fikri kabul etti. 
1954 te yapılan büyük katolik kongresinde 
üç Avrupa memleketini temsil eden Almanya 
Başvekili Katolik Adenauer, Fransa Başve
kili Katolik Shuman, italya Başvekili Katolik 
De Gaısperi, bir Katolik birliği kurmak fikri 
kendilerini okşadığı için, Katolik kongresin
de Ortak Pazarı kurma kararı aldılar ve 1957 
senesinde yapılan hazırlıklardan sonra, Roıma 
Anlaşması imzalandı. 

Siyonistlerin plânları hakkında bir nokta
yı daha açıklamak hayati ehemmiyeti haizdir. 

Aziz kardeşlerim, bugün bakınız, bizim 
Yüce Meclisimizin şeref yerinde «Egemenlik 
kayıltsız şartsız milletindir» yazıyor. Siyonist 
plânları mucibince kurulmuş israil'in Meclisi
nin burasında, bu şeref levhasında ise bir kafa
nın resmi, bir heykel ve onun yanında iki tek 
kelime var. Bu, Theodor Hezl denilen, Viya
na'da yaşamış bir hahamın heykeli, yanındaki 
kelimeler de «Theodor Hezl» dir. Onun için 
bulgun Meclisinin şeref levhasiyla dahi israil 
alnına yapıştırmıştır ki, «Ben Theıodpr Hezl'in 
kurduğu plânın adamıyım. Bundan sonra da 
gerisini getireceğim» demektedir, alenen hay
kırmaktadır. 

Theodor Hezl'in yüz sene evvel Viyana'da 
hazırladığı plân nedir? Bulgun bunlar kitaplar 
halinde mevcuttur. 

Plânın içerisinde, bilhassa üç madde her 
Türk vatandaşının bilmesi icabeden husustur. 
Bu maddelerden bir tanesinde diyor ki, «Tev
rat, bize dünyaya hâkim olmamızı emrediyor. 
Asırlardan beri bunu gerçekleştiremedik. Bu 
plânın gerçekleşmesi için size üç maddelik bir 
tatbikat plânı veriyorum» diyor. 

Birinci madde; islâm memleketlerinin lor
tasında bir israil Devleti kuracaksınız» diyor. 
ikinci maddesinde, «Bu devletin hudutlarını 
verdiğim haritadadaki topraklara kadar ge
nişleteceksiniz» üçüncü mıadesinde ise, «Bura
ya geldiğiniz zaman, bu toprakları aldığınız za
man size dünya hâkimiyetinin kapıları açıla
cak» diyor. 

israil Büyük Millet Meclisinde resmi ve is
mi bulunan (bu haham, kitabın içerisine hari
tayı da koymuştur. Bu haritanın içerisinde 
aziz vatanımız bir israil vilâyeti olarak gös
terilmektedir. İsrail projesi aslında budur. Kö-
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kü Tevrata (bağlıdır ve bir dünya hâkimiyeti 
peşinde giden bir plândır. Dünya siyonistleri 
bu plânı tatbik etmek için bir yanıdan mason
luğu icadetmişlerdir ve bunun valsıtasiyle bü
tün milletlerin içerisine Ikök salmışlardır, öbür 
yandan insanları istismar etmek iğin faizcilik 
düzenini kurmuşlardır. Bu faizcilik düzeninin 
de bütün milletler içerisinde yürütmesini mason 
locaları vasıtasfryle gıerekli tertibatı almaya 
gayret etmişlerdir. Üzerimizde yürütülmek is
tenen bu plânları bilmeden, «Ortak Pazar ne
dir, bunun geçiş dönemine g/ımek nedir?» Bu
nu Ibilmeye imkân yoktur. Bu konuşmaları yap
makla da üzerimizdeki en büyük bir vebali ifa 
ediyoruz. Yüce Mecliste bunlar konuşulacak. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Kravatınızın 
markası ne? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Aziz kardeşlerim, bir arkadaşımız şurada, «Kra
vatınızın markası nedir?» dedi. Kendilerine 
açıklıyayım ki, sayei Devletinizde beş senelik 
tutumunuz olarak, maalesef benim de kravatım 
sizinki gibi bir ecnebi malıdır. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) Bundan dolayı, şu anda üze
rimdeki kravatın markasını sormayın. Siz gittik
ten sonra günün birinde bu Mecliste Allah'ın 
izniyle kravatlarımızın markası konuşulacak, 
haberiniz olsun, ama siz gittikten sonra. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

MUSTAFA KEMÂL YILMAZ (Ankara) — 
Genel Sekreter iken böyle söylemiyordunuz, 
Müşterek Pazarı müdafaa ediyordunuz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Aziz kardeşlerim, aziz kardeşlerim... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Siyonistler-
den maaş alırken nasıl müdafaa ediyordun on
ları?.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Aziz kardeşlerim, şimdi size bu söylediğim hu
susların en açık rakamla ifadesini arz edece
ğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müdafaasını 
yaptığın zaman nasıldı? 

BAŞKAN — Lütfen hatibi serbest bırakın, 
efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Demin arz etmiş olduğum temel plân çerçevesin
de 25 Mart 1957 Roma Anlaşması imzalandı, 
1 Ocak 1958 de de yürürlüğe girdi. 1969 sene

sine kadar 12 yıllık bir tatbikat oldu. Bu 12 yıl
lık tatbikatını bugün Avrupa'nın yazarları eleş
tirmektedirler. Alınız, Fransa'nın, hattâ Al
manya'nın, hattâ İtalya'nın birçok yazarlarının 
gazetelerdeki, kitaplardaki fikirlerini okuyunuz. 
Bu mevzua girmeye vaktimiz müsait değil, bir 
tek rakam arz edeceğim. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Bu 12 sene içerisinde sadece Ortak Pazar 

memleketlerinde Amerika'daki Siyonist çevre
ler tarafından satınalınmış olan üç bin büyük 
firmanın Amerika'ya bir yılda bugün gönder
dikleri kâr ve faiz miktarının tutarı 13 milyar 
dolardır. Ortak Pazarın emriyle Türk parası
nın kıymeti düşürüldükten sonra bugün bunun 
ne mâna ifade ettiğini hesabedecek olursak, bu 
bizim aziz milletimizin takriben 10 senelik büt
çesinin dengidir. Bugün bizim 10 senelik büt
çemizi yalnız 3 bin firma Amerika'ya transfer 
ediyor, her sene. 

Kaldı ki, alınız Alman gazetelerini, alınız 
Fransız gazetelerini bugün Alman sanayiinin, 
meşhur büyük Alman sanayiinin yüzde 33 ü 
Amerikalı Siyonist çevreler tarafından satmalın-
mıştır. 12 senenin mahsulü işte budur. Siyonist, 
işte bunun için Ortak Pazarı kurmuştur. Bun
dan dolayı bizzat Avrupa memleketlerinin, Or
tak Pazar memleketlerinin içerisinde, şimdi Or
tak Pazara karşı büyük reaksiyon başlamıştır. 
Fransızlar itiraz ediyorlar, «daha ileri gitmiye-
lim» diyorlar, «Ortada Fransa kalmıyacak» 
diyorlar. Kulaklarınızı bunlara tıkamak müm
kün mü? 

Daha 3 gün önce Fransa'da büyük hâdiseler 
oldu. Meşhur Yahudi Rothcild'in eski müdürle
rinden birisi olan ve bugün Fransa'nın Reisi
cumhuru bulunan Pompidou* ile bugünkü Fran
sa'nın Millî Müdafaa Vekili Renet arasında bu
gün anlaşmazlık vardır. Pompidou, «Ortak Pa
zarda tek Devleti tahakkuk ettirelim.» derken, 
Renet, «Hayır buraya gidemeyiz, ortada Fransa 
kalmıyacak.» diye diretiyor. Lüksemburg Baş
vekili Werner'in Ortak Pazar Konseyine getir
miş olduğu «Biran evvel Avrupa parasına geç
me Projesi» bu münakaşalardan dolayı şimdi
lik 3 senelik bir ertelemeye bağlanarak hâdise 
kapatılmak istenmiştir, fakat Ortak Pazar hâdi
sesi bilfiil Avrupa'nın milliyetçi çevrelerinde 
patlak vermiştir. 12 sene sonra bunun bir si-
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yonist oyunu olduğu apaçık meydana çıkmıştır. 
Avrupa'nın kendisi bunun bir Siyonist oyunu 
olduğunu bilip de bundan paçasını kurtarmaya 
çalıştığı bu sırada, soruyorum aziz Yüce Mec
lis üyeleri, bizim telâşımız nedir de; ne millete, 
ne Yüce Meclise tek kelime izahat vermeden, 
«işte biz imzaladık, kabul ederseniz edin, etmez
seniz etmeyin» diye buraya getirip, burada bu
nun saatlerce avukatlığı yapılacak?.. Onlar çık
mak istiyor, biz alelacele, palaspandıras bu top
lumun içerisine sokulmak isteniyoruz. Bu hâdi
seyi bütün açıklığı ile konuşmaya mecburuz 
aziz kardeşlerim. 

Muhterem kardeşlerim, Siyonistler Türkiye'
yi Ortak Pazara niçin sokmak istiyorlar? 

Üç tane sebep var : 
1. Türkiye bugün 36 milyon nüfusiyle yer

yüzünde takriben 1 milyara yaklaşan İslâm âle
minin başıdır. Siyonistler, islâm âleminin başı 
olan Türkiye'yi alıp, şimdilik 200 milyonluk ka-
tolik birliğinin, bilâhara da buna ilâve edilecek 
200 milyonluk Protestanlarla beraber 400 mil
yonluk bir Hıristiyan birliğinin potası içerisin
de eritmek istiyorlar bu başı, haberiniz olsun. 
Pftânın kökü ve aslı budur. Onun için Millet 
istemiyor. Kolumuzdan tutularak çekiliyoruz bu 
toplantının içerisine. 

2. Ortak Pazar üç katlı bir evdir. Ortak 
Pazarın en üst katında Siyonist sermayedarlar 
otururlar. Bunun orta katında Avrupalılar, bu
gün memur olarak onların sermayelerinin hiz
metkârı durumundadırlar. Alt kata gelince; alt 
kata da uşak ve işçi lâzım, Türkiye bunun için 
çekiliyor, bu üç katlı binanın alt katma. 

tHSAN ATAÖV (Antalya) — Halt etmişsin 
sen!.. Türkiye uşak olamaz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Üç, üç... 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Sözünüze dikkat edin. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Aziz kardeşlerim, Siyonistlerin Türkiye'yi... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Uşak sensin. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Bir dakika, muhterem kardeşlerim, siz< Türki
ye... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Aziz kardeşlerim, size sormak istiyorum... 
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NECATİ GACIROĞLU (Erzurum) — Tür
kiye'ye «uşak» dedi Sayın Başkan, tavzih etsin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Uşak kendi
sidir. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Aziz kardeşlerim, size söylediğim söze niçin dik
kat etmiyorsunuz? Siz, Türk Milletinin avukat
ları mısınız, Siyonistlerin avukatları mısınız? 
(A. P. sıralarından gürültüler.) Soruyorum, si
ze. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen, lütfen... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

«Siyonistler Türk Milletini alt kata çekmek is
tiyorlar.» diyorum, size ne oluyor? (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bu şekilde bir konuşma olmaz, 
sayın hatip, lütfen. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Muhterem kardeşlerim, üçüncü sebebi arz edi
yorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gümüş motor 
hırsızı!.. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Gümüş 
motordan bahset, sen. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Aziz kardeşlerim... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Gümüş 
motordan bahset. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Sayın Başkan, bâzı arkadaşlarımız zatıâlinizin 
kendilerine söz verdiğinizi zannediyorlar. Eğer 
söz verdiyseniz... 

BAŞKAN — Ben, sayın hatibe müdahale 
edilmemesini hassaten rica ettim ve etmekte
yim. Zatıâliniz de onlara hitaben cevap ver
meyiniz efendim. Böyle bir usuli muamele yok
tur, efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Peki efendim, memnuniyetle. 

Yalnız... 
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, «Türkiye uşaktır» sözünü tavzih etsin. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Yalnız, şu manzara... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yaşa haham

başı. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Yalnız, şu manzara karşısında bir noktayı bil
hassa muhterem kardeşlerimizin dikkatlerine 
arz etmek, dikkatlerini çekmek istiyorum. 

241 — 



M. Meclisi B : 20 11 . 12 . 1970 O : 1 

Aziz kardeşlerim, biliyorsunuz ki, bugün 
Meclis olarak memleket meselelerinin müzakere
sinin fiilen içerisine ilk defa girebildik. Bu mü
zakerelerin sükûnet içenisinde yapılmasını te
min etmek, Mecliste bugün için ekseriyeti elin
de tutan partinin en büyük vecibeler altında bu
lunduğu halele, huzur bozucu hareketlerin ordan 
başlanış olmasını üzüntü ile kayıt ediyorum. 

Azılz kardeşlerim, Müşterek Pazara niçin gi
riliyor? Siyonistlerin bu husustaki üçüncü ar
zuları şudur: 

Müşterek Pazar Anlaşmasının içerisinde, 
Müşterek Pazara giren memlekette is edinmek, 
mülkiyet edinmek, yerleşmek serbest olacaktır. 
Demin size Theodor Hezl'in plân ve haritasın
dan bahsettim. Bugün yürütülmek istenen Siyo
nist plânları, Türkiye'yi harble işgal değil, pa
rayla satmalmak suretiyle işgal gayesini güt
mektedirler; bunun için de Türkiye biran evvel 
Ortak Pazara girsin. Türkiye'nin tarlaları sa
tmalmırsa, «Kim satmalıyor?» Türkiye'de fab
rikalar satmalmırsa, «Kim satmalıyor?» bunlar 
sorulmadan bu iş halledilsin arzusiyle, bu işin 
biran evvel tahakkuk ettirilmesi istenmektedir. 

Aziz kardeşlerim, burada Yüce Meclisin bil
gilerine iki noktayı arz etmeyi vatani bar vazife 
sayıyorum : 

Millî Mizam Partimizin Adana 11 Teşkilâtına 
ihbar olunmuştur. Bugün Adana'da Bölge Zira
at Müdürlüğünde «Uzman» adı altında bir Ame
rikalı uzman çalıştırılıyormuş. Bu uzman şimdi
den Adana'daki portakal ve pamuk tarlalarının 
envanterini hazırlıyormuş ve kendisi ele bir Mu
sevi imiş. Sayın Hükümet üyelerinden, «Böyle 
bir uzman var mıdır, yok mudur, faaliyet ve va
zifesi nedir?» Burada bunun açıklamalarını rica 
ediyorum, bir. 

İkinci bir husus, yine istihbar olunduğuna 
göre Millî Emniyetimize de bu haberin ulaştığı 
hakkında da bilgiler verilmiştir, «Hahambasılığa 
Avrupalı Maıihester'den bir haber gönderilnüg-
tir. Bundan...» 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — iyi konuşuyor
sun, hahambaşı... 

NECMETTİN EEBAKAN (Devamla) — 
«Bundan önce Türkiye'deki Siyonistlerin İsrail'e 
gidip, israil'in kuvvetlenmesine yardım etmele
rinin talimatını vermiştik. Ancak, simdi Türki
ye'nin Ortak Pazara girmesinden sonra bu tali

mat?. değiştiriyoruz : Onlar Türkiye'de kalsın
lar, Türkiye'ye sahibolmaya çalışsınlar.» Bu is
tihbarat hususunda da Yüce Meclisin dikkatini 
çekerim ve ilgili zevatın bu mesele üzerinde ge
reken hassasiyeti göstereceklerini ümit ederim. 

Aziz kardeşlerim, siyonist plânlar Türkiye'
yi Ortak Pazar içerisine cump diye atmayı is
temediler. Biliyorsunuz, onlar bizim Ortak Pa
zara girişimizi üç kademede, üç safhada gerçek
leştirmek istediler. Birincisi, bir beş senelik ha
zırlık safhasıydı. Bu beş senelik hazırlık saf
hası Trükiye'nin âdeta bir düz ovada beş adım 
atmacına benzer. 

İkinci kademe, geçiş safhasıdır. Geçiş döne
mi ise şöyle bir düz ovadan son^a vadiye yerleş
tirilmiş Müşterek Pazar kazanının içerisine Tür
kiye'yi yuvarlamak için meyilli bir şekilde üze
ri. yağlı bir kalasa benzemektedir. Türkiye beş 
sene ovada yürütüldükten sonra bu kalasın üs
tüne konmak isteniyor. Bu kalasın üzerinde 
geçiş devresinin senesi kadar takla attırıldıktan 
sonra Müşterek Pazar kazanının içerisine düşü
rülmek isteniyor. 

Bu tahta, yeni imzalanan katma protokolde; 
12 senelik kısmı kazana kadar, 10 senelik kısmı 
da kazanın içinde devam etmek üzere yerleşti
rilmek şeklinde getirilip takdim olunmuştur. 

Aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, iş
te bu esaslar dâhilinde Türkiye bir badireye sü
rüklenmek istenmektedir. Türkiye böyle bir 
badireye sürüklendirilmek istenirken, önce Yü
ce Meclisimizin dikkatlerine bir hususu bilhassa 
arz etmek istiyorum. 

Türkiye'de 11 seneden beri Ortak Pazarın 
lâfı edilmektedir. Ortak Pazarın lâfı edildiği 
bu seneler esnasında, Ortak Pazara ısrarla 
girmek istiyen kimselerde bir müşterek husu
siyet görüyoruz. Dikkat buyurunuz,, bu hu
susiyetin gözden kaçması mümkün değildir. 
Bu kimseler, Müşterek Pazara girilmesini mi
litan olarak arzu eden kimseler, dikkat edi
lirse lâyikliği dinsizlik veya dine karşı lâkaydi 
şekîinde tefsir edenler ve Batılılaşmayı bunun 
bütün maddi medeniyet ve tekniğinin çok ile
risinde Batı Hiristiyan dünyasının inanç ve 
kültürel sistemini benimsemek şeklinde anlı-
yan!ar, islâmiyeti gelişmemizin engeli telâk
ki eden ve fakat bu fikir ve kanaatlerini açık
ça ifadeden çekinen masonlar ve masonik zih-
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niyetli kozmopolit zümreler, Türkiye'nin bir 
an evvel Müşterek Pazara girmesini, bu gaye
lerinin gerçekleşmesi yönünden hareketle sa
vunmaktadırlar. Bâzı gafiller de Müşterek Pa
zarı bir ticaret anlaşması zannederek, bunun 
hakiki maksatlarını bilmeden, mevzuun farkın
da olmadan bunun savunuculuğunu yapmakta
dırlar. Bu kabîl militan kimseler milletimiz ile 
konuşurken, bunun sadece bir ticari anlaşma 
olduğu şeklinde göstermeye dikkat etmekte
dirler ve kendi aralarında veya fikir sevi-
viyesine geldiği zaman, bu işin elbette ideolo
jik bir maksadı olduğunu ve Avrupa ile tek 
devlet olmak maksat ve gayesini güttüğünü 
açıklamaktadırlar. 

Aziz kardeşlerim, Müşterek Pazar Roma 
Anlaşmasında şeklini bulmuştur. Roma An
laşmasının teferruatı 15 Mayıs'daki toplantımız
da görüşüldüğü için teferruatına girmiyeceğim. 
Sadece; hâlâ Müşterek Pazarı bir ticari an
laşma zanneden böyle bir arkadaşımızın bu
lunduğunu zannetmiyorum, fakat bu noktanın 
bilhassa aydınlığa kavuşması için, şayet te
sadüfen böyle bir arkadaşımız mevcut ise, 
bilhassa onların dikkatine ve bu Yüce Mecli
sin bu kürsüsünden bütün milletimizin dik
katine sunmak üzere şu birkaç maddeyi hu
zurlarınızda bilhassa tekrar etmekte zaruret 
görüyorum:. 

Roma Anlaşmasının 12 nci maddesi şöyle 
demektedir: «Millî hükümetler, gümrük ver
gisi ve gümrük tesiri yapabilecek vergiler ko
yamazlar.» 

25 nci maddesi: «Ortak Pazar dışı ülkeler
den ithalât, Ortak Pazar Komisyonunun mü
saadesine bağlıdır.» 

40 ve 45 nci maddelerinin hepsi birden: «Mil
lî nizamlar yerine ortak nizamlar konulacaktır. 
Tarımla ilgili maddelerin gereği olarak tarım 
üretimi, topluluk konseyinin tarım politikası, 
Tarım Komitesi tarafından tâyin olunur. Ta
rım işlerini bu komite yürütür.» 

Madde 54 «Yerleşme serbestisini sınırhyan 
kanunlar kaldırılacaktır. Serbest meslek sa
hipleri ve işçiler istedikleri anda, istediği yere 
yerleşip çalışabilecek, diğer bir memlekette 
gayrimenkul edinebileceklerdir.» 

Madde 57: «Serbest meslek yapabilecekler
dir.» 

Madde 58: «Şirketler kurma, mülk edinme 
ve yerleşme hakkı serbest olacaktır.» 

Madde 67: «Sermaye hareketleri serbest
tir.» 

Madde 89: «Prensiplerinin ihlâline son ver
diği takdirde, her hangi bir üye memleket, 
Müşterek Pazara girdikten sonra, Müşterek 
Pazar Konseyinin almış olduğu kararalara şa
yet riayet etmez ise, Müşterek Pazar Konseyi 
bu kararların o memlekette tatbikatı için ge
rekli tedbirleri alır» diyor. 

Bu tedbirlere bir sınır da koymuyor. An
laşma, icabında, Amerika'daki federal kuvvet
ler gibi Müşterek Pazar kuvvetleriyle askerî 
işgale kadar prensiplerini tatbik için yetkiye 
sahiptir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Aziz kardeşlerim, Müşterek Pazar aslında 
budur. Zaten bütün bu konuşmalardan sonra 
Muhterem Hükümetin buraya geldiği zaman 
bir hususu anıklamasını kendisinden rica ede
ceğim: «Müşterek Pazar, tek devlet olarak de
ğildir, sadece bir ticari anlaşmadır.» diyor ise, 
bu takdirde bunu burada söylesin. Çünkü, Av
rupalılar bizim Jmnu böyle kabul ettiğimizi 
kabul etmivorlar. Kim aldanıyor, bu„ ortaya çık
sın. Avrupalılar mı aldanıyor, milletimiz mi 
aldanıyor? Müşterek Pazar tek Devlet olmaya 
gttmefctir. Avrupa bunu böyle biliyor ve bisimı 
de böyle bildiğimizi kabul ederek bizimle bu an
laşmaları yanıyor. (A. P. sıralarından müda
haleler.) «Hayır, hayır biz böyle bilmiyoruz» 
derseniz bu çıksın meydana. Ya Avrupalılar bu 
işte aldanıyorlar, ya Yüce milletimi'z bu işte al
danıyor. Bu işin açıklığa kavuşması lâzımdır. 

Aziz kardeşlerim, Avrupa tek Devlet olmak 
için bunu kurmuştur ve nitekim 12 senede de 
bunun bütün adımlarını atmıştır. Bupfün Müş
terek Pazar demek, tek bir Meclis ve tek bir 
konseyle idare edilmek demektir. Bu Meclis ku
rulmuştur, bu konsey de teşkil edilmiştir. Bu 
Mecliste 142 tane üye mevcuttur. Almanya, 
Fransa, İtalya 36 milletvekili ile, Belçika, Ho
lânda 14 milletvekili ile, Lüksenburg da 8 mil
letvekili ile temsil ediyor ve parlâmentoda. 
Konsey de kurulmuştur. Almanya, Fransa, ital
ya bugüne kadar 4 oy ile, Belçika, Holânda 2 
oy, Lüksemburg da 1 oyla intirak ediyordu; en 
son yapılan bir değiştirme ile «Almanya, Fran
sa, İtalya 2 oyla, Belçika, Holânda, Lüksem-
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burg birer oyla iştirak edecektir.» şeklinde bir 
değiştirme yapıldı. Fakat, Meclis kurulmuştur, 
Konsey kurulmuştur, tek bir Devlet olmanın bü
tün ciddî adımları atılmıştır. Temel felsefe de 
budur. Bunu bizim Hükümet erkânımız söyle
mese de her vesile ile Türkiye'ye gelen Avrupa
lıların içindeki saf kimseler, açık açık milleti
mize duyurmaktadırlar. 

Muhterem kardeşlerim, bizi üzen nokta şu
dur: Bizim Hükümet erkânımız, demin size 
memleketimizde Müşterek Pazara girmenin mi
litanlığını kimlerin yaptığını izah ettiğim bu 
zümreye paralel şekilde hareket etmektedir. 
Bundan son derece üzülmekteyiz. Bunlar, Müş
terek Pazarın hiçbir konuşmasında ideolojik ta
rafından bahsetmiyorlar. Halbuki, Avrupalı saf
lar - demin de arz ettiğim gibi - gelip bunu açık
lıyorlar. Bakınız bu yıl ilk defa İzmir Fuarına 
Avrupa topluluğu iştirak etti ve broşüründe 
aynen şu sözleri yazdı : 

«Türkiye, Müşterek Pazara girmekle kendi 
öz tarihinin akışını kökünden değiştirmeye ka
rar vermiştir.» 

Ne demektir bu? Bu sözün açıklanmasını ri
ca edeceğim, izmir Fuarında, Müşterek Pazar 
Topluluğunun neşretmiş olduğu broşürün için
den alınmış bir cümledir. Ne demek bizim kendi 
tarihimizin öz akışını kökünden değiştirmek? 
Bunun adını ticaret koyuyorsanız, bu başka şe
yim ticaretidir. 

Yine muhterem kardeşlerim, Müşterek Pa
zar Avrupa Topluluğu Komisyonu dış münase
betlerden mesul üyesi Profesör Darendof, ge
çenlerde Türkiye'yi ziyaretinde yaptığı konuş
mada; «Türkiye'nin Müşterek Pazara girmesin
den çok memnunuz. Ancak bu memnuniyetimiz 
iktisadi olmayıp, siyasi sebeplerden ileriye gel
mektedir.» demiş ve Türkiye'nin stratejik kilit 
noktasının Ortak Pazar inisiyatifi altına alın
masından duyduğu memnuniyeti belirtmiştir. 

Bu Sözler, Adalet Partisi yöneticilerinin 
müşterek 'Pazarın ne olduğu (hakkında millete 
yapmış 'oldukları 'açıklamaların içerisinde 
rastlamadığımız sözler. Bu ıgelen yabancılar 
mı yanlış söylüyorlar, yoksa bizim idareciler 
mi işin farkında değiller? Bu açıklanırsa mil
letimiz çok memnun olacaktır. 

Muhterem kardeşlerim, sözün Ibu noktasına 
gelmişken, yüksek müsaadelerinizle Sayın 
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Cumhuriyet Halk Partisindeki arkadaşlarıma 
bir hususu açıklamak istiyorum. 

Partilerimizin Müşterek Pazar hakkındaki 
görüşleri 15 Mayıstaki toplantımızda burada 
görüşülmüştür. Cumhuriyet Halk Partisinin 
sözcüsü sayın arkadaşımız konuşmaları esnasın
da şöyle bir mütalâada bulundular: «Türk mil
letinin menfaatleri gerektirdiğü zaman, fark gö
zetmeden, rejimin hangisi olduğuna bakmadan, 
ırk tefriki, din tefriki, milliyet tefriki yap
madan Türk Milletinin menfaati icabı bütün 
dünya milletleriyle; (Batı bloku dâhil, Doğu 
blöku dâhil üçüncü dünya devletleri dâhil) 
ekonomik ve siyasi dostluklar, anlaşmalar ya
pabilir.» dediler. Zabıtların 753 ncü sayfasında 
mevcut. 

Bu sözleri söylerken, sayın sözcü arkadaşı
mın gözünden çok mühim bir noktanın kaçtığı 
kanaatindeyim. Eğer, aziz arkadaşlarım, Müş-
•ierek Pasar, bu sözlerin içerisinde ifadesini bul
duğu gibi, sadece basit bir dostluk, basit bir 
anlaşmadan ibaret olsa idi, Halk Partili arka
daşlarımıza hak vermemek elden gelmezdi. An
cak, Müşterek Pazar, demin de yukarda esası
nı arz etmeye çalıştığım gibi, Batı Avrupa ile 
tek Devlet olmaya gitmektedir. Bugüne kadar 
yaptığımız gjjbi ne bir dostluğa, ne de bir an
laşmaya benzer bu. Tek bir Devlet olmaya gi
derken, nasıl oluyor da bizim muhterem Halk 
Partisi üyesi arkadaşlarımız, bu çeşit aynı re
jim altında birleşmeye gittikleri memleketin re
jimi orini hiç görmemezliktctt geliyorlar? Millî 
menfaatlerin «ortanın solu» prensibinden dön
meyi ieabettrrdiğine kaandi isteniz, hiç konuş-
mıyacağım. Ama, siz ortanın solu prensibini vu
zuha kavuşturduktan sonra, benim bildiğim bu 
anlaşma yapıldıktan sıonra Halk Partisi bunu 
vuzuha kavuşturmuştur. Ortanın solu prensibi
ni vuzuha kavuşturduktan sonra bugün hâlâ 
«biz Müşterek Pazara girmeye temelden razı
yız» nasıl diyebilirsiniz Nitekim, geçen sefer
ki konuşmada, burada arkadaşımız buyurdu
lar:» Batı'daki bugün sosyalist bildiğimiz İs
veç ve işçi Partisinin idaresindeki İngiltere Or
tak Pazara girmek istiyor. Sosyalist Yugoslav
ya Ortak Pazarla ticari anlaşmalar yapmak is
tiyor «dediler ve bunu bir misal ıgösterdîLer ki; 
«bizd3 pekâla hem ortanın solu prensibine sım
sıkı bağlı kalırız, hem de Batı'daki rejim altın-
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da Baitı'yla Müşterek Pazara gireriz, bakın on
lar giriyor.» dediler. 

Aziz kardeşlerim, burada bir noktayı vuzu
ha kavuşturmaya mecburuz. Bugün ingiltere, 
evet sola temayül eden bir idarenin altındadır 
fakat, ingiltere'deki bütün rejim, ekonomik ya
pı, bir kapitalist, faizci, sömürücü düzendir. 
ingiltere sola temayül etmekle sadece bu kapi
talist, faizdi düzenin sömürücülüğünü azaltma
nın tedbirlerini almış bir memlekettir. Fakat, 
temeli kapitalist ve faizci bir düzendir. Siz bu 
rejimi kabul ediyor musunuz? 

isvtic/te de durum aynıdır, isviç'te, temelin
de kapitalist, faizci ve sömürücü bir düzenin 
üzerine oturur. Sadece bu rejimin sömürüsünü 
azaltmak için tedbirler almıştır. Ama, taban 
doku (isveç, ingiltere, Almanya...) nm birbirin
den farkı yoktur. Siz bu taban dokuyu kabul 
ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Aynı rejim 
altında nasıl birleşirsiniz? 

Yugoslavya'ya gelince; orada haklısınız. Yu
goslavya taban rejimi itibariyle bu memleket-
lerdan farklıdır. Onun için o da bizzat Halk 
Partisi sözcüsü arkadaşımızın beyan buyurdu
ğu gibi, Müşterek Pazara girmiyor, ikili anlaş
ma yapıyor. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Yanılı
yorsun, tek bir ekonomik birliktir. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Müsaade buyurun. 

Onun için, önce şu anda söz konumuz Halk 
Partisinin, fikir haysiyeti bakımından bu nok
tadaki durumunun vuzuha kavuşmasını biz, 
memleketimizin ilim adamlarının, bütün mem
leket münevverlerinin aydınlanması bakımmdan 
kendilerinden rica ediyoruz. Siz ingiltere ve is
veç'teki faizci, kapıitalit düzenin rejimi içerisin
de birleşmeye bu memleketlilerle hazır mısınız, 
değil misiniz, lütfen açıklayınız. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika, gen
sorunuzun muhatabı Hükümettir, Halk Partisi 
değildir. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Efendim, gensorunun temelini izaiı ederken 
memleketimizdeki partilerin tutumlarının bir 
nefozecfk açıklanmasında ve temel fikirlerin ay
dınlanmasında fayda mevcuttur. O itibarla, bu ı 
hayatî noktalara temas etmeye mecburuz. Bil- I 
meden karar almamız mümkün değil. I 
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İHSAN ATAöV (Antalya) — Ortak Pazar'a 
müracaat ettiniz, reddedildi. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Muhterem kardeşlerim, bugün Yugoslavya, İs
panya ve İsrail Ortak Pazar'la tek devlet ol
maya, gitmiyor, Ortak Pazar'la ikili anlaşma 
yapıyor. 

Şimdi, biz muhterem yöneticilerimizden ve 
bilhassa Hükümetimizden soruyoruz; bir İspan
ya - kendisi büyük çoğunluğuyla katolik oldu
ğu halde - Ortak Pazar'la tek devlet olmaya 
gitmediği halde, bizim nemize gerek de tek 
devlet olmaya gidiyoruz? Bu söylediğiniz «bü
tün faydadır» diye, incir çekirdeğini doldur-
mıyaoak kadar, saydığınız bu maddeler niçin 
ikili anlaşma ile gerçekleştirilmiyor da, illâ 
Türkiye'nin bu pota içerisinde eritilmesini be
raber getiriyor? Bu noktanın sarahate kavuş
ması lâzımdır, aziz arkadaşlarım. 

Bu bakımdan muhterem kardeşlerim, he
men belirteyim M, Ortak Pazar, aslında temel 
rejimi itibariyle büyük sermaye ağalarının ser
bestçe kol gezdiği bir düzendir. Sermaye kuv
vetiyle az sermayeliyi ezen, onun inisiyatifini 
elinden alıp, onu kendisine işçi yapan bir dü
zendir. iste 12 senelik tatbikat ortadadır ve 
Avrupa'da bütün bunlar bütün misalleriyle 
apaçık ortadadır. 

Bu itibarla partilerimizin fikirlerinin tebel
lür etmesi bakımından yine bir noktanın açık
lanmasını rica edeceğim. 

Muhterem C. H. P. li arkadaşlarım bucrün 
«Anadolu'da, ao^lar vardır, sömürü varnvo^lar» 
diye. o ağalar Türk olduğu zaman şikâyetdvdi-
ler de. Or*ak Pazar'a er veva geç girdilimiz 
takdirde birtakım AvruT>a'lı ağalar gelip Ana
dolu'yu sö-mnr îi/h'i zamtan siz buna «evet» mi 
diyeceksiniz ?Ağalar Türk olursa şikâyetçiyiz, 
Batılı, siyonist olursa buna razı olacağız öyle 
mi?... 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — On
dan da şikâyetçiyiz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Onun için aziz arkadaşlarım, daha önce Ankara 
Anlaşmasını, bizzat ikili anlaşma değil de, tek 
devlet olmaya gidici gayeleri benimser bir edâ 

ı altında imzalanmış olmanın talihsizliği üzeriniz-
I dedir. Ancak bu yoldan kendi prensibiniz, da-
I ha doğrusu «Ortanın solu» prensibini vuzuha 
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kavuşturduktan sonra, bu yoldan bu hâdise ce
reyan etmiş olduğu halde, asıl bulunmanız ica-
beden noktaya nasıl geleceksiniz? Bu, tabiî si
zin mevzuunuz, ama üzerinde durmanız lâzım. 
Siz, bu kapitalist, sömürücü düzene biz aynı 
rejim altında tek devlet olmaya gideriz diye
mezsiniz. 

Aziz kardeşlerim, Millî Nizam Partisinin Or
tak Pazar hakkındaki görüşü açık ve kesindir. 
Biz, Türkiye'nin Batı ile tek devlet olmasını ga
ye edinen ve asıl gayesi siyasi ve ideolojik olan 
Ortak Pazar'a kökünden «hayır» diyoruz; ne 
bugün, ne yarın... Ancak, Batı ile, bugünkü Or
tak Pazar memleketleriyle, ona diğer memleket
ler de ilâve edilirse onlarla, hattâ bütün diğer 
memleketlerle millî menfaatlerimizi gözeten iki
li anlaşmalara «evet» diyoruz. Bir ispanya, bir 
Yugoslavya, bir israil'in yaptığı gibi, ikili an
laşmalar yapılabilir, fakat Batı ile tek devlet 
olmaya gidilemez. 

Eğer, «Bugün bunu bu Meclisten iki - üç oy 
farkı ile geçiririz de, her gün bu yola yürürüz» 
derseniz, bilesiniz ki, aziz Türk Milleti hakikati 
öğrendiği gün bunun hesabını sizlerden sora
caktır. Bu aziz Millet Avrupa ile tek devlet 
»olmaya gidemez, haberiniz olsun, ikili anlaş
ma istediğiniz kadar yapın, fakat tek bir si
yasi devlet olmak... öyle şey olmaz. Bizim bü
tün tarihinizle tezat teşkil eder, bütün varlı
ğımızı ve bekamızı orta yerden kaldırır. Böy
le bir şeye ne kanunlarımız, ne Anayasamız, 
hiçbirisi müsaade etmezler, haberiniz olsun. 

Muhterem kardeşlerim, ortak pazar bu si
yasi devlet olmayla olmaz. Ticari anlaşmaya 
gelince; onun teknik tarafları üzerinde in
şallah duracağız. Ticari anlaşma da bugünkü 
mahiyetiyle ne zaman olur? Bizim millî gelir 
'seviyemiz Avrupa'nın millî gelir seviyesine yak
laşır, Türkiye'de ciddî tedbirler alınır; «Gel ar
kadaş, şimdi seninle iktisadi sahada düelİo 
yapalım» denir. Bugün (bizim elimizde bıçak, 
onların elinde makinalı tüfek varken, nasıl 
olacak da biz bunlarla bir düelloya çıkacağız? 

Aziz kardeşlerim, ikili anlaşma; bizim şart
larımızı »gözeten, menfaatlerimizi gözeten, bi
zim sanayimize hakikaten rekabet gücü ka
zandıracak bir mâna içerisinde her zaman ya
pılabilir, fakat bir ticari anlaşmaymış gibi 

gösterip te, Avrupa ile tek devlet olmaya git
meyi aklınızdan silin, bu mümkün değildir. 

Muhterem kardeşlerim, millî nizam, aslında 
başlangıçta da arz ettiğim gibi, yaklaşmak ve 
ticari münasebetleri, diğer kültürel münasebet
leri ilerletmek bakımından ancak, tarihî ve 
kültürel bağlarla bağlı olduğumuz ve iktisadi 
seviyelerimiz arasında bir muvazene bulunan 
müslüman memleketlerle ortak pazara gide
bilir ve buna gitmesinde de fayda mevcuttur. 
Sebepler çok açıktır. 

Bugün müslüman memleketlerin elinde pet
rol, kalay, manganez, kauçuk gibi çok mühim 
stratejik maddeler vardır. Zengin petrol kay
naklarından dolayı müslüman memleketlerin 
ellerine Dolar geçmektedir. Geniş ve muazzam 
bir pazardır. Türkiye sınai mamul ihracatına 
imkân bulalbilir ve TDÖylece bu memleketlere 
halen italya'nın, Fransa'nın, Yunanistan'ın, 
Macaristan'ın, Bulgaristan'ın, hattâ her gün 
bizim caddelerimizi eze eze geçerek götürdük
leri »çeşitli satış mallarını bizim aziz memleke
timiz götürüp kendilerine satabilir. Ondan 
dolayı eğer 'münasebetlerimizi artırıp, birta
kım hususi bağlantılar içerisinde iktisaden 
kalkınmamızı, kültürel münasebetlerle büyük 
;Mr âlemin desteğini temin etmek istiyorsak, 
biz tarihî ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz 
müslüman memleketlerle bir müşterek pazara 
gidebiliriz. 

' l"^ Libya'nın 5 yıllık plânında Bingazi 
Eyaletinin yatırım miktarı 75 milyar lira civa
rındadır. Bugün buranın ihtiyaçları birtakım 
binalar, kışlalardır. Bunların inşaat malzeme
lerini tamamen Türkiye'den götürüp teslim et
memiz mümkündür. Halbuki bunlar Yunan
istan'dan, italya'dan Fransa'dan gidiyor. Biz 
(burada daha sayei hükümet vasitasiyle Libya'-
daki bir ihaleye iştirak için teminat mektu
bu alaımııyoruz. Bir seneden fazla uğraşılmıştır 
bir teminat mektubu almak ve buna imkân ha-
zırlıyacak tedbirlerin temini için. O itibarla 
muhterem kardeşlerim, aslında bu memleket
lerle ticari münasebetlerin geliştirilmesinde 
ook büyük bir fayda vardır. 

Bu noktada yüksek müsaadelerinizle tu
tum ve zihniyeti Yüce Meclisimize ve aziz Mil-
letimlize buradan açıklamak için bir noktayı 
arz edeceğim. 
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Bundan 3 • 4 sene önce bendeniz Odalar 
Birliği Genel Sekreteri bulunduğum zaman 
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir ti
cari anlaşmanın kurulması için gerekli görüş
meleri yapmak üzere, Hükümetlin de müsaade
siyle, Suudi Arabistan'a gittim. Suudi Ara
bistan Kiralı Majeste Faysal ile bizim Suudi 
Arabistan Elçimiz de birlikte olmak üzere, 
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir tica
ret anlaşmasının temel görüşmeleri üzerinde 
mülakatta bulunduk. Bu görüşme, Türkiye ile 
Suudi Arabistan arasında takriben 80 ilâ 100 
milyon dolarlık bir ticaret anlaşmasının teme
lini teşkil etmek üzere yapılmıştı. 

Bu anlaşmada biz Suudi Arabistan'dan, bu
günkü yabancı petrol şirketlerinden değil, 
ham petrolü direktman alarak 40 - 50 milyon 
dolarlık hammaddeyi Suudi Arabistan'dan ge
tirebileceğimiz, 

Bizim işçilerimizin taşınması için, o tarih
te hava seferlerimiz Hava Yolları zayıf ol
duğu için, Suudi Arabistan'ın kuvvetli jet 
uçaklarından faydalanarak yılda 5 - 10 milyon 
dolarlık Suudi Arabistan'ın bize yine ilâve 
hizmet yapabileceği, 

Hac mevsimi esnasında takriben 15 mil
yon dolarlık hizmetin yine Suudi Arabistan 
tarağından btee dolarla değil de, Türk parası 
ile yapılabileceği, 

Görüşüne vardık. Bu suretle Suudi Arabis
tan 80 - 100 milyon dolarlık bize hizmet ya
pacak, biz de buna mukabil Suudi Arabistan'a 
15 - 20 milyon dolar, yalnız bir Hac mevsimi 
esnasında kesilen 1 milyon koyunun bedel ola
rak bu koyunları teslim edeceğiz. Bizden ka
çak olarak Suriye'ye gidiyor, oradan da Suudi 
Arabistan'a gidiyor. Halbuki gerek Suudi Ara
bistan İdaresi, gerek bizim idaremiz bunların 
kaçak gitmesi yerine resmî muamele olarak 
yapılmasında taraftardılar. Bu koyunların be
deli 15 - 20 milyon dolar tutuyordu. 

Ayrıca, bizim orada bu koyunların kesil
mesi için modern mezbahalar, diğer sınai 
tesisler kurmamız mümkündür. Sonra inşaat 
malzemesini bizim teslim etmemiz mümkündür. 
Sanayi mamullerimizi toraya göndermemiz müm
kündür ve oranın yiyeceğini göndermemiz 
mümkündür. Bugün Bulgaristan'ın, Macaris
tan'ın kamyonları ile onların etleri bizim üze
rimizden gidiyor. 

Yüce Meclisin dikkatini çekeceğim husus 
şudur : Bu öngörüşme yapıldıktan sonra Sa
yın Hükümet Başkanı Demirel'e bendeniz bu 
görüşme hakkında geldim, malûmat arz ettim. 
Dedim ki, Suudi Arabistan böyle bir ticaret an
laşmasını yapmak hususunda temelde bizimle 
hemfikirdirler. Yalnız bir Hac mevsimi yaklaş
maktadır. Majeste Faysal, «Bu Hac mevsimin
den sonra yetkilileriniz gelsinler, bütün bu tica
ri kalemlerin taallûk ettikleri vekâletlerle bu 
anlaşmalar yapılsın, biz buna canügönülden ta
raftarız» diyor. 

Bendeniz bu anlaşmanın detayını gelip de Sa
yın Demirel'e naklettiğim zaman, bir nokta daha 
o gün dikkatimi çekmiştir. Kendileri dedi
ler ki, biz bu hampetrolü Suudi Arabistan'dan 
alamayız. Niçin dedim? Buna Avrupa Konsorsi-
yomu müsaade etmez dediler. E! Etmezse etme
sin.. Avrupa Konsorsiyumu bize bir senede za
ten 40 milyon dolarlık bir yardım yapıyor. Onun 
yerine 100 milyon dolarlık dış ticaret açığımızı 
kapatacağımız bir imkân var ortada. Hayır, bu 
olamaz, dediler. Bendeniz, niçin olamıyacağını 
icabettiren zihniyetin içinde ne vardır, bunu 
bilmem mümkün değil aziz kardeşlerim, fakat 
dikkatlerinize arz ediyorum; neden biz hampet-
rolümüzü bugünkünün yan fiyatına Suudi Ara
bistan'dan almıyoruz? 

Aziz kardeşlerim, ikinci bir noktayı daha 
açıklıyayım; Mersin'de bir gübre fabrikası kur
duk. Bu gübre fabrikası için ilk önce bize ba
tılıların getirdikleri en küçük teklif 31 milyon 
dolardı. Bilâhara müzakerelere oturuldu, Ku
veyt'le anlaşarak hazır parayla ihaleye çıkartıl
dı. Batılıların 31 milyon dolara teslim edecek
leri fabrika, teçhizatı, 20 milyon dolarla mu
kaveleye bağlandı. Hattâ 20 milyon dolarla 
mukaveleye bağlanan bu tesislerin içindeki ilâve 
maddeleri göz önüne alırsak, bu tesisi aynen 
batıdan alsaydık 40 milyon dolara alacaktık. 
40 milyon dolara alınacak olan bir tesis 20 mil
yon dolara alınmıştır. Fakat maalesef Kuveyt le 
olan bu çalışmalar çeşitli yönlerden, çeşitli se
beplerden rahatsızlık verici bir hal aldı Bu 
sebeplerin de araştırılması çok yerinde olur. 
Kuveyt'liler şimdi bu işbirliğinden son derece 
şikâyetçi bulunuyorlarmış; «Yoksa bu bir baş
langıçtı, bundan sonra çok daha fazla yatırım
lar yapmaya iştahlıydık», dedikleri hakkında 
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sözler geliyor kulaklarımıza. Bütün batılılar bir 
ton amonyağı 45 dolardan daha aşağı veremiye-
ceklerini kesinlikle bildirdikleri halde, Ku
veyt'ten 35 dolara amonyak gelmek üzere bu 
tesislerin kuruluş projeleri hazırlanmıştır. Bu da 
iktisadi şartlar halamından çok tabiî bir husus
tur. Elbette petrol neredeyse gübre orada ucuz 
olacaktır. Çünkü bugünün gübresi, bilindiği gi
bi, petrolden yapılmaktadır. Kimse, petrol kay
nağına sahip memleketler kadar ucuza gübre ya
pamaz. 

Şimdi soruyorum aziz kardeşlerim, biz 
bu petrol kaynaklarını alsak, gübreyi biz 
yapsak da, bugün Avrupa'nın 5 ku
ruşa aldığı hampetrolü 150 kuruşa bize 
gübre olarak satışı yerine, biz 5 kuru
şa aldığımız hammaddeyi 150 kuruşa güb
re yapıp Avrupa'ya satsak, bu mu Türkiye'
nin menfaatine olacak, yoksa, ne pahasına olur
sa olsun, «Biz Müşterek Pazara gideceğiz» de-
yipte, biraz sonra katma protokol içerisin
den size arz edeceğim şu tutum içindeki hare
ket mi iktisadi kalkmamıza yardımcı ola
cak? Bunu Yüce Meclisin takdirlerine arz ede
rim. 

Aziz kardeşlerim, hakikat şudur ki, Tür
kiye'de bugün müşterek pazara girmeye ta
raftar olan sadecs memleketimizdeki bir küçük 
azınlık ve çok üzülerek tesbit ettiğimiz gibi, 
A. P. nin yöneticileridir. Bundan başka bizim 
memleketimizde Müşterek Pazara girmeye ta
raftar okın yoktur. Memleketin bütün müesse
seleri ıbir bir bildirilerini neşrettiler. Geçen se
fer bunları konuştuğumuz zaman Sayın Mali
ye Bakanı buraya geldiler; «Acaba Sayın Er-
bakan ne ile tesbit etmişler bunu? Onlara göre 
böyledir, bize göre de şöyledir» dediler. O ta
rihten bu güne kadar geçen bütün hâdiseleri ta
kip buyurduklarını zannediyorum. Bugün Tür
kiye'de A. P. yöneticilerinden başka Müşterek 
Pazara taraftar olduğunu ilân eden, bildiren 
bir tek müessese varsa lütfen burada kendileri 
bildirsinler. Ama ben kendilerine kırk tanesini 
sayayım. Bütün üniversiteler, ilim adamlarımız, 
bütün mühendis odaları, teknik ve sanayi ile 
ilgili müesseseler ve memleketimiz içerisindeki 
bütün düşünürlerimiz Müşterek Pazara karşı 
olduklarını ve bilhassa bu kadar alelacele Müş
terek Pazar'a girilmesinin karşısında oldukla

rını bildirileriyle neşrettiler. Siz de bir bildiri 
lütfediniz, burada ifade buyurunuz ki «filânca 
müessese de Müşterek Pazar'a, hele böyle ha
zırlıksız olarak, girilmesine taraftardır» deyi
niz. Ben size sayıyorum, isterseniz kırk tanesini 
de saymamız mümkündür. 

Yine A. P. yöneticilerinden ve Sayın Hükü
metimizden kendilerinin bu mevzuda suçlu ol
madıklarını izah sadedinde buradaki konuş
maları esnasında bir noktayı açıklamalarını 
hassaten rica ediyorum. Bu sayacağınız, «şu şu 
faydaları getiriyor» diyeceğiniz faydalar niçin 
ikili anlaşma ile yapılmıyor da tek Devlet ol
maya giden Ortak Pazar'la yapılıyor? Bunu da 
açıklarsanız çok memnun olacağız. 

Muhterem kardeşlerim, A. P. nin yönetici
leri neden buna taraftar olduklarını bugüne 
kadar konuştular. 15 Mayıs tarihli toplantıda 
burada, Yüce Mecliste ve Sayın Demirel'in de 
bilhassa 1 Ağustos 1970 tarihli basın toplantı
sında söylediği sözler, niçin girmeye taraftar 
olduklarını ortaya koyuyordu. 

Söylenen sözler şunlardı: «Biz gerek temel 
felsefe...» 

Gerek geçen sefer burada A. P. sözcüsü ar
kadaşımızın dayandığı temel felsefe, gerekse 
Sayın Demirel'in 1 Ağustos 1970 tarihli basın 
toplantısındaki temel felsefe «Biz Batı ile kay-
ııaşamazsak kalkmamayız.» prensibine ve felse
fesine dayanmaktadır. 

Demirel, bu basın toplantısında aynen şu 
sözleri söylemiştir: 

«Türkiye bir buçuk asra yakın Batıya dö
nük bir politika uygulamaktadır. Cumhuriye
tin kuruluşuyla birlikte Batıya yönelme Türki
ye'nin titizlikle üzerinde durduğu bir prensip 
haline gelmiştir. Batılılaşma, esas anlamiyle en 
yüksek çağdaş uygarlığa erişme.,» 

Batılılaşma, esas anlamiyle en yüksek çağ
daş uygarlığa erişme mânasına geliyormuş. 

« Ona ayak uydurma demektir. Dün ol
duğu gibi bugün de Türkiye Batılılaşmadan bu
nu anlıyor, bu anlayış içerisinde çeşitli uluslar
arası kuruluşlara katılıyor, bu çerçeve içinde 
Batı ülkeleriyle kader birliği yapıyor.» diyor. 

Aziz kardeşlerim, bir defa bu sözleri alıp 
incelediğiniz zaman bu felsefe sanki, «dün» 
diye, yukarıdaki tâbiri kullandığı zaman bizim 
aziz milletimizin tarihi, içimize kozmopolit fikir 
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cereyanlarının girmeye başladığı son birbuçûk 
asırlık devreden ibaretmiş gibi bir düşünce 
tarzına dayanıyor ve Ortak Pazar, Batıya ayak 
uydurlmaktan ibaretmiş gibi gösteriliyor. 

Size deminden beri boşuboşuna demiyorum: 
Bizim idarecilerimiz Ortak Pazar'ın ideolojik 
ve siyasi tarafını milletten saklıyorlar. Ortak 
Pazar, Batıya ayak uydurmak değil, Ortak Pa
zar Batının ayakları altında ezilip, ona işçi 
uşak olmak mânasına gelir. Çünkü, demin size 
arz ettiğim bu konseyin içerisinde, dörtyüz mil
yonluk Hristiyan Meclis ve konseyin içerisinde 
36 milyonluk Türkiye bir oyla temsil edilecek. 
Sadece orada alınmış olan kararları bir umumi 
vali gibi gelip burada tatbikten başka bir iş yapıl-
mıyacak, maazallah Ortak Pazar'ın gayesi ta
hakkuk ettiği zaman. Türkiye Devleti kalmıya-
cak, bu Yüce Meclis bir Belediye Meclisi haline 
dönecek, Allan muhafaza buyursun! Onun için 
Oftak Pazar'la tek Devlet olunulmaz. Bu söz
leri söyliyen kimse, sanki Roma Anlaşmasının 
12 nci, 25 nci, 40 - 45 nci, 57, 58, 67 nci, 89 ncu 
caddelerini hiç okumamış ve bu sözleri söyler
ken o tarihte parafa edilmiş bulunan katma 
protokolün en başta 41 nci maddesi olmak üze
re 22, 43, 44, 45 ve diğer pekçok maddelerini 
hiç okumamışa benzemektedir. A. P. yöneticile
rinin Türkiye'yi böyle bir badireye sürükleme
leri, hiçbir zaman Allah'ın izniyle mümkün ol-
mıyacaktır ve bütün bu çeşit mütalâalariyle 
riçbıir zaman, bu mütalâaların hepisi birden 
toplanışa «neden ikili anlaşma değil de tek Dev
let olma» sözünü izah edemiyecektir. 

Eğer biz, Batı ile bu mânada tek Devlet 
olacak isek, bu felsefenin sahiplerine soruyo-
bizim aziz milletimiz neden Çanakkale Harbini 
yapmıştır, bizim aziz milletimiz neden istiklâl 
Harbini yapmıştır? Bıraksaydık bu harbleri, 
hiç yapmasaydık. Gelselerdi buraya bir gün 
önce Ortak Pazar istedikleri tarlaları satmalıp 
istedikleri fabrikaları kursalardı. Bu harbler 
niçin yapıldı? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Serserilik 
yapma. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Çok ca
hilsin. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Ne alâkası var. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hahambaşı-

sın, Hahambaşı. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —Bi
zim Avrupa üe Itek devlet olmaya gidişimiz 
felsefesinde talanlar bu noktanın izahında »güç
lük çekeceklerdir. 

BAŞKAN — Lütfen yerimizden konuşmıya-
lım. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Muhterem kardeşlerim, şimdi bu Ihayatî nok
talan açıkladıktan (sonra, 'gensoru önergemiz-
deki birinci İthamımızın ne kadar haklı bir 
itham olduğunun takdirimi Yüce Meclise bı
rakıyorum. —' 

ikinci ithamın konusuna 'geçiyorum. 
Bu ithamdan, yukarıda da belirttiğim, gibi, 

Hükümet; «Bir Ankara Anlaşması vardır, ne 
yapayım, ben bunun tatbikatiyle meşgul ola
yım, demek suretiyle 1 nci maddeden kaçın
maya çalışacak. Fakat bu Ankara Anlaşması
nın geçiş dönemine 'girmek .hususunda istical 
gösterdiğine ait kusur, kabahat ve suçlarını 
orta yerden kaldıramıyacaktır. 'Çünkü aziz kar
deşlerim, 'geçen seferki oturumda da açıkladık, 
bir defa 1 Aralık 1970 tarihinde pazarlık ma
sasına oturmadan Hükümet erkânı Ortak Pa
zara girmek (hususunda istical göstermişler, hat
tâ' «ne pahasına olursa 'olsun gireceğiz» demiş
lerdir. Geçen sefer geldi kardeşlerimiz buraya, 
«Biz böyle bir şey demedik» dediler. Fakat söy
lenen sözleri 'alıp okunduğu zaman... Avrupa 
da ©ok iyi biliyor ki, bugünkü A.P. yöneticileri 
biran evvel Ortak Pazara girmeyi istemektedir
ler. Böyle bir isteyişin, dalha müzakereler baş
lamadan ortaya konması (milletimizin aleyhime 
olmuştur. Nitekim, müzakere masasına oturul
duğu zaman bizim millî menfaatlerimizle bağdaş-
mıyacak birtakım teklifleri karşımıza (getirmek 
cesaret ve imkânlarını buldular. 

Sonra Hükümet, bu müzakereleri yürüten 
teknik 'heyetlere politik baskı yapmıştır. Ge
çen sefer Devlet Plânlama Teşkilâtı, hattâ 
şimdi Tarım Bakanlığının uzmanları, Türkiye'
nin bu katma protokolüne taraftar olmadıkla
rı halde Hükümet yetkilileri buraya kalktılar 
geldiler, dediler ki; «Efendim ne demekmiş 
Plânlama bizden ayrı fikirde olurmuş. Plânla
ma, devlet içinde devlet midir Plânlama, el
bette Hükümet ne isterse onu kabule mecbur
dur» şeklinde ifadeler kullandılar. 

Aziz kardeşlerim işte bizi bu zihniyet yı
kıyor. A. P. yöneticilerini bu zihniyet yıkıyor. 

— 249 — 



M. Meclisi B : 20 11 . 12 . 1970 O : 1 

Buradaki incelik şudur : Plânlama sizin her de
diğinizi kabul edecekse niçin vardır? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Müşavir-
dir, müşavir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — iSi'zi de mü
şavir 'olarak kullandık, «sız de (bizim müşaviri-
mizdiniz. 

NECMETTİN (ERBAKAN (Devamla) — 
Evet, fakat müşavir olan Plânlama «Ortak Pa
zara girmeyin» diyor. Ne kıymeti kaldı bu mü
şavirin? 

Aziz kardeşlerim, Tbugün de Plânlama teşki
lâtının neşriyatından konuşuyorum. Genso
rum gündeme alındığı zaman, inşallah Plânla
ma Teşkilâtının neşriyatında Ortak Pazara 
girmenin maJhzurlarına ait bütün satırlarını, 
vaktimiz müsait olur, size kir (bir arz ederim; 
bunlar, resmî vesikalarda mevcudolan hususlar. 

İkincisi aziz kardeşlerim, Hükümet, Ortak 
Pazar müzakereleri yapılırken, demin gensoru 
önergemde belirttiğim gibi, bir valhîm hata iş-
lem:'r»tir. Bu vahim lıata nedir derseniz (elindeki 
kâğıdı Genel Kurula göstererek) buyurunuz, i»ş-
te elâmde tutuyorum. Elimde tuttuğum nedir? 
Elimde tuttuğum aziz kardeşlerim, 27 Mart 
1970 tarihli 13159 numaralı Resmî Gazetedir. 
Bu Resmî Gazetede 6/11496 sayılı bir karar 
vardır. Resmî Gazetede neşrolan bu karar ne
dir biliyor musunuz Yüce Meclis üyeleri? Bu 
karar, Türk Yüksek Plânlama Heyetinin ve 
Hükümet''.! bizim Bürükserdeks müzakere he
yetimize gizli lolarak vermesi icabeden talimat
tır. Bürüksel'deki heyete verilen talimat, mü
zakereler esmasında Türkiye'de Resmî Gazete 
ile neşrolunmuştur. Bu, büyük bir siyasi skan
daldir. Dünyada hangi devlet ciddiyetiyle bu 
hâdiseyi bağdaştıralbilirsiniz? Müzakere bit
meden, verilen talimat resmî gazete ile neşrolu
nuyor. İşte Resmî Gazete burada. Bu talimat, 
22 Temmuz 1970 tarihinden önce neşrolunmuş
tur. 22 Temmuz 1970 de protokol açıklanmadan 
hiç değilse... Kaldı kj 22 Temmuz 1970 de <bu 
talimattaki maddelerin pek çoğu kabul edil
memiş olduğu için Devlet prestijini korumak 
bakımından bunun neşri büyük bir skandaldir, 
Hükümet mesuldür. Bu neşriyatın hesabını ver
mekle mükelleftir. Millî menfaatlerimiz bunlar
la rencide oluyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bağırma 
lan!. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Nasıl olurda daha konuşmalar sona ermeden 
verilen bir talimat resmî gazete ile neşrolunur, 
karşı tarafın bundan malûmatı olur? Burada 
bakınız, daha birinci madde «Katma protoko
lün yürürlüğe girişinden itibaren topluluk Tür
kiye'ye kendi iç rejimini uygulayacak, yani bil
cümle gümrük ve benzeri vergilerle miktar kı
sıtlamalarında derhal ve tamamen sıfıra irca 
edecektir» diyor. Halbuki bu talimat, katma 
protokolde kabul edilmemiştir. Bu hâdise baş
ka memleketlerde Hükümetin istifasını gerekti
rir. 22 Temmuzdaki protokolda bu talimattaki 
maddelerin hiç birisi kabul edilmemiştir. Evet, 
bir gizli talimattır, hepisinin kabul edilmesi 
şart değil ama, açıkladıktan sonra bunun dö
nüşü olmaz, devlet ciddiyeti bunu gerektirir. 
insan, hiç dönmiyeceği maddeyi açıklayabilir-
96 o zaman kendisini belki bir derece savunabi
lir. Hem neşret, hem «budur talimatım» de, 
hemde seksen derece geri dön, bambaşka bir 
protoklün imzala gel.. Elbette, bu işin mesu
liyeti vardır aziz arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlarım, bakınız bir defa işe şu 
sözle gidiliyor; «Biz batılılaşmayı çağdaş, en 
yüksek medeniyet seviyesine erişmek mânasın
da anlıyoruz, bunun için Ortak Pazara gidiyo
ruz», deniliyor. 

Aziz arkaadşlarım, bir ticari görüşmeye gi
derken, «siz bizim idaalimizsinıiz» diye masaya 
oturulur mu? Bu ne biçim zihniyettir, bu ne 
biçim komplekstir? Bin yıllık tarihimizde biz 
böyle mi hareket ettik bu Batıklara karşı? 
«Siz bizim idealimizsiniz» diye bu milletin bin 
yıllık tarihini, eskileri bırakın, tek bir söz gös
terebilir misiniz? Bu ne biçim sözdür? Tutuyor 
basın toplantısında «Batılılar, batılılaşmak bi
zim çağdaş uygarlığımızın hedefidir, onun için 
sizin aranıza geliyoruz» diyor. Bu sözü söyliyen 
insana, sadece «alt kata buyurun» derler, de
min söylediğim üç katlı binanın alt katına bu
yurun derler. 

Aziz kardeşlerim; Türkiye, bugünkü Hükü
met tarafından hiçbir ciddî hazırlık yapılma
dan müşterek pazarın geçiş dönemine sokulmak 
emrivâkinin içindedir. Hiçbir hazırlık yapıl
mamıştır. Hazırlık devresi esnasında 5 yıllık 
A. P. idaresi esnasında memleketimizde hiçbir 
hazırlığın yapılmadığını geçen sefer burada 
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lafsilâtiyle izah ettik. 15 Majyıs 1970 tarih 
81 nci birleşimin zabıtlarını alıp okuyunuz. Ne 
kadar gariptir ki; hazırlık olarak neler yapıl
ması icabettiğini, gerek bendeniz burada madde 
madde fiilen zikrettiğim zabıtlarda sara
haten yer aldığı halde, gerekse, Halk Par
tisi adma konuşan arkaadşımın «Biz daha bunu 
imzalar imzalamaz 200 maddelik yapılacak bir 
esas plân hazırlamıştık» deyip de o plânın var
lığından haber verdikleri halde, bütün bu tek
nik hususlar bir bir belirtildiği halde, Sayın 
Demire! 1 Ağustos tarihinde basın toplantısına 
çıkıyor; «Hazırlık yapılmamıştır, diyorlar ama, 
ne hazırlığı yapılacaktı, bunun hakkında hiç
bir şey söylemiyorlar» demek cesaretini göste
riyor. Ya zabıtları okumuyor veya burada bu
lunmuyorlardı belki, böyle şey olur mu aziz 
kardeşlerim? Açınız, 81 nci birleşimin zabıtla
rını okuyunuz. Neler yapılması icalbettiği bir 
bir sayılmış, öbür taraftan (1 Ağustos) tarihli 
basın toplantısında «Hazırlık yapılmamıştır 
ama, ne hazırlığı yapılmamıştır? Bu hususta 
madde zikretmiyor» diyorlar. 

Aziz kardeşlerim; Hazırlıkların neler olması 
icabettiği uzun uzun konuşuldu, bunun için 
vaktinizi almıyacağım. Ancak, geçen sefer de 
belirtildiği gibi, şu hakikati bir kere daha 
(belirtmekte fayda var. Şayet; hazırlık döne
mi olmasaydı.. 

Aziz arkadaşlarım; bir noktaya bilhassa 
dikkatlerinizi çekerim. 5 yıllık A. P. yöneti
minde hazırlıklar vasıtasiyle Türkiye'nin Müş
terek Pazara girmesi daha münasip bir nok
taya getirilmedi, bilâkis çok daha geriye götü
rüldü. Çünkü; 5 yıl önce bu memlekette, hiç 
değilse, bir altın 141 lira iken, bugün 280 
liraya çıkmıştır. Paranın kıymeti düşmüş, 
her şey ateş pahasına çıkmış, memleket borç 
altına girmiş, ağır vergiler altında nefes ala
cak halimiz yok, ufacık bir dar ekonominin 
sırtına bütün bu yükleri koyduktan sonra sen, 
gel bu Avrupalıyla rekabet et, «Ben kapıları 
açıyorum, rekabetsiz iş olmaz» gibi bir felsefe 
ile memleketi yık, batır. Buna, bu Meclis 
Allanın izniyle müsade etmiyecektir aziz kar
deşlerim. 

Bir hususu bilhasa açıklamak isterim. Bun
lar bütün teferruatiyle geçen sefer anlatıldı. 
A. P. iktidarı idareyi eline aldığı zaman bir 
Ferguson traktörü 24 000 lira idi, şimdi 50 000 

lira. Bu traktörle köylü çalışacak, Bulgaris
tan'dan, yahut da bilmem nereden, oraya 
domates ihraceden memleketlerden ve İtalya'
dan daha ucuz domates istihsal edeceğiz de üh-
racedeceğiz. 

Aziz kardeşlerim; bütün bu pahalılıkları 
bir tarafa bırakalım, bendeniz 15 Mayıstan bu
güne kadar geçen 6 ay zarfındaki feci tatbi
katı sadece şu konuşmamla dile getirerek, 
eski konuşmalara bir ilâvede bulunmaya mec
buriyet hissediyorum. Bırakınız 5 yılda hiçbir 
hazırlık yapılmadığını, «Müşterek Pazara gi
riyoruz, girdik» dediğiniz, şu geçen 6 ayda 
ne yaptınız? Büsbütün memleketi feci bir 
çıkmazın içerisine soktunuz. 6 ay önce Avru
pa'da Müşterek Pazar memleketlerinde bir 
dolara satılan bir yedek parça Türkiye'de 
•bir kamyoncunun eline 30 'liraya geçiyordu. 
Bugün sayei Devletinizde sadece 6 ayın içe
risinde bir dolarlık aynı yedek parça, kam^ 
yon sahiplerinin eline 60 liraya geçiyor. Av
rupalı 15 liraya parçayı alıp satacak, biz 60 
liraya parçayı alıp satacağız, sonra da «sizinle 
rekabet edeceğiz» diyeceğiz. Yalnız 6 ay içe
risinde büsbütün feci durumlar ihdas edil
miştir. 

Görüyorsunuz 4 milyar tutacak dedik, 6 - 7 
milyarı buldu, memur maaşlarına zam. Şimdi 
bugünkü bütçenin hailini görüyoruz. Meclise 
getirilen bütçe, bütün bu 37 milyarlık bütçe 
bir küçücük ekonominin sırtına binecek, şura
daki üç tane bizim basit imalâtçımız Ibu yük
lerin altında Avrupa ile rekabet edecek, öyle 
mi? Bu mümkün mü aziz kardeşlerim? 

Siz her geçen gün sadece bu memleketi 
iktisadi bakımdan Avrupa'ya nazaran son de
rece geri götürüyorsunuz. Bu halinizle nasıl 
olur da «Hazırız» diyebiliyorsunuz? Buna 
hayret (etmemek elde değil. Yalnız, bütün bu 
meselelerde bizim Hükümet erkânımız açık 
konuşmadığımız halde, Arupahlar geliyorlar 
ve bu hususta -gerekli açıklamaları saf saf, 
yine onlar yapıyorlar. Meselâ; Türkiye Ortak 
Pazar Konseyinin Başkanı Menso buraya ge
lip konuştuğu zaman sarahaten şunu söy
ledi; «Siz aslında Müşterek Pazara girmeye 
hazır değilsiniz.» Genel Sekreter Emile Noel 
ise; «Türkiye müşterek pazara girmeye hazır 
değildir. Ama, Başkanvekilimizin tutumu mev
cut şartlara meydan okumadır.» diyor. 
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Muhterem milletvekilleri; hakikatte işin iç
yüzünü biz biliyoruz. Bu, mevcut şartlara mey
dan okuyan bir kabadayılık değil, bu, sadece 
ne yaptığını bilmemektir ve bu, sadece öyle bir 
harekettir ki; işte iki gün önce Avrupalı pat
ronların temsilcilerinden Hollandalı Ham Loeff 
gelmiş, «Ortak Pazar'a girmesinden dolayı Tür
kiye'ye medyunuz» şeklinde bir sözü ağzından 
kaçırmıştır. Ne demekse, medyunlarmıs bizim 
Ortak Pazar'a girmemize» nin izahını Sayın 
Hükümet gelip burada yapabilecek mi? «Med
yun» ne demek? Medyunlarmıs, bizim Ortak 
Pazar'a biran evvel girmemizden medyunlarmıs. 
Siz istediğiniz kadar milletten hakikati sakla
yın, gelen birtakım saf avrupalılar bunları açık 
açık millete bildirmektedirler. 

Aziz kardeşlerim; size bendeniz, Sayın Hü
kümetin «Biz Ortak Pazar'a girmeye hazırız» 
sözünün aslında ne olduğunu bir hâdiseyle açık
lamak isterim. 

(Sayın Maliye Vekilimiz geçen sefer bu kür
süye geldiler, «siz hiçbir hazırlık yapmadınız, 
Türkiye'yi 5 senede sadece geri götürdünüz. 
Eğer 5 sene önce, hazırlık devresinin başlangı
cında geçiş dönemine girseydik daha iyi bir 
şartla, şimdi (büsbütün geri gitti» dediğim za
man, kalktılar buraya geldiler, dikkat buyu
run Yüce Meclis üyeleri; Maliye Vekili bura
da buyurdular «Ne demekmiş hazırlık yapma
dık, her şeyimiz hazırdır» dediler. Sonra ne de
diler? O zaman ben dedim M; bu katma pro
tokolün Meclise gelmesi lâzım. Anayasada, 
kanunlardaki maddelerini izah ettim. Maliye 
Vekilimiz buraya geldiler; «Sayın Erbakan 244 
sayılı Kanundan lâf etmediler. Bu kanuna göre 
Meclise gelmesi lazımsa Katma Protokol gele
cek, Meclise gelmesi lâzımdeğilse gelmiyecek-
tir.» dediler. Zabıtlarda, sayfa 770 te aynen 
geçmiştir. 

Aziz kardeşlerim; bu ne biçim bir hükümet
tir, ne biçim bir hazırlıktır M, Allah aşkına, 
«Biz her bakımdan hazırız.» diyen bir Hükü
met Katma Protokolü Meclise getirecek mi, ge-
tirmiyecek mi? Daha bunun o günkü durumu
nu incelememiş. Geri kalanını siz hesabedin. 
Bu Hükümet ciddiyetiyle bağdaşır mı? Geliyor 
buraya «Gelecekse gelecek, gelmiyecekse gel-
miyecek.» diyor. Hiçbir dünya parlâmentosun
da böyle bir tutum gördünüz mü aziz kardeş

lerim? Bilesiniz ki, her sahadaki hazırlık da ay
nıdır, haJberiniz olsun. Bunların hazırlıkları ay
nen budur: «Gelecekse gelecek, gelmiyecekse 
gelmiyecek.» Açın zabıtları 770 nci sayfada 
okuyun, Türkiye Müşterek Pazar'a girmeye 
hazırmış. Neden öyle dedi? O anda o mevzu 
gensoru içinde yoktu, burada açığa çıktı. Sa
yın Demirel'le irtibat kuramadı. Demirel bunu 
Meclise getirerek mi yürütecek, getirtmeden 
mi yürütecek? Ne olduğunu bilmediği için, «Ne 
olur ne olmaz» dedi, buradan ihtiyatlı gitti. 
Bunu bilmiyen var mı? 

Nitekim, 22 Temmuzda anlaşmayı imzaladı
lar. Hariciye Vekili 29 Temmuz tarihli Milliyet 
Gazetesinde aynen «Geçiş dönemine girmekle biz 
birşeyi bitirmiş değiliz. Aksine birçok şeylere 
başlıyoruz. Her çevrenin vecibe ve sorumlulukla
rı kendine göre arttığı çetin bir imtihan safha
sı içindeyiz.» diye bir edebiyat cümlesi yaptı
lar. Dikkatinizi şuraya çekiyorum; «Geçiş dev
resine girmekle» diyor. En ince noktasına ka
dar dikkat etmesi gereken bir Hariciye Veki
li. Bu Katma Protokol Meclisin tasdikinden 
geçmedikten sonra yürürlüğe girmiyecek idi 
ise; nezaketen dahi olsun «Yüksek Meclisin tas
dikinden sonra yürürlüğe girişiyle» demekle 
mükelleftir. «Geçiş dönemine girmekle» demek 
suretiyle, imza ile bu işin tamamen bitmiş oldu
ğunu ne söyliyebilir, ne de bunu ima edici bir 
üslûp kullanamaz. Buna dikkat etmesi lâzım. 
Yüce Meclis üyelerine, Sayın Hariciye Vekili
mizin bu şekilde konuşmaları sık sık tekerrür 
ettiği için, Sayın inönü'nün burada verdiği bir 
dersi de tekrar hatırlatmak isterim. 

Kıbrıs mevzuunda «üniter devlet» sözünü 
bırakmaları, «üniter devlet sözüne dönmeleri 
hususunda hatırlıyacaksınız, burada kendileri
ne «konuşmalarına dikkat etmelerinin lüzu
muna» işaret etmişler idi. Bunlar sık sık cere
yan ediyor; «Ortak Pazar'a girdik» deniyor. 
Nerede? Bütün bu şekilde geliyor. Alınız, Sa
yın Başvekilin 1 Ağustos tarihli Basın toplan
tısını, Hariciye Vekilinin konuşmasını, 6 aydan 
beri düne kadar Türk basınında çıkan bütün 
yazılan, «Ortak Pazar'a girilmiştir» diye müta
lâalar yürütülmüştür. Ancak, bütün bu genso
rulardan sonra dün «Elbette Meclisten geçecek
tir.» sözünü işitmek şerefine nail olduk. 
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Muhterem kardeşlerim; üçüncü itham konu
suna geliyorum. Ortak Pazar konusunda Hükü
met, milletimizi ve Yüce Meclisimizi aydınlat
madan âdeta bu işi bir oldu bittiye getirme 
şekli içerisinde çalışmaktadır, bu büyük bir suç 
ve kusurdur. Başka memleketler Ortak Pazar 
mevzuunda sayısız seminerler, konferanslar ya
pıyorlar. Hükümetler, değil bütün Ortak Pa
zarın temeli hakkımda, detayları hakkında da
hi çeşitli anketlerle milletin f ifkirlerini kendi
leri sorduruyorlar. Resmî müesseseler bunları 
tesbit içim harıl harıl çalışıyor, milletle çok 
yakın bir irtibat ve ahenk içimde bunu yapıyor
lar. Onlar için Or'tak Pazara girmek akıllılık
tır, ama bizim için Ortak Pazara girmek teme
linden mümkün değildir. 

Bırakın, bu kadar mühim bir konuyu, şu 
(bizim Hükümetim çalışma tarzına bakın; yarm 
(buraya gelecek, «Ben Ortak Pazar Protoko
lümü imzaladım» idiyeoek. Biz de «Hoşgeldinıiz» 
diyeceğiz. Nerede idiniz aylardan beri, bu ka
dar müzakereler oluyor?., imzaladım, oldu 
(bitti. Ne olacak, bâz burada o protokolü kabul 
etmezsek ne olacak? Protokolün başımda «Tür
kiye Cumhurbaşkanı, adına Hariciye Vekili 
İhsan SaVi Çağlayanın aşağıdaki maddeler
de uyuşmuşlardır» diyor. Meclis bunu kabul 
etmedi ne olacak Bu ne biçim bir iştir? Böy
le şey olur mu? Tıpkı ikili anlaşmalarda her 
iş olup bittikten sonra buraya geldiği gibi, 
şimdi de Ortak Pazarda aym emrivaki ile 
Meclis karşı karşıya bırakılıyor. Beyefendi-
ler imzayı latmış, «Bunu tasdik edeceksiniz» 
diye buraya geliyor. Nedir? «Bugün Mecliste 
iki tane oyunoz fazladır, nasıl olsa biz bura
dan geçiririz» diyor. Bakalım ne olacak? 

Club'de anlatıldı ve bu mümıaisebetle Rotary 
Club mevzuu bu Yüce Meclise, gündem dışı 
bir konuşma olarak getirildiği zaman, sayın 
Hariciye .Vekilli bu kürsüye geldiler ve hiç 
çekinmeden; «Efendim, bu çeşit konuşmaları 
Rotary Club'd e yapıyorsak ne var, Rotary 
Club bir büyük kulüptür» demek cüretini 
gösterdiler. Meclis de bir yandan «Bu Rotary 
Club büyükse Türkiye Büyük Millet Meclisin
den de büyük müdür?» diye bar bar bağırıyor
du, o sırada. 

Aziz arkadaşlarım.... 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Masonlara 

göre büyük. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 
Bugün apaçık ortadadır ki, milletimizin 

ufak bir azınlık dışındaki bütün fertleri ve 
bütün müesseseleri bu alelacele Ortak Pazara 
girişin karşısımdıadır. Hal böyle iken, «Biz millî 
iradeye sadıkız» sözünü 4 senedir Meclisim 
karşısına geçip söyüyemler, millî irade gün 
gibi açık iken, nasıl olacak da Avrupalı pat
ronlarım temsilcileri ile «uyuştuk» dedikleri 
maddeleri, milletlin arausu hilâfına yürütmek 
cesaretini gösterecekler? Şimdi bir açmazın 
içindesdmiz : Bir yanda millet, bir yanda «uyuş
tuk» dediğimiz maddeler... Hani, millî iradeye 
saldıktınız? önce mıillî iradeyi tesbit edin, eğer 
göremiyorsanız. Herkes görüyor bunu. Millî 
iradeyi tesbit edin, ondan sonra da hakikaten 
sözümüzde sadıkaamız millî iradeye uyun. «Biz 
Avrupa ile tek Devlet olmaya gideceğiz» diye 
böyle bir Ortak Pazara şu memleketin içeri
sinden % 1, %5 oy aiabilirsenıiız... 

Aziz kardeşlerim, Hükümet, bugüne kadar 
Ortak Pazar konuşumda, arz ettiğim gibi, ha
kikati ve ideolojik tarafı bütün konuşmalarını-
da müleitten saklamışlardır. Ortak Pazar hâdi
sesi milletimizin Ortak Pazara girişi aslında 
harb ilâmımdan daha mühim bir hâdisedir ve 
bu getirlikleri Katma Protokol, biraz sonra 
teknik hususlarını açıklamaya çalışacağım, 
Sevr AnUaşmaşımdam daha ağır maddeleri ih
tiva etmektedir. Bu aziz millet böyle bir Kat
ma Protokolü me kabul, ne de bunu emrivaki 
halinde Meclisimizin karşısına getirecek olan 
Hükümeti affedecektir. 

Muhterem kardeşlerim, yine Hükümettin tu
tumları meyamımda, bir emrivaki ile imzalam-

Aziz kardeşlerim; bugüne kadar soruyo
rum size; sayın Hükümet kendi inisiyatifi ile 
Ortak Pazar mevzuunda Yüce Meclisin huzu
runa gelip tek kelimelik konuşma yapmışlar 
mı? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Brüksel'de 
yaptılar. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Evet, arkadaşlarımızın hatırlattıkları gibi, 
Brüksel'deki müzakerelerden sonra hatırlıya-
cağınız gibi, gelindi, Avrupalı patronların 
temsilcileriyle hangi noktalarda anlaşma oldu
ğu Yüce Meclise değil, İstanbul'da Rotary 
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diktan sonra Meclisin karşısınla getirilmeye mie 
derece âzami dikkat sarf edildiği hususunu ko
nuşmamın başında arz etmiştim. 

Muhterem kardeşlerim, simidi Katma Pro
tokolü imızalaJdık deyip getiriyorlar. 

Dördüncü itham konumuz; açıklıyoruz M, 
hu Katma Protokol ve Hükümetin hu tutumu, 
millî menfaatlerimizle bağdaşmayacak durum
dadır. [Bu dıurumu yüksek müsaadelerinizle, 
isimdi, teknik hür ıhusuis olmak itibariyle bilgi-
lerinlze sunmak istiyorum. 

Aziz kardeşlerim, muhterem milletvekille
ri; Katma Protokol (burada. Hükümet gitti 
Ibu Katma Protokolü imzaladı. Katma Protoko
lün içinde ne var? Katma Protokolün içerisin
de olanlar millî menfaatlerimizin hiçbirisi ile 
bağdaşmaz. Katma Protokolün içerisinde ilâ 
kısım var; fair iktisadi kısım, bir de (bunum 
içerisindeki ideolojik kısım. Katma Protokolde 
ideolojik kısım; aziz kardeşlerim, dikkatli 
/bir şekilde milletin ve ilgililerim gözünden ka
çırılmak için çeşitli maddelere serpiştirilmiş 
ve Protokolün muhtelif yerlerime dağıtılmıştır; 
asıl veçhesi orta yere çıkmasın diye. Bir. 

İkincisi; hu Katma Protokolün Türkçeye 
tercümesinde dahi birçok kelimeler yumuşatıU 
mıştır, bu hir hakikattir. Millet bu Katma 
protokoldeki fikirlerin kesinliğini görmesin 
diye resmî mencilerimiz tarafımdan yaptırılan 
hu tercüme ve (baskımın, Fransızca aslıma naza
ran yumuşak kelimelerle ifade edilmesine âza
mi gayret sarf edilmiştir; ideolojik kısımlar 
gözükmesin diye. Buna rağmen Katıma Proto
kolün içerisinde ideolojik kısımlar (bir bir yer
lerini almıştır. 

Demin dedik ki, Ortak Pazara girildiği za
man yerleşme hakkı serbest, mülkiyet hakkı 
serbest, karar mercileri, merkezleri diğer Av
rupa memleketlerinin eline geçiyor. Bunun 
için önce (belirteyim ki, bu getirilmiş olan Kat
ma Protokol her şeyden önce Lozan Anlaşma
sına aykırıdır. Katma Protokolün 41 nci mad
desinde Türkiye'de yerleşme hakkının nasıl 
serbest olacağı, bumdan böyle günbegün süre
leriyle, şekilleriyle tesbilt edileceği ve 12 yıl 
sonunda Türkiye'de yerleşme hakkının tama
men serbest olacağı sarahaten ifade olunmuş
tur. Türkiye'de mübadele esaslarını tesbilt eden 
Lozan Anlaşması var iken bu Katma Protokol, 
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Lozan Anlaşmasına muhaliftir bir. Kıbrıs ko
nusu münasebetiyle alınmış olan kararların 
tatbikatına da muhaliftir iki. Bu Katma Pro
tokolü biz nasıl kabul edebiliriz aziz kardeşle
rim. Bir Kılbnıs mevzuu yüzünden buradan çı
kartılmış birtakım Rumlar tekrar, «serbest
tir» diye, «ben de Müşterek Pazar Devletiyim» 
diye bir bir çıkıp Türkiye'ye gelecekler. Şu 
Kıbrıs'ta başımıza gelenleri daha unutmamış 
iken, biz nasıl olur da Türkiye^de yerleşme 
baklanı serbest yapar, bu vatanı herkese apa
çık bir memleket haline getirebiliriz? 

Soruyorum size Yüce Meclis üyeleri; bugün 
Fransa'da yerleşmiş birtakım ermeniler, ya
rın Müşterek Pazar müsaadeleriyle gelip Ana
dolu'da, «Ben zaJten buralıydım, ben şuralıy
dım» diye birtakım merkezlere yerleşip, birta
kım siyasi faaliyetlere kalkıştıkları takdirde 
bu Kaltma Protokolü imzalıyanlar ve bunu 
Meclis kabul edecek olursa, bu emrivaki ile 
hazırlıyamlar mesuliyet taşımıyaoaklar mı? 
Hani, Ticaret Anılaşmasıydı bu? Niçin Türki
ye'de yerleşme hakkı serbest? Bu ne biçim 
ticaret? Rum gelip Türkiye'ye yerleşecek, Er-

. meni gelip Türkiye'ye yerleşecek, siyonist ge
lip Türkiye'ye yerleşecek, biz de bunun adımı 
«Ticaret» koyacağız. Okumadınız mı hiç şu 
Katma Protoklün 41 nci maddesini? Katma 
Protokolün 41 nci maddesini okumadınız mı? 

Aziz kardeşlerim, Kaltma Protokol aynı za
manda Anayasa da aykırıdır. (Tokat Milletve
kili Hüseyin Âbbas ile Muğla Milletvekili Ah
met Buldanlı'nın karşılıklı anlaşılmıyan müda
haleleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen yerleriniz
den müdahale etmeyiniz 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Muhterem kardeşlerim, katma protokolün bir
çok maddeleri Türk Devletinin hükümranlığını 
ve millî hâkimiyet prensibim kaldırmaktadır. 
(Tokat Milletvekili! Hüseyin Abbas'm anlaşıla-
mıyan müdahaleleri.) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, yeriniz
den müdahale etmeyiniz efendim. Sayın Ahmet 
Buldanlı, siz de konuşmayın efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Karar merkezleri getirmektedir. 

Aziz kardeşlerim, A. P. Hükümetinin altı
na imzasını koyduğu bu katma protokol yü-
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rürlüğe girerse Yüce Meclisimizin ilk yapmaya 
mecbur olduğu iş, - Allah muhafaza buyur
sun - şu Meclisimizin şeref yerinde yazılı olan 
«Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.» sözü
nü kaldırmaya mecbur olacağız. Çünkü, bu, 
aziz milletin üstünde birtakım karar mercileri 
kabul ediyor. 

Şimdi bunların ne olduklarını arz edeceğim; 
bizim gümrüklerimizi! Avrupa tâyin edecek, 
üçüncü memleketlerden ithalâtımızın miktarını 
Avrupa tâyin edecek, yerleşme hakları, iş edin
mek hakları ve sermaye hareketlerinin nasıl 
serbest olacağını Avrupa tâyin edecek. Nerde 
kalacak bizim hükümranlığımız? 

Anayasada, şuradaki cümle aynen yerini al
mıştır; hükümran bir memlekettir. Böyle «Kat
ma protokol» falan filân gibi, birtakım ticaret 
lâfları içeririne bürünmüş lâflar altımda bu söz
leri buradan şeklen olmasa da fiilen sildirmeye 
kalkışmak, hiçbir zaman mümkün olmıyacak-
tır. 

Aziz kardeşlerim, Katma Protokol Lozan An
laşmasına, Anayasaya aykırı olduğu gibi, İkin
ci Beş Yıllık Plâna da aykırıdır. îkinci Beş 
Yıllık Plânda Müşterek Pazarın geçiş dönemine 
girmek hususundaki sözler beş satırı geçmiyor. 
Sadece evet, «Müşterek Pazarın hazırlık döne
mi olmuştur» diyor. Aziz kardeşlerim, nasıl 
olur da siz simidi bu katma protokolü kabul 
edersiniz Bu Meclis o zaman tezada düşecek, 
kabul etmiş olduğu İkinci Beş Yıllık Plân ta
mamen ortadan kalkacak. Asıl büyük tezadı
mız ne olacak biliyor musunuz? Şimdi gitmiş 
beyefendiler uyuşmuşlar, biz burada bunu ka
bul edeceğiz, sonra da Üçüncü Beş Yıllık Plânı 
Anayasanın emrettiği gibi millî menfaatlere 
göre değil, daha önce imzalanmış bir katma pro-
tokola göre plân hazırlamak durumuna düşece
ğiz. Mevcut plânda, Avrupa ile Müşterek Pa
zara geçiş hakkında bizim plânımızda hiçbir şey 
yok. Üçüncü Beş Yıllık Plânda bunu, plân ola
rak kendi millî hükümranlık fikirlerimizden 
hareket ederek tesbit ederiz, ona uygun düşen 
katma protokol maddeleri de kabul edilebilir, 
ama önce sen git Avrupa ile bir katma proto
kol yap, sonra da Meclise gel; katma protokol
dü kabul ettin ya, şimdi de plânı böyle yapa
caksın da hükümranlık olmaz. 

Aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim; 
şimdi Katma Protokolün içerisinde ne var? 

Aziz kardeşlerim, Katma Protokolün içindeki 
teknik kısımlara geçiyorum. Bu Katma Proto
kol 12 sene içerisinde Türkiye'yi tamamen Ro
ma Anlaşması hükümlerine getirecektir. De
min arz ettiğim gibi, 12 sene sonra Türkiye'yi 
bu mail kalastan yuvarlayıp Müşterek Pazar 
kazanının içerisine, 400 milyonluk hristiyan 
âlemine sokup eeriteceğiz diyor, 12 senede bu iş 
tamamlanacak diyor. 12 senede ideolojik tara
fı budur. Gelelim iktisadi tarafına. Katma Pro
tokol içerisinde muhterem kardeşlerim, şim
diden bu 12 yıl ve bir kısım maddelere de 22 
yıl esnasında nasıl gümrük indirimleri tat
bik edilecek, hangi maddeler liberasyona alı
nacak, bunlar tesbit edilmiş bulunuyor, ön
ce şunu arz edeyim: Bugün Türkiye'mizde he
nüz filizlenmekte olan bir sanayi var. Bu sa
nayi, değil bu Katma Protokolle s kapıları aç
mak, son derece ihtimamlı bir şekilde bütün 
dertleriyle meşgul olarak geliştirilmek mec
buriyetindedir, bizim millî menfaatimiz bura
dadır. Bugün kurulmuş olan sanayiden hiçbi
risinin yaşamasına imkân yoktur. İşte alevler 
Katma Protokolün içerisine yerleştirilmiş. Ne
dir bu alevler? Bizim sanayiimizi yıkacak, li
berasyon listeleri, bizim sanayiimizi yıkacak 
gümrük indirim listeleri Katma Protokol içe
risine konmuştur. Daha bugünden Aziz 
kardeşlerim Katma Protokol içerisinde 
53-01-90 pozisyonuna giren merinos ve 
diğ-er yün iplikler ve yünlü kumaşlar libere 
ediliyor. Katma Protokolda 58 - 01 pozisyona 
giren makina halıları bugünden libere edili
yor. Bunların tamamen memleketimizde do
kunmasının yapılması lâzımgelirken, kapılar 
Avrupa fabrikalarına tamamiyle acılıyor. 
Apre - hova yıkama makin alan bubimden li
bere ediliyor, dikiş makinaları bueründen libe
re ediliyor. Dikiş makinaları, şu Kavseri'de her 
zaman gidip fuar açıyoruz ya, oradaki insan
ların hayatiyetleri sadece su dikiş makinala-
n gibi birkaç makinadan geliyor, tasavvur bu
yurunuz libere ettiğiniz zaman bütün dikiş 
makinaları meydana gelecek, memleketimiz
de dikiş makinası yapacağım diye çırpman 
Anadolu'nun kıyısında, köşesinde, İstanbul'un 
içerisindeki birtakım imalâthanelerin hepsi der
hal, Yüce Meclisten bu Katma Protokol geç
tiği gün kapısını kapatmaya mecburdur. Hiç 
başka çaresi yok. 
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Ayakkabı makinaları tamamen libere edi
liyor, bütün vitaminler, bugünkü kimya ve ilâç 
sanayiinin temelini teşkil eden vitaminler libere 
ediliyOi', bizde kimya ve ilâç sanayii kurulma
sın diye. Penisilin müştakları ve tuzları libere 
ediliyo*'. Bütün sodyum nitrat, amonyum nit
rat, amonyum sülfat, kalsiyum nitrat gibi 
gübıe ve kimya sanayiinin temel maddeleri 
libere ediliyor, komprese gübreler libere edili
yor. Bunlar bir daha Türkiye'de ebediyen ya-
pılamıyacaktır. Bugünden libere ettik mi bir 
daha bizim, Avrupa'nın dev imkânlarına sa
hip sanayii ile bu mevzuda boy ölçüşmemiz 
mümkün değildir. 

Kalsiyum, kurşun gibi bizim yataklarımız
dan istihsal edeceğimiz madenleri istihsal fab
rikaları kuramıyacağıs. Bunlar bugünden imal 
eclilmip. madde olarak libere ediliyor. Gübre 
sanayiinin amonyum fosfatı tamamen libere 
ediliyor. 

Teknik süIMk asit, borik asit libare edi
liyor kardeşlerim. Niye biliyor musunuz? Biz
deki. bor yataklarını kendileri alsınlar,, borik 
asit yapıp borik asidi onlar bize göndersinler 
ve biz de bu sanayii ebediyen kurmıyalım 
diye. Bu Katma Protokolda, bizde hangi ma
den yatakları varsa bunlara istinadecek bir 
imal sanayiini biz kurmayalım diye hususi 
•bii" dikkat gösterilmiştir. O sanayiin ilk ma
mulleri libere edilmiştir ki, hemen onlar bi
zim piyasamıza gelsin, borik asit fabrikası
nı. biz kurmayalım. Bizi temel sanayie adım 
attırmamanın bütün her türlü gizli ve SİKSİ 
tedbirleri, topluluk tarafından bu Katma Pro
tokol getirilirken, alınmıştır. 

Aziz kardeşlerim, liberasyon listesinin 
içerisinde benzin, makina yağları, matbaa mü
rekkepleri, konsantre mürekkepler, kara ba
rut, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi madde
ler, maden lehimleri, işlerinde kullanılan mad
deler, hortumlar, iç - dış lâstikler, ondülâlar, 
contalar, süzgeç kâğıdına varıncaya kadar 
her şey libere edilmiş, karbon kâğıdı, moda 
mecmuaları libere edilmiştir. İşlenmiş mika 
ve mika mamulleri, döküm potaları libere edi
liyor. Niye? Türkiye'de bunların imalâtına ge
çilmesin diye. Kazan emniyet cihazları,, sana
yide kullanılan elmaslar, kesici bıçaklar, ba
kır çubuklar, profiller, teller, pirinç çubuklar, 

profil teller libere ediliyor. Biz bakır çubu
ğa nasıl lidere ederiz Cenab-ı - Hak bu bakır 
madenlerini getirmiş vermiş, iyi kötü bunları 
izaue edecek firınları da koymuşuz, yinıdi bun
dan çubuğu biz yapamıyacağız. Bu ne biçim 
zihniyettir, bu ne biçim anlayıştır; bunu izah 
etmek teknik gözle mümkün değildir. 

Aziz kardeşlerim, liberasyon üstesinde as
lında bizde hammaddesi bulunan madenleri
mizin ilk işleme tesislerini kurmamız için, biz
de gelişmeye müsait madenî cevher bulanla
rın ilk imalâtlarını yapmaya yöneltici tesis
lerin kurulmaması için gerekli tertibat alın
mıştır. Bu liberasyon listesi ile bugünden bü
tün sanayi hareketlerini durdurmaya mecbu-

Aziz kardeşlerim, bu daha başlangıçta yüz
de 35 tir. Oniki senenin sonunda, her sene yüzde 
lû - 15 artarak liberasyon yirmiiki senenin so
nunda yüzde seksene çıkacak. Nereden dolar 
bulacağız da çıkacak? Allah bilir ama bugün
den bol keseden çıkartırız efendim, çıkartırız 
oi'er,f.lün denilmiş ve imzalar atılmış, gelinmiş
ti.'. 

I»!uhterem kardeşlerim, asıl çok mühim bir 
noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şim
di, oniki senede gümrüklerin indirilmesi ka
rarlaştırılmış. Bir kısım maddeler için ise yir
miiki seneye kadar muafiyet aldık diye övü
nülüyor. Halbuki, biraz sonra arz edeceğim; 
Yunanistan'da böyle oniki senelik bir liste yok-
tıu\ Oniki senede libere edilecek, oniki se
nede tamamen serbest bırakılacak olan, oniki 
senede gümrükleri sıfır olacak olan maddeler 
acaba, nelerdir? Altında yatan çok korkunç 
durumu açıklamak için bunlardan birkaç ta
nesini size arz etmeye mecburum. 

Muhterem, kardeşlerim, bütün poliamitler 
ve süper poliamitlerde,, oniki sene sonra Av
rupa mallarına kapılarımız açılacak. Muhte
rem kardeşlerim, kimya sanayiinin temelini 
teilûl eden birtakım maddelerimize Avrupa 
kapılarının temelleri açılacak. Bugünkü bü
tün sentetik madde imalâtının temelini teşkil 
eden maddelere kapılar açılacaktır. Fazla te
ferruata girmiyorum; size sadece, asıl Türki
ye'de biz biran evvel ağır sanayiimizi kurup 
da kuvvetli ve kudretli bir memleket olma
mız lâzımgelirken Katma Protokol içinde önü-

_ 256 — 



M. Meclisi B : 20 

müze getirilen, sunulan gizli plân nedir, bu
nu açıklayacağım. 

Aziz kardeşlerim; 04-03 pozisyonuna giren 
yazıhane mobilyaları var ya bunlar oniki se
ne sonra tamamen gümrüksüz olarak dışarı
dan gelecek. Efendim gelmiyecek, bizim sana
yiimiz gelişecek deniliyor. Aziz kardeşlerim, 
işte beş senedir A. P. yönetimini görüyoruz, bi
zim sanayiimizde sadece fiyatlar artıyor. Biz 
nasıl Avrupa'nın çok büyük yardımlar altın
da gelişen sanayii ile boy ölçüşürüz, bu müm
kün mü? Oniki sene sonra gümrüğü sıfıra ine
cek maddelerin Türkiye'de imal edilmiyeceğini 
bugünden kabul etmeye mecburuz. Sayıyorum 
size. Uçak motorları bu kısa listeye alınmıştır. 
Türkiye uçak motorları yapmıyacaktır. Türki
ye dıştan takmalı deniz motorları yapmıya
caktır. 84 - 10 - 11 pozisyonuna giren, fiyat 
ve miktar gösteren tertibatı haiz tevzi tulum
baları,. 84 - 10 - 12 posizyonuna giren, miktar 
gösteren tertibatı haiz tevzi tulumbaları, Tür
kiye bunları, yapmıyacaktır. 84 - 10 ve 12 po
zisyonuna pçiren yüz kilogram ve daha fazla 
ağırlıkta olan klima cihazları var(, evlerin pen
cerelerine takıyoruz ya, bunların hepsini bu
günden ve ebediyen Avrupa'dan getirmeyi 
beyefendiler kararlastmyor. Bizim isçimiz gi
decek orada yanacak, biz bu klima cihazlarını. 
Avrupalı sermayedardan satınalacağız. Plân 
bu. Türkiye işçi olarak gidecek. İşte Beş Yıl
lık A. P. yönatiminde yarım milyon evlâdımız 
Avrupa'ya işçi oldu, birbucuk milyon evlâ
dımız da Avrupa'ya gitmek için kuyruğa gir
di, yetmişbeş bin hanımımız da Almanya'da hiz
metçilik yapıyor. A. P. yönetiminin getirdiği 
bu neticeler yetmiyor, bu Katma Protokol 
vasıtası, ile üç milyon, beş milyon evlâdımın 
oniki sene esnasında Almanya'ya isçi olarak 
gidecek, orada soğutma radyatörlerini yapacak, 
biz-bunları Avrupalı patrondan alacağız. Ge
tirilen plân budur. Elektrikli fırınları biz yap
mayacağız. Türkiye kendi sanayiini kuracak 
tesisleri, fabrikaları kendisi imâl etmiyecek. 
84 - 17 pozisyonuna giren, ev işlerinde kullanı
lan cihazlar, elektrikli şofbenler, bütün bu müs
tehlik maddeleri biz imal etmiyeceğiz, Avru
pa'dan getireceğiz. 84 - 16, maden ve cam had
de nıakinalarcnı biz yapmayacağız, Avrupa'dan 
getireceğiz. 84 - 20, hassas teraziler, 84 - 21 yan
gın söndürme cihazları, 84 - 22 - 90 radyoalrtif 
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maddelerin manüplâsyonuna ait araçları yap-
mıyacağız, yani Türkiye atom araştırmalarına 
yönelemiyecek. Onun için, «Sevr Andlaşmasın-
dan ağırdır» dediğim, teknik yönden budur. 
Almanya'ya geldiler, uçak yapmıyacaksın de
diler. Almanya İkinci Cihan Harbini kaybet
ti, ne oldu? Uçak yapmıyacaksın, atom ile meş
gul olmıyacaksm, dediler. Şimdi adam» Katma 
Protokol diye aynı mukaveleyi, aynı muahede
yi bize imzalattırıyor. Allah aşkına biz harbi 
kaybetmiş Alman milleti miyiz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Uçak 
yaptın da elinden mi aldılar? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Aziz kardeşlerim; 84 - 29 pozisyonuna giren de
ğirmenciliğe mahsus makina ve cihazlar Tür
kiye'de yapılmıyacaktır. 84 - 36 - 10, dokumaya 
elverişli sentetik ve suni maddelerden tazyik 
İL, fışkırma usulü ile lif imal eden makinalar 
bizde yapılmıyacak. 84 - 36 dikme, dövme, te
mizleme ve hallaç makinalar! bizde yapılmı-
yasaV: ve biz tekstil sanayii kuracağız! 84 -37 
- 21, örme makinaları bizde yapılmıyacak. 
8-A: - 37 - 22, düz tül imaline mahsus tezgâhlar 
Türkiye'de yapılmıyacak. Dokuma tezgâhları
na nahsun taraklar Türkiye'de yapılmıyacak. 
Biz Avrupa'dan alacağımız makina ile tekstil 
sanayii kuracağız! 

Şimdi en mühim noktaya geldim aziz kardeş
lerim; 8 4 - 4 5 - 1 1 pozisyonuna giren otomatik 
torna tezgâhları Türkiye'de yapılmıyacak. 
84 - 45 - 20, otomatik freze tezgâhları Türki
ye'de yapılmıyacak. 84 - 45 - 85 telçekme tez
gâhları Türkiye'de yapılmıyacak. 84 - 50 - 20, 
satıh taşlamaya mahsus makina ve cihazlar 
Türkiye'de yapılmıyacak. Topraktan eşya ima
linde kullanılan makinalar.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
yalan söylüyor. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Yalancı sen
sin. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yin efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Ataöv, ya
lancı esas sensin. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden konuş
mayın Sayın Abbas. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) —Onlara da 
söyleyin. 
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BAŞKAN — Söyledim, onlara da ihtar et
tim efendim. 

Çok rica ediyorum; bulunduğunuz yerden 
konuşmayın, efendim. Hatip konuşuyor, lütfen 
müdahale etmeyin. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Aziz kardeşlerim, dikkat buyurun, 84 - 59 - 20, 
pozisyonuna giren, şimdi ben diyorum, nükleer 
reaktör makinaları Türkiye'de yapılmıyacak 
(A. P. sıralarından «yapacağız» sesleri) 

Şu aşağıdan bâzı sseler geliyor; «yapılmıya-
cak değil, Türkiye'de yapacağız» diyorlar.. On-
iM senede bu millet nükleer reaktör makinala-
rını Türkiye'de yapacakmış. Ne ile? Bir dolarlık 
malı altmış liraya çıkartmakla. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) —27 Mayıstaki 
Devrim otomobilini mi yapıyoruz? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 84. 
59-42 pozisyonuna giren bobin sarmaya mah
sus makina ve cihazlar, 84-59-43 fırça imali
ne mahsus makina ve cihazlar, tulumba tipin
deki otomatik makina gresörleri, madenler için 
külce kalıpları yüz kilovattan yüksek güçte 
elektrik jeneratörleri Türkiye'de yapılmıyacak. 

Aziz arkadaşlarım, sanayi lâboratuvarların-
da kullanılan elektrikli fırınlar, frekans değiş
tirici ampilifikatörler yapılmıyacak. Yine çok 
mühim bir noktayı söylüyorum; 12 sene sonra 
bütün Avrupa otomobil sanayiine Türkiye'nin 
kapıları hiç gümrüksüz bir şekilde açılacaktır. 
Avrupa'nın binek otomobillerine 12 sene sonra 
kapılarımızı açacağız. 87 - 02 -11 pozisyonu bu
dur. Nasıl olur da Türkiye'de hangi babayiğit 
gelip otomobil fabrikası kurabilir. Soruyorum; 
otomobil fabrikasını kim kuracak? Avrupa'dan 
gümrüksüz otomobil gelecek, biz Avrupa'dan 
gümrüksüz gelen bu otomobillere karşı rekabet 
edeceğiz. Türkiye'de otomobil sanayiinin kapı
ları ebediyen kapatılıyor. Bu, öyle bir müsteh
lik maddedir ki, sanayie bel kemiği teşkil ede
cek bir çok sanayii destekliyecek, bir memleke
tin kendisine ağır sanayi kurmak için bilhassa 
kurmağa mecbur olduğu bir otomobil sanayiini 
bugünden kapatıp katlediyoruz. Yapılan budur. 

Aziz arkadaşlarım; size daha bir sey sövliye-
yim 98-03 pozisyonunda kursun kalemler de 
dışardan gelecek, haberiniz olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; gümrük indirimle
rinde bunlar neden 12 senelik listeye alındı? 

Bunların 12 senelik listeye alınmasının sebebi, 
tabiî bunlar Türkiye'de kurulmasın diye alındı. 
Avrupa neleri seçmiş de 12 senelik listeye alın
mış? Binek otomobilleri falan gibi bir takım 
büyük ciro ve Türkiye'nin Avrupa tarafından 
sömürülmesini, bizim sadece işçi olmamızı inta-
cedecek çok büyük cirolu kalemleri bir tarafa 
bırakalım, asıl sanayileşme dâvamızın ruhunu 
teşkil eden şayet bu otomatik tornalar, otoma
tik frezeler, otomatik taşlama tezgâhı sanayiini 
biz Türkiye'de kuramazsak ebediyen işçi olu
ruz aziz kardeşlerim. Bunlar, ağır sanayii ve 
fabrikaları kuran fabrikaların teçhizatıdır. Bir 
memleket bunları yapamazsa sanayilesmez. Biz 
nasıl olur da sanayileşemiyece^iz diye bir an
laşmayı bugünden imzalarız? Memlekete yapı
labilecek en büyük tkö+ülük bu protokolü kabul 
etmektir. Bendeniz, buraya bunu getirmenin en 
büvük suçlardan birisi olduğuna kaaniim. Onun 
için Savın Demirel, daha getirmeden ne olmuş 
da gensoru verilmiş, diyorlar. însaall^h buprün-
kn konulmaları, dinledikten sonra ne olduğunu 
öpreneofik ve bilecekler. Bımu nasıl imzala** da 
hn Menlisin huzuruna getm^siniz? Nasıl ereti-
rîrsiniz? Türkive san<wilesmivecek övle mi? 
Torna var>:mıv9,cfl0iz. Cok merak ediyorum; 
muhterem A. P. nin ifeHsirde makina, mühen
disi meslektaşlarım var. insaaT'ah bırnıın ovla-
masım acık ovUma yaıacn^ı?: ve p-ör̂ lim baka
lım bu mflddelorfi ov verebilecek, bnnun ne ol
duğunu bilen teknik bir kardeşimiz çıkacak 
mıdır? 

Aziz kardeşlerim, buna kimse müspet oy ver
mez. Benim ne kasdettiğimi, sanayi nedir, tek
nik nedir, bir memleket nasıl sanayileşir, bunu 
bilen meslek sahibi kardeşlerim var, onlar ne 
kasdettiğimi bilip, anlıyacaklar. Bunlar Türki
ye'nin sanayileşmemesi için alınmış tertibattır. 
Bunları A. P. yöneticileri bilmiyebilirler, bile
mezler de. Ama bu memlekette bunları bilenler 
var ve bu memleket bunun mânasının ne oldu
ğunu bildiği için bunları yürütemiyecek, habe
riniz olsun. (A. P. sıralarından «Abbas biliyor» 
sesleri) 

Muhterem kardeşlerim, yine çok mühim bir 
noktaya işaret etmek istiyorum. Getirilmiş olan 
Katma Protokolün içerisinde Türkiye'de... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bravo haham
başı 
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YAŞAR AKAL (Samsun) — Şuna bir ceza ı 
verin Sayın Başkanım. Ayıp yahu, genel idare 
kurulu üyesi olacak. 

BAŞKAN — Lütfen İhsan Ataöv bu şekil
de konuşmayınız efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Muhterem kardeşlerim, bendeniz oradan, bura
dan gelen ©esler için susmuyorum. Sadece şim
di Yüce Meclise arz eleceğim çok mühim bir 
hususa dikkatler toplansın diye sunuyorum. 
Arz edeceğim husus şudur: 

Getirilmiş olan Katma Protokolün içerisinde 
aziz milletimizin kendi harb sanayiini bizzat 
kendisinin kurmaması için lüzumlu bütün ter
tibat alınmıştır, haberiniz olsun. Kabul edecek
seniz edin. Aziz kardeşlerim; bütün toplar, 
tanklar, uçaklar, bütün elektronik kumanda 
cihazları, bunların sanayii Tüıjkiye'de kurul
masın diye en kısa vadeli gümrük indirimleri
nin içine alınmış. Alt plânda oynanan oyun 
budur; haberiniz olsun. Bu Katma Protokol, 
Türkiye sanayileşmesin, Türkiye kendi harb 
sanayiini kendisi kurmasın diye hazırlanmıştır. 
Alınız, inceleyiniz. 

Muhterem kardeşlerim; bunlar liberasyon 
listelerine alınmış, bunlar oniki senelik jkısa 
gümrük indirimlerine alınmıştır. Asıl hassasi
yetle korumamız ioabeden, en hassas şekilde 
üzerinde durmamız icabeden bu hususlar, maa
lesef ticari ianlaşma yapıyoruz diye ilelebet 
Türk milletinin bekası ve payidarlığı pahası
na bir ticaret ianlaşması diye imzalanıp huzur
larınıza getirilmiş bulunuyor. Aziz kardeşle
rim, biz bu sanayileri kurmayacağız. Avrupa'
nın bütün mallarını alacağız. Ne pahasına ala
cağız biliyor musunuz? 

Şimdi geçelim madalyonun öbür tarafına. 
Geçen sefer bendeniz dedim; nasıl olursa olsun 
gireceğiz, İsiz bizim idealimıizsiniz, sizi biz bu
günkü çağdaş uygarlığın zirvesi kabul ediyo
ruz diyen zihniyetle gidip masaya oturulduğu, 
için Avrupalı adam, bu masaya oturan heyetin 
jkarşısma; «Haa.. Siz de bize tabiî ki zirai mal
larınızı satmak istersiniz değil mi?» dedi ve bi
ze, geçen sefer söylediğim «zirai mallarımızı 
satmak için, maydanoz, kuş yumurtası, yabani 
enginar, bunlarda gümrükleri indiriyorum.» 
dedi. Bendeniz bunları saydığım zaman, Sayın 
Hükümet Sözcüsü kalktılar, geldiler, dediler 

ki; «Sayın Erbakan bunları karikatürize etmelk 
için böyle söylüyorlar, halbuki bakın biz da
ha ne tâvizler koparttık.» Bu tâvizlerin içeri
sinde mefselâ dediler, saydılar, «tütünde şunu el
de ettik, pamukta şunu elde ettik, demediler 
İki pamuğu da gümrüksüz alıyor.» 

Aziz kardeşlerim; Ortak Pazar pamuğu her
kesten gümrüksüz alır zaten. Ortak Pazarda 
pamuğumuza hiçbir hususi avantaj tanınmamış
tır. Adam demiyor ki önce pamuğu sizden ala
cağız, sonra ortaklık dışı memleketlerden ala
cağız. Hayır. Biz, bütün dünya memleketle
riyle Ortak Pazarın içerisinde pamulk mevzuun
da mücadele etmeye, ticari rekabet yapmaya 
mecburuz. Ortak Pazar, bütün memleketlerden 
pamuğu gümrüksüz alıyor zaten, bizden de 
gümrüksüz alışı ayrıca bir avantaj mıdır? Bu 
anlaşmayı hiç yapmazsak yine gümrüksüz ala
cak. 

«Tütün» dediler. Ne olmuş tütünde? 
Muhterem kardeşlerim; tütünde olan şu : 

Ortak Pazar önce Yunanistan'ın tütününü ala
cak, isonra bizim tütünümüzü alacak. Niye? Yu
nanistan öz evlât tabiî. 

Muhterem kardeşlerim; bir defa Türkiye, 
tütünde kontenjan koymuştur. Kontenjanın üs
tünde yüksek gümrükler alınacaktır ve bu se
bepten dolayı da kontenjanın üstünde fiilen İh
racat mümkün olmıyacaktır. Halbuki, Yunanis
tan tütünlerinde herhangi bir kontenjan yoktur 
ve Yunanistan'ın bütün tütününü bugün Ortak 
Pazar alıyor. Onların tütününü alacak, ondan 
sonra ihtiyacı olursa muayyen bir kontenjan içe
risinde bizim tütünlerimizi de alacak. 

Zirai mevzulara gelince aziz kardeşlerim; 
bir defa biz, Ortak Pazar'ın iç rejimine tabi tu
tulmuyoruz. Ancak 12 sene sonra, bu geçiş dö
nemi bittikten sonra bizim zirai bakımdan on
ların iç rejimine alınmamız meselesi bugünden 
ömgörülüyor. Halbuki Yunanistan, Ortak Paza
ra girer girmez derhal iç rejime alınmıştır. Or
tak Pazarda, zirai reformu yapmak için aslın
da muazzam bir fon var. Bu muazzam fondan 
bütün Avrupa memleketleri istifade, etmekte
dirler, bize, iç rejime dâhil olmadığımız için, 
tek dolarlık bir yardım bu fondan verilmiye-
cektir. Biz ancaJk onların mallarının satılması 
için Ortak Pazarın içindeyiz. Bizim mallarımız 
satılması hususunda asıl zirai olarak satabile-
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ceğimiz mallar hususunda ise, hiç bir avantaja 
sahip durumda değiliz. Avantaj diye getirilip 
şişirilen şeyler de incir çekirdeğini doldurmaz. 
Meselâ, «Efendim biz de sanayi mallarımızı sa
tacağız.» Ne yapacakmışız? Biz de oraya teks
til mallarımızı satacakmışız. Adam diyor ki, siz 
istediğiniz sahayı malını foana satın, fakat ken
disi hepimizden iyi biliyor ki (biz Tbirşey satama-
yız. Ne satacağız? Dokuma, tekstil dokumaları, 
pamuklular. «Ha.. Bunu almam senden.» diyor. 
Tekstil dokumaları ve pamuklular için ilk defa 
22 Aralıkta 150 ton hir kontenjan getirmişlerdi, 
şimdi bumu 300 tona çıkarttılar ve 1 000 ton ka
dar da dokunmuş bez almak istiyorlar. Bu, 1 
Aralıkta getirdikleri ile 22 Temmuzda imzalanan 
arasında fevkalâde ouzi bir fark var. Eğer pa
ra, ile ölçecek olursak toizim tekstil mamulleri
mizden almak için müsaade 'ettikleri husus, Sü-
merbanktn 86 ya yakın fabrikasından en küçü
ğünün .'bir senelik istihsalini dâhi doldurmaz, ya
rası kadardır, 9 milyon liralık aşağı yukarı bir 
ihracat tutuyor 22 Aralıkta getirdikleri, şimdiki 
de tutsa tutsa 1'5 milyon liralık Ijir ihracat tu
tacaktır. Biz Avrupaya 15 milyon liralık Ibir ih
racatımızı gümrüksüz yapacakmışız, getirilen 
tâvizler bunlar. Uzun uzun anlatılıyor; zeytin
yağında şunu aldık, zeytinde hunu aldık7 Bun
ların hepsini paraya vurduğunuz zaman hiç bir 
şey tutmuyor. 

Sayın Demirel 1 Ağustos tarihli basın top
lantısında bir hesap yapmışlar, orada diyorlar 
ki; «Beş senede biz kayibetsek kay<betsiek 75 
milyon dolarlık gümrük kaybedeceğiz.» Bu iş 
para ile ölçülecek iş değildir aziz karideslerim. 
Biz geçiş dlönemini altı sene uzattığımız aşaman 
sanayii eşmek için altı sene kazanacağız, bu, pa
ra ile ölçülmez. Bu iş, 70 milyon dolarla, 80 mil
yon diolârla ölçülmez. Kaybettiğimiz; (bütün 
dünya milletlerinin hızla kalkınması esnasında 
pek kıymetli yıllarımızı, şu geçen "beş yılımızı 
kaybettiğimiz gibi bundan sonra da, bu proto
koller yüzündlen kaybedeceğiz «Yok efendim 
biz geçen beş senelik yılımızı kayfbetmedik.» 
Bilmiyorum; sayın hükümet geçen sene bütçe 
müzakerelerinde Sanayi Bütçesinde yapılmış 
olan tankidlerimizi tetkik etmek: fırsatını buldu
lar mı? Sözü uzatmadan söyliyeceğim; hu ıbeş 
sene esnasında Adalet Partisi idaresinin bir sa
nayileşme politikası olmuş mudur, !bu 'beş sene 

esnasında aziz kardeşlerim ne yapılmıştır. Tür
kiye'de sanayi kurmak demek; dokuma fabri
kası, Ibira fabrikası, ıgazoz f aibrikası kurmak de
mek değildir. Asıl şu torna tezgâhlan, taşlama 
tezgâhları, frezeler var ya, bunları yapmaktır 
sanayi kurmaJk, zaruri muameleleri yapacak 
faJbrikaları kurmaktır. Sizin bunları yapmak 
için hiçbir ciddî plânınız olmadı. ISiz, beş sene 
esnasında ciro peşinde koşan birtakım müteşeb
bislerin sürüklediği trenin arkasında giden hir 
vagon olldunuz ıbu memlekette özel sektörü kal
kındıracak şey olarak (C H. P. sıralarından gü
lüşler, alkışlar.) _ 

Siz kendiniz bir lokomotif gibi bunu çekip 
Türkiye'yi beş senede yürütemediniz. Zaman 
kaybettiriyorsunuz Türkiye'ye, ispanya, Yugos
lavya,, pek çok memleketler bu senelerde pek 
büyük mesafeler katettiler. Alın, şu İspanya 
kendi motor sanayiini, kendi traktör, kendi 
kamyon sanayiini nasıl kurdu, balan. Siz ne 
yaptınız? Siz, traktör sanayii, motor fabrika
sı kuruyorum, dediniz, bunu tuttunuz yaban
cı sermayeye havale ettiniz, ikinci Beş Yıl
lık Plânda bunların kurulacağı yazılı olduğu 
halde Hükümet olarak gerçekleştirilmesi ica-
beden bir konuyu yabancı sermayeye ihale 
ettiniz, bu millî dâvayı siz yapın,, dediniz, on
lar da ne yaptılar gördünüz. Bu memleketin 
motor, traktör imalâtını bizzat kendisi yap
ması için bu kaybettirdiğiniz beş senenin he
sabını nasıl vereceksiniz? Yapmıyorum dedi 
adam, vazgeçti. Ne oldu? Basit bir iş değil mi 
efendim; ithal ettik. Adam diyor ki; ben Tür
kiye'deki istikrara güvenmem, getirip yap-
mıyacağım bunu. Siz ise iptal ettik deyip ip
tal edişinizi kahramanlık gösteriyorsunuz. Kay
bettirdiğiniz beş seneyi nasıl telâfi edecek, 
nasıl hesap vereceksiniz? Bu iş, 74 milyon 
gümrük kaybediyoruz hesabından olmaz. Tür
kiye'nin canlanıp ayağa kalkmasına ait en kıy
metli yıllarını kaybettiriyorsunuz, haberiniz 
olsun. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Neden gir
mek istedin Adalet Partisine ha? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Mü
racaatınla, «Adalet Partisini beğendim» di
yordun ve beğeniyordun, ne oldu? (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz 
efendim lütfen. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Zi
rai mahsul satacakmışız. Ne satacağız? Naren
ciye satacağız. Ne diyor adam? Türkiye'ye 
narenciyede, portakal için yüzde 40, limon 
mandalina, klemantin ve satsumada yüzde 50 
oranında indirim yapacağım, diyor. 

Aziz kardeşlerim; şimdi bunu bir kahra
man, bir pehlivan gibi gelip burada uzun 
uzun anlatacaklar. Halbuki bu tâvizler, Müş
terek Pazara ortak olmıyan ikili anlaşma ile 
bağlı olan memleketlere, hattâ fazlasiyle ya
pılan tâvizlerdir. Siz ne biçim ortaksınız, bu ne 
biçim ortaklık muamelesi görünüşü ve bunu 
nasıl kabul edip de bu Meclisin huzuruna ge
lirsiniz? İspanya ve İsrail'e yüzde 40 indirimi 
zaten yapıyor, Kuzey Afrika'ya ise yüzde 80 in
dirim yapıyor. Sen Müşterek Pazara üye oldum 
diyorsun, adam sana, «sana da yüzde 40 indi
rim yaparım» diyor. 

Aldığımız tâviz diye, yarın burada takdim 
edildiği zaman uzun uzun anlatılmak istene
cek şeyler, incir çekirdeğini doldurmıyacak 
şeyler. Buna mukabil kayıplarımız da 74 mil
yon gümrüktür deniyor. Böyle kayıp hesabı 
olur mu? Bu geçirdiğimiz senelerin, bu sene
lerin kıymetini ne ile ölçeceksiniz? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Oümüş mo
torla. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Aziz kardeşlerim; tasavvur buyurun ki, bizim 
Avrupa'ya narenciye ihracatımız 25 bin ton
dur, halbuki israil 600 bin ton ihracat yapı
yor. Hiçbir zaman gidip de bunlara demiyo
ruz ki, yahu biz sizinle hani arkadaş ıoalca-
ğız, ortak olacağız, bari bizim şu narenciye 
istihsalimize muvazi bir şekilde bizden ala
caklarınızı da artırın. Bu kadarcık basit şey
ler dahsi kabul ettirilememiştir. Neden? E.. Siz 
Batı olarak, bizim gayemizsiniz diyerek oturu
yoruz masalarına, onlar da, «Peki gelin otu
run öyleyse ben de sana ancak bunu veririm, 
istersen verme.» diyor. Onun için, «Ezik ve ye
nik olarak müzakereler yürümüştür» dediği
miz budur. Baştan daha bu ifadeyi kullanarak 
masaya oturursak bundan başka neticeyi hiç
bir zaman beklemeyin. 

Muhterem kardeşlerim; Yüksek müsaade
nizle simdi de ne olacağına geçiyorum. 

Tıpkı geçen sefer olduğu gibi Sayın Hükü
met sözcüleri biraz sonra, buraya gelecekler 
diyecekler ki; «Efendim bu telâşınız nedir, ûi-
hayet bir Ankara Anlaşması yapılmış, biz de 
Hükümet olarak bu Ankara Anlaşmasında üze
rimize düşünüş olan bir vazifeyi yapıyoruz. Ne 
yapalım, yani bir Katma Protokol hazırlama
yalım mı, bu Ankara Anlaşmasının üzerimize 
Hükümet olarak yüklediği bir vecibedir. Bu 
Ankara Anlaşması vazifelerimizi ifa ettik, ha
zırladık, bu resmî usullerdir, altında imza da 
konur, işte karşınıza getirdik, kabul eder
siniz, etmezseniz etmezsiniz, ne olmuş yani, biz 
bir Hükümet olarak bir vazifemizi yaptık diye 
gensoru verip de bizi neden muaheze ediyorsu
nuz?» Aziz kardeşlerim, nereden muaheze edi
yoruz? Niye şimdiye |kadar gelip de Ortak Pa
zar mevzuu hakkında kendi inisiyatifinizle Mec
lise tek kelime söylemediniz, izahat vermediniz? 
Niçin Meclisi bir emrivaki ile karşı karşıya bı
rakıyorsunuz? Niye Yüce Meclise gelip bilgi ve
receğinize gittiniz bu bilgiyi Rotay Club'e ver
diniz de, Yüce Meclise gelip izahat vermediniz? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — On defa 
söylendi bunlar, on defa konuşuldu. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Bunun için size suç yülklüyoruz, suçlusunuz. 
Böyle iş olmaz. Her Hükümet kendi Meclisi 
ile değil milletiyle, en ücra köşedeki millet fert
leriyle temaslar ederek bor ahenk içinde bu işi 
yürütüyor. Siz Yüce Meclise dahi kendi inisi
yatifinizle gelip tek kelime söyelmediniz. Bun
dan dolayı IsuçTıısunuz, falın bunu kabul edin. 

Ayrıca gelecekler, diyecekler ki; «Efendim 
22 Temmuz tarihinde biz bir mutabakata var
dık, şimdi de bunu imzaladık, bu imzaladığı
mız maddeler çok iyidir, Türkiye'nin çok lehi
nedir.» Bu maddelerin ne olduğunun içyüzünü, 
zannediyorum ki zamanın kısa müsaadesi içeri
sinde, demin anahatlariyle arz ettim. Bunla
rın içerisinde iyi diye gösterilecek tabiî bir şey 
bulunur, ama bütün bu iş bir muvazene mese
lesidir. adeoe büyüyüp her şeyimizi vermemi
ze mukabil, size bayramda şeker alacağız di
yorlar ve buna boyun eğiyoruz, hâdise budur. 
Kaldı ki; biz bunu aldık getirdik, kabul etmez-
seniz etmeyin diyecekler. Peki siz, geçen sefer 
gensoru verdiğimiz zaman çıktınız buraya, de
diniz ki; «Efendim, 1 Aralık tarihinde Avrupa 
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bize birtakım teklifler getirdi, biz bu teklifleri 
kendimiz de zaten uygun görmedik, ne var bise 
geıisoru veriyorsunuz, daha olmuş bir dş yok 
M, bizi niçin muaheze ıediyonsunuz?» Şimdi bil
iniyorum gelip ne diyeceksiniz. Sizin, 22 Tem
muzda imzaladığınız Katma Protokol ile 1 Ara-
lık'ta gelen teklif arasında hiçbir mühim ciddî 
fark yoktur. O zaman, «biz de beğenmedijk» 
dediğiniz teklifi, sonra hangi tılsımdır ki ge
tirdi size imzalattırdı? Siz, beğenmedik dedi
ğiniz zaman kendiniz plânlama heyetme talimat 
verdiniz, Resmî Gazete ile de neşretmek skan
dali işlendi, bu vermiş olduğunuz talimatın için
deki maddelerin hiçbiri kabul olunmadı. Hani 
sizin, peki bu maddeleri hiç değilse kabul edil
miş dediğiniz maddeler dahi kabul olmadı, ya
ni kenlinizin dahi uygun gördüğünüz maddeler 
dahi kabul olunmadığı halde nıaısıl olacak da bu
raya geleceksiniz, «22 Temmuzdaki maddeler 
çok iyi maddelerdir» diyeceksiniz. «Bir Aralık
taki maddeleri beğenmiyoruz, 22 Temmuzdalki 
maddeler çok iyi oldu, kabul ettik» diyeceksi
niz. Sizin 22 Temmuzda kabul edeceğiniz mad
delerin, Perşembenin gelişi Çarşambadan belli 
olduğu içjin, o genjsoru vaktinde verilmişti ve 
0 zaman kalktınız bir şeyi kabul etmek listedi-
niz, şimdi ne diyeceksiniz, merakla bekliyoruz. 
Gelin buraya, 2 Temmuzda kabul ettiklerinizle 
1 Aralıkta kabul ettikleriniz arasında hangi 
büyük tılsımlı fark vardır, izah edin de göre
lim, bakalım. 

Aziz kardeşlerim; Hükümet gelecek, bura-
ida bir de şunu ööyliyecek, diyecek ki; beyler te
lâşınız nedir, biz bir Katma Protokol yapmı
şız, bu Katma Protokolün içerisinde imzaladığı
mız her maddeden istediğimiz anda geri dönmek 
yetkisini muhafaza ediyoruz, içerisinde, işimi
ze gelmediği zaman geri dönme hakkı olan bir 
anlaşmadan |korkulıacak ne vardır? 

Aziz kardeşlerim, hemen peşinen belirteyim 
ki, içerisinde yaşadığımız asırda modern müs
temlekecilik böyle yapılıyor. Müstemleke ya
pıp, istismar edeceği adamı alıyor, sırtını 
okşuyor, işine gelmezse her an geri dönersin, 
diyor. Halbuki durum nedir? Demin size arz 
ettim; bu 22 sene değil, simidi 12 sene, resmî 
olarak öyle çıktı karşımıza, 12 senelik geçiş 
dönemi için, biraz evvel neden bendeniz de
dim ki, 5 senelik bir düz satıhta yürüttük

ten sonra bir eğik kalas ile Ortak Pazar ka
zanının içine Türkiye'nin atılmasıdır, Niçin 
bunu eğik kalas ile tarif etmek istedim Çün
kü, aslında bu kalasın üzerine Türkiye çık
tıktan sonra tekerlenerek, yuvarlanarak ka
zanın içine gitmeye başladıktan sonra, bu ka
lasın üzerinde istediğiniz yerden dönmek na
zari olarak mevcuttur, fiilî olarak dönmek 
mevcut değildir. Yine,, tabiî Sayın Demirerin 
1 Ağustos tarihli toplantısında söylediği bir 
husus var : «6 sene geciktirilebilir, anlaşmada 
böyle bir madde var, ama bunu yapmamız fii
len mümkün değildir, çünkü yine vecibemiz-
dir, oturduk Avrupalılarla karşılıklı olarak, 
şartların teessüs ettiğini görünce mecbur kal
dık bunu yapmaya» diyor. 

Aziz kardeşlerim, bugüne kadar ne Katma 
Protokolün içinde, ne de Avrupalı temsilciler 
rin bilfiil kendi ifadelerinde «Türkiye Müşte
rek Pazara girmeye hazırdır» diye sarahaten 
söylenmiş bir söz yok. Bilâkis, bunun aksine 
söylenmiş pek çok söz var, lütfen Arupalı-
larla müştereken kaleme alman Katma Pro
tokoldeki maddeye bakınız, nasıl cambazlık
lar yapılmış, burada «Türkiye'nin hazır olduğu 
görüldüğü için» diyemiyor, ya ne deniyor; 
«şartların bir araya geldiği kanaatine varıl
dığı için», neden «Türkiye'yi hazır gördük» 
diyemiyorsunuz? «Şartların bir araya geldiği 
kanaatine varıldığı için» deniyor, kendisi de 
söyliyemiyor, «Türkiye hazırdır» demiyorlar,. 
Protokolün içerisinde, «Şartların bir araya 
geldiği kanaatime varıldığı için» deniyor ve 
bunun ne mânaya geldiğini anlamıyan var 
mı? Ne demek bu? Siz hazır, mazır değilsiniz, 
diyor adam, fakat bu işin içinde başka iş 
var, sizi kolunuzdan çekip, sokacağız buraya, 
onun için imzaladık diyor. Bunun açıkçası 
bu. 

Aziz kardeşlerim; şimdi istediğiniz zaman 
geri dönebilirsiniz, diyorsunuz, değil mi? Ne
reden geri dönüyorsun? Bu, şuna benzer : Fa
lanca yere gitmek için uçağa bineceksin, 
efendim, istersen paraşütü açar, aşağı atlarsın, 
diyor. Bundan hiç farkı yok. Müşterek Pa
zarın geçiş dönemi başladıktan sonra, bunun 
istemen bir noktasından geri dönülmesinin 
mânası bu. Neden, derseniz, muhterem kardeş
lerim; siz düşününüz şimdi, Müşterek Pazara 
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girdiniz, yavaş, yavaş adam geldi, sizin verimli 
tarlalarınızı satmaldı, verimli fabrikalarınızı sa-
tınaldı, sermaye hareketleri serbest olmaya baş-
lıyacak, yok efendim ben sermaye hareketlerini 
serbest yapmıyacağım, tarlaların satışını serbest 
yapmıyacağım, diye bunu söyliyebilir misin? 
O zaman Avrupalılara karşı hakikati söylemi
yorsun. Ya onlara yanlış gösteriliyor, ya da bi
ze yanlış gösteriliyor. Onlar, bütün bunları ya
pacağınıza inanarak sizinle bunu imzalıyorlar, 
siz de beraber imza koyarak, «yapacağız» diyor
sunuz. Bunları nasıl yaparsınız? Bütün bunları 
yapın, Türkiye'nin fabrikalarını adam satmal-
mış, tarlalarını, verimli yerlerini de satınalmış, 
sonra, sayım, suyum yok, ben geri dönüyorum. 
Dön istersen, dön. Nereye gideceksin, bilmem. 
Kendi köyüne gidemezsin, köyün satıldı çün
kü. Fabrikana da dönemezsin sahibi olarak, çün
kü onu da satınaldı, adam verimlisini aldı, se
nin sırtına ekonomik yük olanını bıraktı sana 
tabu, sen onun altında ezilip, duracaksın. Nere
ye geri dönüyorsun bakayım? 

Sonra, sen şimdi, ben asıl sanayii kuraca
ğım, torna tezgâhları, frezeler, planyalar, bir 
sanayiin ruhunu teşkil eden elektrik fırınları gi
bi bütün bunları kurmayacağım diyorsun, 5 -10 
sene sonra geri dönüyorum diyorsun, senin bu
günkü sanayileşme hareketin bir kötürüm çocuk 
olarak inkişaf etmeye başlıyor, 5 - 10 sene son
ra geri döndüm dediğin zaman bu kötürüm ço
cuğun teşekkül etmemiş uzuvlarını kim tedavi 
edecek? Senin torna fabrikan olmıyacak, freze 
fabrikan olmıyacak, taşlama fabrikan olmıya
cak, ne kadar? Döneceğin güne kadar. Türkiye'
nin bu mühim sanayi tesislerine sahibolmasına 
ait millî hareketini geciktirmek hakkını nereden 
alacaksınız, merak ediyorum. İstediğin zaman 
geri dönermişsin, yağma mı var, dön de göre
yim bakayım. Daha hazırlık döneminin şartla
rı olduğu için içine girmeye mecbur kaldım, di
yorsun, mukavelede açıkça 6 sene uzatılabilece
ği hususu olduğu halde uzatamamak mecburiye
ti altında olduğunu söylüyorsun, yarın da geçiş 
dönemine girdikten sonra, buradan geri döne
rim kabadayılığını şimdi gelip bize tutturura-
caksın. Nereye dönüyorsun? Daha sen, geçiş 
dönemine adımını atmaya mecburum, ben bun
ların esiri vaziyetindeyim, diyorsun. O 220 mil
yon dolar yok mu, sanki bir şeymiş gibi, onu ala
cağız. 

• Aziz kardeşlerim, aslında gidilmesi icabeden 
yol ne idi ve neden Hükümet suçludur? 

Bugüne kadar gerek Meclisimizde konuşul
muş, gerek Türk efkârı umumiyesinde tartışıl
mış olan bütün hususlar göz önüne alındığı za
man, Türkiye'nin, Müşterek Pazarın geçiş döne
mine girmesi ufak bir azınlığın inisiyatifi ile 
yürütülmek isteniyor. Milletimiz bunun karşı-
sındadır, hiçbir faydası da yoktur. İkili anlaş
malar yapın, fakat biz sizinle tek Devlet olaca
ğız, diye gidip onlara da söylemeyin. Bu, ola
cak iş değildir. Ne olacak? Mukavele müsaade 
vermiş; biz hazır değiliz, deyin. Avrupalılar da, 
siz hazır değilsiniz, diyorlar. Hazır değiliz, sa
mimî olalım. Hazırlanmak için siz eğer bizi 
aranıza alacaksanız, elbirliği ile bu hazırlığı ya
palım; biz hazırlık yapamadık, diyelim. Yapa
madık da zaten, yapamadık tabiî. Zaten Türki
ye elbette bu hazırlık döneminin içerisinde hiç
bir şey yapmadı. Ne olacak? Şimdi bu hazırlık 
dönemlini uzatacağız, bu hazırlık dönemimizi 
uzatmak suretiyle oturup yeni bir rejim tatbik 
edeceğiz, bu arada da nereye gideceğimizi ciddî 
bir şekilde konuşmaya ve tesbit etmeye mecbu
ruz. Uzun vadeli olarak tesbit edeceğiz; nereye 
gideceğiz. Bu iş ayaküstü olacak bir iş değildir, 
bugün A. P. nin Meclisteki iki parmak fazlalığı 
ile halledilecek bir iş değildir. Bu, öz tarihimi
zin akışını değiştirecek bir hâdisedir, bugün bir 
parmak fazlalıkla halledilecek bir hâdise değil
dir bu. Bu, büyük bir meseledir. Bu meselenin 
halli için önce zaman kazanmak lâzım. Yapaca
ğımız işleri, ciddî bir şekilde burada oturup kar
deş kardeş konuşmamız lâzım, ondan sonra da 
bunu bizim Avrupa ile tek Devlet olmaya gidip, 
40 milyonluk Hıristiyan potası içinde erimemize 
meydan vermiyecek ikili anlaşma mahiyetinde 
bir anlaşmaya çevirmemiz lâzım. 

Aziz kardeşlerim, bu hususu bugün böyle 
ufak bir parmak farkiyle halledemeyiz. Bunun 
için yapılacak iş aslında; eğer biz millî iradeye 
hürmetkar isek, bu kadar mühim bir meselede 
milletimize bir sorma, bir plebisit teklif etmek 
mecburiyetindeyiz. Bunu istiyor musunuz, is
temiyor musunuz, ey aziz millet, diye ne olduğu
nu da söyliyerek, siyasi bir ideolojik tarafını 
milletten sakhyarak değil, siz bu Avrupa ile tek 
millet olmaya gitmeyi istiyor musunuz, istemi
yor musunuz? Diye bunu açıkça milletimize bir 
plebisitle sormaya mecburuz. Bu, harb ilânın-
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dan da, harb etmeden yenik bir Devletmiş gibi 
Sevr Muahedesini imzalamadan da ağır bir ha--
rekettir. Bunu, bugünkü geçici 2 - 3 parmak 
fazlalığı ile yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu 
işin yarın ne olacağını Allah gösterecek inşaal-
lah. Onun için burada sağlam hareket etmek is-
tiyen, hakikaten milletine güvenen, inanan, bu 
işi millete sorarak yürütmek mecburiyetindedir, 
oldu bittiye gelemez. Ağır bir mesuliyettir ve 
inşaallah açık oylama ile bu meseleyi halledece
ğiz. Milletimiz, yarın bunun neticeleri ortaya 
çıktığı zaman kimlerin böyle bir işe tevessül et
tiklerini şahıs olarak bilecek inşaallah. 

Aziz kardeşlerim; Hükümet buraya gelsin, 
ne derse desin, bugüne kadar Meclise izahat ver
memiş olduğu için, Mart ayında kendi Plânla
ma Heyetine vermiş olduğu bir talimatı Resmî 
Gazetede neşretmek gibi bir siyasi skandal iş
lenmesine vesile olduğu için, bugüne kadarki be
yanlarında Meclise geleceğine dair tek söz söy
lememek gibi - hele Dışişleri Bakanının kendi
si - bir tutum içinde olduğu için, 1 Aralıktaki 
teklifleri biz de beğenmiyoruz, dediği halde ay
nı teklifleri işmdi imzalayıp karşımıza getirdiği 
için, Ortak Pazar mevzuunda Yüce Meclisi bir 
emrivaki ile karşı karşıya bırakacak bir tutum 
içerisinde olduğu için, ben imzaladım siz ne ya
parsanız yapın, deyip de Devlet otoritesini ve 
prestiiini küçültücü bir hareket tarzı içine gir
diği için, bırakın temeldeki felsefe ve tutumun
dan dolayı, sırf bu yürütme durumundan dolayı 
baştan sona kadar suçludur. 

Muhterem kardeşlerim, bu suçları ortadan 
kaldıramıyacaklar, konuşacaklar, konuşacaklar 
ve Yüce Meclis neticede yine bu suçların kaldı
ğını görecektir. 

Bu çok mühim mevzu üzerinde, hiç şüphe
siz, Yüce Meclisimiz tarihî bir oturum yapmak
tadır. Ortak Pazar mühim bir konudur. Bu ka
dar mühim bir mevzuda iki hususu bilhassa Yü
ce Meclisin bilgilerine arz ederek ve yukarıda 
belirttiğim sebeplerden dolayı gensorunun gün
deme alınmasını rica ederek huzurlarınızdan ay
rılacağım. 

Size arz edeceğim hususlardan bir tanesi şu
dur: Sultan Hamit (Gülüşmeler) Cennetmekâ-
na, demin size yukarıda adını söylediğim Theo-
dor Hezl isimli haham, bizzat kendisi gelmiş ve 
önüne - harb ilân edilmiş bir devrede bulundu-

[ ğumuz halde - büyük bir meblâğ çek teklif et
miştir. Sultan Hamit bu çeki teklif eden haham
başı m, bugün İsrail Büyük Millet Meclisinde 
neykeli ve ismi yazılı olan hahambaşmı huzu
rundan kovmuş; «Bu paraya mukabil bize Fi
listin'de toprak satın.» diyen Yahudiye, «Şehit 

I kanı ile alınan vatan toprağı para ile satılmaz.» 
I demiştir. Bugün de Türk Milleti aynı noktanın 

üzerindedir. Bilmiyen varsa, alınsın. Katma 
Protokolmüş, yerleşme hakkı serbest olacakmış, 
filân, falan bunlar, bu aziz millette yürümez. 
Şehit kanı ile alman toprağı para ile sattırabi
lecek varsa, sattırsın da görelim. Bir... 

İkinci husus şudur: Sultan Fatih Hazretleri 
vasiyetinde apaçık bildirmiştir; «Bu beldenin 
topraklarından Gayrimüslimlere, yabancılara 
bir karış toprak satana Allah'ın da, Peygamber'-
in de, benim de lanetim olsun.» demiştir. Bu sö
zü de Yüce Meclisin ıttılaına arz ediyorum. Tür
kiye'yi Ortak Pazarmış, şuymuş, buymuş, kes
tane satacağız, ceviz satacağız, maydanoz sata
cağız, diye verimli yerlerimizi Ruma, Ermeniye, 
Yahudiye satışa çıkartmak kimsenin hakkı ve 
harcı değildir. 

Aziz kardeşlerim, bu konuşmalarımı dinledi
ğinizden dolayı hepinize teşekkürlerimi arz ede
rim. Gerek bu konuda, gerek bundan sonraki 
konularda Yüce Meclisimizin alacağı kararların 
vatanımız ve milletimiz için uğurlu ve hayırlı 
olmasını diliyerek, hepinizi hürmetlerimle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın Şi-
nasi özdenoğlu, buyurunuz. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Balkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne gibi usul hakkında, Sayın 
Şensoy? 

Gensoru görüşüyoruz 'Sayın Kemal Şeysoy. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Efendim, bu 

gensorunun bu şekilde görüşülmesinin usule ay
kırı bulunduğunu, Anayasaya aykırı bulundu
ğunu müsaade ederseniz arz edeceğim. 

BAŞKAN — Konuşmalar tahdit edilmedi
ğine göre namütenahi konuşma imkânına (sahip
tir, çok istirham ederim. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Efenidim, 89 
ncu maddeye göre... 

BAŞKAN — 89 ncu maddeye güre konuş-
| tukilarından dolayı gündeme alınmasını istiyor. 
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Bunu tahdit etmek ancak oylarınızla mümkün
dür, muayyen bir zaman.. O da olmadığına göre, 
konuşacaktır. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayûı Başkan, 
sadece gruplar adına birer kişi, hükümet aJdına 
bir kişi konuşacak. Binaenaleyh, konuşma hak
kımızı selbetmiş bulunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben konuşma hakkınızı selbet
miş değilim, bundan sonra müzakere devam ede
cektir. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Anayasayla 
tamamen.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Adalet Partisi Grupu adına zatıâliniz de geldi
ğiniz zaman burada dört saat konuşabilirisiniz. 

KEMAL ŞENıSOY (Ordu) — Sayın Başkası, 
Adalet Partisi Grupu adına konuşmak istemiyo
rum ki. ' 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum; bir 
usulsüzlük görmüyorum Sayın Kemal Şensoy. 

Evet, C. H. P. Grupu adına Sayın Şinasi Öz-
denoğlu, buyurunuz efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
usul hakkındaki mşruzatımı dinlemeden nasıl 
karar veriyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Dinledim efendim dinledim. 
Müsaaide buyurun; bu konuda bir usulsüzlük 
yaptığımı görmedim. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Zatıâliniz usul
süzlük yapmıyorsunuz. Müzakerat usule aykırı 
istikamette cereyan ediyor, bunu izah etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — O kanaatte değiliz Sayın Şen
soy. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Efendim, din
le elikten sonra bu neticeye varırsanız bir diye
ceğini olmaz. 

BAŞKAN — Ama izam ettiniz efendim! Çok 
istirham ediyorum, müsaade buyurun; bir gö
rüşme tahdidi olmadığına göre ve konu üzerin
de konuştuğuna göre, bunun detaylarına ine-
vjlz izahı mümkündür ve her grup sözcüsü bu 
küıısüden grup adana dört saat, beş saat, on sa
at konuşabilir. 

O. H. P. Grupu adına iSaym Şinasi özdenoğ-
lu, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SINAİSİ ÖZDEN-
OĞ-LU (Ankara) — ıSayım Başkan, çok değerli 
milletvekili arkadaşlarım; 

Memleketimiz için, miMetimiz için son derece 
hayati bir konu telâkki ettiğimiz Ortak Pazarm 
Geçiş Dönemine geçilmesini mümkün kılan Kat
ma Protokolün Yüce Meclis huzurunda görüşül
mesinde Cumhuriyet Halk Partisi adına görüş
lerimi açıklamaya başlamadan önce Yüce Heye
tinizi derin saygılarımla selâmlarım. 

iSevgili arkadaşlarım; İSaym Erfoakaoı eğer 
mensulboiduğum partiyi hedef alarak bir itham
da bulunmamış olsaydı doğrudan doğruya ko
nuya geçecektim ve bu benim vazifem olacaktı. 
Ancak, bizi sorumlu tutarcasına, âdeta Katma 
Protokole imza koymuş olan bizmişiz gibi, bir 
ithamda bulundu. Bunu kendilerinin söylemiş 
oldukları son derece önemli meselelerin mevcu
diyetini burada tesbit etmekle birlikte, cevap
landırmaya da kendimi mecbur hissediyorum. 

Geçen yıl 'Sayın Erbakan'ın bu konudaki ilk 
gensorusunun gündeme alınıp, alınmıyacağı hu
susu Yüce Meclis huzurunda müzakere edilir
ken C. H. P. Grupu adına sayın arkadaşım Ma
nisa Milletvekili Muammer Erten Grupumuzun 
görüşünü ifade etmişlerdi. Hemen ifade edeyim 
ki; Sayın Erten'in geçen yıl bu kürsüden gru-
pumuz adına beyan ettiği tekmil fikirlerin ve 
görüşlerin altına imzamı atabilirim. 

ıSayın Erten ne demiş? İSaym Erten; «Ata
türk ile bize miras olarak kalmış olan Batıyla 
ekonomik ve siyasal birtakım ilişkilere, C. H. P. 
nin katılmasının bir görev olduğunu» söyle
miş, «Biz Batı dünyasiyle Türk Milletimin 
hayatiyetini sağlıyabilecek birtakım tasarruf
lar altına imza koyuyoruz ve bu bizim yo
lumuzdur.» demiş. Evet arkadaşları n; Ata'ron 
açmış olduğu Batıyla olan lilişkilcrd'î Türk 
Milletinin menfaatleri bahis korusu oldu#n 
zaman, bütün tasarrufların altına imzayı koy
mayı biz bir şeref telâkki ederiz. Bircim rTe 
yine, böyle Katma Protokolün dsğil, ama 
Türk Milletinin bağımsızlığını, hay^'vetiri ko
ruma kaydı şart'iyle.. Türk Milletimin iıays'ye-
tini, bağımsızlığını ve bilhassa ekonomik ba
ğımsızlığını koruyan bir siyasal anlaşmaya, 
bir ekonomik anlaşmaya iftiharla V3 şerefle 
imza koymaya hazırız. 

iSaym Erbakan alınmasınlar; hakikaten bir 
gensoru önergesine konu olmakla birlikte, 
aslında bir Meclis araştırmasına da konu teş
kil edecek kadar önemli bir konuda ciddî şsy-
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ler söylemişlerdir, üzerinde ciddiyetle durma
mız lâzımgölen meselelere eğilmişlerdir. Harb 
sanayiimizin, ağır sanayiimizin çok açık ve 
seçik şekilde tehdit altında bulunduğunu ifa
de edecek kadar ileri bir konuşma yapıyor. 
Elbette belgeler vardır, ancak şu elimizdeki 
Katma Protokole göre, hakikaten kendileri
nin endişelerine katılmamak mümkün değildir 
arkadaşlarım. Katılıyoruz, şahsan de katılıyo
rum ve öyle zannediyorum M; sayın grupumu 
teşkil eden arkadaşlarını da elbette katılıyor
lar. 

Değerli arkadaşlarım; yüksek huzurunuzda 
ifade etmek isterim ki, C. H. P. olarak mem
leketin yüksek menfaatlerinin bahis konusu 
olduğu her mevzuda, hangi partiden gelirse 
gelsin, teklifleri desteklemek ve eğer hakika
ten vatan menfaatleri hizasında Adalet Par
tisinin bir tasarrufuna şahidolsak, destekle
meyi de görev sayarız. Çünkü bizim için Tür
kiye'nin menfaati, her türlü parti çıkarlarının 
üstündedir. Bu inançtayız. Burada, huzuru
nuzda Katma Protokolle ilgili bir konu gö
rüşülürken tamamiyle objektif, tamamiyle ta
rafsız ve hâdiseleri delillere dayandırmak su
retiyle huzurunuza gelmiş olduğuma inanma
nızı rica ediyorum. 

Şimdi, zabıtlar okunduğu zaman görülü
yor, Sayın Erbakan da söylemişlerdir. Ada
let Partisi kanadından da her zaman karşı
laştığımız ithamdır o kanada yakın çevreler
den; «Efendim, Ankara Anlaşmasını imza eden 
Siz değil misiniz?.. Hem memleketi Ortak Pa
zara sokuyorsunuz, hem de şimdi Katma Pro
tokolün karşısındasınız...» Denilmektedir. Ar
kadaşlarım; bu noktayı açıklamayı da bir ödev 
sayıyorum. 

12 Eylül 1963 tarihinde imza edilmiş olan 
«Ankara Anlaşması» nın altındaki imza bizim
dir arkadaşlar. C. H. P. koalisyon hükümet
leri zamanında imza edilmiş anlaşmadır. Bu
nun sorumluluğunu, «Ankara Anlaşması» ola
rak getirdiği sorumluluğu erkekçe takabbül 
etmeyi de vazife sayarız, inkâr edemem. Ga
yet tabiî memleketimin menfaatlerine uygun 
gördüğüm için imza etmişimdir. Ama, bu an
laşmayla ben C. H. P. olarak teminat hüküm
leri getirmişimdir, ama siz A. P. Hükümeti 
olarak bu teminat hükümlerini yürütememiş-
sinJz. Nedir bu teminat hükümleri?.. 

«Ben memleketim yararına bir iş yaptım, 
bir anlaşmaya imza koydum» dediğim zaman 
karşınıza çıkaracağım Hükümetler vardır arka
daşlarım. Eğer, Adalet Partisi Hükümeti bu 
beş senelik süre içerisinde gerçekten bu temi
nat hükümlerine sadık kalmak kaydişartiyle 
tedbirlerini almış olsaydı, şahsiyetini koy
muş olsaydı ve pazarlık masasında Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine lâyık bir dirayetle 
ve inisiyatifle hareket etmiş olsaydı; hiç şüp
he etmiyorum ki, bugün Katma Protokol Tür
kiye'nin yüksek menfaatlerini çiğnemiyecek 
bir nitelikte tanzim edilmez ve iimza altına 
alınmamış olurdu. 

îDeğerli arkadaşlarım; zamanımızda imza 
edilmiş olan «Ankara Andlaşması» nın üçüncü 
maddesini okuyorum : «Hazırlık döneminde, 
Türkiye; geçiş dönemi ve son dönem boyunca 
kendisine düşecek yükümlülükleri üstlenebil
mek için, Topluluğun yardımiyle ekonomisini 
güçlendirir.» bir defa; Topluluğun yardımı ba
his konusu olduğu zaman elbetteki bir denge 
kendiliğinden meydana çıkar değerli arka
daşlarım. 

Dördüncü maddede sarih olarak denge hük
mü vardır: Getirilecek olan Karma Protokolle 
tarafların üstlenebilecekleri vecibelerin mut
laka dengeli olması şartı konmuştur. İşte dör
düncü madde, okuyorum: «Geçiş döneminde 
aktif taraflar, karşılıklı ve dengeli yükümlülük
ler esası üzerinden..» ve sayıyor. Şimdi, yü
kümlülükler arasında bu denge mevcut mudur 
arkadaşlarım? Burada dengenin mevcut olup 
olmadğı hususunu yüksek huzurunuzda izah 
etmek mecburiyetindeyim. 

Biz diyoruz ki; Katma Protokolle kabul edil
miş olan karşılıklı tavizlerde denge mevcut 
değildir ve aldıklarımıza mukabil verdiğimiz 
tavizler çok daha fazladır. Bu tavizler ha
kikaten Türk ekonomisini ve Türk tarımını bu
gün ve gelecekte mahkûm edecek nitelikte 
tavizlerdir. Bu itibarla da Hükümeti itham et
mek, hakkımız oluyor değerli arkadaşlarım. 

Denge var mıdır yok mudur meselesini bu
rada ayrıntılariyle münakaşa etmek istiyo
rum. Bir çoklarını Sayın Erbakan söylemiş-
vir. Ancak bir hususa daha dikkatlerinizi çek
mem icabediyor değerli arkadaşlarım. O da şu
dur: Bizim asıl mücadelemiz; C. H. P. olarak 
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da, Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılan 
O. H. P. li parlömanterler olarak da şu yön
de olmuştur: Biz «Ankara Anlaşmasiyle» ve 
ona ek protokolle Hükümete mehil olarak ta
nınmış olan 11 yıllık sürenin 6 yılının kulla
nılmamış olmasını, Hükümet için açık bir so
rumluluk saymış ve bunun üzerinde ısrarla 
durmuşuzdur. Ne yapmıştık?.. 11 senelik dö
nem içerisinde Hükümet gerçekten geçmiş olan 
ö sene içerisinde birtakım tedbirler almaya 
mecburdu, birtakım hasırlıklar yapmaya mec
burdu. Şimdi soruyorum; Sayın Hükümete, Sa
yın Başbakan da burcda&rlar: 5 yıl içerisinde 
Türk ekonomisinin, Tj.oluluk eoknomisi para
d i n e yaklaşması içm almış olduğunuz ted
birler nedir? Şimdi huzurunuza gelmiş olan 
şu Katma Protokol hükümleri tesbit edilir
ken bu konuda ilgili resmî müesseselerin, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının, meslekî teşek
küllerin, üniversitelerin ve fikir adamlarının, 
bilim adamlarının haklı olarak ortaya sür
müş oldukları ve size tavsiye etmiş oldukları 
hangi fikirlerden esinlenerek tedbir almışsı-
nızdır? 

Değerli arkadaşlarım; bir gerçeği tesbit 
etmeye mecburuz. Biz,, gerek Türkiye'de AET 
Karma Komisyonu üyeleri olarak, - ki huzu
runuzda bulunan arkadaşınız da bu heyet 
üyelerinden birisidir - gerekse C. H. P. olarak 
bu önemli mesele karşısında fikirlerimizi, gö
rüşlerimizi açık seçik ifade etmişizdir ve Hü
kümetin hangi konuda nasıl tedbirler alması 
gerekeceğini de zamanında söylemişizdir. 

Bizi Avrupa'da, gerek Münih'te, gerek Tür
kiye'de Antalya'da ve gerekse sön Holânda'nın 
Leiden şehrinde yapılmış olan toplantılarda Av
rupalı parlömanterler sıkıştırmışlardır «Cteçiş 
dönemine ne zaman geçeceksiniz ve niçin muha
lefet olarak karşısınız, geçiş dönemine geçilme
sine neden karşı çıkıyonsunuz?» demişlerdir. 
Zabıtlar ortadaıdır, lütfen tetkik buyrulisun. Biz 
muhalefet delegasyonu olarak, Halk Partisi 
delegasyonu olarak sayın Senatör Topaloğlu, 
Sayın Muammer Erten, Sayın Kemal Yılmaz ve 
bendeniz bütün bu toplantılarda mucip sebep
lerini ortaya koymak suretiyle geçiş dönemine 
geçmemizdeki engelleri, mahzurları birer birer 
söylemiş ve zabıtlara geçirmişizdir ve her dö
nüşümüzde de - tekmil basın kolleksiyonları or

tadadır - zamanında, yerinde gerekli müdaha
leleri yapmak suretiyle Hükümeti uyarmışladır. 
E., ne yapmışızdır? iSöylenmesi lâzım gelen şey
leri söylemişizdir. 

Değerli arkadaşlarım; bir merkez komitesi 
kurulmuştur. Bu komiteler Hükümete bir me
morandum vermiştir, en kısa zamanda nelerin 
yapılması lâzımgeldiği hususunda uyarmaya ça
lışmıştır. 5 sene az bir zaman değildir ve bu sü
re içerisinde yapılacak şeylerin süratle yapılma
sını Hükümetten istemiştir. Bütün bunlar neti
cesiz kalmıştır ve biz gittiğimiz her toplantıda, 
geçiş dönemine geçme müddetindeki 6 yıllık 
hakkımızı kullanabilmenin mücadelesini, ne ya
zık ki, kendi Hükümetimize karşı yapmışızdır. 

Değerli arkadaşlarım; bâzı Avrupalı parlö
manterler; «Ne duruyorsunuz, geçiniz biran ev
vel. Sizin için büyük menfaatler vardır. Türk 
ekonomisi kalkınacaktır. Ortaklıkta pazar bula
caksınız..» diye, birtakım teselli edebiyatiyle bi
zim karşımıza çıktıkları zaman, biz Türkiye'nin 
gerçeklerini ifade etmiş ve Türk ekonomisinin 
henüz hazır olmadığını defaatle beyan etmişiz
dir. Ama, ıo zaman Avrupalı parllömanterlerden 
bâzıları - İtimat buyurunuz, Adalet Partili ar
kadaşlarımız da buradadır. Zabıtlar da ortada
dır - meselâ Alman Milletvekili Klinger, «Türk
leri anlamaya mecburuz. Türklerin ekonomik 
güçlükleri vardır. Onları, alelacele bu derece 
önemli bir döneme sokmak hakkımız değildir» 
diye konuşmuşlardır. Görüyor musunuz, kendi 
hükümetimizden göremediğimiz anlayışı yaban
cı miUetvekillerinden görmüşüz. 

Değerli arkadaşlarım; bunu söylemekteki 
maksadım şudur : Aslında, yalnız Katma Proto
kole imza koymaMa değil, Türk ekonomisinin 
bugünkü perişan halinden Hükümet mesuldür. 
Ortak Pazar, hepimiz biliyoruz, amansız bir 
serbest rekabet sistemidir. Yani, koskoca dün
ya endüstrisinde en ileri 6 ülkenin pazarlarına 
kendi mallarımızı götüreceksiniz ve onun ürün
leriyle rekabet edeceksiniz. Siz, kendi pazarları
nızla bu 6 ülkenin mamulleriyle rekabet etmek 
zorundasınız arkadaşlarım. Bu derece amansız 
bir sistem karşısında Türkiye'nin kalite kontro
lünde, maliyet düşürmesinde mutlaka büyük 
mücadele vermesi lâzım gelirdi. Bunu defalarca 
söyledik. 
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Değerli arkadaşlarım; altyapı tesislerinden, 
ta pazarlama safhasına varıncaya kadar Hükü
metin her safhada ekonomiyi disipline etmesi 
şarfefcır. Bu başıboş düzen içerisinde, bu perişan 
düzen içerisinde Türkiye'nin Topluluk ekono
misiyle rekabet şansına saihibolabilmesi için hiç 
bir ihtimal yoktur. Şimdi, bunu biz defalarca 
bağırdık, çağırdık, söyledik, basın toplantısı 
yaptık, Hükümetin bu konuda yapmış olduğu 
faaliyet nedir? Eğer, Hükümet bir hazırlık yap
mışsa veya bir teşelbbüsün içine girmişse, ne
dir? Hiçbir şey yapılmamıştır. Şimdi, bu derece 
mühim bir konuda Hükümetin mesuliyeti zaten 
tek başına aşikâr olarak ortaya çıkıyor. Biz di
yoruz ki; Katma Protokol ibu haliyle, bu hüküm
leriyle Türk ekonomisini izmihlale g-ötürecek 
bir vesikadır. Bugünkü Adalet Partisi iktidarı, 
nihayet Türk milleti adına hükümet etmekte
dir. Onun, memlekete iras edeceği zarar, niha
yet Türk vatanımın göreceği bir zarardır. Bu 
safhada dahi kendilerin^ uyarıyoruz ve diyoruz 
ki: Bu protokol bu Yüce Meclisten böyle geç
memelidir. Evet bu protokol, kaibül buyurmak 
lâzım ki, nihayet Anayasanın 65 nci maddesi 
gereğince bütün teferruatiyle burada görüşüle
cektir. Ayrıca ve çok temenni ediyoruz ki, Sa
yın Erbakan'ın gensoru önergesi gündeme alın
dığı zaman da mesele bütün incelikleriyle, bü
tün ayrıntılariylo görüşülecektir, Yüce Meclis 
kararım verecektir. Evet, Anayasanın 65 nci 
maddesi gereğince buraya geldiği zaman, Yüce 
Meclisli bu tarihî vesika üzerinde büyük hassa
siyet göstermesi lâzımgeldiği iınancındayız. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi, ben Sayın Er
bakan'ın burada izah ettiği hususlara değinmek 
istemiyorum. Sistemi kısaca açıklıyarak, Kat
ma Protokol Türkiye'ye ne veriyor, Türkiye'den 
ne alıyor? Kâranız nedjr, zararımız nedir? Bu
nun bilançosunu Yüksek Huzurunuzda kısaca 
yaparak ve ondan sonra bir neticeye varmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bildiğiniz gilbi, Ortak 
Pazarın sisteminin iki unsuru var : Karşılıklı 
olarak gümrükleri bella süre içerisinde sıfıra 
indirmek ve nihayet yine belli süre içerisinde it
halât ve ihracatta miktar kısıtlamalarımı tama-
mıiyle kaldırmak. Başlıca sistem bu: Tam fcir 
serbest rekabet düzeni. 

Değerli arkadaşlarım; bilindiği gilbi, bu Kat
ma Protokole göre gümrük indirimleri 12 yıllık 

dönem ve 22 yıllık dönem olmak üzere iki saf
hada mütalâa ediliyor. Bir kısım mal ve mamul
lerin gümrüğü 12 yıl içerisinde, bir kısmının 
22 yıl içerissnde sıfıra irca ediliyor. Detaylara 
inmiyorum, teknik bir mevzuudur. Nihayet, ar
ka daşlanm 'Katma Protokolü tetkik ettikleri za
man göreceklerdir. Bu hesaplar yapılırken 1967 
yılı, birim yılı olarak alınıyor ve 1967 yılında 
Türkiye'nin topluluk ülkelerinden, bu 6 ülkeden 
yapmış olduğu ithalât hacımı biram hacım ola
rak kabul ediliyor ve yapmış olduğumuz itha
lât iki bölüme ayrılıyor, bunların yüzde 55 ini 
teşkil eden kalemler 12 yıllık rejime tabi olu
yor, geri kalan, yüzde 45 ini teşkil eden mad
deleri ise 22 yıllık rejiıme tabi oluyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; tasavvur buyu
runuz ki, 12 senelik rejim içerisinde, 22 yıllık 
rejime kaydırılmak suretiyle daha çok himaye
ye muhtaç bâzı kalemler mevcuttur. Bunları sa
yın Erbakan da söylemiştir. Bu bir çeşit güm
rük hfımayesidir, bu bir nevi yeni kurulmakta 
olan Türk endüstrisini koruma tedbiridir. Ya
ni, bu maddelerde biz açık seçik Türk ekonomisi 
için, yeni kurulan bir sanayi için biır teminat, 
bir korunma hükmü aramaktayız, aradık ve 
bunun mücadelesini de zamanında yaptık. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi, getirilmiş olan 
korunma sisteminde 12 yıllık l^tedeki kalemle
rin yüzde 10 u, 22 yıllık listeye aktarılabilecek
tir. Tabi buna mukabil olarak 22 yıllık listeden 
de 12 yıllık listeye bâzı kalemler aktarılacaktır. 
Tatbikatı son derece müşkül ve mahzurlu bir sis
temdir, bir işleyiştir. Çünkü, son derece hayata 
önemdeki maddeleri 22 yıllık listeye atıyorsu
nuz, ne için? 22 yıllık listeden birtakım sanayi 
mamullerini korumak için, birtakım sanayileri 
korumak için, o sanayilere tekabül eden madde
leri 12 yıllık listeye almak mocburiyetindesiniz. 
Marj değişmiyor, hacım değişmiyor. Ancak o 
hacım ilerisinde bir değişiklik yapıyorsunuz. 
Bu birşey ifade etmez arkadaşlarım. 12 yıllık 
listeden 22 yıllık listeye aktarıyorsunuz, ama 
22 yıllık listelerden 12 yıllık listelere de aynı 
oranda, yani yüzde 10 oranında birtakım mad
deleri aktarmak zorundasınız. Bu, Türk sana
yiini 'koruyucu nitelikte bir tedbir değildir. Bijl-
hassa buna işaret etmek isterim. 

Kaldı ki, Türkiye yeni bir sanayi kurduğu 
zaman değerli arkadaşlarım, bu sanayiini diğer-
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lerinden tefrik ederek, sırf o sanayii korumak 
için bir gümrük koymak hakkına Türkiye Hü
kümeti sahibolmalıdır. Böyle bir hakka vakıa 
sahip, ama nasıl sahip? Demin arz ettiğim gibi, 
mütekabil bir şekilde, listelerden yer değiştir
mek suretiyle. 

Halbuki Yunan Anlaşmasının bir 18 nci 
maddesi vardır. Bu 18 nci maddeye güre, Yu
nanistan eğer bir yeni sanayj kuruyor veya 
mevcut yeni sanayii geliştiriyorsa, o sanayiin 
mamulleri üzerine re'sen, Ortaklık Konseyinin 
muvafakatini almadan bir vergi koymak hakkı
na sahiptir. Bu, bizim 12 nci maddemsıze maatte
essüf tek taraflı olarak (geçmiştir ve burada, bu 
gümrük vergisi ancak ve ancak Topluluğun, 
yani Ortaklık Konseyinin muvafakatiyle kon
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; bu maddeler üzerinde 
söylenecek çok söz var ve bunlar teker teker 
eleştirilebilir. Hakikaten, bu Katma Protokol 
metnini alıp incelediğiniz zaman, hükümranlık 
haklarımıza varıncaya kadar Türkiye'nin haki
miyetini kısıtlayıcı maddeler ve hükümler mev
cuttur. Miktar kısıtlamalarında mevcuttur. Ta
rım ürünlerinde; Sayın Erbakan demin bahset
ti, ama söylemeye mecburum; gümrük 22 yıl 
sonra sıfıra indirilecektir. Ancak 22 yıl sonra 
Türkiye'den topluluk ülkelerine girecek tarım 
ürünlerinin gümrükleri sıfıra indirilecektir ar
kadaşlarım. Ama, bu arada, bu 22 yıl içerisin
de ne olacaktır, ne yapılacaktır? Ortaklığın, 
ortak tarım politikasının emrettiği tedbirleri uy
gulayıp uygulamadığımız izlenecektir. Eğer biz 
Türkiye olarak bu tedbirleri uygularsak ancak 
22 yıl sonra, topluluk, Türkiye'ye sıfır rejim 
tatbik edecektir. 

Şimdi, bugün zaten bize verilmiş olan tâviz
ler, nasıl sanayi dalında tatmin edici değilse, 
bizi hattâ mahkûm edici nitelikte ise, tarım 
konusunda da verilmi} olan tâvizler yetersizdir. 
Meselâ fındıkta 18 700 tonluk bir kontenjan 
dâhilinde % 2,5 gümrük uygulanacaktır değerli 
arkadaşlarım. Kuru incir de gümrük % 3 ten 
başlıyacak ve üç yıl içinde sıfıra indirilecektir. 
Asıl ihraç ürünümüz olan narenciyeye gelince 
bize tatbik edilmekte olan rejim, portakalda 
% 40, mandalina ve limonda % 50 bir haddir. 
Narenciyede - demin ifade edildi - Fas'a ve Tu
nus'a, yani mağrip memleketlerine tanınmış olan 
rejim % 80 dir değerli arkadaşlarım. Yani Af

rika memleketlerine, kaderini Ortak Pazara bağ
lamamış olan ülkelere tanınmış olan tâvizler bi
zim iki mislimMzdir narenciyede. 

Biz bunu, Karma Komisyonda da dile getir
dik ve basına da defalarca açıkladık. Hattâ iz-
ımir'de Avrupa günü münasebetiyle yapılmış 
olan toplantıya, Ortaklık Komisyonunun dış iliş
kilerini tedvir eden Prof. DaJhrendorf gelmiştir. 
Bir vatandaşımız kendisine bir soru tevcih et
miştir ; «Niçin Mağrip ülkelerine tatbik etmekte 
olduğunuz narenciye rejimi bizden daha avan
tajlıdır? Biz bu topluluğa asıl üye olarak aday
lığımızı koymuş bir memleketiz. Bunu nasıl yapa
biliyorsunuz?» dediği zaman, DaJhrendorf'un ce
vabı; «Efendim, Ortak Pazarla Ortaklık Komis
yonu bağımsızdır. Tasarruflarında muhtardır. 
Dilediği memleketlerle dilediği anlaşmaları ya
pabilir.» olmuştur. 

Şimdi, evet, ortaklık içerisinde kader bera
berliği yapmak isteğim devletlerin benim millî 
çıkarlarıma sahibolmasını istemek benim en ta
biî hakkım değil midir arkadaşlar? Farklı mua-
male yapılıyor, daha başlangıçta ortaklıkla il
gisi olmıyan bir devlete sizden fazla taviz veri
yor ve ondan Sonra da tâvisler arasında denge 
olduğundan bahsediliyor. Böyle şey olmaz. Biz 
bunu Karma Komisyonda konuştuk, sual sor
duk, fakat bizim sorularımıza verdikleri cevap
lar tatminkâr olmamıştır arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, tâvizler arasında den
ge yok. Bu maddeleri huzurunuzda teker teker 
okuyup, eleştirmesine girmek istemiyorum. Ama 
lütfen Katma Protokolü elinize aldığınız zaman 
birkaç maddesi üzerinde durursanız eğer, bu
nun tahlilini yaparsanız, sözlerimizin başkaca 
bir ispata mahal bırakmıyacak kadar gerçeğe 
uygun olduğunu anlıyacaksmız. 

Değerli arkadaşlarım, bu Katma Protokolla 
çözümlenmesini çok istediğimiz Türkiye'deki 
bir işgücü meselesi vardır. Maalesef Hüküme
timizin ağır ve başarısız tutumu yüzünden işçi 
problemi de bir çözüm yoluna bağlanamamış
tır. Nedir o? Arkadaşlarım, bugün Topluluk ül
kelerinde 500 000 Türk çocuğu vardır, işgücü 
olarak, çalışan işçi olarak, bunların 200 000 kişi 
tutan aileleri vardır; yani toplam olarak 
700 000 kişi... Birkaç gün evvel iş ve İşçi Bul
ma Kurumundan sordum; dışarıya gitmek için 
sıra bekliyen vatandaşlarımızın sayısı 914 000 

I dir. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, bu işçiler dışa
rıda - giderler biliyor, arkadaşlarımızın birço
ğu temas etmişlerdir, dertlerini dinlemişlerdir-
bu işçilerimiz dışarıda, Topluluk ülkelerine 
mensup işçiler şöyle dursun, ortaklıkla ilgisi 
olmıyan başka ülkelerden gelen işçilerden da
ha az avantajlı görmektedirler. Takaddüm hak
lan olması lâzımgelirken, iş bulma konusun
da bu takaddüm hakkı bu protokole girsin di
ye mücadele etmiş olmamıza rağmen bir neti
ce alamamışızdır. Tetkik buyurun, buna dair bir 
hüküm yok. Halbuki Türk işçisine vaadedilen 
de bu idi; Türk işçisine gittiği zaman önce
lik tanınacaktır. Nerede öncelik? 

Değerli arkadaşlarım, önemli gördüğüm bir 
başka konuyu Yüksek Huzurunuzda ifade et
meye mecburum: Biliyorsunuz, geçenlerde Tür
kiye Devlet Başkanı Sayın Sunay, Batı Alman
ya'yı ziyaret etmek üzere gitmişti. Federal Al
manya'nın Başbakanı Willy Brandt nezdinde 
Almanya'da kaçak olarak,, izinsiz olarak gitti
ği için iş bulamıyan ve perişan olan 40 000 Türk 
işçisinin affı için teşebbüste bulunulmuştur. 
Değerli arkadaşlarım, bunun mücadelesini biz, 
Yüce Meclisinizi temsileden arkadaşlannız 
olarak orada yapmışızdır. Nâçiz bir arkadaşı
nız alarak ilk defa Holânda'daki Leyde top
lantısına bu meseleyi götürdük;, teklif ettik, 
kabul edilerek karara dercolundu. Yani 40 000 
Türk işçisinin affı konusundaki önerimiz Kar
ma Komisyon karanna alınarak bir sureti Ko
misyon Başkanı tarafından Avrupa Parlâmen
tosuna, bir sureti de Ortaklık Konseyine, icra 
edilmek üzere gönderilmişti. 

Şimdi arkadaşlarım, aslında normal prose
dür olarak, normal hukukî yol olarak bu mesele

nin böyle çözümlenmesi lâzımgelirdi. Yani ortak
lığa malolmuş bir meselenin, ortaklığın en yük
sek etkili organı olan Avrupa Parlâmentosu ve 
dolayısiyle icra organı olan Ortaklık Konseyi ta
rafından uygulanması, çözümlenmesi lâzımge
lirdi. Çünkü mesele, yalnız Batı Almanya'nın 
meselesi de değildi. Altı ortak ülkenin hepsi
nin toprakları üzerinde Türk işçileri vardı, 
ama az, ama çok. Öyle ise topluluğun iradesi
ni temsil eden yetkili bir makam nezdinde bu 
mücadelenin yapılıp, bu karann alınması lâ
zımgelirken, herhalde Sayın Cumhurbaşkanının 
etrafındaki müşavirlerin yeteri derecede ba

siretli olmamaları dolayısiyle mesele yalnız 
Batı Almanya Başbakanı nezdinde Türkiye - Al
manya arasında bir mesele imiş gibi götürül
müştür ve biliyorsunuz mesele halen çözümlen
miş değildir. Hattâ, Almanya'da yer yer esef 
verici bir manzara arzeden hâdiseler olmuş
tur. Ne olmuştur? Federal devlet af teklifi
mizi eyaletlere göndermiştir. O eyalet meclis
leri reddetmiştir. Niçin reddetmiştir? «Eğer 
benim eyaletim cezalı Türk işçisini affeder is© 
başka eyaletlerden benim eyaletime işçi akını 
olacaktır» diye reddetmiştir. Görüyorsunuz, as
lında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin inisi
yatifi ile halledilmesi lâzımgelen mesele, bngün 
biraz da Türk Devletinin prestiji meselesi ha
line geldiği halde askıda kalmıştır. Hüküme
tin bundan sorumluluğu yok mudur, soruyo
rum? 

Şimdi değerli arkadaşlarım, cezalı işçilerin 
durumu budur. Perişandırlar, işgücünün ser
best dolaşımı 1976 da başlayacaktır, ama temi
natları yoktur. Şimdi bunun yanında çok te
menni ederdik ki, dışandaki kalifiye işgücünün 
Türkiye'ye getirilmesi konusunda olumlu te
maslar yapılsın ve mümkünse Katma Protokole 
bu konuda hükümler konulsun, bunu çok ister
dik. 

Değerli arkadaşlarım, Türk endüstrisi kriz 
geçiriyor. Hepimizin bildiği mevzudur. Neden 
kriz geçiriyor? Hammadde bulamıyor, işçi ücret
leri yükselmektedir, yeni bir tesis kurulduğu 
zaman arsa fiyatları yüksektir, kredi fiyatlan 
yüksektir, enerji fiyatları yüksektir, baştan aşa
ğıya kadar bütün unsurlariyle kaabili tahammül 
olmıyan bir vaziyet vardır. Ama bunun yanın
da değerli arkadaşlanm, bugün Türk sanayiinin 
en önemli meselesi, yüksek huzurunuzda ifade 
edeyim, nedir bilir misiniz? Dışarıya akan kali
teli işgücünün dışarıda kalması ve memlekette 
kurulacak olan endüstriyi kuracak ve işletecek 
kolun bulunmayışıdır. Türkiye bir boşluk içe
risindedir bugün arkadaşlanm. Kalifiye işçi 
bulunamıyor, usta bulunamıyor. Tabiî toplu
luktaki hayat şartları ile Türkiye'deki hayat 
şartları arasında bu kadar bariz farklar mev-
cudolduğu müddetçe, Türk insanı, Türk toplu
mu içinde insan haysiyetine yaraşır bir seviyede 
hayat şartını temin edemediği müddetçe nasibi
ni dışarıda arayacaktır. Marifet, ona Türkiye'de 
insanca bir hayat şartı temin etmektir. Marifet, 
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onu Türkiye'ye getirip buradaki endüstride iş 
sahibi kılmak, ona burada ekmeğini temin et
mektir. Bu yapılamıyor ve Hükümetin en kü
çük bir hazırlığı yoktur arkadaşlarım. Ne ola
caktır? Türk işgücü vasfını gizliyerek dışarı gi
diyor. Dışarıda öğrendikleriyle dışarıda kalı
yor, evleniyor, gayrimenkul ediniyor ve Türki
ye'ye dönmenin çarelerini arıyor. Peki kim ku
racak Türk endüstrisini? Hangi yetişmiş eleman 
kuracak, kurtaracak? istihsali kim yapacak? So
ruyorum Hükümetten; bu konuda nasıl bir ted
bir düşünüyorlar? 

Türkiye boşalıyor ve boşalan insan yığınla
rının yerine koyacak insanı bulamıyorsunuz. Biz 
bunun için teklifler getirdik arkadaşlarımla bir
likte. Münakaşalar ettik. Söyledik; «Giderken 
işçinin elinden taahhütname alınız. Muayyen sü
re koyun, beş sene dışarıda çalışan işçi, beş se
ne sonunda Türkiye'ye dönsün ve Türkiye'de 
belli bir süre çalıştıktan sonra tekrar Topluluğa 
gitmek hakkı olsun.» Büsbütün çalışma hürriye
tini ortadan kaldıracak şekilde önleyici, frenle
yici tedbirlerle değil, âdil, olumlu tedbirlerle biz 
bu meselenin bir çözüm yoluna bağlanmasını is
tedik. Fakat buna da eğilmedi Hükümet. Sesini 
çıkarmadı Hükümet. Şimdi hassaten dikkatinizi 
çekmek istiyorum Sayın Başbakan, buradasınız, 
eğer Türk ekonomisini en kısa bir zaman içeri
sinde düştüğü bu perişanlıktan kurtarmak isti
yorsanız samimiyetle, bunun başlıca şartı dışa
rıdaki yetişmiş işgücünü vatan topraklarına cel-
betmek için gerekli tedbirin alınmasıdır. Tabiî 
dışarıdaki işçilerin hayat şartlarından bahsede
cek değilim. Elimdir. Dışarıılaki işçi ataşeleri
mizin Türk işçileriyle alâkası diye bir şey tes-
bit edemedik. Şimdi arz ettiğim gibi bu işgücü 
meselesi Türkiye'nin önemli bir problemi bir 
esasa bağlanırken Katma Protokolde buna ait 
bir hüküm görmemekle üzüntü içindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bu 12 ve 
22 senelik rejimler kararlaştırılmadan evvel 8 
yıllık liste diye bir liste vardı. Yani 12 ve 22 
yıllık listelerden önce 8 yıllık liste diye bir lis
te vardı. Bu liste Türk ekonomisi bakımından 
çok daha ağır şartlar getirecek idi, getiriyor 
idi. Dışarıda yapmış olduğumuz, Karma Ko
misyon müzakerelerinde yapmış olduğumuz mü
cadelelerle, ki bunu yabancılar da teyidetmekte-
dirler, 8 yıllık listelerin kaldırılması için Hükü

mete pazarlık gücü kazandırdık, öyle ise biz 
C. II. P. olarak kendi hissemize düşen mücadele
yi alın açıklığiyle ve bihakkın yapmış bulunu
yoruz. Katma Protokolün bu haliyle çıkmaması 
için büyük direniş göstermişiz; ama Hükümetin 
bizatihi pazarlık gücünün mevcudolmayışı, di-
renemeyişi ve hâdiselerin peşinden akıp gitmesi 
sebebiyle maalesef bu metin huzurunuza gelmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen gün İtalya'nın 
Ortak Pazarda eski daimî temsilcisi eski bü
yükelçilerden Atillo Cattani, Odalar Birliği 
konferans salonunda bir konferans verdi. Bu 
konferansta bir vatandaşımız kalktı ve kendisi
ne bir soru sordu, dedi ki : «İyi ama; biz Or
taklığa gerekli, tavizi veriyoruz. Ama Ortaklık 
bize verdiği tavizden daha fazlasını ikili Tinlaş-
malarla bağlı olduğu ülkelere veriyor. Bunun 
sebebi nedir, izah eder misiniz? Nedir bu ada
letsizlik, niçin bu adaletsizliği yapıyorsunuz?» 
deyince, Cattani üç kelime ile cevap verdi: «Pa
zarlık gücünüz var mı?» dedi. 

Şimdi hatırlatıyorum ve soruyorum : Eğer 
Hükümetin pazarlık gücü bu şekilde devam ede
cekse, o takdirde Ortak Pazarın sonu da bizim 
için bir felâket olacaktır ve esasen inanıyorum 
ki, Yüoe Meclis iradesi ile Katma Protokolün 
bu şekilde ve bu şartlarla bu Meclisten geçme
sine asla müsaade etmiyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, aslın
da Ortak Pazara giriş için teşebbüse geçen biz 
değiliz. Demokrat Parti zamanında teşebbüse 
geçilmiştir ve 1959 senesinde Kıbrıs buhranının 
had bir safhasında Averof ile zamanın Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu arasında müzakere
ler olmuştur. «Ankara Anlaşmasını siz imza et
tiniz, tek sorumlu sizsiniz.» diyen arkadaşları
ma tekrar cevaben arz edeyim ki, bu Ankara 
Anlaşmasının getirdiği hükümleri ve onun so
rumluluğunu kabul ediyoruz. Ama tekrar ede
yim ki, asıl müracaat Halk Partisi zamanında da 
olmamıştır, Demokrat Parti zamanında başvu
rulmuştur. Hattâ o zaman Türkiye işin, o za
manki Demokrat Partili yöneticiler tarafından, 
hazırlık dönemi olmaksızın, doğrudan doğruya 
geçiş dönemi düşünülüyordu. Pazarlık dönemi 
Ortaklığın fikridir, arkadaşlarım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aferin De
mokrat Partiye, iyi yapmışlar. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — thsan 
Bey, siz o zamanın da mesuliyetini bugünkü me
suliyetinize katıyorsunuz. Böylece kendinizi 
daha da mahkûm etmiş oluyorsunuz. Ama kabul 
edin ki, bu kadar mühim ve hayati bir mesele
de, biz açık seçik sorumlulukları ortaya koyuyo
ruz. Adalet Partisi iktidarı ve Adalet Partisi 
Grupunun içerisinde mutlaka ve mutlaka aklı
selim çizgisinde ve memleketin yüksek menfa
atlerini müdrik arkadaşlar elbette vardır, ona 
inam yorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hepsi de öyle
dir, bütün grup öyledir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Onlar 
da, bu Katma Protokol ile geçiş dönemine geç
meyi tasvibetmiyeceklerdir. 

Başlangıçta da arz ettim. Bizim için siyasi 
parti endişelerinin çok üstünde bir tek endişe 
vardır. O da, Türkiye'nin menfaatleridir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, söylediklerimi 
toparlamak istiyorum : 

Hükümet, tedbir olarak, genel ekonomik 
tedbirler içerisinde, AET Topluluğuna intibak 
için fert basma düşen millî geliri artırmanın 
çabasına girmemiştir. Tarımda, başta toprak 
reformu olmak üzere tekmil meseleleri hallet
mesi gerekirken ve bu arada tarımdaki fazla 
işçiyi ve gizli işsizleri sanayi sektörüne kaydır
ması gerekirken, bunu yapmamıştır. Endüstri-
ürünlerimisin ihracını artırmakla ilgili tedbir
ler olarak yapması ve alması lâzımgelen tedbir
lerin hiçbirisini almamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, demin de arz ettim, 
kısaca temas edip bitireceğim, çünkü demin bir 
cümleyle konuştum. Türkiye'nin sanayi mamul
lerini dışarıya satabilmesi için : 

1. Kaliteyi yükseltmesi, 
2. Maliyeti düşürmesi, 
Şarttır. 

Bunun için de bir tesis kurulurken, alt yapı 
yatırımlarından, pazarlama safhasına varıncaya 
kadar bütün kademelerde çok sıkı tedbir alması 
ve bu bozuk ekonomik düzeni düzeltmek için ne 
mümkünse yapması lâzımdır. Bunu yapmamış
tır. Ne yapacaktır? Alt yapı maliyetini ucuzlat
mak, arsa fiyatı vesaire; kredi fiyatlarını düşür
mek, enerji fiyatlarını ucuzlatmak, küçük en
düstrileri birleştirmek suretiyle masrafları azalt-
tarak maliyetleri düşürmek, döviz tahsislerini 

âdil ölçülere göre yapmak, nıonopolik çafema-
lara kedn tedbirlerle kargı durmak, vergi sis
temindeki adaletsizlikleri gidermek ve nihayet 
teknik ve teknolojik birtakım problemleri hal
letmek, ulaştırma alanındaki güçlüklerle müca
dele etmek, pazarlama alanındaki güçlükleri yen
mek ve bu konuda lâzımgelen eğitimi yapmak 
gibi, birtakım ciddî problemlere el koyması lâ
zım gelirdi. 

Değerli arkadaşlarım; mevcut mevduatımıza 
göre, Türkiye'de endüstrinin ve ekonomik ha
yatın dilediğimiz ve arz ettiğimiz biçimde düze
ne girmesine imkân yoktur. Bu düzen beyle 
gittikçe, para değerini kaybettikçe, Hükümet 
bir tasarrufu ile öbürünü mahkûm edip adım 
başı açmaza girdikçe, hiçbir meselenin üzerine 
kararlı ve ciddî bir şekilde yürümedikçe, Tür
kiye'nin sorunlarının, sanayi sorunlarının halle
dilmesine imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; tüccar ihtikâr yapı
yor, piyasaya kötü mal sürüyor, kaliteyi düşü
rüyor. Bakanlıkların, Devletin emir ve talimat
larına riayet etmiyor; birtakım kötü işlerin içe
risinde, bozuk düzenin bizatihi kendi bünyesin
den gelen kötü işleyişin içerisinde ve kötü işle
re âlet... Nedir buna tatbik edeceğinim ceza? Si
ze soruyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için, elimizdeki 
müeyyideler son derece yetersizdir. Evamiri 
Devlete riayetsizlikten nihayet Cumhuriyet 
Savcısının açacağı dâva, Türk Geza Kanununun 
526 ncı maddesiyle hükme bağlanıyor, bu-bir 
şey değildir; üç gün hapis, tecil. Şimdi Ortak
lık ülkelerinde, Ortaklığın aldığı kararlara ria
yet etmiyen teşekküllerin, şahısların çarptırıl
dıkları cezalara bir bakınız. Değerli arkadaşla
rım, Ortaklık ülkelerinde kinin konusunda ku
rulmuş olan bir tröst, tröst yasağa uymadığı 
dolayısiyle «Ortak Pazar Adalet Divanı» tara
fından 220 bin dolar cezaya çarptırılmıştır. fŞim-
di, demek ki, dünyanın en ileri demokratik ül
kelerinde, nihayet kanunların hedefinde olan 
adaletin sağlanması için ve bu ekonomilerin di
sipline edilmesi için, alınması lâzımgelen tedbir
ler bazen çok şiddetli oluyor ve her halde ger
çek demokratik ülkelerde, haysiyetli bir ekono
mik düzenin kurulmasının da şartı da bu olu
yor. Öyle ise, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
oy kaygısı ile, birtakım yan hesaplarla meşgul 
olacağına, niçin biran evvel ciddî tedbirlerin içe-
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risine girip, Türk ekonomisini en kısa zamanda 
disipline edecek birtakım müeyyideler getirmez 
ve bunları uygulamaz? Bunları cidden anlamak 
imkânlarına sahip değiliz; bunun zamanı geç
mektedir ve biz bu kürsüden son defa olarak 
Hükümeti uyarmayı vazife biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu, konuş
manız daha devam edecek mi efendim? 

ŞİNASİ ÖEDSNOĞLU (Devamla) — Devam 
edecek efendim. 

BAŞKAN — Kaç dakika daha devam, eder, 
ona göre işlem yapacağım. Saat 19,00 dan evvel 
biter ma efendim? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bit
mez efendim, daha devam edecektir. 

BAŞKAN — Peki. Sayın Hatip sözünü biti
rinceye kadar Birleşime devam etmeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın hatip buyurunuz efendim. 
ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sa

yın Başkan, arkadaşlarımın sabrını suiistimal 
etmemek için kısaca toparlamaya çalışayım. 

Ortaklığın Türkiye dışındaki ilişkileri üze
rinde Türk Hükümeti yeterli inisiyatifi göste
rememiştir, dedik. 

Değerli arkadaşlarım, demin de arz ettim : 
Ortaklık ülkeleri ikili anlaşmalar yaptığı ül
kelerle yalnız onların menfaatleri paralelinde 
birtakım hükümler getiriyor ve bu bizim 
menfaatlerinim açıkça çiğnemek oluyor. Buna 
karşı mücadelemizi biz Cumhuriyet Halk 
Partili parlömanterler olarak yaptık ve de
dik ki, «Hükümet gerekli müzakereciliği gös
terememiştir, ve her tarafı ile açık vermiş
tir. «Bunları, daha teferruatlı şekilde yüksek 
huzurunuzda 'konuşmak İ3terdim, Fakat Sa
yın Erbakan etraflı konuşmasında, aşağı - yu
karı Hükümeti sorumlu kılacak meseleleri 
izan etti ve teker teker saydı. 

Simidi, 'başlangıçta da arz ettim. Değerli 
arkadaşlarım, biçjbir başka yanlış ve hatalı 
tasarrufu olmasa bile, Hükümeti, bu derece 
dengesiz bir Katma Protokole imza koymak 
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ve bu memleketin aradaki mesafeyi kapat
ması için hakkı olan daha 6 yıh, bütün İs
rarlarımıza rağmen, hattâ kamu oyunun tep
kilerine rağmen, basının tepkilerine rağmsn, 
bilim adamlarının ve meslek adamlarının tep
kilerine rağmen, kullanmamış olması, sa
dece ve sadece Hükümeti sorumlu kılmak için 
yeter ve artar bile... 

Şimdi, mesele yüksek huzurunuzda ve de
ğerli Genel Kurulunuzun oylariyle eğer gün
deme alınır ve bütün yönleriyle inceleme mev
zuu yapılırsa, buna imkân verilirse, o zaman 
hiç şüphe etmiyorum ki, Hükümeti doğrudan 
doğruya mesul kılacak deliller buraya getiri
lecektir, hem tarafımızdan ve hem de diğer 
arkadaşlarımız tarafından... Böylece memleke
tin son derece hayati bir konusu çok mü
dellel bir şekilde yüksek huzurunuzda asıl 
bütün detaylariyle görüşülmek imkânlarına 
kavuşmuş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
şunu ifaJde etmek istiyorum : Lozan'ı ve 
Montreu'yü imza eden bu milletlin temsilcileri 
foöyle bir Katma Protokolün altına raıra koy
mamalıydılar. Tarih bu mesuliyetleri t'esbit 
etmek için karşımızdadır. Katma Protokol 
hükümleri yabana atlıacak hükümler değil
dir. Yarın bütün bu Meclisi tarih huzurun
da mesul kılabilecek kadar ağır hükümler 
ihtiva etmektedir. 

Bu nedenlerle Konya Milletvekili Sayın 
Erbakan'm bu gensoru önergesinin günde
me alınması hususundaki önerisine, Cumhu
riyet Halk Partisi olarak müspet oy kulla
nacağımızı huzurunuzda beyan e'diyor ve Yüce 
Meclisinizi saygılarla selâmlıyorum. 

'Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma 
saatimiz dolmuştur. 

14 . 12 . 1970 tarihinde saat 15,00 ta toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,00 

^ » ^ • • 

273 — 





Millet Meclisi 
Gündemi 

20 NCÎ BİRLEŞİM 

11 . 12 . 1070 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, «Müşterek Pazar» geçiş dönemine gi-
rîşimizdeki usulsüz ve millî menfaatlere aykırı 
tutumundan dolayı Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/8) 

2. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Türk parasının değerini düşürme kararının alın
masında, Hükümetin, şimdiye kadarki ekono
mik ve politik aksaklıklarının sebebolduğu ve 
bu kararın Türk ekonomisini bir çıkmaza sok
tuğu iddiasiyle Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/9) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, lise 
mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/10) 

4. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamacıoğ-
lu'nun, Yüksek Denetleme Kurulunda yapılmış 
olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/11) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, kar
deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddia
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Baş
bakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

7. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlayan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, son 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

10. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

11. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

12. — Nevşehir Milletvekili Salâthattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı-



ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

13. —• (Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

14. — Manisa Milletvekili Musltafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

15. — Adana Milletvekili Kemal Saltır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Grörüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

16. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu banalı-
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An-
laşımazlığının »on durumunu tesıbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

17. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve ııalî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

18. — Nevşehir Milletvekili Salâhatttin Hak
kı Esatoğhı ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'm, yabancı sarmaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerimde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesibit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

19. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey-
dan>a getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önerged (8/4) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargıılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

21. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürlk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

22. — Bursa Milletvekili ıSadrettin Çanıga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

23. — Konya Milıldtvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

24. — Siirlt Milletvekili Mehmelt Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşa/ma seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

25. — Adana Milletvekili Ali Eıza Gülılü'-
ııün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

26. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığım tesbit ve önlenmesıi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

28. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, mâ-



lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

30. — İçel Milletvekili Cölâll Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

31. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

32. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

35. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-

3 — 

I bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 

I okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

37. —• Trabzon Milletvekili AhmeSt Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana-
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

38. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Ath'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

39. —• Manisa Milletvekili Muammer Brt.cn 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit' etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

40. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, eositli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânmda vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanr.ı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Grörüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
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plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Haşhaş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci «maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

44."— Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
fcan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek (maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

45. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasının tesbit edilmem mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

46. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığım alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

47. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

48. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nuao;, I>evlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, 
öima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi

lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

50. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

51. — İçel Milletvekili! Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
soranlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

54. — İçel Milletvekili Celâl! Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

55. — İçel' Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner-
gesi (8/21) 

56. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

57. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 
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58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekletmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir ,genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

59. — Antalya Milletvekili İhsan Ata'öv'ıün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana ıgelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

60. — İçel Milletvekili Celâl Karlgılı'nın, 
TÖS e ve bu sendikaya üye lolan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önengesi (10/36) 

61. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Soy-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

62. •— 'Sakarya Milletvekilleri Hayrettin 
Uysal ile 'Barbaros 'Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar «ağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek «maksadıyla Anayasa
lım 88 nci 'maddesi uyarınca bir Mıeelis Araştır
ması açılmasına dair 'önergesi (10/38) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle 'üretimin istenen 'ölçüde 'gelişip ge
lişmeyeceğinin tesbiti İçin Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

64. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id
di asiyi e Anayasanın 88 nci imaddesi uyarınca 
bir 'Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
ı10/40) 

65. — Sakarya Milletvekilleri Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boatepe'nin, yur t dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki 'bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

66. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının dış de gerinin yeniden ve sü» 
ıaitle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri (tesbit ötmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

67. — içel Milletvekili Gelâl KargüYnın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir gar© 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddeai 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

68. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme* 
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

69. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair Önergesi (10/46) 

70. — İçel Milletvekili Celâl Kargık'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlannm içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

71. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'mn, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesilni sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

72. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du-



rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaeiyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

73. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

74. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

75. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

76. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (.10/53) 

77. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

78. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek i'r/e'-p' 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (.10/55) 

79. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
»etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya

rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

81. — Adana Milletvekili Ali Kıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

82. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaeiyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

85. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarımın düzenlenmesi, ııslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri' almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

86. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

87. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarım, yaralan
maların, Ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak-



kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/(M) 

B - ÎKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 
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2. _ İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nebi! Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

8. _ Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mıı, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili AH Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin U'y-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, içişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki İBoz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nıun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 
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23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına daiı Tarım Bakanından 
ftüzlü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerimden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanımdan 
sözlü soı usu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'in, 931 sayılı Kanonun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

27. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

35. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yoi 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun aslaltlanuiü^nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

42. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dcûr 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

43. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

44. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

4G. —• Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Mülî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

29. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret 'bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

30. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm Uşaik-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

31. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
cğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

32. —• İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

33. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman VQ Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmraıı Evliya-
eğiu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 



47. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'in, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

49. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

50. — İçel Milletvekili Çetin Yılımaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

51. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

52. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlıği bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

58. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

9 — 

J G0. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
"^r'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
t.rr'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

G2. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (G/70) 

63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü s/ -
rusu. (6/71) 

. 64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesin deki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu ffi/72) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl-

I masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/731 
6G. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlıı'nun, 

Tlastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

G7. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'dn, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/7G) 

G9. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
M araş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıva-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

70. — IecL Milletvekili Turhan özgüner'in, 
btanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

71. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

I 72. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
: öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
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nin bulunmasına dair Başbakandan sözdü so
rusu. (6/80) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehmeıt Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

75. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenımesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soıusu. (6/84) 

76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

77. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve İskân Bakarımdan sözlü so
rusu (6/87) 

79. — Erzurum Milletvekili Gıyasetıtin Ka
raca'nnı, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

81. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

82. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

86. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Günor'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
cam'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antatya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Haindi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

94. —• Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü-
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met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

100. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

104. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

106. — Ankara Milletvekili İbrahim Oüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek

line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın. 
dan sözlü sorusu (6/116) 

108. — Ondu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

109. — İstanbul Milletvekili. Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. — Çorum Milletvekili öahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulastırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

113. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

114. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka-
raea'nın, Erzurum'un Hmıs ilcesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar-
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasetıtin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapıknıyacagma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 



11.0. — Emırum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'n in, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy Lşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
racamın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorucu (6/132) 

123. _ Ordu Milletvekili Ferda Gülcy'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzun er'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi irin Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

126. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağma dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avsargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as
faltlanmasın daki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

120. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

131. — Konya Milletvekili irfan Baran'ın, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

132. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yi e yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. —• Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
racamın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap. 
tınlan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tiboğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara-* 
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

1.38. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdcnoğ-
lu'nıın, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

139. —• Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü (sorusu (6/150) 
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140. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

141. — Nevşehir Milletvekili Salâhatıtin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Belediye Başkanı hak
kında verilmiş olan ceza hükmünün tatbik edil
meme sebebine dair Adalet ve içişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/132) 

142. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başıbakandan sözlü sorusu (6/153) 

143. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın 
New - York'ta Turizm ve Tanıtıma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

144. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(•6/155) 

145. — Ankara Milletvekili Suna Tu rai'm, 
basında çıkan yüksek öğreltlmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

146. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve

rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so-
ıusu (6/157) 

147. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
m. devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

148. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'-
ı:m, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

149. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lfığvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

150. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (fi/161) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ÎKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

(Millet Meclisi 20 nci Birleşim) 




