
D Ö N E M : 3 CtLT : 9 TOPLANTI : 2 

• • 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
»&<i 

21 nci Birleşim 

14 .12 . 1970 Pazartesi 

İçindekiler 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ' 

II - YOKLAMA 

III - BAŞKANLIK DİVANININ (İE-
NEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
276 
276 

277 

1. — Yozgat Milletvekili Celâl Sun-
gur'un, sağlık personelinin 13 . 12 . 1970 
Pazar günü Ankara'da düzenlemiş oldu
ğu forum ve Devlet Memurları Kanunu 
ile kaldırılan haklarının geriverilmesine 
dair demeci. 277:278 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı'nm, Kastamonu ilinin dert ve 
ihtiyaçlarına ve tedbirlerini 1971 yılı 
Bütçe programına ve Üçüncü Beş Yıllık 
Plâna alınmasına dair demeci. 278:279 

3. — Açık bulunan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına Ulaştırma Ba
kanı Nalhit Menteşe'nin atanmasının uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/399) 279 

4. — Açık bulunan Ulaştırma Bakan
lığına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-

Sayfa 
kanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/398) 279 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/397) 279:280 

6. — Grup baş kan vekillerinin, birinci 
toplantı yılında teşkil olunan ve görev
lerini henüz tamamlamamış olan geçici 
komisyonların bu toplantı yılında da gö
revlerine devam etmesine dair önergesi. 
(4/101) 280 

7. — Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün, İş kanunu tasarısının havale 
olunduğu komisyonlardan seçilecek 3 er 
üyeden kurulu bir geçici komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi. (1/347) 280:281 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz 
Acar'ın, seçilmiş olduğu Orman Komis
yonundan çekildiğine dair önergesi. 
(4/100) " 281 

9. — Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan'm, «Müşterek Pazar» geçiş dö
nemine girişimizdeki usulsüz ve millî 



M. Meclisi B : 21 14 . 12 . 1970 O : 1 

Sayfa 
menfaatlere aykırı tutumundan dolayı 
Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/8) 281:302 

10. — Tokat Milletvekili Hüseyin Ab-
bas'a iki ihtar cezası verilmesi. 302:303 

11. — Konya Milletvekili İrfan Ba
ran'm, Türk parasının değerini düşürme 

Sayfa 
kararının alınmasında, Hükümetin, şim
diye kadarki ekonomik ve politik ak
saklıklarının sebefbolduğu ve bu kararın 
Türk ekonomisini bir çıkmaza soktuğu 
iddiasiyle Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına idadr önergesi (11/9) 303:304 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı 
Hasan Dinlçer'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
ve 

iSeçildiği Bayındırlık ve Ulaştırma komis
yonlarından çekildiği hakkında Burdur Millet
vekili Ahmet Mukadder Çiloğlu'nun önergesi 
'Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Henüz Başkanlık divanlarını seçmemiş bu
lunan komisyonların biran önce bu görevi 
yerine getirmeleri belirtildi. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm, 
«Müşterek Pazar» geçiş dönemine girişimiz-

deki usulsüz ve millî menfaatlere aykırı tu
tumundan dolayı Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesinin gündeme alı
nıp alınmaması konusu üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

14 . 12 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Talât Köseoğlu 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

BİRİNCİ OTUtRUM 
Açılma 'saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Memduih Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 21 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

—. 276 — 
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III - BAŞKANLIK DİVANININ Q 

1. •— Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un,. 
sağlık personelinin 13 . 12 . 1970 Pazar günü An
kara'da düzenlemiş olduğu forum ve Devlet Me
murları Kanunu ile kaldırılan haklarının gerive-
rilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı 6 sayın arkadaşı
mız yazı ile «öz istemişlerdir. Hepsi birbirinden 
önemlidir; fakat 6 kişiye bir birleşimde gündem 
dışı söz vermek, normal mealimizi aksatacağı 
cihetle, iki sayın milletvekiline söz vereceğim. 

Sayın Celâl Sungur, sağlık. personelinin dün 
yapılan forumu ile ilgili gündem dışı söz iste
miş bulunmaktasınız. Sağlık ile ilgili olması ha-
sabiyle size gündem dışı söz veriyorum. Yalnız 
va'diniz veçhile beş dakikayı geçmemesini rica 
edeceğim, Buyurun. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Gündem dışı söz talefbimin nedeni, dün baş
kentimiz Ankara'da Türkiye Standartlar Ensti
tüsünde Türkiye'nin her tarafından gelen sağ
lık personelinin yapmış olduğu forum sebebiyle
dir. 

Burada, şimdiye kadar yurdumuzda bir ara
ya gelmemiş olan bütün sağlık personedinin 
toplandığını, tek vücut halinde olduğunu ve bir 
meseleden yakındıklarını tesbit ettik. Bu da, 
hiçbir zümreyi, memurlar kesiminin hiçbir bölü
münü tatmin etmemiş olan Devlet Memurları 
Kanununun sağlık personeline yapmış olduğu 
eza ve cefayı dile getirmeleridir. 

Aziz arkadaşlarını; Devlet Memurları Kanu
nunda kabul edilmiş olan meslek riski tazmina
tı Maliye Bakanlığınca bugün mühendislere ve
rilmek istikametine gidilmektedir. 

Arkadaşlarım; hangi inşaatta bir mühendi
sin hayatını verdiğini duymaktasınız? Ama, her 
salgında, her akıl hastalıklarının ıslahı ve te
davisinde bir hekimin veya sağlık personelinin 
şehidolduğunu tarih her zaman tesbit etmiştir. 

Arkadaşlarım; sağlık personelinin dünkü 
forumda yapmış olduğu mücadele katiyen ve 
katibeten bir para mücadelesi değildir. Bu, kı
rılmış olan hekimlik ve sağlık personelinin ia-
dei itibar etmesi •mücadelesidir. Türkiye'de zen
ginlerin skalası yapıldığı zaman, bunun başla-

SNEL KURULA SUNUŞLARI 

rmda, ortalarında ve hattâ sonlarında sağlık 
personelini göremezsiniz. 

Arkadaşlar; Türkiye'deki yetişmiş, gelmiş 
geçmiş en büyük âlimlerden, Millî Mücadele 
kahramanlarından olan büyük hoca Ordinaryüs 
Profesör Tevfik Salim Sağlam Paşa vefat etti
ği zaman ancak cenazesini kaldıracak serveti 
kalmıştı. Bütün hekimlerin durumu, sağlık per
sonelinin durumu da buna yakındır.. 

Arkadaşlarım; mücadelenin esası, kulak ve
relim, haysiyetin kurtarılması mücadelesidir; 
sureti katiyede para mücadelesi değildir. 

Arkadaşlar; Devlet Memurları Kanunu ile 
tazminatlar kaldırılmıştır. Nereden kaldırıyor? 
Sosyalizasyon bölgesindeki tazminatları kaldı
rıyor. Sosyalizasyon bölgesi; yurdumuzun şim-
diıyedek ıgeri kalmış bölgeleri, Doğu, Güney - Do
ğu illeri ve buna mümasil olan yerleri idi. Sos
yalizasyon tazminatının kaldırılmasıyla, hükü
metlerce halkın ayağına götürülen hizmetler, 
bımdan böyle halkın ayağına götürülmekten 
esirgenmektedir. Full - Time tazminatı kaldırıl
mıştır. Neyi yapıyor? Muayenehanelerini kapa
tıp, bütün mesailerini hastanelerde millet hiz
metine . vermek istiyen sağlık personelini, «Sen 
muayenene dön, hizmetini tamamiyle Devlete 
verme» diyen bir istikamete doğru sevk etmek
tedir. 

Arkadaşlarım; tatbikat yanlıştır. Kanunlar
la verilen haklar Bakanlar Kurulu kararı ile 
kaldırılamaz. Hükümet, bu hatanın içerisinde 
bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım; geri kalmış bölgelerden sağ
lık hizmetleri esirgenmemelidir.. .Bütün hizme
tini Full - Time kanunu ile Devlete ve millete 
adıyan sağlık personeline, bu imkân verilmeli
dir. 

Arkadaşlarım; risk tazminatı Parlâmentoda 
kabul edilirken, röntgen şualarına mâruz kalan 
röntgen personelinin risk tazminatı ka'bul edildi
ği halde, Maliye Bakanlığı bunu da vermemiş
tir; Parlâmentonun âmir hükümlerine rağmen. 

Arkadaşlar, risk tazminatı, materyali ka
lem - kâğıt ve çizim olanlara mı Verilir; yok
sa yurtta bugün herkesin tir tir titrediği, Ba
kanlığın iyi gayretiyle muvaffak olduğu ko
lera salgınında, kolera vilbriyonuyla burun bu-
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runa olan, kucak kucağa olan sağlık persone
line mi verilir? istirham ediyorum risk tazmi
natım ehline vermek yoluna gitmek gerekir. 

Arkadaşlar, eşit haklar e§it hizmetler kar
şılığıdır. Sağhto personelinin dünkü forumdaki 
dâvası da eşit olan haklarını değerlendirme, kı-
ıılmış olan haysiyetini kurtarma mücadelesidir. 

Arkadaşlar, sağlış hizmetleri süresizdir. Ge
ce olan bir trafik kazası, bir pansuman, bir sal
gın, bir otopsi saat beklemez. Bunlar daima 
ıgünün 24 saatinde de yürüyen ve tatbik edilen 
meselelelerdir. Eğer özel bir sağlık personeli 
kanunu çıkarılmazsa, sayın Hükümet bu işe 
eğilmetese bu dâvayı halledemiyecek ve işin 
içinden çıkaınıyacaktır. 

Dünkü forumda ne oldu aziz arkadaşlarım? 
©ağlık personelinin örgütlerinin yöneticilerine 
dünkü topluluk eyleme geçme yetkisini tanıdı. 
Tehlikeyi zamanında Heyeti Aliyendze ve sa
yım Hükümete ihbar edip haber veriyorum, 
tedbirini almak lâzım. Uyuduğumuz uykudan 
aittik uyanmak zamanı gelmiştir. Sağlık per
sonelinin eyleme geçmesi dolmuşların grevine 
benzetmez. Dolmuşlar grev yaptığı zaman yerine 
belediye otobüslerini ikame edersiniz, resmî 
(sektördeki vasıtaları ikame edersiniz; ama Tür
kiye çapında sağlık personeli eyleme geçti
ği zaman, bunun yerine ikame edeceğiniz ma
teryal ve personel -yoktur. Onun için arkadaş
larını, bu personel eyleme geçmemiştir; fakat 
eyleme geçme ydtkisi forumda verilmiştir. Me
seleye eğilmek ve mesele daha çok büyümeden 
dert ve dâvanın çarelerini bulmak gerekir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, saygılar suna
rım. 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'-
nm, Kastamonu ilinin dert ve İhtiyaçlarına ve 
tedbirlerinin 1971 yılı Bütçe programına ve 
Üçüncü Beş Yıllık Plâna alınmasına dair demeci. 

[BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Kastamonu vi
lâyetinin bugün 24 ncü sırada yer almasından 
yakınmaktadır. Bu hususu izah etmek üzere 
gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
BASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 

Millet Meclisinin Sayın Başkanı ve değerli mil
letvekili arkadaşlarım: 

1 Kasım 1970 de yeni çalışma devresine baş» 
hyan Millet Meclisimiz 44 gününü Meclis Baş

kanımızı ve komisyonlarını seçmekle geçirmiş
tir. Vatan ve milletimizin bütünlüğünü parça
lamak, demokratik Cumhuriyet rejimimizi tah-
ribetmek, sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel ha
yat düzenimizi temelinden yıkmak isıtiyen anar
şik hareketlerle haklı olarak meşigul olması 
gsrcûrirken, gensorular sebebiyle memleketimi
zin diğer meseleleri ve dertleri bir tarafa atıl
mış ve unutulmuş bir durum arz etmektedir. 

1971 program bütçesinin ve üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının hazırlıklarının yapıl
dığı şu anlarda, 67 vilâyetimiz içinde gelmiş 
geçmiş bütün iktidarlar ve bilhassa Adalet Par
tisi iktidarı zamanında en fazla ihmale uğra
mış ve geri bırakılmış olan seçim bölgem Kas
tamonu vilâyetinin dert ve ihtiyaçlarını geçen 
sene olduğu gibi bu sene de belirtmek, bu ihti
yaçların 1971 bütçe programına ve Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına dâhil edilmesini ve 
bu meyanda geri kalmış vilâyet olarak tavsif 
edilen 22 Doğu ve Güney Doğu vilâyetimize 
kıyasla bunların her birimden daha çok fakir 
ve daha çok geri kalmış Kastamonu vilâyetinin 
bu 22 vilâyete 23 ncü geri kalmış vilâyet olarak 
ilâve edilmesini Yüce Meclisten, Hükümetten 
ve Devlet Plânlama Teşkilâtından önemle ta-
lebetmek için yüksek huzurunuzda söz almış 
bulunuyorum. 

'Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; Ada
let Partisi iktidarının Hükümet Başkanı Sa
yın Demirel 1965 ve 1969 yılında Yüce Mec
lisin tasvibine sunduğu Hükümet programların
da ve Beş Yıllık Kalkınma Plânlarında aynen 
şöyle diyordu: «Türkiye kalkınmasında memle
ketimizin bölgeler arasında kalkınma ve geliş
me farklarını azaltacağız. Yurdun her tarafın
da adaletli ve dengeli bir bölge kalkınması ya
pacağız. Geri kalmış yurt bölgelerinin kalkın
masına bilhassa önem ve öncelik vereceğiz. 
Sosyal adaleti ve huzuru bölgeler arasındaki 
kalkınma dengesini kurarak sağlıyacağız.» 
dendiği halde maalesef, plân program ve vait-
ler böyle olmasına rağmen Adalet Partisi ikti
darının hükümetlerinin ve Sayın Başbakan Sü
leyman Demirel'in bu çok güzel ve doğru 
vaitlerinin tatbikatını Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık plânlarda ve Hükümetin yıllık icra 
programlarında göremiyoruz. Türkiye'nin 67 
vilâyeti içinde, vilâyet, kasaba ve köy yolları, 

278 — 
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liman ve iskeleler, sanayi, elektrik, sulama ve 
içme suyu, ziraat, hayvancılık, madencilik ve 
bilhassa muhterem arkadaşlarım, 10 tane kâğıt 
fabrikasını işletmeye muktedir olduğu halde 
bir aded kâğıt faJbrikalsının yapılmayışı, orman 
mahsullerinin değerlendirilmeyişi, yüksek okul 
ve sağlık tesislerinin kurulmayışı bakımından 
en fazla ihmale uğramış, fakir ve işsiz bir şe
kilde geri bırakılmış ve hattâ unutulmuş olan 
istiklâl Harbinin kazanılmasında, vatan ve 
milletimizin kurtarılmasında öncelikle en faz
la emek, kan ve can fedakârlığı yaparak en 
büyük kahramanlığı ve şerefli vazifesini yerine 
getirmiş olan seçim bölgem Kastamonu vilâye
tinde bu vaitlerin, bu plân ve programlarda 
geçen sözlerin hemen hiç birini göremiyoruz. 

ISayın Başkan, değerli arkadaşlarım; arz et
tiğim gibi, kalkınma bakımından 67 vilâyetimiz 
içinde en fazla ihmale uğramış ve geri bırakıl
mış olan Kastamonu vilâyetinin dert ve ihti
yaçlarını hiç olmazsa bundan sonra, yani ha
zırlıklarının yapılmakta olduğu 1971 yılı Bütçe 
İcra Programında ve Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânında geçmiş yılların ihmal ve geri 
bırakümışlığının her sahada telâfi edilecek şe
kilde dikkat nazara alınmasını, bu kalkınmayı 
temin ve tevsik etmek için kalkınma ve yatı
rımlarda özel muamele ve teşvik tedbirlerine 
tabi olan geri kalmış Doğu ve Güneydoğudaki 
22 vilâyetimiz arasına, onlardan her sahada da
ha çok fakir ve geri kalmış olan Kastamonu 
vilâyetinin de 23 ncü vilâyet olarak dâhil edil
mesini, geri kalmış Doğu ve Güney - Doğu vilâ
yetlerimizin kalkınması için 1970 Hükümet 
programında belirtilen 27 maddelik kalkınma 
ve teşvik tdbirlerinin Kastamonu vilâyetine de 
aynen tatbik edilmesini Yüce Millet Meclisin
den, Hükümetten ve Devlet Plânlama Teşkilâ
tından önemle rica ediyorum. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı suna
rım. 

3. — Açık bulunan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına Ulaştırma Bakanı NahM Mente-
şe'nın atanmasının uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/399) 

»BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'-

nin atanmasının, Başbakanım teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —Genel Kurulun bubilerine su
nulur. 

4. — Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nahit Men-
teşe'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/398) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı NaJhilt Menteşe'-
nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulur. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/397) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum . 

G-enel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillilerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 11.12.1970 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
IS. Osman Avcı 

Millet MeclisiBaşkanı 

Kocaeli milletvekili Vetobi En£iz, 10 gün 
hastalığına binaen, 2 . 11 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Eskişehir Milletvekili Şemsettin Sönmez, 20 
gün hastalığına binaen, 4 . 12 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

İstanbul Milletvekili Orhan Kalbibay, 36 gün 
hastalığına binaen, 3 . 11 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Kütahya Milletvekilli Ali Eıfbek, 10 gün has
talığına binaen 10 . 11 . 1970 telininden itiba
ren. 

Artvin Milletvekili Mustafa Rona, 25 gün 
hastalığına binaen, 11 . 11 . 1970 tarihinden 
itibaren. 
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İzmir Milletvekili ıŞükrü Akkan, 15 gün ma
zeretine binaen, 13 . 11 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okuyup oyla
rınıza sunacağım. 

Kocaeli Milletvekili ıSayın Engiz'in hastalı
ğına binaen 2 . 11 . 1970 tarihinden itibaren 
10 gün izinli addedilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Eskişehir Milletvekili ıSayın Sönmez'in has
talığına binaen ve 4 . 12 . 1970 tarihinden iti
baren 29 gün izinli addedilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kalbibay'm hasta
lığına binaen 3 . 11 . 1970 tarihinden itibaren 
36 gün izinli addedilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili ıSaym Erbek'e hasta
lığına binaen 10 . 11 . 1970 tarihinden itibaren 
10 gün izin verilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Artvin Milletvekilli Sayın Rona'ya hastalığı
na binaen 11 . 11 . 1970 tarihinden itibaren 25 
gün izin verilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Sayın Akkan'a mazeretine 
binaen 13 . 11 . 1970 tarihinden itibaren 15 gün 
izin verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(]. — Grup Başkanvekilleriııin, birinci top
lantı yılında teşkil olunan ve görevlerinin henüz 
tamamlamamış olan geçici komisyonların bu 
toplantı yılında da görevlerine devam etmesine, 
dair önergesi. (1/101) 

BAŞKAN — Grup Başkanvekillerinm bir 
önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İBirinci toplantı yılında teşkil olunan ve gö
revlerini henüz tamamlamamış olan Geçici Ko
misyonların bu topuantı yılında da görfevlerine 
devam etmesini ve üyelerinin mevcut oranlara 

uygun şekilde yeniden tesbiti hususunun kara
ra bağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

ibrahim Aytaç Kemal Demir 
Gv P. Grup Başkanvekili 

Vefa Tamı4 

BAŞKAN — iki hususu oylarınıza arz ede
ceğiz : Birinci husus Geçici Komisyonların gö
revlerine davam etmesi hususu, ikinci husus ise 
Genel Kurulca ittihaz edilen karar veçjhile oran
larının artmış bulunması hasebiyle buraya seçim 
yapılması 'hususu. 

Geçici komisyonların görevlerine devam et
mesini kaibul buyuranlar lütfen işaret etsinler. 
Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) >— Sa
yın Başkan, Bütçe Komisyonunda bulunanlar1 

Geçici Komisyonda vazife ifa edebilirler mi? 

BAŞKAN — Anayasa gereğince yalnız o ko
misyonda görev alabilirler. Bütçe Komisyonun
da görev alan bir milletvekilinin diğer bir ko
misyonda görev almasına imkân yoktur. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Şu halde benim durumumdaki gibi olanlar bu
raya dâhil edilmemiştir. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, onu gruplar düşü
nür. Başkanlık Divanına ait bir görev değildir. 
Adaylar gruplar tarafından verilecektir. 

Genel Kurulca ittihaz edilmiş bulunan karar 
veçhile geçici komisyonlara ilâve seçimlerin ya
pılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

7. — Çalışma Bahanı Seyfi Öztürk'ün, İş Ka
nunu tasarısının havale olunduğu komisyonlar
dan serilecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine, dair önergesi. (1/347) 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı Seyfi 
öztürk tarafından verilmiş bir takrir vardır. 
Okutuyorum. Gereken kararı Genel Kuruldan 
alacağız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
931 sayılı İş Kanununun usûl yönünden Ana

yasa Mahkemesince iptali üzerine Hükümetçe 
hazırlanan yeni kanun tasarısı, geçen dönem 
Geçici Komisyonca görüşülüp kabul edilmişti. 
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Kanun tasarısının müzakeresi için, Adalet, 
Çalışma, Bütçe ve Plân komisyonlarından seçile
cek 7 şer üyeden müteşekkil Geçici bir Komisyon 
teşkilini arz ve teklif ederim. 

Seyfi öztürk 
Çalışma Bakam 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biraz evvel ittihaz 
etmiş olduğumuz bir kararda, geçici komisyon
ların görevlerine devamını kararlaştırdık. Aca
ba teklifiniz yeniden bir komisyon kurulması 
mıdır; yoksa bu karar veçhile aynı komisyonda 
görüşülmesi hususu mudur? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Karar veçhile aynı komisyonun va
zifeye devamı hususunu rica ederim. 

BAŞKAN —Tabiî... Şu halde bendeniz bunu 
oya arza da lüzum görmüyorum; çünkü Geçici 
Komisyon görevine devam edeceği cihetle, o Ge
çici Komisyonun bu sefer Genel Kurulumuzca 
ittihaz edilen karar veçhile görevine devam ede
ceğine göre, bizatihi iş kanunu tasarısını tet
kik etmek ve görüşmek yetkisine sahiptir. Bunu 
Genel Kurul tanımıştır. 

Oranlar için de karar aldık. Karar veçhile 
de oran eksikliğini tamamlıyacağız. Bu, mese
leyi hallediyor mu efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, İçtüzük ve usule uy
gun olarak mesele bu şekilde halledilmiş bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Mesele halledilmiştir. Bu se
beple, geçen yılki Komisyona Genel Kurulca 
yetki verilmiş bulunduğu cihetle, 931 sayılı 
Kanunu da o komisyon tetkik edecektir. Ancak, 
o komisyonun noksanlığı Genel Kurulumuzun 
ittihaz etmiş olduğu karar veçhile ikmâl edile
cektir. 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, se
çilmiş olduğu Orman Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi. (4/100) 

BAŞKAN — Bir istifa vardır: Sayın Yavuz 
Acar, Orman Komisyonundan istifa ettiğini be
yan etmektedir, önergeyi okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Orman Komisyonu üye

liğinden istifa ediyorum. 
Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim. 

Amasya 
Yavuz Acar 
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BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. Adalet Partisi Grizunun bu yerde 
boşalan sandalye için aday göstermesi lâzım 
geliyor. 

Başkanlık Divanınca bir husus Grup yetkili
lerine duyurulmak istenmektedir, bu da şu ci
hettir: Sayın Cengizhan Yorulmaz'in demin 
ifade ettikleri veçhile, bu seneki görev taksimin
de bir komisyonda görev almış arkadaşlardan, 
bu geçici komisyonlarda görev almış arkadaşla
rın görev tekabbülü gayri mümkün bulunduğu 
cihetle, onlar da inhilâl etmiş bulunmaktadır; 
o sebeple, bu ikmâlde bu hususun da Grup yet
kilileri tarafından nazarı itibara alınması lâznn-
gelmektedir. Arz ederim. 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erba<-
kan'vn, «Müşterek Pazar» geçiş dönemine gi-
rişimizdeki usulsüz ve ynillî menfaatlere aykırı 
tutumundan dolayı Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/8) 

BAŞKAN — Sayın Necmettin Erbakan tara
fından verilmiş bulunan Ortak Pazar hakkında
ki gensorunun müzakeresine devam ediyoruz. 

önerge sahibi ve 0. H. P. Grupu görüşlerini 
ifade etmişlerdir. Sıra Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Nebil Oktayttadır. Buyurun efen
dim. 

G. P. GRUPU ADINA NEBÎL OKTAY (Si
irt) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ortak Pazar konusundaki görüşlerimizi ben
zeri bir önerge vesilesiyle geçen Mayıs ayında 
izah etmek fırsatını bulmuştuk. Cuma günü 
başlıyan ve bugün de devam etmekte olan mü
zakerelerin ağırlık noktasını Ortak Pazarın ma
hiyeti ve gayesi hakkındaki münakaşalar teşkil 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Ortak Pazarın mahi
yeti ve gayesi hakkında Sayın Erbakan tarafın
dan ileri sürülen görüşlere katılmadığımızı ve 
Ortak Pazarı kendilerinin anladığı mânada an
lamadığımızı peşinen ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Erbakan'a göre Or
tak Pazarın gayesi, buna üye olan devletleri tek 
bir devlet haline getirmek ve milletin hüküm
ranlık haklarını ihlâl etmek neticesine gitmek
tir. Sayın Erbakan bu neticeye varmak için ken
disine has bir düşünce tarzıyla hareket etmek
te ve bu düşünce tarzına varmak istediğinde, 
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özellikle Cumhuriyet devrinden misal getirme
meye ve Cumhuriyet devrinin ötesine dayanma
ya özel bir itina göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet devrinin 
nimetlerini gayet iyi bilen, bağımsızlık ilkele
rine saygılı, hür ve demokratik nizama inanmış 
insanlar olarak eğer Ortak Pazarın milletin malî 
hükümranlık haklarını ihlâl ettiği kanaatinde 
olsaydık, herkesten evel bu kuruluşun karşısına 
çıkmayı millî bir vazife olarak görürdük. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisin tatile gir
mesinden ̂  önce Güven Partisi olarak, Hüküme
tin, Ek Protokol ve Malî Protokolün belli başlı 
hükümleri hakkında etraflı izahat vermesini ta-
lebetmiştik. Aradan geçen zaman bu isteğimizde 
ne derece haklı olduğumuzu ortaya koymuş bu
lunmaktadır. Bugün Ortak Pazar konusu akıl, 
mantık ve hesap ölçüleri içerisinde değil de, his
si tercihler ve kaba doktriner iddialar çerçevesi 
içerisinde münakaşa edilmekte ise, bunun tek 
sebebi Hükümetin bu mevzuda etraflı bir müza
kereye yanaşmamış bulunmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, daha evvel de ifade 
etmek fırsatını bulmuş olduğum gibi, Türkiye'
nin Ortak Pazarla ilişkileri konusunda acele 
ve hatalı adımlarla hareket etmek millî menfa
atlerimize ne kadar aykırı ise, Yirminci yüzyı
lın çok önemli bir siyasi ve iktisadi olayını Haçlı 
Seferleri devri zihniyetiyle ve komünist slogan
larla izah etmek o derece tehlikelidir. 

Değerli arkadaşlarım, biz o kanaatteyiz ki, 
Ortak Pazar bir sömürü düzeni değildir. Bunun 
tamamen aksine, sömürü düzenine karşı olmak, 
Ortak Pazarı doğuran sebeplerden biridir. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Mason düze
nidir, Mason! 

NEBİL OKTAY (Devamla) — Değerli arka
daşım, İslâmiyet yalnız sizin inhisarınızda değil
dir! (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

İçinde bulunduğumuz teknolojik hamleler ve 
hızlı değişmeler bir Almanya'nın, bir İtalya'nın, 
bir Fransa'nın yalnızbaşına bu teknolojik ham
leleri ve büyük yatırımları yapabilmesine imkân 
veremez. Batı Avrupa ülkeleri, Rusya ve Birle
şik Amerika gibi iki devletin iktisadi gücü ara
sında ezilmemek için ekonomik güçlerini bir 
araya getirmek mecburiyetinde kalmışlar ve asıl 
iki büyük devletin sömürü düzenine karşı çık
mak istemişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, nitekim Ortak Pazarın 
kurulmasından sonra Batı Avrupanın kalkınma 
hızı hızla artmış ve Ortak Pazar bölgesi dün
yanın sayılı sanayi bölgelerinden biri haline gel
miştir. Bugün Ortak Pazar bölgesi dünya sana
yiinin yüzde yirmisini elinde tutmakta ve Ame
rika'dan sonra dünyanın ikinci ekonomik gücü 
haline gelmiş bulunmaktadır. 

İşte 1963 yılında imzalanmış bulunan Anka
ra Anlaşması, Türkiye'nin hür Batı ülkelerinin 
sahiboldukları bu nimetlerden, sanayiimize teh
like getirmiyecek ihtiyatlı tedbirlerle, istifade 
etmek bakımından imzalanmış, Türkiye'nin ik
tisadi şartlarını en iyi şekilde formüle etmiş bir 
anlaşmadır. 

Ankara Anlaşmasında uzunca bir hazırlık 
döneminin tanınmış bulunması ve ayrıca bir dö
nemden diğer döneme geçişte Türkiye'ye oto
matik bâzı mecburiyetler yüklenmiş bulunması, 

s Türkiye'ye bâzı hareket serbestisinin verilmiş 
bulunması bu anlaşmanın iyi taraflarıdır. 

Ankara Anlaşmasında ilk adım çok ihtiyatlı 
atılmış, örneğin Yunanistan'ın daha ilk günden 
itibaren kabul ettiği tavizlere yanaşılmamıştır. 
Bu anlaşma ile külfetler mümkün nisbette uza
ğa atılmış ve nimetlerden azami ölçüde istifade 
etmek imkânları aranmıştır. 

Nitekim hazırlık döneminde hiçbir taviz ver
meden, bir takım ihracat kolaylıkları temin edil
miş ve küçümsenmiyecek bir kalkınma yardımı 
da ahnmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, Ankara Anlaşmasının Türkiye'ye 
hareket serbestisi veren, Türkiye'ye kendi ikti-
ısadi gücünü en iyi şekilde ölçme imkânını ve
ren hükümlerimden bi'ri, hazırlık döneminin tek 
taraflı olarak uzatılabilme imkânlarının »ağlan
mış olmasıdır. 

Ortak Pazar ile ilgili görüşlerimizi bu şe
kilde kısaca izah ettikten sonra, hazırlık döne
minden geçiş dönemine girişte, üzerûmijze düşen 
mükellefiyetlerin yerine getirilip getirilmemesi 
meselesi vardır. 

Ankara Anlaşmasının lehimize olan bu hü
kümlerine rağmen OrtaJk Pazar gabi bir haiyatı 
konuya gereken önem verilmemiş, gerek Dev
let ve gerekse özel sektör bu dönem için gerekli 
hazırlıkları yapmamışlardır. Türkiye'nin, siömü-
rülmeden ve millî menfaatlerini ezdirmeden, hür 
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Avrupa ülkelerinin yanındaki yerini ala/bilmesi' 
her şeyden evvel hazırlık döneraıiınin çok iyi 
değerlendirilmesine bağlı idi. Bu dönemde ge
rekli etütler yapılmamış, sanayiimizin daha ge
niş pazarlara yöneltilmesi, ihracatımızın artırıl
ması için gerekli tedbirler düşünülmemiştir. Ha
zırlık döneminde Türk sanayiinin çok önemli so
runlarının hâçlbirisi üzerinde gereken hassasi
yetle durulmamıştır. Kabul etmek gerekir ki, 
sanayiimizin çözüm bekliyen çok önemli sorun
ları vardır. Her şeyden evvel sanayi maliyet
leri yüksektir, Sanayi maliyetinin yüksekliğin
de kendi maliyetlerinin yüksekliği, ham ve yar
dımcı madde fiyatlarının yüksekliği, döviz ma
liyetlerinin yüksekliği, vergi sisteminin ekono
mik ihtiyaçlara uygun olmayışı, teknolojinin ge
riliği, yetinmiş teknik eleman ve işletmeci bakı
mından zayıf oluşumuz, sevk ve idare kusurları, 
organizasyon ve pazarlama tekniği bakımından 
gerilik giibi çok önemli unsurların payı vardır. 

Firmaların hacmi, genellikle içine girdiğisiniz 
camianınki'lere nisbetle küçüktür. Bu durumda 
Türk sanayiinin Ortak Pazar ile ilişkileri ne 
olursa olsun, sanayiimizin dış rekabet karşısın
da etkilenmemesi ve ihracatımuzm dışarıya dö
nük olması düşünülemez. 

Bu tedbirler alınmadığı takdirde, aslında 
Türkiye Ortak Pazara dâhil olsa da, olmasa da 
sanayiimizi bekliyen çok Önemli problemlerin 
mevcudolduğu aşikârdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ortak Pazar ile ilişkiler konusu; hesapla, ra

kamla teferruatlı teknik tahlillerle ele alınması 
gereken bir konudur. Sayıları pek çok olan zi
rai ve sınai ürünlerin herbirisi teferruatlı etüt
lerle ayrı ayrı incelemelere tabi tutularak Tür-
kiyenin kazanabileceği ve de neler kaybedebif-
leceği, hanlgi koruyucu şartlara hangi alanlar
da ve hangi sıra ile muhtacolunabileceği hususu 
tetkik edilmeli ve aydınlığa kavuşturulmalıdır. 
Hazırlık döneminde bütün bu tedbirlerin hiçbi
risi kifayetli şekilde ele alınmamış, sanayiimizi 
koruyacak tedbirlere tevessül edilmemiş, gerekli 
hesap ve tahlillerifn yapılmadığı, uzatma imkânı 
mevcudolduğu halde bundan istifade eddlmiye-
rek geçiş dönemine erken ve hazırlıksız girildi
ği aşikârdır. 

Bu sebepledir ki, Güven Partisi olarak bir 
müzakerenin açılmasını, ek protokolün sanayi
mize ne gibi külfetler getirdiğinin Yüce Meclis 

huzurunda açıklanmasının ve bu külfetler için 
Hükümetçe ne gibi tedbirler alındığının izah 
edilmesinin zaruretine inanıyoruz. 

Gensoru gündeme alındığı takdirde, lüzum
suz polemiklere, istismarlara gidilmiyecek ve 
Ortak Pazar konusu, ek protokolle birlikte Yü
ce Meclis huzurunda enine boyuna tartışma ko
nusu olacaktır. 

Sırf bu sebeple, gensorunun gündeme alın
ması taraftarı olduğumuzu arz eder, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Cahit Karakaş, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA OAHtT KARAKAŞ 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Konya Milletvekili Sayın Necmettin Erba-
kan tarafından, Müşterek Pazar ve geçiş döne
mi jle ilgili olarak Hükümet hakkında gensoru 
açılması maksadiyle verilmiş olan önerge üze
rinde Adalet Partisi Meclis Grupunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Verilmiş bulunan gensoru önergesinin tetki

kinden de anlaşılacağı üzere, bu gensoru öner
gesi Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün 
sandığı ve kabul ettiği gibi yalnızca katma pro
tokolü kapsamamaktadır. Benden önce konuşan 
Güven Partisi Sayın Sözcüsünün gayet vuzuh
la belirttiği gibi, haddizatında bu gensoru öner
gesinin maksat ve gayesi Ortak Pazarı eleştir
mek, Ortak Pazara karşı çıkmaktır. Niteldim 
Sayın Erbakan, geçen birleşimde üç saat konuş
maları meyanında sağdan soldan derme çatana 
topladığı ve bâzı aşırı sağcı profesörlerin ma
kalelerinden de kelime kelime alıp izah ettiği 
veçhile ve maalesef kamu oyunun Ortak Pazar 
mevzuunda fazla aydınlanmamış olmasından is
tifade ederek pekçok yerlerde, parti kongrele
rinde yaptığı kamu oyunu sömürme metodunu 
sömürürcesotne ve yine aynı taktik içinde yap
tığı konuşmada da izah ettiği gibi Sayın Erba-
kan'm esas gayesi katma protokol değil, esas 
gayesi Ortak Pazara karşı çıkmaktır. 

Nitekim, Millet Meclisine sunmuş olduğu 
önergesinde şu dört nokta göze çarpmaktadır: 

1. Ortak Pazara girmek Türkiye'nin tüm 
menfaatlerine aykırıdır. Zira Ortak Pazar bir 
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Katolik birliğidir ve hedefi tek bir Avrupa ya
ratmaktır. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Müs
lüman bir Devlettir, bu sebeple Ortak Pazara 
girmeisi kanaatimizce millî menfaatlara aykırı
dır. 

2. Türkiye Müslüman bir Devlet olduğu 
için ancak Müslüman devletlerle müşterek bir 
Ortak Pazar kuraıbilir ve kurmalıdır. 

3. Geçiş dönemine giriş de yine millî men
faatlerimize aykırıdır, anlaşma esasları Türk 
hükümranlığını haleldar etmektedir. 

4. Geçiş dönemi katma protokolü meclis
lerin muvafakati olmadan imzalandığı için ya
pılan iş usulsüzdür ve mesuliyeti muciptir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sözlerime başlamadan evvel şu noktayı tes-

bit ötmek isterim ki, - gönül de isterdi ki -
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bütün bu 
saydığım dört maddeyi elsas alan önergenin 
esais birinci maddesini cevaplandırsın ve bunu 
ığörmemezlikten gelerek önergenin en zayıf 
ma'ddesi durumunda olan yalnızca katma pro
tokol konusuna değinmemiş olsun. Bendeniz, 
konuşmalarım sırasında Cumıhuriyelt Halk Par
tisi sözcüsünün haddizatında yapmak mecburi
yetinde olduğu müdafaaları, bu Yüce Meclisin 
ve bundan evvel gelmiş meclislerin almış ol
duğu bu kararları müdafaa zımnında burada 
yapacağım. 

IŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Niçin 
müdâfaa?. Biz katılmıyoruz ki Sayın Kara-
kaş!. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT KARAKAŞ 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, 

Her şeyden önce şurasını belirtmekte fay
da vardır ki, geçiş protokolünün imzalanması 
işi, 1963 senesinde imzalanmış ve 1964 senesin
de yürürlüğe girmiş bulunan Ankara Anlaş
ması esaisları dâhilinde ve usulüne uygun ola
rak yapılmıştır. Hiçbir zaman protokolün im
zalanmış olma'sı, bu protokolün yürürlüğe gir
miş olması mânasını taşımamaktadır. Bu ga
yet açıktır. Gerek Anayasamızın 65 nci mad
desinde, gerekse Ankara Anlaşmasının geçici 
protokolünün madde-i mahsusunda sarahat var
dır. Nitekim Ankara anlaşması geçici protoko
lünün 1 nci maddesinde, «Katana protokol Âkıd 
Taraflar tarafından imzalanacak ve her birinde 
uygulanması gereken Anayasa usullerinin ta

mamlanmasından sonra yürürlüğe girecektir.» 
denilmektedir. 

Bu, Ankara Anlaşmasında böyle olduğu 
gibi, aynı konu Yüce Meclislerimizin malumatı 
altındadır. Nitekim Yüce Meclisimiz adına 
Ortak Pazar konusunu yürütmekle görevli olan 
Karma Parlâmento Komisyonumuz almış oldu
ğu tavsiye kararlarında, her defasında bunla
rı Yüce Meclise intikal ettirmiştir. Son toplan
tısında almış olduğu tavsiye kararlarının 5 
numaralısında ise, «Geçiş dönemine mümkün 
olan en kısa sürede girilmesini temin gayesiyle 
tarafların, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
altı üye Devletin parlâmentolarının ve Avrupa 
Parlâmentosunun katma protokol ile ikinci 
malî protokolün imzasını mütaakıp onaylama 
işlemlerine geçmelerini taMsiye eder.» denilmek
le de.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 
Karakaş, muhalif kaldık biz ona,. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, rica edece
ğim. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT KARAKAŞ 
(Devamla) — Kurulun katma protokol konu
sunun Yüce Meclislerin ve altılar meclislerince 
onaylanmadan yürürlüğe giremiyeceği gayet 
sarahat ve açıklıkla belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu da göstermektedir ki, Hükümet tarafın
dan katma protokolün imzalanması işi hiçbir 
şekilde Yüce Meclisimizi bağlamamaktadır. 
Yüce Meclislerimizrjn vazifesi; bu katma proto
kolü altıların meclisimde olduğu gibi müzakere 
etmek ve onaylamaktır. Ancak, ondan sonra bu 
katma protokolün yürürlüğe girmesi bahis ko
nusu olmaktadır. Bunlar birer hakikat iken, Sa
yın Erbakan, yalnız bir demagojik istikamette 
«Katma protokol meclislerde onaylanmadan na
sıl Jmza olunur?.» diye bir iddia ilen» sürmek
tedir ki, bunu; okuyan, parlâmentoyu takilbe-
den, kanunları takibeden ve Anayasayı bilen in
sanların her halde konuşmaması icaJbeder. 

Bu sebeple, Sayın Erbakan tarafından veri
len önergede ileri sürülen hususların, bendeni
zin hülâsa ettitğim 4 numaralı maddenin boşuna 
bir telâştan ibaret olduğunu burada yapmış ol
duğum bu izahlarla ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi önergenin esasına geliyorum. 
Güven Partisi Sözcüsünün de konuşmasının 

başında gayet açılklıkla belirttiği gibi, - Saym 
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Erbakan'ın önergesine esas olan ve maalesef ne 
sebeple olduğunu bilâhara açıklıyacağım - Sa
yın Eribakanm son zamanlarda sahilbolduğu fi
kirler muvacehesinde Ortak Pazara karşı çıkışı, 
Ortak Pazar teşekkülünü bir siyonist teşekkül, 
bir Katolik birliği olarak göstermesi ve Türki
ye'nia böyle bir birliğe girmes!İ!ûde millî men
faatler noktasından, hükümranlık noktasından 
mahzurlar olduğu ve ancak Türkiye'nin Müslü
man olması gerekçesi ile Müslüman devletlerle 
Ortak Pazar yapmak zaruretinde bulunduğunu 
ifade eden konuya geliyorum. Bu, önergenin de 
esasını teşkil etmektedir.' 

Sayın milletvekilleri, 
Esasında anlaşmanın, yani Türkiye'nin Or

tak Pazarla ortaklık kurmasını öngören Ankara 
Anlaşmasının imzalanmasından ve Yüce Meclis
lerce tasd:T.rinden 6 sene geçtikten sonra, yine 
Yüce Mecliste bu konunun hâlâ müzakere konu
su yapılması, münakaşa konusu yapılması esef 
vericidl'. Haddizatında, «Ortak Pazara gicelim 
mi, girmiyelim mi?» konusunu, anlaşmanın im
zasından sonra tekrar Yüce Meclislere getirerek 
münakaşa zemini açmak ilericilikle alâkalı de
ğil, bilâkis gericiliktir. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Siz vatanı sa
tın, ondan sonra da... 

BAŞKAN — Sayın Abbas, oturduğunuz yer
den müdahale etmeyitfiiz, lütfen oturunuz. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT KARAKAŞ 
(Devamla) — Fakat bendeniz, bu son olur ümi
di ile-Ortak Pazar mevzuunda kısa da olsa bâzı 
noktalara temas etmek istiyorum. 

Her nedense Sayın Erbakan son zamanlarda 
bir Katolik birliği olarak göstermeye çalıştığı 
ve Türkiye için umacı gibi tarif ettiği Ortak 
Pazar nedir, Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetleri Ortak Pazara giırmek için neden 
karar almışlardır ve niçin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bundan altı sene evvel böyle bir an
laşmayı onaylamıştır, müsaadenizle, kısaca bu 
noktalara temas edeceğim. 

Her iki dünya harbinden acı tecrübelerle çık
mış bulunan ve bilhassa İkinci Dünya Harbinden 
sonra sosyal ve ekonomik düzenlerj sarsılmış 
bulunan Avrupa'nın altı devleti, yani Federal 
Almanya, Fransa, Belçiıka, Hıolânda, italya ve 
Lüksenıbuüg, bütün geçmiş hâdiseleri unutarak 
(kendi milletlerine daha iyi bir hayat standardı 

kazandırmak ve perişan halde bulunan Avrupa'
yı toparlayarak Sovyet Rusya ile Amerika'nın 
yanında güçlü ve muhtar bir Avrupa kurmak 
için bu devletler bir araya gelmişlerdir. Bu bir
liğin daha sağlam, daha iyi gelişebilmesi, daha 
iyi işliyebilmesi âsin bir ekonomik birlik halin
de olmasını öngörmüşlerdir. 

işte, Batı - Avrupa'nın altı ülkesi, geçmiş 
tecrübelerden de edindikleri bilgileri bir araya 
getirerek »emayelerini birleştirmenin, tekno
lojik: bilgileri birleştirmenin ve bütün imkânla
rını bir araya getirmenin [kendilerine daha iyi, 
daha verimli ve daha sağlam bir hayat ve bir 
hür Avrupa kurulmasında yardımcı olacakları
nı düşünerek «Orta|k Pazar» dediğimiz bu eko
nomik topluluğu kurmuşlardır. 

Ortak Pazar, Sayın Erbakan'ın yanlış olarak 
iddia ettikleri gibi, ne tek bir Avrupa Devleti 
olma fikridir, ne de bir ısiyonist oyunudur. 
Ortak Pazar, kendi kaderlerini, kendi istikbal
lerini düşünen ileri altı Batı Avrupa ülkesinin, 
altı Batı Avrupa devletinin güçlerini bir ara
ya getirerek kurmuş oldukları bir topluluktur. 
Bugünkü Anamuhalefet Lideri Sayın İnönü'
nün Hükümet Başkanı olarak ianlaşmayı im
za ederken gayet yerinde ve gayet isabetle 
(Söylediği gibi, son asırların, dünya tarihinin, 
insan zekâsının yarattığı en büyük eserlerinden 
olan Ortak Pazar ile Avrupa topluluğunu bir 
araya getirmişlerdir ve kurmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım. 

Ortak Pazarı yaratan 1958 senesinde imza
lanmış bulunan Roma Anlaşmasında, Avrupa'
nın tek devlet olması ile ilgili tek kelime edil
memiştir. Roma Anlaşmasının gerekçesinde, 
Ortak Pazarın yalnızca Avrupa milletleri ara
sında gittikçe daha sıkı bir birliğin temellerini 
kurmayı hedef aldığını ifade etmektedir. Ni
tekim, 1958 den bu yana geçen 13 yıllık müd-
let zarfında Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
siyasi gelişmesine bakılırsa, politik birleşme 
için müzakereler daha yeni başlamıştır. Bu da 
gösteriyor ki, haddizatında Amerika ve Rus
ya'mn yanında güçlü ve kuvvetli bir Avrupa 
birliğini esias hedef alan Ortak Pazarın anlaş
masında, Sayın Erbakan'ın iddia ettiği gibi, 
bir Avrupa devleti olma fikri değil, devletler 
topluluğu olma fikri vardır. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Bir 
üye ile temsil edilecek. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT KARAKAŞ 
(Devamla) — Sayın Erbakan, eğer lütfeder 
Roma Anlaşmasının maddei mahsusuna bakar
larsa; Fransızca aslında, esas hedef, siyasi 
hedefin bir devlet olma değil, devletler birliğin
den kurulmuş bir Avrupa birliği olduğunu gö
receklerdi. Böyle bir Avrupa birliğinde her 
devlet kendi hüviyetini muhafaza.edecektir. 

Nitekim, aradan 12 (sene geçmiş, Ortak 
Pazarı kuran laltı devletten Fransa mı, Alman
ya mı, İtalya mı kendi benliğinden kaybetmiş, 
kendi devlet hüviyetinden çıkmıştır, sorarım 
Sayın Erbakan'a?.. Böyle konuşmaları, sözleri
min başında da ifade ettiğim gibi, Orbajk Pa
zar hakkında kâfi fikir sahibi olmamış olan 
kamu oyunu aldatmak için, sömürmek için bel
ki halk toplulukları karşısında yapabilirsiniz. 
Bunu bugün yapabilirsiniz, yarın yapamıya-
caksmız. Böyle konuşmaları, Yüce Meclisin 
karşısına gelerek, bilerek, bilmiyerek sağdan 
topladığınız, soldan topladığınız derme çatma 
bilgilerle yapmak, bir konuyu «iyi biliyorum» 
iddiaısiyle ortaya çıkan bir kimjsenin yapacağı 
bir iş değildir. (A. P. sıralarından lalkışlar) 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Millet sizi 
öğrenecek. 

BAŞKAN — Sayın Abbaö, ikinci defa rica 
edeceğim müdahale etmeyiniz, Sayın Erba
kan'ın gensorusu görüşülmektedir. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Bize sataşı
yor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size sataşılmıyor, sizi ilgilen
dirir mi efendim? Sizden rica ediyorum, oturu
nuz, müdahale etmeyiniz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sataşılmam 
sa ben sesimi çıkarmam. 

BAŞKAN — Benimle de mühatabolmayınız. 
A. P. GRUPU ADINA CAHİT KARAKAŞ 

(Devamla) — Muhterem milletvekilleri. 
Sözlerimin başında dokunduğum gibi, Sa

yın Erbakan'ın vermiş olduğu önergenin esas 
gayesi Ortak Pazara karşı çıkmaktır ve bunu 
izah etmek için de Sayın Erbakan Ortak Paza
rın bir Katolik birliği olduğunu iddia etmekte
dir. Üç saate yakın devam eden ve 100 sayfayı 
tutan konuşmasında bunu müteaddit defalar 

tekrarlamıştır ve tekrarlarken de Ortak Pazarla 
ilgili aşırı sağcı profesörlerin yazılarından bu
raya kelime kelime dercetmiştir. Bakınız, «Ortak 
Pazar nedir?» dedikleri, «Müşterek Pazar ve Tür
kiye» diye Profesör Dr. Sabahattin Zaim'üı yaz
mış olduğu makaleden aynen okuyacağım. Bu 
okuyacağım yazılar burada Sayın Erbakan ta
rafından tekrarlanmıştır. Gayet kısa olarak 
okuyacağım. Yani bununla demek istiyorum ki, 
haddizatında Sayın Erbakan'ın konuştukları 
kendi asıl inancının ifadesi değildir, belki. Bu
nu da izah edeceğim ve Sayın Erbakan'ın muh
telif tarihlerdeki konuşmalarından örnekler ve
receğim. 

Fakat oynanan oyun, muhterem milletvekil
leri, Ortak Pazar mevzuunda da oynanan oyun, 
bunu burada tescil etmekte fayda vardır, Türki
ye'de aşırı sağın, aşırı solun birleştiği bir nokta. 
vardır. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak; Türkiye 
Cumhuriyetinin nizamlarını yıkmak. Bir saat 
ekranının üzerinde soldan da hareket etseniz, 
sağdan da hareket etseniz, birleştiğiniz nokta 
nasıl aynı ise, Türkiye'mizde de aşın sağ ve aşı
rı sol, Türkiye Cumhuriyetini yıkmak hususun
da birleşmiş gibidirler. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Siz nerede
siniz? Yerinizi Öğrenelim. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, bulunduğunuz 
yerden konuşmak mutadınız mıdır, efendim? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sataşıyor, 
efendim. 

BAŞKAN — Ne sataşması, efendim, izahat 
veriyor. Size ne sataşıldı, rica ederim efendim. 
Sizinle ne alâkası var bu işin? 

A. P. GRUPU ADINA €AHtT KARAKUŞ 
(Devamla) — Aziz milletvekilleri, bu arada ay
rıca şunu da ifade etmekte fayda mülâhaza edi 
yorum: 

Sayın Erbakan'ın, her zaman burada dile ge
tirdiği, Meclis Kürsüsünde her vesile ile Ortak 
Pazar aleyhine dile getirdiği konuşmaları ken
dileri bilâhara tetkik ederse, kendi konuşmala
rında dahi mubayenet olduğunu görecektir. Ge
çen üç saatlik konuşmasını - belki taMbedeme-
miş olabilirsiniz - bendeniz bilâhara iki defa 
baştan aşağı etüt ettim. Sayın Erbakan konuş
masının 30 ncu sayfasında Ortak Pazarın aley
hinde ve Ortak Pazardan bütün Avrupa devlet
lerinin çıkma çabasında olduğunu dahi iddia 
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ediyor, fakat 60 ncı sayfasında Ortak Pazarın 
avrupalılar tarafından desteklenmesini akıllıca 
bir iş olduğunu kendisi ifade ediyor. 

Sayın Erbakan'm her zaman kendisine me
haz yapmış olduğu bu profesörlerin ,bu doçent
lerin yazıları arasında dahi mubayenet vardır. 
îşte bakınız, Doçent Dr. Ali Sait Yüksel, aynı 
kitabın içinde «Ortak Pazar, siyasi nitelikte ol-
mıyan bir iktisadi kuruluştur» diye kendisi biz
zat ifade ediyor. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ortak Pazar, 1958 senesinden sonra o kadar 

geniş ve o kadar muazzam bir gelişme göster
di ki, bugün bu altı devletin dışında diğer Batı 
Avrupa devletleri Ortak Pazara girmek için 
kapıda sıra beklemektedirler; İngiltere, Dani
marka, Norveç, irlanda müzakereler yapmakta
dır. Aynı şekilde Avusturya, isviçre Ortak Pa
zarla müzakere için zemin aramaktadırlar. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elazığ) — Bu 
şartlarla mı? 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT KARAKAŞ 
(Devamla) — Beyefendi o noktaya da gelece
ğim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Türkiye Ortak Pazarın tam üyesi olacak de

ğildir. Sırası gelince sizlere teknik olarak onla
rı da izah edeceğim. 

Türkiye niçin böyle bir anlaşmaya girmiştir? 
Muhterem milletvekilleri, sözlerimin arasında 
söyledim, Türkiye'de maalesef mevcut olan aşı
rı sağ ve aşın sol, Türkiye Cumhuriyetine kas-
detmiştir; Türkiye'nin ilerlemesine, Türkiye'
nin batılılaşmasına her an karşıdır, NATO ya 
karşıdır, Türkiye'nin Avrupa Konseyine girme
sine karşıdır, Konsorsiyuma karşıdır, Türkiye'
nin Batı ile olan bütün münasebetlerine karşı
dır, ama Türkiye Aziz Atatürk'le beraber ve bü
tün Cumhuriyet hükümetleri zamanında kendi
sine bir millî politika olarak tesbit etmiş oldu
ğu bir yoldan asla ayrılmamıştır ve ayrılmıya-
caktır. Türkiye'nin yolu Batı ile bir olmaktır, 
Batı ile müşterek olmaktır. Türkiye'nin ekono
mik ve siyasi menfaatleri daima Avrupalı ol
makta, Batılı olmaktadır. 

İşte bu sebeple, Türkiye Batı ile 1963 sene
sinde Ortak Pazar Anlaşması imzalanmıştır ve 
o zaman yine Sayın inönü, anlaşmayı imza eden 
Hüjkümet Başkanı olarak şunu ifade etmiştir, 

«Bu anlaşma Türkiye'nin ilelebet Avrupalılaş
masını temin edecektir.» demiştir. 

Türkiye'nin bu siyasi yönü yanında, Tür
kiye'nin ekonomik bakımdan da Batı ile müna
sebette bulunması gerek konsorsium çerçevesin
de, gerek Batı devletleriyle şimdiye |kadar olan 
geleneksel ticaretimiz dolayısiyle zaruri olmak
tadır. i ı '.(Şij 

Ayrıca, Türkiye'nin kalkınmasının esasların
dan olan ihraç yeteneğinin ve Türkiye'nin ken
di ihraç maddelerine pazar bulabilmesinin zaru
ri icabı, öteden beri daima Batı ile ekonomik 
münasebetleri devam ettirmesindedir. Aİksi tak
dirde, Yunanistan'ın, JMağrib memleketlerinin, 
IlsraiFin, Türkiye'nin pazarı durumunda olan 
Batı Avrupa devletlerindeki pazarları işgali ha
linde Türkiyenin ekonomik bakımdan da zayıf 
kalacağı gayet tabiîdir. 

işte aziz milletvekilleri, bu sebeplerle, bu si
yasi ve ekonomijk sebeplerle Türkiye'nin Avru
pa'nın böyle bir birleşimi dışında kalmaması 
için ilk önce 1959 senesi Temmuzunda, o za
manki Demokrat Parti Hükümeti zamanında ilk 
resmî müracaatımız Ortak Pazara yapılmıştır. 
Araya giren hâdiseler sebebiyle, ancak, Tür
kiye Ortalk Pazar Ortaklık Anlaşması 1963 se
nesinde imzalanmış ve Yüce meclislerin tasdi
kinden geçerek 1964 te yürürlüğe girmiştir. 
Bu vekile ile sizlere Ortak Pazar Anlaşma
sının Yüce Meclisimizde imzası sırasında serd 
edilmiş olan gerekçeden bir pasajı aynen oku
mak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakınız kanun gerek
çesinde ne diyor? 

«istikbalini her zaman Avrupa ile birlikte 
mütalâa etmiş bulunan Türkiye'nin, siyasi bir
leşmenin temelini teşkil edecek mahiyette olan 
Avrupa ekonomik topluluğuyla bir ortajkllk 
kurmakla, siyasî bakımdan olduğu kadar, üye 
devletlerle olan iktisadi münasebetlerimizin de 
artmasiiylte, plânlı kalkınmamızın sağlanması 
bakımından da geniş ölçüde fayda temin edece
ği şüphesizdir.» 

Bununla, Türkiye'nin kalkınma plânlarının 
hedefleri icabı da Ortak Pazarla ve Ortak Pa
zar devletleriyle münasebette bulunmamızın ve 
bunlarla bir ortaklık kurmamızın zarureti ka
bul edilmiş bulunuyor. 
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Nitekim, Meclisimizde bu müzakereler gayet 
hararetli olmuş, Mecliste bulunan bütün parti 
sözcüleri bu anlaşmayı övmüşlerdir. Bu meyan-
da Sayın Feyzioğlu'nun Halk Partisi Grupu 
adına yapmış olduğu (konuşmadan bâzı pasaj
ları nakletmekle, bu meseleye o zaman Halk 
Partisi hükümetlerinin vermiş olduğu ehemmi
yeti tebarüz ettirmek istiyorum. 

Bakınız Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Feyzioğlu ne diyor? 

«Aziz arkadaşlar, görüldüğü gibi Türkiye'nin 
ilkt^adi ve siyasi geleceği bakımından hayati 
önemi olan bir vesika karşısındayız.» 

Başka bir pasajında; 
«Ortak Pazar bir vakıadır. Bunun dışında 

kaimemin iktisadi ve siyasi bakımlardan düşün
dürücü sonuçlariyle, buna katılmanın sonuçları 
mukayese edilerek büyük ve tarihî bir tercih 
yapılmıştır. Şimdi bu tercihin gerektirdiği 
sorumluluklara lâyık olmak ve milletçe bize dü
şen gayreti göstermek zorundayız.» 

Başka bir pasajında; 

«Atatürk'ün kurduğu Büyük Meclis, bu an
laşmaya müspet oy vermelkle onun eserine bir 
taş daha eklemiş ve Türkiye'yi onun hayalin
deki ileri merhaleye biraz daha yaklaştırmış 
olacaktır.» 

Aziz milletvekilleri, bunlar aynen iştirak 
ettiğimiz, o zaman da bu zaman da iştirak et
tiğimiz hujsuslıardır ve Ortajk Pazara girme, 
haddizatında Atatürk'ün çizmiş olduğu yolda, 
O'nun eerlerine bir taş daha koymadır. 

Biz 1963 senesinde verilmiş olan bu siyasi 
karan tekrar talkdir ediyor, tekrar tebrik ediyo
ruz; fakat sayın milletvekilleri, sırası gelmiş
ken şu noktaya temas etmek istiyorum ve şu 
noktada üzüntülerimi belirtmek istiyorum; o 
da şudur.-ı 

Hakikaten böyle şerefli, böyle övünülecek 
bir anlaşmayı yapmış olan o zamanki Cumhuri
yet Halk Partisiyle şimdiki Cumhuriyet Halk 
Partisi arasında bâzı tezatlar görür gibi oluyo
ruz. Nitekim, böyle bir anlaşmayı imza eiden 
Cumhuriyet Halk Partisinin bugün bir genel 
sekreteri çıkabiliyor ve diyor ki; «Ortak Pazar, 
Türk sanayiine mezar olacaktır.» (C. H. P. sı-
ralarmdan gürültüler.) 

Beyler Genel Sekreter yardımcısı 
Ve ayrıca 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Karakaş, Ankara Anlaşması müzakere edilmiyor, 
katma protokol konuşuluyor. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT KARAKAŞ 
(Devamla) — Sayım özdenoğlu, bizim görüştü
ğümüz ne Ankara Anlaşmasıdır, ne de katma 
protokoldür. Bizim görüştüğümüz yalnızca Sa
yın Erbakam tarafından verilmiş olan gensoru 
önergesidir ve bu önergenin esası da Ortak Pa
zara karşı olduğunun ifadesidir. Bu sebeple ben 
Ankara Anlaşmasından bahsediyorum, bu sebep
le ben Ankara Anlaşmasını, yani, dolayısiyle 
Ortak Pazarı müdafaa ediyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Karakaş, yapmış olduğumuz müzakere geçiş dö
nemi ile ilgili bir müzakeredir. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Ve yine 
acıdır ki... (C. H. P. sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — 'Sayın Kaırakaş bir dakika... 
Görüşülmekte olan ıSayın Erbakan tarafın

dan verilmiş bulunan gensorudur. Tüm Ortak 
Pazarın karşısında bulunan bir mesele de bir 
gensoru halinde konuşulmaktadır. Bunun için
de Ortak Pazarın anlaşması da, ek protokolü 
de, hepsi de vardır. Meseleyi bu şekilde izah et
tikten sonra Sayın Karakaş devam etsinler. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA CAHİT KARAKAŞ 

(Devamla) — ıSayın (milletvekilleri §u hususu 
tebarüz ettirmek isterim: Benim anladığım mâ
nada bu önergenin esası budur. Saydığım gibi 
önergede 4 husus vardır. Sayın Halk Partisi söz
cüsünün iddia ettiği veçhile katma protokolle 
ilgili olan husus haddizatında yine temas ede
ceğim noktalar arasındadır, fakat bu husus ka
nımca bu kadar önem taşımamaktadır. Zira, 
katma protokol hususundaki müzakereler Mec
lisimizde yapılacaktır. Katma protokolün tasdi
ki Yüce Meclisten geçecektir, bu konu enine bo
yuna burada ımüzakere konusu yapılacaktır. O 
takdirde bunun tekrar gensoru önergesi halin
de burada konuşulmasında her halde fayda yok
tur, ama ben, buna rağmen sırası gelince bu 
hususa geleceğim, katma protokolle ilgili görüş
lerimizi de izah edeceğim, (Ankara Milletvekili 
Şinasi Özdenoğlu'nun ainlaşılamıyan müdahale
si.) 

BAŞKAN — ISayın özdenoğlu, karşılıklı 
münazara sistemimiz yok, Meclisteyiz, içtüzü-
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ğümüze göre hareket etmemiz lâzımgeliyor. 
A. P. GRUPU ADINA OAHtT KARAKAŞ 

(Devamla) — Ve yine ufak bir tavzihi burada 
yapmak mecburiyetindeyim. Üzülerek gene gör
dük, Ulus Gazetesinin baş sayfasında «Ortak 
Pazar (değil, Ortak Tuzak» diye yazı yapılabili
yor. 

Sayın arkadaşlarım, Ortak Pazar Anlaşması
nı biz imzalamadık, Cumhuriyet hükümetleri 
imzaladı, Ortak Pazar Anlaşmasını Millî Mec
lisler tasdik etti, hakikaten böyle güzel bir an
laşmayı ıbiz yürütüyoruz. Yapılan iş, o anlaşma
nın tatbikatından ibarettir. Yapılan iş yeni bir 
politika yaratmak değil, yeni bir politika vücu
da getirmek değil, mevcut anlaşmaların hüküm
lerini,- yine belirtilmiş hükümler içindeki prose
dürler dâhilinde yürütmekten ibarettir. 

Azia milletvekilleri, kısa olarak konuşmama 
devam ediyorum. 

Geçen bu müddet zarfında Türkiye'deki si
yasi gelişmeler bu yönde olurken, Ortak Pazar
daki gelişmeler ise bambaşka ibir yönde olmuş, 
geçen bu on yıl zarfında Ortak Pazar devletle
rinin ticaret nacımları beş misli artmış ve altı
ların ımillî hâsılası 1909 milyar dolardan 382 
milyar dolara çıkmış yani, fert basma düşen 
pay 1108 dolardan 2055 dolara yükselmiştir. 

Bugün artık Ortak Pazar bir ticari dev ola
rak karşımızdadır ve bu, bir realitedir, işte bu 
sebepledir ki, sayın milletvekilleri yalnız Avru
pa'nın diğer devletleri değil, pek çok dünya 
devletleri de Ortak Pazarla ticari münasebet
ler, irtibatlar kurmayı kendilerine gaye edin
mişler ve bu yönde temaslara başlamışlardır. 

Nitekim, Türkiye İktisadi Kalkınma Vakfı
nın son bir aylık Ibültenlerine göz atarsak, ha
ber olarak görürüz ki; «Ortak Pazar, Japonya 
görüşmeleri başlıyor.» «irlanda, Ortak Pazara 
giriş için görüşlerini ibelirtti.» «Ortak Pazar, 
Avusturya ile ara anlaşma imzalamaya karar 
vermiştir.» «Ortak Pazar, Mısır ticari görüşme
lerinin ikinci dönemi tamamlanmıştır.» 

Yine 21 . 11 . 1970 tarihli bültende; «Or
tak Pazar politikasını ingiliz Muhafazakâr Hü
kümeti tasdik etmiştir.» «Ortak Pazar, Doğu 
Avrupa ülkeleriyle ticaretini genişletiyor.» «is
kandinavya ülkeleri gelecekleriyle ilgili görüş
melere başladılar.» «isveç, Ortak Pazara tam 
üye sıfatiyle katılmayı düşündüğünü, politikası 
olarak tesbit etmiştir.» 

14 . 12 . 1970 O : 1 

Yine Avrupa'nın üç tarafsız ülkesi; Avus
turya, İsiveç ve İsviçre Ortak Pazara girmek için 
Avrupa Konseyine bir müracaat yapmışlardır. 

Yine bunun dışında, Pakistan Ticaret Ba
kam Ahsan ul Hak ticari anlaşma imzalamak 
amacı ile yakın bir gelecekte görüşmelere 
başlanılmasını Ortak Pazara teklif etmiştir. 

Ortak Pazar - iran ticari anlaşması bir yıl 
daha uzatılmıştı'. 

Saym milletvekilleri, bunları saymaktaki 
maksadım,, biraz sonra temas edeceğim ve Sa
yın Erbakan'm üç saatlik konuşmaları sırasın
da burada sık sık temas ettiği bâza noktalar* 
aydınlatmak içindir. 

luuhterem milletvekilleri, Saym Erbakan 
konuşmasında; «Benim dayandığım doneler, 
burada ifade ettiğim rakamlar Devlet Plân
lama Teşkilâtının yayınlamış olduğu rakam
lardır. Bunlara göre Türkiye'nin Ortak Pa
zara girmesi hata olum-, Bu sebeple ve sırası 
geldiği, zaman tekrar açıklıyacağım gibi, bu 
rakamlar muvacehesinde Ortak Pazara girme
miz millî menfaatlerimize aykırıdır.» dedi
ler 

Halbuki, vaziyet hiç de öyle değildir. Ben
deniz de sizlere Devlet Plânlama Teşkilâtının 
tesbit etmiş olduğu bâzı rakamları burada 
ifade etmek istiyorum. 

Türlüye'yi AET'ye (Avrupa Ekonomik Top
luluğu), yani Ortak Pazara girmeye mecbur se
beplerin ekonomik sebepler olduğunu ifade 
ettim. Hakikaten de, Devlet Plânlama Teşki
lâtınca yapılmış olan ihracat projeksiyonu he
saplarımıza göre, Türkiye'nin Ortak Pazarla 
ticari münasebette bulunması bir zarurettir. 
Şöyle ki, Türkiye,, Plân hedeflerine ulaşabilme
si, gelişmesini ikmal edebilmesi için ihracata 
önem vermek mecburiyetindedir. 

Türkiye'nin genel ihracatı 1972 de 700 mil
yon dolar, 1977 de 980 milyon dolar, 1982 de 
1 376 000 000 dolar olmak mecburiyetinde-
dü. 

Bütün bunlar içinde Avrupa Ekonomik Top
luluğuna düşen payımız 1972 de 248 milyon 
dolar, 1977 de 374 milyon dolar, 1982 de1499 mil
yon dolardır. 

Türkiye, daha önce ifade ettiğim bu ihra
cat projeksiyonlarını gerçekleştirebilmesi, yani 
bu ihracatını yapabilmesi için pazaılara muh
taçtır. 
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Aziz milletvekilleri, şimdi Türkiye'nin bü
tün dünya üzerinde bu ihracatına pazar bula
bileceği yerleri kısaca gözden geçirelim. Bu 
takdirde ne göreceğiz: 

1. İngiltere,, İsveç, Norveç, Danimarka, İs
viçre, Portekiz, Avusturya ve Finlandiya'nın 
meydana getirmiş oldukları EFTA dediğimiz 
bir devletler topluluğu vardır. Bu ülkeler için
de Türkiye'nin kendisine pazar bulması çok 
zordur. Bu ülkeler kendi sınai maddelerine in
dirimler tanımakta, bunun dışında zirai mah
sullere gümrük indirimleri tanımamaktadır
lar. Halbuki Türkiye'nin ihracatının büyük 
kısmı zirai mahsullerdir. Bu sebeple Türkiye'
nin, daha önce ifade etmiş olduğum bu yük
sek ihracat projeksiyonlarına EFTA memle
ketlerinde pazar bulması mümkün değildir. 

Gelelim, Sayın Erbakan'ın istediği ve müs-
lüman devletlerle Ortak Pazar kuralım» de
diği, müslüman devletlerle olan pazar münase
betlerimize : 

Bunlar iki kısma ayrılabilir. Birisi, sosya
list blok dediğimiz Mısır, Suriye ve Irak. 

Muhterem milletvekilleri, bunlar haddiza
tında fakir ülkelerdir. Bunlar güdümlü bir dış 
ticaret rejimini! kendilerine esas almışlardır. 
Bu sebeple bunlar Türkiye için bir pazar ola
cak durumda değildirler. Bunlardan bir tane
si, hepiniz gayet iyi biliyorsunuz, Suriye zaten 
öteden beri Türkiye'ye karşı kaçakçılık reji
mini teşvik etmektedir. Böyle bir memlekette 
bir Ortak Pazar münasebetine girmenin müm
kün olmıyacağını sizler de kabul edersiniz. 

Bunun dışında gelelim, yine Sayın Erba
kan'ın konuşmalarında temas ettiği; Ürdün, 
Lübnan, Suudi Arabistan ve Libya'ya. 

Bu ülkeler haddizatında bütün dünyaya 
açık serbest pazar durumundadırlar. Bu se
beple, bunlarla Türkiye'nin bir pazar müna
sebetine girmesi mümkün değildir. 

Sayın Erbakan, konuşmaları sırasında bir 
noktaya temas ettiler. Suudi Arabistan'a git
miş, oralarda temas yapmış, gelmiş ve Türki
ye'ye bâzı teklifler getirmiş.. 

Muhterem milletvekilleri, öyle zannediyo
ruz M, Sayın Erbakan'ın yaptığı bu temaslar 
gayriresmî temaslardır,, ye Sayın Erbakan yap
tığı bu temaslarda belki bâzı tasvibedilmiye-
öefc anlaşmalara dahi yanaşmak istemiştir. 

Meselâ Sayın Erbakan, Türk petrollerinin Suu
di Araistan'dan temin edilmesini belki kendi
sine gaye edinmiştir, ama petrol politikası, bi
lirsiniz, nazik bir politikadır. Haddizatında 
Sayın Erbakan'in «Ortak Pazar kuralım; pet
rolü var, doları var» dediği Suudi Arabistan, 
petrollerine kendisi mi sahiptir? Suudi Ara
bistan petrolleri Amerikan şirketlerinin ve 
ARAMKO'nun malıdır. Bu sebeple Sayın Er
bakan'ın tozpembe gösterdiği gibi, Suudi Ara
bistan dolarlarının Türkiye'ye gelmesi bir ha
yaldir. 

Kaldı ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri 
gayet hüsnüniyetle bâzı hususlarda Suudi 
Arabistan'a ticari yaklaşma göstermişler, za
rar pahasına da olsa,, buradan Suudi Arabis
tan'a et ihracetmişlerdir. 

RCD ülkeleri : 

Sayın milletvekilleri, ROD çerçevesinde iran 
ve Pakistan'la olan iktisadi münasebetlerimiz 
hepimizin malûmudur. Gönlümüz çok ister ki, 
bu münasebetlerimizi biraz daha geliştirelim. 
Nitekim, Ortak Pazar Anlaşmasının hususi 
maddeleri vardır. Gerek bu maddelerde ve ge
rekse konseyin aldığı hususi kararlarda RCD 
ile olan münasebetlerimiz daima teşvik edil
mekte, daima desteklenmektedir, Ama, şura
sı da bir gerçektir ki, bütün arzularımıza ve 
bütün iyi niyetlerimize rağmen, «maalesef» 
demek lâzım, ne iran'la,, ne de Pakistan'la ti
cari münasebetlerimizi istediğimiz ölçüde ge
liştirmek mümkün değildir. Pakistan'la olan 
ithalâtımız, genel ithalâtımızın ancak binde 
4 nü bulmaktadır. İhracatımız ise % 1 civarın
dadır. 

Biraz önce de sizlere yine iktisadi Kalkın
ma Vakfının bülteninden okudum; Pakistan, 
bizzat kendisi Ortak Pazarla ticari münase
betler yapmak istiyor ve gerekçe olarak da; 
«İngiltere Ortak Pazara girdiği takdirde biz, 
esas kendi ihraç maddemiz olan mensucatımı
zı, pamuklu maddelerimizi satamıyacak duru
ma düşeceğiz. Formoza ile ve Kızıl Çin'le reka
bet edemez hale geleceğiz» diyor. 

Aziz milletvekilleri, Pakistan, kendisi biz
zat iddia ediyor ki, benim yegâne ihraç mad
dem pamuklulardır, zirai mahsullerdir. Nasıl 
olur da biz, bütün o arzularımızı kullansak da
hi, Pakistan'la bir Ortak Pazar anlaşması için-

— 290 — 



M. Meclisi B : 21 14 . 12 . 1970 O : 1 

de inkişaf kaydedebiliriz? Nasıl olur da bizim 
endüstrimiz böyle bir düşünce altında gelişe
bilir? 

Türkiyenin, biraz önce ifade ettiğim yük
sek, mutasavver plân hedeflerine uygun ola
rak tesbit etmiş olduğu ihracat projeksiyonla
rının gerçekleşebilmesi için, daha başka, ara
maya muhtaçolduğu pazarlardan Doğu bloku 
hatırımıza gelebilir. 

Haddizatında hepiniz de biliyorsunuz, Do
ğu bloku devletleriyle ticaretimizi geliştir
mek plân hedeflerimize, plân ilkelerimize aykı
rı düşmektedir. Bunlar Kliring anlaşmalı mem
leketler diı*. 

En son dolar ve Güney Amerika memleket
leri kalmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, birkaç kalem ge 
leneksel maddemiz dışında, dolar bölgesiyle 
ve Güney Amerika memleketleriyle ticari mü
nasebetlerimizin geliştirilmesi çok zordur. Bun
da,, bilhassa nakliye büyük bir rol oynamakta
dır. 

İşte bütün bu saydığım pazarların dışın
da Türkiye'nin bu ihracat projeksiyonlarını 
absorbe edebilmesi, Türkiye'nin bu ihracat po
tansiyeline bir çare bulabilmesi icabeden ye
gâne pazar Ortak Pazardır. Yani, Batı Avru
pa ülkelerinin teşkil etmiş oldukları, bugün 
nüfusu 180 milyonu bulan, kısa bir zaman 
sonra 250 milyona yaklaşacak ve bütün istih
lâk kabiliyeti olan bir kütledir. Haddizatın
da bizim bugün halen genel ithalâtımızın ve 
ihracatımızın % 40 - 45 mertebesi Ortak Pa
zar devletleriyle fiilen yapılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu saydıklarım, 
kuvvetli ve son yapılan hesaplara göre, Tür
kiye'nin Ortak Pazarla ticari münasebetlerini 
devam ettirmesini ve Türkiye'nin Ortak Pa
zarın bir üyesi olması zorunluğunu ekono
mik olarak ortaya koymaktadır. Yani, 1963 se
nesinde belki yüzde yüz ekonomik olmıyan 
bir anlaşma kararı, bugün siyasi olduğu öl
çüde,, aynı zmanda ekonomiktir. 

Bütün bu gerçekler, bütün bu realiteler or
tadayken aşırı sağın ve aşırı solun Ortak Pa
zara karşı olmasının sebebi nedir?. 

Aziz milletvekilleri, Ortak Pazar ortamı 
öyle bir ortamdır ki, orada ne aşırı sol, ne 
aşın sağ yaşıyabilir. işte bu sebeple Ortak 

Pazarda böyle bir ortam bulamıyacakları için, 
bugün Sayın Necmettin Erbakan gibi, bâzıları 
Ortak Pazara karşıdırlar. 

Sırası gelmişken şurasını tekrar tebarüz 
ettirmemde bir mahzur yoktur kanısındayım. 
Yüce Mecliste geçen sene Mayıs ayında bu sa
tırları tekrar okumuştum, fakat inşallah son 
olur. Bu satırları tekrar, müsaadenizle okumak 
istiyorum. 

Sayın Erbakan siyasete atılmadan önce, he
le bir partinin Genel Başkanı olmadan önce» 
Odalar Birliği Genel Sekreteriyken 1967 sene
sinde kendi, bizzat kendi hazırladığı ve bas
tırdığı, Ortak Pazar Parlömanterlerine muhtı
ra olarak bizzat eliyle takdim ettiği, hattâ 
Ortak Pazar Parlömanterleri önünde bizzat 
kendi ifadesiyle ve Almancası ile okuduğu şu 
satırlarla Ortak Pazarı methetmektedir. Ba
kınız Sayın Erbakan o tarihlerde ne diyor:. 

«1961 Anayasası ile Türkiye demokratik re
jim içinde kalkınmaya azimli olduğunu bir 
kere daha teyidetmiştir. 

özel sektör ise demokratik sistemin vazge
çilmez bir unsurudur. 

Avrupa Ekonomik topluluğu ile girişmiş bu
lunduğumuz ortaklık da Türk özel sektörünün 
rolünü birinci plâna çıkarmaktadır. 

özel teşebbüs erbabı kendisinden bugün bek
lenen, gelecekte beklenecek olan hizmetleri da
ha mükemmel olarak yerine getirmek için uh
desine düşen gayretin her gün biraz daha art
tığını bilmektedir. Karşılaştığı engelleri, dar 
boğazlan yenmekte, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu üyeleri başta gelmek üzere, Batının gelişmiş 
memleketleriyle bunlann öz?! sektörlerinin an
layış ve yardımına güvenmektedir.» Devam edi
yor. 

«Avrupa Ekonomik topluluğu özel teşebbüs 
erbalbmm Türk kolegteriyle olan münasebetleri
nin genişletilmesi karşılıklı temas fırsatlanmn 
artınlması, Türkiye'nin, bu entegrasyona basan 
ile katılmasında en büyük rolü oynıyacaktır.» 

iste sayın milletvekilleri, bu okuduğum söz
ler iSayın Erbakan'ın siyasete atılmadan evvel, 
bilfiil siyasete girmeden evvel, Odalar Birlimi 
Genel Sekreteriyken söylediği ve belki do sa
mimî ifadeleriydi. 

Sayın milletvekilleri, sırası gelmişken, has
sas bir nokta olarak kabul ettiğim ve Yüce Mec-
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lisin de heyeti umumiyesiyle hassas bir nokta 
olarak kabul edeceği bir noktaya temas etmek 
istiyorum. 

ISayın Erbakan'ın bu Meclisin dışında yap
mış olduğu konuşmaları dinlemedim. Bir kısmı
nı okudum, fakat Sayın Erbakan'ın bu Meclis
te yaptığı konuşmalarda dahi, kanımca Ana
yasamızın 19 ncu maddesine aykırı düşen ta
raflar1 vardır. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, gensoru üze
rinde durmanızı rica edeceğim. 

CAHİT K ARAK AŞ (Devamla) — Sayın Er-
bakan, gensoruya konu olan önergesinde ve onu 
izah sadedinde üç saıt müddetle burada yaptığı 
konuşmaklarda din konusunu siyasete ve mille
tin, memleketin ekonomik ilkellerine alet yap
mıştır. Anayasanın 19 ncu maddesi, kimsenin 
Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukukî 
temel düzenini, kısmen de ol!sa, din kurallarına 
dayandıramıyacağını, ifade etmektedir. Yapılan 
anlaşmaları bir din fikri altında izaha yelten
meye her halde kimsenin, bu Anayasa maddesi 
karşısında, hakkı olmaması gerekir. 

ISayın milletvekilleri, bütün bu söyledikle
rimden sonra gelmek istediğim nokta şudur ki... 

HUİSEYİN AIBBAlS (Tokat) — Cumhuriyetin 
temellerindi ,şehit kanı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, sık sık oturduğu
nuz yer1 kn, kalkıp hitalbetnlekte bir fayda mı 
umuyorsunuz?.. Müdahale edeoek bir şey yok 
efendim. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bütün bu söyle diklerimden sonra 
gelmek istediğim nokta şudur ki, bugün artık 
Ortak Pazara girelim mi, girmiyelim mi müna
kaşalarının açılması yersiz ve hattâ fuzuli ol
maktadır. Türkiye bundan altı yıl önce, söyle
miş olduğum gibi, bundan altı yıl önce Ortak 
Pazara, girmek için siyasi kararını vermiş ve 
Büyük Meclis bu karan onaylamıştır, ümide-
diyoruz ki, bu konuşmalar artık burada nihayet 
bulur ve bu fasıl artık burada kapanır. Bundan 
sonra yapmak mecburiyetinde olduğumuz şey
ler, elels verip Ortak Pazarın Türkiye için, 
Türk ekonomisi için ve Türk kalkınması için en 
âzami faydayı vermesini sağlamak olmalıdır. 

iSayın milletvekilleri, şimdi kısaca önergede 
balhsi geçen ikinci noktayı izah edeceğim. Had
dizatında bu izahatımı bundan önceki konuşma
mın içinde izaha çalıştım. 

Sayın Erbakan'ın, islâm devletleriyle Ortak 
Pazar kuralım, fikri realiteler karşısında müm
kün değildir. Türkiye, Müslüman devletleriyle 
RCD çerçevıesi içinde ve diğer münasebetleri 
içinde ticaretini geliştirmeyi kendine hedef seç
miştir. Bu hedeflerde yürümeye devam ede
cektir, bu istikametler Türkiye'nin Ortak Pa
zarla münasebet kurmasına engel teşkil etme
miştir. 

önergenin üçüncü konusu olan noktaya ge
liyorum. O da geçiş dönemine geçişle millî men
faatlerimizin zedelendiği noktasıdır. 

Aziz milletvekilleri, Katma Protokolün mec
lislerimizce onaylanması sırasında geçiş döne
mine geçişimizi temin eden Katma Protokolün 
müzakeresi enine boyuna Meclislerimizde yapı
lacaktır. Bu sebeple teferruata dalarak, konu
nun detaylarına girerek zamanınızı işgal etmek 
istemiyorum. 

Ne yapmıştır bugünkü Hükümet? geçiş dö
nemine girmiştir, geçiş dönemine girişin Katma 
Protokolünü imzalamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bu hâdise, 
daha önce de söylediğim gibi, yeni bir politika 
yapmak değildir, bütün bu hâdise Hükümetin 
kendine, hepimizin bildiği bir politikanın dışın
da, bir Ortak Pazar politikasının dışında yeni 
bir politika araması, yeni bir politika çizmesi 
hâdisesi değildir. Yapılan hâdise, Ankara An
laşmasının hükümlerinin yerine getirilmesinden 
ibarettir. Ve imzalama keyfiyeti Ankara Anlaş
masının 3 ncü ve 4 ncü maddelerine ve geçici 
Protokolün 1 nci maddesine uygun olarak yapıl
mıştır. 

Türkiye'nin Ortak Pazara girmesini temin 
edecek olan Ankara Anlaşmasının bütün hü
kümleri, hepinizin bilmesinde fayda var, mu
hakkak ki, hepiniz bu noktayı biliyorsunuz, fa
kat tekrar hatırlatmakta fayda mütalâa ediyo
rum. Ankara Anlaşmasının bütün hükümleri, 
Türkiye bir tarafta Ortak Pazar bir tarafta ol
mak üzere, Ortaklık Konseyi denilen bir kon
seyce yürütülür. 

Aziz milletvekilleri, Necmettin Erbakan'ın 
konuşmalarında çok defa tekrar ettiği, «Türki
ye yalnız bir reyle, diğerleri bilmem şu kadar 
reyle temsil edilecektir» gibi bir realite yoktur. 
Haddizatında Necmettin Erbakan, diğer pek 
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çok hâdiseleri tahrif ettiği gibi, bunu da tahrif 
etmektedir. 

Ortaklık Konseyi iki reyi haizdir. Bunlardan 
birisi Türkiye'nin, birisi Ortak Pazarın reyidir. 
Alınan bütün kararlar müşterek kararlardır 
yani taraflardan birinin muhalefeti karar alma
ya mânidir, İşte bu sebeple, yalnızca bu sebep
le dahi «Türkiye'nin hükümranlık hakları ihlâl 
ediliyor» diye bir şey ileri sürmek mümkün de
ğildir. Türkiye'nin bir reyi, Ortak Pazarın bir 
reyi vardır. Bundan ötesi safsatadan başka bir 
şey değildir. 

Aziz milletvekilleri; zannedilmesin ki, Or
tak Pazarın geçiş dönemine geçme kararı yalnız 
Türkiye'nin inisiyatifinde veya yalnızca Ortak 
Pazar topluluklarının inisiyatifindedir. Geçiş 
döneminin kararı, biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, Ortaklık Konseyinin müşterek karariyle 
alınmaktadır. Yani, Ortaklık Konseyi müşterek 
karar vermedikçe bunlar müştereken toplanıp 
«Türkiye, geçiş dönemine hazır» demedikçe ne 
bizim inisiyatifimizle, ne de ötekilerin inisiya
tifiyle biz Ortak Pazarın geçiş dönemine gireriz 
veya girmemezlik edebiliriz. Bu nokta, çok mü
him bir noktadır. îki taraf da, gerek Türkiye, 
gerek topluluk devletlerinin teşkil etmiş oldu
ğu Ortak Pazar bütün eksperleri vasıtasiyle 
araştırmalarını yapmış, Birinci Beş Yıllık Plânı
mızın neticeleri ortada, bütün istatistikler orta
da, bunları tetkik etmiş ve neticede Türkiye 
ekonomisinin hazırlık döneminden geçiş döne
mine geçmesinde mahzur olmadığını, bilâkis ge
çiş dönemine geçmekle Türk ekonomisinin iler
de bir hamle kazanabileceği, bir«impulse» ka
zanabileceği noktasına varmıştır. 

Aziz milletvekilleri, hazırlık döneminin kısa 
olduğunu, hazırlık döneminin uzaması icabetti-
ğini ileri sürenler, beyanlarında ifade ediyor
lar ki, Türkiye bütün ekonomik tekâmülünü 
tamamlasın ve kalkınması nihayete erdikten 
sonra Ortak Pazara girsin. Böyle bir felsefenin 
sahibi görünüyorlar. 

Aziz nıilletvekillleri, yanlış olan nokta şu
dur : Türkiye Ortak Pazarın hiçbir zaman bu 
anlaşmalarla, bu protokollerle tam üyesi olma
maktadır. Şurasını sarahatle ifade etmek isterim; 
Türkiye ile Ortak Pazarın anlaşması simetrik 
bir anlaşma değildir. Yani, Ortak Pazar devlet
lerinin, Fransa'nın İtalya ile, İtalya'nın Al

manya ile yapmış olduğu anlaşmalar gibi 
simetrik karekteri yoktur. Türkiye'nin anlaş
ması asimetrik anlaşmadır. Bu sebeple «Ortak 
Pazara girdik» diye bir şey söylemek müm
kün deği-dir. Türkiye Ortak Pazara girebi
lirse ancak yirmi iki yıl sonra girebileceğini 
düşünebilecs'ktir. Bu da Ortaklık Konseyimde 
düşünülecektir. 

Muhterem milletvekilleri, «Ortak Pazara 
girdik» diye bir şeyin içine girmeyiniz. Biz gir
mek istesek dahi Ortak Pazar devletlerinin 
bizi şu anda içlerine alacağını nereden çıkarı
yorsunuz? 

Kaldı ki, Ortak Pazarın ilk kuruluş za
manlarında dahi, ekonomileri arasında muaz
zam uçurumlar olan italya, Fransa ve Alman
ya arasında da'hi bâzı ranayiciler çıkmış, 
bâzı çevreler çıkmış, «Biz mahvoluyoruz, Al
man sanayiinin karşısında italyan sanayii na
sıl dayanabilir», «Alman san^y'inin karşısında 
Fransız sanayii nasıl tahammül edebilir» 
diye feryatlar yükselmiştir. 

İşte bakınız, Ortak Pazar Genel Sekre
teri Emil Noel'in ıgerek istanbul'da, gerek An
kara'da sanayicilerimizin önünde yaptığı ga
yet güzel konuşmasından, açık temiz kalple 
yaptığı konuşmasından bâzı örnekler var, fa
kat zaman darlığı sebebiyle sizlere takdim) 
etmek istemiyorum. Aynı endişeler orada da 
olmuş, ama onlar buna rajmen simetrik an
laşmalara gitmişlerdir. Yani, aynı anda Fran
sa'da italya'da,. Almanya'da aynı şartlar uygu
lanmıştır. Buna rağmen italya'nın knzanmış 
olduğu merhale, buna rağmen Fransız ekono
misinin «Alman sanayiinin önünde ezilirim» di
yen Fransız ekonomisinin kat'etmiş olduğu me
safe rakamlarla ortadadır. 

(Mu'hterem milletvekilleri, bunda telaşlan
maya hiçtbir lüzum yoktur. Ortak Pazar had
dizatında bir disiplin işidir, Ortak Pazar bir 
prensip iç Mir. Disipline girmiyen ekonomiler 
ıslah olamaz. Ortak Pazarın hazırlık dönemi, 
birkaç kelime ile ifade edeneğ;m, ortaklık an
laşmasının hazırlık dönemi Tünkiye'ye hiçbir 
vecibe yüklememiştir. Hazırlık dcnemm'n es? i 
(karakteri, Türkiye'ye malî yardım, Türk eko
nomisinin güçlenmesi için malî yardım, yir'e 
Türk ekonomisinin güçlenmesi için bâzı ihra^ 
mallarında kontenjan tanınmasından ibaret-
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tir. Bunlar Türkiye'ye verilmiş tek taraflı tâ
vizlerdir. 

Muhalif arkadaşlari'mız her zaman ileri sü
rüyorlar : «Yunanlılarla aynı şartlarla değiliz» 
•diyorlar. Evet, Yunanlılarla aynı şartlarla 
değiliz. Yunanlılar Ortak Pazar anlaşmasını ha
zırlık dönemsiz, büyük tâvizlerle kabul etmiş
lerdir. Atina anlaşmasında «'hazırlık dönemi» 
diye bir dönem yoktur arkadaşlar. Doğrudan 
doğruya geçiş dönemine geçmişler ve bizim. 
'bugün verdiğimiz tâvizlerin üstünde pek çok 
tâvizleri Yunanlılar vermişlerdir. Yunanlılarm 
sarayii bizim sanayiimizin yanında pek cılızdı. 
Yunanlılar daha çok zirai mahsullerini ihra-
cedeceklerini zannediyorlardı. Ortak Pazara 
girdikten sonra Yunan tarımının gelişmesi 
yüzde 75 ama, buna mukaJbil Yunan sanayii
nin gelişmedi yüzde 600 olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Necmettin Er
bakan konuşmalarında; «Ortak Pazara herkes 
karşı, Ors-ak Pazara her tevekkül karşı» di
yor. 

Sayın milletvekilleri, Ortak Pazara Türk 
sanayicisi karşı değildir. Sanayiinin bir re-
kalbetîle gelişeceğini: bilen bilinçli Türk sana
yicisi Ortak Pazara karşı değildir. 

ISize müsaadenizle, hepinizin bildiği ve Türk 
modern sanayiinin temsilcisi Savın Vehbi Koç'
un birkaç sözünü nakletıriek isterim. 

Bakınız iSaym Vehbi Koç, Sayın Metin 
Toker'le yaptığı mülakatta kendisine ne di
yor : «İnanır mısınız, bütün müesseselerimiz 
içinde sadece ikisinde Ortak Pazar araştırma
ları yapabildik. Çünkü, biz yumurta kapıya 
gelmeden ve zorlamadan kendimizi sıkıya so
kan bir millî tabiata sahip değiliz.» 

Aziz milletvekilleri, konuşmamda söyle
dim; «Ortak Pazar bir disiplin isidir» dedim, 
Sayın Dahrendarfun Türkiye'yi ziyaretinde 
söylediği şu : «Ben, ne size hediye 'getiren. 
'bir noel baJbayım, ne de zarar vermeye gelen 
bir şeytan. Benim bütün gayem, Ortak Paza
rın Türkiye'nin ekonomisini ve hayat seviye
sini kalkındıracağı yolundaki garantisini ver
mektir.» 

Bundan sonrası da sayın milletvekilleri, 
bizlere, bizim sanayimizo düşmektedir. 

öyle zannediyoruz ki; 22 yıllık bir müddet 
zarfında kendini disiplma edemiemtiş, 22 yıllık 
bir geçiş dön'emi içinde kendini bir rekabsCe 

alıştıramamış sanayilerin her halde Türk 
millî ekonomisine faydası yoktur. Her halde 
ib'öyle sanayilerin yerine disipline olmuş, ken
dini rekabete alıştırmış sanayilerin gelme
sinde, millî menfaatibrimiz bakımından, fayda 
vardır. 

işte bu sebeplerle; geçiş dönemine girişin, 
Türkiye'nin bugünkü ekonomik şartlarına, 
Türkiye'nin ekonomik gelişmesine ve Ortak 
Pazar anlaşmasının esas maddelerine Ve ru
huna uygun olduğuna kaaniiz. 

Aziz milletvekilleri; sözlerimin sonunda 
şunu ifade etmek istiyorum ki; bütün bu ger
çekler altında zannetmiyelim ki, Ortak Pazarın 
tüm kafaları, belki bugün 10 000 e yaklaşan 
eksperi, ilim adamlariyle Brüksel'de toplan
mış, bütün kafalariyle düşündükleri yalnız ve 
yalnız «Türkiye'yi nasıl sömürclbiliriz, Türki
ye'yi nasıl yokedelbiliriz» değildir. 

Bizim kanaatimiz odur ki; Ortak Pazar için 
bunda,n evvel alınmış olan ve şimdi alınmış 
olan kararların Türkiye'ye, Türk ekonomisine, 
Türk siyasetineı büyük mâna verdiğini ve bun
ların Türkiye için büyük önem taşıdığını ka
bul ediyoruz Ve bu sebeple Sayın Erbakan ta
rafından verilmiş olan gensoru önergesine ka
tılmıyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan tarafından Baş

kanlığımıza yazılı olarak yapılan bir taleple, 
kendilerine Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Ca
hit Karakaş tarafından, içtüzüğümüzün 95 nci 
maddesi deyimiyle, taarruz vâki olduğu ifade 
edilmektedir. 

Başkanlık bir taarruzun vâki olmadığını, 
gensoru dolayısiyle eleştirmelerin vâki olduğu 
inancı içindedir. 

Başınızı sallamayın Sayın Erbakan. 
Sayın Erbakan'm direnme hakkı vardır, Ge

nel Kurulun da hakem rolü vardır. Başkan, müs
takil hüküm ve karar sahibi değildir. 

Direniyor musunuz Sayın Erbakan? 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sa

taşma vardır, diyorum. 
BAŞKAN — «Sataşma vardır» sözünüzde 

direniyor musunuz? 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Tek

rar söylüyorum, sataşma vardır. Direniyorum. 
BAŞKAN — Sataşma olup olmadığı hususu

nu oylarınıza arz ediyorum. Sataşma olduğunu 
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kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Dışişleri Bakanı Çağlayangil, buyu
run. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Konya Milletvekili Sayın Hrbakan tara
fından, önergesinde ve 3 saate yalan Yüce He
yetiniz huzurunda izah edilen gerekçelerle, Or
tak Pazarın Türkiye için millî bir badireye sü
rüklenmek olduğu iddiasiyle açılması istenen 
gensoru üzerinde izahat vermek üzere, muhte
rem arkadaşlarımın huzurunu işgal etmiş bulu
nuyorum. 

Mevzua girmeden evvel yüksek müsamahanı
za sığınarak evvelâ Ortak Pazar nedir, Türkiye 
nasıl ve ne anlayışla Ortak Pazara girdi, konu
sunda kısaca durmak istiyorum. 

Yüce Heyetin malûmudur ki; 20 nci Asırda 
Avrupa, feci ve ağır şartlı iki dünya savaşı ge
çirdi. İkinci Dünya Savasından sonra Avrupa'
nın manzarası, cidden ibrete değer, hazin bir 
tablo teşkil ediyor. 

Evvelâ Avrupa devletleri, Avrupa kıtasın
dan çekilen Amerika'nın yokluğundan bilistifa
de Avrupa'nın her tarafını istilâ etmek durum 
ve tehdidini kazanan işgal kuvvetleri karşısında 
nefis müdafaasına düştüler. NATO Anlaşmasının 
bir nevi çekirdeğini teşkil eden Brüksel Aıılaş-
ınasiyle 6 Avrupa Devleti, tehdide karşı müşte
rek savunmalarını, güçlerini birleştirme yoliyle 
bekalarını temine çalıştılar. 

Bu milletleri birbirine iten, beraber çalışma
ya sevk eden zihniyet NATO ile nihayet bulun
ca, bir müddet sonra 1957 senesinde ekonomik 
bir birleşme, ekonomik bir işbirliği ihtiyacı doğ
du ve bunu 1957 senesindeîd Roma Anlaşmam 
takibetti. 

Bilindiği gibi, bugün «6 1ar» diye adlandır
dığımız devletler, gümrük birliği ve ekonomik 
politikalarını ahenkleştirme yolun:1a, o devir
den beri anlaşmış bulunuyorlar. Bu devletlerin 
ekonomik durumları, sanayileri, birbirleri ara
sındaki gelişmişlik farkları, o devirde çok bü
yük değişiklikler arz ediyordu. 

Meselâ; italya'da ve diğer bâzı devletlerde, 
tıpkı bugün bizde olduğu gibi, Ortak Pazara 
girme konusu lehte, aleyhte geniş münakaşaları 
davet etmişti?. Neticede bu fikrin taraftarları 

aleyhtarlarından sayıca üstün çıkruş ve birlik 
gerçekleşebilmiştir. Bu kurulumun, bugün 
12 yılı aşan bir mâzİ3İ var. Ortak Pazar evve
lâ kendi mevcudiyetini içten, dıştan tahribe yö
nelen rekabet ve hücumları da bertaraf etti ve 
10 sene gibi kısa bir müddet zarfında dünya ta
rihinde görülmemiş bir gelişme kaydetti. Top
luluk yerlerinin gayrisâfi millî hâsılaları 10 yıl
da % 111 artmıştır, işsizlik % 3,5 tan % 2 ye 
inmiştir. Dış ticaret hacmi 4 misline çıkmıştır. 
Ortak Pazar bugün dünyam n en güçlü ekono
mik teşekkülü haline gelmiştir. 130 milyar do
larlık bir ticaret hasmına erişmiştir. 

Türkiye'nin % 35 ithalâtı Ortak Pazardan 
yapılır, % 40 ihracatı Ortak Pazara yönelmiş
tir. Bizim Ortak Pazarla ilişkilerimiz, toplulu
ğun umumi ticaret hacminin % 1 inin altında
dır. 

Şuracıkta, Ortak Pazar dışında, ileri sürülen 
bâzı fikirler dolayısiyle Türkiye'nin Orta - Doğu 
memleketleriyle olan ticari ilişkilerine ait bir, 
iki rakam vereyim; Türkiye, umumi ticaret hac
minin % 2 miktarında Orta - Doğu devletlerin
den ithalât, % 6 miktarında bu devletlere ihra
cat yapar. 

Türkiye, kurulduğa günden beri Ortalı Ta
sarla ilgilenmiştir. Siyasi, iktisadi münasebetle
ri uzun zamandan beri devam eden Ortak Pazar 
devletleriyle ilişki înırmak, Türkiyo için daima 
bir ihtiyaç olarak mütalâa edilmiştir ve bu an
layışla 1959 yılından itibaren yani, kuruluşun 
teşekkülünden hemen iki yıl sonra Toplulukla 
temasa geçmiş, gayret göstermiş, müzakerelere 
başlamıştır. 1959 yılından sonra İş d^ırumları-
mjzda birtakım değişik hâdiselerin üst üste ge
lişi ve başhyan müzakerelerin bitişi 4 yıllık bir 
zaman aldı. 12 Eylül 1963 te biz Ortak Pa-
sarlıa anlaşma imzaladık. 1 Aralık 1964 te de 
bu anlaşmayı yürürlüğe koyduîk. 

5 yıllık tatbikat döneminde, hazırlık dev
resinin kısıtlı tavizlerine rağmen, topluluğa 
olan ihracatımız % 50 yi aşan bir artış kay
detti, o müddet zarfında 175 milyon dolar gibi 
küçümsenmiyecek bir yardımı da, ekonomimizi 
güçleştirmek için, sağladık. 

Şimdi bulunduğumuz safha, o ianlaşmtada 
derpiş edilen 2 nci devreye, geçiş devresine ge
çiyoruz. Yani, ekonomik kudret ve takatimiz 
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nisbetdnde vecibeler yükleneceğiz, bulunduğu
muz safha bu. 

Burada, Sayın Erbakan evvelâ «Geçiş döne
mine intikaliniz usulsüz oldu.» diyor. Yani, şek
le itiraz. 

Geçiş dönemine intikalin usulü Anjkara An
laşmasının 1 nci maddesinde yazılı. Ne diyor?' 
Hazırlık döneminin 4 ncü yılı bittiği zaman: 
Ortaklık konseyini toplayıp, geçiş dönemine 
geçmenin (sırası, süresi usullerini katma bir 
protokole bağlıyacak hale geldi mi, gelmedi 
mi? Bunu müzakere edeceğiz. Eğer, taraflar 
olarak geçiş dönemine intıijkal safhası için 
şartların olumlu olduğu kanaatine varırsanız, 
bu sefer katma protokolünüzün tesbiti için ça
lışmalara başlayın. 

Müzakere için tesbit edilen usul bu. 
Biz, Ankara Anlaşmasını ne saman imzala

dık? 12 Eylül 19(33, yürürlüğe koyduğumuz ta
rih de Aralık 1964. Bu usule göre katma pro
tokol çalışmalarına ne zaman başkyacağız, 4 yı
lın bitiminde. Yani, 1 Aralık 1968 de. Biz de 
bilfiil katma protokolün çalışmalarına 6 Şubat 
1969 da yani, derpiş edilen tarihten 2 ay ısonra 
başlamışız. 

Topluluğun bize, «Sizinle geçiş dönemi için 
Katma Protokol yapmaya hazırım» diye yaptı
ğı teklif tarihî ise tam ona uyuyor; 9 Aralık 
1968 de. Usulsüzlük yoktur. Yalnız ne yap
tık da burada tereddüde sevk ettijk, Sayın Er
bakan usulsüzlük hissi içinde bize itirazda bu
lundu? 

Ankara Anlaşması, geçiş dönemi için Katma 
Protokol tanzimini iki safhada mütalâa etmiş. 
Evvelâ diyor, geçiş dönemi için bir Katma Pro
tokol tanzimi şartlarının olgun hale gelip gel-
miyeceğini taraflar incelesin, mutabık kalırlar
sa ijkincıi safha başlasın; protokol hazırlansın, 
karşılıklı şartlar, tavizler müzakere edilsin. 
Anlaşmada bu iki safha için öngörülen mühlet 
de bir yıldır. Biz düşündük ki, her lilM etüt 
için bir yıllık müddet kâfi değil. Topluluğa 
teklif yaptılk; şu birinci safhayı, yani Katma 
Protokol şartlarının olgunlaşıp olgunlaşmadığı 
safhasını evvelden başlayıp aramızda tetkik ede
lim, ikmal edelim, mutabık kalırsak lanlaşma-
mn öngördüğü bir yıllık süre içinde Katma Pro
tokolü imza ederiz.. Kabul ettiler, 1968 de 
t3&'kaia başladık. Bu, tarafların birbirine 

bağlanm^ı veya bir şey taahhüdetmesi değil
dir. Topluluk, tetkiklerini gayet dikkatli yap
tı, adamlar gönderdi, işyerlerimizde tetkikat 
yaptı, işçilerimizin iş görme seviyelerini, ka
lifiye olup olmadıklarını, şartlarımızı inceledi
ler ve bize; «Bize göre siz geçiş dönemine ge
çebilirsiniz o kanaate vardık. Siz de mahzur 
görmüyorsanız, hazırsanız gelin müzakerelere 
başlayalım.» dediler. Topluluk bu tetkikatını 
yaparken biz de boş durmadık,, kendi aramız
da incelemeler yaptık, geçiş dönemine hangi 
şartlarla girebileceğimiz üzerinde çalıştık. 

Bizim tetkiklerimiz de, geçiş dönemine inti
kalin mümkün olduğu neticesine vardı, işte 
bu karşılıklı mutabakat bize, 1969 yılının 6 Şu
batında Katma Protokolün müzakerelerine baş
lanması imkânını verdi. Bu müzakereleri 22 
Temmuz 1970 te tamamladık, Ekim 1970 te ni
hai şeklini buldu, bu yılın 23 Kasımında da 
imzaladık. Şimdi,, gerek Katma Protokolü, ge
rekse bütün belgeleri, onaylanmak için bugün 
Yüce Meclisin tasvip ve tetkikine sunmuş bu
lunuyoruz. Bunda usulsüzlük yok. Müzakere
leri, Hükümetçe yetkili kılınan heyet yürüt
tü, belgeleri de o heyetin yetki verilen baş
kanı imzaladı. 

Bizim yaptığımız; girilmiş, kurulmuş bir or
taklığın bir devresinden öbür devresine ge
çiştir. Ortaklığa girip bütün taahhütler, ve
cîbeler yüklenilirken de riayet ve takibedi-
len usul bundan farklı değildi ki. Yani Tür
kiye, Ortak Pazara girerken evvelâ Parlâmen-
taya gelip; ben Ortak Pazara girmek için mü
zakereye gidiyorum, bu müzakere şu safhalarda 
cereyan ediyor,, şöyle dediler, bu safhadayız, 
ne dersiniz gibi bir istişare olmadı. Hükümet; 
Hükümet olmanın, icra olmanın vasıf ve yet
kileri içinde kararını verdi; gitti müzakeresini 
yaptı ve bu büyük teşekküle girdi. Girdikten 
sonra da Meclise döndü; «Ben öteden beri gir
meyi emel edindiğim şu Ortak Pazar teşekkü
lüne şu şartlarla girme imkânını buldum, alın 
bakın, muvafıksa, tasvibedersiniz, tasdik eder
siniz bu işi yürütelim» dedi. E, asıl müesseseye 
girmek için muteber olan bu usul, esasen ku
rulmuş bir ortaklığın bir devresinden öbür 
devresine geçmek için muteber değil midir 
ki; meclislere izahat verilmedi, gizli yapıl
dı ve saire yoliyle birtakım istizahlara ve te
reddütlere mahal ve imkân kalıyor. 
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Şimdi, usul hakkındaki itirazları, görüşle
ri böylece reddettikten ve izah eyledikten son
ra, sayın milletvekilleri, Ortak Pazara geçiş 
dönemi ile ilgili olarak verdikleri gensoruda 
öne sürülen iddiaları ele alalım. 

«Usulsüz girdi, iddiası tarafımızdan bu şe
kilde, kabul edilmediğine göre,' bundan sonra
ki iddia; Ortak Pazarın katolik birliği oldu
ğu iddiasıdır. Sayın milletvekili: «Ortak Pa
zar bir katolik birliğidir, halbuki Türkiye'nin 
maddi, mânevi menfaatleri, aramızda kültürel 
ve tarihî bağlar bulunan islâm memleketleriyle! 
Müşterek Pazar kurulmasmdadır. Böyle ol
mazsa bu bir badiredir.» diyor. Bunları teker 
teker cevaplandırmak icabedecektir. 

Evvelâ mühim bir noktayı tesbit etmek 
lâzım; biz bu gensoru ile neyi müzakere ede
ceğiz? Türkiye'nin Ortak Pazara girip girme
mesini mi, yoksa geçiş dönemine geçip geç
memesini mi? Sayın Erbakan'ın, Demirel Hü
kümetinin Türkiye'yi, Ortak Pazara girmek 
suretiyle millî bir badireye sürüklediği iddia
sında evvelâ adres yanlışlığı var. Çünkü Ortak 
Pazara girmek şerefi bizden evvelki bir Hü
kümete aittir. Saniyen, Ortak Pazar ne . sanıl
dığı gibi bir ıkatolik birliği, ne de Türkiye 
için millî bir badiredir. Zaten katolik birli
ği iddiasını Sayın Erbakan ilk defa ortaya 
atmıyor, bundan evvel çok söyledi, bundan 
sonra da söyliyecektir. Hazırladığı, bastırmak
ta olduğu afişlerle imam - hatip okullarına as
tıracak, konferanslarını verecek ve bu devam 
edecektL'. 

Meclisteki üç saatlik, akide şekeri gibi muh
telif neşriyattan toplanarak tertibedilmiş ko
nuşma da - arkadaşımız izah etti - o ileriki ha
zırlıkların alt yapısıdır. Bu iddiayı öne sü
ren Sayın Erbakan değildir, sadece, yani bu id
diada yabancı değil, yalnız da değildir. Türki
ye'yi çağ dışı, geri bir âkibete çekmek isti-
yenler eksik olmuyor. 

Şimdi, Ortak Pazarı teşkil eden altı dev
let, - garip tecellidir. - bünyelerinde hıristi-
yan katolik partileri olmasına rağmen sos
yalist iktidarlarla idare ediliyor. Katolik 
birliği deniyor, o devletlerin bünyesinde hıristi-
yan demokratik partileri var, onlar iktidarda 
değil, muhalefette. Bu bir istihzai şuun, kade
rin cilvesi, sağcılar da solcular da Ortak Pa

zara muhalif, fakat Ortak Pazar devletlerinin 
başları sosyalist, katolikler de dışarıda, mu
halefette. Ortak Pazar, bildiğimize göre, fi
kir ve vicdan hürriyetine büyük önem veren 
bir dünyanın, Batı âleminin bütün ihtilâfları 
iterek barış ve refah içinde yaşamak için 
kurduğu bir teşekküldür. 

Pek muhterem arkadaşlarım, ben zannediyo-
rdm ki, siyasi partilerimizin, Meclislerimizin, 
hattâ rejimimizin, üzerine gölge düşmemesi 
için göstermeye mecbur olduğumuz itinada müş
tereken ihmal ettiğimiz bâzı hususlar galiba 
mevcuttur. Her hangi bir konu görüşülürken, 
tartışılırken meseleyi hemen ya bir rekabet 
veya mücadele, yahut bir ehliyet, liyakat ve
yahut da bir zihniyet veya doktrin meselesi 
haline getirmek hevesinden, temayülünden 
kurtulamıyoruz. Bu, zannediyorum her mese
lede böyle oluyor; Vergi Kanunu, personel hak
ları, özerk müesseselerin tarafsızlığı, yetkile
ri, liülâsa hangi meseleye el atılsa,, tamam. 
işte Komünist Kanunu geldi, tamam eski hay
rat berbat oldu, beceriksizlik şaheseri, yahut 
hürriyetler kısıldı, diktaya gidildi gibi dav
ranışlar, hücumlar birbirini tevali ediyor. Aca
ba birbirimizde daima ve karşılıklı kötü ni
yet ve kusur aramaya mutlaka mecbur mu
yuz? 

Biz iktidar olarak bir ihtiyacı duyamaz mı
yız, iyi niyetle ona çare arayamaz mıyız? Başa
rılı veya kusurlu olabiliriz, yahut da meseleye 
tamamiyle vukuf peyda ©dilemediği için, tedbir
lerimiz ilk nazarda anlaşılamamış olabilir. Si
nirsiz, iddiasız, taJhriksiz şu iı̂ i en iyi şekilde na
sıl halledebiliriz diye meselenin Çözümüne yak
laşma itiyadı acaba Yüce Meclislerimizde sür
atle teşekkül edemez mi? Bize göre Oritak Pazar 
memleketimizin, milletimizin menfaatlerine uy
gun geliyor. Yaktığımız incelemeler, hesaplar 
vaı\ Bu teşekküle, 1968 yılında mukavele im-
zalıyarak 1964 Aralığında girdik. O devrin ikti
darı, mulhalefeti hep beraber girmişiz. Aradan 
beş yıl geçmiş, mukavelenim öngördüğü devre
lere o anlaşmanın şartları içinde girmek istiyo
ruz. Biz uygun diyoruz, elbette ki, hilâfına dü
şünenler de olacaktır. Ama bu münakaşayı: A. P. 
iktidarı Oritak Pazar müzakerelerini milletten 
gizledi, memleketi satltı, kaftolrfc, Siyonist binli
ğinin oyuncağı oldu, hükümranlık elden gitti, 
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Sevr'den beter anlaşmalar yapıldı şeklinde mü
nakaşa etmeye lüzum var mı Hele şu, «Sevr'den 
beter anlaşma» ağır ithamına şuracıkta bir neb
ze arzı cevalbedeceğim. 

Şimdi, biz Ortak Pazara girm&yoruz, onu arz 
ettim. Girilmiş bir Ortak Pazarm bir devresin
den bir devresine geçiyoruz. Geçerken yaptığı
mız ne? Bir Katma Protokol. Katma Protoko
lün içine ne koymuşuz? Gümrük birliğinin şart
larını koymuşuz. Başka Tarımla ilgili hüküm
leri. Başka Politikayı ahenkleştirme meselesi
ni. işte bu, Sevr'den beter anlaşma şıkkı zanne
diyorum ki, Sayın C. H. P. Sözcüsünün görüş
lerinde var. Orada, buraya relere ettikleri hu
sus, yabancı sermayeye geniş davranış ve yatı
rım hüîrj/eti tanındığı.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Bakan, yanlış hatırlıyorsunuz her halde, bu slöız-
ler benim, değil, tavzih ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu böyle bir usu
lümüz yok efendim ,çok rba ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL ('Devamla) — Çok özür dilerim, 
bulunamadığım bir celsedeki konuşmalara arzı 
cevap ediyorum. Belki hatam şurada; zabıtlar
da, «Sevr'den beter anlaşma» sözünü gördüm de 
mühatabblarak yanlışlık yaptım, özür dilerim. 
Bu iddiaya cevap vermek istiyorum. Yani bu 
fikre cevap vermek istiyorum. (A. P .sıraların
dan, «O sözü Erbakan söyledi.» sesleri») 

Yabancıların Türkiye'de serbestçe yerleş
mek, iş yapmak, ihalelere katılmak hürriyeti, 
Türk deniz, hava anlaşmaları ile ilgili kararlar
da Avrupalıların hürriyet*, bunlar şu bizim yap
tığımız Katma Protokolde el değdirdiğimitz şey
ler değildir. Bunlarla ilgili hususlara bir temas
ta bulunmamışız, Bizim, politikaları ahenkleş
tirme konumuzda girdiğûmiz bitr taahhüt yok. 
Sadece Ankara Anlaşmasına ve ona atfen Ro
ma Anlaşmasına temasta bulunmuşuz. Onda da 
taahhüt edinilenlerden kaçmıcı kayıtlar koy
muşuz. Bunları şimdi müzakere edemeyiz, bun
ları ileride görüşeceğiz, bunları şu takdirde gö
rüşebiliriz demişim. Yoksa meselâ, C. H. P. nin, 
o devlde anlaşmayı imzaladıktan sonra, bu an
laşmayı imzaladık, ama şimdi neler yapacağız 
diye yaptığı bir program var, o programın bir 
maddesi, evvelâ bu anlaşmayı halka benimset
mek, tanıtmak, bu hususta oeht sarf etmektir. 

Uzundur. Meselâ 7 ve 9 ncu maddesini tesadü
fen okumayım : 

«Geçiş dönenrj ile birlikte Türkiye anlaşma
nın derpiş ettıjği alanlarda Türk ve ortaklık uy
rukluları arasındaki ayrımların kaldırılmasını 
ve anlaşmanın hedeflerini tehlikeye düşürebile
cek her türlü tedbirden sakmılmasını teminle 
mükelleftir. Bu mükellefiyet, bir taraftan ica
bında tadilâtına tevessül etmek üzere Türk uy
ruklularına imtiyazlı bâr durum sağlıyan ka
nunların giözden geçirilmesini, diğer taraftan 
plân çalışmalarına yeni bir veçhe verilerek bun
ların ortaklık ve ortaklığın istilzam ettiği ge
lişmeler göz önünde tutularak gerçekleştirilme
sin^ Devlet ve özel sektör münasebetlerinin eko
nomik ilişkiler zaviyesinden gözden geçirilmesi
ni ve icabı halde plân hedeflerinde değişiklik 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.» 

Bunları tenkid içim okumuyorum. Bunları 
bia de yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bir ortak
lığa gediğiniz zaman, bir vecibe yüklendiğiniz 
zaman, bir gümrük birliği kurduğunuz zaman 
(bunlar bunun zaruri icaplarıdır. 

Es'asen zannediyorum ki, iki siyasi partimiz 
hariç, açıkça deklare ediyorlar; Ortak Pazarın 
esasında ihtilâfımız yok. Bu kanaatimi takviye 
eden deliller var. Senatoda da vaktiyle okumuş
tum Bakanlar Kurulunun 1963 de aldığı karar 
var 

«Müşterek Pazara girmek fikrinden vaz ge
çilemez. Zaman, Türkiye'nin lehine işlememekte
dir. Binaenaleyh bir an evvel temin edilebildiği 
nidbette iyi şartlarla bir ortaklık anlaşması ya
pılacaktır.» öyle tahmin ediyorum M, zamanın 
Dışişleri Bakanı da Avrupanm entegrasyon tre
ninim istasyondan geçişini lâkayıt gözlerle sey
redip ona sıçramayı ihmal eden bir yolcu vaziye
tine düşecek her hangi bir hükümeti Yüce Mec
lisiniz katiyen tasvibetmiyecek. 

Ba^ka bir şey de okuyayım : 

«Ortak Pazara girip girmemek bir çok ulus
lar için ön plânda bir iktisadi tercih meselesi
dir. Fakat bizim için Ortak Pazara girip girme
mek bir iktisadi tercih meselesi olduğu kadar 
hattâ onun da üstünde Batı dünyasının eşit hak
lara sahip bir üyesi olarak kalıp kalmamak me
selesidir. Bizim, Batı Avrupadaki bu büyük bir
leşme hareketinin dış?rada kalarak uzun zaman 
Batılı u'.uslar topluluğu içinde tutunalbileceğimi-
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zi kimse temin edemez. Türkler, daha Asya'dan 
gelip de bu topraklara yerleştikleri çağdan be
ri Batı dünyası içinde kendilerine sürekli bir 
yer edinmek ihtiyacını duymuşlardır. Fakat Av-
rupanm hemen yarısını işgal ettikleri çağlarda 
bile Avrupalı olamamış, Avrupalı sayılmamışlar, 
Batı dünyasının gerçek bir parçası, batılı ulus
lar topluluğunun gerçek bir üyesi durumuna 
gelememişler, onlar orada iğreti kalmışlar'dır. 
Ancak, Avrupadaki yerimiz küçük bir toprak 
parçasından ibaret kaldıktan sonra bize Avru-
panm kapılan gerçekten açılmıştır. Kılıcın, to
pun tüfeğin açamadığı bir kapı Türklere Ata
türk devrimleri ile açıldı. Batılı olmak Batiyi 
işgal etmek demek değil, Batının bilimini, tek
niğini, çalışma ve yaşama düzenini, dünya gö
müşünü benimsiyebilmek, kendi yaşama düzeni 
ve dünya görüşü ile bağdaştırabilmek demek
tir.» 

Bizim kalben, hiç katkısız iştirak ettiğimiz 
bu güzel sözler, 0. İH.. P. nin bugünkü genel sek
reteri Sayın Bülent Ecevit'in vaktiyle bir sen
dikada yaptığı konuşmada alınmıştır. Bir ihti
lâfımız yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo ses
leri» alkışlar) 

Esasında müşterekiz. Müesseseye aynı açı
dan bakıyoruz. Girmişiz. O halde bu münakaşa 
ne? Ha! Geçiş dönemine iyi şartlarla mı girdik 
kötü şartla mı girdik? O zaman, konuşmamın 
başında da izah ettiğim gibi kanun, protokol, 
bütün dokümanlar Yüce Heyetinize bugün su
nuldu, Meclis gündemine girecek, komisyonlar
dan geçecek. En iyi muakkibi benim. Çünkü 
malî hükümleri, yani malî protokolün Türkiye'
ye yardım hükümleri, Türkiye zait altı devlet 
parlamentosunca tasdik edildikten sonra, diğer 
hükümleri Türkiye Parlâmentosunda tasıdik edil
dikten sonra derhal yürürlüğe girecek. Yüce 
Heyetinizin tasvibini alabildiğim gün gümrük 
indirimleri ve hepsi o gün yürürlüğe girecek. 
O itibarla en süratli şekilde müzakeresine tali
bim; takibedeceğim. Huzurunuzda teker teker 
madde madde hepsi üzerinde duracağız. Konu
şacağız, izahat vereceğim, geçireceğiz. Hal böyle 
iken şimdi bu meseleyi böyle hükümranlık hak
larımızın elden gitiği, İsrail'in isteyip isteyip 
giremediği bir Siyonist birliği halinde mütalâa 
edilen, Katolik birliği halinde mütalâa edilen 
bu teşekküle girmemizi böyle acaba dejenere 

etmeden, kılçıklarından ayırarak müzakere et
mek imkânımız yok mu? Bir kere Ortak Pazara 
dinî açıdan yaklaşmak neden icaibediyor; bunu 
kestirmek cidden müşküldür. Acaba Müslüman
lık muayyen zümrenin veya şahısların inhisarın
da mı? tslâmiyetin kutsal, aklî kaidelerini siya
si, iktisadi meselelerde çözüm yolu haline getir
mek, dinle, dindarlıkla bağdaşıyor mu? Yoksa 
bugün arkamızda bırakmakla övündüğümüz 
devrelere mi döneceğiz? Millet, medeniyet, üm
met munakafalarma yeniden mi sanılacağız? Bü
yük Türk mütefekkiri Ziya Gökalp , «Medeni
yet hangi dine mensup olursa olsun değişik mü-. 
e.:neselerin düşünüş ve icra tarzlarının heyeti 
mecmuasıdır. Harsl'an, dinleri birbirine yabancı. 
cemiyetler medeniyette pekâlâ müşterek olabi
lirler. Türkler için tek kurtuluş çaresi sanayide, 
hukukda, askerlikte Avrupalılar kadar ilerle
mek yani medeniyette onlara müsavi olmaktır. 
Bunun çaresi Avrupa medeniyetine tam bir su
retle girmek ve intılbak etmektir.» demektedir. 
Bin Tekel Eser, «Türkçülüğün Esaslan» 54 ve 
68 nci sayfalarda, Türklerde garba doğru fikir
lerin gayet güzel münakaşasını bulmak mümkün. 

Muhterem arkadaşlanm; millî, dinî hisleri 
okşıyarak siyasi nüfuz, itibar kazanmak yolu 
kolay ama makbul olmıyan bir yoldur. (€. H. P. 
r.ıralanndan, «Bravo sesleri» şiddetli alkışlar) 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Çok şü
kür henüz Atatürk'ün çizgisine gelebildiniz. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Biz bunun idraki 
içindeyiz. Bizi yeni anlarsams memnun oluruz. 
(A. P. sıralarından «Bravo sesleri» alkışlar.) 

İslâm dininin en büyük kudreti, zannederim 
Muhterem Erbakan da beni tasdik edecektir, İs
lâm Dininin en büyük kudreti, kul ile Allah ara
sında vasıta ve ruhbaniyet tanımamasındadır. 
Bu aracılıktan vazgeçmiyenlerin dünyası da 
ahireti de payidar olmaz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo sesleri» şiddetli alkışlar.) 

Hepimiz dindarız. Müslümanlık, ne imtiyaz 
ne de inhisar altındadır. Bu yollar geçici başarı 
sağlar. (C. H. P. sıralarından, «Bravo sesleri») 
Türk milleti dinin uleması ile dinin ticaretini 
yapanı iyi tanır. (O. H. P. sıralarından, «Bravo 
sesleri» alkışlar.) 
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Başında sarık da olsa, koltuğunda haç taşı
yanı iyi teşhis eder. (C. H. P. sıralarından, «Bra
vo sesleri», şiddetli alkışlar.) Vakıa İslâmda, 
(İbadet de, kabahat de mahfidir.) diye bir ku
ral vardır ama... (Tokat Milletvekili Hüseyin 
Abbas'm anlaşılamıyan bir müdahalesi.) 

Sayın Başkan, ben kendisine hitahetmiyo-
rum. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, bir şey mi söylü
yorsunuz efendim? 

Sayın Abbas, Sayın Bakan sizden bahsetmi
yor. (C. H. P. sıralarından, «Kendisine benzeti
yor, sesleri» gürültüler.) 

(Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm anla
şılamıyan bir müdahalesi daha.) 

Efendim, oturduğunuz yerden bu şekilde 
konuşmamanızı hassaten rica edeceğim. Alisi 
halde Başkanın başka müeyyideleri olduğunu 
da bilirsiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Ben, sayın milletve
kilinin ismini dahi bilmek şerefinden mahru
mum. 

BAŞKAN — Hüseyin Abbas, efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Benim beyanatımda 
kendisini nasıl teşhis ediyor, onun hayreti için
deyim. (Gülüşmeler) 

Efendim ibadet de, kabahat de mahfidir, 
ama bu İslâmi kurallar iskonto kabul etmez. 
Yani kabahati mahfi tutup, ibadeti aleniyete 
dökmekle netice müyesser olmaz. (C. H. P. sı
ralarından, «Bravo sesleri»). Onun için benim 
istirhamım, Ortak Pazar işini, bu taraflarından 
âri olarak girdiğimiz bir teşekkülün bir devre
sinden öbür devresine geçişin şartları halinde 
getirdiğimiz kanımla birlikte enine, boyuna ve 
bütün teknik taraflariyle müzakere edelim. 
Onun için umumi olarak öne sürülen itirazlara 
kısaca arzı cevabedeceğim, gensoru açılıp açıl
mamasını Yüce Heyetin elbette ki, takdirine 
muallâk bırakacağım ve teknik teferruat ile il
gili kısımları da arzına çalıştığım ve tacilini ga
ye edindiğim kanunumuz huzurunuza geldiği 
zaman hep beraber müzakere edeceğiz. 

Deniyor ki; «İyi ama geçiş dönemine hazır
lıksız giriliyor. Yoksa esasına itiraz yok,» Hazır
lıktan murad ne, hazırlık için ne yapacağız? An
kara Anlaşmasının 3 ncü maddesi hazırlığı tarif 

etmiş; ne hazırlık yapılacak. O, diyor ki: «Ha
zırlık döneminde Türkiye, gerek geçiş dönemin
de - yani şimdi eşiğine bastığımız dönemde - ge< 
rek de son dönemde yükleneceği vecibeleri taşı
yacak derecede ekonomisini güçlendirir.» Bunu 
yapabildikse hazırlık tamam demektir. 

Vecibeler nedir? Vecibelerin neler olduğunu 
da 4 ncü madde tarif etmiş. «Gittikçe gelişerek 
yerleşecek bir gümrük birliği» Yani pek ele al-
mıyacağımız, kurmamız mutasavver olmayan 
sanayi ile ilgililer için 12 yılda güm
rüğü sıfıra indirmek, yaşatmak iste
diğimiz, korumak istediğimiz sanayiler 
için gümrüklerimizi 22 yıllık bir devreye 
yararak sıfıra indirmek ve bununla ilgili birta
kım vecibeler. Yoksa bu hazırlık, anamuhale-
fet partisinin bâzı tebliğlerinde olduğu gibi, dış 
yardımlardan kurtulmak, sağlam bir sanayi ya
pısına kavuşmak gibi böyle köklü merhalelere 
erişmiş olmanın tesbiti şartı değil. Aksi halde 
kendileri de takdir buyurdular ki, treni kaçır-
mıyalım, biran evvel gidelim diye tehallük gös
terdiğimiz bu konu, öyle üç senede, beş senede 
şu durum tahassül etmez. Ekonomiyi güçlen
dirmek nasıl olur, bunun ne unsurları var? E.. 
Plânımız var, beraber yapıyoruz, plânı güzel 
tatbik etmek olur, projelerimizi ihmal etmemek 
olur, yatırımlarımızı yapmak olur. Peki biz 
yüzde 7 kalkınma hızımızı bu devrede tahakkuk 
ettirmişiz... 

ŞEREF BAKŞIK (izmir) — Sanayide yüz
de kaç? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Bir şey mi buyurdu
nuz? 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Yüzde 4 ü geç
miş mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — O ayrı bir münakaşa 
değil mi? 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Daha geçen gün 
Devlet istatistik Enstitüsü... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYAN GİL (Devamla) — Plânlarımızı yapmı
şız; 1D64 te 2 milyon 900 bin ton çimento istih
sali 10 milyon tona ulanmış, 1973 te de 14 mil
yon tonu plânlamışız. 

Demir; 400 bin tondan 1 milyon 200 bin to
na fiilen çıkmış ve 5 milyonluk hedefin tahak-
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kukuna girişilmiş. Rafineri; 4,5 milyon ton
dan 10 milyona çıkmış, 1973 te 15 milyon ton 
olarak plânlanmış. Bakır; 10 bin ton iken 1971 
de 60 bin tonluk bir imkân sağlanmış. Alümin
yum ; sıfırdan 1971 de 100 bin tona çıkacak te
sisler gerçeklendirilmeye başlanmış. Gübre; 300 
bin tondan 2,5 milyona çıkmış, 4 milyon ton 
plânlanmış. 

iki sayfa var; enerji, madencilik, münakale, 
tarım ve diğer hususlarda. Yüksek huzurları
nızda belki mevzu ile alâkası zayıf olan bu ra
kamları teker teker zikretmekte fayda görmü
yorum. Yalnız, şunu izah etmek istiyorum ki; 
hazırlık devrinden kasıt nedir, orada mutabık 
olamazsak, hazır mısın, hazır değil misin mese
lesi münakaşa uzun zaman mevzu teşkil edebilir. 

Bizce hazırlık, derhal himayeye muhtaç ol-
mıyacağımız sanayi ile ilgili konuları 12 sene 
içinde korumaya itina gösterdiğimiz sanayi ile 
ilgili kısmı da 22 sene içinde gümrüğünü sıfıra 
indirecek bir bünyeyi kazanıp kazanmama me
selesidir. 

Biz bunu kendi hesabımıza yaptığımız tet
kiklerle müspet mütalâa ettik. Bir parti, iki 
parti, başka partiler değişik mütalâa edebilir
ler, bunu elbette bu kanunun ve protokolların 
müzakeresi sırasında mütalâa edeceğiz. 

Huzurunuzdan, kararlarınızda serbest bırak
mak için ayrılmadan evvel, okuduğum zabıtlar
da, bulunamadığım toplantıda etki yapması ih
timali olan Sayın Erbakan'ın konuşmasının bir 
pasajı üzerinde de kısaca arzı malûmat edece
ğim. 

Prezantasyonlar yanlış oluyor. Meselâ Sa
yın Halk Partisi Sözcüsü arkadanım, «Ortak Pa
zar Konseyine kaldı bu kararlar.» diyor. Mese
lâ, orada bir kelime oynuyor, müthiş hata olu
yor. Sayın arkadaşımın, «Ortak Pazar Konseyi
ne kaldı» dediği kararlar, Ortak Pazar Konseyi, 
benim içinde bulunmadığım altı kişiden müte
şekkil bir Konsey, öyle değil, Ortaklık Konseyi
nin kararlarıdır onlar. Orada biz bizeyiz, bir ta
rafta ben, bir tarafta altı kişi. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — .TlHr-
lerde en küçük hata yoktur, her halde dikkat 
buyurmadınız Sayın Çağlayangil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Benim notlarım o. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hükü
met olarak zatıâlinizin dikkat buyurması lâ
zımdı. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu... 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LAYANGİL (Devamla) — Notlarım o. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Dikkat 

buyurmanızı, dikkatli okumanızı rica edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, sizden çok ri

ca edeceğim. Eğer tahammül... 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Oku

sun. 
BAŞKAN — Yok böyle bir mecburiyet Ge

nel Kurulda. 
Eğer tahammül edemiyorsanız lütfen arkaya 

gidin. Bu hareketiniz, çok taaddud ediyor. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Bakan dikkatli okumuş olsalardı bu açıklama
ma lüzum kalmayacaktı. 

BAŞKAN — Hayır olmaz efendim, yerinden 
konuşma diye bir sistem yok. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Ben dikkatli okudu
ğuma kaniim. Okuduğumu anladığıma da kani
im, ama lâyuhti iddiahğı zatı devletlerinde kal
dığı müddetçe münakaşa devam edecek, onu ay
rıca düşünürüz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Dışarı
da bulunan bir Sayın Bakan buradan takip bu-
yuramas. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Sayın Erbakan'ın 
bir beyanı olmuş; İzmir'de, Türkiye tarihini de
ğiştiriyor diye yazıyormuş, gazeteler varmış, he
yecanlı bir tarzda inşad edilen hâdisenin aslı, 
buyurdukları gibi değil. Ortak Pazar izmir Fu
arında bir pavyonla, Türkiye - Ortak Pazar iliş
kilerine alt bilgileri verdi, orada - Sayın Erba
kan'ın temas buyurduğu - Türkiye'nin Ortak 
Pazarla ortaklığı yolunda bir tablo var, bunu 
okuyacağım şimdi. Kendisi nasıl okudu, bilmi
yorum ama, ben doğrusunu okuyacağım. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

«Türkiye, 1963 yılında Avrupa ile ortaklık 
yolunu seçti. Hâlen Avrupa, birliğini gerçek
leştirmek amaciyle öz tarihini kökünden değiş
tirmek yolundadır.» Tarihini değiştiren Türlü
ye değil, Avrupa kendi tarihini değiştiriyor, 
diyor. «Bugün Avrupa topluluğunu meydana ge-
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tiren altı Avrupa ülkesi, Almanya, Belçika, 
Fransa, Holânda, italya, Lüksemburg ilk olarak 
aralarında bir Ortak Pazar meydana getirdiler, 
bu suretle altılar, dünya ülkeleri arasında ikti
sadi kalkınma ve hayat seviyesi bakımından en 
ileri olanlar arasına girmişlerdir. Türkiye, işte 
bu refah bölgesine yavaş yavaş katılma kararı
nı almıştır. Türkiye'nin Ortak Pazarla ortaklı
ğı. bu yaklaştırmayı kolaylaştırmak gayesini gü
der. Bunun için de ortaklık, Türkiye'nin sana
yileşmesine ve aynı zamanda Avrupa'ya olan ih
racatını çoğaltmasına yardım eder.» Zannedi
yorum M, şu okuduğum metinde Türkiye'nin ta
rihini değiştirdiği veya Sayın Erbakan'm yüce 
huzurunuza takdim etmek istediği hüviyete bü-
ründüğü yolunda bir işaret veya îma olmasa ge
rek. 

Benim mâruzâtım bu kadar, Yüce Heyetini
zi saygılarımla selâmlıyorum. (A. P. sıraların
dan «Bravo sesleri», sürekli, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan tarafından ve
rilmiş gensorunun müzakeresi bitmiştir. 

Gündeme alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Gündeme alınması karar
laştırıldığı. takdirde teşekkül edecek üye adedi
ni ayrıca oylarınıza arz edeceğim. 

Gündeme alınmasını kabul buyuranlar lüt
fen işaret etsinler... (C. H, P. sıralarından «Ge
lenler var» sesleri.) 

Farkındayız efendim, eğer önemli bir rakam 
ifade ederse tekrar oylarınıza arz edeceğim. 

Kabul etmiyenler lütfen... 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Yeni gelen

ler var karışıklık oluyor. 
BAŞKAN — Sayın Abbas, bir şey mi dedi

niz? 
Kabul edilmemiştir efendim. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Beş kiri yeni

den oylama istiyoruz, karışıklık oldu. 
BAŞKAN — Efendim, her şey usulü ilo olur. 

Zaten bu usule vukuf derecenin müzakeratın bü
tün safhasında gözüküyor. (A. P. sıralarından, 
«Bravo Başkan» sesleri, alkışlar.) 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Ben kişi ye
niden oylanmasını istiyoruz, ayakta kaldık otur
madık. Yeniden oylanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Siz beş kişi misiniz? Siz bcr, ki
şisiniz, tek kişi olarak beş kişi? Sizden başka 
ayakta kimseyi görmüyorum. Bitti efendim, 
«reddedildi» dedim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Ne münase
bet? Ben kalktım... (A. P. sıralarından, gülüş
meler) 

BAŞKAN — Sayın Abbas, sise bir ihtar ce
zası veriyorum. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) —Hayır, vere
mezsiniz. Beş kişi oylamanın yeniden yapılması
nı istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet. Devam buyurursanız ih
tarın ikincisini vereceğim. Bu şekilde hitapta 
devam ederseniz ihtarın ikincisini vereceğim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Devam ede
ceğim. 

10. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'a 
iki ihtar cezası verilmesi. 

BAŞKAN — İkindi ihtar cezasını veriyorum 
size. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Beş ki»}i, beş 
Mşi. 

BAŞKAN — DaJha devam buyuracak mısı
nız 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Ben mi? 
BAŞKAN — Evet. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — On defa da

ha devam edeceğim. 
BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında 

kayıtlı Konya Milletvekili.. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Beş kişıi oy

lamanın yeniden yapılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Çok riıca ediyorum Sayın Ab

bas. 
'Sayın Albbas size usul öğretmekten teeddü-

bederim. Ben oyları, tereddüdünü, dışarıdan 
gelenlerle ifade ettiklerinde eğer nazarı dikka
te arzı gereken bir husus olursa ayağa kaldır
mak suretiyle oylıyacağımı îma ettim, o arada 
«kabul etmiyenler» dediın ve kabul etımıi'yenler 
kesif bir şekilde, bariz bir şekiılde gözüktü. Ben, 
reddedilmiştir dedikten sonra yalnız zâtıâliniz 
ayakta duruyorsunuz ve açık oy istiyorsunuz. 
Biöyle bir usul yok. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, bin beş kişi ayağa kalkmıştık. 

BAŞKAN — Sayın Albbas, istediğinizi yap-
mıyacağım. Siz birşey istiyorsunuz, fakat ben 
onu yapmıyacağım. (A. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Sizin arzu ettiğinizi biliyorum. Çünkü, bu 
kadar hareketten sonra bir insan, Başkanın ken-
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dişine lâzımgeleni yapmasını istediğini İsrarla 
ifade etmekte demektir, fakat ben size onu yap-
mıyacağım. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Biz, milletin 
istediğini getiriyoruz, buraya. 

11. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Türk parasının değerini düşürme kararının alın
masında, Hükümetin, şimdiye kadarki ekonomik 
ve politik aksaklıklarının sebebolduğu ve bu ka
rarın Türk ekonomisini bir çıkmaza soktuğu iddi-
asiyle Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/9) 

BAŞKAN — Bu gensoru önergesini okuta
cağım ve vaktin kifayeti nJibetinlde önerge sahi
bine, imkân bulursak söz vereceğim, bulamazsak, 
önergeyi okutmuş olmakla iktifa edeceğiz. 

Gensoru önerigesini okutuyorum. 

Miıllet Meclisi Başkanlığına 
Türk parasının değerini düşüren Başbakan 

Sayın Süleyman Demi'rel Hükümeti ve bu ka
ran hakkında; Anayasanın 89 ncu maddesine 
göre sunulan gerekçeyle Millet Meclisinde gen
soru görüşmesi açılmasını arz ve teklif ederim. 

İrfan Baran 
Konya Milletvekili 

Gerekçe 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Hü

kümeti, bilfmdiği üzere, 7 . 8 . 1970 tarihimde 
aldığı kararla, Türk parasının değerini üçte iki i 
oranında düşürmüştür. 

Bu karara Hükümeti zorlıyan ekonomik ve 
politik sıkıntılar, darlıklar ve baskılar beş yıl
lık yönetimlerinin sonucudur. Hükümet, çağı
mızın gereklerime, memleketimizin menfaatleri
ne, gerçeklerine ters düşen zihniyet, tutum ve 
yönetimiyle ekonomi ve maliyemizi iflâsa, sos
yal ve politik hayatımızı çıkmaza sokmuştur. Al
dığı kararla, resmen de tescil ettitği bu iflâsın 
bedelini millet çoğunluğuna ödetmeye kalkmış
tır. Bu bedelin karşılığını önce Hükümet öde
meli, bu felâketin hesabını Millet Meclisi önün
de vermelidir. 

Hükümet, aldığı bu kararla, varlıklı ve fii
len imtiyazlı binlerce kimiye, bir anda, hiçbir 
emek ve hak karşılığı olmaksızın milyarlarca 
lira kazandırmıştır. Halkımızın büyük çoğunlu
ğunu teşkil eden yoksul, işsiz, yetersiz gelirli, 
küçük varlıklı milyonlarca vatandaşımızın, alın- ' 

terinden, çok acılı nafakalarından, geleceklerin
den ve gözyaşlarından toplanan ve toplanacak 
milyarlarca lira, varlıklı binlerce zenlgroin cebi
ne ve hesabına aktarılmıştır. Paramızın değeri
nin düşürülmesi, çok haksız ve adaletsiz, böyle
sine zalim ve çirkin sonuçlar doğuran bir olay
dır. Ekonomik ve sosyal hayatımızda artıraca
ğı çalkantıları, adaletsizliğin getireceği! dalga
lanmaları Hükümetin göğüsliyecek moral ve po
litik gücü yoktur. 

Devalüasyonla, ihracatımızın artacağı, itha
lâtın azalacağı, dış ticaret dengesinin sağlana
cağı, rctilhsalin çoğalacağı, sanayicinin, tarım 
üreticilerimin korunacağı kalkınmanın, istikrar 
içinde, sağlamca hızlanacağına dair önerilerde 
yerinde ve geçerli değildir. Zira iç fiyatlar hız
la artmaktadır. Fiyat artışları, bu meşum ve 
adaletsiz operasyonun olumlu sonuçlar verme
sine, felâketli gidişi önlemesine engel olacaktır. 
Çöküntüyü hızlandıracaktır. Yurtta güven ve 
emniyeti bile kuramamış, koruyamamış, zaaf 
içindeki bir Hükümetin, fiyatlardaki azığın şah
lanışı durdurması beklenemez. Esasen Hüküme-
t a enflâsyonu hızlandırıcı politikası fiyatları 
kamçılıyan etkenlerden başlıcasıdır. Herkesten 
evvel Hükümet fiyatları artırmaya başlamıştır. 

Tarım ve sanayi ürünlerinde istihsal, bugün
den yarma artmaz. Uzun vâde ister. Fiyatlar 
ise bu uzun vâdeyi bekliyecek kadar sabırlı de
ğildir. Genel görünüşü ve psikolojisi kısa dev
rede büyük vurgun, ölçüsüz kâr, hileli satış, ver
gi kaçakçılığı ve israf olan bir payasa mekaniz-
masımn yardımı da umulamaz. Bu mekanizma
nın f yatları ve ücretleri dondurabileceğini bek
lemek hayaldir. İhracatın derde deva sayılabi
lecek nisbette gelişebilme olanağı bu nedenler
le çok zayıftır. Her yönden daha müsait bir 
ortama sahip Fransa'da devalüasyon yüzde se
kiz oranında yapılmıştı. Sterlin operasyonu ise; 
pazar, sanayi teknik ihracat, kredi, kalifiye ele
man yönlerimden bizimle kıyaslanamayacak ola
naklarına, yöneten ve yönetilenlerin, çalışan ve 
çphştıranların, millî menfaatler için geleneksel 
işbirliği ve fedakârlık kabiliyetlerine rağmen, 
sterlini hâlâ sağlam binr zemine oturtamamıştır. 

Diğer yandan tarım üretMlerinin korundu
ğu, kârlı çıkaracakları da asılsızdır. Bâzı tarım 
ürünlerinin fiyatları üçte bir nispetinde artırıl
mıştır. Faradaki değer düşürülmesi ise üçte iki 
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niyetindedir, öte yandan milyonlarca hubu
bat, buğday üreticâsi mahsulünü satmıştır. Buğ
daya yapılan zam yüzde beş bile değildir. Tü
tün piyasası çoktan kapanmıştır. Başta hubu
bat üretenler olmak üzere, milyonlarca çiftçi
nin maihsullerinden alınan milyarlarca liralık 
fiyat farkı, Hükümetin aldığı kararla, ithalât
çıya, ihracatçıya, sanayica ve tüccara, ofise cö
mertçe aktarılmıştır. 

Finansman kanunu neşredilmek üzereyken, 
mağazalardaki mallar satılmışcasına sahte fatu
ralar düzenlenmiştiır. 

Çiftçiler, işçiler, çalışanlar, yoksuller, işsiz
ler; paranın değerindeki düşmeyle, fiyatların 
artmasliyle, nfoe vurgumun, haramın, kaçakçılı
ğın çoğu bilinmiyen perde arkası milyonerleri
ne, fiâlen milyarlarca lira ©diyeceklerdin Bu 
emek ve hak karşılığı bir kazanç değildir. Ver
gide değildâf. Haraç, garp diyebileceğimiz fiilî 
bir olay veya sonuçtur. 

'Görüşmeler sırasında ayrıca vereceğimiz iza
hatta nazara alınarak devalüasyon kararı do-

layısiyle Hükümet hakkımda Yüce MecLSıte gen
soru görüşmesi açılmasına karar verilmesini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

16 . 8 . 1070 
Konya Milletvekili 

İrfan Baran 

BAŞKAN — Sayın Baran, acaba normal ça
lışma süremi'z içerisinde bu gensoruyla ilgili 
fuahatınızın sonuçlanması mümkün müdür 

İRFAN BARAN (Konya) — Değildir, efen
dim. 

BAŞKAN — Şu halde bu gensoruyu gelecek 
günlerimizde müzakere etmemiz uygun bulun
maktadır. Çünkü, sayın gensoru önergesi sahi
bi 15 dakika süre içerisinde gensorusunu izah et
meye muktedir olamıyacağını ifade etmektedir, 
vak't*; de gecikmiş bulunmaktadır. 

16 Aralık 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısından sonra toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,40 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

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

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

3. — İçel .Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Mise 
mezunu gençlerin üniversite giriş sınavıma tabi 
tutulmalarının Anayasanın '50 nci (maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Millî Eğitim Balkanı hakkın
da bir gensoru açıimasına dair önergesi (11/10) 

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

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

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, (İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının Önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı idd'iasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve 'Sosyal Yardım 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

7. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlayan reformcu ka

nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı, yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 

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

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri ailmadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve t şişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

10. — Manisa Milletvekili Muıstafa Ofc'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 noul ımaddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarum bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

V B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
nı 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İSLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




