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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve birleşime 
ara verilse de çoğunluk olacağı muhtemel görülme
diğinden : 

7 Temmuz 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.30'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 

Başkanvekili 
Memduh Ekşi 

Sivas 
Enver A kova 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

7.7.1976 Çarşamba 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray 

ile Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 5680 
sayılı Basın Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve ıbu Kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
Yasa önerisi. (2/672) (İçişleri ve Adalet 'komisyonla
rına) 

2. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 arka
daşının, 1991 sayılı Kanunla değiştirilen 1765 sayılı 
Üniversite Personel Kanununun 7 nci maddesinin 3 
ncü fıkrasıyle 16 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/673) (Plan Komisyonuna) 

Tezkereler 
3. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/663) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/664) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 
5. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 

8 noi maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 

(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) (GÜN
DEME) 

6. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İstan
bul Milletvekili Hasan ©asri Akkiray ve 5 arkadaşı
nın 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5.7.1976) (GÜNDEME) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaris
tan Halk Cumihuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 
hukukî ve cezaî konularda adlî yardımlaşma sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/335) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1976) (GÜNDEME) 

Yazdı Sorular 
8\ — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 

Yargıtay Başsavcısına ve yayınladığı genelgeye ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1299) 

9. — Bingöl Milletvekili H. Celâlettin Ezman'ın, 
Kiğı - Yedisu yolunun yapımına ilişkin Bayındırlık 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1300) 

10. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, İstanbul 
Barosuna kayıtlı bir avukata polis tarafından işkence 
edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1301) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DtVAN ÜYELERİ : CemU Erhan (Ağrı), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 121 nci Birleşimini açıyorum. 

in. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığında, arkadaşlarımın beyaz düğ
melere basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını 
rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı efendim?... Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut
lunun, 6/344 esas numaralı sözlü sorusunun gündem
den çıkarılmasına dair önergesi. (4/178) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
İki geri alma önergesi vardır, okutup bilgilerini

ze sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular bölümü

nün 253 iıcü sırasında bulunan 6/344 esas numara
da kayıtlı sözlü soruma yazılı cevap aldığımdan gün
demden çıkarılmasını. arz ederim. 

Saygılarımla. 
Afyonkarahisar 

Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
2. — İzmir Milletvekili A. Kemal Önder'in, 6/342 

esas numaralı sözlü sorusunun gündemden çıkarılma
sına dair önergesi. (4/179) 

BAŞKAN — Bir başka geri alma önergesi var
dır; okutuyorum: 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular 'bölü

münün 251 nci sırasında bulunan 6/342 esas numa
ralı sözlü soruma yazılı cevap aldığımdan, gündem
den çıkarılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

A. Kemal önder 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu 
adına Grup başkanvekilleri Konya Milletvekili Özer 
Ölçmen ve Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, 
Türkiye'nin iç ve dış sorunlarına Parlamenter bir 
çözüm bulabilmek amacıyle Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddesi uyarın
ca, Başbakan Süleyman Demirel hakkında gensoru 
önergesi. (11/5) (1) 

(1) 11/5 esas numaralı gensoru önergesinin tam 
metni 30 6 . 1976 tarihli 118 nci Birleşim tutuna-
ğına eklidir. 

BAŞKAN — Şimdi, gündemimiz gereğince, De
mokratik Parti Millet Meclisi Grupu adına, Grup 
başkanvekilleri Konya Milletvekili Özer ölçmen ve 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Başbakan 
Süleyman Demirel hakkındaki gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı 'konusunda görüşmele
re başlıyoruz. 

Gensoru önergesinin özetini okutuyorum efendim. 

İlgi 
özetidir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

24 . 6 . 1976 tarihli Gensoru önergemizin 

381 — 



M. Meclisi B : 121 

Türkiye Demokratik rejimin işlerliğini kaybetti
ği, hukuk ve ahlâk ölçülerinin zedelendiği, millî ve 
manevî değerlerin tahribe uğradığı bir bunalım dö
neminde bulunmaktadır. Bunalımın uzayıp gitmesi 
devletimize vücut veren manevî temellerini ve millet 
bütünlüğünü sağlayan ortak inançlarını zayıflatır-' 
ken, vatandaşın da bir ahlâk ve fazilet rejimi olan de
mokrasiye inancını kaybettirmektedir. 

Günümüzde komünizm ve her türlü anarşinin 
tırmanışı hükümetin boyunu aşacak ölçüye ulaşmış 
ve bu husus bizzat hükümet başı ve üyelerince defa-
atle itiraf edilmiştir. 

Kuruluş gayelerini komünizmle mücadele olarak 
ilân edenler, acizlikleri, vurdumduymazlıkları ve 
ailevi maluliyetleri dolayısiyle komünizmin yeşerip 
gelişebileceği bir ortamı bizzat elleriyle sulamağa de
vam etmektedirler. Âciz iktidarlar her türlü kanun
suzluğa meşruiyet, her türlü ahlâksızlığa tabiilik ka
zandırırlar. Bugünkü iktidar Türk siyasî hayatında 
aczin, inançsızlığın ve teşkilâtlanmış çıkarcılığın tem
silcisi haline gelmiştir. Bu durum yurdumuzdaki 
her türlü kanunsuzluğa cüret, her türlü yıkıcı girişi
me yaşama imkânı verdiği gibi devamı halinde va
tandaşta hırsızlığa, rüşvete, irtikâba karşı bir muafi
yet kesbettirecektir. 

Türkiye'de işlenen kanunsuzluklar ve suçlarda 
artış doğrudan hükümete ve onun başına atıf yapıl
makta ve bir nisbetleme ile bu husus kanunsuzlukla
ra da gerekçe olarak gösterilmektedir. 

Kamplaşma ve cepheleşme bütün anayasal kuru
luşlar içine çabuk üreyen bir virüs gibi sokulmuştur. 

Türk Milletinin iftihar kaynağı olan Ordusunun 
dahi en yüksek komuta kademeleri bu günkü iktida
rın ucuz ve günlük politika hesaplarına kurban edi
lerek birbirine düşürülmüş ve yıpratılmıştır. Aslında 
hükümetin kendi amaline hizmet için tezgahladığı 
bu yıpratma şahıslardan ziyade ordumuzun manevî 
değerlerine vurulmuş bir darbedir. 

Demirel hükümeti izlediği kararsız ve hesapsız 
dış politika ile Cumhuriyet tarihinde komünistler 
cephesine en çok yaklaşan hükümet durumuna gel
miştir. Cephe yetkilileri bir taraftan «Türkiye Mil
letlerarası komünizmin Rusya'dan yönelttiği tehdit 
altındadır» derlerken diğer taraftan milletlerarası 
komünizmin merkezleriyle dostça ilişkilerden bah
setmekte ve onları dakikalarca TRT ekranlarına çı
kartmakta bir beis görmüyorlar. 

Demirel Hükümetinin ülkede yarattığı siyasî ve 
iktisadî buhrandan daha önemli olanı devletin ve mil-
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I letin manevi yapısını tahrip eden maneviyat ve ah-
I lâk buhranıdır. 
I Milletleri ayakta tutan üç ana sütun olan din, ah-
I lâk ve hukuk bugün siyasî istismarlar yüzünden te-
I mellerinden sallanmağa başlamış ve milletimizin be

kası için en büyük tehlikeyi işaret eder hale gelmiş
tir. 

Manevi değerleri koruyacaklarını söylüyerek ik
tidar olanlar bunları en fahiş şekilde şahsî ve siyasî 

! çıkarlarının vasıtası yapmışlar ve bu suretle manevî 
i değerlere en büyük ihaneti işlemişlerdir. 

Okul, kışla ve cami, iktidar nimetlerini paylaş-
I ma hırsına kurban edilmekte ve parsellenmektedir. 

Bu gün Türkiye'de iktidar nimetlerini paylaşanların 
dışında herkes bir ümitsizlik ve şikâyet haleti ruhîye-
si içindedir, tşçi, çiftçi, memur, emekli, tüccar ve 

j hatta devletin başı Cumhurbaşkanı şikâyetçidir. Bu 
| vahim duruma çare bulması gereken milletin mec-
| üsleri de meşru - plâtform olma niteliğini bu iktida-
i rın elinde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulun -
| maktadır. En önemli iç ve dış sorunları dahi Mecli-
j se getirme ve hesap verme lüzumu hissetmeyen, Mec-
| üslerin > asama ve denetim görevlerini arka plana it-
: meğe çalışan hükümet, başı ve kendi hakkındaki rüş-
j vet ve yolsuzluk iddiaları için kurulan komisyonları 
| dahi çalıştırmamaktadır. 

| Siyasî tarih, milletlerin demokrasiye inançlarını 
j kaybettikleri dönemlerin hemen peşinden dikta veya 
| komünist rejimlerin takip ettiğine dair örneklerle 
I doludur. Endişemiz Türkiye'nin bugün bu uçurumun 
| eşiğine getirildiği noktasında toplanmaktadır. 
j Demokratik sağ görüşün temsilcisi olan D. P. 
! Grupu işte bu yukarda özetlenen gerekçeler rnuva-
| cebesinde Türkiye'nin içinde bulunduğu buhrana 

parlamenter bir çözüm bulabilmek amacı yi e Anaya
sanın 89 ncu ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddesi gereğince Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında bir Gensoru açılmasını saygıyla arz eder. 

. 24 . 6 . 1976 
D. P. Millet Meclisi Grupu adına 

Grup Başkanvekilleri 
Özer Ölçmen Mehmet Altınsoy 

Konya Milletvekili Niğde Milletvekili 

BAŞKAN —- Okunmuş bulunan Gensoru Öner-
I gesi üzerindeki görüşmelerde, sırasıyla, önerge sahip-
I lerinden bir üye, siyasî parti grupları adına birer 

üye ile Başbakan veya bir bakan konuşacaklardır. 
Konuşma sürelerini tekrar hatırlatıyorum: Ge-

I nel Kurulun 30 . 6 . 1976 tarihli 118 nci Birleşiminde 
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kararlaştırıldığı üzere, Hükümet ve siyasî parti grup
ları adına en çok l'er saat, önerge sahibi için en çok 
yarım saattir. 

Şimdi söz sırası, önerge sahiplerinden sayın Özer 
Ölçmende; buyurun efendim. (D. P. sıralarından al
kışlar) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, Sa
yın milletvekilleri; 

Başbakan hakkında verdiğimiz Gensoru önergesi
nin gündeme alınması konusunda, önerge sahibi De
mokratik Parti Grupunun görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. Bu konuda Grupu-
muzun görüşlerini, bilahare Grupumuza ayrılan za
manda Genel Başkanımız Sayın Ferruh Bozbeyli Yü
ce Heyetinize arz edeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, önergemizde de belirttiğimiz 
gibi, Türkiye bugün siyasî, iktisadî ve manevî bir 
buhranın içindedir. Bu durum, Türk Devletinin ma
ruz kaldığı bunalımların en vahimlerinden biridir. 
Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu, bugünkü 
sıhJhatsiz ortamın müsebbibi ve mesulü olarak, iş
başında bulunan Hükümeti ve özellikle onun Baş 
bakanını görmektedir. 

Bugüne kadar demokratik sağ muhalefet olarak 
bu tehlikeli gidişe Meclisler içinde «Dur» diyebil
menin çeşitli yollarını aradık. Fakat ne yazıktır ki, 
Hükümet, işine öyle geldiği için, olayları Meclisler 
dışına kaçırmayı tercih etmiş ve her türlü Meclis de
netiminden kaçmıştır. Bugün Başbakanın yakınlarıy
la ilgili yolsuzlukları tahkik için kurulması gerekli 
soruşturma Komisyonu, kırk küsur keredir toplan
dığı halde başkanını seçemediğinden, çalışamamak
tadır. Diğer yolsuzluk iddialarını incelemekle görevli 
soruşturma komisyonlarının da durumu bundan pek 
farklı değildir. Araştırma önergelerinin sayısı lOO'ü 
aşmıştır. Gene yüzlerce sözlü ve yazılı soruya Hükü
met 20 gün içinde cevap vermek zorunda olduğu 
halde, aylardır cevap vermemektedir. 

Türkiye için fevkalâde hayatî iç ve dış meseleler 
zuhur ediyor. Milletin temsilcileri bu olayları ancak 
gazetelerden ve de kısmen öğrenebiliyorlar. Hükü
met, aylardır Meclislere uğramıyor; ne kanun çıkart
maya uğruyor, ne hesap vermeye uğruyor, ne de iza
hat vermeye uğruyor. 

Muhterem üyeler, bir yanda, 4 000 kilometre 
uzaklıktaki Uganda'da ırkdaşlarını kurtarmak için 
İsrail komandolarının giriştiği ve aslında milletlerara
sı bir korsanlık harekâtı olan bir harekâtı dahi da
kikası dakikasına parlamentosuna ve muhalefetine 

rapor eden bir İsrail Başbakanı; öte yanda Ege'de, 
Kıbrıs'ta Washington'da, Gaziantep'te olup bitenleri 
Meclislerine anlatmaya tenezzül etmeyen; şehit edi
len büyükelçilerinin, konsoloslarının arkasını dahi 
aramayan Demirel Hükümeti.. (D. P. ve G. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, A. P, sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz, rica 
ediyorum. Rica ediyorum efendim.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Demokratik 
parlamenter rejime inanç, her şeyden önce parlamen 
toya saygıyla mümkündür. Bir Başbakan, daha ön
ceki dönemlerde de olduğu gibi, parlamentoyu, sade» 
ce ailenin yolsuzluklarının örtbas edilmesi için hava
ya kalkmaya amade eller ve kollar topluluğu olarak 
görmektedir. Parlamento müessesesine olan inancı
nı yitirmemiş bir siyasî kuruluş olarak Demokratik 
Parti, şikâyetlerini, gensoru hakkını kullanarak Yü
ce Heyetinize arz etmeyi ve millet adına vereceğiniz 
karara iktiran etmeyi şerefli bir muhalefet görevi 
saymaktadır. 

Muhterem üyeler, bu Hükümetin, daha kurulu
şunda, gayrı ahlâkî metotlar uygulanmış, Hükümet
le işi olan işadamlarından yüklü paralar toplanarak 
mebus transferleri sağlanmıştır. (D. P. ve C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Yalan, yalan. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sorun da, isim

lerini söyleyim. Sorun haydi.. 

BAŞKAN — Efendim, devam buyurun Sayın 
Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Temeli bu me
totlar ve ölçülerle atılmış bir Hükümetin üst yapı
sının da başka türlü olması beklenemezdi. Nitekim, 
15 aylık uygulamada, vurgun ve" menfaat hesaplan, 
daima hukuktan ve demokrasiden daha geçerli un
surlar olmuşlardır. «Bir cephe kuruyoruz» bahanesi 
altında, aslında bir menfaat ortaklığı teessüs ettiril
miştir. Bu ortaklıkta her ortak kendi gücü ve kabili
yeti nispetinde, kendini, biraderlerini, yakınlarını ve 
parti dalkavuklarını bu paylaşımdan hisseder kılma 
yarışı içindedir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bugün Türkiye'de banka kredilerinde olsun, teş
vik belgelerinde olsun, ihalelerde ve tayinlerde olsun, 
kıtas, bu menfaat ortaklığına yakınlıkla ölçülür ha
le gelmiştir. 

Banka kredileri, iş kapasitesini haiz yatırımcıya 
değil, biraderlerle ilişkisi olan maceracılara; teşvik 
belgeleri, teşvik edilmesi gerekli sanayi dallarına de-
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ğil, biradelerin maliyet altına ihraç ettiği, sonra iki ı 
misline tekrar ithal ettiğimiz çimentoya veya sunta
ya; ihaleler, partiye en yüksek makbuzsuz teberruyu 
ödeyene verilir bir ülke haline gelmiştir bugün Tür
kiye. Fabrika işçisi olabilmek için dahi partilerin il
çe başkanlarının mühürüne ihtiyaç vardır. Cephe I 
partilerinin teşkilâtlan tş ve İşçi Bulma Kurumunun 
yerine ikame olmuştur. Fabrikaya işçi sokmakla 
başlayan bu zihniyet, ta umum müdürlüklere, hatta 
kuvvet komutanlıklarına kadar uzanır hâle gelmiş- I 
tir. 

önce Okullarda başlatılan kamplaşma, bütün mil
lî kuruluşlara ve en sonunda Ordu'ya da sıçratılmış- I 
tır. Bu Hükümetin işlediği en fahiş hatalardan biri de, 
Türk milletinin, gözü gibi titrediği Ordusunun da
hi siyasî nüfuz oyunlarına alet edilmesi olmuştur. 

Bu Hükümet, binlerce yıllık tarihinde, kahraman- I 
lığı kadar disipliniyle de maruf olan Türk Ordusun-
daki rütbe ve nasp hiyerarşisini ve düzenini, 27 Ma- I 
yıs'taki ihlâlden sonra ikinci bir defa ihlâl etmiştir: I 
Kıdem ve rütbe olarak, Hava Kuvvetleri Komutan- I 
lığına getirilmesi gerekli olan Orgeneral, Hükümetin I 
Millî Savunma Bakanının ve Genelkurmay Başka- I 
nmın imzasıyla Başbakana teklif edilmiş; Başbakan I 
ise bu onayı 45 gün geciktirerek basına ve kamuoyu- I 
na çeşitli rivayetler ve dedikodular yaydırdıktan son
ra teklifi,geri çevirmiştir. Arkasından, sırada bulunan I 
diğer orgeneral değil de, bir alt rütbeden bir havacı I 
generalimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığına tayin I 
edilmiştir. Bu arada da, hem tayin edilen, hem de 
edilemeyen kıymetli generaller hakkında haksız bir 
sürü dedikodu kamuoyuna yayılmıştır. 

Şimdi, buradan sayın Başbakana soruyoruz: Sa
yın Orgeneral Özaydınlı'nın atanması mahzurlu idiy- I 
se, sizin Hükümetinizin Millî Savunma Bakanı ve Ge- I 
nelkurmay Başkanı bunu niye teklif ettiler? Ve siz ni- I 
ye 45 gün düşündünüz? (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, müdaha- I 
le etmeyiniz. I 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Ordu komutan
larının da muhakkak bir hükümet başına ve eğilimine I 
bağlı olması mı gerekiyor? I 

özaydınlı'nın sakıncalı bir eğilimi ve tutumu sa- I 
bit ise, bu rütbeye kadar nasıl yükselebilmiştir? 

Hazırladığınız kanun tasarısıyla, askerî Şûraya j 
ve kıdeme rağmen şahıslara öncelik yaratmanızın baş- I 
ka bir örneği var mıdır? Lockheed soruşturmasının I 
içine sokulduğu hukukî labirentin hesabını kim vere- I 
çektir? I i 

i Sonuncu sorumuz: Bu tu tumunuzla , aslında değer
li komutanlar ın şahıslarını değil, o müesseseyi yıprat
tığınızın farkında mısınız? Eğer 12 Mar t ' ın intikamını 
a lmak istiyorsanız, onun yolu b u değildir. O n u n yolu, 

I demokrat ik yolla seçimleri kazanmakla olur, Orduyu 
I birbirine düşürmekle değil. Biz, Hükümet in , günlük 

emellerine hizmet için tezgâhladığı b u oyunları , Or
dumuzun manevî gücüne indirilen darbeler o larak gö
rüyoruz. 

I Sayın milletvekilleri, anarşiyi önlemek ve asayişi 
temin etmek vaadi ile işbaşına gelen bu Hükümet, 
anarşinin ve asayişsizliğin seyircisi haline gelmiştir. 

I «Anarşi, Hükümetin boyunu aşmıştır» şikâyeti, ne 
gariptir ki, muhalefetten değil, iktidarın başından gel-

I mektedir. İktidarın ortakları ise, her biri, bugünkü 
Hükümetin asayişi temin edemeyeceğini, ancak ken-

I dileri tek başlarına iktidar olurlarsa bunun mümkün 
I olabileceğini beyandan çekinmemektedirler. Hattâ or

taklar, birbirinin gençlik örgütlerini anarşinin mihrak
ları olarak suçlayacak duruma gelmişlerdir. Ondan 

I sonra da, yavrusunu okula yollayan ana baba, banka 
I kasiyerinin, jandarmanın, polis memurunun, bekçinin 
I eşi çoluğu çocuğu da, bu Hükümetten, yakınlarının 
I akşam eve sağ dönmelerini temin edecek tedbirleri 
I beklemeye nafile devam edeceklerdir. 

Banka soygunları artık vakayi adiye haline geldi-
I ği için, TRT'de en arkalarda, basında ise hiç yer al

mıyor ve bu Hükümetin İçişleri Bakanı, kendisi ted
bir alacağı yerde, bankaların, soyulmaya karşı tedbir 
almalarını öneriyor. Öğrenci çatışmaları ise, o gün 
ölü yoksa, kayda değer olarak kabul edilip, gazeteler
de dahi yazılmıyor. ' 

Biz bu Hükümeti anarşi ile mücadele edemediği 
için suçluyoruz. Bu Hükümet, devlet ve kanun gücüy
le anarşinin üstesinden gelemediği için, masum genç
lerin de elini kana bulamıştır. Oysaki, muhafazakâr 
milletimizin arzuladığı gençlik, eli silâhlı değil, eli 
kitaplı Türk gençliğidir. Fakat bu Hükümeti Türk 
gencinin eline, ne kitap, ne traktör, ne torna vereme
miştir; çünkü, onun Başbakanının gençlik imajında, 
kitap, traktör, torna yerine, 20 milyonluk vergi iade
si yatmaktadır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) . 

Sayın üyeler, işte, biz burada, bu yıl üniversiteye 
giremeyecek 250 bin gencin hesabını soruyoruz. As
kerden döndüğünde tarlasını işletmeye, dükkânını 
çevirmeye, evinin eşyasını düzmeye 500 lira kredi bu-

| lamayan gençliğin hesabını sorarken, siz de ortakla-
\ rınızla birlikte, komünizle müoadele cephesinin mu-
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zaffer başkomutanı rolünü oynayacaksınız; öyle mi? 
Hem de Sovyet Başbakanı Kosigin'le, Bulgar Devlet 
Başkanı Jivkov'la, Romen Komünist Partisi Başkanı 
Çavuşesku ile, Çekoslovak Başbakanı ile, Yugoslav 
Devlet Başkanı Tito ile el ele ve yan yana ve bu zeva
tı, milliyetçi TRT'nin ekranlarında 12 dakika kendi 
dillerinden Türk milletine hitap ettirerek, öyle mi? 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aslında, bu zevatla sıkı fıkı ilişkiler kurmaya da
hi lüzum 'kalmaksızın, rüşvet, yolsuzluk söylentileri 
ve şaibelerinizle, İtalya misali, solun Türkiye'de ge
lişmesine yeteri derecede katkınız olmakta idi. Bunlar 
da çabasını teşkil ediyor. 

Türkiye'de demokratik solun iktidar olduğu yedi 
buçuk aylık dönemde dahi, Başbakan yardımcıları çı
kıp da, Türkiye'nin NATO'dan çıkacağını ve Rusya' 
dan silâh alacağını beyan etmemişlerdi; ama bunu siz 
başardınız, sözde antıkomünist cephenin Başbakanı, 
pes doğrusu. 

Sizin güven oyu verdiğiniz, 12 Mart sonrası hükü
metlerinden birinde, Kızıl Çin tanındığı gün, bu Mec
liste, bu kürsüde müzakereler olmuştu ve o zamanın 
Başbakan Yardımcısına, bugünün Başbakanı bir sual 
tevcih etmişti, «Kuzey Kore ile, Kuzey Vietnam'ı ne 
zaman tanıyacaksınız?» diye Erim Hükümetine sor
muştu. Biz de bugün sayın Başbakana soruyoruz: Sa
yın Mao'yu Türkiye'ye ne zaman davet etmeyi dü
şünmektedirler veya kendileri Sayın Mao'yu ne zaman 
ziyaret edeceklerdir? 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Castro'yu ne 
zaman davet edeceksiniz? 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Devlet yönetiminde 
bu da olur. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, oturduğu
nuz yerden müdahale etmeyiniz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Öte yandan, Tür
kiye'nin, hür demokratik camianın savunma sistemi 
NATO ile olan bütün bağlantısı ve pakt içinde oluşu
nun gerekçesini, Amerika'dan yılda alınacak birkaç 
yüz bin dolarlık üs kirasıyla aynı terazide tartma ba
şarısını da gösterdiniz. Şimdi, D. P. Grupu olarak so
ruyoruz: Bu dış politikadaki zihniyetinizin birkaç yıl 
önce İstanbul'da Dolmabahçede 6 ncı filo denizcile
rini denize döken zihniyetten ne farkı kalmıştır? Hay
siyetli ve milliyetçi bir dış politika izlemek için mu
hakkak süper devlet olmak gerekmez; ama bunun için 
de önce kendi milletine, sonra da dünya milletlerine 
güven veren, kişilikli ve şaibesiz devlet adamlarına ih
tiyaç vardır. Eski harp hatıralarından başka aktüel 

hiç bir ilişkimiz olmayan Güney Kore'ye eğlence ge
zilerine, çağrılmadığımız Japonya'ya alışveriş gezile
rine Dışişleri Bakanı yollayarak haysiyetli dış politi
ka yürütülmez. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Çağrılmamıştır Japonya'ya, alışverişe git
miştir Dışişleri Bakanı, Bunu da söyleyen kendi parti
li komisyon üyenizdir. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Onların işi gü
cü alışveriş. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum müda
hale etmeyin. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bu Hükümet, ül
keyi iktisadî açıdan da, gelecek nesillere sirayet ede
cek ipoteklere bağlamış bulunmaktadır. Devlet Hazi
nesinin başına, Başbakanın ailesinin özel malî danış
manı getirilmiş olan bir hükümetten bundan fazlasını 
beklemek de zaten safdillik olurdu. 

Yurt dışına ekonomik göçe zorlanmış vatandaşla
rımızın sokak süpürerek, toprak altından kömür çı
kararak biriktirdiği dövizler, seyahat dövizlerine, lüks 
tereyağ ithalâtına, jiklet patentlerine müsrifçe harcan
mış ve Türkiye bugün en mübrem ihtiyaçlarını karşı
lamaya gerekli döviz rezervlerinden mahrum bırakıl
mıştır. Satın alma gücü günden güne azalan Türk pa
rası, «Kur ayarlaması» adı altında 12 kere değer kay
bına uğratılmıştır. Bu durumda, işçi vatandaşın kendi 
hükümetine ve bankasına da itimadı kalmamış; para
sını yurda getirmez ve yollamaz olmuştur. Çift ra
kamlı milyarlarla ölçülen tasarrufların, işçilerimiz ta
rafından Avrupa bankalarına yatırılmasının sebebi, bu 
Hükümete ve onun iktisadî politikasına olan güvensiz
liktir ve ne üzücüdür ki, bu hazin duruma düşen Hü
kümet, kendi vatandaşının parasını, kendi ülkesine 
getirtebilmek için bir yabancı bankaya, Alman Dres-
ner Bank'a komisyon karşılığı aracılık teklifinde bu-
lunarak, âczini misliyle tescil ettirmiştir. 

Sadece 1975 ve 1976 yıllarının ilk üç aylan arasın
daki birkaç endeks mukayesesi, ekonomideki gerile
menin tablosunu ortaya çıkarmaya kâfi gelecektir. 
Bunlara göre, işçi dövizleri % 25 bir azalma ile, üç 
ayda 100 milyon dolar eksilmiştir. Tahvil ve hisse se
netleri alımındaki düşüş % 43'tür. Belediyelerin in
şaat ruhsatlarına göre, yatırımlar, % 11,5, sanayii 
finanse eden bankaların kredi ve ithalât hacimlerine 
göre ise daha büyük oranda gerilemiştir. 1975 yılında 
1,5 milyar dolarlık dış borçlanmaya gidildiği halde, 
bütün temel mallara yapılan zamlar, yatırımları dur
durmuştur. Ucuzluk hükümeti olacağını iddia eden bu 
Hükümetin zam zincirinden bazı halkaları birlikte ha-
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tırlayaiım: Fiyat ayarlaması adı altında Et ve Balık 
Kurumu maddelerine zam yapılıyor, et 65 liraya fır
lıyor, yine de Et ve Balık Kurumu önünde kilomet
relerce kuyruklar. Geçen yaz yağ sıkıntısı başlıyor, 
yağ kuyrukları çıkıyor, arkasından yağ zammı. 1976 
yılbaşı, Tekel Bakanının beyanı: «Tekel maddelerine 
zam yok». »1976 Nisanı: «Kalite ayarlamas» adı altın
da çaya zam. Arkadan, fakir fukaranın tek lüks mü-
keyyefatı kahveye gelen % 100'lük zam. Köylünün 
buğdayına zam yok, ekmeğin gramajını düşürmek su
retiyle şehirlinin ekmeğine zam. O da, pazarları 
kuyruğa girip, boş dönme pahasına. 27 Mayıs 1976: 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın 
beyanı: «Elektriğe zam yok». Akşam TRT'yi dinliyo
ruz, Bakanlar Kurulu kararı: Elektriğe % 20 zam. 

«Petrole zam yok» derken, B. P. ve Mobil'in varil 
fiyatları 10,16 centten 10,50'ye, sonra da gravite far
kıyla lıl ,23 dolara çıkıyor. 

«Elektrikli ev eşyalarının maliyeti Türkiye'de 
Avrupa'ya nazaran çok yüksektir» diye bir Hükümet 
beyanı, arkasından, elektrik süpürgesinden buzdola
bına kadar %15'lik zam. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanının; «Biz zam Hükü
meti değiliz» beyanından tam 4 gün sonra OYAK'ın 
Renault otolarına 17 bin lira zam. 

Traktöre yapılan 8 bin liralık zam az geliyor, ka
raborsaya düşüyor. Bugün 20 bin ilâ 40 bin lira ara
sında oynuyor bir traktörün karaborsa fiyatı. 

Lâstiğe % 15 zam yapılıyor, az geliyor, yine ka
raborsada. Başbakana iletiliyor, seçim zamanıdır; 
Başbakan, «İsteyen haber versin, lastik yollayacağım» 
diyor. Başbakan, isteyenlere hakikaten lastik yollu
yor ama; yollananlar, Adalet Partisi ilçe başkanları
dır, bayi olarak. 

Geçen ay yassı demire gelen % 30 zam.. «Blister 
bakır Londra piyasasına uydurulacaktır» deniliyor, 
tel bakırın kilosuna 4 ilâ 5 lira arasında zam geliyor. 

Zaten karaborsada olan çimentoya, Başbakan, 
«Zam yok» dedikten sonra, ona da % 30 zam geli
yor. Ama, biraderlerin ortak olduğu çimento fabrika
ları yurt dışına ihraç edip, Devletten vergi iadesi alı
yormuş, o da ne gam. 

Tarım ilâçları, Sümerbank mamulleri, tıbbî mü- • 
tahzarat zamlarına son eklenen halka da, Sayın Baş- : 
bakanın kullanmayı pek sevdiği tabir olan, fakir fu- ! 

karanın tenceresini kaynatan tüp gaza yapılmıştır. 
Bütün bu zamları sırtına yüklediği memur, çift

çi, işçi, esnaf kitlesine ne vermiştir bu Hükümet aca
ba? 

Personel Kanunu katsayısının, artan hayat paha
lılığı karşısında «11 »e çıkarılmasını 1975 yılında mu
halefette iken teklif eden zat, bu Hükümette Maliye 
Bakanı olunca, imzasını inkâr etmiş ve katsayıyı 9' 
da bırakmıştır. 

«Dün dündür, bugün de bugün» felsefesi ve zih
niyeti bu Hükümetin başının hayat felsefesi olduğu 
için, aynı şekildeki bir vaat inkârına da buğday fiyat
larında rastlayınca yadırgamadık. 1974 yılında mu
halefette iken, «Buğday 3 liradan alınmalıdır» buyu
ran bugünkü Başbakan, 2 mahsul yılı geçtiği halde 
çiftçiye ancak 275 kuruşu lâyık görebilmiştir. 

Pancarda, pamukta, fındıkta, tütünde ve diğer zi
raî ürünlerde durum, artan maliyetlere, işçilik ücret
lerine, karaborsa gübresine, karaborsa ilâcına rağmen 
buğdaydan pek farklı değildir. 

Ne grev, ne lokavt hakkı bulunmayan, direniş için 
sokaklara dökülmeyen Türk çiftçisini bu yıl Hükümet 
değil, Cenab-ı Hakkın rahmeti kurtarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin, sadece ken
dini bir süre daha ayakta tutmayı hedefleyen, ileriye 
sirayet edecek birtakım kötü mirası hazırlamakla 
meşgul olduğunu söylemiştik. Her ne pahasına olur
sa olsun, dış finansman temini zorunluğu Türkiye'yi 
birtakım siyasî ve iktisadî ipotekler altına sokmak 
üzeredir. Bu Hükümetin başı, gözünü kırpmadan, 
birkaç ay daha oturabilmek için bunları kabullen
meye hazır görünmektedir. Bu durumumuzu pek iyi 
bilen gerek Batı, gerekse Doğu camiası bundan müm
kün nispette yararlanarak, iktisadî ve politik taviz
leri koparma yarışına şimdiden girmiş bulunmakta
dır. 

Komünist blokla yapılan anlaşmalarda, krediler 
uzun vadeli ve düşük faizli görünmesine rağmen, bu 
ülkelerle serbest ticaret, yapılmadığı için, ödemeleri
miz mal mübadelesine dayandırılmakta, ve sonuçta 
Türk dış ticaret hacmi büyük oranda komünist bloku 
ülkelerine bağımlı hale getirilmektedir. 

Öte yandan, Ortak Pazar, Hükümetin bir yıldır 
yalvardığı 600 milyon dolara karşı 300 milyon doları, 
o da Katma Protokoldaki değiştirme isteklerimizden 
vazgeçme ve Yunanistan'ın daha iyi şartlarla tam üye
liğine rıza gösterme pahasına lütfen verdiğini, verme
yi düşündüğünü ifade etmiştir. Bu 300 milyon do
lar kredi karşılığı, işçilerimizin Ortak Pazarda ser
best dolaşımından tutunuz da, domates salçasını, 
makarnayı gümrüksüz ihraç etme hakkımıza varana 
kadar tüm taviz isteklerimizden feragat etmemiz ma
nası çıkacaktır. 
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Diğer taraftan, Amerikan sermayesi ise, Rum lo
bisi için Kıbrıs'a taviz, Yahudi lobisi için Siyonizm 
tavizi, Ermeni lobisi için Ermenistan tavizi almadan 
Türkiye'ye destek olmayacağını ispatlamış bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Saysn Ölçmen, 5 dakikanız var efen
dim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) Teşekkür ederim. 
Bu şartlar altında, Demokratik Parti Grupu ola

rak, 3-5 aylık kuvvet şarıngaları için, ülkeyi sonu 
karanlık ipotekler altına sokturmamaya azimli oldu
ğumuz ve buna da gücümüzün yeteceği iyi bilinme
lidir. 

Sayın üyeler, Türkiye aslında büyük kapasitelere 
sahip bir ülkedir. Yetenekli hükümetlerin ve yöneti
cilerin elinde, Türkiye, bugün içine itildiği vahim 
duruma düşmeyebilirdi. Hükümetlerin aczinin, be
ceriksizliğin, rüşvetin, yolsuzluğun ve bürokrasinin 
devlet çarkını nasıl laçka ettiğinin düzinelerle misali 
arasında en tipiği olarak Tekeli ve gümrükleri seç
mek kâfi gelecektir. Türkiye 100 yıldır dünyanın en 
kaliteli tütünlerinin yetiştiği bölgedir. Bütün dünya
da imal edilen en kaliteli sigaraların üzerinde kalite 
sembolü olarak Türk tütünü yazar. Buna rağmen, 
Türk Tekel'i hâlâ orta kalite bir sigara imal etmek
ten biîe âcizdir. Bu Hükümet de kaliteli sigara imali 
yerine kaçakçılığın artışına seyirci kalmak yolunu 
seçmiştir. Bugün istanbul'da her sokak başında ilk
okul çağındaki çocukların cebinden bizim Tekel'in 
içilmez sigaralarının fiyatlarından daha ucuza, bütün 
tanınmış marka sigaraları satın almanız mümkündür; 
tabiî tümü Amerikan tipi Virjinye tütününden mamul 
olarak. Her gece sahillerimize kaç kaçak motor boşa
lıyor acaba ki, bu kadar arza imkân sağlanıyor? Fa
kat, bizzat bu Hükümetin Gümrük Bakanı bu kürsü
lerden, gümrüklerimizden 7 tane TIR kamyonunun 
geçip de, Türkiye içinde kaybolduğunu ifade edecek 
acz içinde bulunursa, bunlara şaşmamak gerekir. 
Sonra da, «Gaziantep'teki anarşistlerin eline o Çe-
koslavak malı, Rus malı silâhlar nereden geldi»? diye 
saf saf soranlar çıkıyor. Türkiye bu Hükümet dö
neminde, TIR filolarının gümrüklerden kaçak gire
bildiği, ama Almanya'dan köydeki ailesine bir hediye 
getiren işçiden ya rüşvet, ya 10 misli gümrük istenen 
bir garabet diyarı haline gelmiştir. TIR kamyonları 
için kimler sırada yazılı iken, tahsis ve kredilerin 
kimlere verildiği bir rezalet, yabancı TIR kamyonla
rından alınacak ücret konusunda, iki günde bir bütün 
kıta Avrupasına bizi rezil ederek değişen çelişkili hü
kümet kararları ayrı bir rezalettir. 

Değerli üyeler, bu satırbaşları halinde çizmeye ça= 
lıştığımız siyasî ve iktisadî bunalım ortamında bu Hü
kümetin manevî değerlere ne derece önem verip eği
tebileceğini takdirlerinize bırakıyorum. 

«Komünizan neşriyatla, müstehcen yayınla mü
cadele edeceğiz» sloganları ile kurulan bu Hükümet, 
tarihe, komünist neşriyatın en rahat satıldığı, oyun
ların en rahat oynandığı, seks filmlerinin en az sansü
re uğradığı, seks mecmua ve kitaplarının en kolay rek
lam edildiği dönem olarak geçecektir. Bu konuda 
serbestliği ile tanınmış İsveç'inde, Danimarkasında 
bile seks filmlerinde filmin müstehcenliğine göre, 21 
yaş, 18 yaş, 16 yaş gibi gençlik için tahditler kon
muştur. Sansür kurullarına din adamları alınır ve hü-" 
kümetçe bu kurulların aldığı kararlar ciddiyetle uygu
lanır. Biz de ise, Yeşilçam mamulâtı yerli seks şahe
serlerimiz İsveç filmlerine rahmet okutacak değerdeki 
seks şaheserlerimiz, Anadolu'nun sinema makinesi 
girmiş en ücra kasabalarında, daha buluğa ermemiş 
gençliğimize bile, Ramazana, Cumaya bakılmaksı 
zın rahatça gösterilmektedir. Yeşilçam haydi neyse 
de, Hükümetimizin, Fransızlara birkaç milyon öde
yerek böyle bir film çevirttiğini ve bu filmde 100 
küsur Türk genç kızının ve erkeğinin toplu seks sah
nesinde figüranlık yaptıklarını Turizm ve Tanıtma 
Bakanımızın ağzından bu kürsüden duyarak, kendile
ri ve onu tayin eden Başbakanları ile iftihar ettik 
doğrusu! Filmlerin yanı sıra, günlük gazetelerin 
kitap reklamlarında ve vitirinlerde solun en 
pembesinden en kızılına, seksin en normalin
den en sapığına kadar her türlüsünü, renkli 
resimli teşhir eden neşriyat propaganda edil
mekte, satılmakta ve okunmaktadır ve bu Hükümet ve 
onun başı hâlâ TV ekranlarında.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — ..Komünizmle, 

ahlâksızlıkla mücadeleden bahsedebilmektedir. Sanki 
mer'i mevzuat bunu önlemeye yetersizmiş gibi, son 
günlerde bir de tasarı sevk ederek, göz boyama yolu
na girmiştir bu Hükümet. Mevcut Ceza Kanununda
ki müstehcen tabiri kâfi açıklık taşımıyormuş, onun 
için Hükümet tedbir alamamış da, bugüne kadar bu 
sebeple kanuna, «müstehcen» kelimesinin yanına, 
«Şehevî duyguları tahrik eden» ibaresi ilâve edilirse, 
o zaman Hükümet harekete geçebilecek hukukî im
kâna kavuşacakmış. İşte, bu da, Hükümetin manevî 
mücadele azminin bir başka veciz numunesi oluyor. 

Komünizm konusunda Hükümetin gürültücü ve 
farfara tutumunun tipik bir örneği, Nazım Hikmet 
konusudur muhterem üyeler.. 

— 387 — 



M. Meclisi B : 121 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, son cümlenizi rica 
edeyim. Süreniz dolmuştur efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bir sayfam daha var, müsaade edin. 

Rusya'ya giden Cumhuriyet Halk Partilileri, ora
da Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret etmelerini ten
kit eden Cepheciler ve onların Başbakanına bir sua
limiz var, buradan, millet kürsüsünden: Başbakanın 
oturdukları eve, Buğday sokaktaki eve 500 metre ya
kınlıkta bir tiyatroda, Nazım Hikmetin, «Yusuf ile 
Menofis» adlı eserinin aylardır oynamasına ne buyu
ruyorlar kendileri acaba? Hem de Başşehir Ankara'nın 
bütün duvarlarına yafta yafta ilânlar yapıştırılarak. 
«Evinin önünü temizlemekten âciz adam, elin Rusya' 
sına ne karışıyorsun?» diye sorarlarsa, ne cevap vere
cektir kendileri? 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica edeyim efen
dim, rica edeyim, süreniz geçiyor efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Başka
nım, son cümlelerimi bağlayacağım; müsaade edin 
efendim. 

BAŞKAN — Rica edeyim son cümlenizi efendim, 
cümlelerinizi değil. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Yarım saatlik bir 
süre, taibiî, hir Başbakanın ve- onun Hükümetinin ya
rattığı buhranın satırbaşlarını dahi burada sayma
ya, görüyorsunuz ki kâfi gelmemektedir. 

Bu bakımdan, hu zamanı genişletebilip, iddiaları
mızı daha iyi anlatabilmemiz için, Gensoru istemimi
zin, gündeme alınma istemimizin (kabulünü sizlerden 
rica ederken, bu vesile ile bizim hakkımızda, Gensoru 
verdiğimiz için alnımızın çatına çatına vuracağını 
ifade eden Başbakana da ufak bir cevahımız olacak. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Nerede, 
nerede Süleyman? Yok/ 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bütünü ile bu 

hazin tablo ortada iken, Sayın Demirci, milletimizin 
müstahak olmadığı şaibeli yönetimin karşısında fazi
let mücadelesi verenleri tehdide yeltenmekte : Bi
zim üstümüze üstümüze gelecekmiş, alnımızın çatma 
çatına vuracakmış? Bu kabadayıca ifadelerle, Genso
ru verdiğimiz için bizim üstümüze yürüyeceğini söy
leyen Demirel, karanlıkta şarkı söyleyerek, korkulu 
yüreğine ve çevresine moral vermeye çalışmaktadır. 

(BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica edeyim bitirin 
efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Demirel, bırakı
nız bir şeyin üzerine gitmeyi, herhangi bir ciddî meşe- | 
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lede yerinde dahi duramayacak bir kişidir. Demi-
rel'in bir tek metodu vardır ciddî meseleler karşısında; 
o da, kaçmaktır. 1963'te kaçmıştır... 

BAŞKAN — Efendim, rica edeyim, sözünüzü ke
seceğim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — ...12 Mart'ta kaç
mıştır 11 Ara'lık'ta kaçmıştır, Cumhurbaşkanlığı seçi
minde 'kaçmıştır. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Demirel 

bizim alnımızın çatına vuracakmış!.. 
BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen, sözü

nüzü kesmek zorunda kalacağım efendim; rica ediyo-
. rum beni bu duruma düşürmeyiniz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bir insanın, «alın» 
sözcüğünü ağzına alabilmesi için, hele Demokratik 
Partinin manevî şahsiyetinin, şafak kadar temiz al
nından söz edebilmesi için, önce temiz alınlı olması 
gerekir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ediyorum efen
dim, sözünüzü keseceğim efendim, rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bizim alnımızda 
sahte -belgelerle politikaya girme lekesi yok. Bizim 
alnımızda, Şellefyan'ın dostu olma lekesi yok. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Sayın Ölç
men, sözünüzü keseceğim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bizim alnımızda 
gayri millî teşkilâtlara üye olma lekesi yok, 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ediyorum efen
dim. Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen... 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bizim alnımızda, 
millî iradenin emanetini Erim'e, Karaosmanoğlu'na 
teslim etme lekesi yok. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen sözü
nüzü kesiyorum efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Alından bahseden
ler... 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü kestim, 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — ...alınlarını temiz

lesinler öyle gelsinler. 
Saygılar sunarım. (D. P. ve C. H. P. sıralarından 

«Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — .Teşekkür ederim. 
Şimdi, siyasî parti gruplarının Danışma Kurulun

da kur'a ile tespit edilen söz sıralarını okuyorum : 
İlk sırada Cumhuriyetçi Güven Partisi, ikinci sıra

da Demokratik Parti, üçüncü sırada Millî Selâmet 
Partisi, dördüncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi, be
şinci sırada Adalet Partisi sözcüleri konuşacaklardır. 
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İlk. söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Hasan Tosyalı'da, buyurun efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sen git de li
derin gelsin. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum efen
dim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bu Meclis şak
laban meclisi değil. Başbakan Yardımcısı, namuslu 
ise o gelsin buraya. 

'BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum efen
dim. Müdahalenizi gerektirecek bir husus yok efen
dim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Gayri ciddî 
adamlar... Meclisle alay ediyorlar. (Gürültüler) 

ıBAŞKAN — Sayın idareci Üyeler, lütfen sükû
neti temin ediniz. 

Sayın Tosyalı, saat 15.50'de konuşmanıza başla
mış bulunuyorsunuz; buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

D. P. Grup Başkanvekilleri Özer Ölçmen ve Meh
met Altınsoy tarafından, Başbakan Süleyman Demire! 
hakkında Gensoru açılması isteği ile verilmiş olan öner
ge üzerinde C. G. P. Meclis Grupunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Demokratik Partinin, Gensoru önergesi, hiç değil
se varmak istediği hedef bakımından, bundan 'bir sü
re önce Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği önergeden 
farksızdır. Cumhuriyet Halk Partisinin bir süre önce 
verdiği Gensoru önergesinin hedefi bir hükümet bu
nalımı doğurmaktı. Hükümeti kaçarcasına terk edip 
gidenler, bundan pişmanlık duymuşlardı. Aylarca sü
ren bir bunalımdan sonra binbir güçlükle kurulmuş 
olan bugünkü Hükümeti yıkıp, tekrar iktidara gele
bilmenin hevesine kapılmışlardı^ 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Talan ve soygun 
devam ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, niçin müda
hale ediyorsunuz? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Cumhuriyet 
halk Partisinin bu teşebbüsü millet çoğunluğunca 
(»paylanmadı ve başarısızlıkla sonuçlandı. Bugün de, 
Parlamento, matematiği, Cumhuriyet Halk Partisi baş
kanlığında bir hükümet kurulmasına müsait görülme
diği halde, bir bunalım çıkarılmaya çalışılıyor. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Senin grupun 
battı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Demokratik 
sağ görüşü temsil ettiğini söyleyen Demokratik Parti 

Grup Başkanvekillerinin önergesinde di'kkati çeken 
şu husustur : Demokratik Parti Başkanvekilleri, muh
temel hükümet ortağı gibi gördükleri Cumhuriyet 
Halk Partisinden çok farklı olarak, Türkiye'de bir ko
münizm tehlikesinin ciddî şekilde mevcut olduğunu, 
aşırı solcu anarşinin büyük tehlike teşjkil ettiğini ka
bul ediyorlar. 

Demokratik Parti, bu anlayışla, Cumhuriyet Halk 
Partisi başkanlığındaki hükümetin komünist ve anar
şistleri affetmek çabalarına bizim gibi karşı çıkmıştı : 
Cumhuriyet Halk Partisinin, komünist ve anarşistleri 
affetmesinin memlekette, komünizmin ve anarşinin 
yeniden başkaldırmasına yol açacağını Demokrati'k 
Parti sözcüleri de bu kürsüden açıkça söylemişlerdi, 
biz de bu görüşte idik. Bu görüş haklı çıkmıştır. 

Bugün Türkiye'de görülen her anarşik eylemin, her 
aşırı sol örgütün, her yıkıcılığın kaynağında ve ardın
da o talihsiz ve zamansız af ile hapisanelerden bo
şaltılıp veya takibattan kurtulup milletin başına yeni
den belâ edilen komünist ve anarşist militanlar ol
muştur.. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Yalan söylüyor
sun, yalan. 

TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop) — M. S. P. de 
vardı 'bizimle, 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Anarşiyi 
senin Genel Başkanın başlattı 1957'de. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Dinlemek 
zorunda değilsiniz. Grupu adına konuşacak ve cevap 
verecek arkadaşlarınız var efendim. Rica ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Fakat, komü
nist ve anarşistlerin salıverilmesinin anarşiyi ve yıkıcı 
eylemleri hortlatacağını vaktiyle haklı olarak bizlerle 
birlikte savunmuş olan Demokratik Parti, şimdi bu 
talihsiz ve vakitsiz affın ortaya çıkardığı sonuçları 
milliyetçi Hükümetin zimmetine yazmaya çalışmakta
dır. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sen Menderes'i na
sıl yakalamaya gittiğini söyle. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hemen belirte
lim ki, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, 
komünizm ve anarşi ile mücadelede Devlet ve millet 
bütünlüğünün korunmasında gerekli kanunî, idarî, 
fikrî ve kültürel bütün tedbirlerin zamanında ve en 
büyük titizlikle alınmasından yanayız. 'Bu konuda hiç
bir ihmale ve gevşekliğe razı değiliz. Hükümetlerin 
içinde ve dışında Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak 
daima bu görüşü savunduk. Ancak, şu kadarını söy-
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lemeden geçemeyiz : Bu Hükümetin yerine, bazıları
nın arzu eder göründükleri tarzda Cumhuriyet Halk 
Partisi hâkimiyetinde-bir hükümet kurulursa, millî eği
timde ve başka alanlarda nelerin olacağını, böyle bir 
durumu aşırı solcuların ne kadar hasretle beklediğini 
sayın önerge sahipleri, sanırım takdir edecek durum
dadırlar. Aşırı solcuların Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarında nasıl himaye edildikleri ve nerelere yerleşti
rildikleri hususunda bugünkü Gensoru önergesi sa
hiplerinin bilgileri ve endişeleri bizimkinden az de
ğildi. Nitekim, Ecevit Hükümeti işbaşındayken, aşırı 
sclcu eğitimi hâkim kılmak için yapılan işlemlere kar
şı Demokratik Partinin de iştirakiyle ortak bir Gen
soru önergesi vermiştik. Bu önerge vesilesiyle ortaya 
çıkan gerçekler hatırlanırsa, komünizme karşı mücade
le hususunda daha sıhhatli teşhislere varmak, sanıyo
ruz mümkün olur. 

Sayın arkadaşlarım, önergenin bir bölümünde, dö
viz rezervlerinin eritildiği söylenmekte; fakat aynı cüm
le içinde, ithalâta ağır kısıtlamalar konduğu yolunda 
bir tenkit yapılmaktadır. Bu iki tenkit arasında çelişki 
vardır. 

Türkiye'nin döviz rezervleri, petrol fiyatlarında
ki ani ve çok büyük artıştan müteessir olmuştur. 
Petrol fiyatlarındaki ibüyük artışa paralel olarak, sa
nayileşmek için ithale mecbur olduğumuz yatırım 
malları fiyatlarının da hızla yükselmesi, dış ödeme 
dengemizi bozmuştur. Petrol ihracatçısı olmayan, 
gelişme halindeki bütün ülkelerin dış ödeme denge
leri, bütün dünyayı etkileyen bu iki büyük gelişme
nin zararlı sonuçlarından kurtulamamışlardır. 

Durumu objektif ve insaflı olarak değerlendiren 
herkes açıkça görür ki, Türkiye'nin döviz rezervle
rinin azalması yolundaki eğilim, biraz önce bahset
tiğim petrol fiyatları artışından hemen sonra ve 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında başla
mıştır. 

Dış ticaret dengesizliğinin bünyevî sebepleri or
tadadır. Bu dengesizliğin, şimdiki Hükümetten çok 
önce başladığı da yine ortadadır. Döviz rezervlerinin 
erimeye başladığı gerçeğine Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarı sırasında 'Demokratik Parti sözcüleri 
dikkati çekmişlerdi. 

İnsaflı ve anlamlı bir mukayese yapabilmek için, 
şimdiki Hükümetin kurulmasından önceki aylarda 
gerçekleşen ihracat ile, bu Hükümetin işbaşına gel
mesinden sonra aynı aylarda gerçekleşen ihracatı 
kıyaslamak gerekir. Objektif ve insaflı bir mukaye
se yapılınca görülür ki, bugünkü Hükümet, kendisin-
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den önceki döneme göre, Türkiye'nin ekonomisini 
canlandırmak, ihracatı artırmak yolunda önemli ba
şarılar sağlamıştır. 

Yatırımların durakladığı iddiasına gelince : Bu 
da, gerçeklere ve resmî rakamlara tamamiyle ters 
düşen bir iddiadır. Cumhuriyet Halk Partisinin iş
başında bulunduğu 1974 yılında, gerek kamu yatı
rımları, gerek özel yatırımlar, plan hedeflerinin çok 
gerisinde kaldığı halde, bugünkü Hükümet döneminde 
her iki sektörde yatırımların gerçekleşme oranları 
yükselmiştir. Solcu iktidarın duraklattığı yatırımlar 
hızlandırılmıştır. Bu gerçek, Devlet Planlama Teşki
lâtının tespit ettiği resmî rakamlarda açıkça görül
mektedir. 

Burada, fiilen gerçekleştirilen yatırımlardan bah
sediyoruz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, yatı
rımlardan bahsettiğimiz zaman, biz, tasavvurlardan 
değil, Devletin resmî istatistiklerine ve Devlet Plan
lama Teşkilâtının resmî bilgilerine göre gerçekten 
yapılan yatırımlardan bahsediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin kısa iktidarından son
ra devralınan ekonomik miras, kolay ve rahat bir mi
ras değildi. Türk milletine şeker yokluğu çektirme
mek, Ramazan'da vatandaşı yarım kilo yağa hasret 
bırakmamak için ithalât yapma zorunluğu doğmuş
tur. Milletimizi buğdaysız bırakmamak için önemli 
miktarda gübre ithali zorunlu olmuştur. Bugünkü Hü
kümet ziraî üretimi teşvik ederek, gübreyi ucuzla
tarak, buğday, pancar ve yağlı bitkilerin üretimine 
hız vererek, zarurî gıda maddeleri bakımından Tür
kiye'yi darlıklardan kurtarma yolunda çaba sarf et
miştir. 

Bugünkü Hükümetin devraldığı bazı kötü miras
ları mevcut- iktidarın zimmetine yazmak İnsafla bağ
daşamaz. Devralınan yokluk, darlık ve iktisadî dur
gunluğun giderilmesi yolunda büyük gayret sarf edil
miştir. 

Memleketin ve ekonomimizin bünyesinden doğan 
güçlükler vardır; milletlerarası şartlardan doğan güç
lükler de vardır; bunları inkâr etmek hiç kimseye 
kuvvet kazandırmaz. Bu bünyevî güçlükleri, kısa, 
orta ve uzun vadeli tedbirlerle yenebilmek için ce
sur ve isabetli tedbirlerin ne ölçüde alındığına bakı
larak, insaflı bir değerlendirme yapmak lâzım gelir. 

Sayın üyeler, bugünkü Hükümetin sosyal alanda 
yaptığı çalışmalar gerçekten iftihar verici ve göğüs 
kabartıcıdır ve sosyal konulardaki başarılı çalışmalar, 
geçirdiğimiz yıla hakikaten damgasını vurmuştur; çok 

— 390 — 



M. Meclisi B : 121 

değerli ve yararlı kanunlar Yüce Meclisten geçmiş
tir. 

Sosyal adaleti yaygınlaştırmaya, geniş vatandaş 
kitlelerini sosyal güvenliğe kavuşturmaya yönelen ve 
bir kısmı halen Meclis gündeminde bulunan öteki sos
yal tasarılar da kanunlaştığı zaman, başarılan ham
lenin büyüklüğü ve değeri daha iyi anlaşılacaktır. 

Sosyal adalet ve sosyali güvenlik alanında 'bu Hü
kümetin,' işbaşına gelişinden itibaren ve nispeten kı
sa bir süre içinde, büyük enerji ve azimle yapılmış 
olan şimdi sayacağım işler, her memleketseveri se
vindirecek -işlerdendir. 

1. — İşçi kıdem tazminatlarını artıran ve kıdem 
tazminatlarının 24 aylık kısmını vergiden muaf tutan 
kanun çıkarılmıştır. 

2. — Emekli işçilerin, işçi dul ve yetimlerinin, 
malul işçilerin aylıkları artırılmıştır. 

3. — Emekli işçilerin, işçi dul ve yetimlerinin ve 
malul işçilerin aylıklarını donmuşlu'ktan kurtaran ye
ni bir sistem getirmiştir. Asgarî ücretler değiştikçe, 
emekli işçilerin taban aylığı da buna bağlı olarak ar
tacaktır. Tabanın üstünde aylık alan emekli işçilerin, 
işçi dul ve yetimlerinin ve malul işçilerin aylıklarını, 
değişen şartlara göre iki yılda bir Bakanlar Kurulu 
kararıyle ayarlama imkânını veren kanun çıkarılmış
tır. 

4. — Emekli işçilerin eş ve çocukları sigorta kap
samı dışında idi, bunlar Sağlık Sigortası kapsamına 
alınmıştır. 

5. — Hem çalışan işçilerin, hem emekli işçilerin 
sigorta kapsamı dışında olan ana ve babaları sağlık 
sigortası kapsamüıa alınmıştır. 

18 yaşına gelmiş ve evlenmemiş yetim kızların 
aylıklarının kesilmesi yolundaki hüküm kaldırılmıştır. 

6. — Sigortasız geçen çalışma yıllarının on yıla 
kadar borçlanmak suretiyle sigortalılık süresi ba
kımından değerlendirilmesine imkân veren kanun 
yürürlüğe konmuştur. 

7. — Kamu kesiminde çalışan yüz-b inlerce tarım 
ve orman işçisinin sosyal sigorta kapsamına alınması 
sağlanmıştır. Özel kesimde çalışanlar dahil, bütün ta
rım ve orman işçilerinin sosyal... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Yalan! Mev
simlik işçiler için... 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, rica ediyorum, soru 
sormak hakkınız yok efendim. Dinlemek zorunda da 
değilsiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — ... sigortadan 
yararlanmalarını sağlayacak 'kanun tasarısı Meclise 
sunulmuştur. Halen Millet Meclisi gündemindedir. 
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8. — Yurt dışındaki işçilerimizin, gümrük kapı
larında farklı muamele görmelerine zemin hazırlayan 
Gümrük Kanunu hükmü kaldırılmış, yurt dışında ve 
içinde maluliyete uğrayanların muhtaç oldukları 
araç ve gereçlerin sağlanmasında kolaylıklar getiril
miştir. 

9. — Yurt dışındaki işçilerimizin pasaport w e -
leri iki yıldan t>eş yıla çıkarılarak, önemli bir sc m-
ları halledilmiştir. 

10. — Yurt dışındaki genç işçilerimizin asker 
lerinin, 29 yaşını 'bitirdikleri yılın sonuna kadar eı 
ienmesini sağlayan tasarı da kanunlaşmıştır. 

11. — Kadın memurlara, diledikleri takdirde, 20 
yıl hizmetten sonra emekli olma hakkı tanınmıştır. 

12. — Aynı hak, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bağlı işyerlerinde çalışan kadınlara da tanınmıştır. 

13. — Çiftçi mallarını koruma bekçileri Sosyal 
Sigorta kapsamına alınmıştır. 

14. — İstiklâl Savaşı gazilerinin aylıkları artırıl
mış ve getirilen yeni sistemle donmuşluktan kurtarıl
mıştır. Yüce Meclisimizin himmetiyle, Kore'de sava
şanlar da aynı hakka sahip kılınmıştır. 

15. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası ku
rulmuştur. 

16. — Köye ve köylüye giden hizmetleri artırmak 
için tedbirler alınmış, yurdumuzun geri kalmış yöre
lerini kalkındırmak için bütçeye ilk defa, bu bölge
lere mahsus ayrı bir kalkınma fonu konmuştur. 

17. — İşçi mesken kredileri artırılmıştır. 
18. — Gecekondu önleme bölgelerinde ev yaptı

ranlara verilen kredinin faiz yükü azaltılmıştır. 

19. — Ev 'hizmetlerinde çalışanları sosyal güven
liğe kavuşturacak kanun tasarısı Millet Meclisi gün
demimizdedir. 

20. — Bütün Türk yurttaşlarını sağlık sigortasına 
kavuşturacak olan Genel Sağlık Sigortası -tasarısı da, 
komisyonlardan geçirilmiş ve Meclis gündemine gir
miştir. 

21. — Genel Tarım Sigortası tasarısı gündeme 
girmiştir. 

22. — İşçi emeklilerini, dul ve yetimlerini Sosyal 
Sigortalar Kurumu yönetimine iştirak etme imkânı
na kavuşturacak tasarı gündemdedir. 

23. — Memurların emeklilik ikramiyelerini ar
tıran ve eski emeklilerin durumunu imkân nispetinde 
düzelten kanun yürürlüğe konmuştur. 

24. — Küçük esnaf ve sanatkârların sosyal gü
venliğini daha yeterli hale getirerek ve çeşitli sorun
larını çözmek için hazırlanan tasanlar kısmen ko
misyonlarda, kısmen de Meclis gündemimizdedir. 
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25. — Hükümet, Memur Yardımlaşma Kurumu 
ve İşçi Yardımlaşma Kurumu tasarılarını Parlamen
toya sunmuştur. 

26. — 65 yaşını aşmış, kimsesiz, her türlü gelir
den yoksun yaşlılarla, yardımsız yaşayamayacak du
rumda olan sakatlara, aylık bağlanmasını öngören ta
sarı da kanunlaşmıştır. 

27. — Emekli işçilerin sağlık sigortası hizmetle
rinden, özellikle görme, işitme ve protez gibi cihaz
lardan yararlanmalarını sağlayacak kanun tasarısı 
gündeme girmiştir. • 

28. — Küçük çiftçilerin ve balıkçıların vergi 
muafiyet sınırlarının düzeltilmesi ile ilgili tasan sevk 
edilmiş ve bilhassa köy hizmetlerinde mecburî katıl
ma payını kaldıracak tasarı da Yüce Meclisin takdi
rine sunulmuştur. 

29. — Bazı ülkelerle yeni sosyal güvenlik anlaş
maları imzalanmıştır. 

30. — İşçi çocuklarının Türkiye'de geçerli diplo
maya sahip olmaları, konut veya işyeri kredilerine 
kavuşturulmaları gibi amaçlarla sevk edilen çeşitli 
kanun tasarıları Parlamentodadır. 

31. — Küçük esnaf ve sanatkârlara, BAĞ - KUR' 
dan konut ve toplu işyeri kredisi sağlanması konu
sunda ileri adımlar atılmıştır. 

32. — Gübrenin ucuzlatılması, pancar avansları
nın artırılması, küçük çiftçilerin ve az topraklı köy
lülerin gübre alımında peşin ödeme külfetinden geniş 
ölçüde kurtarılmaları gibi konularda sosyal önem ta
şıyan kararlar uygulanmıştır. 

33. — Asgarî ücret 40 liradan 60 liraya yüksel
tilmiştir. Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak 
asgarî geçim indirimi ile ilgili dengeli ve hesaplı bir 
kanunun bir an önce çıkması için çalışmaya kararlı
yız. 

Bu arz ettiğim hususlar, kısa zamanda sosyal 
alanda yapılmış olan işlerin, çıkarılan kanunların, 
sevk edilen tasarıların bir kısmını özetleyen ve tam 
olmaktan uzak olan bir tablodur. Bu tablo, hepimize 
iftihar vericidir. 

Sayın üyeler, gensoru önergesinin dış politika ile 
ilgili iddialarına gelince : 

Bu Hükümetin kurulmasından önce, milletimiz, 
silâh ambargosu haksızlığı ile karşı 'karşıya bırakıl
mıştı. Bu haksızlığı yenmek, ambargoyu tesirsiz bı
rakmak amacına yönelen dış politika çalışmaları, in
safla ve anlayışla değerlendirilmelidir. Bugünkü Hü
kümet kurulduğunda, Türkiye, parasını ödediği silâh
lan bile alamaz durumda idi. Bu Hükümetten önce 

hazırlanan, adım adım yürürlüğe konan silâh am
bargosu, Hükümet kurulduğunda bütün şiddeti ile 
uygulanmakta idi. Komünist ülkeler dahil, tarafsız
lar dahil, savaş hattındaki İsrail ve Arap ülkeleri da-
dahil, Yunanistan dahil, yeryüzünde doksandan faz
la ülkeye silâh satan Amerika Birleşik Devletleri, 
NATO ittifakının değerli bir rüknü olan ve ayrıca 
bir savunma anlaşması ile bağlı bulunduğu Türkiye' 
ye silâh satmıyordu. 

Amerika Kongresindeki bazı üyelerin, Amerikan 
Milletinin temsilcisi gibi değil, Rum ve Yunan men
faatlerinin temsilcisi gibi davrandıklarına hep bera
ber elemle şahit olmuştuk. 1969 tarihli Savunma iş
birliği Anlaşması, bugünkü Hükümet kurulduğunda 
tek taraflı işliyordu. Amerika Birleşik Devletleri, 
kendi taahhütlerini yerine getirmiyordu. Dostane de
ğil, hasmane bir davranış olan ambargoyu bütün 
şiddeti ile uyguluyordu. Buna karşılık, aynı savun
ma anlaşmasının Türkiye'ye yüklendiği vecibeler, ol
duğu gibi işliyor ve ortak savunma tesisleri faaliyet
lerini sürdürüyordu. Aradan geçen onbeş ay zar
fında ne olmuştur? Ambargo çemberi kırılmıştır ve 
Savunma İşbirliği Anlaşmasının tek taraflı işleyişi
ne son verilmiştir. Anlaşmanın tek taraflı uygulan
ması suretiyle işletilmekte olan üslerin faaliyeti dur
muştur. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne si
pariş ettiği silâhları ve yedek parçaları almıştır. Yüz
de yüz aleyhimize olan bir durum değiştirilmiş, am
bargo ile teslimi durdurulmuş olan silâhlar ve yedek 
parçalar alınmıştır; fakat Türkiye bununla yetinme
miştir. 

İç politika hesapları uğruna, değerli bir ittifakı 
Çökertmeyi göze alan Rum asıllı tazyik gruplarının 
veya benzeri eğilimdeki başka grupların keyfine bağ
lı bir savunma ilişkisi olmayacağı, muhataplara an
latılmış, daha sağlam ve daha sıhhatli ilişkiler kurul
ması yolunda adımlar atılmıştır. Eski anlaşma yürür
lükten kaldırılmıştır. Türkiye'nin çok daha lehinde 
yeni bir anlaşma imzalanmıştır; bu anlaşma ile, Tür
kiye'deki savunma tesislerinin tamamiyle Türk kont-' 
rolüne geçmesi sağlandığı gibi, Türkiye'nin millî sa
vunmasına daha güvenilir ve daha büyük ölçüde kat
kı getirecek hükümler kabul edilmiştir. 

Türk Hükümeti, ambargo sürdürülürse bunun 
asla karşuksız kalmayacağını ilân ettiği zaman, am
bargo kaidırılmazsa üslerin faaliyetinin mutlaka dur
durulacağını dünyaya duyurmayı görev saydığı za
man, Türkiye'de bazı kimseler ortaya çıkmışlar ve 
«Bu Hükümetin sözüne bakmayın, bunlar blöf ya-
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pıyorlar; ambargo devam etse de bunlar hiçbir şey 
yapamazlar, hiçbir tepki gösteremezler.» demişlerdi 
maalesef. 

Sorumsuzca sarf edilen bu sözleri Rum asıllı me
buslar Amerikan Kongresi kürsüsünde «delil» diye 
kullanmışlar ve Türkiye aleyhinde ambargonun de
vamına karar aldırmışlardır. Türk Hükümeti söyle
diğini yapmış, üslerin faaliyetini durdurmuştur; an
cak bu etkili ve kararlı tutum sayesindedir ki, men
fur ve haksız ambargo çemberini kırmak mümkün 
olmuştur. Türk Hükümeti ve bu Hükümetin bütün 
üyeleri, bir savunma ittifakı olan NATO'nun öne
mini ve NATO'nun Güneydoğusunda Türkiye'nin 
ifa ettiği hayatî rolü İsrarla belirtmişlerdir. Fakat, 
NATO'nun önemini belirtmek, kendilerini, Rüm ve 
Yunan menfaatlerinin gözü kapalı savunu
cusu sayan bazı sorumsuz çevreleri uyandırma
ya yetmemektedir. Bugün de Türkiye ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasındaki anlaşmayı onaylatmamak 
için, Türk düşmanları, Rum tazyik grupları seferber 
haldedirler. Bu yeni anlaşmanın Türkiye'ye ne gibi 
faydalar sağladığını anlamak için, Türkiye'yi zayıf
latmak isteyen çevrelerin bu anlaşmaya karşı giriştik
leri «onaylatmama kampanyası» na bakmak kâfidir. 

Türkiye, kendi kaderini- Amerika Birleşik Dev
letleri Kongresindeki iç politika tertiplerinin iniş ve 
çıkışına terk edemez. Yeni anlaşma onaylanmadığı 
takdirde, Türk - Amerikan ilişkilerinin tekrar darbe 
yiyeceğine bütün dünyanın dikkatini çökmek her va
tanseverin görevidir. Türkiye'ye karşı yeni haksızlık
lar yapılırsa, Yunanistan durmadan silâhlandırılırken, 
Türkiye'yi siîâhs^ bırakmak tertiplerine girişilirse, 
ambargoda olduğu gibi hasmane tertiplere yeniden baş-
vurulursa, bir kelime ile, ittifak fikrine, dostluğa ay
kırı davranışlar yeniden Türkiye'ye reva görülürse, 
Türkiye köyle haksız ve sorumsuz muameleler kar
şısında hiçbir tepki göstermeden susacak bir ülke de
ğildir, bunun açıkça anlaşılmasında yarar vardır. Hiç 
kimse, milletimize karşı en büyük haksızlıklar ya
pılsa bile, Türkiye'nin kılının kıpırdamayacağını, 
Türkiye'nin hiçbir dış politika alternatifi olmadığını 
sanmamalıdır. Türkiye'nin dostluğunu hiç kimse çan
tada keklik gibi görmemelidir. Yunanistan'ı kayıra
cak, Yunanistan'ı alabildiğine silâhlandıracak ve 
Türkiye'yi silâhsız bırakmaya yönelecek akılsızca 
baskılar karşısında, Türkiye Cumhuriyetinin, boynu
nu büküp kadere razı olacak bir ülke olmadığını bü
tün dünya açıkça bilmelidir. Bu gerçeği herkesin yü
züne karşı haykırmak, muhtemel gafletleri, akılsızca 
davranışları önlemek bakımından zorunludur. 

Dış politika konularına vâkıf, dünyadaki geliş
meleri yakından izleyen, milletlerarası kuruluşlarda 
Türkiye'nin haklarını en çetin şartlar içerisinde bü
yük başarı ile savunmuş bir devlet adamı olarak Sa
yın Cumhuriyetçi Güven Partisi Lideri, Türkiye'ye 
karşı ambargo ve benzeri haksızlıklara yeniden kal-
kışılmasının tepkisiz ve cevapsız kalmayacağına, za
manında dikkati çekmiştir. 

Sayın Cumhuriyetçi Güven Partisi Liderinin, Tür
kiye'yi ambargo ile dize getireceklerini sananlara ha
tırlattığı gerçek şu olmuştur: «NATO'nun Güneydo
ğu bölgesi hür dünya için hayatîdir. Türkiye bu böl
genin kilit ülkesidir.» 

Yetersiz ve çok sathî bir özet halinde nakledilen 
bir demecinde, «Amerika ve Avrupalı müttefikleri
niz size kerşı yeniden ambargo uygularsa, Türkiye, 
müttefiklerinin anlayışsızlığı ile NATO'nun dışına itfi-
lirse ne olur?» sorusuna karşılık olarak, böyle bir so
rumsuz davranışın, Türkiye'den çok hür dünyaya za
rar vereceğini hatırlatmıştır. 

Sayın Cumhuriyetçi Güven Partisi Lideri, «Anka
ra Hükümeti, kimseyi NATO'dan ayırmakla tehdit 
etmez ve etmemektedir; fakat Türkiye, millî güvenli
ğinin, tek taraflı ve haksız davranışlarla tehlikeye 
düşürülmesine de sessizce katlanamaz» demiştir. 

İyice bilinmelidir ki, Kongrenin yeni anlaşmayı onay
lamaması, Türkiye'ye karşı yeniden silâh ambargo
su koyması, Avrupalı müttefiklerimizin, Amerika 
Kongresince takınılabilecek haksız ve sorumcuz bir 
tavrın zararlarını telâfi etmek için kendilerine düşe
ni yapmamaları halinde, Türkiye, göz göre göre kendi 
güvenliğini tehlikeye atamaz. Her devletin ilk görevi, 
kendi güvenijğîni korumaktır. Sayın Feyzioğlu'nun 
belirttiği gibi, «Savunma ittifakları değerlidir; fakat 
hiçbir ittifak tek taraflı işleyemez. Vecibeler karşı
lıklıdır ve karşılıklı olarak işlemelidir. Müttefikleri
miz, bize karşı görevlerini yapmazlarsa, hatta dost
lukla bağdaşmayan, ambargo gibi hatalı kararları 
yeniden uygulamaya kalkışırlarsa^ Türkiye'yi kendi
lerinden uzaklaştırmış olurlar. Bundan da en büyük 
zararı, ittifakın kendisi ve hür dünya görür. Yuna
nistan'ı silâhlandırıp Türkiye'ye karşı ambargo uy
gulama çılgınlığı, sonunda, Türkiye'ye değil, NATO' 
ya zarar verire» 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Lideri, resmî bülten
de ve ciddî basında yer alan şu sözleriyle, reddedil
mesi zor gerçekleri dile getirmiştir: «Türkiye, ken
di güvenliğinin gereği olan çok yönlü dış politika te
mas ve ilişkilerini sürdürürken, ittifak ve taahhütle-
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rinden ayrılmayı düşünmemektedir. Ancak, Türkiye, 
ittifaklarıuıa ve taahhütlerine gösterdiği bağlılığı, müt
tefiklerinden ve dostlarından beklemek hakkına sa
hiptir. Bir ittifakın tek taraflı olarak devamı düşünü
lemez. İttifak ve dostlukla bağdaşmayacak her ha
reketin, Türkiye'nin haklı tepkisi ile karşılaşması nor
maldir. Bu gerçeğin, herkes tarafından açıkça bilin
mesi ve .anlaşılması faydalı olur.» 

Sayın ffiiUetvekilleri, eğer Türkiye bundan bir' yıl 
önce, «Ambargoyu kaldırmadığınız takdirde üsler 
çalışamaz» demeseydi, ambargo çemberi kırılamaz-
dı. Eğer Türkiye, bir yıl önce, «Siz ambargoyu sür-
dürseniz Je, biz tutumumuzu değiştirmeyiz. Siz, itti
fakın ve dostluğun gereğini yapmasanız da, biz sizin 
en sadık dostunuz olarak kalırız, başka bir yolumuz 
ve imkânımız yok» demiş olsaydı, ambargo sürüp gi
der ve üs'.er de çalışmaya devam ederdi. 

Türkiye, dostluğun ve ittifakın karşılıklı olaca
ğını, karşı taraf, ittifak anlaşmasından doğan veci
besini yerine getirmezse, bunun tepkisiz kalmayaca
ğını sözüyle ve icraatı ile ortaya koyabildiği içindir 
ki, ambargo çemberi kırılmıştır. 

Bugün de, ittifakın tek taraflı değil, karşılıklı iş
lemesi gerektiğini herkese hatırlatmak lâzımdır. Gaf
lete- kapılabilecek olanları, henüz vakit varken uyar
mak bir vazifedir. Herkes, Türkiye'nin dostluğunun 
çantada keklik olmadığını bilmelidir. Bize karşı dost
ça davranana biz de dost oluruz. Anlaşmalardan do
ğan vecibelerini yerine getirene karşı biz de vecibe
lerimizi yerine getiririz; bunu herkes böyle bilmeli
dir. 

Dış politika, iç politika tercihlerinin esiri olamaz. 
Dış politika, millî güvenliğin ve hayatî, millî men
faatlerin korunması, her düşünceden önce gelir. 

Sayın üyeler, konuşmamın sonuna gelmiş bulu
nuyorum. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu komünizme 
ve anarşiye karşı, rejimi ve Devleti korumaya ka
rarlıdır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu, her türlü 
yolsuzluk karşısında, Devlet idaresinde dürüstülüğü 
ve ciddiyeti hâkim kılmak için elinden gelen her ça
bayı göstermeye kararlıdır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu, millî ve ma
nevî değerlerin savunucusudur. Millî ve manevî de
ğerlerin şahsî ve siyasî çıkarlara alet edilmesinin kar-
şisındadır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu, millî dava
larda rey hesabı yapmaz. Devletin ve milletin gele

ceğini her düşüncenin üstünde tutar. Bütün Türk va
tandaşlarını ırk, mezhep ve sınıf farkı gözetmeden, 
bu vatanın öz evlâdı ve öz sahibi sayan, birleştirici, 
toplayıcı, milliyetçilik anlayışı ve Atatürk'ün ışıklı gö
rüşleri rehberimizdir. Bu inançlar içinde görev ya
pıyoruz ve görev yapmaya devam edeceğiz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak bizim 
de üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve eleştirdiği
miz konular vardır. Ancak, milletimizin içte ve dış
ta büyük sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir sı
rada, yerine konabilecek makbul bir Hükümet alter
natifi dahi yok iken, bir Hükümet bunalımına yol 
açılmasına taraftar değiliz. Belge ve delillerle ortaya 
konacak her haksızlığın ve yolsuzluğu karşısına diki
liriz. Doğru bildiğimizi savunuruz, münhasıran Hü
kümeti yıkmak ve Hükümeti yıpratmak amacına yö
nelen teşebbüslere destek olmamız mümkün değildir. 
Muhalefette olsak dahi, yıkıcı değil, yapıcı olmayı 
daima şiar edinmiş bir partiyiz. Muhalefette bulun
duğumuz dönemlerde dahi dış ve iç politika konula
rında yapıcı muhalefetin en iyi örneklerini verdik. 

Grup olarak, Hükümeti yıkma ve yıpratma amacı 
güden bu gensoruya katılmıyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C, G. P. sırala
rından alkışlar.) 

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

Ferruh Bozbeyli'de, buyurun efendim. (D. P. sırala
rından alkışlar.) 

Sayın Bozbeyli, sat 16,30 efendim. 

D, P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEYLİ 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın miletvekili arka-
daşlarum; 

Memleketimiz, her geçen gün şiddetini artırarak 
gelişen bir huzursuzluk ve tedirginlik ortamına sü 
rüklenmektedir. Bu huzursuzluk, Cumhurbaşkanından, 
Parlamentoya ve Hükümete; üniversitelerden, liselere 
ve ortaokullara; Devlet dairelerinden iş ve çalışma 
hayatına kadar çeşitli çevreleri sarmıştır. Her geçen 
gün şikâyetler çoğalmakta ve umutsuzluk büyü
mektedir. 

Bugün, Türk eğitim ve öğretim hayatı tam bir çık
mazın içindedir. 1975 - 1976 öğrenim ve öğretim dö
nemi heba olmuştur. 1976 - 1977 öğretim dönemi ise, 
umutlu bir gelecek vaadetmiyor. Yükseköğrenim çev
relerini s<ıran anarşi, ortaöğretime, harca ilköğretim 
alanına da sıçramıştır. 

Sayın Demirel, bir konuşmasında, anarşinin Hü
kümeti aştığını, ilkokulları bile sardığını itiraf et-
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mek mecöuriyetinde kalmıştır. Yani, dertlere çare 
bulma ve şikâyetleri halletme mevkiinde olanlar bile, 
şikâyetçiler kafilesine katılmıştır. 

Türk gençliği bölünmüş ve parçalanmıştır. Birbir
lerine, bir milletin fertleri gibi değil de, düşman gibi 
bakan gruplar, kamplar meydana gelmiştir. Güpe
gündüz dershaneler basılmıştır, cinayetler işlenmek
te ve bankalar soyulmaktadır. 

©irbirinı takip eden ve biri diğerini unutturarak 
gelişen olayların meydana getirdiği gürültülü ve uğul
tulu bir ortamda, büyük olaylar küçük, önemli olay
lar da önemsiz bir izlenim bırakarak geçip gitmekte 
ve olayların gerçek bir değerlendirmesi yapılama
maktadır. 

Karşılıklı suçlamalardan öteye gitmeyen siyasî be
yanlar, olayların altında yatan tehlikeli gerçeği temelli 
karanlıklara sürüklemektedir. 

İstanbul'da, izmir'de, Ankara'da, Kars'ta, Erzu
rum'da, Tokat'ta, Elâzığ'da, Diyarbakır'da, Malat
ya'da, Gaziantep'te ve Bursa'da cereyan eden olay
lar, sadece olaylardan zarar gören çevrelerde onul
maz yaralar açmakta ve Devlet otoritesine karşı gü
ven duygusunu geniş ölçüde sarsmaktadır. Güvenlik 
kuvvetleri yetişinceye kadar, mütecavizlere karşı ko
runma ihtiyacı, iyi vatandaşları bile silahlanmaya teş
vik etmektedir. 
Vitrinlerden sokaklara, sinemalardan evlere kadar 

yayılan müstehcen yayınların, ahlâki değerler üzerin
de yaptığı tahribat devam etmektedir. 

Basın ve yayın organlarında, iç açıcı, ve huzur ve
rici bir habere rastlamak âdeta hayal olmuştur. 

Temel atma, kordela kesme gibi birkaç tatlı ha
berin arkasında yatan gerçekler öğrenildikçe, umut
suzluk daha da büyümektedir. 

Planlarda öngörülmüş, kamu ve özel sektöre ait 
yatırımların, hükümetlerce, gerekli ekonomik ve malî 
tedbirlerinin alınamamış olması sebebiyle, yarım ka
lan işlerin Devletimize ve milletimize büyük zararlar 
iras ettiğini önemle kaydetmek isterim. Bu durumun 
aydınlattığı ortamda bu Hükümetin, bugünkü hayalî 
yatırım propagandasının neler getireceğinin, yakında 
herkesin gözleri önüne serileceğini de ifade etmek is
terim. 

Büyüyen işsizlik bir yanda, iş ve kazanç sahibi olan
larda bile, kendi işlerinin başında umutsuz ve bezgin 
bir hal görülmektedir. Amir, memur, öğretmen, öğ
renci, esnaf, tüccar ve çeşitli meslek ve iş erbabı, 
«Yarın ne olacak?» kaygısını yaşamaktadırlar. 

Cephe partilerinin olaylara bakış tarzı, endişeleri 
daha da çok artırıcı niteliktedir. Cephe ortakları, bir
birlerine günah yüklemekten öteye bir iş yapmamış
lardır. 

Millî Selâmet Partisinin Sayıiı Genel Başkan Yar
dımcısı bir konuşmasında, «Ülkü ocakları da en az! 
sol kadar anarşisttir» diyor. 

Sayın Asiltürk, «Aşırı sol Cumhuriyet Halk Par
tisini, aşırı sağ da Hükümeti alet ediyor» diyor. 

Gençlik ve Spor Bakanı, «Bir yurt bir grupun, di
ğer bir yurt da, başka bir grupun işgalindedir. Bir 
yurtta 1 050, diğer bir yurtta 900 yatak boştur ve dı
şarıda da 15 000 kişi (Öğrenci) yurtsuz beklemekte
dir» demek suretiyle, Hükümetin aczini itiraf edi
yor. 

Adalet Bakanı, «Üç gündür içişlerine bakıyorum; 
benîm zamanımda hiçbir olay çıkmadı» diyor. 

Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları Genel 
Başkanı, «Milliyetçi Hükümet giderek maslahatçı Hü
kümet haline geldi diyor, hatta, devam ediyor: «Hü
kümet olaylara seyirci kalıyor. Profesyonel hırsızlar, 
vurguncular işbaşındadır. Anarşi âdeta teşvik edilmek
tedir» diyor ve Sayın Başbakan da, «Hükümet ahenk 
içinde çalışmalarına devam ediyor» diye beyanat ve
riyor. 

Cephe partilerinin Meclis dışı ortaklarından bazı 
işveren çevreleri de umutsuzluğa kapılarak, «Memle
ket uçurumun kenarına geldi» diye feryat ediyor
lar. 

Demek ki, memleketimizde siyasî, ekonomik ve 
sosyal alanda yaygın bir huzursuzluk vardır. Huzur
suzluğun varlığı da herkes tarafından kabul ve be
yan edilmektedir. 

Peki, bu huzurluğun kaynağı nedir? Soğuk dal
gası, sıcak dalgası gibi bazen Balkanlardan, bazen de Gü
ney çöllerinden mi geliyor? Kanaatimizce, huzursuz
lukla kanunsuzluk bu konuda eşanlamlıdır. 

Nelerden şikâyet ediyoruz? Anaşiden, yolsuzluk
tan, soygundan, hırsızlıktan, rüşvetten, adam kayır
madan, iltimastan, partizanlıktan. Bunların hepsi ka
nun dışı olaylardır. 

Kanunlar ciddî bir takiple uygulanırsa, milletimi' 
zi bunaltan bu olayların tesiri ortadan kalkacak, hiç 
değilse asgarî bir noktaya kadar azaltılacaktır. 

Kanualar yeterli değilse, yeterli kanunlar yapmak 
iktidar çoğunluğunun elindedir. Yetersiz gördüğü ka
nunları yeterli hale getirmek iktidar çoğunluğunun 
elindedir. 
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Kanunları uygulamak ve kanun otoritesini sağ
lamak da Hükümetin görevidir. Kanunları etkili bir 
biçimde uygulamak, kanunlara inanan ehliyetli ve 
liyakatli bir kadronun işidir". Devlet kadroları parti
zan hesaplarla doldurulurca, kanunları eşit ve âdil 
bir şekilde etkili olarak uygulamak mümkün ol
maz. Partizan memur, devlet hizmeti yapmaz; parti 
hizmeti yapar. 

Bu Hükümetin işbaşında bulunduğu onbeş ay
lık dönem içinde Meclisimiz yeterli bir verimlilik 
içinde çalışmamıştır. Meclis zabıtları herkese açıktır. 
Mecliste çoğunluk sağlanamıyor. Birkaç istisnasıyle, 
sayın Başkanlarımız, birleşim başında ismen yokla
ma yapmak ve çoğunluğu aramak ihtiyacını duyu-> 
yorlar. Bir saati aşan yoklama 'sonunda ya çoğunluk 
olmuyor, yahut da varlığı ifade edilen çoğunluk ger
çeği yansıtmıyor. Yoklama cetvellerinde ismen ve 
kayden çoğunluk sağlanmış görünse bile, Genel Ku
rulda fiilen çoğunluk görülmüyor. Her toplantı
nın gediklisi bir tek Bakan arkadaşımız dışında Hü
kümet üyelerini Mecliste nadiren görüyoruz. 

Bu toplantı yılında, bütçe oylaması dışında, bü
yük çoğunluğun katıldığı tek oylama, hayalî mo
bilya yolsuzluğuyla ilgili gensoru münasebetiyle ola
bilmiştir. 

Bu oylamada iktidar mensubu millet vekilleri yle 
destekçilerinin oy toplamı 231'i bulmuş ve sayın 
Başba'kan için günlerce övünme vesilesi olmuştur. 

İşte, Dernekler Kanunu aylardan beri gün
demimizde beklemektedir. Çoğunluk sağlanıp, karara 
bağlanabiliyor mu? Üstelik Dernekler Kanununa 
Demokratik Parti olarak biz de müspet oy kulla* 
nıyoruz. Nerede Demirel'i kurtarmak için nefes ne
fese Meclise koşan- 231 kişi? 

Demirel'i kurtarmak için koşanlar, Dernekler 
Kanununu da kurtarmak isterlerse, onun için de ko
şabilirler. 

•Meclisimizden 5 - İG tane kanun çıkmıştır. Bi
raz evvel konuşan Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupunun sayın sözcüsü de bunları bir bir say
mıştır; ama aziz arkadaşlarım, bu çıkan kanunlar, 
ya açık oylama tescili istemeyen, işaret oylaması 
ile yapılan kanunlardır, yahut ta Meclisteki bütün 
grupların ittıfakıyle çıkan kanunlardır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu on ay 
önce iptal edildi. Bugüne kadar bu konuda Hükü
met bir tasarı getirmemiştir. Elde dört tane teklif 
vardır, dördünün de kapsamları birbirinden fark
lıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, asgarî geçim indirimi ka
nun teklifi («Hükümet tasarı getirecek» diye Cephe 
partilerince reddedilmişti. Devlet Güvenlik Mahke-t 
meleri Kanunu için Hükümet neden tasarı getirmi
yor? Bu Kanun tatilden önce çıkmazsa, Güvenlik 
Mahkemelerinin görevi sona erecektir, iktidar par
tilerinin çoğunlukla temsil edildiği bu Mecliste hiç 
bir önemli iş görülmemiştir. Cevapsız kalan sözlü 
ve yazılı sorular, görüşülemeyen araştırma ve ge
nel görüşme önergeleri, gündemimizin yarısını aşan 
bir birikim meydana getirmiştir. Komisyonlarımız 
da çalışamıyor. !Bu toplantı yılında İçtüzükte belir
tilen süre içinde komisyonlarda görüşülemediği için 
Meclis Kararı ile gündeme alınan işlerin yekûnu 
50'ye ulaşmıştır. Oysa, komisyonlarda iktidar grup
ları 17, muhalefet grupları 16 üye ile temsil edil
mektedir ve komisyonlar da 11 kişi ile toplanmak
tadır. 
, Meclis çalışmalarında her üyenin bir sorumluluğu 

vardır, ama asıl sorumluluk iktidar çoğunluğuna dü
şer «Esnafları defter tutma yükünden kurtardık». 
«Köylüden katılma payını kaldırdık» diye, Başba
kandan parti sözcülerine kadar, radyolarla, gerçek 
dışı demeçler verilirken bu çoğunluk kastedilmiyor 
muydu? Hele şu günlerde, aslında bütün grupların 
elbirliği ile çıktığı halde, «65 yaşını doldurmuş- ve 
bakıma muhtaç olanlara maaş bağladık» diye arka 
arkaya, tekrar tekrar, iktidar partisine mensup söz-ı 
cüler radyoları işgal ederken, 'bu çoğunluktan bah
setmiyorlar mıydı? İktidar çoğunluğunun görevi, 
sadece hükümet programını tasdik etmek, bir de 
sayın Başbakanın başı dara düştüğü zaman onu 
kurtarma'k için nefes nefese Meclise koşmaktan iba
ret değildir. 

Görünen şudur iki, bu Hükümet, hükümet ol
maktan doğan, hu iktidar da, iktidar olmanın ge
rektirdiği görev ve sorumluluğa sırt çevirmiştir. Dev

let ve millet işleri geniş ölçüde Meclis dışına sürük
lenmiştir. Gensoru önergesinin hile Meclis dışından 
çözülmesine imkân veren bir usul İcadedilse, bu Hü
kümet onu da deneyecektir. 

Bir arkadaşımız kürsüye çıkar, «Ankara sokak
larında her gece silâhlar patlıyor, yürüyüşler yapı
lıyor, marşlar söyleniyor; bazı işyerlerinden haraç 
alınıyor» diye isim vererek, gün ve yer göstererek va
tandaş şikâyetini dile getirir, Meclis kürsüsünden 
buna cevap verecek bir te)k Bakan dahi bulunmaz; 
ancak iki gün sonra bakanın cevabını radyolar
dan dinleyebilirsiniz. 
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Üniversiteler basılır, yol ıkesilir, adam ölür; mil-' 
letvekilleri olayları ancak basından takip edebilir
ler. 

En önemli dış politika sorunları, Meclis dışında, 
televizyonlarda, açık oturumlarda seyrediliri Adalar
da Yunanlılar yığınak yapıyor, Batı Trakya ve 
Kerkük Türtderi feryat ediyor, komünist ve sosyalist 
ülkelerle sarmaş dolaş bir dostluk politikası oluştu
ruluyor, İslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konfe
ransı toplanıyor, hatta Hükümetin bir kanadının ba
şı, kendi kendine islâm konferansı toplantısına çağ
rıda bulunuyor ve yambaşımızda yangın var, Lüb
nan'da aylardan beri kan gövdeyi götürüyor da 
Meclislerde ne bir izahat veriliyor, ne bir görüş
me yapılabiliyor, ne de herhangi bir husus ele alı
nabiliyor. Haberler Meclis dışında, görüşmeler, de
meçler Meclis dışında cereyan ediyor. Hatta bazı 
grup sözcüleri bile birbirlerine karşı demeçlerini ve 
karşılıklı tartışmalarını Meclis dışında radyo ve te
levizyon vasıtasıyle yürütüyorlar. 

Tekrar ediyoruz: Bu hükümet, iç ve dış politika 
sorunlarını, devlet ve millet işlerini Yüce Meclislerin 
dışına sürüklemiştir. Meclislerimizin varlığı bu Hü
kümeti rahatsız etmektedir. 

Meclisleri gefi plana iterek, kendisini ön planda 
tutmaya çalışan bu Hükümetin, diğer Anayasa ku
ruluşlarına bakış tarzı da aynıdır. Bu Hükümet, 
Anayasa Mahkemesini, Danıştayı, üniversiteleri, hür 
sendikaları ve tarafsız basını da başına dert görü
yor. 

Kendi paraleline çekemediği ve kendi politikası
nın hizmetine sokamadığı herkesten ve her organ
dan şikâyetçidir. 

Sayın Başbakanın ve Hükümet sözcülerinin bu
günkü TRT'den ve Anadolu Ajansından şikâyet et
tiğini hiç duydunuz mu? Yolsuzluklardan, soygun
dan, haram kazanç erbabının marifetlerinden Baş
bakanın hiç şikâyeti olmuş mudur? Türk Hava Yol
larındaki yolsuzluklara adı karışanların, yeniden 
hepsinin idare meclisi üyeliklerine tayin edildiğini 
biliyor musunuz? Çünkü, sayın Başbakanın politika 
çizgisi içindedirler. Sayın Başbakan, hukukun üstün
lüğüne değil, kendi politika hesaplarının üstünlüğü
ne inanıyor. Sayın Başbakana göre, kanun çizgisin
den çıkmak önemli değildir; kendi politika çizgisin
den çıkmak önemlidir. Daha düne kadar kendisine 
en ağır sözleri ve yenip yutulmaz hücumları reva 
gören bazı politikacıları da kendi iradesi çizgisine 
aldıktan sonra, onlardan da şikâyeti kalmamıştır. Bu 

zihniyetle demokratik hukuk devleti inancını ve Mil
lî hakimiyet prensibini bağdaştırmaya imkân yok
tur. 

Aziz arkadaşlarım, bir milletin en büyük eseri 
kendi devletidir. Devlet de hukukî bir varlıktır. Dev
letimizin organlarının kuruluşu, işleyişi, görev ve 
yetkileri Anayasa ve kanunlarla tayin edilmiştir. 
Devletimizin varlığı ve devamlılığı, ona vücut veren 
hukukî kuralların gördüğü itibara bağlıdır. Devlete 
karşı saygı, devletin hukukuna saygı demektir. En 
sade vatandaştan Cumhurbaşkanına kadar herkes 
ve her organ, bu hukukî gerçeklerin içinde kendi 
yerini almıştır. Hiç bir şahıs, hukukun tanıdığı im
kânlardan daha fazlasına sahip olamaz. Anayasa ger
çeği budur. 

Değerli arkadaşlarım, kanaatimizce bugünkü De-
mirel yönetimi, işte bu gerçeklerin dışına düşmüş
tür. Sayın Demirel, «Bu Anayasayla devlet yönetil
mez» demişti. Bu Anayasayla devlet yönetilmezse, 
hangi anayasayla devlet yönetilecektir? Bugünkü yö
netim hangi kurallara göre yürümektedir? 

Biz, bugün için düştüğümüz genel huzursuzlu
ğun kaynağım işte burada görüyoruz. Yönetim mi 
hukuka tabi olacaktır, hukuk mu yönetime tabi 
olacaktır? Meclis mi Hükümete tabi olacaktır, Hü
kümet mi Meclise tabi olacaktır? Anarşinin mi sö
zü geçecektir, kanunların mı sözü geçecektir? Re
fah ve mutluluk, «bismillah» deyip helâl sofrasının 
başına oturan vatandaşın mı hakkıdır, yoksa banka 
soyguncularının ve kredi hırsızlarının mı halkkıdır? 
(D. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Anayasa, «Siyasî düşünce farkı gözetilmeksizin 
herkes kanun önünde eşittir. Herkes dilediği alanda 
çalışma hakkına sahiptir» diyor. Oysa bu yönetimde, 
iş arayanların önce partiye kaydolmaları ve 4C0 lira 
bağışta bulunmaları ön şart olarak aranıyor. Çeşitli 
isimler altında onbinlerce müşavirlik ihdas ediliyor 
ve kadrolar siyasî düşünce ayrımı yapılarak dağıtı
lıyor. Anayasa, öğretim ve öğrenim halkkını teminat 
altına alıyor. Okumak ve yetişmek isteyen gençleri
mize, bu ha'klarını kullanma imkânını sağlamak şöy
le dursun; gençlerimizi ya katil, ya maktul hale dü
şüren ve ilim irfan yuvalarını faaliyetten alıkoyan 
anarşi okuldan okula, yurtdan yurda kol geziyor. 

Anayasa; «Devlet, özel teşebbüslerin güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmalarını sağlayacak tedbirler 
alır»1 diyor. Gerçekten teşvike ve korunmaya lâyık 
özel teşebbüsler bir yana itilerek; bir masa, bir te
lefon ile kap'kaç ticareti yapan vurguncu esnaf ha-< 

— 397 — 



M. Meclisi B : 121 7 . 7 . 1976 O : 1 

ram parayla politika pazarı kuruyor. (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Kanunlar iyileri ve iyilikleri 
teşvik etmek, kötüleri ve kötülükleri önlemlek için 
yapılır. Nizamlar uygulanmazsa ve kanun otoritesi 
kurulmazsa, zorbalığın, anarşinin, hırsızlığın soygun
culuğun saltanatı hâkim olur; her şey kapanın elin
de kalır. Namuslu vatandaş mağdur ve mazlum, na
mussuz kimseler de memnun ve mesrur hale gelirler. 
Hükümet başının yolsuzluk suçundan sanık olarak 
dosyası Mecliste beklerken, yolsuzları yola getirme
nin imkânı yoktur. (D. P. ve C. H. P. sıralarından 
(Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Mürşidi olan işin müritleri de türer. 10 lira al
madan bir odadan !b'ir odaya evrak götürmteyen oda
cı, müşterisinden 15 lira yerine 25 lira koparmaya 
çalışan taksi şoförü, «Benimle ne uğraşıyorsunuz, 
yolsuzlukların büyüğüne bakın, deveyi hamuduyla 
yutanlarla uğraşın» der ve böyle demekte de ken j 

dişini haklı görür. (C. H. P. sıralarından «Bravo»! 
sesleri) Giderek kanun korkusu yüreklerden silinir, 
çalışıp kazanma şevki kırılır, kollayıp aşırma mari
feti gelişir. Gümrüklerde de çift tarife uygulanma
ya başlar. 11 tane TIR kamyonu aylardan 'beri 
herkesin gözü önünde kayıp olur ve bulunmaz; 
Gümrük ve Tekel Bakanı da «Kütahya dolaylarında 
bazı emarelere rastlandı» demekle yetinir. 

Devlet dairelerinde de yollar çatallaşır. Vatan
daş da bu iki yoldan birisini tercih etmıeye mec
bur kalır. Vatandaş için önemli olan, işler yolu bu
labilmektir. Bu çatal yollardan birisi kanun yoludur, 
«Bugün git, yarın gel», «Şu evrak noksan, bu imza 
eksik, müdür gelmedi»' vesaire, uzar gider. İkinci 
yol, kestirme yoldur: «Ver parayı, kotar işini»1., 
Böylece kanunsuzluk ve yolsuzluklar olağan hale 
gelir. Vatandaşa gösterilen yol budur diye, vatanı 
daş da işler yolu denemeye kalkar.. 

Diyarbakır'da birkaç vatandaş kalkar parayle 
terhis tezkeresi satış şirketi kurar. Sakarya Beledi
ye Meclisi üyesi de, kendisi mahkûm olduğu halde, 
yerine parayla bir adam tutar, onu hapse gönde
rir; kendisi de Belediye Meclisi üyesi olarak top
lantılara katılır. Bu ve buna benzer örnekleri her gün 
gazeteler yazıyor. Okumayı bilenler okurlar. 

ıAziz arkadaşlarım; biz diyoruz ki, bir mem
lekette kanun yürümezse devlet yürür gider. Bugün
kü yönetim, Devletimizin manevî yapısına musallat 
olmuştur. Hukuk devleti yerine alhıbap devleti yön
temleri uygulanmaktadır. Sayın Demirel, «Bu Mec
listen başka hükümet çıkmaz» diyor. «Anarşi Hü

kümeti aşmıştır» diyerek, anarşinin de altında kal
dığını itiraf ediyor. Öyle ise, anarşinin de, Devlet, 
Millet meselelerinin de üstesinden gelecek yani bir 
hükümete ihtiyaç vardır ve bu hükümet mutlaka 
Meclis içinden çıkmalıdır. 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Ecevit ile bir
likte hükümet kurun, ne duruyorsunuz? 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, ben kimseyi incitmemeye çalışıyorum, ama 
oradan birisi bana... 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, müdahalelere ce
vap vermeyin, rica ediyorum efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — «Eeevit'la 
beraber hükümet kurun, ne duruyorsun?» diyor, Şü 
Meclisin içerisinde Ecevit'le 'beraber hükümet kur
mayan tek parti Demokratik Partidir. Güven Par
tisi de Ecevit ile ortak hükümet kurdu, Adalet 
Partisi de Ecevit ile ortak hükümet kurdu, Millî 
Selâmet Partisi de kurdu. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) 4 kez kurdular. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Onun için, 
ben bunları tenkit de etmiyorum. Kurulabilir de. 
İnsanlar bir araya gelir, anlaşırlarsa hükümet de 
kurabilirler. İnsanlar anlaşınca . Şellefyan'la bile 
ortaklık kuruyor, ne diyorsunuz siz? (D. P. ve 
C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Cumhuriyet 
Halk Partisi ile değil, asıl hırsızlarla Hükümet kur
mak ayıptır. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, şimdi daha önemli saydığımız başka bir ko
nuya geçiyorum. 

Orhun Kitabelerinde, Gültekin dikili taşında bü
yük hükümdar Türk Milletine şöyle hitap ediyor: 
«Ey Türk Milleti, egemenliğini sonsuz olarak elinde 
bulunduracaksın.» Aradan asırlar geçiyor, Keçeciza-
de Fuat Paşa Sultan Abdülhamid'e sunduğu bir ari-
zasında şunları söylüyor: «Hükümdarım, bu devlet 
batacak. Bu devleti bir millete dayandırmamız gere
kiyor. Bu millet Rum milleti olamaz, Yunanlılarla 
birleşmek isterler; Arap milleti olamaz, imparator
luktan ayrılmak isterler; bu Devleti Türk Milletine 
dayandırmak lâzımdır» diyor. Şükürle ifade edelim 
ki, Fuat Paşanın arzusu yerine geliyor. Bugünkü 
Anayasamızın 4 ncü maddesinde «Egemenlik kayıtsız 
şartsız Türk Milletinindir» demektedir. Anayasamı
zın 3 ncü maddesinde de «Türkiye Devleti, ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bir bütündür» diyor. Elbette, en 
aziz varlığımız milletimizdir. Devlet de millet için-
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dir, demokrasi de kanunlar da, meclislerde, millet 
içindir. Milletin işine yaramayan demokrasi, milletin 
işine yaramayan meclis, millet var oldukça hiç bir 
değer ifade etmez. Üzüntü ve acı ile ifade edelim ki; 
Devlet ve millet bütünlüğümüze yönelen tehlikeler 
her zamandan daha önemli ve daha ciddî bir safhaya 
gelmiştir. Vatanın bir bölgesine sahip çıkanlar vardır. 
Milletin bir zümresine üstünlük tanıyanlar türemiş
tir. Bazı partilere göre, kendilerine oy verenler cen
netlik, oy vermeyenler de cehennemliktir. Bazı parti
lere göre de, milletin bir yarısı ilerici, bir yarısı da 
gericidir. 

Komünist tırmanışlar her geçen gün irtifa kayde
diyor. Ekonomik iktidarı elinde bulunduranlar, siyasî 
iktidarın kuruluş ve işleyişini de geniş ölçüde etkile
mektedirler. Bir taraftan sınıf mücadelesini körükle
yenler, diğer taraftan da halka karşı hâkim bir sınıf 
yaratma gayretini sürdürenler el - ele vermişlerdir. 
Dinî, ahlâkî topyekûn manevi değerler, politik sömü
rünün aracı haline getirilmiştir. Politik çıkarlarının 
dışında hiç bir kutsal değer tanımayan çirkin ve ka
ranlık politika, millî ve manevî değerlerimizi tahribe 
devam etmektedir. Allah korkusu, kuldan utanma 
duygusu ve kanun saygısı her geçen gün gücünden 
ve etkisinden kaybediyor. Bir millet, bir tarih demek
tir. Tarihi tükenmiş milletler silinir giderler. Kendi 
gitmiş, okul kitaplarında adı kalmış nice milletler 
vardır. Ortak millî değerler ve manevî yücelikler var
lığını koruduğu süre içinde, millet fertlerinin bir bay
rak altında ve birlikte yaşama ihtiyacı da devam eder. 

Biz öteden beri saçılan ayrılık tohumlarına bu 
yönetimin yenilerini eklediğini, millet bütünlüğümü
zü sağlayan ortak değerlerin geniş ölçüde tahribe uğ
ratıldığını üzüntü ile görüyoruz. İhtilâfın, zıtlaşma
nın, ikiliğin girmediği yer kalmamıştır. Meclislerde 
zıtlaşma, Devlet dairelerinde, üniversitelerde zıtlaş
ma, işçi teşkilâtlarında zıtlaşma ve Diyanet Teşkilâ
tı içinde zıtlaşma vardır; hem de uzlaşmaya imkân 
vermeyecek bir gerginliğe ulaşmıştır. 

Devlete güvenmek yerine iktidara sığınmak ihti
yacı, işi peşinde koşan her vatandaş için daha emin 
bir yol olarak görünmektedir. Bir particinin himmeti 
olmadan bankalarda iş bitirmek, hastanelere hasta ya
tırmak âdeta imkânsız hale gelmiştir. Politikanın gir
mediği yer kalmamıştır. Bazı partilerin kendilerine 
göre bir cami politikası, kendilerine göre bir okul po
litikası takibetmeleri, cami ve okullarda siyasî mez
heplerin kurulmasına yol açmıştır. Ordu kademele
rine de politikayı sokma hesaplan, millî birliğimizin 

temel dayanaklarından biri olan bu müesseseyi de ra
hatsız eder hale gelmiştir. 

Bir milleti ayakta tutan yapı taşları o milletin 
ortak değerleridir. Bir toplumda ortak değerler itiba
rını kaybeder, hukuk ve adalet susturulur, fertler ara
sı sevgi, hoşgörü, vefa, sadakat gibi değerler etkisini 
yitirirse; toplum ekonomik bir toplum, vatandaşlar 
ve insanlar da ekonomik bir ünite haline gelirler. Bu 
hale gelmiş olan toplumlar da millet olmaktan çıkar, 
halk olur. Maddeperest topluma, materyalist topluma 
işte bu yoldan gidilir. Çorak Vicdanların çıkar terazi
sinde tartıldığı panayır, işte bu meydanda kurulur. 

Bugün «millet,» «milliyet,» ve «milliyetçilik» söz
lerini ağızlarından düşürmeyenler, milletimize vücut 
veren ortak değerleri birer ikişer tahrip ederek, top
lumumuzu çıkar kaygılarıyle hareket eden insanlar 
topluluğu haline getirme gafletine ve gayretine düş
müşlerdir. «Millet» yerine «Halk» diyenler, «Millet» 
yerine «Halklar» diyenlere bundan daha başarılı bir 
hizmet sunulamaz, hem de milliyetçilik adına... Mil
let hayatı yakın vadede, pratik kazanç ve kâr hesap
larının zebunu haline getirilmiştir. 

Bölücülük ve yıkıcılıkla mücadele etmek yerine; 
«Sen bölersen ben de bölerim,» «Sen yıkarsan ben de 
yıkarım», «Sen anarşi çıkartırsan ben de çıkartırım» 
diyerekten, yıkıcıların, bölücülerin ve anarşistlerin 
metotlarını taklit etme yoluna gidilmiştir. Bu durum, 
bölücülüğün, yıkıcılığın ve anarşinin doğurduğu ge
nel huzursuzluğun devamını sağlamakta ve bir otorite 
boşluğu meydana getirmektedir. Bu ortam komüniz
min de, her türlü diktacı maceracının da aradığı or
tamdır. 

Komünizm büyük tehlikedir. Ancak, komünizmi 
davet eden tehlike daha büyüktür ve bu noktada bu 
Hükümetin vebali çoktur. 

Aziz arkadaşlarım, bir milletin ruhu zaptolunma-
dıkça, o milletin vicdanına hükmetmenin imkânı yok
tur. Bu, insanlar için de böyledir: Bir bekçi 1 500 lira 
maaşla, kasasında yüz binler yatan bir bankayı bek
lemeye devam ediyorsa, onu görevi başında tutan 
ruh; Allah korkusu, • Devlet saygısı, görev anlayışı 
ve çoluk çocuğunu düşünme duygusudur. Ve bir 
devletli de, kendisine teslim edilen Devlet Hazinesini 
eşe dosta dağıtıyor ve partizan hesaplarla kullanıyor
sa, onun da manevî dünyası çoraklaşmış, devletle ve 
milletle manevî bağı kalmamış demektir. 

«Bizim partiye kaydolursan sana iş bulurum», 
«Partiye bağışta bulunursan sana kredi veririm», 

\ «Bizim partiye oy verirseniz köyünüze elektrik geti-
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ririm. işte direkler köy yolunda bekliyor, Seçim so
nunu bekliyorum. Rey çıkarsa direkler dikilecektir» 
diyerek yürütülen politika, alçakça bir politikadır ve 
vatandaşın vicdanına musallat olan bir politikadır. 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

«Milletin seçime değil de geçime ihtiyacı var» 
diyenler, şimdi milletin geçim derdine yüz çevirecek 
ve daha şimdiden devleti harcayarak seçim planla
masına girmişlerdir. Peki, harcanmış devletin sonu 
ne olacak? Onu gelenler düşünsün.» İşte bütün hesap 
budur. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik hayatımız da 
ciddî kaygılara yol açan bir duruma gelmiştir. Hayat 
pahalılığı fakir ve orta halli ailelerin boyunu çoktan 
aşmıştır. Normal bir gelir seviyesinin üstündeki va
tandaşlarımız için bile, çarşı pazar yanına varılmaz 
olmuştur. 

Cephe Hükümetinin kurulduğu günlerde, Hükü
metin bir numaralı sorununun pahalılıkla savaş oldu
ğu, bizzat Sayın Başbakan tarafından ilâh edilmişti. 
Daha sonra aynı husus defalarca tekrarlandı; hatta 
pahalılıkla mücadelede büyük başarı kazandıklarını 
da ilân ettiler. Oysa, bir taraftan yerli ve yabancı 
istatistik rakamları, diğer taraftan da çarşı pazardaki 
etiketler Sayın Başbakanı tekzip etmektedir. Özellik
le geçinme endeksleri, 1975'te fiyatların rekor seviye
sinde arttığını göstermektedir; 1976'da bu artış hızla 
devam etmektedir. 

Hükümet âdeta fiyat artışlarını teşvik eden bir 
politika yürütmektedir. Sayın Başbakanın Devletin 
ürettiği mallarla, temel ihtiyaç maddelerine zam ya
pılmayacağını tekrar tekrar söylemiş olmasına rağ
men, bu beyanların arkasından büyük zamlar gel
miştir. Demir, çimento ve elektriğe yapılan zamlar, 
çeşitli mallarda da fiyat artışlarına yol açmıştır. 

Hükümet Devletçe üretilen mallara da zam yap
mıştır. Sümerbank mamullerine yapılan zamlar doğ
rudan doğruya fakir vatandaşın sırtına yüklenmiştir. 
Çaya yapılan yüksek oranlı zam, kalite ayarlaması ola
rak takdim edilmişse de, neticede kalite de bozulmuş
tur. Bu Hükümet, dar gelirli vatandaşlarımızın tek 
lüksü olan kahveye bile % 100 zam yapmıştır. Son 
olarak, tüp gaza yapılan zam da fukaranın sırtına 
yüklenmiştir. 

Bu Hükümet döneminde, hayal kırıklığına uğra
yan vatandaşlarımızın başında, rızkını topraktan ka
zanan kimseler gelmektedir. Gübresini, mücadele 
ilâcını, traktör lastiğini fahiş fiyatla temine zorlanan 

çiftçi, süratle artan temel madde fiyatları karşısında 
bir yıllık emeğinin karşılığını alamamaktadır; Hükü
metçe maliyetin bile altında tespit edilen taban fiyat
lar karşısında ümitsizliğe itilmektedir. Muhalefette 
iken teklif ettiği taban fiyatlara bile yakiaşarnayan 
bir Hükümet, çiftçi ve köylüye güven veremez. Ha
yat pahalılığı her geçen gün fakir ve orta halli vatan
daşı biraz daha ezmekte, fukaralığı yoğunlaştırmak
tadır. Sayın Başbakan «Hiç bir malın yokluğu ve ka
raborsası olmayacaktır» diye tekrar tekrar söyleye 
dursun; demir, çimento, traktör, ziraî ilaçlar, oto las
tiği ye yedek parça gibi önemli mallarda karaborsa 
ve mal darlığı devam etmektedir. Helvacılık ve lo
kantacılık yapan bazı kimselere bile gümrüksüz demir 
ithal belgesi verilerek yağmacılıktan pay dağıtma yo
luna gidilmiştir. 

Bu Hükümetin ekonomi politikası memleketimizi 
tam bir çıkmaza sokmuştur. Dış ticaret açığı gittikçe 
büyümektedir. İhracatı geliştirecek ve ithalâtı frenle
yecek sıhhatli tedbirler alınamamaktadır. 

Yakın vadeli, hatta günlük politika, ekonomimi
zin geleceğini ciddî tehlikelere sürüklemektedir. 1976 
yılının başında ihracatımızda görülen artış, sıhhatli 
bir gelişmenin işareti değildir. Bu durum, 1975 yılın
da satılamayan geleneksel tarım ihraç ürünlerinin, 
ihraç fiyatları üzerinde titizlik gösterilmeden ihraç 
edilmesinin sonucudur. Nitekim, 1976 yılının ortala
rına doğru ihracattaki gelişme durmuştur. İşçi döviz
leri girişindeki azalma da devam etmektedir. Turizm 
gelirlerimizi artıracak tedbirler getirilememiştir. Bu 
sebeplerle, ödemeler dengesindeki açık büyümekte, 
döviz rezervlerimiz erimektedir, ithalât güçlükleri 
başlamıştır. Güçlükler gittikçe çoğalacaktır. İthalât 
güçlüklerinin artması, ara malı ve hammadde bakı
mından da dışarıya bağımlı olarak kurulmuş olan 
sanayimizin çöküşüne yol açacaktır. Nitekim daha 
şimdiden yüzlerce işyeri kapanmış veya faaliyetleri
ni geçici bir süre için tatil etmiştir. Bu durum, b:in
lerce işçinin müktesep haklarını ihlâl etmiş, zaten bü
yük boyutlara ulaşmış olan işsizliğin daha büyük ve 
daha yaygın hale gelmesi tehlikesini doğurmuş ve 
toplum hayatımızın temelinden sarsılmasına yol aç
mıştır. 

Bu tehlikeli gelişmeler karşısında, Hükümet, hiç 
bir köklü tedbire yönelmemekte, günü kurtarma po
litikası içinde kalmakta, yılı ve yılları hesap etmemek
tedir. Faizi ne kadar yüksek olursa olsun, vadesi ne 
kadar kısa ve elverişsiz olursa olsun, dış borçlanma
lara girişilmektedir. Dövize çevrilir mevduat yoluy-
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le bir milyar doların üstünde kısa vadeli ve yüksek 
faizli borçlanmalar yapılmıştır. Bu durum, ekonomi
miz için büyük bir yük olacak, dış ekonomik itibarı
mızı da sarsıcı gelişmelere yol açacak, yeni borç
lanmaları da imkânsız hale getirecektir. 

Şimdi de, Dresner Bank aracılığı ile yurt dışındaki 
işçilerimizin parasını yurda getirme teşebbüslerine 
girişilmiştir. Yurda gelecek para Türk işçilerinin 
parasıdır, kullanacak olan da Türk Devletidir; arada 
büyük kâr sağlayacak olan da Alman Bankasıdır. 
Sadece bu örnek dahi, Hükümetin işin sonunu ve 
getireceği zararları düşünmeden, günü gün etme, gü
nü kurtarma politikasını göstermeye yeter sanırız. 

Yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflarının yurda 
celbi daha sıhhatli yollardan ve yatırımlara yönelik 
bir şekilde temin edilebilir. Hükümet, millî menfaat
leri bir kenara iterek, günlük ve kolay yolu tercih 
etmektedir. Dışardan kısa vadeli ve pahalı krediler 
bulmak suretiyle ekonomik sıkıntılar daha ne kadar 
ertelenebilir ve bu durum ekonomimize neye mal-
olur? Önce bunun hesabı yapılmalıdır. Hükümet, ta
şıma su ile değirmen döndürmeye çalışmaktadır. 

Ekonomik konularda hesapsız gidişin açık bir 
örneği de çimento konusundaki tutumdur. Cephe 
Hükümeti göreve başladıktan sonra, her ne sebeple 
ise, çimentodaki vergi iadesini beş misline çıkarmış 
ve çimento ihracatını teşvik etmiştik. Ancak, üretim 
ve tüketim miktarları iyi hesap edilmemiş olacak ki, 
arkasından çimentoda karaborsa başlamıştır. Kara
borsayı önlemek için de, ucuz fiyatla ihraç edilen çi
mento yükseik fiyatla ithal edilmeye başlanmıştır. Bu 
yüzden millî ekonomi büyük zararlara uğramıştır. 
Yalnız zarara uğramayan ihracatçı, ithalâtçı ve kara
borsacıdır. 

Bu durum, belli kişileri zengin etmek için bir he
sabın gereği değilse, Hükümetin çimento konusun
daki davranışları hesapsızlık ve gafletten öteye bir 
anlam taşımaz. 

Ortak Pazarla olan ilişkilerimiz de Türkiye aley
hine işlemektedir. Bu konudan Hükümet de şikâyet
çidir, şikâyetten öte de yaptığı bir iş yoktur. Hatta 
bugüne kadar Ortak Pazardan ne istediğimizi dahi 
bu Hükümet tespit edebilmiş değildir. Ortak Pazar 
yetkilileri, Katma Protokolün Türkiye aleyhine işle
diğini kabul etmektedirler ve düzeltilmesi için Türki
ye'nin taleplerini beklediklerini de beyan etmektedir
ler. Ancak, Hükümet, Ortak Pazardan taleplerimizin 
neler olduğunu tespit edip, açıklığa kavuşturamamış-
tır. Bu yüzden aleyhimizdeki gelişmeler de devam 
edip gitmektedir. 

Hükümetin, memur aylıkları konusundaki davra
nışları da anlaşılmaz bir mahiyet arz etmektedir. Fi
yatların büyük ölçüde artmış olmasına rağmen, büt
çe imkânsızlıkları gerekçesiyle maaş katsayısını ar
tırmayan Hükümet, yan ödemeler kararnamesiyle 
bütçeye daha büyük bir yük getirmiştir. 

Diğer taraftan, yan ödemelerin dağıtılmasındaki 
büyük adaletsizlik memur kesiminde büyük huzursuz
luğun doğmasına yol açmıştır. Hem bütçe ağır bir 
yük altına sokulmuş, hem de kimse memnun edile
memiş; aksine, memur kesiminde tedirginliklere yol 
açılmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, iç düzeninde huzur ve istikrarı 
yitirmiş; anarşik çalkantılar ortasında can güvenliği
ni koruyamayan ve ekonomisi bunalımlar içine sü
rüklenmiş bir yönetimin dış politikasından ciddî, ba
şarılı ve geçerli sonuçlar beklemek zaten mümkün ol
maz. Uzaklara gitmeye ne hacet; yanıbaşımızda, Ba
tı Trakya'da, Kerkük'te insanlık dışı muamelelere 
maruz kalan soydaşladımızın feryatlarına bile çare 
bulamıyoruz. 

«Amerika para vermezse NATO'dan çıkarız» 
diyen ve NATO ile ilişkilerimizi Amerika'nın para 
vermesi şartına bağlı gören yöneticilerin, dün «NA-
to'ya hayır» kampanyasını yürütenlerle bugün aynı 
paralele düştüklerini üzüntü ile müşahede ediyoruz. 
Sosyalist Doğu bloku ile yakın ve dostane ilişkileri
mizi geliştirme politikası, Batıya karşı bir gözdağı 
politikası mıdır; yoksa dış politikamızda bir yön de
ğişikliği midir, henüz aydınlığa kavuşmamıştır. Sos
yalist ülkelerle sarmaş dolaş bir dostluk politikası 
sürüp giderken, beynelmilel komünist mihrakların 
Türkiye'de de bir ihtilâl hazırlığı içinde oldukları ve 
yerli uşaklarının da kendilerine yardımcı olacakları; 
Türkiye'mizi on parçaya bölmek istedikleri ve Batı 
Alman güvenlik makamlarının bu yolda hazırladık
ları raporlar radyolarla ve gazetelerle yayınlanıyor, 
parselasyon haritaları neşrediliyor, vatandaşlar da 
kaygıdan kaygıya sürükleniyor da; bir tek Hükümet 
yetkilisi çıkıp, işin önemi, ciddiyeti ve mahiyeti hak
kında ne Meclislere,' ne de kamuoyuna bir bilgi ver
miyor. Bazı çevreler, hatta bazı makam sahipleri de 
«Bu Hükümete yardım edilmelidir» temennisinde 
bulunuyorlar. Sayın Başbakan da bazı kanunlar için 
muhalefetin yardımını talep ediyor. 

Değerli arkadaşlarım; yardım doğru yolda ve mil
let hizmetinde olanlara yapılır. Cephe ortakları ara
larındaki anlaşmazlığı gidersinler; Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanun tasarısını getirsinler, yardım 
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edelim. Çiftçi borçlarının ertelenmesi, muhtarlara 
maaş bağlanması ile ilgili tasarıları getirsinler, yar
dım edelim. Köy kalkınma paylarının kaldırılması, 
tarım ürünlerinin sigortalanması ve tarım işçilerimi
zin sosyal güvenliğe kavuşturulmasıyla ilgili tasarılar 
gelsin, yardım edelim. Aksi halde, idaresizliğe yar
dım idaresizliği, beceriksizliğe yardım beceriksizliği, 
yolsuzluğa yardım da yolsuzluğu yoğunlaştırmaktan 
başka bir işe yaramaz. 

Bir müddet önce memleketimizde İslâm Ülkeleri 
Dışişleri Balkanları Konferansı toplandı: Kırk küsur 
ülkenin dış temsilcileri bir araya geldi. Demokratik 
Parti olarak toplantıya ümitle baktık. Bir çoğu ba
ğımsızlığa yeni kavuşmuş, kalkınma ve gelişme heye
canı içine girmiş ülkeler. Bir umut, bir güven ve da
yanak arayan ülkeler. Bazıları bazen Amerika'ya ba
zen, Rusya'ya yönelmiş sonra da elleri boş dönmüş 
ülkeler; Türkiye'mize bir lider devlet, bir ağabey 
devlet gözüyle bakanlar var. Milletlerarası münase
betlerde güven duygusu, kararlı ve ölçülü davranış
lar başta gelir. İslâm Ülkeleri Konferansına Türkiye 
olarak bakış tarzımızda güven verici, kararlı ve öl
çülü bir imaj veremedik. Protokolü, ziyafeti ve çeşit
li meraslmleriyle dört başlı bir yönetim, konferansı 
iç politikada bir sömürü vasıtası haline getirdi. İşte 
İslâm Konferansı Yasası kanunlaşmak üzere Meclisi
ni izdedir. Parlamentomuzdan ne zaman çıkacağı he
nüz belli olmayan İslâm Konferansı Yasasının dik
katlere çarpan en önemli yanı, ismidir. Tasarının is
mi şudur: «İslâm Konferansı Yasasısmın Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ile Bağdaştığı Ölçüde Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun tasarısı.» 

Değerli arkdaşlarım, «Bağdaştığı ölçüde» ne de
mektir? Bağdaşıyor mu, bağdaşmıyor mu? Meclis 
çalışmalarında Anayasaya uygunluk esastır. Bu ta
sarı Hükümetin hem Anayasaya, hem de İslâm Kon
feransına bakış tarzını belirlemek bakımından çok il
gi çekicidir. Buna halk dilinde «Ne kız verme, ne de 
görücü küstürme» usulü denir, her halde hukulkî bir 
usul değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu bloku ve özellikle 
Sovyetler Birliğiyle komşuluktan doğma normal iliş
ki sınırlarını aşarak, ekonomik ve kültürel alanda 
aşırı bir yakınlaşma politikasına girişilmesi, Türkiye' 
mizin geleceğini büyük bir tehlikenin kucağına at
maktır. «Komünizme karşı mücadele» sloganını 
dilinden düşürmeyen Cephe Hükümetinin, komünist 
blokla sarmaş dolaş bir politika yürütmesi, kendi 
iddialarındaki samimiyetsizliği tescil bakımından ib
ret verici bir tecelli ortaya koymaktadır. 

Sovyetlerin Türkiye'ye yaptığı ekonomik ve tek
nik yardım faturasının beş sene sonra ihraç gücümü
zün % 68'ini, yani bütçe gelirlerinin % 48'ini alıp 
götüreceği iddia edilmektedir. Bazı yabancı kaynak
ların iddiası budur. Bu iddia açıklığa kavuşturulma
lıdır. 

Mazideki kapitülasyonlardan ve Düyunu Umumi
ye facialarından sonra, gözümüzü dört açmak mec
buriyetindeyiz. Sovyetler Birliğinden teknisyen ve 
eksper namı altında gelen binlerce insanın, başkaca 
hangi işlerle uğraştıklarını takip etmek gereğine de 
önemle dikkat çekmek istiyoruz. Şu acı gerçeği bir 
kere daha belirtmek isteriz: Macaristan'da, Çekosla-
vakya'da, Hindistan'da, Kuzey Vietnam ve Kore'de 
komünistler önce yardım meleği kılığında görünmüş
ler, sonra da gerçek çehrelerini göstermişlerdir. 

Aziz arkadaşlarım, İsa'dan önce kurulmuş ve bu
gün isimleri tarih sayfalarında kalmış devletlerde bi
le, devletin ilk ve aslî görevi, huzur ve asayişi sağ
lamak, kanunları ve töreleri hâkim kılmaik şeklinde 
görülmüştür. Toplumların devlet kurma isteği bir 
arada huzur ve güvenlik içinde yaşama ihtiyacından 
doğar. Tarih içinde mayalanan manevî ve millî kül
tür değerleri, fertlerin topluma bağlanmalarını sağ
lar. Ekonomik kalkınma, fikir ve sanat hareketleri 
huzurlu toplumlarda ilerleme kaydeder. 

Üzüntüyle ve kaygıyla ifade edelim ki, ülkemiz 
ciddî bir sarsıntı içindedir. 

Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında diyor ki: 
«İnsanlar birbirini öldürüyor, katilini bulamıyoruz. 
Yangın çıkıyor, failini bulamıyoruz. Kazanın veya 
kastın hakiki failini bulamamak, bizi olanlardan daha 
ço'k üzmektedir. Bu durum bir kurt gibi içimizi ke
miriyor ve dolaylı olarak devlet güvencesi sarsılıyor.» 
Millî Güvenlik Kurulu bir bildirisinde: «Devletimizin 
karşı karşıya bulunduğu ve millî güvenlik ve bütün
lüğümüze yönelmiş tehditler hakkında verilen izahatı 
değerlendirmiş ve Hükümete gerekli tavsiyelerde bu
lunulmuştur» deniyor. Bu şartlar altında vatanın ve 
milletin bütünlüğüne yönelen tehlikeler karşısında ve 
mutluluğunu yitirmiş bir Türkiye ortasında «Vatanın 
ve milletin bütünlüğünü koruyacağıma, halkın mut
luluğu için çalışacağıma namusum üzerine söz veri
rim» .diye yemin eden aziz milletvekili arkadaşları
mın, milletvekilliği görevini vicdan huzuru içinde ya
pıp yapmadıklarını bir kere daha değerlendirmeleri 
gereğine inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, beş tla'kikanız var 
efendim. 
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FERRUH BOZBEYLt (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Memleketimizde olup bitenlere gözlerini kapayıp 
«Ben hiç bir tehlike görmüyorum; milletçe gül gibi 
geçinip gidiyoruz, bu telâşa ne lüzum var» diyenler 
çıkabilir. Böyle insanlar tarihin her döneminde ve her 
toplumda da görülmüştür. Hülâgu Han Bağdat'ı ya
kıp yıkarken, bir kısım insanların «Güneşte ısınmış 
suyla abdest almak caiz midir, değil midir?» tartış
masına giriştiklerini tarih yazar. 

Sokak sokak dolaşan anarşinin ne zaman, kimin 
kapısını çalacağı belli olmaz. Üniversite ve gençlik 
çevrelerindeki çatışmalar yüzünden her gün bir ana 
yüreğine düşen yangının tüm vatanı sarmasını önle
mek için erken davranmak, yangının alevi yüzümüzü 
yalamadan tedbir almak mecburiyetindeyiz. 

Bu Hükümet tedbir alamıyor, alamadığını da iti
raf ediyor. «Anarşi Hükümeti aşmıştır» diyor ve sız
lanmaktan öteye de bir iş yapmıyor. Öyleyse, tehli
kelerin en büyüğü ile karşı karşıyayız demektir. En 
büyük tehlike, aczin yarattığı tehlikedir. Acze düş
müş bir yönetim, devlet ve millet hayatına musallat 
olan her türlü tehlikenin davetçisidir. Hükümet or
taklarından bir partinin sayın genel başkanı, «Biz 
tek başımıza iktidar olsak anarşiyi önleriz» diyor. 
Böylelikle asgarî kendi ortaklarının aczini ilân etmiş 
oluyor. 

Aziz arkadaşlarım; bu Hükümet, musluk akar
ken, kovasını doldurma sevdasına düşmüştür. İşba
şında kalabildiği süre içinde devlet imkânlarını par
tizan hesaplarla kullanarak, yandaşlarına veyahut da 
işini bitirmek için yandaş görünenlere çıkar sağla
makla meşguldür. Devlet ve millet işleri yüzüstü kal
mıştır. Bu Hükümet kurulurken kendisine bağlanan 
umutlar da bugün tükenip gitmiştir. Şimdi bütün 
umutlar Meclise yönelmiştir. Bir milletin kendi mec
lislerine güvenmesi ve Parlamentosuna umutla bak
ması büyük değer taşır. Artık Parlamentodan da 
umudum kalmadı, diyenlerin çoğalmaması lâzımdır. 
İnsanlar umutla yaşarlar. Umutsuzluğa düşenler yeni 
umut kapıları aramaya mecbur olurlar. Biz, umut Mec
lislerdedir, umut demokratik nizamın içindedir, diyoruz, 
Sayın Demirel de, «Bu Meclisten başka hükümet çık
maz» diyor. Biz Meclisimizin bir tek hükümete mahkûm 
olduğu düşüncesinde değiliz. Bu Meclisten kendi bünye
sinden birçok hükümetlerin çıkabileceğine inanıyoruz. 
Herkes kendi vebalinin kefilidir. Milletin eli de, mil
lete vekil olanların yakasındadır. Takdir Yüce Mec
lisindir. Yüce Meclisinizi saygılarımla selâmlarım. 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Şevket Kazan'da. Buyurun Sayın Kazan. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Kazan, saat 17.30 efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Demokratik Parti Grup Başkanvekilleri tarafın
dan verilen gensoru önergesi üzerinde, Millî Selâmet 
Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 1975 - 1976 çalışma 
devremizin sonuna geldiğimiz şu günlerde, Millet 
Meclisi olarak verimli bir hizmet yaptığımız iddia 
edilemez, çalışmadığımız da söylenemez. Ancak, par
tiler olarak, memleket ve millete hizmet yolunda sa
mimiyetle yarışmış ve işbirliği yapmış olsaydık, bu
gün Meclis gündeminde bekleyip duran ve geniş va
tandaş kitlelerini alâkadar eden, hayatî teklif ve ta
sarılardan mühim bir kısmını kanunlaştırmış olurduk. 
Filhakika bugün, Millet Meclisi gündeminde 102 
Meclis Araştırması, 262 sözlü som, 101 kanun teklif 
ve tasarısı mevcuttur. Bunlara her geçen gün yenileri 
eklenmekte, fakat evvelkilerden bir eksilme olmamak
tadır. Böylesine yüklü olan bir Meclis gündemini ha
fifletmek için çalışmalar yapmak yerine, Yüce Mec
lisin bir gensoru müzakeresiyle meşgul oluşunu, ge
rek gensorunun muhtevası ve gerekse veriliş zamanı 
itibariyle isabetsiz bulduğumuzu ifade etmek isterim. 
Bununla beraber, bir teşriî devre sonunda siyasî par
tilerin çeşitli memleket meseleleri üzerinde bilinen 
görüşlerini teyit ve yeni görüşlerini tespit bakımın
dan, eğer bu gensoru müzakerelerinde meseleler ya
pıcı bir üslupla ele alınırsa, yine de bir fayda temin 
edilebileceğine işaret etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri; 1946 yılından beri par
tiler arası münasebetler olsun, iktidar - muhalefet 
münasebetleri olsun, siyasî nezaket sınırları aşılarak 
siyasî husumet sahasına itilegelmiştir. Bu yüzden, iç 
barış bozulmakta, sık sık rejim buhranları doğmak
tadır. İç barışın sık sık bozulması istikrarı ortadan 
kaldırmakta, istikrarın ortadan kalkışı kalkınmamızı, 
sanayileşmemizi engellemektedir. Bu ise ülkemize sa
nayi mamulü satarak fahiş kazançlar sağlayan yaban
cıların işine yaramaktadır. 50 senelik harpsiz geçen 
sulh devremiz, bu yüzden gereği gibi değerlendirile
memiştir. Sanayileşme sahasında bugün maalesef es
ki vilâyetlerimiz, şimdi yakın komşularımız olan Yu-
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fianistan, Bulgaristan, Romanya hatta Arnavutluk' 
tan dahi geride kalınmıştır. Bu geride kalışın sorum
lusu milletimiz değil, kısır çekişmeyi itiyat haline ge
tiren politikacılardır. Ülkemiz, yeraltı ve yerüstü 
zenginlikleriyle en zengin ülkelerdendir. Türk işçisi
nin, Türk mühendisinin ve Türk teknisyeninin en ka
biliyetli kişiler olduğu dış ülkelerde kazandıkları iti
barla sabittir. Bütün bunlar vaktinde değerlendirile-
bilse ve içinde bulunduğumuz devre heder edilmesey
di, 40 - 50 senenin sonunda en güçlü sanayi ülkesi 
olmamız işten bile değildi. 

Muhterem milletvekilleri, parlamenter demokrasi
de iktidar kadar muhalefet de lüzumlu ve tabiî bir 
görevdir. «Bu görev yapılmasın» demiyoruz, «Parti
ler arası mücadele olmasın» demiyoruz; ancak, her 
şeyin bir ölçüsü, bir dozu vardır, buna dikkat edil
sin, bu ölçü aşılmasın diyoruz. Yurt kalkınmasına 
engel olacak şekilde şiddete ve husumete katılmaya
lım diyoruz. İster iktidarda olalım, ister muhalefet
te olalım, birinci derecede gözeteceğimiz husus hiz
met olsun, kalkınma olsun, sanayileşme olsun diyo
ruz. Muhalefet görevimizi, iktidar görevimizi, parti
ler arası mücadele görevimizi kalkınmayı engelleme
yecek, sanayileşmeyi sekteye uğratmayacak, hizmet
leri aksatmayacak ve rejim buhranına müncer olma
yacak dozajda yapalım, kaş yaparken, göze zeval ver
meyelim diyoruz. 

Eğer, 30 yıllık çok partili devrede bu ölçülere ria
yet edilseydi, ülkemiz bugün en zengin ülkelerden bi
risi olurdu. Ekonomisi dışa bağlı olmaktan kurtulur
du, makine satınalan değil, makine satan ülke olur
du. Harice işçi gönderen ülke değil, hariçten işçi ge
tiren ülke, kendi harp silâh ve vasıtalarını kendi ya
pan ülke olurdu. Millî Selâmet Partisi olarak 1973 
seçimlerinden beri bu ölçülere uymaya çalıştık. Bu 4 
senelik devreyi erken seçimlerle siyasî buhranlar dev
resi olmaktan kurtarmaya gayret ettik, bunda muvaf
fak olduk. Öte yandan, yine bu devreyi hir hizmet 
devresi halinde geliştirmeye, koalisyon hükümetleri
nin imkânları ölçüsünde onu da başaiTnaya gayret 
ettik ve ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, müzakeresini yapmakta 
olduğumuz gensoru önergesinin muhtevasını üç nok
tada toplamak mümkündür : 

1. — Komünizm tehlikesi büyüyor, 
2. — İktisadî buhran artıyor, 

3. *— Dış ve iç politikada yanlış hareket edili
yor. 

Muhterem milletvekilleri, komünizm tehlikesi 
memleketimiz için yeni bir tehlike değildir. Yıllardan 
beri zaman zaman yapılan operasyonlarla mücadele 
edilen bir tehlikedir. Bütün gayretlere rağmen bugü
ne kadar bu tehlikenin önü alınamamıştır. Çünkü bu 
tehlikeyi tehlike haline getiren sebepler üzerinde du
rulmamıştı; inceden inceye bu sebepler araştırılma
mıştı. 

Yapılan operasyonların arkasından birtakım kim
seleri mahkûm etmekle tehlike önlendi sanılmış; fa
kat önlenemediği görülmüştür. Hep, idare - i masla-
hatçı tedbirlerle uğraşılmış, köklü tedbirlerden kaçı
nılmıştır. Evlâtlarımızı komünizme iten sebep ne
dir? Bu düşünülmemiştir. Belki millet düşünmüş ama; 
iktidar olan zihniyetler düşünmemiştir; tabiî Millî 
Selâmet Partisi ortaya çıkıncaya kadar. 

Millî Selâmet Partisi bu derdin temel sebebini si
yasî platforma getiren ilk siyasî partidir. Nitekim, 
Millî Selâmet Partisi olarak bunun sebebini, bugüne 
kadar sürdüregelen materyalist eğitim sisteminde gö
rüyoruz. Bu maddeci eğitim sistemiyle, vatanını, 
milletini seven, manevî değerlerine bağlı, büyüğüne 
saygı küçüğüne şefkat duyan, her gün ibadet aşkıy-
le çalışan yaygın bir nesil yetiştirmek mümkün de
ğildir. Böyle bir nesil yetiştirilmedikçe de Türkiye'de 
birbirine zıt, birbirine düşman cereyanların ve bu 
cereyanlara şuursuzca kapılan kitlelerin çatışmaları 
sürüp gidecek, önlenemeyecektir. (M. S. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu tehlikeyi bertaraf edişin ve içinde bulunduğu
muz buhrandan kurtuluşun tek. çıkar yolu vardır : 
Maarifimizi manevî temeller üzerine kurmak. Bu tek 
çıkar yola girebilmek için Millî Selâmet Partisi ola
rak, ortağı olduğumuz her ilci koalisyon hükümetinin 
kuruluşunda, protoköla, manevî temele dayalı millî 
maarifle ilgili hükümler koydurduk. Bu hükümler 
üzerinde ortaklarımızın da aynı hassasiyetle durma
larını ve bizim gösterdiğimiz gayreti göstermelerini 
istiyoruz. 

Bir süre önce ibir hükümet tebliği ile, okul kitap
larında millî maarif hedefleri istikametinde değişik
lik yapılacağının ilân edilmiş olmasını büyük bir 
memnuniyetle karşıladık. Bu kararın, Millî Eğitim 
Bakanlığınca zaman kaybedilmeden tatbike konma
sını bekliyoruz. 

Hükümeti ve bütün siyasî partileri tekrar tekrar 
ikaz ediyoruz : Bu materyalist sistemle hiç bir yere 
gidilemez. Sokaklar bir harp arenası, eğitim müesse
seleri bir anarşi yuvası olmaktan kurtarılamaz. Anar-
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siyi doğuran, kardeşi kardeşe düşman eden, bu ma
teryalist zihniyetin kendisidir. 

Sevgi nedir, şefkat nedir, rahmet nedir, iffet ne
dir, saygı nedir, hürmet nedir, vefa nedir, feragat 
nedir, hak nedir, adalet nedir? Bunun gibi daha nice, 
insanı insan yapan hasletleri yetiştirdiği nesle aşıla
mayan bir eğitim sistemi, sonunda mutlaka kendi ken
disini yiyecektir. Nitekim yemektedir de. 

Komünizmle mücadele, sokaklarda bağırmakla, 
duvarlara yazı yazmakla, nutuk atmakla, onunla mü
cadele dernekleri kurdum ve hatta onunla mücadele 
hükümetleri kurdum demekle olmaz. Komünizmle 
mücadelenin yolu tektir, bu tek yola girilecektir. Bu 
yol, her çeşit materyalizmin terki ile millî ve manevî 
değerlere dönüş yoludur. Bunun için de manevî te
mellere dayalı bir eğitim sistemi zarurîdir. 

Bu sahada, önümüzdeki devre içinde müzakere 
edeceğimiz Dördüncü Beş Yıllık Planı da bu açıdan 
ele almak, bu açıdan görüşmek ve bu açıdan kabul 
etmek zarureti vardır. 

Şikâyetçisi olduğumuz bütün ruhî dengesizliklerin, 
bütün içtimaî hastalıkların temelindeki sebep bu
dur. Rüşvet yaygınsa, haksız menfaat temini itiyat 
halini almışsa, iltimas, yolsuzluk, sahtekârlık gibi 
nahoş birtakım haller ahval - i adiyeden sayılacak 
hale gelmişse, bütün bunların temelinde inançsızlık 
ve maneviyatsızlik yatmaktadır. Onun içindir ki, önce 
ahlâk ve maneviyat diye haykırıyor ve bunu, insan 
unsurunun huzur ve saadeti için en başta gelen ihti
yaç olarak kabul ve ilân ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Gensoru önergesinde, 
son günlerde komünist ülkelerle yapılan görüşmeler 
ve imzalanan anlaşmalar tehlikeli ve Hükümetin ku
ruluş amacı 'ile çelişik gelişmeler olarak gösterilmiş
tir. Biz komünist ülkelerle kültürel anlaşmalar yapıl
dığını tahmin etmiyoruz. Ancak, yapılan anlaşmala
rın karşılıklı araştırma transferi yapılması esasına da
yandığını, teknik mahiyette olduğunu biliyoruz ve biz 
Millî Selâmet Partisi olarak tekniğe Çin'de dahi olsa 
talibiz. Kaldı ki, yalnız biz değil, bugün beynelmilel 
sahada, sosyo - ekonomik yapıları birbirinden farklı 
bütün ülkeler, ister Doğu, ister Batı bloklarına men
sup olsunlar, birbirleriyle anlaşmalar yapmakta, mü
nasebetlerini millî menfaatleri ölçüsünde geliştirmeye 
çalışmaktadırlar. Bugün Amerika Rusya'dan, Rusya 
Amerika'dan aynı şekilde teknik bilgi transferi yap
maktadır. 

öte yandan Türkiye olarak bütün komşularımız
la normal ve dostâne münasebetler içinde olmamız, 

ancak anlaşmalar yolu ile mümkündür. Biz yapılan 
her türlü anlaşmayı, Türkiye'ye sağladığı maddî ve 
manevî menfaatler çerçevesinde daima destekleriz. 
Anlaşma yaptığımız ülkelerin iç rejimleri bizi ilgi
lendirmez. Dikkat edilecek husus; anlaşmaların ister 
teknik, ister kültürel mahiyette olsun, ne getirdiği ve 
ne götür nekte olduğudur. Hükümetlerin de, Meclis
lerin de buna dikkat etmesi lâzımdır. Ne gariptir ki, 
öteden beri içinde bulunduğumuz bu Parlamentoda, 
Hükümetler tarafından imzalanan ve onaylanmak 
için Meclislerimize gelen anlaşmalar üzerinde siyasî 
partiler maalesef söz almamakta, hiçbir fikir serdet-
memektedirler. Bu tehlikeli bir alışkanlık haline gel
miştir ve bu alışkanlıktan kurtulmamız lâzımdır. 
Kurtulmak lâzımdır ki, bugün bazı yönleriyle şikâ
yetçisi olduğumuz Ortak Pazar Katma Protokol An
laşmasının tasdikine benzer bir hatalı hareket daha 
yapmayalım. 

Muhterem milletvekilleri, dış politika münasebet
lerinde Müslüman ülkelerle Türkiye arasındaki geliş
meleri, partimizin memnuniyetle karşıladığım ifade 
etmek isterim. Bu temasları elbette siyasî istismar 
konusu yapanlar olabilir. İstismar eden, bir şeyi iste
mediği halde ister gözükendir. Millî Selâmet Partisi 
görev aldığı hükümetlerin programlarına, «Tarihî ve 
manevî bağlarla bağlı olduğumuz ülkelerle münase
betlerimizi gelitşireceğiz» hükmünü koyduran parti
dir. Bununla iktifa temeyip uygulama sahasını temin 
için, takioçüik görevini de hakkı ile yapan bir parti
dir. Son olarak İstanbul'daki Yedinci islâm Ülkeleri 
Konferansında bu konferansın mana ve ehemmiye
tini bütün dünyaya hissettiren partidir. Samimidir. 
Bu samimiyettir ki, bugün Türkiye ile 5 islâm ülkesi 
arasında ekonomik işbirliği çalışmalarını başlatmış; 
bu samimiyettir ki, bugün Türkiye ile islâm Ülkeleri 
arasında imzalanan 8 adet anlaşmayı Meclis günde
mine kadar getirmiştir. Bizim dışımızda, bazı şahsî 
hatalara rağmen müspet yönde gelişen Türkiye ile 
Müslüman ülkeler arasındaki bu münasebetlerin da
ha da gelişeceğine ve her sahada en ileri işbirliğine 
varan seviyeye ulaşacağına inandığımızı belirtmek 

isterim. 

Muhterem milletvekilleri, görüşülen önergede, Hü
kümetin hür demokratik camianın savunma ittifakı
nın, Türkiye'deki manevî dayanaklarını ortadan kal
dırdığı iddia edilmektedir. Bundan kastedilen, Tür-
kiye'siz bir NATO'nun zayıflayacağı iddiası ise, bu
na katılırız. Gerçekten Türkiye'siz bir NATO ittifak, 
NATO'nun sadece bölgesel müessiriyetini değil, bü
tün dünya çapındaki müessiriyetini de azaltacaktır. 
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Türkiye'nin anlaşmalara vefası öteden beri bilinmek
tedir. Anlaşmalara imza koyan Türkiye, elbette bir 
Yunanistan değildir. Türkiye Türkiye'dir, içinde yer 
aldığı her ittifakın güven, emniyet ve vefa unsuru
dur. 

Yukarı'da bahsi geçen sözden kastedilen, farzımu
hal NATO'dan kopmakla Türkiye'nin çaresiz kala
cağı, savunmasız kalacağı, yalnız kalacağı 'iddiası ise, 
bunu şiddetle reddederiz. Belki kısa bir süre millî 
harp sanayimizi kuruncaya kadar sıkıntı çekeriz; 
ama sonunda biz kazançlı çıkarız. 

Yeterdi şahsiyetli bir dış politika zihniyeti işba
şında olsun. Uydu değil, lider Türkiye idealine sa
hip olanlar iktidarda bulunsun. 

Muhterem milletvekilleri, gensoru önergesinde, 
döviz rezervlerinin 'azaldığından, ithalâta kısıtlama
lar konulduğundan, kredilerin ve yatırımların durdu
rulduğun Jan bahsedilmektedir. Bundan iki üç yıl ka
dar evvel döviz rezervleri fazla idi ve bundan şikâ
yet ediliyordu. Kalkınmaya şiddetle muhtaç olan bir 
ülkede, dövizleri rezerv olarak tutmakta elbette fay
dası yoktur. Para kasaları doldurmak için bir ideal 
değil, millet ve memleketin hayrında kullanılması ge
reken bir vasıtadır. Biriken paraya bu gözle bak
tığınız ve bu yolda kullandığınız takdirde, bundan el
bette milletimiz ve memleketimiz fayda görecektir. 
Güçlü bir Türkiye olabilmek için kalkınma hamleleri
ni ihmale tahammülümüz de yoktur. Türkiye manen 
ve maddsten kalkınmalıdır. Türkiye sanayileşmelidir. 
Devletin bütün imkânları, bu meyanda döviz rezerv
leri, planlı, programlı ve fakat şevk ve gayret coş
kunluğu içerisinde yatırımlara sevk edilmelidir. İsraf
tan şiddetle kaçınılmalı, Devletin tek kuruşu yersiz 
ve lüzumsuz yollara harcanmamalıdır. 

İthalâta ağır kısıtlamalar konulduğu iddiasına ka-
tılamıyoFiz. Tam tersine ithalât ve ihracatımızda 6 ay
da büyük artışlar olduğunu, liberasyon için yapılan 
müracaatların geçen seneye nispetle yüzdeyüz arttığı
nı, 2 milyardan fazla transfer sağlandığını biliyo
ruz. , 

Dış ticaret açığına gelince; yıldan yıla artan bu 
açığı kapatmanın köklü çaresini geçmiş iktidarlar 
maalesef aramamışlar, tedbirlerini getirmemişlerdir. 
Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin temin ettiği 
dövizler, bir ara iktidarda bulunanlara iftihar vesi
lesi olmuş ise de, bugün bu dövizlerin hükümetler 
için böyle bir vesile sayılamayacağı ortaya çıkmıştır. 
Dış ticaret açığının bertaraf edilmesi için Millî Se
lâmet Partisi olarak gerekli gördüğümüz en sıhhatli 

I yol, istihsalin ve bunun neticesi olarak ihracatın artı-
I almasıdır. Bilhassa yeni kurulacak sınaî tes isler imiz-
I de istihsal edeceğimiz ürünleri ihraç etmeye başladı -
I ğımız gün, dış ticaret açığı günden güne eriyecek ve 
I kasalarımız dolmaya başlayacaktır. 

I Muhterem milletvekilleri; önergede kredilerin kı-
I sulandığından ve yatırımların durdurulduğundan 

bahsedilmektedir. Bu iddialara da katılmak mümkün 
I değildir. -Hakikatte kredilerin durdurulması bir yana, 
I artırıldığı herkesçe ibilinmektedir. Adaletsiz işleyen 
I bir kredi sisteminden evvelce menfaat sağlayıp da, 
I bugün bu menfaati haleldar olanlar şikâyetçi olabilir. 
I Yoksa borçlu olduğu halde borcuna bakılmaksızın 
I kendisine gübre, faizsiz 'besi, süt kredisi verilen ve 
I ziraî borçları ertelenerek, faizleri kaldırılacak olan 
I Türk köylüsü krediden şikâyetçi değildir. 

I Yarım kalmış sanayi tesisini bir an evvel işletme
ye açabilmesi 'için Hükümetin kendisine «Gel iste, 

j kredi vereyim» dediği sanayici, krediden şikâyetçi 
I değildir. 
I Sosyal mesken kredisini yükselttiği için işçi, kredi 
I politikasından şikâyetçi değildir. Bütçeye konulan 
I fonlarla maddî ferahlığa kavuşturulacağı inancını 
I taşıyan, bugüne kadar kredi nimetlerinden gereği gibi 

faydalanamayan geri kalmış bölgelerdeki vatandaş
lar, kredi politikasından şikâyetçi değildir. 

I Muhterem milletvekilleri, yatırımların hızı ile ya
tırımların hayalî olduğu iddiası üzerinde kısaca dur
mak istiyorum. Kısaca dedim, çünkü artık konuşma 

I noktası aşılmış, iş icraat noktasına gelmiştir. Bun-
I dan sonra eserler konuşacaktır. 1976 yılı yatırım hızı, 

1974 ve 1975 yıllarına nazaran son derece yüksektir. 
1974'te >% 80, 1975'te % 90 nispetinde gerçekleşen 
devlet yatırımlarının bu yıl c/c 100'ün üstüne . çıka-

I cağına muhakkak gözüyle bakılmaktadır. 

I Üçüncü Beş Yıllık Planının anagayesi olan ve 
I planın öngördüğü ağır sanayi, büyük sanayi, makine 

sanayi safhasında 200'ü aşkın ve 150 milyar değerin
de yatırım programa alınmıştır. Cumhuriyet tarihi-

I nin en büyük kalkınma hamlesi yapılmaktadır. An-
I ca'k, bu yatırımlarla dış ticaret dengesi sağlanabile-
I cek, işsizlik ortadan kaldırılmış olacak, Türkiye güç

lenmiş sayılı sanayileşmiş ülkelerden birisi halini ala
caktır. Hükümetimiz, bu konuda en büyük ve en ha
yırlı hamleyi yapmaktadır. Bu büyük tarihi hamle, 

) her bakımdan tebrik ve takdire lâyıktır. 
Üçüncü Beş Yıllık Planın anahedefi olan bu ya

tırımların yakın bir gelecekte gerçekleşmesi ile tari-
I himizde misli görülmemiş bir refah seviyesine gelin-
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miş olunacaktır. Bugün aziz milletimiz, parti farkı 
gözetmeden bu millî hamleyi topyekûn desteklemek
tedir. 'Bütün siyasî partilerimizden devlet - millet kay
naşması çerçevesinde milletimizin sesine kulak ve
rerek bu hareketlere destek olmasını bekliyoruz. Bu 
hamleler, bir millî dava olarak benimseniri edikçe ve 
topyekûn desteklenmedikçe hedefine ulaşamaz. Bir
takım haksız ve yersiz isnatlarla bu şevk söndürülme-
melidir. Yatırımlar için bütçede para bulunmadığı, 
Planlamada görüşülmediği, Planda yer almadığı hat
ta hayalî olduğu sözleri evvelkilerde olduğu gibi kı
sa bir zaman sonra balon gibi sönüp gidecektir. 

Birtakım sorumlu kişiler bu yatırımlara «hayalî» 
diyebilir, ama milletimiz, '«hayalî» olmadığını görü
yor ve biliyor; bu yatırımların süratle gerçekleşece
ğine olan inancını her vesile ile ortaya koyuyor. Bu
na canlı bir örnek olarak, geçen Pazar günü Konya' 
da traktör ve traktör motor fabrikasının temel atma 
merasiminde yapılan • bir konuşmayı göstermek is
terim. 

Konuşan hatibin sözlerini aynen okuyorum : «De
ğerli hemşehrilerim, kurulacak tesis bazı çevrelerce 
tenkit konusudur. Tenkitler yapıcı olduğu takdirde 
değer ifade eder. tyiniyet ve elbirliği her meseleyi 
halledecektir. Milyarlık tesisleri Türkiye Hükümeti 
gerçekleştirecek güce sahiptir. Bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. Benim kanaatime göre, bu gibi 
tesislerin yapılması için çok zaman kaybedilmiştir. 
Meselelerin üzerine gitmek gerekir; yeter ki, samimî 
duygularla ıhareket. edilsin. Hiç bir yabancı devlet 
kalkınmamız için torba ile para vermez, al şu fabri
kayı kur demez; daha açıkçası, pazar kaybetmenin 
endişesini duyar. Fazla umutsuz olmamak gerekir. 
Senelerce cihana hükmetmiş bir devletin çekirdeğini 
teşkil etmekteyiz. Bugünkü Batı medeniyeti sanayii 
bizden gitmiştir. Bu kadar güçlü tarihi olan millet, 
hiç bir zaman dostlarına avuç açmamalıdır. Bunun 
imkânlarını aramalıyız. Aramızda bulunan bölücüle
re fırsat vermemeliyiz. Sıkı kardeşlik 'bağlan bizi 
başarıya götürecektir» 

Dinlediğiniz bu konuşmayı yapan, lâalettayin bir 
kimse değildir, bir 'belediye başkanıdır; hem de bu 
yatırımların hayalî olduğunu iddia eden Gensoru sa
hibi partinin, Demokratik Partinin Belediye Başka
nıdır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; Gensoru önergesinin 
muhteva bakımından zayıf, zaman bakımından yersiz 
olduğunu konuşmamın başında ifade etmiştim. Bunun
la beraber, muhtevada yer alan şikâyet konusu hu

susların hangi tedbirlerle bertaraf edilebileceğini de, 
partimizin temel görüşü açısından bir defa daha orta
ya koymaya çalıştım. 

Netice olarak; müzakeresi yapılan bu Gensoru 
önergesini desteklememiz mümkün değildir. Önergeye 
Millî Selâmet Partisi Grupu olarak ret oyu vereceği
mizi belirtir, hepinize saygılar sunarım. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kazan. 
C. H. P. Grupu adına sayın Orhan Birgit, buyu

runuz efendim. 
Sayın Birgit, saat 17.55. 
C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BİRGİT (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu ola

rak biz, bu Gensoru önergesinin gündeme alınabilece
ğine inanmıyoruz. Bu inancımızın temelinde, Demirel 
Hükümetini ayakta tutabilmek için cepheleşmiş bulu
nan siyasal partilerin ülkeye ve hatta kendilerine neye 
mal olursa olsun bugünkü iktidarlarını sürdürme is-

. teklerine payanda yaptıkları aritmetik durumları ka
dar, Parlamento albümünde hiçbir partiye kayıtlı ol
madıkları bildirilen bağımsız milletvekillerinden bazı
larının çeşitli çıkar hesapları da yatmaktadır. 

I Bir çıkar cephesinin çevresinde ister siyasal parti-
j lerin grup disiplini, ister bazı bağımsız üyelerin özel 
i hesaplanyle toplanmış olsunlar, sayın Demirel için ve-
| rilmiş bulunan bu Gensoru önergesinin gündeme alın

maması için biraz sonra kalkacak parmakların sayısını 
üç aşağı, beş yukarı bildiğimiz halde, önerge sahibi 
Demorkatik Partinin değerli üyelerine de teşekkür edi
yoruz. Hiç değilse bu Gensoru önergesi doîayısıyle 
dördüncü yasama döneminin üçüncü yılını da tamam
lamakta olan Meclisimizde sadece kendisini ve Ba
kanlarını değil, bütün bir idareyi de yasama organının 
denetiminden kaçırmaya çalışan Başbakan için söyle
yeceklerimiz olabilecektir. 

Millet Meclisinin gündeminde 100 Araştırma ve 
Genel Görüşme önergesi beklemektedir. Gündemde 
bekleyen sözlü soruların sayısı ise 247'dir. Denetleme 
için ayrılmış Çarşamba günleri iktidar partilerinin, 
özellikle Adalet Partisinin çoğunluk yaptırtmamayı 
amaçlayan tutumunun yanı sıra, soruya muhatap Hü
kümet üyelerinin birleşimlere ısrarla gelmedikleri ge
rekçeleri tutanaklarca saptanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kurulmuş soruş
turma komisyonlarınca görev yapma olanağı dahi sağ
lanamamakta, sorunlar zamanın akışına bırakılarak 
çürütülme yolu seçilmektedir. Görev bölümü yapa-
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bilmiş soruşturma komisyonlarının Anayasa ve İçtü
zükten aldıkları yetki ile Hükümetten, kamu kuruluş
larından istedikleri bilgiler tam bir umursamazlık için
de cevapsız bırakılmakta veya geciktirilmetkedir. Baş
bakanın MİT raporlarının gizliliğine uymadığı iddiası 
ile kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu, Başba
kanlık eliyle MİT Müsteşarlığından istediği bilgiye 
2 ayı aşkın zamandır ancak birkaç gün önce cevap 
alabilmiştir. Senatoda asayiş olaylarıyla ilgili bir 
Araştırma Komisyonu da, idarenin çeşitli makamların
da ısrarla istediği bilgilerden birçoğuna cevap alama
dığı için, sayın Başkanı vasıtasıyla durumu bir basın 
toplantısıyla kamuoyu önünde kınamak zorunda kal
mıştır. Ünlü Lockheed olayı ile ilgili olarak kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu, Başbakanın bilgisine 
başvurmak gereğini duymuş; ama sabıkalı bir Ülkü 
Ocakları Başkanı ile makamında sohbet için zaman 
ayırabilecek olan Demirel, bu Komisyona gelmeyi 
onur meselesi saymıştır. 

Böyle bir zihniyetin, «Egemenlik ulusundur»' ilke
sine içtenlikle bağlı olduğu söylenemez. Kendisi Par
lamentoya gelmez. Bugün hakkında bir Gensoru öner
gesi görüşülür, yine gelmez. Ya Parlamentoya say
gısızlığını kanıtlamak için gelmez; ya da burada söy
lenenler çok ağırdır, sinir bunalımları geçirmektedir; 
onları Grupunun gözü önünden kaçırmak için yukarda 
dinlemeyi tercih eder. 

Denetleme komisyonlarının istedikleri bilgileri, em
rindeki Devlet görevlilerinin cevaplandırmamasını ıs
rarla sağlar. 

İşte sayın Demirel budur. Demirel yargı organları 
karşısında da aynı tutumu izler. 

Bu nedenle biz, bu Gensoru önergesini Demirel 
zihniyetinin Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir de
fa daha ve millet kürsüsünden ortaya konması için 
yararlı görüyoruz ve konunun esasına girmeden önce 
genel olarak, kamu hukukunda yüzyıllardan beri ku-
rallaşmış siyasal partiler ve hükümetlerle ilgili bazı 
görüşleri özetlemek istiyoruz : 

Değerli milletvekilleri, siyasal partiler iktidar yolu 
ile kendi programlarının çerçevesinde ülkeye hizmet 
için faaliyette bulunurlar, bunun için demokratik sa
vaş yaparlar. Hükümetler de böyle kurulur. Hükümet, 
gerçekte ne onu kuran Başbakanın şahsının ne de hı
sım, akrabasının kârını sağlayan bir şirkettir. Hükü
met, Ortaçoğ sultanlarının şaşaası gibi, bir zümreye 
saltanat sağlamak ya da seçim esasları için de kurul
maz. 

Demokrasinin bir fazilet rejimi olduğu Montes-
quieu'dan beri söylenir. Her Hükümetin ortak görev

leri ve programı çevresinde kamuya hizmet amaçları 
olur. Devletin yeryüzünde belirmesinden beri her Hü
kümetin ilk iş olarak, vatandaşlarının mal ve can 
güvenliğini sağlaması gerekir. Can güvenliği olmayan 
yerde Hükümet yoktur. Can güvenliği sağlamayan 
Hükümet, Hükümet değildir. Can güvenliğini umur
samayan Hükümet, Hükümet olma ahlâkından da 
yoksundur. Can güvenliğine kasteden ve bir kısım eş
kıyayı koruyan Hükümet ise, Hükümet değildir. Her 
Hükümet, ülkede rüşveti, kanunsuzluğu, kanun dışı 
kazançları, yolsuzlukları önlemekle görevlidir. Buna 
bazı siyasal partiler «Devlet yönetiminde önce ahlâk 
ve maneviyat prensibi» adını vermektedirler. Bunları 
sağlayamayan Hükümet, manevî değerleri de sağlaya
mayan Hükümettir. 

Rüşveti, kanunsuz kazançları, yolsuzlukları umursa
mayan, hele teşvik eden Hükümet ise, ahlâktan yok
sunların hizmetinde olan Hükümet demektir. 

Anayasayı, yasaları olduğu gibi, kendi programını, 
ilkelerini bile bir tarafa bırakarak, sadece kendi par
tisinin. ya da partilerinin çıkarlarını sağlamaya, böyle
likle vatandaşlarının gözünü boyamaya çalışan Hükü
met, Hükümet değildir, bir çıkar kuruluşudur. 

Parlamenter rejimlerde görülebilen koalisyon hü
kümetleri, partilerin anlaşabildiği konularda ortak hiz
meti amaçlayan hükümetlerdir. Ortak çalışma yerine, 
ortaklarının siyasal sermayesini kendi üzerinde topla
maya çalışan koalisyon lideri varsa, ona, «Başbakan» 
değil, tarihte örnekleri görüldüğü gibi, bir akşam ye
meğine çağırdığı dostlarını gizlice ve yavaş yavaş ze
hirleyerek göz diktiği mallarına kavuşmanın gününü 
bekleyen kapkaççı da denilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde de 53 yıllık Cum
huriyet tarihimiz içinde, parlamenter sisteme dayanan 
çeşitli hükümetler kurulmuştur. Bunlar hataları ya da 
sevapları ile geçmişin malı olmuşlardır. Bugün bu 
Gensoru dolayısıyle huzurunuzda eleştirdiğimiz İspar
ta Milletvekili ve Adalet Partisi Genel Başkanı sayın 
Demirel başkanlığındaki Hükümet; 31 Mart 1975 ta
rihinde dört siyasal partinin teşkil ettiği Milliyetçi 
Cephe tarafından kurulmuştur. 

1960 öncesinde bir iktidar kendisini meydana geti
ren siyasal parti ile yetinmiyor ve o partinin çevresin
de bir cepheleşmeden bahsediyordu. Demire! ve onun
la cephe birliğine girişenler de böyle yaptılar, cephe 
kavramının içinde düşmanlık olduğunu unutmuş görü
nerek yola çıktılar. Böylelikle düşünce farklılıklarına 
göre insanları düşman kamplarına bölme hareketi hız
landı. Etnik nedenlerle .mezhep nedenleri ile bölücü-
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lük, ayırıcılık büyütüldü. Gerçek anlamdaki milliyetçi
likle ters düşen bir ortam yaratıldı ve yerleştirildi. Bu
gün bu cepheleşmenin tescilinin 463 ncü günündeyiz 
ve sayın Demirel de durumun nihayet farkına varmış 
olmalı ki, şimdi iş işten geçtikten sonra «Cephe sözü 
bizim değildir.» demektedir. 

Sayın Demirel, gerçekleri kendi isteğine göre de
ğiştirmekte ustadır, hemde karşımdakilerin gözleri
nin içine baka baka değiştirmekte ustadir, başkomu
tanlığına talip olduğu cephe için de böyle yapmakta
dır. 

Cephe'yi kurmuştur, kurdurtmuştur, isimlendirtmiş-
tir; şimdi «Hayır» demekte, diyebilmektedir: «Biz 
solculara karşı cephe falan kurmuş değiliz. Biz doğ
rudan doğruya milliyetçiliğe sahip çıkmışızdır. Milli
yetçiliğe sahip çıkınca biz, milliyetçiliğe sahip olma
yanlar bizim karşımızda yer almış; kendileri bizi cephe 
ilân etmişlerdir. Cephe lâfı bizim değil. Cephe'yi, 
milliyetçiler bir araya gelin, dediğimiz zaman, vay 
bunlar cephe kuruyor diye solcular ortaya attı. Biz
de buna karşı dedik ki: Efendim, siz de deyin milli
yetçiyiz diyemediler». Milliyet Gazetesinde sayın Ab
di İpekçi ile sohbetinden. 23 Haziran 1976'da sayın 
Demirel böyle söyledi. 

Huzurunuzda Millet Meclisi kürsüsünden sayın 
Demirel'in bu konuda da gerçek dışı beyanda bulun
duğunu, iki Demirel yandaşının tanıklığı ile açıklaya
cağım. Günlerden 13 Ocak 1975 Pazar'dır. Eskişe
hir'de Adalet Partisi Gençlik Kongresi yapılmakta
dır. Adalet Partisi yanlısı gazetelere göre, sayın Sey-
fi Öztürk bu kongrede şunları söylemiştir: 

«Milliyetçi Cephe sadece milliyetçi partilerin yan 
yana gelmesinden ibaret değildir. Bir felsefe, bir ina
nış, bir ülkü birliğidir. Milliyetçi Cephe, komünizm 
tehlikesine karşı kurulmuştur.» 

Demirel, başında bulunduğu 31 Mart Hükümeti
ne, Cephe adını takanların milliyetçiliğe sahip olma
yan solcular olduğunu söyleye dursun; bay Türkeş 
16 Ocak 1975'te Orta Doğu Gazetesine göre; Kon
ya'da yayınlanan bir gazeteye verdiği demeçte şöyle 
diyordu : 

«Yurdumuzda sürüp giden Hükümet bunalımına 
bir an önce çare bulmak ihtiyacı, ayrıca memleketi
mizde çok yaygın ve azgın hale gelmiş olan komünist 
faaliyetlerle bölücü, ayırıcı faaliyetler, Türk Milleti
nin manevî değerlerini tahribe çalışmaktadır. TRT 
aşırı solcuların eline geçmiş bulunmaktadır. Her ta
rafta milletimizin varlığını ve gücünü meydana geti
ren manevî temeller yıkılmaya çalışılmaktadır. Bunla

ra karşı parti endişelerinin üstüne çıkmak ve komü
nizme karşı olanlar, aşın solculuğu memleket için 
tehlike sayan partilerin işbirliği gereklidir. Bu zaru
retin ve ihtiyacın 4 parti tarafından anlaşılmış olduğu 
görülüyor. Bu maksatla milliyetçi cephe teşekkül et
miştir». 

Hani sayın Türkeş'in; 27 Mayıs'ta radyolarda 
Demokrat Partili milletvekillerini toplama emri, bunun 
dışında, bir, «NATA'ya ve CENTO'ya bağlıyız» dan 
farklı idi; onu da söyleseydi, millî birliğin sesini mil
liyetçi cephenin bu yeni üyesi duyurmuş olacaktı. 

Bunlar söylenildiği zaman henüz bu Hükümet ku
rulmuş değil. Hazırlıkları yapılıyor ve şu anda birisi 
Demirel'in sol, diğeri sağ kolu olan iki Hükümet Üye
si, Cephe'yi niçin kurmakta olduklarını anlatıyorlar. 
Felsefesi vardır Cephenin, ülküsü vardır; tabiî bay 
Türkeş'in kafa yapısı ve insafı içinde değerlendirile
bilecek hasımları da vardır. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Demirel burada olsay
dı, «Bana ne» diyebilecekti belki. Cephe sözcüğünün 
kendi ağzından çıkmadığında ısrar edebilecekti. Onun 
için burada yok. Kendisi, bazı politikacıların alnının 
kabağına bazı şeyleri vuracağını söylüyormuş; alnının 
kabağına kendi söylediği bir sözü getiriverecektik. 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından alkışlar.) 

Tarih, 10 Aralık 1975. Yer, Başbakanlık. Sa
yın Demirel basın toplantısını yapmış, soruları cevap
landırıyor. Basın Yayın Genel Müdürlüğünce bastı
rılmış kitabın 67 nci sayfasının 3 ncü paragrafı. Bu
rada Yeni Ortam Gazetesinden Barış Kaşıkçı kendisi
ne şu soruyu sormuş : 

«Konuşmanızın orta yerinde, bir çağrı ile, biliyor
sunuz kamuoyunda büyük tepkilere yol açan Cephe 
Hükümeti sözcüğü vardı. Bu sözcükten geri dönüş 
mü bu çağrı?» 

Şimdi, doğrulan söyleyen bir adamsa, Abdi İpek-
çi'ye söylediği gibi, «Hayır, Cephe sözünü ben tekel
lüm etmedim» diyecek, «Bunu solcular icat etti» di
yecek. Ama bakın ne diyor Devlet arşivine geçen, 
Basın Yayın Genel Müdürlüğünün kitabının 67 nci 
sayfasında Başbakan? 

Cevap : «Çağrı, milliyetçi cepheden dönüş değil
dir. Cephe etrafında toplanmak isteyenlere, daha ev
velki yaptığımız çağrı berdevamdır. Türkiye'de milli
yetçi cephe etrafında toplanmak istemeyenler de var
dır. Onların Cumhuriyet etrafında toplanması çağrısı
nı yapıyoruz». 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu çağrının sağda bö
lünmüş oyları - buna cephe partilerinin oyları da da-
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Kildir - Adalet Partisinde toplamak için yapıldığı ve 
Demirel ile yandaşlarının . adma «Milliyetçi Cephe» 
adını verdilkeri topluluğun, geçici siyasal iktidarının 
da bu amaçla kurulduğu bugün gün ışığına çıkmıştır. 
Böyle olduğu içindir ki, anarşi sokaktan her çeşit 
Devlet kadrosuna ve bizzat Hükümet ortaklarının içi
ne kadar uzanmıştır. Böyle olduğu içindir ki; günü
müzde Devlet memurunun tarafsız olması, yasalardan 
yana olması şöyle dursun, cephe partilerinden herhan
gi birisine yandaş olması dahi yetmemektedir. Bağlı 
olduğu bakanlık cephenin hangi kanadındaysa, me

murun, o Bakanın siyasal felsefesine hizmet etmesi 
gerekmektedir. 

Henüz Devletin dış temsilciliklerini bir yana bıra-
kırsakki onlara da bu nedenle aylardır atama yapıla
mamaktadır - dürüst tarafsız ve namuslu devlet me
murlarını, polisleri ve içişleri tedirgin edici bir hızla 
parsellenme devam etmektedir. Zaman zaman ölçü, 
bir diğerinin yararına ya da bir başkasının zararına 
kaçırılmakta ve işte o zaman kavga başlamaktadır. 
El cls verdikleri söylenen ortakların, resmî nitelikli 
sözcülerince değilse de, yarı resmî organlarca açığa 
çıkartılan bu kavgadan bazı somuî: örnekleri Yüce 
Meclisin bilgisine sunmakta yarar görmekteyiz. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Cephenin kuruluşunda, 
Millî Hareket Partisi gibi Parlamentoda sadece 3 üye 
ile temsil edilebilen en küçük ortak da dahil olmak 
üzere, hemen bütün ortaklarca kendi partilerinden 
bir üye için düşünülmekteydi. Sonunda, Ülkü Ocak
larının toplantılarındaki girişimleri ve geçmişi de 
gözönünde tutularak, Sayın Ali Naili Erdem üze
rinde, bir Adalet Partisi - Millî Hareket Partisi an
laşması sağlandı. Gerçek Türk Milliyetçilerinin sa
dece kendileri olduğu gibi bir sapit fikre saplanmış 
olan Ülkücüler ya da Milliyetçi Hareketçiler, Sayın 
Erdem'in, Bakanlık makamının temsil görevleriyle 
yetinmesini istiyorlardı. Atamalar, kıyımlar, eğitim 
ilkelerinin saptanması ise, oraya yerleştirilmiş Ülkü
cüler tarafından yapılmalıydı. Jurnalleri onlar ha
zırlamalı, sonuçlarını onlar değerlendirmeliydi. Bu 
amaçla kimler nerelere atandı? Bu konuda Grupumu-
za mensup çok değerli arkadaşlarım zaman zaman 
bu kürsüden gerçekleri dile getirdiler. Ben bunlardan 
bahsedecek değilim. Size bu konu ile ilgili olarak, 
Bay Türkeş'in eliyle son haftalarda kamuoyuna açık
lanan bir belgeyi okuyacağını ve Türk millî eğitimi
nin solculardan temizlenmesi gerekçesi adı altında 
nasıl Milliyetçi Hareket Partilileştirildiğinin sayısız 
örneklerinden rastgele bir tanesini gözlerinizin önüne 
sereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Ordu'nun Korgan ilçesi 
Ortaokul Müdürü Ahmet Karayılan 29 Mayıs günü 
bir saldırı sonunda bıçaklanarak öldürüldü. Rahmet
li genç eğitimcinin, sağlığında hızlı bir Millî Hareket 
Partisi militanı olduğu, bu Partinin organı «Devlet» 
dergisinin 347 nci sayısında yayınlanan mektubundan 
anlaşılıyor. Bu mektup, «Sayın Başbuğumuz Alpas
lan Türkeş'in Ulvî Şahsına» diye başlıyor. Öğretmen, 
ölümünden 16 gün evvel yazmış ve göndermiş. O 
tarihte resmî bir devlet memuruydu; dergide yayını
nı Bay Tür-keş'in sağladığı anlaşılıyor. Mektup, «Sa
yın Başkanım, çizmiş olduğunuz mana ve ilim yolun
da taşra temsilciliğinizi yapan bizler büyük engelle
rin karşısında bulunuyoruz. Şikâyetçi değiliz, fakat 
elimizde olan bazı imkânlarla bu engelleri eriteceği
mizi sanıyoruz» diye başlıyor. Neyin «sayın başka-
nı^'idır Bay Türkeş? Bir siyasal partinin. Kendisine 
«Başbuğ» veya «Başkanım» diye hitap eden bir dev
let memurudur, bir eğitimcidir. Mektubunda, Kor
gan Ortaokulu Müdürlüğüne, 6 ay önce Fatsa'dan, 
arzuya binaen tayin edildiğini bildiriyor. Demek atan
ması siyasal bir amaçla yapılmış. Gitmiş Korgan'da. 
ilçenin kaymakamını, savcısını «Aşırı solcu takımı» 
diye, o mektup ile, bağlı olduğu Millî Eğitim Ba
kanına değil, Hükümetin Başkanı olarak görmesi ge
reken Başbakana değil, Millî Hareket Partisi Genel 
Başkanına şikâyet ediyor. 

Bir ölünün ardından söylemek istemem, kendisini 
rahmetle anmaktan başka bir şey söylemek istemem; 
ama Bay Türkeş, kendisine gelen bir mektubu ma
demki yayınlatmış ve açığa çıkartmıştır; ölmüş ya da 
hayatta olan yüzlerce benzerinden gelen mektuplar
dan, biri saymak ve üzerinde kısaca da olsa durmak 
gerekir. 

Ordu'nun Korgan ilçesinde Millî Hareket Partisi
nin bir örgütü var mıdır, bilmiyorum? Olmasa da 
Bay Türkeş ve yandaşları hesabına üzülerek bir ek
siklik yaratmadığı anlaşılıyor. Türkiye'nin hiç bir 
yerinde Millî Hareket Partisi örgütü olmasa ne gam 
Sayın Türkeş' için. Devletten maaş alan memurlar, 
İstatistik Enstitüsünden TRT'ye; Millî Eğitiminden 
b;lmem nereye kadar, sabıkalı komandolarını onun 
adına besliyorlar. Çünki, bu 24 yaşındaki genç, ken
disini sadece taşra temsilcisi olarak göstermekle kal
mıyor o mektupla, ayrıca Parti ve Cephe için eleşti
rilerini de iletiyor ve şöyle diyor : 

«Üst makamiardaki idarecilerimizin maslahatçı 
oluşlarından yakmıyor, hiç olmazsa, kendi bünyemiz
de lüzumlu ıslahatın yapılmasını istirham ediyorum. 
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Daha düne kadar şahsınıza hücum eden ve davamı
za set çekmek isteyen bazı kimseler, bugün sırf men
faatleri için bize yanaşmak, teşkilâtlara girmek isti
yorlar. 

Efendim, milliyetçi gençlik ve milliyetçi hareket 
olarak hızla büyüyoruz. Fakat bu sırf bünyeyi boz
mak, bundan istifade etmek için siyonizmin hasta 
bünyesinden nvkroplar sızmaya çalışmaktadır. Ha
zan da ferdî menfaatler mevzuubahis olarak size 
yanlış raporlar verilmektedir. 

Gençliğimizin din istismarcıları tarafından umu
mî efkâra yanlış kabul ettirilmemesi için daha disip 
linli, genel kaidelerimize daha sadık, nefs-i emmare-
den uzak oluşlarım arzu ediyor, bunun çok şeyler 
kazandıracağı kanaatindeyim. 

Selâm eder, bayraklaşmış, abideleşmiş mefkure
yi taşıyan ellerinizden öper, sonsuz hürmet ve say
gılarımı sunarım.» 

«Hürmet ve saygıları»nı bir arada sunacak ka
dar Türkçe düz yazı kurallarından yoksun, ama ar
zuya binaen Korgan Ortaokulu Müdürlüğüne atan
ması gerekecek kadar Milliyetçi Hareketin taşra tem
silciliğinde yeteneklidir bu rahmetli genç öğretmen. 

Bay Türkeş. onun mektubunu yayınlatırken, Dev
let kadrosunda böyle temsilcileri olduğunu saklanıl
maktadır. Hatta bunu bir övünç ve gözdağı sayarak 
tırmanma eyleminin basamaklarından birisi görmek
tedir. Mektupta «idarei maslahatçı üst makam idare
cileri, siyonizmin hasta bünyesinden sızmak isteyen 
mikroplar, din istismarcıları» gibi suçlamaları Sayın 
Demire!, Koalisyonunun kanatlarından başta kendi 
partisi olmak üzere, hangilerine münasip görmekte
dir bilemem. Bildiğim, okuduğumuz bu mektubun 
hiç bir yoruma gerek bırakmayacak şekilde Devletin 
eğitim kadrolarına bugün egemen olan düşüncenin 
bir açık belgesi olduğudur. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanı geçen
lerde îstanbul Millî Eğitim Müdürünü görevden aldı 
ve yerine de yeni atama yaptı; Ülkü - Bir'in İstan
bul Şubesi Başkanınca bu işlem karanlık bazı çevre
lerin Bakanı yanıltması olarak nitelendirildi. Adalet 
Partisi İstanbul Milletvekili arkadaşlarım olmalı bu 
karanlık çevreler; çünkü, Tercüman Gazetesinin bir 
Cepheci yazarı onları suçluyor. 

Bakınız Ülkü - Bir Başkanı daha neler demekte
dir bildirisinde, bu gazetede yayınlandı : «Bizi görev
den alabilirler, emekliliye sevkedebilirler ve hatta 
daha ileri giderek şerefli mesleğimizden ayırabilir

ler, ama bizi hırsızlığa, iltimasa, rüşvete ve her tür
lü kanunsuzluğa göz yummaya zorlayamazlar.» 

Cephenin bir kanadının yan eğitim kuruluşunun 
bu açıklamasından öğreniyoruz ki, Eğitim Bakanlığın
da kanunsuzluk, hırsızlık, rüşvet vardır. Sayın Er-
dem'in bu ağır suçlamaların altından kalkmayı de
neyip denemeyeceğini bilmiyorum. Aslında, Devlet 
kadrolarında rüşvet olduğunu sade Cephenin yan ör
gütleri söylemiyor, biraz önce Sayın Şevket Kazan 
buraya geldi Millî Selâmet Partisi Grupu Sözcüsü 
olarak, «Rüşvet yaygınsa, haksız menfaat, temini iti
yat halini almışsa, iltimas, yolsuzluk, sahtekârlık gibi 
nahoş birtakım haller ahvali adiyeden sayılacak hale 
gelmişse...» diye devam etti. E, sorarlar «Ne yapı
yorsunuz o zaman, ne yapıyorsunuz?» Hükümet par
tilerinden birisi olarak burada muhalefet sözcüsü gi
bi konuşmak yetmez, ne yapıyorsunuz? 

Ben şimdi bu kürsüden «Bu Hükümet sözde mil
liyetçi, aslın da maslahatçıdır» desem, «Profesyonel 
hırsızlar, vurguncular işbaşındadır, anarşi âdeta teş
vik edilmektedir, planlı saldırılar oluyor ve Hükümet 
hiç bir tedbir almıyor, biz de meşru savunma hak
kımızı kullanırsak sonra ne olur bu Hükümetin ha
li?» desem, Adalet Partisi sıralarından arkadaşlarım 
tepki gösterir, beni kör bir muhalefet anlayışı ile 
suçlarlar. Ctysa.bu sözleri, Hükümetin en küçük or
tağı Millî Hareket Partisinin Gençlik Kolları Baş
kanı söyledi (Milliyet Gazetesi 20 . 11 . 1975) ve Sa
yın Başbakan, «Hırsızlar, vurguncular' işbaşındadır» 
sözlerine karşın, «Kimmiş onlar?»' bile diyemedi. Bil
miyorum Ülkü Ocakları Başkanını odasına çağırıp 
«Yahu, kulağıma söyle, kimmiş onlar, bizden kim
se var mıymış?»' dedi mi; onun için mi çağırdı, onu 
bilemiyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar.) 

«Bu Cephenin içerisinde Türk Devletini bölmek 
isteyenler var. Siyasî şeriat adına sağ şemsiyenin al
tına sığınarak.» Aslında şöyle demiş - özellikle bir 
Erzurum Milletvekili arkadaşımın ailesinden geldiği
ni bildiğim için ismini anmak istememiştim - «Şeyh 
Sait gibi siyasî şeriat adına sağ şemsiyenin altına sı
ğınarak»! demiş. «Ümmetçilikle Türk Devletini par
çalamak isteyenler var, büyük Yahudi sermayedar
ları ile iş yapanları var, içinde bu Cephenin vur
guncu, «bölgeci, tefeci var.» Bunları da ben söylemi
yorum. Sayın Türkeş'in «sağ kolum>y dediği ve ken
disinden «Doğunun Başbuğu» diye bahsedilen Yılma 
Durak adında bir Milliyetçi Hareket Partili söylü
yor, 1 8 . 4 . 1976 tarihli Milliyet'te; hem de bir dev-
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let dairesinde, Erzurum'da Karabekir Eğitim Ensti
tüsü Müdürü'nün odasında, kendisi gibi başka devlet 
memurlarının önünde söylüyor; Erzurum Atatürk 
Üniversitesinde Kütüphane Memuru. 

Önce bu bölücülük, şeriatçılık, yahudilik, vurgun
culuk, tefecilik suçlamalarını, Sayın Cephe, partileri
nin üyeleri, içinizden, aranızdan gelen suçlamaları 
cevaplandırın, hangisi hanginize yakıştırılmak isteni
yor Bay Türkeş'in sağ kolu tarafından, bunu bir dü
şünün; sonra Cephe'de birlik, beraberlikten bahse
din. 

Cephe'nin devlet sektöründe karşılıklı hayat sa
hası arama ve parselleme çabaları, sadece öğretmen
lerin, sadece kamu kesimindeki diğer görevlilerin de
ğil, işçilerimizin sırtında da yürütülüyor. 

Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit, Ülkü 
Ocakları'nın, Ülkücü İşçiler Derneklerinin, Tariş'te 
ve İskenderun Demir - Çelik'te, yasa dışı yollardan 
militan yetişmiş Ülkücülerin yerleştirilmeleri için 
yaptıkları açık girişimlerin belgelerini tek tek 1976 
Bütçesi üzerinde, bu kürsüden yaptığı konuşmada 
ortaya koymuştur. Ne Başbakan, ne Hükümetin di
ğer üyeleri bu belgeler ve kanıtlar karşısında hiç bir 
şey söylemediler. Devleti, sadece Cephe partilerinin 
değil, onların yandaş örgütlerinin rozetleri ve tav
siye mektuplanyle parsellemekte olduklarını kanıtla
yanların karşısına çıkmadılar. «Sen çok adam yer
leştirdin, sıra bende»; ya da, «Orası senin değil, be
nim hayat sahanıdır» çekişmesi sürdü gitti, hâlâ da 
sürüp gidiyor ve arada bir, son defa İskenderun'da 
olduğu gibi patlak veriyor. 

Dörtyol Mahkemesince, makamı fuzulî işgal ve 
yetkisiz görev yapma suçundan tutuklanan ve geçen 
hafta tutukluluk kararı kaldırılan İskenderun Demir -
Çelik-İşletmeleri Müessese Müdürü İsmail Hakkı Ya
raş olayı da bunlardan birisidir. 

Ülkü Ocakları, geçen yılın sonunda Milliyetçi 
Hareket Partisi il başkanlıklarına gönderdiği mektup
la; sınavla fabrikaya alınacak işçiler için gerekli bel
gelerle kendilerine başvurulmasının sağlanmasını iste
mişlerdi ya, - Sayın Bülent Ecevit bu kürsüden bu 
mektupları belgeleriyle açıklamıştı - İşte bu yoldan ve 
tabiî, Tanrı'nın Türk'ü koruması sayesinde İskende
run Fabrikasına girenlerin oluşturduğu sendika ile 
Yaraş arasında hızlı bir çekişmenin başladığı anla
şıldı. Nedir bu çekişme, nasıl gelişti? 

Değerli arkadaşlarım, bunu, hiç bir şey katmak
sızın, kendi yorumumuzu, düşüncemizi söylemeksi-
zin Cephe'nin ikinci ve dördüncü ortağının yarı res

mî organlarını karşılıklı konuşturarak ortaya koya-
lırr^ 

Milliyetçi Hareket Partili Devlet Dergisi, 17 Ma
yıs 1976 günlü sayısında şunları yazdı : 

«İskenderun Demir - Çelik İşletmelerine yeni ta
yin edilen Millî Selâmet Partili Müdür İsmail Hakkı 
Yaraş, bütün komünist gazetelerin serbestçe satılıp 
dağıtıldığı müessesede, Devlet Gazetesinin satışını 
yasaklamıştır. Haber, bizi hayli düşündürdü. Gerçi 
bugüne kadar buna benzer haberler almamış değil
dik. Yurdun çeşitli yerlerinde «Akıncılığı» adından 
başka hiç bir yerinden ve hareketinden belli olma
yan Millî Selâmet Partili gençler (Akıncılıkları Mil
liyetçi Hareket Partisine göre böyle imiş) komünist
lere göstermedikleri kahramanlıkları, Ülkücülere gös
termeye kalkıyorlar. Komünistlerle işbirliği yapıp, 
ülkücüler aleyhinde asılsız söylenti ve iftiralar ya
yıyorlardı. Millî Selâmet Partisinin hakimiyetindeki 

. dairelerde...» 
Daireler artık Türkiye Cumhuriyetinin hâkimiye

tinde değil arkadaşlarım; bazen Millî Selâmet Parti
sinin, bir yerde Milliyetçi Hareket Partisinin, kalırsa 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin, tabiî çokça da bü
yük ortağın. Zaten o diyor ki, nasıl olsa hepsi benim 
olacak. 

«...Millî Selâmet Partisinin hakimiyetindeki dai
relerde, komünistlere gösterilen yakınlık Ülkücüler
den esirgeniyordu.» 

İtiraz, o dairenin Millî Selâmet Partisinin hâki
miyetinde olmasından doğmuyor; Ülkücülere orada 
hayat hakkı, Millî Selâmet Partili kadar gösterilmi
yor, bundan. Bundan daha büyük partizanlık belge
leri olur mu? 

«İskenderun'da aldığı kararla, Devleti sattırmaya
rak, Milliyetçi Harekete düşmanlığını ortaya ko
yan Yaraş'ın marifeti bu kadarla da kalmıyordu. 
Ülkücüler, Seydişehir'de ve Tariş'te olduğu gibi İs
kenderun'da da işçiyi komünist zorbaların elinden 
büyük fedakârlıklarla kurtarmışlardı...» 

Yani, Sayın Türkeş'e ve onun Ülkücülerine bu 
Devlet ne kadar teşekkür etse azdır arkadaşlarım. 

Her yerde komünist zorbalar var, devlet yo'k; on
lardan ancak Sayın Türkeş'in Ülkücüleri kurtarabili
yor. Neyin karşılığında? Onu görüyorsunuz şimdi. 

Netice olarak, müdürün, DeVlet'i yasaklayarak ve 
Çelik - İş'e davranışlarryle ortaya koyduğu milliyet
çilik düşmanlığı ve körü körüne partizanlığı, - yani 
Millî Selâmet Partili müdürün, Milliyetçi Hareket 
Partisine göre, körü körüne partizanlığı ve milliyetçi-
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li'k düşmanlığı - buradan ekmek yiyen yüz bine yakın 
Türk insanının hayatında tat bırakmamıştır... Netice
yi bekleyelim, göreceğiz. 

Böyle diyordu Milliyetçi Hareket Partisinin or
gan^ 

Bir aylık bir beklemeden sonra beklenen netice gel
di ve görüldü ki, Yaraş yerinden alınmıştır. Kendisini 
oraya atayan Millî Selâmet Partili Sayın Bakan «Gö
reve devam edin» diyordu. Hatta, gazetelerden oku
duğumuza göre, yemek sırasında gelmiş bu yerinden 
alınma mektubu, Sayın Bakan da oradaymış. 

Yaraş ise baskılardan bunalmış ve üç gün istifaya 
kalkmıştı da, talepleri, Arikara'dan «olmaz» diye geri 

çevrilmişti; ama Yaraş\ da makamı fuzuli işgal ve yet
kisiz görev yapma suçundan tutuklanmıştır. Ankara' 
dan Hatay Valisine telefon ediliyor; «Yaraş için şu 
tedbiri alın» deniyor Vali, Ankara'dan bir bakandan, 
bir Sayın Başbakan Yardımcısından gelen bir tami
me «Emredersiniz» diyor ve telefonu kapatıyor; ya
rım dakika sonra bir başka telefon, bir başka Cep
he kaynağından, «Hayır Yaraş için sakın onu yapma
yın». O kapanıyor, bir başka telefon; «Yaraş için şöy
le yapın; hayır Yaraş için böyle yapmayın»... Buna 
isterseniz Cephenin telefon anarşisi de diyebilirsiniz. 

Olayı bir de Millî Selâmet Partisi organı Millî Ga
zete yazarının gözüyle izleyelim değerli arkadaşlarım. 
28 Haziran 1976 Pazartesi günlü Millî Gazetede Sa
yın Selâhattin Eş, Cephemizin İskenderun çıkarmasını 
şöyle anlatıyor : 

«Yaraş bu tesislerde çalışan 12 bine yakın perso
nelin büyük bir kısmını.îslâmî şuura sahip kimselerle 
doldurmuştur. - Özetliyorum - Bundan bir süre önce 
Zonguldak - İstanbul yolunda kendisi ile yol arkadaş
lığı yaptığım milliyetçi - toplumcu bir mühendisin an
lattığına göre, bu kabahat gerçekten yenilir yutulur 
cinsinden değil. Çünkü Yaraş, fabrikaya alacağı per
soneli imtihana tabi tutuyor, onlara «Cenaze namazı 
nasıl kılınır; gusül apdesti nasıl alınır?» gibi sualler 
soruyordu. Böyle münasebetsizlik olur muydu? Ülkü
lerinde böyle şeylerin derinlemesine pek yeri olma
yanlar bu imtihan engellerinden geçemeyinee, dağar
cıklarındık! dokuz ışıklı okları teknikçilik, gelişmeci-
lik ve daha bilmem nelercilik adına Yaraş'ın üzerine 
boşaltmaya başladılar. Yerine vekâleten getirilen ül
kü sahibi kişinin ise makamına, ancak emniyet ted
birleri arasında girebilmek durumunda kalması ibret 
vericidir». 

Bir M. S. P. organında bunlar yazılıyor ve bu ya
zıdan anlıyoruz ki, «Ülkümüz Turan, Rehberimiz 

Kur'an» diyen ülkücü işçiler, «Gusül apdesff nasıl alı
nır; cenaze namazı nasıl kılınır?» gibi sorularda başa
rı sağlayamadıkları için, demir - çelik tesislerinden 
yüzgeri edilmişlerdir. Dileyelim ki, ülkeyi bu duru
ma getiren zihniyet, Milliyetçi Cephenin cenaze na
mazının kılınacağı güne kadar olsun, Millî Selâmet 
Partili Müdürün aradığı niteliklerle kendilerini güç
lendirsinler. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Bir fabrika müdürünün makamı fı̂ zulî işgal ve yet
kisiz görev suçuyle tutuklanmasını isteyenler, bir Ana
yasa kurumunun, TRT'nin başına fuzulî şagil olarak 
oturttukları kimsenin korunması için özel komando
lar görevlendirmekten geri kalmamaktadırlar. Kara-
tdvın işgalindeki TRT'de, bugün Anayasanın 121 nci 
maddesi ve kendi yasası bir yana atılmıştır. Bunun 
somut örneklerini TRT'nin Beşinci Danışma Kurulun
da belgeleriyle tek tek ortaya köydük. Söyledikleri
miz, diğer siyasal parti temsilcileri önünde söyledik
lerimiz, tutanaklara bir bir geçti; ama Karataş'tan 
tek bir cevap bile gelmedi, gelemezdî  

Muhalefet partilerinin haberleri nasıl sansüre uğ
ruyor? Üzerlerine kimler, hiçbir şeyden pervasız, san
ki bu işgalciler saltanatı süresiz devam edecekmiş gi
bi, el yazılarıyle keyfî işlemlerinin işaretlerini koyu
yorlar? Bunları bir bir anlattık. Milliyetçi Hareketçi
lerin ve onun yandaş örgütlerinin bu Anayasa kuru
munu da nasıl bir plan ile ele geçirmekte oldukları
nın örneklerini, sadece biz değil, oradaki Türk - İş 
temsilcisi bile belirtti. Nedense Sayın Karataş din im
tihanı yapmadığı için, Bay Türkeş'in adamları oraya 
rahat rahat girebiliyorlar; gusül abdesti nasıl alınır. 
onu bilmeseler de. 

M. S. P.'nin sayın temsilcisi de, işgalci Genel Mü
dürden, «Bize iltimas yapmayın; ama hakkımızı da 
çiğnetmeyin» dediği Sayın Genel Başkanlarının arzu
larını tekrarladı. TRT'deki personel kıyımı ise, Ada
let Partisinin sayın miHetvekilleririin de hâlâ, eğer 
kendi eski yandaşlarıyle ilişki ve irtibatları kalmışsa, 
en çok onları üzecek ve düşündürecek derecededir ve 
onlar aleyhine işlemektedir. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Maşallah... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Eski arkadaşla

rınıza sorarsanız, Tlabarları... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Cevap 

vermeyin Sayın Birgit, 'konuşmanıza devam edin. 
ORHAN BİRGrT (Devamla) — Tabiî yoktunuz o 

dönemlerde. 
BAŞKAN — Sayın Birgit size hitap ediyorum efen

dim : Cevap vermenize lüzum yok efendim. Mecbur 
da değilsiniz efendim, 
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ORMAN BİRGİT (Devamla) — Partinizi inkâra 
devam edin, Türkeş'le özdeşlesin. 

Karataş TRT'sinin beceriksizce haber ürettiğinden, 
C. H. P.'den çok, D. P.'den çok, bence Sayın Demi
rci'm şikâyetçi olması gerekmelidir. Çünkü, Kara
taş TRT'si, bir kışkırtıcı ajanca uydurulan Mustafa 
Cemilov'un öldüğü yalanını kendi mikrofonlarından ve 
ekranlarından bütün dünyaya yayarak, Devletimizin 
dış ilişkilerinde gerginlik yaratmakla ve Sayın Başba
kanın çok önem verdiği Türkiye - Sovyetler. Birliği 
dostluğunu tehlikeye düşürmekle kalmamıştır; bizzat 
Sayın Demirel'i de, bu uydurma senaryonun içine, 
zoraki bir şekilde de olsa almıştır. Cemilov'un öldüğü 
haberi TRT ile yayınlanınca, bir sayın Adalet Partili 
senatör, olayı protesto amacıyie açlık grevine başla
mıştır, 

Sayın arkadaşlarım, bir yanında Amerikan, öbür 
yanında Türk Bayrağı, ortada Kırım haritası... Kı
rım'ın Türklüğünü Amerikan desteği ile, Kırım'daki 
Türklerin yaşamasını Amerikan desteği ile ortaya ko
yan bir dergi bu. 

Açlık grevine katılan Sayın Adalet Partili senatö
rün resmi, Sayın Başbakanın fotoğrafı ve Cemilöv ile 
ilgili demeçleri, bu Amerikan - Türk Bayraklı dergi
de çıkıyor. TRT'ye de hangi kaynaklardan geldiğini, 
bu dergilerin kimlerce beslendiğini Sayın Çağlayangil 
anlattı 12 Mart öncesi 'hikayeleriyle; Milliyetçi Cep
hemize ithaf ediyoruz. 

Cemilov'un öldüğü haberi TRT ile yayınlanınca, 
bir Sayın Adalet Partili senatör, olayı protesto amacı 
ile açlık grevine başlamıştır. Tabiî koskoca Devlet 
Radyo ve Televizyonunun yalan bir haberi, üstelik 
yalan olacağını bile bile yayınlayacağını aklına getir
mediği için, Sayın Demire! de bu sayın senatörü ziya
ret etmiştir. TRT ekranlarında, açlık grevinde bulu
nan sayın senatörün yatağı başında, üzüntülü bir yüz 
ile Sayın Demirel'in filmleri bütün dünyaya yayınlan
mıştır. 

Cemilov'un hamdolsun sağ ve hayatta olduğunu 
yabancı ajanslardan duyduğu zaman Sayın Demire!' 
in o ziyareti ile ilgili fotoğraflarının altına şöyle bir 
not düşmesi akla yakın gelmelidir : «Karataş'ın E 
şakası!» (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

O arada bu tür yayınlar, Cephenin işgal yoluyle 
TRT'nin başına getirdiği kimselerin, genel kültür ve 
dünya sorunları bakımından da yetersizliğini ortaya 
koyma açısından önem taşımaktadır. Karataş TRT'si, 
Cemi'loğlu'nun anti - komünist bir kimse olduğunu 
uzun uzun işleye dursun, senatörlerimiz, Başbakanı

mız yaslar tutsunlar, Fransız Komünist Partisine bağlı 
CGT örgütü de, aynı günlerde Cemiloğlu'nun çok 
iyi ve bilinçli bir komünist olduğunu belirterek, yar
gılanmasını protesto amacıyie bir günü, üyeleri arasın
da «dayanışma günü» olarak ilân etmiştir... Bir yanda, 
CcmilO'v'u kendi anti - komünist düşüncelerinin eyle
mi için kullanmak isteyenler, öte yandan OGT'nin ey
lemi... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin dramı işte bu
radadır... Türkiye'nin dramı, sadece ekonomik düzey
de değil, sosyal ve bilimsel alanda da, kültürel alan
da da fukaralığın dizboyu olmasındandır. Hele hele 
Türkiye'nin dramı, bu tür fukaraların, beyaz yakalı 
gökleklerine şık ve pahalı kravatlar, takarak, en yük
sek yerlere gelmelerinde, oradan kendi ülkelerine, o 
ülkenin insanlarına, hatta dünyamıza nizam vermeye 
kendilerinde hak görmelerindedir. (C. H. P. sırala
rından «Bravo:> sesleri, alkışlar) 

Kim Marksist, kim değil; bunu bilmemek 21 nci 
yüzyıla doğru, bir hükümetin başı için, o devletin en 
yüce, en saygıdeğer kurumlarından biri olan TRT' 
ye getirilen başı için, utanç verici bir şeydir bu kri
terleri hâlâ bilmemek. 

Konuşmamın başlarında, Cephenin kuruluşundan 
bu yana 463 gün geçtiğini söylemiştim. Bundan 457 
gün önce 5 Nisan 1975 günü Sayın Demirel, Hükü
met Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk 
haftalık görüşmesini yaptı. Bu toplantıdan çıkarken 
de gazetecilere «Enflasyon, bir ülkenin fukara zümre
lerini ezen ve ekonomisini çıkmaza sokan bir durum
dur. Biz, zaten dünyada enflasyon şampiyonu olduk. 
1974'te dünyanın en pahalı memleketi biziz. Biz, 
enflasyonla savaşmak, yoklukla pahalılıkla, fukara
lıkla savaşmak için hükümetiz» dedi, 

463 gündür Cephenin fukaralıkla nasıl savaştığını 
da önceki Pazar günü Karataş televizyonunda yayın
lanan bir İstanbul programından öğrendik. 

HASAN CERİT (Adana) — Şaban o. 

BAŞKAN —• Rica ediyorum, rica ediyorum, yeri
nizden konuşmayınız efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — İstanbul'da dilen
ciler azalıyormuş değerli arkadaşlarım. Çünkü, bu in
sanların bir çoğu şimdi dilenme yerine köşe başların
da kaçak Amerikan sigarası satıyorlarmış... 

Polisle köşe kapmaca oynayarak, yakalandığı za
man mahkemeleri ve cezaevlerini boylamayı göze ala-
:ak yapılan bu uğraştan da herhalde Sayın Başbakan 
kendisine özel bir pay çıkartmayacaktır; ama biz, 
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ülke ekonomisinin bugün girdiği içinden çıkılmaz du
rumdan Cepheyi ve onun başını sorumlu tutacağız. 

Türkiye 1975 yılına; yani Cephenin işbaşına geldi
ği yık, kısa ve orta vadeli borcu hemen hemen olmak
sızın girmiştir. 

1974 Ekiminin sonunda döviz rezervimiz 
1 940 000 000 dolardı. Eskiden kalan 200 milyon dolar 
kadar dövize çevrilir mevduatımız vardı. Transferi 
bekleyen de 500 - 600 milyon dolardı ve 1,4 milyar 
dolar kadar kesin ve net döviz rezervimiz vardı. Bu
gün döviz durumu, tersine 1 660 000 000 borçlu oldu-
ğurnuzu göstermektedir. 

Fiyat artış hızı, geçen yıla oranla iki kat yüksel
miştir. Bu, bütün dünyada istikrarın görüldüğü bir 
dönemde olmakta ve Türkiye, enflasyonist bir burgaç 
içine girmektedir. 

Sayın Demirel'dn «Dünyanın en paihalı memleketi 
biziz» dediği 1974 yılında, 1973 yılına göre Ankara 
geçinme endeksinin artışı 4'ten 4,7'ye yükselmiştir. 
1975 yılında bu artış 10,7 olmuştur, İçinde bulundu
ğumuz yılın ik beş ayında ise artış, % 8,6'dır. 

Sayın Demirel de bu artışı kabul etmekte, yılın ikin
ci yarısında bu artışı indireceğini söylemektedir. Oysa, 
bir tarım ülkesi olan Türkiye'de ekonomik yasalar, fi
yatlardaki asıl artışın yılın ikinci yarısından sonra 
hızlandığını saptamıştır. 

. Sayın Başbakana kalırsa, fiyat artışları gıda mad
delerinden gelmektedir. Oysa asıl artış, sanayi ürünle
rinde ve girdi fiyatlarında olmaktadır ve bunun far
kında olduğu için Ticaret Bakanlığında hazırlanan 
endeksleri düşük göstermek amacıyle önlemler alın
maktadır, 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin hemen bütün ma
muller için önerdiği zam istekleri geçen yıl, 1975 Se
nato seçimleri dolayısıyle zorla bir miktar tutulmuş
tur; ama gerçekler siyasal amaçlı barajı zorlamakta 
ve yer yer yıkmaktadır. Önümüzdeki aylarda tamamen 
tutulamaz olacaktır. 

1974 yılı Ağustos ayında bir kilo ekmeğe 250 ku
ruş veren• tstanbül'lu, şimdi aynı ekmeği 438,50 kuru
şa alabilmektedir. Aynı tarihlerde koyun eti % 72,5, 
peynir % 62,4'lük artış göstermiştir. 

Şayet ben, bu konuşmayı yaparken yenisi de ye
tişip, açıklanmadıysa, resmen ilân edilen son zam, 
sıvı gaz ücretlerinedir. Bu zamdan sonra, ev kadını 
mutfak tenceresini kaynatırken, herhalde Cepheye ve 
liderine bayır dua edemeyecektir". 

Sayın Demirel, bugün Adalet Partisi Grupunda 
«Hükümet ederken bazı sevimsiz görünen işleri mem-
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leketin büyük menfaatleri için uygulamak bir zaru
rettir» diyorlar, 

İşin içine bir defa memleketin büyük menfaatleri 
zarureti girdi mi, bu, yeni zamlara, yeni kapılar aç
mak demektir. Daha geçenlerde aynı Sayın Demirel 
petrole zam olmayacağını da söylüyordu. 

Serbest piyasada fiyatlar yükselirken, resmî fiyat
ları, özellikle kamu sektörünün ürettiği mallarda dü
şük tutmanın sakıncası artık Başbakan tarafından da 
kabul edilmektedir; ama atı alan Üsküdar'ı geçmiş, 
demir - çelikte olduğu gibi vurguncu vurgununu vur
muştur, istifler yapılmıştır. 

Biz, «Halktan yana politika izlenmeli» dedikçe, bu
nun ne anlama geldiğini sorar Sayın Demirel. 

Bir defa daha örnekleyelim : Demir - çelik fiyat-
larıyle Cephe, çift fiyat uygulamıştır bu sektörde. Ser
best piyasada; yani gerçekte 9 lira; ama-.resmen 5.lira... 
İş adamları ucuz demir almış, paihalı satmışlardır. 

Eeövit iktidardayken, fiilî ve resmî fiyatlar ara
sındaki fark kaldırılmıştı ve gayri meşru kazanç ön
lenmiş, gelir kamuya aktarılmıştı. 

İşte, halktan yana politika budur. Halktan yana 
politika, çimentonun üretim kapasitesini çok küçük 
yatırımlarla ve mevcut tesislere küçük değirmenler 
eklenerek arttırmak, böylece yazın 23 dolardan çimen
to ithal edip, kışın 20 dolara ihracat yaparak vergi ia
desini de -ekleyip yâra, akrabaya yeni milyonlar ka
zandırmamaktadır. Çimento fiyatlarındaki artışın so
rumluluğunu da, Sayın Demirel'in gazetesi Son Hava-
dis'te sadece Millî Selâmet Partili Sayın Bakanın omu-
zuna yüklemek de bir siyasî çıkarcılıktır arkadaşla
rım. Bu gazetenin, 10 Mayıs 1976 tarihli * nüshasında 
sunî sıkıntıya sebep olarak Millî Selâmet Partili yet
kililerin partizanca keyfî tahsisleri gösteriliyor. Şi
kâyeti niye bize düşüyor; onu da anlayamıyorum; Sa
yın Kazan çıktı burada, Hükümetten çok memnun ol
duklarını anlattı. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Gayet tabiî, 
hep senin zamanında... 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Tabiî, gayet tabiî, 
sizin o kadar işinize geliyor ki..< 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuşmayınız 
efendim. 

ORHAN BÎRGİT (Devamla) — Geride bıraktığı
mız dönemin son altı ayı, yatırımların, özellikle özel 
sektörde sanayi yatırımlarının azaldığı bir dönem ol
maktadır. Kamu yatırımlarının maliyetleri iki yıl önce
sine oranla % 86 artarken, Başbakanın 15 Haziran 
1975 tarihli basın toplantısında kesin sözlerle tek tek 
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saydığı enerji santrallarının projeleri hâlâ meydana çık
mamıştır, yerleri belli değildir, ödenekleri yoktur. Öte 
yandan, kim önce açıklar ve söylerse o kazanacak-
mışcasına Cephe önderleri arasında nerede, ne za
man, neyin yapılacağını ilân edebilme yarışı başla
mıştır. Yarış sadece, projeleri olsun, olmasın, bu ya
tırımların yerleri ve isimlerinde değil, tutarlarında-
dır. Milyarlar yerlerini trilyonlara terketmiş ve «Cid
diyetsiz Hükümet» imajı bu alanda da yerleşmiştir. 
Fabrika yapan fabrikalar, motor sanayii, trilyonlar... 
Hükümetin her kanadı için ayrı ölçülerde düzenlenen 
temeil aıtma törenleri... Kimine Başbakanın mesaj da
hi göndermediğinin gözden kaçmadığı... Hepsi güzel, 
ama bu tesislere gerekli enerjiyi sağlayacak 50 bara
jın ıhlkâyesi ne oldu? Projeleri ne oldu? Ödenekleri 
ne oldu? 1076 Bütçesinde yedi sulama barajının top
lam bedeli olarak 850 milyon lira yerine sadece 4 mil
yon lira konulmuştu. Yani her biri için 100 biner lira. 
33 sulama projesinin maliyetleri, 1 840 000 000 lira
dır. Bütçeye bunlar için konan ödenek 7 milyon lira
dır. Gene her biri için 100 bin lira ve yılın da yarısı 
geçmiştir, dövizler bitirilmiştir. Böyle bir ortamda hâlâ 
yatırımların gerçekleştirilebileceğinden bahsetmek, 
Karataş televizyonunda «Tatlı Cadı» adiyle oynatılan 
ve insanların hayal gücü ile de yaşayabilecekleri ima
jını yaratmaya çalışan senaryoların yazarları ile Sa
yın Demird'in aşık atmaya kararlı olduğunu ortaya 
koyar. 

1975'in ilk beş ayında 435 milyon dolar olan işçi 
dövizleri, bu yılın ilk 5 ayında 123 milyon eksiği ile 
312 milyon dolardır. AVrupa'daki ekonomik canlan
maya rağmen işçi dövizlerimizdeki bu % 30'lük eksil
me, sıladaki işçilerimizin ülkemizin ekonomik hayatı
na umutsuz bakmalarındandır. Hükümet de bunu bil
diği için büyük aracı faizi ile devreye yabancı bir Al
man bankasını sokmak zorunluluğunu duymuş, ulu
sal bankalarımızın Federal Almanya'da bu amaçlarla 
temsildili'k, ajans, ya da şube açtığını unutmuş görün
mek zorunda kalmıştır. 

İşçi dövizlerindeki azalmanın bir başka nedenini de 
itlhalâtçının karaborsadan döviz alarak ithalât yapma 
zorunda kalması ve elini bu amaçla yurt dışındaki iş
çilerimize uzatmasında aramak gerekir, 

Makine - Kimya Endüstrisinin 800, Demir - Çe-
lik'in 300 milyon liraları transfer için,' bir kısmı geçen 
yılın ortasından olmak üzere beklediği de dikkate alı
nırsa, ekonomimizin Cephe elindeki bilançosu daha 
da kötümser bir tablo ortaya koymuş olur. Kamu sek
töründeki bu transfer bekleyişlerine sırtını çevirdiği an

laşılan Başbakan, geçen yılın bugünlerinde transfer
lerde beklemenin söz konusu olmadığını söylüyordu. 
Şimdi daha çelişik beyanların sahibidir. Bir yandan 
dış ödemeler dengesindeki sıkışıklığı kabul ediyor, öte 
yandan günde asgarî 40 milyon dolarlık transfer ya
pılacağından bahsediyor. Geçen hafta sonunda 625 
milyon dolarlık, yani 10 milyar liralık transfer yapıl
dığını ileri sürüyor. Bu ölçüde transfer yapıldıysa, 
Makine Kimya Endüstrisi gibi ulusal savaş sanayii
nin hammadde ihtiyacı için döviz bekleyen bir ka
mu kuruluşunun ve TEK'in ihtiyaçları niçin karşı-
lanmamâktadır? Makine Kimya Endüstrisinin 1975 
Temmuz ayından beri beklediği ve üç defa tekit et
tiği «fişek şeridi», nisandan beri beklenen «namlu» 
ihtiyacı, sekman talepleri de 625 milyonluk transferin 
içinde midir? Seçenekler nereye ve kimlere yapılmış
tır? Yok^a, gerçek transfer tutarı 300 milyon dolar ci
varındadır da, Başbakanın verdiği 625 milyon doların 
önemli bir kısmı transfer vaadi midir? 

Değerli arkadaşlarım, sınırlı bir süre içinde ekono
mimizin tüm sorunlarını ele alma olanağı yoktur. Bu 
nedenle, Demirelin bu politikasıyle Türk ekonomisi
nin 1977 ekimine kadar sağlıklı bir şekilde götürüle
meyeceğini ve hastalığın daha da artacağını söyle
mekle yetineceğiz. 

Bu tutum, ülkede işsizliği da'ha da artıracaktır. 
Ciddî yatırımların yerine, ancak temel aıtma tören
lerinin yapılmasını sürdürecektir. Böyle bir tutum, 
Türkiye'yi büyük sosyal bunalımlara götürecektir. 
Komünizm ülkemizde ciddî bir tehlike olursa, De
mirci'm ekonomimizde sürdürdüğü bu tutumun doğu
racağı bunalımlardan sonra olur. Demirel, o nedenle 
komünizm tehlikesini başka yerlerde değil, kendi tu
tumunda aramalıdır. 

Sosyal Güvenlik önlemleri adı altında çıkarılan 
bazı yasalarla ciddî düzenlemeler yaptığını sanıyorsa, 
Sayın Başbakan bir defa daha yanılmaktadır. Çünkü, 
bunların çoğu göstermelik olmaktadır. Sadece isim
leriyle sosyal güvenlik önlemleri getirdiği kanısını ver
mektedir. Memur maaşlarına 11 katsayı isteğimize 
karşı çıkarken Başbakan, asıl sorunun küçük memu
run derdine çok daha yardımcı olmak olduğunu söy
lüyordu bu kürsüden. Nerededir en az geçim indirimi 
için Hükümet tasarısı? Cumhuriyet Halk Partili par
lamenterlerin getirdiği teklifi, Parlamentoda çoğunlu
ğu düşürerek engelleyeceksiniz, daha sonra iktidar 
partilerinin oylarıyle reddedeceksiniz, gerekçe olarak 
da, Hükümetin hazırladığı bir tasarının kanunlaşma
sını amaç edindiğinizi söyleyeceksiniz. Oysa o tasarı, 
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geniş ve yoksul kimseler için değil, daha çok iş adam
larının en az geçim indiriminden yararlanması için 
hazırlanmıştır. O arada, sadece büyük ve belirli me
murlara yardımcı olacak yan ödemeleri getirecek, 
sonra da asıl sorunun küçük memurun derdine çözüm 
bulmak olduğunu söyleyeceksiniz. Bu yan ödemeler
den sadece küçük memurların değil, emeklilerin de 
yararlanmadığını ve onların her geçen gün daha da 
artan hayat pahalılığının girdabında çırpındığını unut
muş görünerek, çıkarttığınız bu türlü yasalara «-Sosyal 
güvenlik yasaları» adını verip, övüneceksiniz... 

Toplu sözleşmeler bile bu hayat pahalılığında işçi
nin tam bir refah düzeyi içine girmesini sağlayama
maktadır. Gelirin üçte birini alan emekçilerin, vergi
nin üçte ikisini ödediği bu düzende toplu sözleşmeler
le artan işçi ücretleri daha çok devletin vergi gelirle
rine yardımcı olmaktadır. Hayat pahalılığındaki artı
şın % 30'a doğru yol aldığı bir dönemde emekliler 
için getirilen tasarı da Cumhuriyet Haîk Partisi Gru-
punun emeklilerin yararına sağlamak, istediği düzelt
melerin Cephe partilierince engellenmesi de mi sos
yal güvenlik sağlama adına yapılmıştır? îstediğiniz 
kadar radyolarda emeklilerin hayat düzeyine artış 
sağlandığını ileri süren demeçler verin, 42 yıl 10 ay 
bu Devlete hizmet vermiş 1970 öncesi bir emekli me
murun bir ayda eline, sizin sosyal güvenlik tasarısı 
dediğiniz ve şimdi kanunlaşan yasayla, sadece 50 ek
mek fazla alabilecek kadar para geçirttiniz. Bunun ne
sine sosyal güvenlik diyorsunuz? 

Bursa'da iki ayrı konfederasyona bağlı işçilerin 
cinayetle sonuçlanan kavgası için Sayın Demirel, 
«Sendika seçme hakkında umarım aklı selim hâkim 
olur» diyor. Sayın Başbakanın işçilerden istediği o 
aklı selim, kendisine ve Cephe gruplarına daha evvel 
hâkim olsaydı da, Cumhuriyet Halk Partisi milletve-
kiıllerinıin getirdiği referandum tasarısı reddedilme-
seydi. 

Buraya kadar söylediklerimi şöyle özetleyebilirim : 
Ülkeyi birleştirici, bütünleştirici, barışı sağlayıcı ve 
milliyetçi amaçlarla kurulduğu ileri sürülen Demirel 
cephesi İktidarı, birleştirme yerine, daha çok bölünme
yi, hatta kendi ortaklan arasında da bölünmeyi, sokak
taki anarşiyi devlet kadrolarına da sıçratmayı sağlamış
tır. Hayatı daha da pahalılaştırmış, ekonomimizi için
den çıkılmaz bunalımlara doğru sokmuştur. Bu durum
dur Demirel'i gittikçe daha asabi yapan ve bu gidiş
tir halkın dikkatlerini başka yerlere çekmek için her 
gün yeni senaryolar, yeni düşman hedefleri yaratmak 
çabasıyle Sayın DemireiPin uykularını kaçırtan... 
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Daha geçenlerde bir soruyu yanıtlarken, Cephe or
tağı Millî Hareket Partisinin yan örgütleriyle ilgilT 
suçlamalar için «Suçlanan Millî Hareket Partisi lideri 
bunlara rahatlıkla o kadar çok cevap vermiştir ki, bi
zim cevap vermemizi gerektirecek hiçbir şey bırakma
mıştır» diyordu. Bu sözîlerinden sadece 3 gün sonra 
Sayın Başbakanın da bu konuda cevap vermesini ge
rektirecek bir olay oldu. Anayasa Mahkemesi, Millî 
Hareket Partisinin yurt dışında örgüt kurduğunu 
saptayan Cumhuriyet Başsavcısının açtığı davaya bak
tı. Yurt dışında örgütü olmadığını, Yüksek Mahkeme 
önünde bildiren, resmî temsilcisi vasıtasıyle bildiren 
bu partinin yalan söylediğini de belirterek, durumu Si
yasî Partiler Yasasına aykırı buldu Ve Hükümetin en 
küçük ortağına 6 aylık bir süre tanıyarak ihtarda bu
lundu. Bu karardan sonra Bay Türkeş, Demirel'e her
halde söyleyecek bir şeyler bırakmış olmaktadır... 

Başbakan bu kürsüden, Hükümetinde temsil edi
len ve hem gerçek dışı beyanda bulunduğu, hem ya
sa dışına çıktığı Anayasa Mahkemesince saptanan ve 
Türkiye'yi dost dış ülkelerde de güç durumda bırakan 
küçük ortağı hakkında rahatlıkla konuşması gerek
mektedir. Düşüncelerini söylemelidir; ama ortağı 
Millî Hareket Partisinin, yüksek mahkeme önünde 
gerçeklere aykırı beyanda bulunması Sayın Demirel 
için tedirginlik yaratacak bir durum değildir. Çünkü, 
asıl gerçek dışı beyanların sahibi kendisidir. 

Kaldı ki... 
BAŞKAN — Sayın Birğit, 5 dakikanız kalmıştır 

efendim. 
ORHAN BİJRGİT (Devamla) — Bütün bir sağ 

Cepheyi kendi komutasında ve kendi partisi içinde 
eritmeyi amaç ettiği artık gün ışığına çıkmış olan Sa
yın Demirelin, Millî Hareket Partisinin bugün girdiği 
çizgiden üzüldüğü mü, yoksa memnun mu olduğu 
dahi tartışılır haldedir. Aylardır, herkesten önce ken
di eline geçmesi gereken raporlar ve belgelerden do
layı, yakın ülkü arkadaşlarının dikkatini çekeceğine. 
gösterdiği müsamaha, onları bu yasa dışı ve dönüşü 
olmayan yolda daha ileriye gitmeye zorlamış olabilir. 

Koalisyon Protokolüne bağladığı, ortaklarına ver
diği sözleri tutmamış bir kimsedir . Sayın Demirel. 
Protokolde Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün, Cep
henin Millî Selâmet Partisi kanadına bağlanacağına 
değin bir koşul vardı. Bu koşulun gerçekleştirilmesini 
sağlamak, bir kararname işi bile değil, bir onaydan 
ibarettir. Demirel, bütün bir ustalık içinde ve o kendi
sine özgü gerçek dışı beyanları siyaset yapmanın baş 
koşulu saymasjyle övünen tabiatı içinde aradan 15 ay 
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geçtiği halde, bu sözünü de tutmadı. Bu yüzden Cephe
nin büyük ve ortanca ortakları, bu kesimle ilgili ka
rarnamelerde uyuşamıyorlar. Bu yüzden, aylarca Dev
letin dış basın temsilciliklerinde görevli basın uzman
ları maaşlarını alamadılar. Bu yüzden Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğü ile ilgili kadrolar çıkmıyor, ata
malar yapılamıyor, kira ücretleri ödenemiyor. Bu 
yüzden dış temsilciliklerimizde çalışan 24 yabancı uy
ruklu mahallî memur, marttan bu yana maaşlarını 
alamıyorlar ve angarya altındaymışcasına çalışıyor
lar. Tabiî Devletin dışarıdaki itibarı da zedeleniyor. 
Yoksa bizim umurumuzda bile değil Demirel'in Millî 
Selâmet Partisine verdiği sözü tutup tutmadığı. 

Niçin, anlamıyoruz, niçin Millî Selâmet Partili Sa
yın bakanlar Hükümetle bu konudaki anlaşmazlıkla
rını birtakım devlet memurlarının maaş almaması pa
hasına sürdürüyorlar? Onların ekmeğini keserek sür
dürüyorlar ve bunu kendi ekmeklerini yerken, o lok
malarını yerken nasıl rahatlıkla yapabiliyorlar? 

Şimdi, kendisine hedef olarak Cumhuriyet Halk 
Partisini mağlup etmeyi seçmiştir Demirel. Bu, as
lında bir hedef değildir, bir hayaldir 1976 CerVantes' 
inin... 

Onun içindir ki, her gün yeni iftiralar, yeni senar
yolarla çıkmaktadır. Geçen hafta bugün toplanan par
tisinin ortak grup toplantısında «ıBir zamanlar Istan-

. bufda Beyazıt Kulesine kızıl bayrak çeken kimse, şim
di Cumhuriyet Halk Partisinin il başkanıdır» sözleri
nin sahibi, isim ve.il adını vererek bu iddiasını ispat 
etmelidir. Her fırsatta söylediği, ama ne olduğunu bil
mediği anlaşılan «haysiyet ve şeref cellâdı» olmak iste
miyorsa, Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı bu id
diasını ispat etmeli ve bizim de elimizde bulunan bel
geleri ortaya koymamıza imkân vermelidir. Ama ken
di partisi içinde, işte isim vererek, yer vererek söyleye
yim; o tür kızıl bayraklar çekilirken söylenen «Enter
nasyonal»! söyletmeyi deneyen bir Sedat Börekoğlu, 
bugün Adalet Partisinin İstanbul Belediye Meclisi üye
sidir; 1976 İstanbul mitinginde de Genel Başkanını 
kürsüden halka taikdim edecek kadar partisinin çalış
malarında önemli söz sahibidir... 

1968 yılında, anarşik olayların kendi Başbakanlığı 
sırasında başladığı zamandan bu yana, Sayın Ecevit' 
in bu olaylar karşısında takındığı kesin ve açık tavrı 
en iyi bilenlerden, bilmesi gerekenlerden biri olmalı-; 
dır Sayın Demirel. Ama maksatlı bir kışkırtıcı ajan 
tutumu içine girmeyi, kendisine bu konularda anlayış-
sizlik ithamı yapanlara hak verdirteceik ölçüde tercih 
ediyorsa, bu bir Demirel planı gereğidir değerli arka
daşlarım. 
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Türkiye'yi 12 Marta nasıl getirdiğinin belirgin ör
neklerini Sayın Çağlayangil'in ve o zaman Hükümette 
bulunan Sayın Turhan Bilgin'in yaptığı açıklamalar, 
sıkıyönetim mahkemelerindeki belgeleri de pekleştire
cek ölçüde ortaya koydukları halde, Sayın Demirel, 
bugün de kendisi tekrar işbaşına gölir gelmez başla
yan anarşik olayları sadece af olayına bağlayarak, ge
ne belirli Demirel planını uygulamak istemektedir. 

Halk Partisi 12 Mart döneminin şiddet eylemleri
ne girişenleri dışında bütün suçluların affını istediğini 
saklamamıştır. Belirli bir suçun işleyicisini affetmek 
başka bir şeydir, onun düşünce ya da eylemini be
nimsemek başka bir şeydir. Adalet Partisi de 1973 se
çimlerine girerken, taraftar olduğunu söylediği adi suç
luların eylemine kol - kanat gerdiği için mi böyle bir 
girişimde bulunmuştu? Kaldı ki, Ecevit Hükümetimin 
getirdiği af yasası teklifinde Cumhuriyet Halk Partisi 
ile Millî Selâmet Partisinin ortak imzaları vardır. 
Parlamentonun reddettiği bu teklifin bugünkü hale 
dönüşünün şayet bir kabahatlisi varsa, bu da bir ya
sayı nasıl reddeceğini bilmeyecek ölçüde kanun yap
ma tekniğinden yoksun bulunan Adalet Partili sayın 
milletvekilleridir. 

BAŞKAN — Sayın Birgit bir dakikanız var efen
dim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim < 

Zira, yasa, Anayasa Mahkemesinde bu nedenle 
iptal edilmiştir. Bugünkü anarşik olayları, sadece af 
yasasından yararlananların eseri saymakta hangi bilgi
lere dayanmaktadır? Sayın Demirel'in bunu da belge
leri ile tek tek kanıtlaması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, 26 Ocak 1976 günü de Sa
yın Demirel buna benzer bir demeç vermişti. Yazılı 
soru ile Sayın Adalet Bakanına başvurdum; «Aftan 
yararlananlar kaç kişidir; kimlerdir ve bunlardan anar
şik olaylara karışarak mahkemeye verilenler aftan 
sonra kimlerdir; durumları nedir?» diye. Bana cevap 
verdi Sayın Adalet Bakanı, 16 Şubat 1976 günü : Ce
zaevlerinden tahliye olunanlarla bilâhara suç işlemek 
suretiyle tekrar cezaevlerine alınanlarla ilgili istatistik 
tutulmadığı için böyle bir bilgiye sahip bulunmadığını 
bildirdi. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Oysa bu 
konuda basına bile yansıyan bazı bilgileri açıklasa 
idi, aftan yararlananların arasında yeniden siyasal ci
nayetler işleyenlerin ve bu cinayetlere yardımcı olan
ların, Cephe Hükümetinin destekleyicisi katiller ol
duğu bir kez daha anlaşılacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Birgit, süreniz dolmuştur efen
dim. Son cümlenizi rica edeyim efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. Son paragraflarımı toparlıyorum. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica ediyorum efen
dim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — 15 aydır bu gibi 
kimseleri topluma kazandırmak için ne yaptığını söy
leyeceğine Sayın Başbakan, onları yeniden suça ite
cek, suç işletecek ortamı daha da genişletmekle meş
guldür aslında. 

Değerli arkadaşlarım, belki Sayın Başbakan diye
bilir ki, «Ben aftan yararlanarak dönenlerin topluma 
kazandırılacağını iddia eden ceza hukuku doktrinin
den yana değilim; bu inanıştan yana değilim.» Böyle 
olsaydı diyebilirdi. Demirel kardeşler 1974 affından 
yararlandılar; Ziraat Bankası kredilerine, ondan son
ra hayalî mobilyaya, ondan sonra Garanti Bankası 
olaylarına karışmazlardı diyebilir. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, süreniz dolmuştur efen
dim, 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Son cümlemi söy
lüyorum efendim. 

Fakat arkadaşlarım, ceza hukuku doktrininde bu 
bir görüştür; ama bir başka görüş daha vardır. Sa
yın Başbakanın karşısına dosyalı muhalefet olarak çı
kanlar vardır. Sayın Başbakanın yolsuzluk yaptığını 
söyleyerek çıkanlar vardır. Bunların hepsi, hepsi de
miyorum bunların bir kısmı Sayın Başbakana güven
oyu verecek şekilde, Sayın Başbakana göre ıslah ol
muş, onun yanına gitmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ediyorum efendim. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bunları topluma 

kazandırmak için harcadıklarının 1/10'unu diğer yurt
taşlar için Sayın Başbakan harcayamaz mıydı değerli 
arkadaşlarım? 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ediyorum, sözünü
zü kesmek zorunda kalacağım. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Nasıl toparlıyorsunuz efendim? Sü
reniz geçmiştir efendim, rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — İki dakika müsaa
de edin efendim, 

BAŞKAN — Süreniz geçmiştir efendim. İki daki
ka da geçmiştir. Rica ediyorum efendim tamamlayın. 
Efendim, kesin olarak karara bağlanmıştır, yetkim 
yok. En çok bir saat, rica ediyorum. Son cümlenizi 
söyleyin. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Milletve
killeri; Demirel Hükümetinin 436 günlük icraatını, 
60 dakikalık aritmetik bir kuralı 1 - 1 , 5 dakika aşa
madığım için,.. 

BAŞKAN — Efendim 4 dakika aştınız, rica ediyo
rum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın- Başkan, 
mütemadiyen uyarıyorsunuz, sizin yüzünüzden sözü
mü şaşırıyorum. 

BAŞKAN — Ama hilafı hakikat beyanda bulu
nuyorsunuz efendim. Başkanı itham ediyorsunuz, rica 
ediyorum, 

ORHAN BİRGİT (DeVamla) — Ben Sayın Baş
kanın yerinde otursaydım arkadaşlarım, şey yapar
dım... 

Tamamen anlatamıyorum, Cumhuriyet Halk Par
tisinin milliyetçilik anlayışını tamamen anlatamıyo
rum. Son sözlerimi söylüyorum. 

Buraya kadar Demirel Hükümeti zamanında ülke
mizin ekonomik durumunu, dış politika durumunu 
anlatmaya çalıştık ve en kutsal kavramların ne hale 
geldiğini zamanın elverdiği ölçüde anlatmaya... • 

BAŞKAN — Efendim, son cümlenizi söyleyin; rica 
ediyorum beni müşkül duruma düşürmeyin. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Efendim, ben görev yapmak zorundayım, İçtüzü
ğü tatbik etmek zorundayım. 

Rica ediyorum, son cümlenizi söyleyin efendim. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, biz bu Hükümet hakkındaki hükmümüzü ver
miş bulunuyoruz. Sınaya sınaya, adım adım gelerek 
vermiş bulunuyoruz. Önemli olan, Cumhuriyet Halk 
Partisinin, bu Hükümetin düşmesine inandığı için 
Gensorunun açılmasına beyaz oy vereceği değildir; 
önemli olan, Cephe içerisinde bulunan diğer siyasî 
partilerin ve kendilerini bağımsız olarak tanıtanların 
ne rey vereceğidir. Vatandaş onları da görecektir, tıpkı 
olayları gördüğü gibi, bizi de görecektir. 

Beni dinlediğiniz iç"in hepinize teşekkür ve saygı
larımla selâmlıyorum. Konuşmamı bir kaç dakika aş
tığım için - elimde kronometre yok - Sayın Başkan
dan da özür diliyorum. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim, özür dilemeye 
lüzum yok. 

Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmuştur. Ancak, 
Gensoru önergesi üzerindeki görüşmeler henüz ta
mamlanmamıştır. Gensoru önergesi üzerindeki gö
rüşmelerin bu Birleşimde bitirilmesi de Anayasa ge
reğidir. Bu itibarla Gensoru önergesi üzerindeki gö-
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ilişmelerin ve oylama işleminin tamamlanmasına ka
dar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oğuz 
Aygün'de. 

Buyurun Sayın Aygün. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Sayın Aygün, saat 19.00'dur efendim. 
A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (Anka

ra) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
gündemimizde bulunan Gensoru önergesi hakkında 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun görüşlerini 
Yüce Heyetinize arz etmek üzere huzurlarınızda bu
lunur ve sözlerime başlarken, Yüce Türk Parlamen
tosunun âdabına ve haysiyetine yakışır bir konuşma 
yapmaya gayret edeceğimi peşinen" arz ve ifade edi
yorum. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Ne ge
reği var?.. 

BAŞKAN — ©fendim, rica ediyorum, kendi üs
lubu. 

* OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu kürsüyü o se
viyede tutmak mecburiyetindeyiz ki, büyük Türk mil
letinin vakarını, kudsiyetini ve yüceliğini muhafaza 
edebilsin ve ona lâyık olsun. Bu ölçüler içinde fikir
lerimizi dile getirirken, kelime ve cümleleri itina ile 
seçmeye çalışacağım. 

Siyasî hayatımızın en büyük sıkıntısı mesuliyet 
hissini taşımayan beyanlardır. Elbette her hatip ne 
söyleyeceğini kendisi bilir ve kendi üslubu ile konu
şur. Ancak, demokratik terbiye ve haysiyetli politi
kada ne söyleneceği değil, çoğu kere, nelerin söylen
memesi gerektiğine dikkat etmek lâzımdır. Demokra
tik rejimin büyük nimetleri yanında birtakım güçlük
leri de vardır. Demokratik rejim sabır ve tahammül 
gerektirir. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Demokraside 
rahat çalamamak da var. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum ye
rinizden müdahale etmeyiniz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Her şey söylen
melidir. Ancak, söylenen her şey Yüce Türk Parla
mentosunun kudsiyetine, haysiyetine yakışır seviyede 
olmalıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Aziz milletimiz bu kürsüdeki konuşmalardan ren
cide edilmemelidir. Kendi temsilcilerini, Yüce Türk 
Parlamentosunun içerisine göndermiş olduğu görev
lilerini, kendi haysiyetine, kendi yüceliğine yakışır 
şekilde görmeyi istemek, Yüce Türk milletinin hak
kıdır. 

Tezyif ve tahkir edici sözler söylemek, galiz keli
meler kullanmak son derece kolaydır. Hatta bunları 
insanların dışındaki bazı canlılarda olduğu gibi, fiilî 
tecavüzlerle de süslemek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, muarızlarına fiilî teca
vüzde bulunmak, lisan zafiyetinin ve fikir dağarcığı
nın boş oluşunun açık delilidir. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Bu Yüce Türk Parlamentosunun bu kürsüsünde 
olan bazı hadiseleri hatırladığım için onları dile ge
tirerek konuşuyorum. Herkesi, her şeyi, her makamı 
ve hükümeti, Parlamento adabına yakışır şekilde ten
kit etmek hakkımızdır. Ancak, millet kendi temsilcisi 
olan ve kendisinin seçmiş olduğu parlamentonun 
içinden çıkartmış olduğu hükümetin haysiyetiyle oy
nanmasını tasvip etmez ve edemez. Çünkü, hüküme
ti tenkit başka, hükümet müessesesini tahrip etmek 
başka şeylerdir. Hiç kimsenin ne sebeple ve ne şe
kilde olursa olsun, bu müesseseyi tahrip etmeye hak
kı yoktur. Kendimizi mesuliyetsizlik çizgisine çeke
biliriz. Bizi bir hudutta tutan insan olmanın, hele 
Türk milletinin ferdi olmanın büyük iradesiyle müte
kâmil kişiler olarak, ağzımızdan çıkan kelimelere hâ
kim olmamız, bu mesuliyet anlayışının ve duygusu
nun sonucudur. 

Demokrasiye, bu müesseseye ve Yüce Türk mil
letine olan saygımız, bizi bir hudutta ve bir seviyede 
olmaya mecbur etmektedir. Bu duygularla Adalet 
Partisi Millet Meclisi Grupu adına cümlenizi sevgi 
ve saygılarla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından «Bra- . 
vo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; 
Gensorudaki iddia ve ithamların aslı yoktur. Çün
kü, çoğu evvelce kaziye-i muhkeme teşkil etmiştir. 
Tekrarı manasızdır, abestir; tou bir kere muteber de
ğildir. Tekrar edilirse, ısrar edeni küçültür, zor du
rumda bırakır. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Biz bu mukaddes 
çatının altında sabır ve tahammül ölçüsünü en geniş 
manada kurmaya ve korumaya mecburuz. 41 milyon I 
Türk'ün huzuru için buna ihtiyaç vardır. Bu mües- I 
sese içinde konuşan hatipler ve dinleyen sayın par
lamenterler hazımlı, anlayışlı ve toleranslı olmalıdır-

t I 

lar. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hazmı

nızdan şüphemiz yok. j 
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Politikada fikriyat, kinin, hasedin ve nefretin üze
rine inşa edilmemelidir. Fikirler hislerden tecrit edi-

« Ierek değerlendirilebilmelidir. Aksi halde, hisler de
ğiştikçe fikirler de değişik hüviyet ve karakter kaza
nır. Baş'ka bir tabirle, fikirler his denizinde, his âle
minde yüzen ve gıdasını ondan alan unsurlar halin
de olmamalıdır. Çünkü, böyle fikirlerin değer ölçü
sü düşük, gücü zayıf ve tesir sahası dardır. 

Bu önergede fikirlerinizi teşkil eden iddia ve it
hamlar, hislerinizin esiri olan köksüz ve cılız unsur
lar halindedir. Bu gensoru ile ne netice almak isti
yorsunuz? Almak istediğiniz netice, gösterdiğiniz he
def değildir. Almak istediğiniz netice ortaya koydu
ğunuz tema değildir. Siz, işaret ettiniz ve dikkatleri 
çektiğiniz noktaya değil, başka bir hedefe ve baş'ka 
bir neticeye ulaşmak istiyorsunuz*. 

Bu psikolojiyi tahlil etmek zorundayız ki, mese
leyi bütün çıplaklığı ile ortaya çıkarabilelim. Hedef, 
Türk milletinin huzuru, refah ve saadeti değildir. He
def, her ne pahasına olursa olsun veya memlekete ne 
getirirse getirsin, bu iktidarın gitmesi ve sizin iktidar
da olmanızdır. 

Siz, A. P. içindeki iktidar tecrübenizle başarılı ola
cağınızı zannediyor iseniz, içinde bulunduğunuz A. P. 
devrini muvaffak ıbir dönem olarak kabul ediyorsu
nuz demektir. Yok aksi kanaatte iseniz, yani tüm 
A. P. devrini 'başarısız kabul ediyorsanız; soruyorum, 
sizin yeriniz neresidir ve nereden hareketle iktidar 
olma arzu ve hevesi içinde bulunuyorsunuz? (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Millet, millet... (Gü
rültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin beyanları
nız ve iddialarınız o hale gelmiştir ki, içinde haklı
lık payı da olsa, göze çarpmıyor ve ka'le alınmıyor. 
(D. P. sıralarından gürültüler) 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hırsızların ya
nı değil. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, Sayın Ölçmen... Sa
yın Türkmen... Rica ediyorum efendim. Rica ediyo
rum efendim müdahale etmeyiniz. 

Sayın Aygün, müdahaleli cevap vermeyin, konuş
manıza devam edin efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Çünkü, mühim 
olan hareketlerinizin ruh ve manasıdır. Bu ruh ve 
mana yapıcı değil, yıkıcıdır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Samimî ve dost

ça değil, hasmane ve gaddardır ve de zalimdir. Pire 
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için yorgan yakan bir mana taşımaktadır. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Hırsızların 

karşısında öyle oluyor. 
BAŞKAN — Sayın Önsal, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi kalkıyor, 

bu Hükümeti yıkmaya çalışıyorsunuz. Şikâyetleri
nizde bir yenilik yoktur. Çalınan hep aynı plaktır... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsızlı
ğı yıkmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan rica ediyorum 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Siz içinde olma
dınız mı, o iktidar makbul değildir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Siyonist 
uşaklarını yıkmaya çalışıyoruz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu önerge, her 
gün biraz daha yıpranan ve kuruluş nedenleri itiba
rını yitirmiş olmasına rağmen, efkârı umumiyede var 
olduklarını ispata yeltenen bir teşebbüsten başka bir 
şey değildir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Bu ise, bu. gensoru ile efkârı umumiyede büyük 
bir hata ve yanılgının bir kere daha tescili olacaktır. 

Demokratik Partinin, iç ve dış siyasetimizi ilgi
lendiren basındaki ve radyodaki bütün beyanlarını 
toplayıp, bir değerlendirmeye tabi tutsak, bu beyan
ların çok büyük bir kısmında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin ve onun başı... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsız
ların gırtlağına yapışıyoruz, gelip dinlemiyor bile. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum, 
müdahale etmeyin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Sayın Demirel' 
in, neyi iyi yapıp, neyi iyi yapmadığından dolayı tes
pite muhatap olduğunu kestirmek en bitaraf kişile
rin dahi içinden çıkacağı ve neticeye ulaşacağı bir 
husus değildir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bediî Faik gibi de
mokrat düşmanlarını değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen?.. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu beyanların bir 

kısmının da altında... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Özer Ölçmen?.. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Ölçmen, 

biz, siz konuşunken Sayın Adalet Partisi Grupu ola
rak sizi sabırla dinledik. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Ben mü
dahale ediyorum. Sayın Aygün rica ediyorum efen
dim. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) - Cevap verecek ha- I 
liniz yoktu da ondan. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu beyanların bir 
kısmının da altından Demokratik Parti imzasını kal
dırıp da... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Verece
ğiniz cevap yok ki. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, şimdiye kadar sü- I 
kûnetle müzakerelere devam ettik. Sayın Ölçmen, 
Sayın Korkmazcan rica ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... bitaraf bilir
kişilerin takdirine sunarsak, bu beyan ve tenkitlerin I 
Hükümeti yıkmayı hedef tutan... I 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Başkan, 
susturun. " I 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ediyorum. Siz- I 
den de rica ediyorum efendim. I 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Ve uzun zaman
dan beri mücadelesinin içinde olan «Sol Anamuha- I 
lefet Partisi» nin 'beyanlarıdır diyeceklerinden -hiç I 
kimsenin şüphesi yoktur. I 

Demokratik Partinin İçendi içinde halihazırda 
1965 - 1969 A. P. iktidarı yıllarında bugün tenkide 
tabi tuttukları meselelerin bakanlıklarını yapmış 
muhterem kişileri de vardır. O günün muhterem ba- I 
kanları, bugünün tenkitçileri olarak hiç bir realist J 
ilâç mertebesinde tedavi ve teşhis için bir fikrin sa- I 
hiıbi değillerdir, samimî değillerdir. { 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Dosyasını ge
tiren onlardır. I 

BAŞKAN — Sayuı Türkmen, rica ediyorum, sü
kûnetle dinleyin lütfen. I 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Çünkü, Adalet 
Partisinden ayrılışlarındaki duygulan ve hırsları, bu- I 
gün Sayın Demirci'm şahsında, Cumhuriyet Hükü- I 
metinin yıkılışı gibi hiç bir milliyetçi, memleketsever I 
görüşle bağdaşmayan 'kin ve garaza dönüşmüştür. 
İşte bu önerge, bu duyguların ilâmıdır. 

Cumhuriyet tarihimize 'bakınız, ne araştırma^ ne 
soruşturma ve ne de Gensoru müesseseleri, gelmiş I 
geçmiş bütün hükümetler dahil, hiç bir zaman cid- I 
diyeti bu kadar şüphe edilen bir tarzda suiistimal I 
derecesine varan, hizmeti durduran, efkârı umumiye- i 
yi telâşa veren bir şekilde kullanılmamıştır. I 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Konuyla ne 
ilgisi var? Yuvarlak lâfları bırak. I 

BAŞKAN — Sayın Önsal, rica ediyorum. I 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunu bu tarzda I 

kullanmak... I 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — İddialarımızı ce
vapla. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ediyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Aslında Genso
ru veren kişileri ve bağlı bulundukları partiyi millet 
huzurunda itibarlı kılmaz ve zedeler. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
susturun. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale ediyorum ben. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Onları otur

tun. 
BAŞKAN — Efendim, gerekli müdahaleyi yapı

yorum, siz de oturunuz, rica ederim efendim, oturu
nuz efendim siz. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Vazifenizi ya
pın. 

BAŞKAN — Başkan vazifesini yapıyor efendim, 
hatırlatmanıza lüzum yo'k. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Arkadaşımız; «İd
dialarımızı cevaplayın» diyor. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Cevaplayın. 
BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ediyorum efen

dim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hukukta olsun, si

yasette olsun beratı zimmet asıldır. Gensorunun he
defi. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Bizim alnımız
da leke yok. 

BAŞKAN —• Sayın Türkmen, rica ediyorum efen
dim. Bu şekilde müzakerelere devam edemeyiz efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Gensorunun hede
fi Sayın Süleyman Demirci'dir; ama Sayın Demire!, 
millet huzurunda olduğu kadar, milletin temsilcisi bu 
Meclis huzurunda da her zaman hesabını vermiş, 
ümit ve tahminlerinizin fevkinde aldığı itimat ile 
şevkle, şerefle, itibarla, daha kuvvetli bir insiyatifle 
başarılarına başarı ilâve ederek hizmete devam et
mektedir ve de edecektir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Çalmaya 
devam ederek. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum 
efendim. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Çalmalara de
vam ediyor, hırsızlığa katılarak devam ediyor; senin 
gibi uşaklar da devam etmektedir. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum, bu şekilde müzakerelere devam etmemiz 
mümkün olmaz efendim. 
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Demirel 
bir Koalisyon Hükümetinin başıdır... 

HÎLMÎ TÜRKMEN (Samsun) — Hırsızlık ka
tarak devam etmektedir... (Gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Anarşiyi sokak
ta niye arıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, bu şekilde hitap 
edemezsiniz efendim. Sayın Türkmen, size ihtar ce
zası veriyorum efendim. 

M. İSMET ANG1 (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğü tatbik edin. 

BAŞKAN — Efendim, ihtar attim ve ihtar ce
zası verdim. Buyurun oturun efendim, rica ediyorum. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Sayın Demirel, bir Koalisyon Hükümetinin başıdır. 
Bu Hükümetin programı Meclislerimizden tasvip 
görmüş ve geçmiştir. Eğer buna aykırı bir tutum ve 
tatbikat var ise, bu aslında peşinen ve başlangıçta 
kendisine itimat oyu vermeyen Demokratik Parti
nin değil, ona itimat oyu veren Adalet Partisi, Millî 
Selâmet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Milliyetçi 
Hareket Partisi ve muhterem bağımsız milletvekille
rinin hakkıdır. Siz daha güvenoyunun başlangıcında 
Hükümeti külliyen reddetmişsiniz; bırakmıyorsunuz 
ki bizler de, iktidarı oluşturan ve ona itimat oyu ve
ren parlamenterler olarak denetim görevimizi ya
pabilelim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Uşaklığa 
devam edin. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan rica ediyorum 
efendim. (A. P. sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Böyle ithamlara 
müsaade edilemez. 

BAŞKAN — Efendim ne yapabilirim? Ne ya
pabilirim efendim?.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Bu Mecliste 
milletvekilleri uşak olamaz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Aynı şeyi 
siz de yapıyorsunuz efendim. Aynı şeyi siz de yapı
yorsunuz. Buyurun oturunuz efendim. Rica ediyo
rum efendim, oturunuz. Size oturun diyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hükümeti, Hükü
met üyelerini eleştirelim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın 
başlangıcında... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Anayasa
nın 89 ncu maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Sayın Korkmazcan, mecbur etme
yin beni efendim. Rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Konuşmamın baş
langıcında demokrasi eğiliminde sabrın ve tahammü
lün gerekli olduğunu neden söylediğimi, fiilen şim
di siz ortaya koyduğunuz tablo ile benim peşinen 
söylediğim sözleri doğruluyorsunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ahlâk 
yok ki... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, istirham edi
yorum, rica ediyorum; ceza tertip edeceğim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ama onların 
tahammülü aşağılık. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum. Şü 
ana kadar gayet sükûnetle müzakereleri yürüttük. Ri
ca ediyorum efendim, yapmayınız, etmeyiniz efen
dim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ama onların 
gidiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ediyorum ko
nuşmanıza devam edin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bırakmıyorsu
nuz ki Hükümeti oluşturan parlamenterler olarak 
Hükümet üyelerini eleştirelim, onlara istikamet ve
relim; var ise hatalarını tashih için zorlayalım. Biz 
eksik ve kusurların tashihi yerine, sizin haksız, mes
netsiz iddia ve iftiralarınızın millî müesseseleri tah
ribine mani olmak için enerji ve zaman harcamak
tayız. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Komünistler
le işbirliği yapmıyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Ön-
sal, rica ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Aslında siz bu 
tutumunuzla mevcut iktidarın yönetici kadrosuna güç 
katmaktasınız. Ne yaptığınızın ve neye hizmet etti
ğinizin farkında mısınız? Mesele tahriptir, millî mües
seseleri tahriptir; yapıcılık değil, sadece ve sadece 
tahriptir. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Yazmak, 
sormak hakkımız değil mi yani? 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale diye bir hak 
yok efendim. Yok efendim, böyle bir müdahale hak
kı yok efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Alın elinize kaz
mayı, Süleymaniye'yi kolayca yıkarsınız, ama yap
manız için bir koca Mimar Sinan'a ve bir muhteşem 
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Kanunî Sultan Süleyman'a ihtiyaç vardır. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Süleymaniye'-

nin manasını sen biliyor musun? 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum efen

dim. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Namuslu bir 

kızın ırzına tecavüz eden sensin. 
BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum efen

dim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Tahripte değil, 

yıkmada değil, yapmada ve inşa edip yükseltmede 
birleşelim. (D. P. sıralarından ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen.., 
Sayın İdare Âmiri arkadaşlarım müdahale etse

nize efendim. 
Sayın İdare Âmiri arkadaşım, Sayın Ergül siz

den rica ediyorum efendim... 
Rica ediyorum efendim... 
Buyurun efendim, devam edin lütfen. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi bakiniz 

muhterem milletvekilleri... 
FARUK SÜKAN (Konya) — Bu, adani değil... 
BAŞKAN — Sayın Sükan, rica ediyorum efen

dim. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Süleyman Bey seni 

kapısından sokmadı. 
BAŞKAN — Sayın Sükan, bu şekilde bir usu

lümüz yok efendim. Efendim, rica ediyorum Sayın 
Sükan, bu şekilde bir âdetimiz yok efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Sükan, sen 
Adalet Partisinin içerisine girdiğin tarihlerde ben 
Adalet Partisinin içinde idim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sen meslek haysi
yetine riayet etmeyen şerefsiz bir adamsın. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Irz düş
manı... 

BAŞKAN — Sayın Sükan... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Sükan, be

nim siyasî mazim senden temizdir. 
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, cevap 

vermeyin, siz konuşmanıza devam ediniz efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Benim siyasî ma

zim senden evveldir . 
FARUK SÜKAN (Konya) — Sen şerefsiz, adi 

bir adamsın... 
BAŞKAN — Sayın Sükan, rica ediyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bir insana aynı li

san ile hitap etmek, fevkalâde kolay; ama bana ya
kışmaz, bana yakışmaz. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Neler varsa söyle
yin. Komünist hamileri!.. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, yakıştıramıyorum size. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Memleketi komü

nist yapacaksınız siz. 
BAŞKAN — Sayın Sükan, size rica ediyorum ve 

ihtar ediyorum efendim. (D. P. sıralarından gürül
tüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem Baş
kan, bunlar benim zamanımdan düşülüyor mu efen
dim? 

BAŞKAN — Şüphesiz efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR -(Bolu) — Kendine güve

nen dışarı çıkar. 
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ediyorum 

efendim. Efendim Sayın Aygün, konuşmanıza de
vam edin efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Tahammül edi
niz, sonunda siz de konuşursunuz. 

Önergeyi elime alıyorum. Şimdi, önergenin baş
langıcında ne amaç ile verilmiş olduğu belirtilmiştir. 
Türkiye'nıin iç ve dış sorunlarına parlamenter bir 
çözüm bulabilmek amacı ile verildiği ifade edilmiş
tir. Şu ana kadar önerge sahipleri ve bütün siyasî 
parti grupları görüşlerini... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — O bizim değil, o 
Meclis Başkanlığının yazdığı metin. Metinde o yok
tur. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ne yoktur me

tinde?.. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — O bizim değil, Mec

lis Başkanlığınındır. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Önergenin başlan

gıcını okuyayım mı efendim? 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Metinde o yoktur, 

Başkanlık uydurmuştur. 
BAŞKAN — Sayın Ölçmen, bir yanlışlık varsa 

düzeltiriz efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Türkiye'nin iç ve 

dış sorunlarına parlamenter bir çözüm bulabilmek 
amacıyle...» 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Başkanlığın ifade
sidir, metinde yOktur. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şu ana kadar 
önerge sahipleri ve bütün sayın parti grupları görüş
lerini açıklamışlardır. 
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BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu müzakerelerle 

bu belirtilen amaca ne ölçüde ve ne seviyede hizmet 
edilmiştir? Başka bir tabirle bu Parlamento bu ama
ca ne vermiştir? Amaç iç ve dış sorunlara samimi
yetle çare bulmak mıdır, yoksa bu amaca hizmet 
etmek midir? Amaç, tahrip, tezyif etme, Hükümeti 
tedirgin edip başka yönlere çektirmeye çalışmak mı
dır? 

Konuşmamızın içerisinde bu suallerin cevabını 
zannediyorum ki (bulacaksınız. 

Gensorunun ilk cümlesini okuyorum; Sayın Ölç-
men'in ifade ettiği gibi ilk cümleyi okuyorum : 

«Türkiye, demokratik rejimin işlerliğini kaybetti
ği, hukuk ve ahlâk ölçülerinin zedelendiği, millî ve 
manevî değerlerin tahribe uğradığı bir bunalım dö
neminde bulunmaktadır»... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Evet doğru, ta
mam. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, bu bir yargıdır. Bu yargıya misal 
gösterilmelidir. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Başka ne göste
rilir? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hepsine tek tek 
cevap arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Önder, rica ediyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Demokratik re
jim bir müesseseler rejimidir. Bu müesseselerin ba
şında Parlamento gelir. Parlamento işliyor mu? (D. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim sual sormayınız, konuşma
nıza devam ediniz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Parlamento... 
BAŞKAN — Saym Aygün, sual sormak suretiy

le tahrik etmeyiniz, rica ediyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — İşliyor, tabiî işliyor efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yazılı.. 
BAŞKAN — Anladım efendim, bu halimiz dahi 

Parlamentonun işlerliğini gösteriyor efendim. Bunu 
teyide lüzum yok efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başkan di
yor ki ; «Konuşmanıza devam edin» Konuşmamın 
içinde bu sual var. (D. P. sıralarından gürültüler) 
Parlamento işliyor mu? Cevap veriniz, işlemiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Gensoru önergesi gö
rüşülüyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ve hır
sızlık önergesi... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu Gensoru öner
gesinin görüşülmüş olması Parlamentonun işlediğinin 
en bariz, en seçkin, en açık delilidir. İşlemeyen bir par
lamentoda böyle bir önerge görüşülebilir mi? 

Şimdi soruyorum, hür basın var mı? Bağımsız yar
gı vazife başında değil mi? Hür sendika, grev hakkı, 
toplusözlüşme mevcut mu? Toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri hakkı var mı? Üniversite özerk mi? Hak 
aramanın ve hak almanın bütün kanun yolları açık 
mı? Bütün bu müeseseseler mevcut, bunların yanında 
siyasî kadrolar, partiler de var ve bunlar faaliyette 
değiller mi? Muntazaman seçimler yapılmıyor mu? 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Anarşi var 
mı diye sorsana? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla). — O halde demok
ratik rejimin işlerliği nerede kaybolmuş? Karamsar 
bir tabloya gerçekleri unutup, Türkiye'yi ve Türk 
Milletinin içinde bulunduğu rejimi başka türlü gös
termek insafsızlık değil mi? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

42 Müslüman ülkenin Dışişleri Bakanları tarihi
mizde ilk defa İstanbul'da konferansa geliyorlar. 
Memleketimiz hakkında güzel şeyler söylüyorlar, 
hatta millî davalarımızı benimsediklerini ifade edi
yorlar. 

Alman Başbakanı Mister Schmidt geliyor, övücü 
cümlelerle bizim hakkımızda düşündüklerini ifade 
ediyor. 

ÖZER ÖLÇMEN — (Konya) — Övücü cümle
lerle domuz ahırına benzetti. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ediyorum efen
dim, çok müdahale ediyorsunuz efendim. Bu şekil
de müzakerelerin yürütülmesine imkân yok efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Birkaç gün evvel 
Avrupa Parlamentolar Birliği Başkanı Çernets mem
leketimize geliyor... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Geliyor da büyük 
marifet yapıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, size söylüyorum 
efendim, size hitabediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Batı demokrasile
rinin bütün işlerlikle hüküm sürdüğü memleketler 
meyanında, bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa 
Parlamentolar Birliği Başkanı bir teşhis koyuyor, 
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diyor ki: «Türkiye'de demokrasinin bütün kaide ve 
kuruluşlanyle işlediğini ve Avrupa Konseyi olarak, 
bunu, bu şekilde memnuniyetle müşahede etmekte 
bulundukları» ifade ediyor. 

Türkiye'nin dostu ve düşmanı, bütün dünyaya 
seslenerek, bu gerçek için Türkiye'ye şahadet ediyor. 

Bugün dünyada 156 tane devlet bulunmaktadır; 
ancak 70'inde şu veya bu şekilde bir parlamento bu
lunmaktadır. Bunlardan ancak 23'ü ki, ferdî hürri
yetlere dayalı, çok partili ve muhalefetin de temsil 
edildiği memleketlerdir, bunlardan birisi de Türki-
'yedir. Peki siz, bütün bu beyanların aksine, yanlış 
bir yargıyı tesis ederken neye istinat ediyorsunuz? Ve 
bu ne talihsizliktir ki, birbirimize merhaba diyoruz. 
demeye de mecburuz.- Bu büyük millî müessesede... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Bak bir tane
si de orada ayakta, «Merhaba» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum efen
dim, rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Demokratik 
rejim hakkında yanlış beyanlar bizi daima yaralar. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Kilot müte
hassısıdır o. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum, size 
söylüyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Günler bir didiş
me ile heba olup, geçip gidiyor. Bu yüzden gelecek 
nesillerin bedduaları üzerimize olacaktır. Biz, bizden 
öncekileri rahmetle anıyoruz; gelecek nesillerin bizi ne 
ile anacaklarını hesaba katmaya mecburuz. (D. P. sı
ralarından «Lanetle anacaklar» sesleri) 

Önerge sahipleri, milliyetçi Hükümetin icraatına 
karşı olduklarını, beyan etmiş bulunmaktadırlar, be
ğenmemektedirler. Halbuki, bugünkü Hükümetin 
yaptıkları işlerin hesabı, sadece memleket sathında 
değil, muhtelif vesilelerle bu kürsüde verilmiştir ve 
hesap görülmüştür. Dört kere buraya gensoru öner
gesi getirdiniz; bu dördüncüsü. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Görevimiz bu. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım.... 
KASIM PARLAR (Çorum) — Az bile oldu. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Onbeş aydır 
vazife başında bulunan bir Hükümete dört defa 
gensoru önergesi verdiniz ve son dört ay içinde de, 
bu Hükümete iki defa arka arkaya güvenoyu alma 
fırsat ve imkânını verdiniz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Suntada... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi bir kere 

daha şükranla ve teşekkürle karşılıyoruz ki, tam ta
tile gideceğimiz sırada... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsızlı
ğınızı tescil edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyomm 
efendim, yapmayınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsızlığı
nızı tecsil edeceğiz, alnınızda leke ile gideceksiniz va
tandaşın karşısına. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ...Meclisin yasa
ma görevini bitirdiği sırada, Hükümetin, bir kere da
ha büyük bir güçle güvenoyu alarak gitmiş olmasını 
temin etmiş oluyorsunuz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu şansımızı bütün hakkıyla kullanacağız. 
KASIM PARLAR (Çorum) — Alnınızda damga 

ile gideceksiniz vatandaşın huzuruna. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu Hükümetin, 
hangi şartlarda ve nasıl bir buhranın sonucunda gö
rev alarak kurulduğu Yüce Heyetinizin malûmudur.. 
Buna rağmen, o günün şartlarında bir kurtarıcı gibi 
mesuliyeti omuzlarına alan bu Hükümetin kuruL 
ması engellenmek istenmiştir. 

- KASIM PARLAR (Çorum) — Konuşmalarının 
hesabını soracağım senden. 

BAŞKAN — Sayın Parlar, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Daha sonra bu 

da muvaffak olamayınca çalışması engellenmek isten
miştir. 

Hayatınızı tehdit üstüne kurmuşsunuz. Allah yar
dımcınız olsun. 

Bu çabalar da istenilen neticeyi sağlamayınca yeni 
taktiklere başvurulmuştur. 

KASIM PARLAR (Çorum) — Bu konuşmaların 
hesabını... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum efendim; 
Sayın Parlar, rica ediyorum efendim, yerinizden ko
nuşmayınız. 

OĞLIZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisinin sayın Genel Başkanı, yurt dışında İskandi
nav ülkelerinden seslenerek, Türkiye'ye gelir gelmez 
Hükümeti devireceğini söylemiştir. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Kosiginle kol 
kola dolaşanlardan bahset. 

BAŞKAN — Sayın Kayıhan, rica ediyorum 
efendim. Sizin istediğiniz gibi konuşmak zorunda de
ğil efendim. 
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OĞUZ " AYGÜN (Devamla) — Bu arada garip 
karşıladığımız bir hususu belirtmekte fayda mütalâa 
ediyoruz ve bir tespiti Yüce Heyetinize arz etmek 
istiyorum. Sağda olduğunu ve milliyetçi olduğunu 
ifade eden Demokratik Parti, soldaki yerini ve çizgi
sini henüz tespit edememiş olan Cumhuriyet Halk 
Partisi ile işbirliği yaparak Hükümeti düşürmek is
temektedir. Bu meseleyi ve bu muameleyi ikmal eder
ken... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
böyle bir beyan... 

BAŞKAN — Efendim, kendi fikirlerini, anlayışı
nı söylüyor efendim. Anlayışını söylüyor, telâkkisini 
söylüyor. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Vasıta olarak 
kullandığı önergesinde, komünizmle yeterince müca
dele edilmediğini de gerekçe olarak göstermektedir. 
Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi, her ne kadar oy 
potansiyelini kaybetmemek için, Genel Başkanları Sa
yın Ecevit'in siyasî akrobasi ile aşın solu ve ılımlı 
olanları bir arada tutmak çaba ve gayretlerini bir 
menfi sonuca ulaşmadan muhafaza edebilmiş ise, de 
artık limit noktaya gelmiş ve kendisine gönül bağla
yanların bir kanadı, bir kitleyi tercih etmek ve par
tisinin siyasî karakterini belirgin hale getirmek mec
buriyetinde kalmıştır. 
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tirecektir. Bu talkdirde, bu karakteri kazanan Cum
huriyet Halk Partisiyle bu Parlamentoda daha rahat, 
memlekete faydalı diyaloglar kurmak ve Parlamen
ter çalışmayı daha verimli hale getirmek mümkün 
olacaktır veyahut aşırı solu tercih edip, ılımlı Cum
huriyet Halk Partü vatandaşlarımızı kaybedecektir. 
Biz sadece durum tespMyle, samimî bir duyguyla 
işaret ediyoruz; elbette takdir, yöntem ve hedef, gü
nah ve sevabıyle kendilerine ait olacaktır. 

Önergede Curahurüyet Halk Partisi ve Demokra
tik Partinin birleştiği ithamlar, bağımsız, demokra-: 
tîk müesseselerm bulunduğu bir ülke olan Türkiye 
için haksızlıktır, abestir. Türkiye'de kanunsuzluk var
sa, kanun mercileri vardır. Hak arama yolları açık
tır, iddia edilen hususların İspatı için yasa mercileri 
açık bulunmaktadır. Yok farz ederek bir peşin yar^ 
gıyle gidişin yararı yoktur. 

Önergede ve burada konuşan Sayın Ölçmen'in 
beyanında, bir başka tezat dikkati çökmektedir: Bey
nelmilel münasebetlerin kurallarını hiçe sayarak, bir 
tarafta devleti temsilen yapılan dış temas görevi ile, 
başka tarafta olan rejimi koruma görevi karıştırıl
maktadır. İktidarda bulunmanın görev ve icabatı ola
rak komünist bir ülkeyle beynelmilel temaslarda bu
lunmak başka şeydir, komünizm yanlısı olmak veya 
komünizmin karşısında bulunmak başka şeylerdir. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Dostluk ilân et
mek başjka şeydir. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu Hükümet De
mokratik Cumhuriyet rejimini komünist saldırılara, 
komünizan tahriplere karşı korumaya fevkalâde azim
li ve kararlıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Dostluk sınırını kim 
söyledi?. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, Sayın Ölçmen... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu kararlılığı, 

Devlet münasebetlerindeki ihmalini gerektirmez. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Rusya ile dostluk 

sınırını Ecevtit bile söyleyemedi. Rusya ile dostluk 
sınırını Demirel çizdi. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen, rica 
ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Devletlerin bey
nelmilel münasebetlerin esprisi ve zaruretini anlaya
mamış olmaları da bu Parlamento için bir talihsizlik
tir. 

Eğitim müesseselerimde cereyan eden olaylar hak
kında geç de olsa teşfaüs konmuştur, ve doğru teşhis 
konmuştur. 

Bunun içindir ki, Cumhuriyet Halk Partisi komü
nizmi tehlike saymamakta ve her ne kadar son be
yanında, «Komünizme karşıyız» demekte ise de, as
lında karşı çıktığı, komünizmle olan mücadeledir. 
Komünizme karşı olan kişi, komünizmle mücadele
nin her şekline ve mücadele eden her unsura saygılı 
ve yardımcı olmak durumundadır. Bugünkü Cumhu
riyet Halk Partisinin tutumu bir çelişki tablosunu 
meydana getirmiştir. Sayın Ecevit bu çelişkiden ken
disini süratle kurtarmak mecburiyetindedir; Türk si
yasî hayatı için kurtarmak mecburiyetindedir. 

KASIM PARLAR (Çorum) — Sana düşmez o. 
Sen kendine bak. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Rica edi
yorum efendim. Kendi fikirlerini söyleyecektir efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Her halükârda 
oy ve itibar kaybeidecektir. Ya aşırı solun kendisine 
beslenen ümitlerimi ortadan kaldırarak, istenmeyen 
ve sol için yeterince kifayetli olmayan kişi ilân edi
lerek oy kaybedecek ve o cenahta daşman ve hasan 
kazanacaktır; ancak ilimli ve köklü Camîmriyet Halk 
Partili vatandaşların desteğini ve sevgisini devam et-
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M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Orak - çekiçli 
bayraklar her gün Ankara sokaklarında... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Mao'yıı da ça
ğırın. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, Sayın Ölçmen.... 
Sayın Ölçmen, böyle bir usulümüz yok efendim, 

söz almadan konuşulmaz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu teşhis mercii 
üniversitelerin yeterli demokratik haklarıdır. Eğitim 
müesseselerinde cereyan eden olaylar, gençlik ve öğ
renci olayları değildir. Eğitim müesseselerini saha 
olarak seçmiş, Cumhuriyet rejimini, Türk Devletini 
yıkmayı amaçlayan, 'ideolojik bir kısım gençleri araç 
olarak kullanan beynelmilel bir düzen ve sistem kav
gasının bir bölümü olarak tezahür etmektedir. Öner
gede, iktisadî buhrana işaret edilmiştir. Bu konuda 
en yetkili sayın Hükümet üyesi genel durumu biraz 
sonra yüksek huzurlarınızda sergileyecektir. Pek ta
biî, siz beğenmiyorsunuz diye mutlaka iktisadî buh
ranı kabul etmek mecburiyetinde değiliz. Demokra
tik rejimlerde genel değerlendirmeyi yapan meka
nizma seçimlerdir. 1975 seçimlerinden bu yana he
nüz bir yıl geçmiştir. Hükümeti meydana getiren par
tilerin bu seçimlerde almış olduğu oy miktarını biran 
için düşünürseniz, vatandaşlarımızın iktisadî mi, ah
lâkî mi, ne çeşit bir buhran içinde oldukları kendi
liğinden ortaya çıkar. Kendâsini kamuoyunu temsiilen 
yargı yerine oturtan kimse, neyi, ne ölçüde temsil 
ettiğini bilmek zorundadır. Demokrasilerde başka- öl
çü aranmaz, ölçü budur; bu Parlamento karar ve
rir, Hükümet olunur; bu Parlamento aksine karar 
verir, Hükümet olunmaz. Millet ekseriyetiyle karar 
verir, iktidar olunur. Bu kaideyi huzurlarınızda bir ke
re daha söylemeye mecbur bıraktığınızdan dolayı 
üzüntülüyüm. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ahlâk 
tanımayanlar için doğrudur. 

(BAŞKAN — Sayın Korkmazcao, rica ediyorum 
efendim. Çok müdahale ettiniz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bana ne söyler
seniz kendi .kişiliğinizi yansıtırsınız, kendi seviyenizi 
ortaya koyarsınız. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Senin ne Iciş'i-
liğin var terbiyesiz?... 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, rica ediyorum efen
dim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Meclisin me
busları hayvan pazarında satılıyor; hangi namus
tan bahsediyorsunuz? Ahlâksız! 
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I BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen rica 
I ediyorum efendim, oturunuz. Sayın Dikmen, rica edi

yorum efendim, oturunuz yerinize efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yüce Meclisimizde 

Cumhuriyet Halk Partisinin dışındaki bütün milli
yetçi partilerin, şimdi burayı dikkatle dinleyin lüt-

I fen. Burayı dikkatle dinleyin, burayı dikkatle dinle-
I yin-.. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Kendin söyle 
kendin dinle. Hayvan pazarında söyle. Mecliste haş-

I met mi bıraktınız? 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, size söylüyorum 

I efendim, size söylüyorum efendim; lütfen susunuz 
I efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yüce Meclisi-
I niizde, Cumhuriyet Halk Partfeinin dışında bütün 

milliyetçi partilerin tabanda müşterek olduğu iki un-
I sur vardır. Bu partilere rey veren bütün vatandaşla-
j rımız komünizme ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk 

Partisine karşıdırlar. (C. H. P. sıralarından gürülütü-
ler.) 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Dev
leti soya soya değil mi? Böyle yapıyorsunuz 
komünizmle mücadeleyi. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ediyorum. Sayın 
Tekin... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve bu vatandaş
larımız mutlak milliyetçi çizgidedirler. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Devleti 
soya soya mı komünizmle mücadele ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Tekin, rica ediyorum. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Avşargil, Sayın Tekin, oturunuz yerinize 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Demokratik Par
tiye ters geliyor, bu terslik Hükümetten gelmi
yor. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Efendim, 
«Cumhuriyet Halk Partisine ve komünizme karşıdır
lar» ne demek? 

BAŞKAN — Sayın Tekin, müsaade aldınız mı 
efendim? Grup yetkililerimiz var. Rica ediyorum, 
buyurunuz yerinize oturunuz. 

•OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Milliyetçi Hükü
metin varlığı Demokratik Partiye ters geliyorsa, bu 
terslik Hükümetten gelmiyor; sizin yörünge değiş-

I tirmeriizdon geliyor. 
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M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Asıl yörünge 
değiştiren sizsiniz. Mason uşakları!... 

BAŞKAN — Sayın Önsal, rica ediyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin tutumunuz, 
oy almış olduğunuz tabanınıza terstir, tabanınıza ay
kırıdır. Gayet açık ifade ediyorum: Sizin yeriniz Cum
huriyet Halk Partisinin yanı değildir. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, 
bu ne biiçm önerge müzakeresi. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsızlık
ların bekçiliğini yapanlar sadede gelsinler. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Allah aşkına ve 
insaf ile... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Sayın Kork
mazdan, Sayın Önsal... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Milliyetçi Hükü
mete gensoruyu Cumhuriyet Halk Partisinin deste
ğinde verdiniz. Bu, eşyanın tabiatına aykırıdır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Cumhuriyet Halk 
Partisinin Menderes'i astıran bütün ağababaları şim
di sizinle beraber. 

BAŞKAN — Sayın Özer Ölçmen, Sayın Özer 
Ölçmen, Sayın özer Ölçmen, efendim size söylüyo
rum. Sayın Özer Ölçmen, lütfen oturunuz yerinize. 
Hakkınızda ceza tertip edeceğim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu kadar kısa.. 
HÎLMt TÜRKMEN (Samsun) — Biraz da ber

ber Nuh'tan bahset. 
'BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum efen

dim. (Gürültüler.) 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi bana söy

leyiniz, gensoru adına ne tertip ve çareyi ortaya koy
dunuz? (Gürültüler.) 

ÖZER ÖLÇMEN — (Konya) — Menderes'i astıran 
Alparslan Türkeş de senin yanında şimdi. Ağzınızı 
açtırmam. Demokrat düşmanları sizi. 

BAŞKAN — Sayın Özer Ölçmen... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Böyle devam edil

mez ki... 
BAŞKAN — Sayın Özer Ölçmen, Sayın Özer 

Ölçmen, rica ediyorum efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Madem o yola gir

di, o yoldan mahvederim onları. 

BAŞKAN — Efendim, kimse kimseyi mahvede-
mez. Böyle bir şey mevzuubahis olamaz efendim. 

Rica ediyorum, oturunuz yerinize. Tahammülü
nüz yoksa dinlemeyiniz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Niye bu... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum 

efendim. Birisi konuşurken diğerine söz vermem efen
dim. Rica ediyorum efendim. 

Buyurunuz oturunuz efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ben söz 

talebinde bulunmuyorum, hatırlatma yapıyorum. 
BAŞKAN — Oturunuz efendim, hatırlatmanıza 

lüzum yok efendim, rica ederim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Gensoru adına 

uygun ne tertibi ve ne çareyi ortaya koydunuz? De-
mokratii'k Parti demokratik sağ görüşle, Cumhuriyet 
Halk Partisi ise demokratik sol görüşle meselelere 
'baktıklarını ifade ediyorlar ve ne kadar gariptir ki, 
ikisi de aynı şeyi görüyor. Bu, fizikman mümkün de
ğildir. 

Ne Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, ne 
NATO ne AET ilişkilerinde ifade edilen fazla bir 
durum yoktur. Bü ilişkilerin her safhası vatandaşın 
önün© serilmiştir. (Gürültüler.) 

Hükümet, ambargoyu, yalnızlığa itilmiş bir Tür
kiye'yi, dış 'ilişkileri bozulmuş bir Türkiye'yi devral
dı. Ajistasyon vardı, hapishanelerden salıvermiş 
Devlet ve rejim düşmanlarının yeniden teşkilâtlanıp 
Devlete yönelen saldırıları mevcuttu. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Asker 
kaçağı orada. Şellefyan, saldırılarına- devam ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu Hükümetle be
raber memlekete yeniden kalkınma gücü verilmiş; 
duraklamış olan yatırımlar harekete geçirilmiştir. Bu 
yıl, büyük yatırumlarm birbirini takip ettiği yıl ol
makta devam edecektir. (Gürültüler.) 

ABDI ÖZKÖK (Bolu) — Uydurma. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Bunun için 

müdahale edilmez efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Birtakım slogan

larla, iftiralarla aydınlık Türkiye'yi karartmaya kim
senin gücü yetmeyecektir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Bu önergedeki yargıya var
mak için neyin ne ile mukayesesini yapıyorsunuz; 
kıstasınız, ölçünüz nedir? Eserler herkesin gözü önün
dedir. 

1974 Ecevtit Hükümeti devrini gördünüz. Ölçü
nüz o ve onu beğeniyorsanız, bir özlemi belirti
yorsunuz demektir. O zaman, «Ecevit Hükümeti daha 
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İyi İdi» deyiniz, herkesin zamiri ortaya çıksın. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsızlık
lar, namussuzluklar da. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Onu sen der
sin, sen dersin. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Önerge verenler, 

gayri ciddî, gerçek dışı bazı çevrelerin iddialarına 
sahip çıkmışlardır. Bu iddialar doğru değil ki öner
ge doğru olsun. İdeolojik yanlı, politik yanlı bir ma
kaleyi okuyup, oradaki iddiayı tahkik etmeden be-
nimseyenter buna göre hükme varmaktadırlar. 

Tarihimizde devirler gelip geçmişin Ancak, yala
nın ve iftiranın saltanatı uzun sürmemiştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sizin sal
tanatınız da yıkılacak elbette. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Demokrasi sade
ce siyasî iktidarların sorumluluğu altında güçlenmez; 
muhalefet partilerinin de, demokrasiye işlerlik kazan
dırma ve güçlendirmede taşıdıkları sorumluluklar var
dır. 

Denetim yolunun istismar edilmeden, iyi niyetle 
kullanılması ve mesuliyet duygusu ile kullanılması 
muhalefetlerin dikkat edecekleri bir husustur ve gö
revleridir. 

HASAN CERİT (Adana) — Sunta Komisyonuna 
Başkan .•seçtirmiyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bugün Türkiye 
böyle bir muhalefet anlayışından maalesef mahrum
dur. (Gürültüler) Türk demokrasisi, Türk Devleti 
ve Türk Milleti sorumsuz muhalefetin davranışların
dan huzursuzdur. Türkiye'de yaratılmak istenen bü
tün buhranların temelinde bu yatıyor. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — En sorumlu 
Şelleyfan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum efen
dim. Sayın Avşargil, rica ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Meseleleri hallet
mek için teşhiste anlaşmak lâzımdır. Komünizm der
dini ve felâketini önlemek için evvelâ bu teşhiste an
laşmalıyız. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — NATO'dan çı
kacaksınız, Rusya'dan silâh alacaksınız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Herkes ne yap
mak istediğini gayet iyi tayin etmelidir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — NATO'dan çıka
rak, Rusya'dan silâh alarak mı? 

i OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Demokratik, par-
I lamenter ve komünizme karşı b'k rakamın bekçiliği-
I ni yapıp, sabırla, heyecanla ve ehliyetle, yurt kalkın-
I masına hizmet eden ve hizmetleri ispata muhtaç ol

mayıp, tarihe tescil edilmiş bulunan bir Başbakanı, 
vatanımıza ve millî bütünlüğümüze kasteden her tür
lü ideoloji çığırtkanlarının... (C. H. P. ve D. P. sıra-

I larından gülüşmeler, «Yüh» sesleri ve gürültüler, A. 
I P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sükûneti 
I muhafaza edelim efendin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Vatanımıza, millî 
I bütünlüğümüze kasteden ve her türlü ideoloji çığırt-
I kanlarının son ümitle, fevkalâde mütecaViz, cüretkâr 
I hareketleri ile, vatan sathında yaptıkları tahribat sı-
I rasında, nedef olarak almanın, hele kendilerini mil-
I lete, sağcı ve milliyetçi ilân eden bir parti ile bağdaş-
I ması mümkün değildir. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Mason usa-
I ğı da değildir. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sayın ön-
I sal, rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu, Parlamentoda 
I ve biraz sonra Yüce Parlamentonun oyları ile oldu

ğu gibi, efkârı umumiyede de bir sürpriz ve bir ya-
I nılgı olacaktır. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Paralı askerle-
I rin oyları ile... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
OĞUZ RYGÜN (Devamla) — Açık rejimdeyiz. 

(Gürültüler.) 1946 - 1950 döneminde olduğu gibi ka-
I pah ve gizli rejimler geride kalmıştır. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz efendim. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Paralı askerle

rin oyları ile... 
BAŞKAN — Sayın Türkmen, Sayın Türkmen, ri

ca ediyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — O devirlere dön

mek ve başka ideolojilerin beslediği rejimlere dönme
mde için mücadele vermekteyiz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — «Paralı askerler» 
diyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Burada paralı asker diye kimse yok 
efendim. 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Şimdi söylüyor 
Sayın Başkan, «Paralı askerler var» diyor. (Gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Burada yök efendim,-burada böyle 
I kimse yok. 
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HASAN KORKMAZCAN (Eteftİzli) — Var var. 
Hırsız var, hırsız. 

OĞUZ AYOÜN (Devamla) — Mülkimiz, de
mokratik rejim© sahiptir ve sahip olmakta devam ede
cektir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsız 
Başbakan var burada. 

BAŞKAN — Böyle bir kimse yok efendim. Bu
yurunuz elemdim, 

M. İSMET ANGI (Edkişetoir) - - Şimdi söytedi 
Sayın Başkan..../ 

BAŞKAN — Ben burada paralı asker diye kim
seyi bilmiyorum efendim. Sayın Angı, oturunuz efen
dim. Devam ediniz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Anarşi, menşeini 
nereden almaktadır? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Burada 
hırsız Başbakan var. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Anarşinin menşe-

inde Adalet Partisi yoktur. Adalet Partisinin temel 
felsefesi, Adalet Partisinin mefkuresi ve Adalet Par-
tisMn prensipleri anarşi ile bağdaşmaz ve bağdaşa
maz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sizi mi 
dinleyeyim, hatibi mi takip edeyim?... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Herkesi tahrikle, 
her şeyi tahriple İktidar olma yolu... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurunuz oturunuz efendim, çok 
müdahale ediyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Tekrar ediyorum. 
Herkesi tahrikle, her şeyi tahriple iktidar olma yolu 
milliyetçilik ve vatanseverlik değildir. îşte temelde 
farkımız buradadır. Türkiye'nin en büyük düşmanı 
ve Yüce Milletimiz için en büyük tehlike komünizm
dir. Bunun inancında ve kanaatinde bizimle beraber 
misiniz? Değilsiniz. îşte ihtilâflarımızın mesnedi bu
rasıdır. Halbuki, millî varlığımızı muhafaza etmek is
tiyorsak; bu aziz vatanın (toprağında yaşayan, hava
sını teneffüs eden ve engin maddî ve manevî nimet
lerinden istifade eden, hatta kendi varlıklarını sade
ce ve sadece buna borçlu olan herkesin ve hepimi
zin aynı heyecan ve inançta birleşmemiz lâzımdır. 
Komünizmle mücadelenin tek ve kesin netice vere
bilecek olan yolu; Devletin bütün varlığı ve mües
sesleri ile mücadeleye katılması ve kararlı olma
sıdır. Devletin tarafsız olması icap eden müesseseleri 
aslında bitaraftırlar ama, bir meselede bir taraf ol
maya mecburdurlar. Kimden ve neden yana olacak-
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lardtr? Cumhuriyetten ve rejimden yana olacaklar
dır. Parlamento bu mücadelenin ön safhasında ol
malıdır. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hırsızlıktan ya
na değil, Yahya Demirci'den yana değil, namuslu re
jimden yana. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Parlamentoya 
komünizan yanlısı kişilerin girmiş olması talihsizlik
tir. Reisicamhurdan muhtarımıza kadar herkesin, bü
tün Devkt kuruluşlarının; özel sektörün ve Anayasa 
ibaşta olmak üzere bütün yargı organlarının; ordusu 
ve bütün güveaik kuvvetlerinin, hülâsa bu aziz top
raklarda, eyyıldızlı bayrak altında bu güzel vatanın 
havasını teneffüs eden, bu topraklaım suyunu içen 
herkesin, bu mukaddes ve o nispötite varlığımızın te
minatı için kaçınılmaz olan mücadelede b'ir ve bera
ber olma mecburiyeti vardır. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek huzurlarınızda ko-' 
nuşan arkadaşlarım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü >irtak*m meseleleri dile getirdi, Sayın Demok
ratik Parti Genel Başkanı ve sözcüsü Sayın Bozbeylü 
birtakım şeyleri dile getirdi. 

Şimdi huzurlarınızda kısa kısa kendilerine arzıce-
vap edeceğim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Siz Başbakan mı
sınız? Biz Başbakana yönelttik sorularımızı. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica edi
yorum. Partisine ait görüşleri olarak b'ldirecek efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Meselenin vuzuha 
kavuşması için ne söyleyeceğimi bilmeden, hemen 
«Hükümet adına konuşuyor» diyorsunuz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Biz kendisine sor
madık, ona cevap verecek de değildir. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Ölçmen, 

ben neyin adma konuştuğumu iyi biliyorum, dinle
mek zahmetini ihtiyar edersen öğrenirsin. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Cevap verme hak
kına sahip değildir. 

BAŞKAN — Efendim, grupunun görüşlerini b'il-
direceMir. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Dürüst bir müddei, 
iddiasını ispat ile mülkeHeftir. Hangi lokantacıya ve 
helvacıya demir ithal belgesi verildiğini, Adalet Par
tisi Grupanun da öğrenmesi için, Demokratik Parti 
Genel Başkanının beyan etme mecburiyeti vardır. 

Ayrıca, hangi ilçe başkanına, ilçe başkanı oldu
ğu için tahsis yapılmıştır? 
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MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Namusluca 
oy vereceğin için söz ver amal... 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy, rica ediyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hangi şahsa, «par
tiye üye olup, partimize üye olup teberruda bulunur
san işin görülecektir» denmiştir? O şekilde, ancak bi
zim partiye oy verirsin denmiştir? Köyüne elektrik 
verilecektir diye kim ve hangi köye 'söylenmiştir? 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından «Oo!...» sesleri.) Bun
lar açığa (kavuşmalıdır. 

IBAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica edi
yorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yuvarlak ifade
lerle bu 'kürsüde meseleleri geçirmek mümkün değil
dir. 

HASAN CERİT (Adana) — Mısır'daki sağır sul
tan duydu. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Mısır'daki sağır 
sultan duymuş ise bir de biz duyuverdim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sen söyle
din. 

'BAŞKAN — Sayın Yağcı, rica ediyorum. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Çayırhan 

Belediye seçimlerinde söyledin. 
IBAŞKAN — Sayın Yağcı, cevaplamak zorunda 

değilsiniz efendim. 
YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Beypazarı' 

na götüreceğim diye sen söylemedin mi? 
BAŞKAN — Sayın Yağcı, rica ediyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Bozbeyli 

bütün bunları sayıyor ve diyor ki: «Gelsinler yardım 
edelim.» 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Kendisi söy
ledi. 

'BAŞKAN — Sayın Yağcı, Sayın Yağcı, size söy
lüyorum efendim. Oturunuz yerinize. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yardım etmek 
inancını taşıyorsanız, sizlin Parlamentodaki görevi-
nizdir. 

Sayın Orhan Birgit, bu kürsüde kendine has üs
lûbu ile, kendine has kelimelerle birtakım beyanlar
da lbulundular.1 

KASIM PARLAR (Çorum) — Katiller. 
BAŞKAN — Sayın Parlar, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet Halk 

Partisi ve onun gibi düşünenler fcomüniizmii ülke için 
tehlike saymamışlardır. Komünizmin serbestçe ör-
gütienme«iiWi önermektedirler. 
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Cumhuriyet, kurulduğu günden beri komünizmi 
tehlike saymıştır; Anayasa tehlike saymıştır, büyük 
Atatürk tehlike saymıştır, ve milletimiz tehlike say
mıştır. Devlete yönelen bu meşum tehlike karşısında 
vatandaşlarımızın, Cumhuriyeti korumak isteyenlerin, 
Devlet ve millet bütünlüğünü korumak isteyenlerin, 
millî, manevî ve tarihî değerlere saygılı olanların, bü
tün cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, maneviyatçıla
rın bir araya gelmesi hadisesi vuku bulmuştur. İşte 
sMn talhammül edemediğiniz bu hadisedir. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Ne kadar, hır
sızlığı milliyetçilik kabul edenler varsa sizin arkanız-
dadır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, Sayın Türkmen, ri
ca ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Devlete yönelen 
iç tehlikeler dış tehlikelerle işbirliği halindedir. Dış 
tehlike karşısında bir ve beraber olarak bütünleşip 
dikilen Türk Milletli, bugün dış düşmanlarla işbirlik
çisi ve temsilcisi olan iç tehlikeler karşısında birleş
me ve. bütünleşme zaruretine varmıştır. Bu anlayış 
memleket bütünlüğünü güçlendirmiştir... 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Dış düşman
larla siz dostsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Millî şuur etrafında 

toplanma azmlini kuvvetlendirmiştir. 
Sınıf kavgacıları, bölücüler, dış ülkelerden rejim 

arayışı içinde olanlar hüsrana uğramıştır ve uğraya
caktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, açıkça, fikir özgürlüğü 
adı altında Türkiye'de komünizmin serbest olmasını: 
istemektedir. Bunun altındaki mâna; komünizmden 
ülkeye yarar geleceği inancıdır. Milletimiz hiç bir za
man buna imkân vermeyecektir. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Az ge
lişmişin birisisin sen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — C. H. P. Sözcü
sü, konuşmasında, Millî Eğitim Bakanının çalışma
larına değinerek ağır hücumlarda bulunmaktadır; 
bunu tabiî karşılıyoruz. Gerçekten, C. H. P. nin 
millî eğitim anlayışı ile bizim millî eğitim anlayı
şımız arasında fark vardır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Şellef-
yancılığı getirdiniz siz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bizim mevcut Mil
lî Eğitim Bakanımızı ve onun eğitimi millîleştirme ça
lışmaları nr Cumhuriyet Halk Partisinin beğenmesi dü-
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şünülemez. Biz, eğitimin millîliğini savunuyoruz ve 
savunmakta devam edeceğiz. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar) Cumhuriyetin temelinde millî eği
tim vardır. Cumhuriyetin çocukları, Cumhuriyet 
düşmanı bir ideolojinin emrinde yetiştirilemez. Cum
huriyet Halk Partisi, sözcüsünün lisanında TRT'yi 
tenkit etmiştir. TRT'yi partizanca kullanmış olma 
imkânından mahrum olmanın ıstırabı ve isyanı var
dır konuşmasında Onlar TRT nin millîleştirilmesin-
den şikâyetçidirler. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Millî TRT 
bu mu? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — TRT nin solun 
enirinden çıkıp, devletin emrine girmesinden şikâyet
çidirler. Bu konuda da Cumhuriyet Halik Partisi 
talihsiz bir gayretin içindedir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yargı or
ganı ne diyor? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Turizm Bakam 
iken Meclisin kürsüsünde sayın Birgit, Cem1 macera
sına nasıl başlandığını şu sözlerle anlatıyordu: «Biz 
evvelâ sayın îpekçi'yi TRT Genel Müdürü yapmaya 
karar verdik; baktık ki, yasalar sayın İpekçi'nin 
Genel Müdür olmasına engeldir, Hükümet olarak 
kanun kuvvetinde kararname yapma yetkisini kul
landık ve TRT'ye îpekçi'yi Genel Müdür olarak ata
dık» diyor. 

Sosyalist bir yazarı, kendi yandaşı, fikirdaşı ol
duğu için TRT'nin başına getirirken yasaları çiğ
neyen ve Meclislerin vermediği bir yetkiyi saptırma 
yaparak kullanan Ecevit'in Turizm Bakanı, bugün 
TRT Genel Müdürü hakkında birtakım eleştiriler 
yapmak istemektedir. Bu çelişkili bir durumdur. 
TRT Genel Müdürünü müdafaa etmek bize düşmtez, 
ama çelişkiyi Parlamentoda dile getirrniek bize dü
şer. 

EROL TUNCER (Gümüşhane) — Danıştayı ne 
hale getirdiğinizi de söyle. 

BAŞKAN — Sayın Tuncer, rica ediyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bugün hukuktan 
bahsedenlerin dün hukuku ne hale getirdiklerini sor
mak da bizim görevimizdir. Partizanlığın âlâsını 
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olduğu dönem
de gördük. Bir bakıma esefle, ama bu memleketin' 
çocuğu olduğum • için iftiharla söyleyeyim; yedibu-
çük aylık fiilî iktidar dönemimize rağmen, Adalet 
Partisine ve bugün hükümette bulunan espriye siz 
partizanlığı katamadınız. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Allah 
Allah, anlayamadık efendim, tekrar eder misiniz bir 
daha 

BAŞKAN — Efendim, tekrara ve anlatmaya lü
zum yok. Suallere cevap vermek zorunda değilsiniz 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — C. H. P. Sözcü
sü, 1971'den önce de Adalet Partisine, onun hükü
metlerine ve Adalet Partisinin sayın Genel Başka
nına utanç verici iftiralarda bulunmuştur. 1971 i 
1975 yılları arasında birçok hükümetler geldi geçti, 
ama 'bunların hiç birisinde bir tek Adalet Partili 
suçlu sandalyesine oturmadı. 

ALİ TOPUZ (istanbul) — Haydi canım sen de. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Daha kalkmış de* 

ğil senin Genel Başkanın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Mesele nedir? 

Mesele; bugünkü Hükümeti Cumhuriyet Halk Par* 
tisinin ve yandaşlarının desteklemesini beklemek ve 
istemek abestir. Zira bu Hükümet, onların zihniye
tine karşı kurulmuştur ve kendi programını, ken
di görüşünü icra etmektedir. Cumhuriyet Halk Par
tisinin düşünceleri ve istekleri bizi ilgilendirmez. İk
tidar olduğu zaman kendi düşüncesini ve programını 
uygular. Ancak bu hükümet, Cumhuriyet Halk Par
tisinin hayal dahi etmediği, aklından geçirmediği 
hizmetleri birbiri ardına gerçekleştirmeyi başar
mış bir hükümettir. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Ne biçim konuşuyor 
orada bu terbiyesiz herif? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, dün terk 

edip kaçtığı ve büyük bir bunalım geçirdiği, Genel 
Başkanından en küçük üyesine kadar topyekûn bu
nalım geçirmiş olduğu ve bu sebeple bırakıp kaç
mış olduğu bir Hükümeti kaybetmiş olmanın ıstı
rabı ve bunun karşısında tekrar kovalamakta ken
dilerini «Umut» ilân etmiş olanlar memleketi mut
suz hale getirmişlerdir. 

ALİ TpPUZ (İstanbul) — Ne söylediğini bilmi
yor bu. 

BAŞKAN — "Sayın Topuz, rica ediyorum efen
dim. Buyurunuz oturunuz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — İftira ile, kış
kırtma ile gözyaşı ve masum kanı akıtmaktan öteye 
bir hizmet verememişlerdir. 
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Bugünkü Hükümet belli amaçlara yönelmiştir. 
Millî, manevî değerlere saygılı ve milliyetçilik inan
cı etrafında toplanmıştır. Ve bütün çabanız, ilk gün 
burada buyurduğunuz kehanetin tahakkuk etmemiş 
olması ve hâlâ Koalisyon Hükümetinin, düşünce
lerinizin aksine dimdik ayakta bulunuşudur. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Anarşist ve komünistlerin her safhada savunma
sını ve korunmasını Cumhuriyet Halk Partisi yap
mıştır. Sonunda ise, Cumhuriyet Halk Partisi Mec
listen istediği gibi af kanunu çıkaramayınca, bu 
kez Anayasa Mahkemesine müracaat etmiştir. So
nuç almak için, millet işlerini bir tarafa bırakıp, 
hatta devleti temsil görevini ihmal ederek, af yasa^ 
sı için özel gayret sarf eden Cumhuriyet Halk Par
tili Bakanlar vardı. 

Aftan yararlanan devlet ve rejim düşmanları, da
ha hapisanede iken bile açık ve seçik şekilde; Mark
sist, Maoist ve Lenini&t rejim kurmak için savaşa 
devam edeceklerini ilân etmişler, nedamet göster
memişlerdir. Bunlar, yıllarca ibeyinleri yıkanmış va
tan hainleridir. C. H. P. bu hainleri korumuş, be
nimsemiş ve muhafaza etmiştir. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) Cumhuriyet Halk Partisi her çeşit 
solu Türkiye'ye sokabilmek ve sevimli gösterebilmek 
için ne kadar kutsal mefhum varsa onları, kendi 
solculuğuna göre tarif edip slogan ve propaganda 
imal etmek gayreti içine girmiştir. Kutsal kavramlar 
solcuların değil, ancak milliyetçi ve maneviyatçı 
olanların ağzına yakışır. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, kanunları çıkaralım diyor-ı 
sunuz. Kaç gündür şu Meclise, sadece denetim için, 
o denetimi de Hükümeti yıpratmak, düşürmek, 
memlekette yeniden bir buhran çıkarmak için Mec
lise geliyorsunuz. Dün kanun gününde neredeydiniz? 
Ondan evvelki günlerde nerede idiniz? (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Bakınız, bakınız, dün Cumhuriyet Halk Partisin
den Meclise iki tane üye geliyor (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) ve sadece ve sadece, Meclisteki du
rumu, talbloyu temaşa etmek için geliyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Siz hır< 
sızları himayeye geliyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — 30 haziran çar
şamba günü Cumihuriyet Halk Partisi 81 kişi ile 
geliyor; fakat obstrüksiyon yaparak Meclisi terk 
ediyor. 1 temmuz perşembe günü Cumhuriyet 

Halk Partisi ancak 12 üye ile geliyor. Ondan sonra 
da, «Şu kanunların Meclisler tatile girmeden ev
vel kanunlaşması, yasalaşması şarttır» diye beyanat
lar veriyorsunuz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Bunu hangi samimiyetle, hangi insaf ölçüleri içeri
sinde beyan ediyorsunuz? (C. H. P, sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Rica edi
yorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, evvelâ samimî olmaya mecburuz. Bu 
Parlamentoya geleceksiniz, gücünüz yettiği riisbette 
kanunları çıkaracaksınız. Gücünüzün yetmediği nis
bette millî iradeye, Meclisin iradesine hürmetkar ola
caksınız. Kaide budur. Bu kaideyi öğrenmedikçe, 
sizi milletin iktidar yapması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım zamlardan bahsettiler. Zam
lar mevzuunda şunu söyleyeyim... 

BAŞKAN — Sayın Aygün 3 dakikanız var. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Teşekkür ederiniy 
Değerli arkadaşlarım, zamimın peşpeşe geldiğini 

söyleyerek Hükümeti suçladınız ve ne kadar garip 
tecellidir ki, bunu ifade eden şahıs Cumhuriyet 
Halk Partisinin sözcüsü oldu. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biz suç
ladık. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, vaktiyle zammı şifa olarak kabul eden, Cum
huriyet Halk Partisinin sayın Genel Başkanıdır, 
Zammı şifa olarak kabul edenlerin bugün zam ya
pılıyor diye Hükümeti tenkit etmeleri, bu kürsüde 
bunu dile getirmeleri, ne kadar gayri ciddî bir tu
tumun içinde olduklarını ortaya koyar. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Onu senin baş
kanın yaptı. Karıştırdın, yanlış beyanda bulunun 
yorsun., 

BAŞKAN — Sayın Araslı, rica ediyorum efen
dim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, bu Mecliste, kendi iktidarı döneminde yapı
lan zamları mazur gösteren sayın Ecevit'tir. 

DOĞAN ARASLI (KARS) — Yanlış beyan edi
yorsun sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, tetkik' 
eder öğrenirsiniz. 

BAŞKAN —- Sayın Araslı rica ediyorum, kar
şılıklı konuşmayınız efendim. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Abdes-
tin var mı? Masonların yanında değiliz. (D. P. sı
ralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin değil, size 
oy verenlerin... (Gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, onunla aynı cenahta demek sataşmaya.^. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Ef eridim siz öyle telakki etmeye
bilirsiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsız
larla aynı safta değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, siz öyle telak
ki ediyorsunuz... (D. P. sıralarından, gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin tabanınıza 
ters düştüğünüzü ortaya koymak için... (D. P. sı
ralarından, gürültüler) 

M, VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Bizim taba
nımızda hırsızlarla, Şellefyanlar yoktur. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, zamanımı yeni bir anarşi örneği vere
rek, Sayın Birgit'in yaptığı gibi tecavüz etmemek 
için ölçüler içerisinde tamamlıyorum. 

Yalnız, son olarak, gerek Yüce Parlamentonun 
içerisinde görev yapan her parlamenterin, gerekse 
bizi dinleyen yüce Türk milletinin ve bütün dünya 
milletlerinin bir kere duyması, bilmesi için ve an
lamayan kafalara bir kere daha vurarak içine sok
mak için; millete inanmış, güvenmiş, hâkimiyeti 
milliyeden başka hiç bir güce itibar etmemiş, de
mokratik usullerin dışında iktidar olmaya tenezzül 
etmemiş bir siyasî düşüncenin, bir siyasî potansi
yelin, bir siyasî gücün (D. P. sıralarından gürül
tüler) temsilcisi olarak bu mukaddes çatının altın
da ve yüce millet temsilcileri- sizlerin huzurunda... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Kaçanlar siz değil 
misiniz? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 12 Mart 
Muhtırasında tabanları yağlayanları söyle... (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, sayın Ölçmen, ri
ca ediyorum efendim. 
. HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Söyle, 

yalan mı, tabanları yağlamadınız mı? 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, yakıştıramıyo

rum efendim, bu kadar devamlı müdahaleyi size 
yakıştıramıyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, sizlerin huzurunda kesinlikle ifade ediyorum 
ki, bütün dünya komünist olsa, tarihi hasletlerinin 
kazandırdığı yüksek vasıfları ile ve maneviyatının 
yüksek gücü itibariyle Türk milleti asla komünist 
olmaza ye olamayacaktır. (A. P. sıralarından (Bravo»! 
sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bir dakikanızı rica 
edeceğim efendim. Konuşmalarınız sırasında «Milli
yetçi partilere oy verenler, komünizme ve Halk 
Partisine karşıdırlar» şeklinde bir cümle kullandığı
nız sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili sayın Ölçen tarafından ileri sürülmektedir. 
Böyle bir... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — arz edeyim efen
dim : Demokratik Partiyi eleştirirken, Demokratik 
Partinin tabanında kendisine oy vermiş olan vatan
daşların bizimle aynı cenahta olduklarını ve o vatanı 
daşların... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sizinle aynı ce
nahta değiliz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bizim 
tabanımızda değil, Şellefyanın tabanında... (Gürül^ 
tüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizinle aynı saf

ta değiliz, sizin tabanınızla aynı saftayız... (Gürül
tüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bizim ta
banımızla değil... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Korkmaz
can, biz sizin tabanınızla aynı saftayız... (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyo
rum efendim... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Biz sizinle 
aynı safta değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, rica ediyorum efen
dim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bizim 
tabanımızda hırsızlık yoktur... (D. P. sıralarından, 
gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Korikmazcan, size ihtar ce
zası veriyorum!. Rica ediyorum efendim. 

Buyurun efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Görüşümüz odur 
ki, Demokratik Partinin idareci kadrosu... (Gürültü
ler) 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Şellef yanla, 
aynı yerde... 

— 435 — 
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BAŞKAN — Sayın Önsal, rica ediyorum efen-
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... temelde ken
disine yurt sathında oy vermiş olan vatandaşlarla, 

bizim vatandaşlarımızın aynı safta olduğunu ifade et
mek için kullandım... (D, P. sıralarından, gürültü
ler) 

HASAN KORiKMAZCAN (Denizli) — Onlar 
namuslu insanlardır... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bütün vatandaşlar namuslu insan
lardır, rica ediyorum efendim. (D. P. sıralarından 
gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biz na
muslu insanlarız, hırsızların yanında değil, vatan ha
inlerinin yanında değil... (Gürültüler) 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş
kan, «bizim vatandaşımız» ne demek? Sizin vatan
daşınız, bizim neyimiz?.. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bu sözden ne kas
tediyorsunuz efendim? Bunu bir açıklığa kavuşturu
nuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bırakmıyorlar ki 
efendim. (D. P. sıralarından ayağa kalkmalar, şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun... (Gü
rültüler) Efendim, rica ediyorum oturun yerinize, 
söz vermedim size... 

Buyurun efendim, devam edin lütfen. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bizim vatandaşı

mız, sizin vatandaşınız değil, hep yanlış, anlıyorsu
nuz... (D. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bize oy veren 

vatandaş ile size oy veren aynı vatandaş mı?.. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, size hangi konuda 
söz verdiysem o konuda... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Arz edeyim efen
dim, sayın Başkanın bana sormuş olduğu sualin ce
vabını arz ederken dedim iki, Cumhuriyet Halk Par
tisi ile söylediklerimin uzaktan yakından ilgisi yok
tur. Sadece Demokratik Partinin tabanındaki, ken
disine oy vermiş olan vatandaşın Adalet Partisine 
ve diğer milliyetçi partilere oy vermiş olan... (D. P, 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, bir daki
ka... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... vatandaşlarla! 
aynı safta olduğunu, kendilerini ikaz edip, tabanla
rına ters düştüğünü tescil etmek için söyledim. (D. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim bu tavzih karşısında... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Biz sizin idareci 

kadronuzla bir safta olmaya tenezzül etmeyiz, 
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Aygün, bitti 

süreniz... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, izin verir misiniz? 
HİLMİ TÜRKMEN (Sinop) — Sayın Başkan, 

. bize sataşma var burada. 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sayın Ay

gün, bitti süreniz efendim. (A. P. sıralarından 
Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, buyurun efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, «aslında, milliyetçi partilere oy verenler ko
münizme ve Cumhuriyet Halk Partisine karşıdır»ı sö -
zünü kullandı... (A. P. sıralarından, «Doğrudur» 
sesleri) 

Onunla yetinmedi, «Cumhuriyet Halk Partisi 
komünizmin serbest olmasını istemektedir.» dedi. 

İkinci suçlaması, saldırısı bu. 

Üçüncü saldırısı: «Partizanlığın âlâsını biz Cum
huriyet Halk Partisinin iktidarında gördük.», 

Bu üç saldırı aslında iftiradır ve cevabı gerek
tirecek şekilde Partimizi ilzam etmektedir, suçlamak
tadır. Bundan dolayı söz istiyorum sayın Başkan., 

BAŞKAN — Efendim, birinci hususu Sayın 
Aygün tavzih ettiler. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) .— Sayın Baş
kan, o tavzihten ne kendisi bir şey anlamıştır, ne 
de ben herhangi bir şey anladım, ne de Grupurm 
bir şey anladı. Böyle tavzih olmaz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci husus da, «fikir 
özgürlüğü altında komünizmin serbest bırakılmasını 
istemektedir. Bunun altındaki unsur, komünizmden 
ülkeye yarar geleceği düşüncesidir» demek suretiyle 
Grupumuza sataşmıştır iddiası. 

Biraz daha açıklığa kavuşturur musunuz efen
dim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, 
böyle bir sataşmayı ancalk kürsüde açıklığa kavuş-
turabilirim. Çünkü, benim saptadığım kadarıyle -
eğer saptamam eksik ise zabıtların getirilmesini 
teklif ediyorum - saptadığım cümle şu : «Cumhuri-
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yet Halk Partisi komünizmin serbest olmasını iste
mektedir»1 diyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cumhuri

yet Halk Partisi komünizmin de tartışılmasını iste
mektedir; düşün özgürlüğü nedeni ile «Cumhuriyet 
Halk Partisi komünizmin serbest olmasını istemek-' 
tedir», diyerek Adalet Partisi sözcüsü burada... 

BAŞKAN — Efendim, sadece bu konuya mün
hasır olmak üzere söz veriyorum; serbest olup olma
ması konusunda. 

Buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Sadece bahsetiğim konu üzerinde Sayın Ölçen. 

Halk Partisinin komünizmin serbest olup olmamasını 
istemesi konusu üzerinde. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALÎ NEJAT ÖLÇEN 
(istanbul) — Sayın Başkanım, süremi sorabilir mi
yim? Sürem ne kadar efendim? 

BAŞKAN — On dakika efendim. Fakat sadece hu
dutlarını çizdiğim çerçeve içinde rica ediyorum efen
dim ve yeni bir sataşmaya meydan vermeden. 

Sayın Ölçen, Grup adına değil mi efendim? 
.- ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Grup Başkan-

vekili olarak efendim. 
BAŞKAN — Evet. Süreniz 20 dakikadır. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Görüşleri

mi Grup adına arz ediyorum. 
BAŞKAN — Fakat çizdiğim çerçeve içinde efen

dim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Süreniz 20 

dakika Sayın Ölçen. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, söyledim efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş

kan, izin verirseniz size saygılarımı ifade ederek ko
nuşmaya başlayayım. 

Önce; «Cumhuriyet Halk Partisi komünizmin 
serbest olmasını istemektedir» sataşmasına cevap ve
riyorum. Ondan evvelki sataşmayı, o sataşmayla il
gili açıklamaya yeterli görmüyorum. 

BAŞKAN — Efendim o konuda söz vermedim. 
Sataşma kabul etmedim ve açıklamayı kâfi gördüm 
efendim, rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — O konuda 
söz istemekte direnme hakkımızı kullanmak üzere söz
lerime başlıyorum Sayın Başkan. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Direnme hakk: ne 
demek sayın Başkan? (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sadece «Komünizmin ser
best bırakılmasını istiyor» hususunda söz vermiştim, 
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diğer konuda söz vermedim efendim. O hususlar içe
risinde. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, aslında birinci hususun açıklama mahiyetinde 
olup olmadığını bana sormakla, benim karşı gelme
mi dikkate almanız ve bu açıklama karşısında benim 
direnme hakkımı kullanmama olanak sağlamanız ge
rekirdi. Burada bir usul hatası yapmaktasınız ve Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsüne, yani bendenize; hak
kı olan, İçtüzükte mahfuz bulunan hakkı tanımamak 
suretiyle yeni bir hatayı da işlemek üzeresiniz. Bunu 
size büyük içtenliğimle ve saygımla arz etmek istiyo
rum. 

Birinci hususta, yani.. 
BAŞKAN — İstediğiniz her hususu sataşma kabul 

edip... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Yani, «Milli
yetçi partilere oy verenler Cumhuriyet Halk Partisine 
ve komünizme karşıdır» sözünü açıklayarak söze baş
larım. Aksi halde kürsüden inerim. Bu hususta, di
renme hakkımı kullanmak konusunda bana imkân 
sağlamanız gerekir. 

BAŞKAN •— Sayın Ölçen, evvelâ söz verdiğim ko
nuda konuşursunuz.. Sonradan diğer konuda 
direndiğinizi ifade edersiniz, o zaman oylama yapa
rız. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim sayın Başkanım. Oylama yapmak için tanıdığınız 
olanağa, özellikle teşekkür ederim. 

Aslında komünizmin serbest olmasını istemek baş
ka şeydir, komünizm konusunu tartışmak ve komü
nizmle ilgili meseleleri, demokrasi ile ilgili meseleleri, 
insan hak ve özgürlükleri ile ilgili meseleleri tartış
mak başka şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi, kendi Tü
züğünde belirttiği gibi, demokratik sol bir partidir. 
Demokratik sol bir partiden gelen destekleri, kendi 
açısından değerlendirmek için, siyasî amaçlarını ger
çekleştirmek üzere kullanma imkânına sahip bir parti
dir. Ama ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi kendi 
sosyal, ekonomik ve politik amaçlarını halk yararına 
ve toplumun özgürlük ve demokrasi koşulları altında 
kullanmasına ait düşüncelerini ifade ettiği ve bunun
la ilgili görüşlerini belirttiği zaman.. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Komünizm 
anlayışını ifade ediyorlar ve serbest bırakılıp bırakıl
mamasını ifade edecekler efendim. Bir kelime ile ifa
de edilmez efendim. 
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ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Mutlaka bir 
komünizm umacısı ile Cumhuriyet Halk Partisini, 
Cumhuriyet Halk Partisine oy veren 4 milyon seçme
ni suçlama itiyadındadırlar. Bununla, ya Cumhuriyet 
Halk Partisini bilmemektedirler, ya komünizmin ne 
olduğunu bilmemektedirler. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Aslında komünizm bir sistemdir ve 
komünist olan ülkeler vardır. Komünizme Adalet Par
tisi sözcüsü karşı olabilir, komünizme Adalet Partisi 
de karşı olabilir, bütün sağ partiler komünizme karşı 
olma hakkına sahiptir; ama komünizme karşı olmak 
demek, komünist olan ülkelere barış hudutları açmak
la komünizmi umacı kabul ettirmek arasındaki çelişki
yi, önce Adalet Partisi mutlaka kendisinde çözümle-
meİidir. (A. P. sıralarından gürültüler, C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Çünkü, eğer izin. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum; rica ediyo
rum efendim, müdahale etmeyiniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Çünkü İsken
derun Demir - Çelik tesislerinin açılışında, Doğu hu
dudumuzu Rusya ile barış hududu olarak ilân eden 
ve Sayın Kosigin ile Demir-Çelik'in şalterini birlikte 
çeken Başbakan, Sayın Süleyman Demirel'dir. Ora
da bir demir çelik tesislerinin inşaatı için kredi ister
ken kucağınızı açacaksınız, çiçek ve barış sınırından 
bahsedeceksiniz; ama komünizmi aynı zamanda bir 
umacı gibi göstererek, komünizmle Cumhuriyet Halk 
Partisini suçlama hevesine kapılarak, Cumhuriyet 
Halk Partisini seçmen kitlelerinde güya antipatik gös
tereceksiniz. 

- Aslında Cumhuriyet Halk Partisi komünizmin gel
mesinden yarar uman bir parti değildir. Cumhuriyet 
Halk Partisi kendi ekonomik, sosyal ve siyasî çizgisi
ni çizmiş ve bu çizgiyi açıklıkla, rahatlıkla anlatmak
ta olan bir partidir; ama eğer bir gün istemediğiniz 
komünizm Türkiye'ye gelir ise, bunun sorumlusunun 
bugün iktidarda olan cepheci partilere ait olacağı aşi
kârdır. Bir yanda soygun düzeni devam ederken, tüp-
gazın fiyatı 42 liradan 1 gün içinde 65 liraya çıkarken 
ve 1 adet zeytini vatandaşa 17 kuruşa yedirirken ve 
zeytinin tanesini 17 kuruştan satın alabilmek için gün
de ancak 1 veya 2 adet zeytin tanesi yeme imkânına 
kavuşan bir toplumda. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bunun sataşma ile il
gisi yok efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Neyi söyleye
cek yahu? 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyiniz efendim, 
oturunuz efendim. Yerinizden müdahale etmeyiniz 
efendim. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ve traktörü 
75 bin Türk Lirasına mal edip 125 bin liraya satıl
masına izin tanırken ve dün telgrafla bütün tralctör 
bayilerine 25 bin liralık zammın yapıldığını bildirir
ken, komünizmden siz bir umacı gibi bahsedeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum. 
ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ve farkında 

olmadan Türkiye'ye, komünizmi getireceksiniz. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Çünkü ölümden 
korkan, korkusundan ölür. Komünizmden bu kadar 
korkan, komünist olur sonunda veya ülkeyi komünist 
yapar. O zaman, sizi komünistler bile kurtaramaz. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi Sayın Başkanım, izin verirseniz, beni sükû
netle dinlemelerine olanak tanıyınız. 

Ben, Ortak Pazar Anlaşmasında burada size bir 
maddeyi fade etmdc isterim. 

Sayın Çağlayangil tarafından imzalanan Ortak 
Pazarın Katma Protokolünün 23.07 poz. numarasını 
lütfen tetkik ediniz. Orada bir isim göreceksiniz; 
«Solubles balığı» ihraç edecektir Türkiye. Zira, bu ih
racat listesinde bu balığın ihracına imkân tanımakla 
Türkiye'de balina cinsinden olan bir balığın yetişip 
yetişemediğinden dahi haberi olmayan bir iktidar, 
gelecek komünizmden bahsedecek, komünizmin ne 
olduğundan haberi olmadığı için. Size bir başka mad
deyi daha özellikle okumak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, söz verdiğim konu ve 
çerçeveyi aşıyorsunuz efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Komünizmin 
kaynaklarını nereden güçlendiriyor bu iktidar, nere
de arıyor, fakat nerededir, bunu açıklamama lütfen 
izin tanıyınız. Aslında.. (A. P. sıralarından gürültüler 

BAŞKAN — Efendim, size söz verdiğim çerçeve 
malum, birkaç defa tekrar ettim, rica ediyorum, o 
çerçeveyi taşmayınız ve yeni sataşmalara da meydan 
vermeyiniz. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Başka
nım, ikazınıza riayet ederken, hem zatiâliniz sözümü 
sık sık kesiyorsunuz, hem de Adalet Partili üye arka
daşlar, milletvekili arkadaşlar yerinden hücum ede
rek, tecavüz ederek konuşmama imkân tanımıyorlar. 
tzin verirseniz geri kalan süremi komünizmle ilgili, 
aslında komünizmin tartışılmasının serbest olmasının 
Türkiye'ye ne yarar sağlayacağını ifade ederek bitir
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, konu o efendim, ko
nu o. 
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Aslında, bir 
ülkede sömürü düzeni varsa, bir ülkede başbakanların 
yeğenleri mobilya ihraç ederek onunla ilgili yolsuz
luk komisyonu hâlâ çalışamryorsa ve.. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen.. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ...Yakasını 

bize tutmamızı ifade ettiği halde, o yaka komisyonun 
elinden kaçırılıyorsa.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen.. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — O takdirde 

bu sömürü düzeninin devam ettirilmesi için, bu sö
mürü düzeninden medet umanlar karşısında halktan 
yana politikaları, özgürlükten yana politikaları ileri 
sürdükleri zaman, onu komünizmle suçlamak zorun
dadırlar, komünizmle suçlayarak kendi soygunlarını.. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Tükendi tükendi, 
ne yapacaksın. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ..halkın bi
lincinden ve halkın gözlerinin önünden gizlemek im
kânı bulurlar. Komünizmle suçlamak yetmez ise, bu 
sömürü düzenine karşı çıkanlara o zaman panzerlerle 
hücum edilir ve o zaman faşizme baş vurulur. Dola-
yısıyle... 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, rica ederim, 
dinleyemiyorum, müdahale etmeyin. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Dolayısıyle 
komünizmi yasaklamanın gerisinde sermaye çevreleri
nin baş vurduğu faşizm vardır; siz, ne zaman «Biz 
faşizmden yana değiliz» dediniz ve ne zaman genç ki
şileri, soygun düzeninden bahsettikleri zaman «Anar
şiyle, komünizmle» suçlamayı âdet haline getirdiniz? 
Ben burada size komünizm hakkında öğreti vermek 
isterdim; ama size, 20 dakika değil, 20 yıl komünizmi 
öğrenmeniz için yetmeyecektir. Lütfen komünizmi 
iyice öğreniniz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın Başkan.. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Komünizm

den bahsederken Cumhuriyet Halk Partisini aklını
za getirmeyiniz.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Komünizm

den bahsederken kendi soygun düzeninizi aklınıza 
getiriniz ve soygun düzeninizi, hiç olmazsa yoksul 
Türk halkına biraz acıyarak, anlaşılmayacak düzey
de tutunuz. Bununla belki komünizmin gelmesine 

engel olabilirsiniz. Ama demokratik sol bir parti olan 
Cumhuriyet Halk Partisi, bir defa daha burada açık
lıyoruz ki, komünizmden medet ummamaktadır, ama 
komünizm meselesini tartışmanın düşün özgürlüğü
nün kaçınılmaz bir unsuru olduğuna inanmaktadır. 

YÜCEL DÎRÎK (izmir) — Yani «Serbest olsun» 
diyorsunuz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Okullarda 
Marks'tan bahsedenlerin tutuklandığı yılları gördük, 
okullarda «Engel» kelimesinin kullanılmasına engel 
olunduğunu gördük, «Engel kelimesinin sonuna bir 

«s» gelirse, Engels olur» diye tutuklamalar yaptınız. 
Bakınız, «Engebden «Engels»i çıkartıyorsunuz. Bu 
taassuptan kurtulunuz, sizinle rahatlıkla sizin soy
gun düzeninizi tartışabildiğimiz gibi, bizim demok
ratik solu tartışalım ve bizim demokratik solu tar
tıştığımız zaman, siz bize «Komünist» demeyiniz, 
biz de sizin soygun düzeninizi tartıştığımız zaman si
ze «Faşist» demeyelim. Ama eğer bu suçlamadan 
kendinizi kurtarmak ve arındırmak istiyorsanız.. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, çizdiğim hudutları aşı
yorsunuz, rica ediyorum efendim, rica ediyorum. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem Başkan, efendim bendeniz bir şeyi arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim konuşmasını bitirsin.. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Ecevit'den 

aldığım cümleden esinlenerek burada mevzu ettiğim 
bir beyandan dolayı Sayın Ölçen'e söz verdiniz ve 
Sayın Ölçen bu münasebetle başka sözler söyledi. 

BAŞKAN — Efendim, sözünü bitirsin, sonra 
sizi dinleyeieğim; şimdi dinlemem mümkün değil 
Sayın Aygün, dinlemem mümkün değil, rica ediyo
rum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Milliyet Gazete
sinden, Sayın Ecevit'in sözlerini verdim efendim. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — «Batı ülkele
rindeki kadar» sözünü de okudunuz mu? «Batı de
mokrasilerinde bu özgürlük varsa, Batı demokrasi
lerinden ne bir adım geri, ne bir adım ileri.. (C. H. 
P. sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler, 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Ecevit. (A. P. ve C. H. PT 
sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

Efendim, rica ediyorum efendim.. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Batı demok

rasilerinde ne varsa.. Şark demokrasisi diye, Türk 
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demokrasisi diye ayrı bir şey uydurmayın. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum efendim. 
Efendim rica ediyorum. (Gürültüler) Sayın tdare 
Amiri arkadaşlarım.. Sayın tdare Amiri arkadaşla
rım... 

Sayın Ölçen, Sayın Ölçen, rica ediyorum efendim; 
fazlasıyle şey yaptınız efendim,. rica ediyorum efen
dim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) Efen
dim rica ediyorum, yerlerinize oturunuz efendim. 
Sayın Erçelik, rica ediyorum efendim. 

Buyurun Sayın Ölçen. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Ada
let Partisi Grup Sözcüsü, bana engel olmakla «En-
gels» olmaktadır, bu kadar mantık vardır iki kavram 
arasında. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Siz, 28 Ha

ziran 1976 tarihli Milliyet Gazetesinde Sayın.. (A. P. 
ve C. H. P. sıraları arasında karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, rica ediyorum efen
dim, Sayın Erçelik rica ediyorum efendim, lütfen 
oturunuz. Sayın Tosyalıoğlu, Sayın Tosyalıoğlu.. (Gü
rültüler) 

Sayın Ölçen, Sayın Ölçen rica ediyorum artık.. 
((Gürültüler.) Rica ediyorum Sayın Erçelik, lütfen 
yerlerinize oturunuz efendim, rica ediyorum yerle
rinize oturunuz. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Sayın İdareci üye arkadaşlarım, sayın grup 
yöneticileri.. Sayın grup yöneticileri.. Sayın arkadaş
larım... (Gürültüler) Efendim rica ediyorum. Sayın 
İdare Amiri arkadaşlarımdan rica ediyorum, yatış
tırsınlar hadiseyi.. Lütfen yerinize oturunuz efendim. 
Rica ediyorum, lütfen yerlerinize oturunuz, lütfen 
efendim.. (Gürültüler) Lütfen yerlerinize oturunuz 
efendim. 

Sayın Ölçen, buyurunuz devam ediniz efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — 28 Haziran 

1976 günlü Milliyet Gazetesinde Sayın Erevit'in ko
münizmle ilgili görüşlerini, Cumhuriyet Halk Parti
sinin Genel Başkanı olarak nasıl açıkladığını dikkat
lerinize, Yüce Meclisin dikkatlerine sunarak, komü
nizm meselesindeki görüşümüzü belirtmeye ihtiyaç 
hissediyorum. 

Genel Başkan Sayın Ecevit: 
«Ben, hem komünizme inanmıyorum, komünizmi 

istemiyorum, komünizme karşıyım.» diyor ve devam
la; «Hem de Türkiye'de komünist olsun, hatta faşist 
olsun, herkesin düşüncesini serbestçe savunabileceği 
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ve hâkim olarak tam bir serbestlik içinde halkın seç
me yapabileceği bir rejim istiyorum.» diyor. 

Bu kadar açık ve seçik, komünizm karşısındaki 
tavrını ve tutumunu belirtmiş olan bir partinin kar
şısında, soygun düzeninden ne zaman bahsettiği ve 
siyasal iktidarın aracüığı ile ne zaman yolsuzluklar 
yapıldığı, büyük halk kitlelerinin gittikçe artan ha
yat pahalılığı karşısında nasıl yoksul hale geldiğini 
ifade ettiği zaman, bu düşünceyi ve bu düşüncelerin 
sahiplerini susturmak için onları komünizmle veya 
komünizmden yana olmakla itham edemezsiniz. Bu
na insan olarak hakkınız yok, buna parlamenter ola
rak hakkınız yok eğer cidden bu sömürü düzeni si
zin iradenizde gelişmiyor, oluşmuyor ise, O zaman 
ben karşıt bağıntıyı kurarım ve bütün bu faşizmin, 
sömürü düzeninin devamı için bir araç olarak kul
lanıldığını ve onun gerisinde, aslında sömürüden ya
na bir iktidarın işbaşında olduğunu ve komünizmle 
suçlamayı modası geçmiş bir metot haline getirdiği
ni açıklıkla ifade etmek hakkını kazanırım. Ama bı
rakınız birbirimizi bu suçlamalarla yormaya. Aslın
da biz hiç bir zaman, hiç bir Cumhuriyet Halk Par
tili - diğer partilileri bilmiyorum - Sayın Süleyman 
Demirel'in hangi locada olduğunu sormadık ve Ma
son olup olmadığına dair hiç bir sorguyu ileri sür
medik. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ayıp yahu. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ölçen, Sayın Öl
çen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — O halde. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, sayın Ölçen.. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim?. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen rica ediyorum efendim, 

yeni bir sataşmaya meydan vermeyin. Rica ediyo
rum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Başka konularda 
konuşmaya hakkı var mı hatibin? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — O feveran 
niçin, acaba özel olduğu için mi? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, sayın Ölçen.. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Yoksa ger

çek olmadığı için mi? Ama gerçek olmayan komü
nizm karşısında ben serinkanlılıkla partimin görüşle
rini ifade edebiliyorum. Eğer bu suçlama gerçek de
ğilse, siz de serinkanlılıkla görüşünüzü ifade edersi
niz. 

BAŞKAN — Efendim, kâfi derecede görüşleri
nizi arz ettiniz, rica ediyorum efendim. 
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Eğer Cum
huriyet Halk Partisinin.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ölçen.. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim? 
BAŞKAN — Sayın Ölçen kâfi derecede fikirle

rinizi ve çizdiğim çerçeveyi de aşarak izah ettiniz. 
Rica ediyorum bitiriniz sözlerinizi efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, izninizi her halde suiistimal etmek istemem. 
Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, aslında mil
liyetçi partilerin Cumhuriyet Halk Partisi ve komü
nizm karşısında olduğu sözüne ait düşüncelerimizi 
de ifade etmek üzere tekrar benim o söz dolayısıyla 
söz hakkımı nazarı itibara almanızı rica eder, sizi ve 
Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. Teşekkür ederim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Aygün'ün yap
tığı açıklamalar karşısında, «Milliyetçi partilere oy 
verenler komünizme ve Cumhuriyet Halk Partisine 
karşıdırlar» sözünü sataşma olarak kabul etmiyo
rum efendim. 

SABR'Î TIĞLI (Kastamonu) — Nasıl etmezsi
niz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Etmiyorum, takdir benim efendim; 
görmüyorum, o şekilde. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, takdirinize saygı duyuyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu konuda 

direnme hakkımı da kullanmama izin vermenizi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, direnmedeki maksadınız, 
yani bu tavzihi kâfi görmediğiniz için midir efen
dim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Tavzihi kâfi görmediğiniz için. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tavzih, as
lında bu suçlamalar.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, eğer 
tavzih kâfi gelmiyor ise, ben tamamlayıcı tavzih için 
söz istiyorum. Arkadaşımız ikna olmamışsa, anla-
yamamışsa. 

BAŞKAN — Efendim anlamadığını, dinlemedi
ğini tahmin ediyorum, bir daha lütfetsin. Sayın Ay-
gün maksadınızı yerinizden kısaca izah buyurun 
efendim. Sadece bu cümleyi efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hangi cümleyi 
efendim? 
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BAŞKAN — Efendim, «Milliyetçi partilere oy 
verenler komünizme ve Cumhuriyet Halk Partisine 
karşıdır» sözü sataşma telâkki ediliyor. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İyice açık
lamasını rica ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, evet efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Söylediğim ifa

denin, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Grup Baş-
kanvekilinin iddia ettiği gibi, Cumhuriyet Halk Par
tisiyle. bir ilgisi yoktur. Ben bunu Demokratik Par
tinin.. (D. P. sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Demok
ratik Partinin adını ağzına alma. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum efendim, 
rica ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — .. ortaya koyduk
ları şeyi ifade etmiş bulunmaktayım. 

IBAŞKAN — Evet. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ve ne söylediği

mi bir daha tekrar edeyim: Biz de dahil, milliyetçi 
partilere, kendilerini milliyetçi deklare eden bütün 
partilere oy vermiş olan vatandaşlarımız, esasta 
Cumhuriyet Halk Partisine karşı oldukları için ve 
komünizme karşı oldukları için milliyetçi partilere 
oy vermişlerdir ve Cumhuriyet Halk Partisine karşı 
olan vatandaşlarla, komünizmin memlekete gelme
sini istemeyen vatandaşlarımız, Cumhuriyet Halk 
Partisi karşısındaki partilere oylarını taksim etmiş
lerdir. Bu gerçeği ve bu kanaatimi ortaya koyduk
tan sonra, Demokratik Partinin kendi tabanıyla ters 
düştüğünü, bu kutsî kürsüde tescil etmiş olmak için 
ve Demokratik Partinin idarecilerini ikaz etmiş ol
mak için.. (D. P. sıralarından gürültüler) 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Haysiyetsiz, De
mokratik Partiyi ağzına alamazsın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Bir da
kikanızı rica edeyim efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, nasıl müsaade ediyorsunuz? 

Satılmışın uşağı, Demokratik Partiyi ağzına al
ma. Domuz ahırı bekçisi, seyisi. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Ölçen niçin 
söz istedi? Bize oy veren vatandaşlarımızın ne mak
satla bize oy verdiğini izah mı edecektir? 

BAŞKAN —r Efendim, anlamak istediğim şey şu: 
«Halk Partisine oy vermeyen insanlar; komünizme, 
Halk Partisine karşı oldukları için vermiyorlar» di
yorsunuz. Size, başka partilere.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İkisi birbirinden 
ayrıdır, izah edeyim: 
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Cumhuriyet Halk Partisine oy veren vatandaş 
kitlesi iki ayrı gruptur. Bir kısmı ılımlı Cumhuriyet 
Halk Partililerdir, bir kısmı da sosyalist, aşırı sol, 
sosyalist ve komünist olanlardır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Böyle bir ayrım yapmak mümkün 
değil efendim. (Gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O kadar müm
kün ki, Cumhuriyet Halk Partisine oy veren vatan
daşların içerisinde komünist yanlısı olanlar da var
dır; ama Cumhuriyet Halk Partisine oy verenlerin 
tamamı komünisttir demiyorum. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim tatmin olmadınız mı? Di
reniyor musunuz? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica ediyo
rum, 

«Direniyor musunuz» diye soruyorum. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Muhatap değiştir

meyin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usul hakkında istiyorlar, tercih 

hakkı var efendim. 
İLHAMI ERTEM (Edime) — Sayın Başkan, sa

taşmada her fikir ayrı ayrı dikkate alınırsa, her fi
kir için ayrı ayrı söz istenirse, 10 defa mı söz veri
lecektir? 

BAŞKAN — Ben ifade edeyim efendim. Bu 
konuda söz istediği zaman.. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — 10 defa mı söz 
vereceksiniz? Var mı böyle bir şey Tüzüğümüzde. 
72 nci madde buradadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efendim, 
izah edeyim. 

'Bu konuda sayın Ölçen söz istediler; Sayın Ay-
gün'e tavzih ettirdim. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Araya giriyor. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, bir da

kika, 
Sayın Aygün'e tavzih ettirdim ve kendimin de sa

taşma kabul etmediğimi ifade ettim; fakat direnip 
direnmediği hususunu sormadım. O noksanımı ik
mal ediyorum efendim. (Gürültüler) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın 
Başkan, sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica edi
yorum efendim. 
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Evet efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, neden direnmek istediğimi.. 
BAŞKAN — Evet efendim, bir dakikanızı rica 

edeyim. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın 

Başkan, lütfedin.. 
BAŞKAN — Söz verdim efendim, bitireyim, 

sonra. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Söz ve

remezsiniz. 
BAŞKAN — Efendim, söz verdim, dinliyorum 

efendim. 
FEVZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — söz ver

medim. 

BAŞKAN —• Efendim, dinlemem mümkün de
ğil, söz verdim, konuşuyorlar efendim. (Gürültüler) 

Efendim dinleyeyim, sonra sizi de dinleyeceğim. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Tüzüğe 

aykırı sayın Başkan, Tüzüğe aykırı, söz veremezsi
niz. Söz verecekseniz, müzakereden sonra veriniz, 
yanlış yoldasınız. 

BAŞKAN — Efendim, direnip direnmediğini 
soruyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sonra 
sorun efendim, araya giremezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, oturunuz 
yerinize. 

BAŞKAN — Efendim, söz verdim dinliyorum 
efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Söz verme
den... 

Buyurunuz efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka

nım, aslında Adalet Partisi sözcüsü Sayın Aygün.. 
BAŞKAN — Efendim, direnip direnmediğinizi 

soruyorum. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Direnmemin 

gerekçesini arz ediyorum. 
BAŞKAN — Lüzum yok, gerekçeyi izaha lü

zum yok. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Açıklarken, 

bütün seçmen kitlesini suçlamıştır- ve suçlamanın 
kapsamını Cumhuriyet Halk Partisinin dışında, Cum
huriyet Halk Partisine oy veren vatandaşlara kadar 
uzatmıştır. 

BAŞKAN — Direniyor musunuz? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet, direni

yorum, 
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BAŞKAN — Efendim, sataşmayı kabul edenler.. 
Efendim, anlaşılamadığı için kabul edenler tek

rar ellerini kaldırsınlar.. 
Büyük bir rakam farkı olduğundan ihtilaf var 

efendim. Efendim, hareket etmeyiniz, herkes yerin
de otursun.. Efendim, herkes kendine ait olan yer
de otursa saymak daha kolay olur. Çok dağınık otu
ruyorsunuz efendim.. 

Efendim, herkes kendilerine ait yerlerde otursun, 
rica ediyorum. Efendim, rica ediyorum bir an ev
vel yerlerinizi alın. 

Kaibul edenler.. 
Efendim, arkadaşlarımın aralarında ihtilaf var. 

Sayın arkadaşlarım aynı rakam üzerinde birleşemi-
yorlar. (Gürültüler) 

Divan üyesi arkadaşlarımdan başka kimse var mı 
efendim? Lütfen sayımda yardımcı olsunlar efendim. 

Efendim, tekrar rica ediyorum: Kabul edenler.. 
(Gürültüler, «Ne oldu» sesleri) 

Efendim, 6 arkadaşım var, her birisi ayrı bir ra
kam veriyor. Her birisi ayrı bir rakam veriyor efen
dim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bir 
hususu arz etmek istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, usul 

hakkında bir hususu arz etmiştim, hiç dikkate al
madan oylamaya geçtiniz. Bu meselede tutumunuz
da iki hatalı kısım vardır. Birincisi, İçtüzüğün 70 
nci maddesine göre, bir oturumda konuşan bir kişi
ye sataşmadan dolayı ancak bir defa söz verilir. 

İkinci husus ise, 89 ncu maddeye göre, şimdiye 
kadar bütün tatbikat, evvela Gensoru oylaması ya
pılır ve bu tamamlandıktan sonra sataşmalar varsa, 
onlara söz verilir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Başkan istediği an
da sataşmadan dolayı söz verebilir efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Fakat ilk söyledi
ğim gibi, ikinci defa söz verilmez efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, takdir ettiği zaman 
söz verir. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, sıra 
sıra sayalım efendim. 

BAŞKAN — Evet, sıraları doldurup öyle saya
cağız efendim. 

Tekrar bir ricada daha bulunacağım: Arkadaki 
arkadaşlarım ön sıraları döldursunlar efendim. Herkes 
yerlerine otursun. Boş sıralara oturun efendim. 

Rica ediyorum, şu boş şuraları doldurun. Sayımı 
kolaylaştıralım, 6 arkadaşımız da ayrı rakam veriyor
lar. 

Ayakta olan arkadaşlar lütfen boş yerlere otursun
lar, rica ediyorum efendim. 

Sataşmayı kabul edenler.... 
Efendim, sataşmayı kabul etmeyenler.. 
Lütfen herkes yerinde otursun efendim. Arkadaki 

arkadaşlarımdan rica ediyorum, boş sıraları döldur
sunlar efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim susun. Oyla
ma sırasında «Sayın Başkan» diye bağırmayın. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim anlamıyorum, biraz öne ge

lin lütfen. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, bir 

sayın üye kravat takmadan içeri girmiş ve oy kullan
maktadır. Bu, İçtüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımın itirazı şu. Bir 
üye arkadaşımız İçtüzüğe aykırı olarak kravat tak
madan içtima salonuna girmiş. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ar
kadaşımız rahatsızdır; sedye ile de gelebilirdi. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma kabul edilmemiş
tir. 

Bakanlar Kurulu adına Maliye Bakanı Sayın 
Yılmaz Ergenekon, buyurun efendim. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Kravatsız olarak salona girmiş olan arkadaşımız 
varsa lütfen salonu terketsinler efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, arkada
şımız rahatsızdır. 

BAŞKAN — Dışarıdan kravat alsın, taksınlar 
efendim, İçtüzüğümüz bunu âmir. 

Sayın Ergenekon, buyurun. Saat 21.00'dir efen
dim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvetkîlleri, gö
rüşülmekte olan gensoruda Hükümet adına görüşle
rimizi ifade etmeik için huzurunuzda bulunuyorum. 
Yüce Meclisin değerli üyelerini bu vesile ile saygı 
ile selâmlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gensoru bir denetim yo
ludur. Bu denetim yolunu kullanmak, Parlamentoda 
grupu bulunan bütün partilerin hakkıdır. Ayrıca, 
belli sayıya ulaşmış parlamenterlerin de haüdudır. 
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Gensoruda bir maksat güdülür. Bu maksat, Hü
kümetin gütmüş olduğu politikayı, almış olduğu ka
rarları eleştirerek, bunların yanlışlığını ispat ederek, 
ülkenin yararına değil zararına olduğunu ispat ede
rek Hükümetin düşürülmesini sağlamak maksadıdır. 
Veya bir başka maksat daha güdülür; bu da Hükü
meti yıpratmak maksadıdır. 

Bu gensorunun verilmesinden Hükümet olarak 
büyük memnuniyet duyduk. Bize iki fırsatı vermiş 
oluyor. 15 ayı tecavüz eden bir zaman zarfında Cum
huriyet Hükümeti bu ülkenin yararına neler yapmış
tır; bunları bir defa daha özet olarak saymak fırsa
tını bize veriyor. 

İkincisi; gensoru veren ve gensoruyu destekleyen
lerin, neyin tarafında ve neyin karşısında olduğunu 
tespit etmek ve Yüce Meclislere kamuoyuna açıkla
mak fırsatını veriyor. Bu itibarla, gensorunun mak
sadını aramaktan ziyade, bu gensoruyla Hükümetin 
tüm politikasını tenkit etmök, vermiş olduğu bütün 
kararları yanlış telâkki etmek gibi, grup sözcülerin
den biraz evvel de dinlemiş olduğumuz ifadelere gö
re, o halde Hükümetin icraatına karşı, Hükümetin 
icraatını memleketin yararına bulmayan bir iddia var
dır gensoru sahiplerinde. Hükümetin ne yaptığı ve 
neyi yapmadığını ortaya koymak da bizim vazifemiz
dir bu iddanın karşısında. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Hükümeti si
zin güveninizle işbaşındadır. Bu büyük Millet Mec
lisinin kararına dayanır Cumhuriyet Hükümetinin 
karşınızda bulunması. Büyük Millet Meclisinin güve
nine sahiptir; bütün Meclisin hükümetidir, bütün mil
letin hükümetidir. Bir tefrik yapmak mümkün değil
dir; Anayasaya uygun değildir, hukuk ruhuna ve es-
pirisine uygun değildir. 

Cumhuriyet Hükümeti huzurunuza bir program 
takdim ederek çıkmıştır. Bu programda neyi yapa
cağını ve nasıl yapacağını ifade etmiştir. Size karşı 
taahhüdü bu programın içindedir. Millete karşı ta
ahhütleri de bu programın içindedir. Bizi «ne diye 
bu programı uygulamadınız» diye «ne diye bu prog
ramı uyguladınız» diye suçlayamazsınız. Bizi ne di
ye bu programı uygulamıyorsunuz diye suçlayamaz
sınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsızlık 
yaygınlaşıyor, soygun yok programda. 

BAŞKAN — Sayın Korfcmazcan, rica ediyorum 
efendim, saat dokuz efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, gensoru hakkını ortadan kaldıracak. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan rica ediyorum 
efendim, artık yetişir efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsızın 
kendisi çıkıp konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum 
efendim, müdahale etmeyiniz efendim, böyle bir usu
lümüz yok efendim, siz genel başkan yardımcıyısı
nız. (Gürültüler) 

MALÎYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Sizin programınızı beğenmediğimiz 
için ayrı programa sahibiz. (Gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsız
lar. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, böyle bir 
usulümüz yok, rica ediyorum efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Sizin programınızı beğenmediğimiz 
için sizden oy istemedik. Bu itibarla, bu programın 
içinde neyi icra ettiysek bunun cevabını burada ve
ririz, bunun hesabını burada veririz. Sizin programla
rınıza bağlı değiliz, beğenmiyoruz, bağlı olmayacağız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Her şe 
yin hesabını soracağız. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Daha çok şeyin 
hesabını soracağız. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ediyorum efen
dim. (Gürültüler) 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu kürsüye... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, ne 
diye bunları susturmuyorsunuz? Meclisi idare edemi
yorsanız bırakın, inin aşağı. 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim, ne yapalım? 
Size ihtar cezası veriyorum efendim. (Gürültüler) Sa
yın Ataöv size ihtar cezası veriyorum. 

Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Sayın Başkan, ben şahsımı savunabili
rim... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu adam 
hırsızdır, asker kaçağıdır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, size ihtar ceza
sı veriyorum, rica ederim efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ama, bu kürsüyü lütfen savununuz. 
Bu kürsü milletin kürsüsüdür, bu kürsüde konuşma
ya devam edeceğim... 

FARUK SÜKAN (Konya) — Komisyoncu, ko
misyoncu. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Asker kaçaklarının 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Bu kürsüde konuşmaktan kimse kimse
yi engelleyemez. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Asker 
kaçağı, cepheden kaçan. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Komisyoncu, Has' 
ların komisyoncusu. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, sayın idare 
amiri arkadaşlarım, rica ediyorum efendim, görevle
rinizi yapınız efendim... Sayın grup yöneticileri... 

FARUK SÜKAN (Konya) — Has'ların komis
yoncusu. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, rica ediyorum efen
dim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Has'ların komis
yoncusu, asker kaçağı. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sükan, rica ediyorum efen
dim 

FARUK SÜKAN (Konya) — Bu adam asker ka
çağıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sükan rica ediyorum efendim. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Sabri Keskin se

nin anan Ermeni. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sükan, rica ediyorum efen
dim, ihtar cezası veriyorum efendim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Bu hırsızlar asker 
kaçağı değil midir? (Gürültüler) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Asker kaçağı 
sensin. 

BAŞKAN — Sayın Sükan... Sayın Sükan... (Gü
rültüler) 

FARUK SÜKAN (Konya) — Terakki Şirketinin 
avukatı. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sükan... Sayın idare amiri ar
kadaşlarım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hükü
meti kim temsil ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan. 
MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Sayın Başkan... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Terakki Şirketinin 
avukatı, onun için gelmedin mi buraya? (Gürültü
ler) 
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BAŞKAN — Sayın Özer Ölçmen, Sayın Özer Ölç
men rica ediyorum efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) Sayın Başkan, biz buraya millet meselesi
ni görüşmeye geldik. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Terakki 
Şirketinin avukatı. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Kişisel hesaplarımızı değil, kişiliğim sa
vunmaya muhtaç değil, kişiliğimize karşı olabilirsi
niz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yalan 
mı, onun için gelmedin mi? 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum 
efendim. Böyle bir usulümüz yok, rica ediyorum, 
genel başkanvekilisiniz efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Cumhuriyet Hükümetini tahdit ede
mezsiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Savunu
lacak tarafın yok senin, asker kaçağı. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Şahsını hakkında söylenecek ve söylen
miş her şeyi aynen iade ediyorum, misliyle iade edi
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar, A. P. ve D. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sayın idare amiri arkadaş
larım... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Biz asker kaça
ğı değiliz... (D. P. ve A. P. sıralarından ayağa kalkma
lar, karşılıklı tartışmalar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ben as
ker kaçağı değilim, şerefli bir teğmenim. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, o konu bir baş
ka... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sen de
ğil, senin Başbakanın çıksın buraya... (A. P. ve D. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, yerinize oturmadığınız 
takdirde müzakerelerin devamına imkân görmüyo
rum efendim... (A. P. ve D. P. li üyelerin kürsü önün
de yumruklaşması, gürültüler) 

Sayın idare amiri arkadaşlarım... (Gürültüler) 
Saat 21.30'a kadar birleşime ara veriyorum efen

dim. 
Kapanma saati : 21.07 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 21,30 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağn), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — 121 ncı Birleşimin 2 nci oturumunu 
açıyorum. 

Sayın Ergenekon, buyurun efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Gensorunun maksadını ve alınması gereken so
nucu kısaca ifade ettikten sonra, Hükümetin böyle 
bir gensoru karşısında ne yaptığı, neyi yapmadığı; 
Meclislere karşı hangi taahhüdün altında olduğunu 
ifade ediyor. Hükümeti düşürmek maksadının yanın
da tabiatryle Hükümeti yıpratmak maksadı da gen
sorular için kullanılıyor. Burada Hükümetin kararla
rını, yanlış icraatını, yanlış politikasını ortaya koy
mak gereklidir. 

Sayın sözcülerin ifadelerinden, Hükümetin 15 ay
dır yapmış oldukları içinde yanlış, ülkenin yararına 
olmayan, ülkenin zararına olan bir misal verilmiş 
değildir. Bir genel politika ifadesi yapılmıştır, «Bu 
Hükümeti istemiyoruz» ifadesi yapılmıştır. 

Bu Hükümet ve icraatı bütçe vesilesiyle iki defa 
Yüce Meclislerin itimadına iktiran etmiştir. Onu ta
kiben bir gensoru vesilesiyle de son dört ay içinde 
üç defa Yüce Meclislerin itimadına iktiran etmiştir. 
Bu itibarla bu önerge ile bir fırsat elde ettiğimizi 
ifade ettim, bu fırsat da icraatımızın ibrası şeklinde 
telâkki edilmektedir. 

O halde bu önergenin gayesi ne olabilir? Bu öner
genin gayesi tahriptir; gayesi Hükümeti yıkmaktır; 
gayesi Hükümeti kendi arasında bir huzursuzluğa it
mektir. Esasen Hükümeti düşürmek yerine Hüküme
ti yıkmak veya Hükümeti çökertmek tabiri bir süre
den beri Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanı tarafından da kullanılmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başka
nı, Hükümetin kurulmamasından şikâyetçidir 1974 
yılı sonunda ve 1975 yılının başında ve sağ partilerin 
bir araya gelerek ne olursa olsun Hükümeti kurma
sının teşvikçisidir. Hatta o kadar teşvikçisidir ki, 
bir ara Hükümet buhranı çözülene kadar öğretime 
ara verilmesini tavsiye edecek kadar bu teşvikini 
ileri götürmüştür. Ancak, Hükümetin kurulması yak

laştığı sırada Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Ge
nel Başkanı - 1 Nisan 1975'te Hükümet yeni kurul
muş - «böyle bir Hükümet kurulamaz» teşhisini ifa
de ediyor. Ondan sonra, «Bunlar Hükümet değil ha
yal kurar»; yine, «Hükümet kurulsa bile güvenoyu 
alamaz» şeklinde ifadelerini sürdürüyor. 

Aynı sayın Genel Başkan 2 Haziran'da «Hükü
met istifa etmelidir» diye Hükümeti çekilmeye davet 
ediyor. 

Geçen sene 21 Eylül'e geldiğimiz zaman Cumhu
riyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı «Bu Hü
kümete dünyayı zehir edeceğiz» diyor. Niye? Hükü
meti düşürmek dururken Hükümete dünyayı zehir 
etmekte ne fayda umulur? Hükümet hizmet için orta
dadır, bunu kötü ifa ediyorsa Meclislerin murakabe
sine maruzdur. Meclisler kendisine güven vermiştir, 
bu güveni geri alabilirler. Fakat ne diye Hükümete 
dünya zindan edilmek isteniyor? 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başka
nı, 25 Kasım 1975'te «Kamuoyu Hükümetin çökme
sini bekliyor» diyor. 11 Ocak 1976'da «Bu Hüküme
tin yıkılması zorunludur» diye ifade ediyor. 

Görüldüğü gibi çökmek, yıkılmak, çökertmek... 
Bunlar tahrip terimleri, Hükümetin siyasî yollarla, 
oy yoluyle düşürülmesinin terimleri değil. 

Değerli milletvekilleri, önergede birtakım itham
lar var. Bu ithamların başında demokratik rejimin 
işlerliğini kaybettiği geliyor. Demokratik rejimin iş
lerliğini kaybettiği iddiası karşısında biz, demokratik 
rejimin bütün müesseseleriyle işlerliğini devam ettir
diğini ifade ediyoruz. 

Niye? Demokratik rejimin kuruluşları, Anaya
sal kuruluşları nelerdir? Parlamentodur, bağımsız 
yargıdır, genel oy mekanizmasının işleyişidir, özerk; 
kuruluşlardır, yürütme organıdır ve hür basındır. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Vergi iadesi
dir. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Şimdi bu müesseselerin hangisi işle
miyor? Parlamento mu işlemiyor, bağımsız yargı mı 
işlemiyor, genel oy mekanizması mı işlemedi veya 
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işletilmedi? Bunların hiç birisini söylemek mümkün 
defil. 

özeflk müesseseler mi işlemiyor? Hür basın yok 
mu? Hür basın ydk mu ülkemizde? Basın istediğini 
yazamıyor mu? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Üniversiteler işli
yor mu? Soruşturma komisyonları işliyor mu? 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, sual sorma
yınız efendim. Böyle bir usulümüz yok. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Vergi iadesi 
yok mu? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Demokratik rejimin müesseseleri bun
lar. Bunlar işlemiyorsa gelin berafber çaresini bula
lım; kötü işliyorsa gelin beraber çaresini bulalım, 
ama bu müesseselerin bugün Türkiye'de kendilerini 
tanzim eden kanunlar çerçevesinde işlemediğini id
dia etmek mümkün değil. 

Yine hukuka saygının, meşruiyete saygının tahrip 
edildiği iddia ediliyor önergede. Acaba bu tahrip ha
disesinde bugünkü siyasî iktidarın yeri neresi? Böyle 
bir tahrip var mı? Varsa yeri neresidir? Veya Tür
kiye'de meşruiyeti, hukuka saygıyı ve hukuk devle
tini tahrip etmek isteyen hareketler var mı? Varsa 
nerede, kimin desteğiyle bu hareketler gelişiyor? 
Kimler tarafından himaye görüyor? Bunları ortaya 
koymak lâzım. 

Şunu açıklıkla ifade ediyorum ki, siyasî iktidar 
Anayasa düzenine taraftar olduğunu her zaman ilân 
etmiştir. Bu Anayasa düzeninin dışında bir düzen 
aramadığını da her zaman ilân etmiştir. Anayasanın 
yeterli müesseseleri ihtiva ettiğini, eksiklikleri her ka
nunun olabildiği gibi Anayasanın da eksiklikleri var
dır; fakat bu müesseselere sadık olduğunu, değiştiri
lene kadar da bunlara hürmetkar olduğunu ifade 
etmiştir, ama buna karşı Anayasaya, Anayasal kuru
luşlara saygısızlıklar Türkiye'de yok değil. Var, bun
ların hJrtalkını unsurları var. Bunları tahrik eden bir
takım amiller var. 

öncelikle Anayasanın getirdikleri hükümlere say
gı göstermek gerekir. Değiştirmek isteyebiliriz, ama 
değiştirene kadar riayet etmek gerekir. Anayasa mül
kiyeti getirmiştir, mülkiyet hukukumuzun temelidir 
Anayasanın içinde; ama bir sayın genel başkan «Top-
raik işleyenin, su kullananın» demiştir senelerce evvel 
bu ifadeden sonra Türkiye'de gerçekten toprak işgal
leri acaba bu doğru mudur, acaba toprak işgali hu
kuka aykırı bir fiil değil midir endişeleri doğmuştur. 

Sayın genel başkan bu görüşlerini Milliyet Gaze
tesine 29 Haziran günü de tekrarlamıştır. 

Yine Türkiye Cumhuriyeti hepimizin bildiği hepi
mizin kabule mecbur olduğu birtakım esaslara daya
nır. Türkiye Cumhuriyetinde sınıf esası yoktur, sınıf 
ayrılığı yoktur, millî hâkimiyet fikri vardır ve millî 
hâkimiyetin, tek milletin üstünlüğü vardır. Ancak, 
Türkiye'de ayrı ayrı sınıfların bulunduğunu kabul et
mek Cumhuriyet fikrinde bir ittifakın mevcut olma
dığı veya Anayasa dışı, Anayasanın kabul edemeye
ceği birtakım yorumlara iltifat edildiğini göstermek
tedir. «Biz ayrı ayrı sınıflar olduğu gerçeğini ka'bul 
ediyoruz» diyen, bir partinin sayın genel başkanıdır, 
yine 29 Haziran 1976 tarihinde; fevkalâde yakın. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sen Başbakanı 
savun, neyine lâzım genel başkanımız. Savunabilir-
sen genel başknını savun. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Rica edi
yorum efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım yine, «Anayasaya 
karşı saygıda hangi çizgideyiz» noktasına geldiğimiz 
zaman, bir değerli arkadaşımızın ifadesini burada 
tekrar etmeye mecburum. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başfcanvekili Sayın Uysal, Sakarya'da vermiş 
oldukları demeçte, «Cumhuriyetimizi tehlikeye soka
bilecek olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun 
tasarısı gibi teklifleri asla çıkartmayacağız» ifadesin
de bulunmuşlardır. Gelen tasarı veya teklifi beğen
meyebilirsiniz; ama... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hükümeti 
demokratik olarak engellemek hakkımızdır, kullana
cağız. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — ... Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ana
yasa içinde yer almıştır, bu mahkemelerin kuruluşu 
Anayasanın emridir. Eğer bunun kuruluşunu engel
lerseniz, o zaman Anayasanın bir emrinin yerine geti
rilmesine karşı çıkıyorsunuz demektir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hani tasa
rınız, nerede? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, karşılıklı konuşmayınız 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
benden söz ettiği için söylüyorum. Hükümetin tasa
rısı nerede?.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hükümetin tasarısı 
nerede? Hükümet tasarıyı getirsin, biz de hestekfeye-
lim. 
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BAŞKAN — Sayın Ölçmen, o Hükümetin kendi 
bileceği iş efendim, rica ediyorum. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada misalle
rime devam ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hükümetin 
tasarısı nerede? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, rica ediyorum efen
dim, karşılıklı konuşmayın, böyle bir usulümüz yok 
efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — «Kamu görevlileri de hukukun üstün
lüğü ve hukuk devletine saygı mefhumunda birtakım 
yanlış yollara itilmek istenmektedir. Kamu görevlile
ri, devlet memurları Hükümetin gelip geçici olduğu
nu, kendilerinin kalıcı olduğunu düşünmelidirler ve 
Hükümettekiler Devleti yıkmaya çalışsalar da, devlet 
memurları Devleti ayakta tutmaya çalışmalıdırlar.» 
(C. H. P. sıralarından «Doğru» sesleri) Bu bir parti
nin sayın Genel Başkanının ifadesidir. Sizin güven 
verdiğiniz Hükümet Devleti yıkmaya çalışacak ve 
bir kamu görevlisi sizin güven verdiğiniz Hükümetin 
Devleti yıkmak istediğini teşhis edecek, bu hükmü 
verecek ve ona karşı direnecek. Bunu devlet anlayı-
şıyle bağdaştırmak mümkün değildir; hiç olmazsa 
bizim anlayışımızla bağdaştırmak mümkün değildir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Çok doğru Çok 
doğru. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Anayasa söyle
miş bunu. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Devam ediyorum. (Bunlar benim ifa
delerim değil, ben nakilim burada): «Yapılacak olan 
şudur: Hepimiz kendi kasabamızda, kendi mahalle
mizde gerçek polis hangisidir; sahte polis, SS polisi 
hangisidir, bunları bileceğiz, gerçek polise saygı gös
tereceğiz, SS'lere ise eli kanlı hain muamelesi yapa
cağız.» 

Söz konusu olan Türk polisidir. Bunun için de bir 
kısmını gerçek polis bir kısmını SS polisi diye ayır
ma imkânı yoktur. (C. H. P. sıralarından «Doğru» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum bağırmaya-
lım. Efendim, rica ediyorum efendim. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Hükümetin icra

atını ifade ederken, Hükümet 3 i Mart 1975 tarihin
de nasıl bir tabloyu, ne kadar meseleyi devraldı, bu
nu kısaca ifade etmekte zaruret var. 31 Mart 1975' 
te Hükümet neler bulmuştur? Türkiye'nin siyasî or
tamında, iktisadî ortamında hangi meseleleri vardır? 
Anarşi vardır ve devam etmektedir. Enflasyon var
dır, hızını artırmaktadır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cinayeti iş
leyenler içindir o. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sahte polis ih
das ettiniz, hainler. 

BAŞKAN — Efendim söz almadan konuşmayı
nız, müdahale etmeyiniz, rica ediyorum efendim. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Anarşi sizin za
manınızda, güvenlik kuvvetlerini tek taraflı kullanı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, rica 
ediyorum. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ödemeler dengesi bozulmuştur. Dış 
ticaret açıklarımız büyük bir süratle artmıştır, fev
kalâde büyük süratle artmıştır. Yatırımlar gerilemiş
tir. Sosyal adalet ve sosyal güvenlik tedbirleri alın
mamıştır, unutulmuştur, üzerinde çaba ve gayret sarf 
edilmemiştir. Amborga vardır ve Türkiye yalnızlığa 
itilmiştir. Bellibaşlı bu meselelerle Cumhuriyet Hükü
meti karşı karşıya gelmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cephe Hü
kümeti. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu meseleleri halletmek için çaba sarf 
etmiştir. Gecesini gündüzünü bu meselelerin halli için 
harcamıştır. 

Bunun başında, en önemli konu, Türkiye'yi meş
gul eden anarşi konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, şunu kabul etmek gerekir 
ki, anarşi sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Anar
şi, hür dünyanın ortak derdidir; yalnız Türkiye'nin 
değil. Yine anarşi, bugünün de meselesi değildir. Se
nelerden beri Türkiye'yi de meşgul etmiştir, hür dün
yanın birçok ülkelerini de meşgul etmiştir; gelişmek
te olan birçok ülkeleri de halen meşgul etmeye de
vam etmektedir. 

Bu itibarla anarşiyi, bugün bu Hükümet zama
nında veya bundan evvelki hükümet zamanında baş
lamış bir hadise gibi görmek ve anarşiyi bu hükü
metlerle ilgilendirmekte büyük bir isabet olduğu ka
nısında değilim. 
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Kaldı ki, anarşinin nereden geldiği, maksadının 
ne olduğu Türkiye'de 2 sene süreyle sıkıyönetim, mah
kemeleri tarafından incelenmiştir, bağımsız yargı ta
rafından tespit edilmiştir. Anarşinin maksadı bağım
sız yargı tarafından ortaya konmuştur; gayesi, ba
ğımsız yargı tarafından ortaya konmuştur; hepimizin 
hürmet etmeye mecbur olduğumuz kararlar şeklinde 
ortaya konmuştur. 

Bunun karşısında, anarşiye başlangıçta değişik 
teşhisler konulmuştur; doğru veya yanlış birtakım ifa
delerde bulunulmuştur. Bunların bir kısmı başlangıç
ta masum öğrenci olayları telâkki edilmiştir. Arkasın
dan, işgal ve boykotun aynı şey olabileceği söylen
miştir. Halbuki hadise, hukuk dışı bir hadisedir, ay
nı şey olduğunu söylemek mümkün değildir. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Çürüdü o sakız, 
çürüdü. 

BAŞKAN — Sayın Deniz, rica ediyorum efen
dim. 

MALÎYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Anarşi, 1968 yılında talebe hareketi 
olarak başlamıştır. 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 ve 
1975 yıllarında da muhtelif şekillerde devam ettiğini 
görüyoruz. 

Sıkıyönetim devrinde de devam etmiştir. Sıkıyö
netim devrinde özel kanunlar tatbik edilmiştir, özel 
mahkemeler kurulmuştur. Devlet âciz midir? Âciz 
değildir. Âciz olmadığını, bütün gücünü ortaya ko
yarak ispat etmiştir; fakat anarşiyi, belli mihraklar
dan beslendiği için, belli maksatlara yöneldiği için 
ve genellikle yurt dışı birtakım mahreklerden destek
lendiği için önlemek mümkün olamamıştır. 

HÎLMÎ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Ergene-
kon, anarşi 1959'da başlamıştır. Şefi de orada. Şim
di de milliyetçi geçiniyor. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum efen
dim. Böyle bir usulümüz yok efendim. Rica ediyo
rum efendim. 

MALÎYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Özellikle sıkıyönetim mahkemelerinin 
bu konuda koymuş olduğu teşhis ve varmış olduğu 
neticeler fevkalâde önemlidir. Sıkıyönetim, rejime 
karşı bir davranışın olduğunu tespit etmiştir; Türki
ye'de düzeni zorla değiştirmek kastı olduğunu tespit 
etmiştir. Silâhlı bir eyleme girişerek mevcut nizamı 
yıkmak, Anayasayı tebdil etmek ve tağyir etmek ka
rarında olan bir kısım kişilerin mevcut olduğunu, 
bunların yakalandığını, kendi ifadelerine de dayana

rak, sıkıyönetim, bizzat faillerin ifadeleriyle destek
lenen hükümler vermiştir. 

Ancak, sıkıyönetimin vermiş olduğu bu hüküm
ler, gerçekte Türkiye'yi yıkmak isteyenlerin mutlaka 
Türk Devleti tarafından bir müeyyideye maruz bıra
kılması kesin kanaati, milletin ortak kanaati bir süre 
devam edebilmiş ve af, bunların mühimce bir kısmı
nı yeniden, gerekli cezalarını çekmeden ve müteneb-
bih de olmadan, cezaların tümü çekilmeyebilirdi ama; 
mütenebbih olmak için gerekli bir asgarî süre geçe
bilirdi, mütene"öbih dahi olmadan af yoluyle dışarıya 
çıkarılmıştır. 

Af konusunda bir hususa işaret etmek isterim: 
Yüce Meclis af kararını vermiştir. Kimleri affedece
ğini bu iradesinde göstermiştir; affetmek istemedikle
rini de bu iradesinde göstermiştir. Ama, Yüce Mecli
sin vermiş olduğu bu karara rağmen, 2 seneden beri 
37 defa af kararı çıkmıştır. 37 defa af iradesi yeni
den kullanılmıştır; af iradesi Yüce Meclisin dışında 
kullanılmıştır. (A. P. sıralarından alkışlar, C, .H. P. 
sıralarından gürültüler) -

HASAN CERÎT (Adana) — Hani bağımsız 
mahkeme kararlarına hürmetiniz vardı? 

HÜSEYÎN DENÎZ (Malatya) — Nerede mahke
meye saygı? 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Müdahale 
etmeyiniz efendim. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben öncelikle 
Yüce Meclisin haklarını ifade ediyorum. Yüce Mec
lise ait olan bir hakkın kimse tarafından kullanılma
ması gerektiğini ifade ediyorum. 

HASAN CERÎT (Adana) — Yanlış hesap Bağ
dat'tan döner. 

BAŞKAN — Efendim, fikirlerini söylüyorlar. Ri
ca ediyorum... 

MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ben sizlerin haklarını savunuyorum, 
hepinizin haklarını savunuyorum; bizim değil. Bu 
hak sizlerin. Affetmeik iradesi size ait, başkasına ait 
değil. Ben bunu ifade etmek istiyorum. 

HASAN CERÎT (Adana) — Yanlış hesap Bağ
dat'tan döner. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, rica ediyorum efen
dim, kendi fikirlerini söylüyorlar. Beğenip beğen
memek sizin elinizde, fakat itiraz etmek mümkün de
ğil efendim. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, af müzakereleri 
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yapılırken biz davranışımızı ifade ettik. Sayın Genel [ 
Başkanımızın ağzından davranışımızı ifade ettik. I 
27 Mart 1974 tarihli Meclis Tutanağından bu ifade
nin kısa bir pasajını okuyorum: «Nizam kavgasının [ 
cereyan ettiği bugün, dünyada komünist rejim kur- | 
rnatk emelinde olanlarla, devletin uzunca süre uğraş- j 
tığı, Türkiye'de komünistleri ve anarşistleri affetme- I 
nin doğuracağı vahim neticeleri ortaya koymayı bir 
görev sayıyoruz. Bu affa evet diyenler tarihî vebal 
altında bulunacaklardır. Komünistlerin ve anarşistle
rin affı, ülkenin âcil çözüm bekleyen bir sorunu de- i 
ğildir. Ama affın tahakkuku halinde ülkenin yeni
den birçok önemli sorunlarla karşı karşıya kalacağın
dan kimsenin şüphesi olmamalıdır.» I 

Bunu sayın genel başkanımız af müzakereleri 
Yüce Meclislerde yapılırken ifade etmiştir. 

Yine bir nokta daha ifade edilmiştir. Birçok spe
külasyona mani olmak için, aynı oturumda. «Bu ül
kede şimdiye kadar bakanlık, başbakanlık yapmış 
kimseler mutlaka af kapsamı dışında tutulmalıdır. I 
Bu hususta Adalet Partisi bir de önerge vermiştir. 
Fakat Yüce Meclis- bunu reddetmiştir.» Meclis tuta
nağından ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, affın Yüce Meclislerin 
irade ettiği şekilde çıkması üzerine, zamanın Sayın 
Başbakanı affın bu şekilde çıkışından üzüntülerini 
ifade ediyor ve bu üzüntülerini ifade ederken de, I 
affı bekleyen birtakım grubun mevcut olduğunu, bun
ların saıbır içinde beklediğini, ancak Meclislerin bu şe
kilde af çıkarması karşısında bu sabrın taşacağını ifa
de ediyor ve buna karşı «Fakat bu ümitler şimdi bü
yük ölçüde yıkılmış olabilir. Çünkü affı Meclis kabul 
etmemiştir.» Sayın Ecevit'in ifadesidir bu. «Bu durum-
beklediğini, ancak Meclislerin bu şekilde af çıkar
ması karşısında bu sabrın taşacağını ifade ediyor I 
ve buna karşı «Fakat bu ümitler şimdi büyük ölçü
de yıkılmış olabilir. Çünkü affı Meclis kabul etme
miştir.» Sayın Ecevit'in ifadesidir bu. «Bu durum- I 
da Türkiye'de demokrasiyi yaşatmanın da gereği 
olan asayişi ve huzuru sağlamak, son derece güç-
leşmiş olmaktadır» diyor zamanın Başbakanı. Af
fı Meclis o şekilde kabul etti diye, memlekette asa
yişi sağlamanın güçleşmiş olduğunu kabul ediyor. I 
Biz anarşiyi çıkaranın müsamahasına sığınarak ül
kede asayişi sağlayamayız. Asayişi sağlayacak olan 
güvenlik kuvvetidir, Devletin kendi gücüdür. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). I 

MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Böyle top
lum yönetilmez. I 
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BAŞKAN — Sayın özmen rica ediyorum. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, aftan sonra ta-
biaetiyle anarşi durmadı. Affı beklerken bir n'isbî 
sükûnetin olduğunu kabul etmek gerekir. Birtakım 
mevzii hâdiseler bulunmasına rağmen. Fakat af
tan sonra 20 Temmuzda ilân edilen Sıkıyönetime 
rağmen, ki af Mayıs ayının sonunda çıktı. Ondan 
sonra Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mah
kemesi iptal prosedürünü işletti ve onun hemen ar
kasından 20 Temmuzda örfî idare ilân edildi Tür
kiye'de. Örfî İdareye rağmen Türkiye'de anarşik 
hâdiseler... 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Nedeni, nede
ni?... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Herkes 
biliyor efendim. Bilinen hususları sormanız... 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON — 
(Devamla) — Örfî idare 20 Temuzda Kıbrıs hâdi
seleri sebebiyle ilân edildi. Fakat ondan sonra uza
tışlarının nedeni tabiatiyle farklı. 

«1974 yılında anarşik hâdise oldu, olmadı» sual
lerinin cevabı liste halinde elimde. 1974 yılında; 28 
Ocak 1974, 1 Mart 1974, 2 Mart 1974, 18 Mart 1974, 
29 Mayıs 1974, 3 Haziran 1974, 6 Haziran 1974, 4 
Ekim 1974, 7 Kasım 1974, 5 Aralık 1974, 10 Ara
lık 1974, 12 Aralık 1974 tarihinde soyulan banka
ların listesi. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Kaç kişi öldü? 
BAŞKAN — Sual sorulmaz efendim rica edi

yorum; Sayın Yılman rica ediyorum efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Yine 1974 yılında; 8 Şubat, 1974, 17 
Şubat 1974, 8 Mart 1974, 13 Mart 1974, 18 Mart 
1974, 18 Mart 1974, 21 Mart 1974, 22 Mart 1974, 
13 Nisan 1974, 24 Nisan 1974, 6 Mayıs 1974, 7 Ma
yıs 1974, 8 Mayıs 1974, 9 Mayıs 1974, 10 Mayıs 
1974, 12 Haziran 1974, 18 Haziran 1974, 28 Hazi
ran 1974, 1 Temmuz 1974, 5 Temmuz 1974, 9 Tem
muz 1974, 8 Ekim 1974, 1 Kasım 1974, 5 Kasım 
1974, 8 Kasım 1974, 13 Kasım 1974, 14 Kasım 1974, 
21 Kasım 1974, 25 Kasım 1974, 26 Kasım 1974, 28 
Kasım 1974, 4 Aralık 1974 tarihinde olan öğrenci 
olaylarının listesi elimde. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Maliyenin so
yulmasını da listelesene. 

BAŞKAN — Sayın Deniz rica ediyorum efen» 
dim. 
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HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Başında bu
lunduğun Bakanlığın... 

BAŞKAN — Sayın Deniz, Başkanlık Divanı üye
si bulunuyorsunuz. Rica ediyorum efendim, bari 
siz beni müşkül duruma düşülmeyiniz efendim. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — O da Hükü
met üyesi, 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Söyleye
cektir fikirlerini, tabiî efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Yine 1974 yılında, bakınız basın hâ
diseyi nasıl görüyor: 22 Mart 1974 tarihli gazete
lerden okuyorum: «C. H. P. Ortak Grupunda genç
lik olayları görüşülecek. Öğrenci olayları için bazı 
bakanlarla komisyon kuruldu.» 11 Mayıs 1974 ta
rihli gazetelerde: «Öğrenciler dün çatıştı, 25 yara
lı var. Bakanlar Kurulu gençlik olaylarını görüştü. 
Polis yurtlarda 24 saat nöbet tutacak». 

9 Kasım 1974 tarihli Hürriyet Gazetesinde man
şet: «Anarşi hortladı. Orta Doğu ve Hacettepe Üni
versitesinde sağ - sol çatıştı, çok sayıda yaralı var. 
İstanbul'da yürüyüş yapan öğrenciler Amerikan 
bayrağını yırttılar. Ceyhan soygununu Türkiye Halk 
Kurtuluş Ordusunun düzenlediği anlaşıldı. Anarşi 
hortladı. Boykot dalga dalga yayılıyor. Ceyhan'da 
banka soyan beş anarşistten biri yakalandı». 

8 Şubat 1975'de Elâzığ'da TÖB DER düzenle
diği faşizmi tel'in mitinginde 11 polis yaralı, 47 va
tandaş çeşitli yerlerinden yaralı. 

15 Şubat 1975'de 52 ilde TÖB - DER toplantıla
rı; faşizmi tel'in mitingi. O zaman bu Hükümet yok, 
bu siyasî iktidar yok. Kim faşizmi getirmiş? Hangi 
kanunla, nasıl getirmiş? İzahı da yok. 

Değerli arkadaşlarım, afla çıkanlar, bir sayın 
sözcü ifade ettiler, «Çıktı da ne oldu» dediler, «Han
gisi başka bir olay yaptı?»; afla çıkanların ne yap
tığı polis arşivlerinde mevcuttur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sordun mu Ada
let Bakanına? 

MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ben sadece bir iki misali arz edece
ğim Yüce Meclise. 

Zeytinburnu olaylarında TİKKO isimli kurulu
şun mensubu, bir vurucu güç olan kuruluşun men
subu, Garbis Altınoluk. 13 Haziran 1972 günü. san
dık cinayeti diye tanınan olayın faili, ve gizli ör
güt kurma suçundan yakalanarak İstanbul Sıkıyö
netim Komutanlığı Askerî Mahkemesince 20 yıl ağır 
hapse mahkûm olmuştur. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kimin ürünü 
bu, kimin?... 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 1803 sayılı Af Kanunundan yararla
narak tahliye edilmiş ve ondan sonra 28 Haziran 
1975 günü TİKKO isimli gizli örgüte mensup arka-
daşlariyle birlikte Dr. Nuri Buga'nın evine silâh teh
didi ile girerek 1 750 lira gasbetmiştir. 

HASAN CERÎT (Adana) — 20 milyon götür
memiş ya. 

MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Malatya olayında Mehmet Emin Ak-
taş; Suriye'den getirilen silâhların çoğunun getiril
mesinde gayreti olmuş, Suriye'ye gidecek Halk Kur
tuluş Ordusu mensuplarını huduttan bu şahıs geçir
miş; El Fetih'deki Teslim Töre ile irtibatlı, takma 
adı Çeto, Sıkıyönetim Mahkemesinde 10 sene ceza 
yemiş. Malatya'daki Mehmet Emin Aktaş bu. 

Yine Hasan Basri Temizalp, Jandarma Genel 
Komutanı Kemalettin Eken'e yapılan tecavüzün 
faili, 19 . 12 . 1972'de yakalanmış, Ankara Sıkıyö
netim Komutanlığına sevk edilmiş, Türk Halk Kur
tuluş Ordusu gizli örgütüne mensup, hakkında dava 
açılmış ve yine Ak Kanunu ile dışarıya çıkmış. 
22 . 1 . 1976 günü Malatya'da kendilerinden şüphe
lenen ve kimliklerini soran bir polis memuru ile bir 
bekçiyi öldüren üç kişiden biri. Ne yapmış afla çı
kanlar? İşte bunları yapmışlar, onları arz ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bütün bun
lar doğru, hiç kimse düzeltiyor mu bunları? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Celâl Alâgöz. 1972 yılında Filistin El 
Fetih kampına giderek gerilla eğitimi görmüş. Ha
ziran 1972 tarihinde arkadaşlariyle beraber bol 
miktarda silâh, patlayıcı madde ve bomba olduğu 
halde Samandağında yakalanmış; Adana Sıkıyöne
tim Komutanlığına teslim edilmiş ve bu da Af Ya
sasından yararlanarak çıkmış. 8 Haziran 1976 günü 
Gaziantep operasyonu sonunda ele geçirilmiştir. 
Türk Halk Kurtuluş Ordu'su adlı gizli örgütün lide
ri olduğu anlaşılarak adalete intikal etmiş. 

MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Köyünden 
yakalandı geldi. Yüz karası. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, rica ediyorum efen
dim. 

MEHMET ÖZMEN (Gaziantep) — Ben de ger
çeği söylüyorum. 

BAŞKAN — Anladım efendim, gerçeği de söy
leseniz şimdi söylemeye hakkınız yok efendim. 
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MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Burhan Erdoğmuş çeşitli anarşik olay
lara adı karışmış, sıkıyönetim komutanlığınca hak
kında giyabi tutuklama kararı var. Af Yasası ile kur
tulmuş. 22 Ocak 1976 günü meydana gelen Malat
ya olaylarında güvenlik kuvvetlerince yürütülen 
operasyonda yakalanmıştır. 

Sadece beş tane misal arz ettim değerli arkadaş
larım. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Şimdiki katiller 
nerede Sayın Bakan? 

BAŞKAN — R'ica ediyorum efendim, soru hak
kınızı sonra öğrenirsiniz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Biraz evvel arkadaşlarım, 20 Temmuz 
1974'de ilân edilen sıkıyönetimin Kıbrıs gerekçesi 
ile olduğunu ifade ettiler, doğrudur. Kıbrıs gerekçe
siyle yapılmıştır; ama 1974 yılında anarşik hâdise
ler, demin birkaç misalini saymış olduğum anarşik 
hâdiseler gelişince, bundan sonra sıkıyönetim uzat
malarında sadece Kıbrıs meselesi gerekçe olarak gös
terilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 4 . 12 . 1974 
tarihinde yapılan sıkıyönetim müzakerelerinde za
manın Başbakanı Sayın Irmak, «Sıkıyönetime rağ
men ülkemizde legal ve illegal örgütler, banka soy
gunu, gasp, yıkıcı beyanname ve yayın dağıtma gibi 
faaliyetler yeniden başlamıştır» diyor. Netice ola
rak; «Bundan önce sıkıyönetimi gerektiren koşul
larda ib'ir değişiklik meydana gelmemiştir» diye ifa
de ediyor. 

Yine 4 Mart 1975 de aynı Başbakan: «Kıbrıs 
ile ilgili genel durumun gerginliğini sürdürmesi ve 
iç güvenlik nedeniyle» diye... Artık iç güvenlik nede
ni sıkıyönetim gerekçeleri arasına girmiştir. 

30 Nisan tarihinde Sayın Demirel Hükümetinin 
ilk defa sıkıyönetimi uzatma gerekçesi içinde de 
«Kıbrıs ile ilgili durumun gerginliğini sürdürmesi ve 
iç güvenlik nedeni» sıkıyönetimin gerekçesi olarak 
gösterilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar iç güvenlik 
konularını ve bu konular hakkında Devletin resmî 
makamlarının görüşlerini ifade ettim. Meseleyi bi
raz daha ilerletmek istiyorum şimdi: Sayın Demi-
rel'in Başbakan olmasından sonra aynı hâdiseler 
devam edegelmiştir. Bu hâdiseleri ondan sonra 
Devletin yetkili organları ve muhtelif kuruluşların-
ilgilileri nasıl teşhis etmişlerdir, nasıl tespit etmiş
lerdir; bunu da ifade etmek isterim. 

22 Nisan 1975 tarihinde 18 üniversite rektörü Sa
yın Başbakana ortak bir mektup göndermişlerdir. 
Bu göndermiş oldukları ortak mektubu tamamiyle 
okumuyorum, fakat huzur bozucu, verimsiz etki ve 
eylemlerin hâlâ sürdürüldüğünü ifade ediyorlar ve; 
«Siyasal hedeflere yönelen bu eylemler öğrenci kit
lelerini peşinden sürüklemek için günlük eğitim so
runlarının işlemek geleneğini kurmuş ve esas maksa
dı kamuoyunu da zaman zaman inandırabilen bir 
örtü altında gizleyebilme başarısına ulaşmıştır». 

Sayın rektörler esas maksadın gizlendiğini ifade 
ediyorlar. «Yüksek öğrenim kuruluşlarında eğitim 
güvenliğinin tehdit altında bulunması geleceği oluş
turacak kuşakların niteliklerine olumsuz etkiler yap
makta ve millî varlığımızı çözümü güç ve gün geç
tikçe de güçleşen sorunlarla karşılaştırmaktadır» 
diyorlar. 

Sayın rektörlerin teşhisi: «Bu maksatların artık 
eğitimle ilgili problemler olmadığı, doğrudan doğru
ya siyasî maksat taşıdığı bu itibarla üniversiteleri
mizin bu tedbirleri anayasal düzenin ayrılmaz bir 
parçası bulunan güvenlik kuvvetleri ile bir bütün 
halinde çalışarak yürütme bilincinde ve kararında
dır» diye bitiriyorlar mektuplarını. 

Yani, «Artık Devletin bir tedbir alması gerek
mekte olduğu, üniversitedeki hâdise bir üniversite 
hâdisesi değildir, üniversitedeki hâdise, rejimi yık
ma hadisesidir» diye kendi teşhis ve ifadelerini söy
lüyorlar. 

Yine aynı ay 26 Nisan 1975 günü Millî Güven
lik Kurulu (ki güvenlikle ilgili konuları tetkik eden 
ve Hükümete tavsiyede bulunmaya yetkili en yük
sek organ) Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı Sayın 
Başbakan ve ilgili bakanlarla temsil ediliyor, Si
lâhlı Kuvvetlerin yüksek kademesi de- bu kurulda 
temsil ediliyor. 

Bu kurulun teşhisi şu (Bu kurulun elinde Dev
letin bütün arşivleri var, bu kurul olan biten bütün 
hâdiselere muttali): «Millî Güvenlik Kurulu bu top
lantısında Devletimizin iç ve dış güvenliği ile ilgi
li konuları ayrıntıları ile görüşmüştür. Toplantıda 
üniversite ve yüksekokullarda öğretimin aksaması
na sebep olan üzücü olayların, sadece öğretim ve 
okul sorunlarından doğmayıp Devletin temel niza
mını yıkmayı amaçlayan ve öteden beri bilinen faa
liyetlerin bir parçası olduğu kanısına varılmıştu». 

Bu Millî Güvenlik Kurulunun kanaatidir Bu 
olayların hedefinin ne olduğunu Millî Güvenlik Ku
rulu ifade ediyor. Türkiye'de sahip olunması icap 
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eden bütün bilgilere sahip kuruluş bunu ifade edi
yor ve en yüksek sorumlu kuruluş bunu ifade edi
yor, bunun üzerine de Hükümete birtakım tavsiye
lerde bulunuyor. 

Bunun karşısında Anamuhalefet Partimiz hâdi
selerin ülkeye, rejime yönelmiş büyüklüğünü ihmal 
edercesine sadece siyasî iktidarı suçlamakla mese
lelerin halledileceğini zannediyor. Siyasî iktidarı 
suçlamakla çözülebilecek bir mesele olsa hepimiz 
siyasî iktidarı suçlamaya devam edelim. Ancak, bu 
hâdiselerin hedef aldığı mademki devlettir, hedef 
rejimdir, hedef ülkenin bütünlüğüdür, hedef Türki
ye'nin tek bir Türk Milleti tarafından bir büyük ül
ke olarak ilelebet devam etmesine engel olmaktır. 
O halde bu hedefin bilerek karşısına Devletin tüm 
olarak bütün organları ile çıkması gerekecektir, 

Türkiye'nin bütünlüğünü korumak, rejimi koru
mak için de Hükümetin çok büyük görev ve sorum
luluğu vardır. Fakat bu görev ve sorumluluk sade
ce Hükümete ait değildir. Bütün Anayasal kuruluş
ların görev ve sorumluluğu vardır; bütün siyaâ ku
ruluşların görev ve sorumluluğu vardır; iktidarda ol
sun, muhalefette olsun bütün sayın milletvekilleri
nin Türkiye'nin bütünlüğünü korumada alınması 
icap eden kararları düşünmek, teklif etmek ve ka
bulüne yardım etmekte görev ve sorumluluğu var-
dir. Muhalefet olmak bu sorumluluktan bizi berî 
kılmaz. Bunu ifade ediyorum. 

Bu noktada bir iki misalle, acaba Cumhuriyet 
Halk Partisinin sayın yöneticileri veya birtakım 
mensupları hâdiseleri nasıl görmüşlerdir: 

Devlete karşı silâhlı bir kalkışmanın yer yer gö
rülebildiği bir ülkede; Malatya'da kendisine hüviyet 
sorulan kişiler Devletin bekçisine ve polisine silâh 
çekmiş ve öldürmüştür. Hüviyet sordu diye öldür
müştür. Bekçinin bir suçu, bir günâhı yoktur, bir ye
re alıp götürmemiştir, işkence yapmarniştır. Hiçbir 
sebep ve bahane yoktur; fakat sadece hüviyet so-' 
ruldu diye öldürmüştür. Onun karşısında güvenlik 
kuvvetleri faili arama, yakalama mecburiyetinde
dir; adlî makamlara teslim etme mecburiyetinde
dir. 

Bakınız, bunun karşısında 23 Cumhuriyet Halk 
Partili sayın milletvekili bir araştırma talep etmek
tedirler. Vermiş oldukları önergede, «Malatya ope
rasyonu bir öç alma operasyonudur» ifadesini kul
landılar. Vermiş oldukları önergede «Devletin eşki-
yalaşması» tabirini kullanırlar. Devlete silâh çekeni 
tavzih etmezler. Devlete silâh çeken ne olmuştur? 

I Bekçinin sıfatı nedir? Bekçiyi öldürene güvenlik kuv
vetleri nasıl gidecektir. Polisi öldürene nasıl gidile
cektir? Bu tavzih edilmez; ama «Devlet eşkiyalaş-
mıştır» denilir. «Malatya operasyonu Devletin karış
tığı silâhlı bir linç hareketidir» diye bir teşhis konu
lur. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Soyguncu. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Devlet kuvvet
leri cinayet işleyenlerin üzerine gitmiştir. Niçin? 
Teslim olunuz diye gitmiştir. Gelniz sizi adalete tes
lim edelim diye gitmiştir. Neyle mukabele görmüş
tür? Silâhla mukabele görmüştür ve orada Devlet 
güvenlik kuvvetleri şehit edilmiştir. Silâhlı müsa
deme devam ettirilmiştir. Silâhlı müsademenin fail
lerden hiçbir noktasında bir teslim emaresi görül
memiştir. 

Silâhlı müsademeye girildiğinde sonucu her hal
de şu veya bu olacaktır. Güvenlik kuvvetleri men-

I subu ölürken bu neticeyi bu müsademenin tabiî ne-
I ticesi gibi görebiliyorsunuz da anarşistin ölmesini 

niye tabiî neticesi olarak görmüyorsunuz? (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TBKÎN İLERÎ DİKMEN (Muş) — Asayiş me
seleleriyle Sayın Maliye Bakanı ne zamandan beri 

I ilgileniyorlar acaba? 
BAŞKAN — Efendim rica ederim, Bakanlar Ku

rulu adına konuşuyor. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım,, Sayın Cumhu
riyet Halk Partisi Genel Başkam da bu konuda fi
kirlerini ifade ediyorlar. 28 Haziran 1976'da Milli-

I yet Gazetesi ile yapmış oldukları mülakatta, «Yaka
lamak için kullandığı yöntem bir yana; bir kulübe
de saklı iki genci ele geçirmek için tankları, tüfek
leri kullanmak teknik bir zorunluluk mudur, değil 
midir?» suali ile Gaziantep olayları üzerinde Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı fikirlerini 
beyan ediyor. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Başını, so
nunu da okur musunuz? 

MALİK YILMAN (Hatay) — Hesabına gel
mez. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Sayın Başkan, başını sonunu da oku
mak tabiatiyle mümkün. Yalnız sizin güvenlik . 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Niçin söyle
diğini de. 

I Polisin elinden suçluları kaçıranlar karşısında 
I Hükümet ne yaptı? Onu da söyle. 
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MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON i 
(Devamla) — Sayın Başkan, ben devam ediyor ve 
bir durum tespiti yapmaya çalışıyorum Tabiatıyle 
kendileri bu ifadenin bir başka gerekçe ile söylen- I 
miş olduğunu beyan ettiklerine göre mesele yok
tur. 

Şimdi bir şey daha ifade ediyorum: 18 Nisan I 
1976 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Tandoğan 
Meydanında bir miting yapmıştır. Bu mitjngte birta- I 
kim sloganlar vardır. Bu mitinge katılan taraftar- I 
Jar kendilerinden veya başkalarından, bakınız bu 
sloganlardan sadece birkaç tanesini ifade edece- I 
ğim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — «Halkların özgürlüğü kısıtlanamaz», I 
«Halk iktidarı kuracağız». I 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu sloganların konu ile ilgisi ne? Amacı ne? I 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, ricı edi
yorum; gensoru çok şümullü. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — «Yaşasın işçi sınıfının devrimci mü- J 
cadelesi», «Bu meydanda çengimiz var, faşistlere 
hıncımız var», «Er olan meydana gelsin», «Bağım
sız Türkiye, katil iktidar», «Deniz, Yusuf, İnan, sa- I 
vaşa devam». I 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Bin kere bağım
sız Türkiye, bin kere. I 

BAŞKAN — Sayın Çıtırık, rica ediyorum efen- I 
dim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — «Bağımsız, bloksuz Türkiye», «Katil 
polis». 

Değerli arkadaşlarım bu noktayı dikkatlerinize I 
sunmak istiyorum; son bir sloganı ifade ediyorum: 
«Bir gün bu ufukta kızıl güneş doğacaktır». (A. P. 
sıralarından, «Asla, asla» sesleri) 

Bunlar Tandoğan mitinginde bulunan sloganlar
dır. Ben bunun Cumhuriyet Halk Partisinin kendi I 
fikirlerini yansıttığını kabul etmiyorum, yalnız bu I 
müsamahayı hoş göremiyorum... (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, C. H. P. sıralarından, gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Orada söy
lediğim sözleri de naklet. j 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Amerika'nın yap
tığı şey, Halk Partisine mal edemezsiniz, sizin yap
tıklarınız Anayasa dışı... j 
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BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Benim söyle
diğim sözleri naklet. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, rica ediyorum otu
run. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Hükümet kendi
si yapıyor bunu... 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum oturun ye
rinize. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Kendisi yapıyor, 
Halk Partisine söylüyor bunları, olmaz böyle şey. 
(C. H. P. sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Saltık, oturunuz yerinize 
efendim. 

MALİK YILMAN (Hatay) — 19 Mayıs'tan da 
bahseder misin, ondan da bahset. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Son zamanlardaki anarşik olaylar
da... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Ne ilgisi var 
bunların... 

BAŞKAN — Sayın Işık, rica ediyorum efen
dim. 

MALİK YILMAN (Hatay) — 19 Mayıstan ne
den bahsetmiyorsun? 

BAŞKAN — Efendim, sual sormak mümkün de
ğildir. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Onlar 
Halk Partili mi?... 

BAŞKAN — Sayın Benli, rica ediyorum efen
dim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — ... Mehmet Sevsev Malatya'da, Bekir 
Altındağ Malatya'da; Tahsin Kazan Gaziantep'te; 
Ömür Kaban Gaziantep'te, Jandarma eri Kâmil Ka
radağ Diyarbakır'da Jandarma Çavuşu Mehmet 
Yaylacı Gaziantep'te, Jandarma eri Ömer Çevik 
Gaziantep'te Devleti korurken şahit olmuşlardır; 
bunlara sahip çıkalım değerli arkadaşlarım. (A. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri) 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Bunlar Halk 
Partili mi yani?.. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Bütün bunların 
sebebi ne??.. 

BAŞKAN — Sayın Saltık rica ediyorum. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkanım 

sebebi onlar. (A. P. ve C. H. P. sıralarından karşı
lıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Saltık, rica ediyorum oturu
nuz yerinize efendim. 
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MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENFKON 
(Devamla) —• Cumhuriyetin temel vasıflarında itti
fak halinde olalım. Geliniz Türkiye'yi böldürmeme 
azminde ittifak halinde olalım, geliniz bu rejimi ya
şatma azminde ittifak olalım, buna davet ediyorum. 

TEKİN iLERt DİKMEN (Muş) — Öyle ise çe
kilin. (Tunceli Milletvekili Nihat Saltık ile A. P. sı
raları arasında karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Saltık oturun yerinize efen
dim, lütfen karşılıklı konuşmayın. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Dış politikada birtakım tenkitler ya
pılmıştır; bu tenkitlerde dış politikanın, özellikle 
kararsız, şekilsiz, belirsiz olduğu ifade edilmiştir. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Biraz da 
Yahya Demirci'den bahsedin. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, rica edeyim efen
dim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Dış politikada büyük sıkıntıyı Cum
huriyet Hükümeti devralmıştır, bir yalnızlığı dev
ralmıştır, bir amborgo ağırlığını devralmıştır. Hatta 
şunu ifade edeyim, bu yalnızlığımız o derece ifade 
edilmiştir ki, 1 Kasıma 1974'te Birleşmiş Milletler
de tamamen aleyhimize olan bir karara Hüküme
timiz katılmamıştır. Dış politikamız büyi'k Atatürk' 
ün çizmiş olduğu politikadır, bu iyi komşuluğa da
yanır, halklara karşılıklı saygıya dayanır, içişlerine 
karışmamaya dayanır. Bu politikayı Büyük Atatürk 
çizmiştir ve Cumhuriyet Hükümetleri şimdiye ka
dar bunu büyük bir değişiklik göstermeden hangi 
devirde olursa olsun tatbik etmişlerdir. 

Bu itibarla, komşularımızla yapmış olduğumuz 
münasebetleri, ülkelerin bu prensiplerin ışığı altın
da devletler arasında iyi komşuluk ve karşılıklı say
gı münasebetlerinden başka türlü yorumlamak müm
kün değildir. Bunlardan rejimler arasında akraba
lık kurulmaz. Rejimler arasında akrabalık kurul
muş olsa idi, Amerika ile Sovyetler Birliğinin mü
nasebetleri her halde bizimle Sovyetler Birliğinin 
münasebetlerinden çok daha yakındır, onların ara
sında bu akrabalık kurulmuş olurdu. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Hele şükür. 
(C. H. P. sıralarından, gülüşmeler.) 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu itibrala, komünizme karşı olmak
la komünist devletle münasebet kurmak her halde 
birbirinden çok daha farklıdır, çünkü şimdiye ka-
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dar Türkiye komünist ülkelerle münasebet kurmaya 
devam etmiştir. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli.) - Nihayet an
ladın. (C. H. P. sıralarından, gürültüler). 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1975 yılında 
Türkiye dış itibarını artırıcı ve yeni dostluklar ka-
zanıcı büyük hamlelere girişmiştir, büyrk temaslar 
yapmıştır, sadece bunların başlıkların- saymakla 
geçeceğim, vaktimin tükenmekte olduğunu fark edi
yorum. 

17 -19 Mayıs 1975 tarihinde Türk - Yunan Dış
işleri Bakanları Roma görüşmesini yapmışlardır; 
29 - 30 Mayıs 1975'te Bürüksel'de NATO Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirve Toplantısını yapmışlar
dır. Burada Sayın Başbakanımızın Yunan Başbakanı 
ile görüşmesi vardır. Meallerinin ne olduğu basın
dan takip edilmiştir. 

HASAN ESAT İŞIK (Bursa) — Ben sizin yeri
nizde olsam bunlara değinmem. 

BAŞKAN — Sayın Işık, rica ediyorı.m efendini; 
Sayın Işık rica ediyorum. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Her şgyi tamam
ladın da Dışişleri Bakanlığına geldin. 

BAŞKAN — Sayın Işık, rica ediyorum efendim. 
Böyle bir usulümüz yok. Hakkınız yok efendim. 
Başka bir vesileyle konuşursunuz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Cumhurbaşkanımızın tra'i ziyareti 
vardır. 

1 8 - 2 0 Haziran 1975'de Federal A'manya Dış
işleri Bakanı Genscher'in ziyareti vardır. 

1 Ağustos 1975'de Helsinki Konferansına ülke; 

miz katılmıştır ve nihaî senedini imzalamıştır. 
20 Temmuz 1975'de Sayın Başbakanımız Bulgar 

Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmıştır. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

29 Ağustosta Sayın Başbakanımız Helsini<j ni
haî senedi ışığı altında, ilişkilerimizin geliştirilmesi 
bakımından, bu senedin gerekleri hakkında icap 
edeni yapmıştır. 

28 Ekim 2 Kasım 1975'te İran Şahı alkerrizi zi
yaret etmiştir. ( 

3 - 5 Kasım 1975 tarihinde Fransız Dışişleri 
Bakam Sauvagnargues ülkemizi ziyaret etmiştir. 

1 8 - 2 4 Kasım tarihlerinde Sayın Cumhur!-aşka-
nımız Pakistan'ı ziyaret etmiştir. 

1 - 3 Aralık 1975'te Başbakanımız Bulgaristan'ı 
ziyaret etmiştir. 
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26 - 29 Aralıkta Sovyetler Birliği Başbakanı ül
kemizi ziyaret etmiştir. 

5 - 7 Ocak 1976'da Çekoslaıvak Başbakanı ülke
mizi ziyaret etmiştir. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Koleksiyon 
tamamlandı. Şellefyan ne zaman gelecek?.. Yalnız 
Mao kaldı, o ne zaman?.. 

BAŞKAN Sayın Erçelik, rica ediyorum efen
dim. Biraz saygılı olunuz efendim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Cevaplandı
rın, Mao ne zaman gelecek? Cevap veriniz sordu
ğumuz soruya. 

BAŞKAN — Sual sorma hakkınız yok efendim. 
Yazılı veya sözlü soru sorarsınız, cevap verirler 
efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 21 - 22 Nisan 1976'da RCD ülkeleri 
Devlet ve Hükümet başkanları Zirve toplantısı İz
mir'de yapılmıştır. 

26 - 29 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımız İrak . 
ziyaretini yapmıştır. 

Nihayet, 12 -15 Mayıs tarihinde 7 nci İslâm Ül
keleri Konferansı İstanbul'da yapılmıştır. 42 İs
lâm ülkesinin dışişleri bakanları İstanbul'a gelmiş
tir ve Türkiye bunlara misafirperverlik yapmıştır, 
ev sahipliği yapmıştır; bu 42 ülke ile yakınlık kur
muştur. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Kaç ta
ne oy aldınız? 

BAŞKAN — Sayın Benli, rica ediyorum. Meclis 
çalışma halinde efendim. Biraz ciddiyetimizi muha
faza edelim efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 27 - 29 Mayıs 1976'da Federai Al
manya Şansölyesi Schimidt ülkemizi ziyaret etmiş
tir. 

3 - 6 Haziran'da Bulgar Cumhurbaşkanı Jivkov, 
8 - 1 1 Haziran'da Yugoslav Cumhurbaşkanı Ma
reşal Tito ve nihayet 22 - 25 Haziran'da Romanya 
Cumhurbaşkanı Çavuşesku ülkemizi ziyaret etmiş
tir. 

İşte çok yönlü dış politika, komşularla iyi mü
nasebet ve dostluk kurmanın gereği bu. Bu gereği 
yerine getirmek için Türkiye bu temasları yapmış
tır. 

Değerli arkadaşlarım, kısa bir şekilde bu Hü
kümet ekonomik konularda ne yaptı, ondan bah
setmek isterim. 

Bu Hükümet geldiğinde kucağında enflâsyonu 
buldu, pahalılığı buldu; % 30 artan fiyat .artışları 
buldu, kıtlık buldu, vesika buldu, karne buldu, kuy
ruk buldu. İhracat azalmaktaydı, bütçe konuşmala
rında ifade ettim. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Şimdiki kuy
ruklardan bahset. 

BAŞKAN — Sayın Deniz, rica ediyorum; biraz 
anlayış gösteriniz efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — İhracat, özellikle 1974 yılının ikinci 
yarısında bir önceki yıla nazaran % 5,5 azalmış-
tir. Dış ticaret açığı bir önceki yıla nazıran 3 misli 
artmıştır. Yatırımlar durmuştur. Şimdi size şunu ifa
de ediyorum ki, son 5 yıl içinde ülkemizde, en yük
sek kalkınma hızı 1975'te temin edilmiştir. Devle
tin rakamları burada. (C. H. P. sıralarımdan gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, beş dakikanız 
var efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ülkemizde en düşük fiyat 1975'te 
elde edilmiştir. Devletin rakamları burada, aksini 
iddia etmek mümkün değildir. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Şimdi 
belediye önlerinde çimento kuyrukları var 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Devletin ra
kamlara öyle söylemiyor, yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Peki Sayın Başkan. 

Kalkınma hızı 1975'te % 8, fiyatlarda artış % 
10,1. 

1976 yılında bu gelişme daha büyük bir süratle 
devam etmektedir. 1976 yılı ilk 5 ayında Türkiye'de 
ihracat, bir önceki yıla nazaran % 98 artmıştır. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Mayıs ayı
nı verin, Mayıs ayının rakamlarını. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sunta dahil 
mi buna, sunta? 

MALİK YILMAN (Hatay) — Mayıs ayını ver
sene. 

BAŞKAN — Sayın Yılman, rica ediyorum efen
dim. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Yalan söyle
me asker kaçağı. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ödemeler dengemizde 1974 yılında 
ihracatımızın ithalâtımızı karşılama oranı % 26 ci-
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varına düştüğü halde, bu oran ilk 5 ay sonunda Cr 
53 nispetlerinde yükselmiştir. 

«Transferler yapılmıyor» ifadesine cevap veri
yorum: Şimdiye kadar 2,5 milyar dolarlık ithalât 
yapılmıştır Haziran ayı sonu itibariyle. Haziran ayı 
içinde, 684 milyon dolarlık ithalât transferi yapıl
mıştır. Türkiye 2 milyar hacminde dış krediye sa
hiptir. 1976 yılında, sadece kamu sektörünün kulla
nabileceği dış kredi, 568 milyon dolardır. 

Dış borçlardan bahsediliyor ve deniyor ki: «1974 
yılı sonunda 1975'e girerken, Türkiye'nin hemen 
hemen dış borcu yok gibi idi». Gerçek bu değil de
ğerli arkadaşlarım. Dövizle ödenmesi gereken dış 
borçlar 1973 yılı sonunda 2 654 000 000; 1974 yılı 
sonunda - yok dediğiniz yılın sonunda -
2 901 000 000. Artış, o yıl içinde 247 000 000. 1975 
yılında 2 901 000 000'a karşı dış borç 3 012 000 000, 
artış 111 milyon 1975 yılı sonunda. Dış borç yoktur 
değil. 

Özellikle şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye 
kalkınması için yabancı kaynağı kullanacaktır. Her 
ülke kendi şartlarına uygun bir şekilde yabanc kay
nağı kullanmaktadır. Bu itibarla, dış borcu olması 
Türkiye için küçümsenecek bir hadise değildir, uta
nılacak bir hareket değildir. Bu itibarla «Borcu 
yoktur» değil; «ödeme gücü vardır, ödeme gücü art
maktadır» şeklinde bunu ifade etmek icap eder. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Bütçe konuşmalarında ifade etmiştim, Türkiye' 
de fert başına dış borç yükü en düşük olan ülkeler
den biridir. Ürdün'de 127 dolar, israil'de 1 487 do
lar, Cezayir'de 327 dolar olan fert başına dış borç 
yükü Türkiye'de 99 dolar civarındadır. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Komşularımızı 
sayar mısınız? , 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 1975 yılında ekonomi nasıl gelişti, kal
kınma hızında, fiyatlarda, ödemeler dengesinde gös
termiş olduğu gelişmeyi ifade ettim. Şunu da belir
teyim ki, 1975 yılında bütçe açıkları artırmaya çı
karılmıştır; fakat bütçesi açıksız kapanmıştır Tür
kiye'nin. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulalıdan beri bu ebat
ta bir bütçe yapılıp açıksız kapanması mümkün de
ğildir, 1975 yılı için bu Türk maliyesinin bir başa
rısıdır. 1975 yılında, Türk kamu gelirleri Cumhuri
yet devrinde en yüksek artışı sağlamıştır ve % 50,2' 
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada fevkalâde kısa 
bir şekilde, sosyal muhtevalı neler getirdik, neler 

yaptık . bunları zikretmek, bunıarı belirtmek isteriz. 
Biz programımızda fakirin, fukaranın yanında ol
duğumuzu, çaresizliğin yanında olduğumuzu, çare
sizlikle savaşacağımızı ifade ettik; bunların tedbir
lerini getirdik. Bunların tedbirlerinin mühim bir 
kısmını icra safhasına koyduk, bir kısmını da Mec
lis gündemlerinde; inşallah kısa bir zamandı ta
mamlatmak nasip olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ergenekoa, 1 dakikanız var 
efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sadece başlıkla
rı saymakla yetiniyorum. 

1897 sayılı Kanunla Devlet personeline yeni im
kânlar getirildi. 

Yan Ödemeler Kararnamesiyle 230 bin memura 
yeniden yan Ödeme imkânı getirildi. 

Asgarî ücret 40 liradan 60 liraya çıkarıldı bu yıl, 
% 50 artırıldı. 

Emekli işçilerle bunların dul ve yetimlerinin 
emekli maaşları yükseltildi. 

Memur emekli ikramiyeleri artırıldı. 
1970 öncesi memur emeklilerine yeni imkânlar 

sağlayan Kanun çıkarıldı. 
Şeref aylıklarının kapsamı genişletildi miktarla

rı artırıldı. 
Çalışan kadınlara 20 yılda emekli olma imkânı 

tanındı. 
Üniversite Personel Kanunu yeniden düzenlen

di ve çıkarıldı. 
Emekli işçilerin eş ve çocuklariyle, bakmakla 

yükümlü oldukları ana ve babalarının, Sağkk Si
gortasından faydalanması sağlandı. 

İşçilerin değerlendirilmiş olan geçmiş hizmet
lerinin, borçlanma yoluyla değerlendirilmesi imkâ
nı getirildi. 

İşçi kıdem tazminatları 15 günden 30 güne çıka
rıldı. 

Gemi Adamlarının Kıdem Tazminatı Kanunu 
çıkarıldı. 

Yurt Dışında Çalışan İşçilerin, Askerlik Görev
lerinin Ertelenmesine Dair Kanun çıkarıldı; Pasa
port Harç Miktarları ve Vize Müddetlerini Değişti
ren Kanun çıkarıldı. 

Çiftçi Mallarinın Korunması Hakkında Koru
ma Bekçilerinin Sosyal Sigorta Kapsamına alınma
sına Dair Kanun çıkarıldı. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bunlar gündemde yazılı. 
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BAŞKAN — Efendim riea ediyorum. ı 
MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Devlet Sanayi ve îşçi Yatırım Ban
kası kuruldu. 1 

Gecekondu önleme bölgesinde ev yaptıracakla- I 
ra verilen kredinin faizleri düşürüldü. I 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, süreniz tamam- j 
lanmıştır; sözünüzü bağlayınız lütfen, r:ca ediyo- I 
rum. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bağ - Kur kaynaklarından küçük es- I 
nafın daha yüksek bir şekilde istifadesi sağlandı, 
65 yaşını dolduran kimsesizlere Devlet elini uzattı, 
sakata Devlet elini uzattı; bu kanunlar Meclislerce j 
kabul edildi çıkarıldı. Genel Sağlık Sigortası, Tarım I 
Sigortası kanunları getirildi, Gelir Vergisinde tadi
lât getirilerek asgarî geçim indirimi artık zengin- I 
lerin istifade edecekleri bir meta olmaktan, bir ko- I 
laylık olmaktan çıkarılma imkânı... I 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon rica ediyorum 
bağlayınız, süreniz geçiyor. I 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim, son cümlelerimi I 
söylüyorum. 

Tarım orman işçilerinin sosyal sigorta kapsamı- I 
na alınmasını mümkün kılacak tasarılar getirildi, 
küçük esnaf ve sanatkârları defter tutma mükellefi
yetinden kurtarıcı tasarılar getirildi, köy eleketrifi-
kasyonunda katılma paylarını kaldırıcı teklifler ge- I 
tirildi. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Jandar
ma ile kum taşıtıyorlar. I 

BAŞKAN — Sayın Benli rica ediyorum... j 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — MBYAK Kanun tasarı, İYAK Kanun 
tasarısı.. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Çaltık 
köyünde jandarma ile kum taşıtıyorlar okul yapmak I 
için. 

BAŞKAN — Sayın Benli işitmiyor musunuz be- I 
ni? 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Jandarma 
ile kum taşıtıyorlar, hani katılım payının kalktığı. I 

BAŞKAN — Sayın Benli rica ederim, işitmiyor 
musunuz beni? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Genel Tarım Sigortası kanun tasarısı 
getirildi, Emlâk Vergisi Kanun tasarısı getirildi. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken şunu 
ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sözünüzü bağlayın. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Ben, Türkiye'de çaresizliğe, fukaralı
ğa, sosyal adalete ve sosyal güvenliğe susamış olan 
(bu 41 milyonun tamamına hitap eden tedbirleri ge
tirmek şerefi bu Cumhuriyet Hükümetine nasip ol
muştur, diyorum; getirmiş olduğumuz tedbirleri çok 
kısa bir şekilde saydım, bunlar mıdır hata? Türk mil
letine bunları çok mu görüyorsunuz? (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım milliyetçiliğe sahibiz, sahip 
kalmaya devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon rica ediyorum. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Manevî değerlere sahibiz, sahip kal
maya devam edeceğiz, kalkınmaya büyük bir hız 
vereceğiz, fakirin fukaranın, çaresizin daima yanın
da olduk, bundan sonra da yanında devam edeceğiz. 
Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergenekon. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, De
mokratik Parti Grupuna sataşma vardır, Bakan kür
süden Demokratik Parti Grupuna sataşmıştır, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Ne söylemiştir efendim, ne söyleye
rek sataşmıştır? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Arz edeyim : Sa
yın Balkana Demokratik Parti Grupundan «Asker 
kaçağı», «Terakki Şirketinin komisyoncusu» «Ko-
kakol'a temsilcisi» gibi ithamlar yapıldığında «Aynen 
iade ediyorum» demiştir, bu Demokratik Parti Gru
puna sataşmadır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma olarak kabul etmiyorum, 
karşılıklı ithamlardır efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Demokratik Parti 
Grupu içerisinde askerliğini yapmamış bir tek üye 
mevcut değildir, Demokratik Parti Grupu içerisinde 
Terakki Komisyonu Şirketinin avukatlığını yapmış 
bir tek üye mevcut değildir, aynen iade ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, herkes kendi halini bili
yor. 

Sayın Mutlu, bazı sualleriniz var, fakat Gensoru
nun mahiyeti itibariyle soru müessesesi işlemiyor, o 
itibarla tevcih edemiyeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, Başbakan Sayın Süleyman 
Demirel hakkında Gensoru önergesinin gündeme alı-
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nıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamam
lanmıştır. Şimdi Gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 
Açık oylama talepleri vardır okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Başbakan hakkında verilmiş olan Gensoru öner

gesinin gündeme alınıp alınmaması hususunun açık 
oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Ş'mdi önergedeki imza sahiplerinin 
burada olup olmadığını- araştırıyorum. 

Sayın Ferruh Bozbeyli buradalar mı?.. Burada. 
Sayın Mehmet Altınsoy?.. Buradalar. 
Sayın Hasan Korkmazcan?.. Buradalar. 
Sayın Özer Ölçmen?.. Buradalar. 
Sayın Battal Koksal?.. Buradalar. 
Sayın Vedat Önsal?.. Buradalar. 
Saym Cevat Önder?.. Buradalar. 
Sayın Hilmi Türkmen?.. Buradalar. 
Sayın Faruk Sükan?.. Buradalar. 
Sayın Ali Zülfi'kâroğlu?.. Buradalar. 
Sayın Faiz Şarlar?.. Buradalar. 
Sayın Ekrem Dikmen?.. Buradalar. 
Saiyın Adnan Akarca?.. Buradalar. 
Sayın İbrahim Tekin?.. Burada. 
Sayın İbrahim Elmalı.. Burada. 
İkinci bir önerge var; onu da okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Gündeme alınıp alınmama oylamasının isim okun

ması suretiyle açık oylama ile yapılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Edirne İzmir 
İlhami Ertem Adil Demir 

İzmir Sakarya 
Yücel Dirik Nâdir Lâtif İslâm 

İstanbul Samsun 
Fatma Gülhis Mankut Mustafa Dağıstanlı 

Ankara İstanbul 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Hüseyin Özdemir 

İstanbul Balıkesir 
Servet Bayramoğkı Mustafa Kemal Alver 

Balıkesir Trabzon 
İbrahim Behram Eker Mehmet Özgür 

Balıkesir Gaziantep 
Ahmet İhsan Kırımlı Mehmet Özkaya 

Ankara Balıkesir 
Hasan Özçelik İlhan Aytekin 

BAŞKAN — Şimdi de arkadaşlarımın isimlerini 
okutarak burada bulunup bulunmadıklarının tespitini 
yapacağız. 

İlhami Ertem?.. Burada. 
Adil Demir?.. Burada. 
Yücel Dirik?.. Burada. 
Nadir Lâtif İslâm?.. Burada. 
Fatma Gülhis Mankut?.. Burada. 
Mustafa Dağıstanlı?.. Burada. 
İsmail Hakkı Köylüoğlu?.. Burada. 
Hüseyin Özdemir?.. Burada. 
Servet Bayramoğlu?.. Burada. 
Mustafa Kemal Alver?.. Burada. 
İbrahim Behram Eker?.. Burada. 
Mehmet Özgür?.. Burada. 
Ahmet İhsan Kırımlı?.. Burada. 
Mehmet Özkaya?.. Burada. 
Hasan Özçelik?.. Burada. 
İlhan Aytekin?.. Burada. 
Şimdi, açık oylamanın ne şekilde yapılacağının sap

tanması için Genel Kurulun onayını alacağım. 
Açık oylamanın ad okunarak, sayın milletvekilinin 

ayağa kalkıp kabul, çekinser, ret şeklinde oyunu belirt
mesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önerge sahiplerinden oylama işlemine başlıyo
rum, bilâhara hasta olan arkadaşlarım isimlerini lüt
fetsin bildirsinler, onlara oylarını kullandıracağım 
efendim. 

(Oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama sonuçlarını arz ediyorum : 

Başbakan Süleyman Demirel hakkında Gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunda ya
pılan oylamaya 417 üye arkadaşımız katılmış, 190 üye 
arkadaşımız kabul, 227 arkadaşımız ret oyu vermiş
tir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Oylama sonuçlarına göre önergenin gündeme alın
ması reddedilmiştir. 

Daha evvelce alınan karar gereğince çalışma süre
miz tamamlandığından, gündemdeki kanun, tasarı ve 
tekliflerini sırasıyla görüşmek üzere 8 . 7 . 1976 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 23.20 
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Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu adına Grup Gaşkanvekilleri Konya Milletvekili özer ölçmen ve 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Türkiye'nin iç ve dış sorunlarına Parlamenter bir çözUm bulabilmek 

amacıyle Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki Gensoru önergesine verilen oyların sonucu 
(Reddedilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 417 

Kabul edenler : 190 
Reddedenler : 227 

Çtekânserler : — 
Geçersiz oylar : — 

Oya 'katılmayanlar : 31 
Açık üyelükler : İ 

[Kabul ederU$rJ 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tüm er 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
ibrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Osman Geran 
Necdet Evliya gül 
Mustafa îmirzalıoğkı 
Cahit Kayra 
Kâimil Kırıikoğlfu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevalt önder 
Feriha Fatma Öztürfc 

Önder Sav 
Ilyas Seçkin 
Yuısuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahııi özçeliik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadii Erdeım 

AYDIN 
isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Eznıan 

BOLU 
Abdi özikök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Isılı 
Mehmet Turgut -

ÇANAKKALE 
; Osman Orhan Çaneri 

Hasan Sever 
ÇORUM 

Cahit Angın 
E tem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüseyâû! Erselik 
Hasan Konkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reoaiı Islkenıderoğlu 
Bahattin Karaikoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
A. Orhan Senıetmoğdu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

, Nurettin Karsu 
ERZURUM 

Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Alîye KöksaJl 
Niyazi Oîial 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Teklin 
Orhan Yulm'az 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Salbri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan. Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
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Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım Özeke 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To[k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Halûk ÜLman 
Engin Unsal 

IZMtR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 

îsmet Ağaoğlu 
Ala Zülökâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Kemal Oöcyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 

Vecdi ilhan 
Sabri Tığlı 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargtil 
Meihmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akssoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
ismet Büyulkyaylacı 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 
Farak Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Nurettin Yılmaz 

MUÖLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Teikiner 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Hyas Kılıç 

| Hilmi Türkmen 
| Fuat Uysal 

İrfan Yankutan 
SİİRT 

Abdülbabi Cartı 
i Mehmet Nebil Ofktay 

Aibdülkerim Zilân 
SİNOP 

; Yalçın Oğuz 
, Tevfiiik Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 

[Reddedenler] 

Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahattıin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçjkar 

ANKARA 
Hüsamettin Alcmıumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 

Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
1. Hakkı Ketenoğlu 
1. Hakkı Köylüoğiu 
Hasan özçe/lik 
Fikri PehMvanlı 
H. Turgut To<ker 

ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Abdftirrahikn Erdem 

Ahmet Dusrakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timfoi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Alii Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali ömefl 
Ekrem Ditomen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bediırhanoğlu 

YOZGAT 
ilhamı Çetin 
Nedlîm Korfcmaz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altanay 
Kemal Anadoi 
Bülent Ecevdt 
Cahit Karakaş 

Remzd Yılmaz 
ARTVİN 

Sabit Osmata Avcı 
AYDIN 

Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürik 
İsmet Sezgin 
BeMç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Ayteflîfin 
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Cihat Bügehan 
İbrahim Belinim. Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun- Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

(BURSA 
Emin Acsaa.' 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım öoadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoglu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hati'boğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arşla n-
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaıüogılu 
Hailit Kahraman 
Mahmut Kepoflu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Veli Güllikan 

ELÂZIÖ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rashn Kiiçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hafkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orftan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet öakaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erişmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunln 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
AH İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 

1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Enire 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Musıtafa Parlar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Afi Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN M ARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Boakunt 
Abdülkerim Doğru 
Cemdi Ünal 

KASTAMONU 
Mehdii Kesfeün 
Sabri Kesbin 

!

Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

, KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemaıl Cebeci 
Turbam. Feyzdoğlu 
Selçuik imamoğtlu 
Hayrettin NakâlboğJu 
Kâmiil özsarıyıOdrz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemdr j 

KOCAELİ 
Sedat Abay ı 

Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Afesoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbalkan 
Kemâlett&n Gökakm 
Mustafa Kubilay Imcr 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Vefa Tanır. 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
II. Cavit Erdomir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tutıecl 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUÖLA 
Ahmet Buldan lı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
R-agıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
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ORDU i 
-Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraaoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
^Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

AMASYA 
Vehbi Meşhur (îz.) 

ANKARA 
Kemıal Ataman 
M. Rauf Kandemir 
Sabalhattıin Selek 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

M. Meclisi B : 121 

Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatla 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

7 . 7 . 1976 O : 2 

Feyzullalh Değerli 
Ali Şevki Ereik 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Köktaş 
Meöımet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengıiz 

[Oya Katılmayanlar] 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

FR7TIRTIM 
EiM\>£^ \J IV \J İVJL 

Raskn Okıisılft 

GİRESUN 
İbrahüm Etem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Nazım Baş 
Çetin Yılmaz 

[Açık üy 

Ordu 
Trabzon 

İSTANBUL 
A. Doğan öztunç 
llhami Sancar \ , 
Cemal Suer 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Orhan Demir Sorguç 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet özdıal 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Kemal Güven (BaşkanJ 

elikler] 

1 
1 

VAN 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer T̂ ütfi kararsız 
V 1 U V I Afl/UI«l.X U ( U ( U 0 U j 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Alkm 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğhı 
Mehmet Zeki Okur 

KOCAELİ 
İbraMm Akdoğan 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Celâl Ünver 

MARDİN 
Ahmet Türk 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.j 

SİVAS 
M. İhsan Karaçam 

Yekûn 

^mm 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

121 NCt BİRLEŞİM 

7 . 7 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu 

adına Grup başkanvekilleri Konya Milletvekili Özer 
Ölçmen ve Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, 
Türkiye'nin iç ve dış sorunlarına Parlamanter bir 
çözüm bulabilmek amacıyle Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddesi uyarın
ca, Başbakan Süleyman Demirel hakkında Gensoru 
önergesi. (11/5) 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi, (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 , 5 , 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 iri, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesî  (10/18) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 

Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir» 
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/19) 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçeİ - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ye 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka 
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner< 
gesi. (10/21) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar ermesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nçi, Milllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayassanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nçi maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açümasına ilişkin önergesi. (10/24) 

9. — Çorum Milletvekili Cahk Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 58 nci, Millet Meclisi İç? 



tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açümasına ilişkin önergesi. (10/25) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmassma ilişkin önergesi, (10/26) 

11. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclis içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

12. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde 
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 8S nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29-) 

15. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PÎC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgüi 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 

2 — 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10, 31 > 

17. •— Demokratik Parti Grupu Başkan vekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer Ölçmen'in, rnasonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli 
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

19. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

20. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

21. — Bolu Milletvekili Abdi özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açümasına ilişkin önergesi. (10/36) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Mületvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri İthalât ihracat Şirketinin mobü-
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88. nci, Millet Meclisi tçtüzü-



günün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça-> 
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/39) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama-
sıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyon Karamsar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
ler Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu 
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger 
çek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bâr Meclis Araştırması anılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 

nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap». 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

32. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

33. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

35. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

36. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

37. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksiı 
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si* 
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak macıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec^ 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 
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38. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

41. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

42. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçlan konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin.önergesi. (8/6) 

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığım saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/56) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy

le, Anayasanın 88 nci", Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına üişkin önergesi. (10/60) 

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

49. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

50. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 aı-
kadaşımn, tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebepleri
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
üişkin önergesi. (10/64) 

52. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-



cıyle, Anayasanın 88 nci, MiHet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş

tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 
54. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 

arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşımı, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

57. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (lö/70() 

58. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

60. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının" sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

61. — Ankara Milletvekili Cevat önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

63. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşımn, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

66. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şımn, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüı 
günün 102.ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca davı 
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 



- 68. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

69. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi, içtüzüğünün M)i 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (İOj/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10-
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

73. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvek illeri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren mületvekUleri-
nin ve yakınlarının malt ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — tzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (C1A) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü

nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10.2 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci Millet Mecüsi İçtüzüğünün 
102 ve 103 neü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-

. tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 
78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 

arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
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88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım paylan ile tçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — tçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

88. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 

mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve İ03 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzuliah Değerli ve 
12 arkadaşının, DtSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

92. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

93. — Cumhuriyet Halk Partisi Mület Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/104) 

94. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/105) 

95. — Muğla Mdletvekili Ahmet BuManlı ve 9 
aıtksafdaşınıın, Türldıye'de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faıalıyeıüeranıi saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyanınca hir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

96. — tzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığım zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi îçtü-



züğunün 102 ve 103 ncü m&Jâeiârî Uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

97. — Balıkesir MıitetorfiÖi Saduiâh Usmmd ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono-
rrMne yaradı olacak lesdltirlıeriri iaptanftiıası amacıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri tıyastiınca bir MeeJîs 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

98. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenlerini ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

99. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekb' tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

100. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunmasını ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

101. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

102. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1, — Çorum kffle^eklli Etem Ekenin, tuz fi-
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından söztü sorti Önergesi, "(15/49) '<*) 

(*) İçtüzüğün $6 "fici 'mâââes'i iıyarthcâ sözlü sdru- I 
ya çevrilmiştir t 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletveküi Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

6. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

8. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/34) 

11. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/118) (*) 

15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orma^ Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

16. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

17. — Sivas Milletveküi Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı üçe karayollarına dair Bayındırlık Ba* 
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 



18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

21. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü. soru 
önergesi. (6/62) 

24. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

26. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

28. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj 
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

• 3 1 . — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

32. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki-

Ö -

len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sofu 
önergesi. (6/78) 

33. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — İçel Milletvekili Nazım Başlın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

38. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ügiü ya
yınma ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarma ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

- önergesi. (6/87) 
41. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer

hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlannın 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/89) 

42. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 

| soru önergesi. (6/94) 
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47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

51. — Afyon Kar ahi sar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

52. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nm, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

53. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

54. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

55. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişki» Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

56. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

57. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

60. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin tmar ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

62. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

63. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

64. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

65. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

66. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

68. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

69. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

70. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu alanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

72. -T Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/130) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/131) 

74. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba 
kandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 



76. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151 (*) 

7 7 . — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
tstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

78. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

79. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nıc. 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

82. — tstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin GoknasU Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

83. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/147) 

84. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

85. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

86. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında tçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/157) 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy fşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

90. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

91. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
iözlü soru önergesi. (6/167) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara «lişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

94. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
tstanbul Millî Eğnim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

95. — tstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

96. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/173) 

97. — tstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm. 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

98. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

99. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

100. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 
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102. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

103. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

104. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

105. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
sora öneregsi. (6/179) 

107. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara üişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

108. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/i93) (*) 

109. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. (6/182) 

110. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

111. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafmdan 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(•) 

112. — Gaziantep Milletvekili Yusuf öztürkmen'-
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

113. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyamk'-
ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

114. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

115. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-
tın, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

116. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/189) 

117. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener-
Ü ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

119. — Ankara Milletvekili Cevat önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

120. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — Diyarbakır Mületvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

122. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

125. — Samsun Milletvekili AH Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195* 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet . Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru* 
su. (6/196) 

127. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah-
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sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224)(*) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

130. — îstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, îstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

131. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

132. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

133. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/200) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararışa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

135. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

136. — îstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından s-^Jü soru önergesi. (6/230) (*) 

137. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 

138. — Siirt Mületvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezüerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü'sora önergesi. (6/232) 
{*) 

139. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

140. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüT-
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru ©nergcsi. (6/205) 

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan öğretmenlerin nakilleri» 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge* 
si. (6/206) 

142. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 
tüne atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

143. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, îstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe« 
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke^ 
cnizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-! 
gesi. (6/236) (*) 

145. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez^ 
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi-r 
ten gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman . Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Pakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

147. — îstanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

148. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Geı;el Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

150. — Nevşehir Mületvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşenir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

151. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

152. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapüan atamalara ve Danıştay karar* 
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*) 

153. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin MİMİ Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 
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155. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (•) 

156. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
imam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

157. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişikin Millî Eğitim Bakanından sözdü soru önerge
si. (6/248) (*) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysafın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

159. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

160. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlfnın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve is
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

162. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

163. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi; (6/215) 

164. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

165. — Adana Milletvekili Üter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

166. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi öğretmen Okulu Müdi*rü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

170. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

171. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

175. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

176. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

177. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine üişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

179. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

180. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

181. — Kahraman Maraş Milletveküi Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/216) 



182. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi, (6/217) 

183. — Adana Milletvekili Üter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

184. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

185. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaos 
manoğiu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğ
retmenlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

186. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Yahya DemireFin askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözKr-soru önergesi. (6/275) (*) 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü. sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

188. — Manisa MiHetvekiM Veli Bakırlı'nın, is
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

189. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

190. — Muğla Milletvekili Halil Dere?nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

192. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

193. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

194. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

197. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

198. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

199. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

2CfA — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru öneıgcsi. (6/287) (*) 

2G1. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 

202. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına Uişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

205. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarıma ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

206. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakardık Ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 
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207. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından.bugüne ka
dar Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

209. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
îşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

210.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan hk öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

211. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

212. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

213. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

214. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

215. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt tli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/302) (*) 

216. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

217. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 
(*) 

218. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

219. — Afyon Karamsar Milletvekili Süleyman 
Muthj'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/307) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
rencilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/308) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

222. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/310) (•) 

224. '— Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in Millî Eğitim Müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

225. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

226. — Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahraman Maraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*)' 

227. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 
okul kitaplariyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

228. — Kahraman Maraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan söriü soru önergesi. (6/318) 
(*) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 
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230. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçekti-
rilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

235. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Yata
ğan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit ocak
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

236. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın, 
1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen it
hal izin belgelerine ilişlkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

237. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın, 
demir çelik ara ürünleri ithali için transfer talebin
de bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/329) (*) 

238. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin. 
Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

239. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruş
turma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

240. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimline ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/332) (*) 

241. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

242. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Türk 
Hava Yolları Kompüter projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi, (6/333) (*) 

243. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini kötü
ye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/334) (*) 

244. — Afyon Karamsar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda ida
re meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

245. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin (ÇEAŞ) imti
yaz Sözleşmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/336) (*) 

246. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

247. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlıf-
nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

248. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 

249. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iadesi 
ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/340) (*) 

250. — Kars Milletvekili Doğan Araslfnın, 
Kars'ın bazı ilçe ve köylerinin arazi sulama proje
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

251. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
T. C. Devlet Demiryollarının ithal işlemlerine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/342) (*) 

252. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

253. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Başbakanın akrabası olduğu iddia edi
len bir müteahhide Turizm ve Tanıtma Bakanlığın
ca kredi verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/344) (*) 

231. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

232. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Öğret
men Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) <*) 

233. — Muğla Milletvekili Hai'il Dere'nin, görev
den alman ve nakledilen ilköğretim müfettişleriyle 
ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/326) (*) 

234. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 
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254. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve-' 
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

255. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

256. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında 
siyasî tercih yapıldığı iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Balkanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

257. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İsken
derun Demir ve Çelik tesislerinde devrim yasalarına 
aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/321) 

258. — Halkkâri Milletvekili Miıkaıil İlçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) •(*) -

259. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğ
la - Milas ilçesinde Sosyal Sigortalar Hastanesi 
yaptırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Balkanından 
sözlü soru önergesi. (6/348) (*) 

260. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

261. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, 
Hazine arazisi üzerine kurulduğu iddia edilen fab
rikaya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/350) •(*) 

262. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
aıbone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç 
işleri ye Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 , 1975) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

3. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 »ıci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

6. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976} 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

X 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 



— 19 — 

Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

X 10. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976) 

X 11. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 11 . 5 . 1976) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S, Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 13. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iie Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin-
.•aıı-J'va Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 21. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza
lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri sap
tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) 

X 22. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katılmmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/147) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 23. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bâzı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli La-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S, Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 
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24. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plân komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19 4.1976) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim'döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1976) 

26. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 1 1 . 2 . 1975, 
1 . 7 .1975, 1 4 . 5 . 1976) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e indıiriknesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryolları 
mensuplarına fiili hizmet zammı verilmesi için 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklenmesi, 
hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme almma önergesi. 
(2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

29. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 30. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Mtclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se« 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

31. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet kqmisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi.: 
3 . 7 . 1975) 

32. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

33. — İstanbul Milletveküi Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek-
jfi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

34. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

35. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu rapoıu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

36. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

37. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

38. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu, (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi : 25.3.1976) 
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X 39. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 

40. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 .1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve içişleri ve Plân Komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi: 31.3.1976) 

41. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı tş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad 
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

42. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13.4.1976) 

X 43. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım pzeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 44. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4.1976) 

45. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Miüî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 46. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Milli Savun^ 
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 47. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu

nu teklifi ve İçtüzüğün 38 .ıci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 48. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

X 50. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
1 7 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
Jair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

51. — Muş Milletvekili Tekin ileri Dikmen'in, 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 215'e 
I nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
II . 5 . 1976) 

53. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

54. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976) 

j 49. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 arka-
I daşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izinle il-
ı gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 say ıh İş Kanununun 25 nci mad-

! desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5.5.1976) 
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55. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komis-, 
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

56. — isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden ayhk 
bağlanmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

58. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî afetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

59. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları, (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

60. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine da'.r yasa önerisi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

61. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

62. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi ; 25 . 5 . 1976) 

X 63. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 28.5.1976) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

65. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

66. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt-

İ ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 
| 67. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
i 5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec-
i lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen-
j mesi hakkında içtüzük teklifi ve Anayasa Komis-
i yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta-
I rihi : 7 .6 .1976) 

J 68. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
i depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakikin-
İ da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
i Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/419) (S. 

Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8.6.1976) 

X 69. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
i Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 

gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
| (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi: 8.6.1976) 

| 70. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği-
l tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril-
j mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 

görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6.1976) 

71. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül-
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mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

72. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

73. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

74. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

75. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi b.akkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

76. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 6 . 1976) 

77. — İstanbul Kapalıçarşısmın onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 1 1 . 6 . 1976) 

78. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 
210 ve 210'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1.7.1975, 
1 1 . 6 . 1976) 

X 79. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf vo Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
ilhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı: 
204 ve 204'c 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975, 
1 4 . 6 . 1976) 

X 80. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur 
dur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sefahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14.6.1976) 

81. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun teklifine dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Plan Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 2/44, 2/99, 2/247, 2/348; 
C. Senatosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223'e 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 6 . 1976) 

X 82. — Tekel Kurumu Kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 
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83. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2.491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 84. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına Ödenek Verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri. (1/438, 2/28, 2/58, 2.207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513 (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 85. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, istanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alpaslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'ın, 
Hatay Milletvekili .Mehmet Sönmez'in, Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim, Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 86. — Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair Söz
leşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin 

kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/449) (S. Sayışı: 371) (Dağıtma tarihi: 18.6.1976) 

X 87. — Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/345) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 88. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Milletve
kili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Millet
vekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi Nâ
zım İnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyonunun 
mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan komis
yonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 2/144, 
2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtım tarihi : 22. 6 . 1976) 

89. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

90. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu içkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 91. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kral
lığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu 
Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/445) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 92. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Ko
nusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uy
gulanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 
373) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 93. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 
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94. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 .1976) 

95. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 96. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 97. — Tabiî Afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy îşleri, Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 98. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adıyla İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 

Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 , 6 . 1976) 

X 99. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

100. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nci fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1976) 

1101. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İstan
bul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arkadaşıma, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 noi maddesinin 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları rapor
ları, (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 
5.7.1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

(Millet Meclisi Birleşim : 121) 




