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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Hocaoğlu ille Konya Milletvekili özer ölçmen'-
in, yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış oldu
ğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım indi
riminden istifade ettirilmelerinde 5 yıllık Kal
kınma Plânıma aykırı hareket ettiği ve bu fiil
lerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi 
kapsamına girdiği iddiası ile eski Başbakan 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ile 16 No. lu Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu reddedilerek Meclis So
ruşturması açılması kabul edildi. 

Meclis Soruşturma Komisyonunun 14 kişi
den kurulması ve 

Komisyonun görev süresinin, Komisyonun 
seçimi tarihinden başlamak üzere, iki ay olması 
kabul olundu. 

Vakit geçmiş olduğundan birleşime 13.11.1971 
Cumartesi saat 3,47 de son verildi. 

©aşkatn Kâtip 
Sabit Osman Avcı Urfa 

Bahri Karakeçili 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

SORULAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senuatosu Kars Üyesi Sun 

Atalay'm, 16 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun, T. B. M. M. Ge

nel Kurulunda görüşülebilmesi için ne gibi ted
birler alındığıma dair sözlü soru önergesi, T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığıma gönderil
miştir. (6/1) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yusuf Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — T. B. M. Meclisinin 2 nci Birleşimini açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

iBAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Saym üyelerin yoklama işlemi için 
beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 

Millet Meclisinin geçen birleşiminde bâzı sa
yım üyeler yoklama cihazlarının bozuk olduğunu 
ileri sürmüşlerdi. Bu husus giderilmiştir. Sayın 

üyelerden anahtarlarını çevirdikten sonra düğ
melere basmalarını rica ediyorum. 

ı (Otomatik cihazlarla yoklama işlemi ya
pıldı.) 

İBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çoğun
luğumuzun mevcudiyeti müşahade edilmiştir, 
müzakerelere başlıyoruz. 

— 84 — 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Di-
yarbdkır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/94) 

BAŞKAN — Sıkıyönetimim iki ay süre ile 
uzatılması hakkımda Başbakanlık yazısı vardır, 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 7 . 1971 tarih ve 2 - 6/10011 sayilı 

yazımız. 
Memleketâmiizde uzum süreden beri gözlem

lenen çıkarcı çevrelerin tutumu Be anarşik ni
telikteki eylem ve davranışların sadeoe kamu 
düzemi ve güvenliğini bozucu amaçlara yönel
miş olmayıp laslında ideolojik maksatlarla Dev
letin temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan 
ve lâdk Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 
.bar kalkışma mahiyeti aldığını gösterir kesin 
belirtilerim meydana çıkması nedeniyle, Türki
ye €umhuriyeıti Anayasasının 124 ncü maddesi 
gereğince istanbul, Kocaeli, Sakarya, Zongul
dak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, 
Diyarbakır ve ıSürt illerimde 26 . 4 . 1971 tari
himden itibaren bir ay süre ile ilan edilen ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 25 . 5 . 1971 tarih 
ve 251 sayılı, 23 . 7 . 1971 tarih ve 254 »ayılı, 
23 . 9 . 1071 tarih ve 255 sayılı kararları ile iki
şer ay uzatılması kabul edilmiş bulunan Sıkı
yönetimin 26 . 11 . 1971 tarihinden itibaren iki 
ay süre ile yeniden uzatılmasının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine arzı 24 . 11 . 1971 tarihin
de Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

'Gereğinim yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 

konuda söz alan grup sözcülerini ve şahsı adı
na söz alan ©ayın üyeleri belirteceğim. 

'Grupları adına Demokratik Parti Grupu, 
Millî Güven Partisi Grupu, Millî Birlik Grupu, 
Kontenjan Grupu. 

Sayın Tayfur Sökmen, Sayın Celâl Kargılı 
ve Sayın Fatma ismen şahısları adına söz almış
lardır efendim. 

Hükümet söz istemiştir. Buyurunuz Sayın 
içişleri Bakanı. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; 

26 Nisan 1971 tarihinden itibaren 11 ili
mizde uygulanmakta olan sıkıyönetim, yedinci 
ayını ikmal etmiş bulunmaktadır. 

Vatan ve Cumhuriyetimize karşı girişilmiş 
bulunan eylemlerin bugünkü durumunu, Hükü
met olarak görüş ve düşüncelerimizi Yüce He
yetinize arz etmek ve tekrar tasviplerimizi al
mak üzere huzurlarımıza çıkmış bulunuyorum. 

iSıikıyönetimin ilânı ve alınan müessir ted
birler sonucunda faaliyetleri dağılmış bulunan 
aşırı uçların ve bölücü çabaların son zaman
larda yeniden toparlanıp belli emelleri doğ
rultusunda gayret göstermekte oldukları cere
yan eden olaylardan anlaşılmaktadır. 

Aşırı solun, anarşist faaliyetlerine devam 
edebilmek ve özellikle tutuklu bulunan taraf
tarlarını kurtarmak ve mümkün olmadığı tak
dirde verilecek cezalara engel olmak amaeiyle 
çeşitli tertip ve plânlamalara giriştikleri, el ko
nulan olayların ve edinilen istihbaratın ortaya 
koyduğu bir gerçektir. 

Nitekim; üniversitelerin faaliyete geçtiği 
şu sıralarda, özellikle üniversiteye yeni girmiş 
gençleri türlü yollara kendi saflarına çekebil
mek için gizli ve açık bir şekilde çabalar gös
terildiği, yeni hücreler teşkiline girişiildiği 
müşahade edilmektedir. 

Bu meyanda, mevcut yönetimi suçlayıcı ni
telikteki bildirilerin ve Türk Halk Kurtuluş 
Ordusu adına dağıtılmış beyannamelerin ele 
geçirilmesi ve bâzı üniversitelerimizde son gün
lerde meydana gelen öğrenci çatışmaları, aşırı 
uçların anarşik eylemlerin eylemlerini yeniden 
başlatmak hususundaki tasavvurlarımın yürür
lüğe konulmasının birer tezahürü olarak de
ğerlendirmekteyiz. 

Sıkıyönetimin ilânından bugüne kadar ara
nan 968 anarşistten 785'i yakalanmıştır. Bütün 
çabalara rağmen geri kalan 183 anarşistin ele 
geçirilememiş olması, bunların teşkilâtının da
ğılmamış olduğunu ve hücre faaliyetlerinin de 
devam ettiğimi göstermektedir. 

— 85 — 



T. B. M. M. B : 2 

Büyük şehirlerde barınmak imkânlarımın | 
mevcudoluşunun, anarşistlerin yakalanmaları
nın zorlaştırıcı bir faktör olarak karşımıza çslk-
tığuna bıı vesile ile işaret etmek isterim. 

Ayrıca; gerek teşkiline çalışılan hücreler 
ve gerekse henüz yakallammıyan militanlar ta
rafından bâzı yerli ve yabancı önemli kişilerin 
kaçırılmasına çalışılacağı hususu, bu maksatla 
kurulmuş gizli bir örgütün ortaya çıkarılması 
ile tesbit edilmiş ve 15 kişi yakalanarak tutuk
lanmış, bu meyanda muhtelif silâh ve çok mik
tarda cephane de ele geçirilmiştir. 

İzmir'den Benizli Ziraat Bankasına götürü-
lürtkstD. soyulan 4 milyon liıra olayının operasyo
nu vesilesiyle büyük şehirlerde evvelce varlığı 
bilinmiyen birtakım gizli hücreler meydana çı
karılmış ve soygun sırasında gasbedilen para
lardan bir kısmı ile çeşitli silâh ve mühimmat 
bu hücrelerin 'elinde yakalanmıştır. 

Sıkıyönetimin ilânından bugüne kadar ya
pılan arama ve baskınlarda 985 tüfek, 35 ma-
kinalı tabanca, 1 245 tabanca, 1 321 dinamit 
lokumu, 137 molotof kokteyli, 524 308 mermi, 
56 telsiz, 5 elektronik cihaz ve 19 adet çeşitli 
savaş malzemesi ele geçirilmiş bulunmaktadır. 
!Bu miktar silâh, malzeme ve cephanenin takvi
yeli bir piyade alayının hafif silâhlarla teçhizi
ne 'yetebilecek bir ölçüde olduğunu özellikle 
belirtmek isterim. 

Yine, bu meyanda bu devre içinde mahke
meye verilen 994 anarşistten 458 i tutuklu bu
lunmakta ve 556 sı da serlbest olarak yargılan
maları devam etmektedir. Bu meyanda mahkûm 
olan 353 ve serbest bırakılan da 406 kişi oldu
ğunu ifade etmek isterim. 

Aşın solun yurt içindeki bu faaliyetleri yurt 
dışında da sürdürülmekte, çeşitli kaynaklardan 
yardım ve destek germektedir. Nitekim, yurt 
dışındaki bâzı Marksist şâhıs ve kuruluşlar ha
rekete geçirilerek tutuklulara verilen cezalar 
protesto ettirildiği gibi, çeşitli miting ve göste
ri yürüyüşleri de düzenlenmiş ve çok sayıda 
bildiri, broşür ve pankartlar dağıtılmıştır. 

Buna ilâveten, elde edilen bilgilere göre, 
yurt içinde girişilecek anarşik eylemlerde kul
lanılmak üzere bâzı merkezlerde gerillâ eğitimi 
gören vatandaşlarımızın bulunduğu anlaşılmak
tadır. I 
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Türk Halk Kurtuluş Ordusu mensubu oldu
ğunu iddia eden, sıkıyönetimin ilânını mütaa-
kıp arkadaşları ile birlikte Nurhak Dağlarına 
kaçan ve burada Güvenlik Kuvvetleri ile arala
rında çıkan silâhlı çatışma sonunda bâzılarının 
ölmesi ve diğerlerinin de yakalanma;)! üzerine 
firara muvaffak olan Tuncer iSümer, 21.10.1971 
gür^ü Maraş'ta yakalanmıştır. Adı geçenin alınan 
ifadesinde, Nurhak Dağlarındaki çatışma ola
yından sonra bir arkadaşı ile birlikte bir dış 
ülkeye geçerek oradaki askerî kışlaya sığındı
ğını, üzerinde çıkan 10 bin liranın da Türkiye'
deki anarşik olayları devam ettirmek maksadı 
ile bu kampta kendisine verildiğini,' Türkiye'ye 
eylemlere girişmek ve soygunlar yapmak ama
cı ile geldiğini ve eğitim gördüğü kampta bir 
çok Türk'ün bulunduğunu itiraf etmiştir. 

Yine, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu mili
tanlarından olduğunu açıklıyan Cemal Alpaslan 
Ertuğ, 10 . 11 . 1971 günü gecesi İstanbul'da 
mahalle bekçileriyle yaptığı silâhlı çatışma so
nunda yakalanmış, sürdürülen tahkikat sonun
da kendisi ile yakın ilişkileri olduğu tesbit edi
len altı kişi de ele geçirilerek göz altına alın
mıştır. Ayrıca, Cemal Alpaslan Ertuğ, yaka
landığı sırada yanında bulunan ve kaçmayı ba
şaran kişilerin de Sıkıyönetim Komutanlığınca 
uzun zamandan beri aranmakta bulunan Nahit 
Töre ve Fevzi Bal olduğunu ifade etmiştir. 

Demokratik ve lâik Cumhuriyetimizi orta
dan kaldırarak teokratik bir devlet düzeni kur
mayı amaç edinen aşırı sağın, Sıkıyönetimin 
ilânı ve alman tedbirlerle durmuş gibi gözüken 
faaliyetleri de gizlice devam ettirilmektedir. 

iSon günlerde faaliyetten menedilmiş bâzı 
kuruluş 'mensuplarının gizli örgütlenmeye te
vessül ettikleri ve çıkar yolun şer'i kaidelere 
dayanan tedbirlerle buluna/bileceği yolunda 
propagandaya giriştikleri vukubulan olaylar 
ve elde edilen bilgilerle anlaşılmaktadır. 

Keza, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile 
(bütünlüğünü parçalamaya matuf bölücü ve böl-
geci faaliyetlerin de yeni bir hazırlık içinde ol
duğunu cereyan eden olaylar teyidetmektedir. 
Nitekim; çeşitli yerlerde ve çeşitli tarihlerde 
yapılan operasyonlarda 24 şahıs yakalanmış ve 
çok miktarda da silâh, mermi, bölücü amaçla 
hazırlanmış broşür, bildiri ve kitap ele* geçiril
miştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, 

Buraya kadar çok kısa olarak ve genel bat
larla arz etmeye çalıştığım açıklamalar, aşırı 
sol, aşırı sağ ve bölücü faaliyetlerin devam et
mekte olduğunu kesinlikle ortaya koymaktadır. 

Bunun yanında anarşist faaliyetlerin eleba
şılarından ve asılı militanlarından olup halen 
yakalanmıyan ve yeniden toparlanma ve gizli 
örgütler meydana getirme gibi teşebbüslere gi
rişen 183 kişinin sıkı şeMlde takibi çalışmaları 
da devam etmektedir. Keza, cereyan eden olay
ların soruşturma dosyalarından bir kısmı ise ik
mal edilerek Sıkıyönetim mahkemelerine inti
kal ettirilebilmiş değildir. 

Sonuç olarak : 
Sıkıyönetimin ilânına sebebolan hususlar ke

sinlikle bertaraf edilememiş, demokratik ve lâ
ik Cumhuriyetimiz tehlikelerden tamamen uzak-
laştırılamamıştır. 

Geçen son konuşmamda da arz ettiğim gibi, 
Hükümet ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Sıkıyöneti
min çok kısa bir zamanda sona ermesini sami
miyetle arzu etmektedirler. 

Ancak, belirtmeye çalıştığım sebepler muva
cehesinde gerek Silâhlı Kuvvetlerin, gerekse 
güvenlik kuruluşlarının büyük bir vatansever
lik ve vazife duygusu ile devam ettirdikleri ça
lışmaların kesin şekilde sonuca ulaşmasına im
kân vermek, vatan ve Cumhuriyetimize karşı : 
girişilen menfur teşebbüsleri tamamiyle berta
raf edebilmek için Sıkıyönetimin tekrar iki ay 
uzatılması zorunluluğu ile karşı karşıya kah- j 
mlmıştır. Takdir Yüce Heyetinizindir. j 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — D, P. Grupu adına Sayın Vedat \ 
Önsal, buyurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA MUSTAFA VEDAT ; 
ÖNSAL (Sakarya Milletvekili) — Muhterem \ 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değer- j 
li üyeleri; 

Hükümet tarafından ilân edilip, Türkiye Bü- ! 
yük Millet Meclisince 28 . 4 . 1971 tarihinde j 
onaylanan Sıkıyönetimin dördüncü defa uzatıl- ! 
ması talebi üzerinde D. P. Grupunun görüşleri
ni arz -edeceğim. 

Sıkıyönetimin ilânından beri geçen yedi ay- : 
lak süre, yurdumuzda sükûnun temini bakımın
dan başarüı geçmiştir. Sıkıyönetim ilânından ön- i 
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ce Türk istiklâl ve Cumhuriyetine kasteden aşı
rı sol militanların vücuda getirdikleri anarşik 
ortam yerini nispî bir sükûna terk etmiştir. Ar
tık şehirlerimizde her gün bombalar patlama-
makta, bankalar soyulmamakta, insanlar kaçı-
rılmamakta, memleket bütünlüğünü tehlikeye 
sokan bölücü, yıkıcı terörist hareketler ortadan 
kalkmış bulunmaktadır. Sıkıyönetim makamla
rının şehir ve kır gerillâ hareketlerini söndür
mekte, yıkıcı ve bölücü faaliyetleri önlemekte, 
günlük asayişin sağlanmasında ve korunmasında 
gösterdikleri başarı şayanı takdirdir. Türk is
tiklâl ve Cumhuriyetine, millî bütünlük ve birli
ğine kastedenlerin kimler olduğu hususunda ör
fi idare yetkilileri doğru teşhis koymuş ve gi
riştikleri tesirli mücadele sonunda anarşik ha
reketleri söndürmeye muvaffak olmuşlardır. 

Sıkıyönetim, Devlet ve millî bütünlük ağır 
tehlikelere mâruz kaldığı halde tatbik edilen is
tisnai ve muvakkat bir idare tarzıdır. Böyle du
rumlarda hürriyetlerin kayıtlanabileceği veya 
kaldırılabileceği Anayasamızın hükmüdür. An
cak, aslolan normal idare tarzıdır. Milletin te
mel hak ve hürriyetlerinden geçici bir zaman 
fedakârlık etmesi, hürriyetlerin bütünüyle orta
dan kalkmaması, Devletin temelinden sarsılma
ması içindir. Bu zamanı mümkün mertebe kışa 
tutacak tedbirler titizlikle alınmak ve hürriyet
lerin bütünüyle varolduğu nizama süratle dönül
melidir. 

Türk Devletinin bekası ve milletimizin mua
sır milletler seviyesine ulaşması yolunda yapa
cağı hamlelerin muvaffakiyeti demokratik sis
temin bütün icaplariyle işlemesine ve hürriyet
ler ortamının yeniden yaratılmasına bağlıdır. 

irfi idare makamlarının olaylara doğru teş
his koymak ve gerekli müdahaleleri zamanında 
yapmak suretiyle aşırı solun bütün vatan sat
hına yayılmakta olan anarşik hareketlerini sön
dürmekte ve günlük asayişin sağlanması ve ko
runmasında üzerine düşen görevi başarı ile yap
tıklarına biraz önce işaret etmiştim. Normal ida
reye dönebilmek hususunda gerekli şartların 
yaratılmasında baş sorumlu olan Hükümetin ve 
yine büyük sorumluluk taşıyan siyasi partileri
mizin kendilerine düşen görevleri yapmak husu
sundaki başarılarına da temas etmek isterim. 

Sıkıyönetimin biran önce sona ermesi ve nor
mal idare tarzına dönülerek bütün güçlerin 
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kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirecek istika
mete yöneltilebilmesi için bunda yarar umuyo
rum. 

Hükümetin tutum ve davranışları maalesef 
tehlike mihraklarının kurutulması, ülkemizde 
huzuru bozan ve Devletimizin hayatına kaste
den hareketlerin bir daha tekerrür etmiyeceği 
bir ortamın yaratılması istikametinde olmamış
tır. Hükümetin icraatı, çoğu zaman örfi idare 
makamlarının müspet hareketlerine ters düşer 
mahiyette olmuştur. 

AnlarşıiJk hareketleri düzemlyem ve ülkemiz
de Marksist, Lenimislt bir idare kurmak yollun
da öemüyiet hayaJtaimılza kasteden teşkilâtın 
eleibaşlanınım yakalandığı veya ortaya çıkarıl
dığı hususunda imamldıncı delililer ortaya konu
lamamış ve Hükümetçe bu hususta ciddî gayret
ler sarf edildiği inancı ummmi efkâra yerleşti-
lüllemeanüşitir. Bâzı önde gelen militanların tec
rit edilmiş olmlalan anarşi mlihraklannın tamıa-
mlen kuruitülduğu mânasını hüçlbir zaman tazam- • 
mun etmez., örfi Odare mlakamlarımım aldığı 
oi)dldî tedJbirler muvacehesinde yeraltına inen 
veya faaliyetlerini bir süre tatil eden bu kişile
rin süratle ortaya çıkarılmaları icabeder. Ak
si hailde normal düzene dönüşte öemiyelfâmiiz ye
ni ve daha büyük tehlikelere mâruz kalabilir. 
Bu hususta Hükümeti ciddî ve kararlı bir tu
tum içinde görmediğimizi esefle beyan etmek 
isterim. 

Sıkıyönetimin takibimden kurtulabilen bâzı 
aişırı sıolculann Devlet teşkilâtına sızdığı ve 
Devlet idaresinde söz sahibi olmaya başladığı 
iddiaları yaygındır. Millet bütünlüğünü par
çalamak yolumda aşırı sıol faaliyetlere katılan 
(bâzı kişilerin mlesul mevkilere getirilmeleri ve
ya çok önemli bâzı görevlerde müşavir olarak 
kullanılmaları toplumlumuzun istiMmlini teh
dit eden çok ciddî blir tehlikedir. Bu gibilerim 
\Devlet mekamıizmaısımda daha fazla tahribat 
yapmadan ayıklanmalarını nlormal demokratik 
vıe hürriyetler mjizaımıma dönmemizin en önde ge
len şartlarından birisi olarak mütalâa ediyo
ruz. 

iSayımı Erlim Hükümeti programımda güçlük
leri sonuçlara değil, temlel nedenlere yönelen 
bir yaklaşımla çözeceğini ilân ediyor ve bu 
muaJksatla Anayasanın gösterdiği doğrultuda 
yapılması zorunlu reformların hiç beklenmeden-
gerçekleştirileceğimi vaadedijybrdu ve bu se-
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ibeple de kendisine «Reform Hükümetti» adımı 
yakıştırıyordu. Programın, «HüMimıetin Re
form Stratejisi» bölümünde ise, reformlarla il
gili ilk afalımın altı aylık bir programla ger-
çelMeştirileceği belirtiliyordu. 

Sayın Erimin 23 . 9 . 1971 tarihimde örfi 
İdarenin iM ay daha uzatılması mevzuunda Tür* 

"kiye Büyük Millet Meclisinde yapmış olduğu 
konuşmada «yarından itifoarem reform taşanla
rımı birbiri ardısıra Büyük Meclise takdim ede
ceğiz» diyordu. 

Güçlükleri sonuçlara değil, temel medenilere 
yönelen bir yaklaşımla ele almak ve bu mak
satla memleket gerçeklerime uygum reformları 
süratle yapmak elbette güçlükleri yenmek, 
mıemlelkeıti süratle huzura kavuşturmak bakı-
mımdam en salim yoldur. Hükümetin kurulu
şumdan fbu yana sekiz aya yakın bir süre, Sayım 
Erim'in Türkiye Büyük Millet Meclisinde yap
tığı konuşmadan itibaren tam iki ay geçmiştir. 
Reform taşanlarınım Meclislere şevki mevzuun
da gerek Hükümet Programında ve gerekse 
blizzat Sayın Başbakanım ağzımdan ifade edilen 
tou kesin tarihle vıe boı tarihlerim bir hayli aşıl
amış olmasına rağmen her hamgi bir reform ta
sarısı Meclislere getirilememiştir. Meclislerle 
sevk edilmiş olan Toprak Reformu öntedfbirler 
taısarılsı, Hükümetim kemdi beyanıma dayanıla
rak, bir reform tasarısı telâkki edilemez. 

Toprak Reformu tasarısının hazırlanmakta 
olduğu ve ileri bir tarihte Meclislere sevk 
edileceği Hükümetçe beyan edilmiştir. Birkaç 
gün emce Meclislere sevk edilmiş yeni vergiler 
getiren ve dayanılmaz hale gelmiş hayat paha
lılığını ve geçim imkânlarını daha da ağırlaş
tıracağıma şüphe olmıyam tasanyı Hükümet 
Programımda altı ay zarfında yapılacağı belir
tilen. malî reformlar meyanında mütalâa etme
ye de her halde imkân yoktur. Eğer, bu ka
nunlar reform kamunlan olarak telâkki edili
yorsa, Demirel Hükümeti zamanımda «reformu» 
aldı altımda sevk edilmiş ve fakat hayat paha
lılığı ve geçim sıkıntısı geltirmeıkben başka bir 
işle yaramamış vergi kanumlariyle gösterdiği 
paralellik kendisime «Reform Hükümeti» hattâ 
Sayım Erim'in tâbiri ila «Katıksız Reform Hü
kümeti» adını yakıştıran Sayın Erim Hüküme
timin reform anlayışını ortaya koyar. Yine 
Demirel Hükümeti tarafımdan «reform»» adı al
tımda Meclise sevk edilen, fakat yeni vergi ve 
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zamlandıan başka hiçbir yenilik taşımayan Be
lediye Gelirleri kanun tasarısını da Hükümet 
evvelâ Meclisten gierti almış, sonra bâzı yerle
rine Virgüller eklemek ve yeni satırbaşları aç
mak surieltiyle ufak - tefek bâzı değişikliklerle 
yenliden Meclise sevk etmiştir. Eğer, bu ka
nun da Eröım Hükümetinin güçlükleri temel ne
denlere yönelen bir yaklaşımla ele almak po
litikasının bir kısmı ise, Türkiye'nin bu Hü
kümetle güçlükleni yenebileceği hususumda hâ
lâ üniidi olanlara bu ümidi kesmeleri yolumda 
kuvvetli bir sebep teşMI edecektir. 

Bu müısaller, Türkiye'nin süratle huzura ka-
vuşaibilmesi yolumda temel meseleleri çözmek 
için reformlar yapmak konusunda Erim Hükü
metimin her hamgti bir hazırlığı olmadığını gös
termektedir. Böyle bir Hükümetti Başkanının 
ağızlımdan «reformlar kuşa bemzetdlmeden yü
rürlüğe girecek mi, mesele buldur» sözlerini 
duymak hakikaten şaşırtıcıdır. Hem yapaca
ğımız reformlar hakkımda bir önfikriniz ve 
hazırlığınız olmayacak ve hem de memleket ger
çeklerine nüfuz edememiş kişilerle alelacele ha
zırlanmış ve adına «reform» dediğimiz tasarıla
rın Meclislerden tatbik kabiliyeti olan ve mem
leket gerçeklerime uygun hale gelerek geçmiş 
halini «kuşa benzeme» olarak niteliyeeeksimiz 
ve arkasından yetkilerini yadırgadığınız bu 
Parlâmentoya dayalı bir Hükümet olduğunuzu 
İddia edeceksiniz. Hem AJtatürkçülüğü kimse
ye bırakmayacaksınız, hem de Atatürk'ün en 
büyük eseri olan ve çok değer verdiği Parlâ
mentoyu, memleket yararıma diye göstermeye 
çalıştığımız kanunları kuşa çevirecek bir mü
essese olarak ve istihfafla bâzı çevrelere şikâ
yet edeceksiniz. (D. P. sunalarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Olmaz, böyle şey. Sayın 
Erim, Hükümete güven oyu vermediğimiz za
man diğer pantilere ettiği teşekkürü bizden 
esirgemekle muhalefete tahammülü olmadığımı 
göstermişti. Simidi ise, bu beyanlariörlte Par
lâmentonun yetIMlerime tahammül edemediğini 
ortaya koymak mı istemektedir? 

Easasen Hükümet üyelerimden birinin bu
gün, gazetelerde çıkan bir beyanı, bu endişemi
zi doğrular mahiyettedir. Bu Hükümet üyesi, 
maalesef, «bütün milletvekilleri ve bütün Par
lâmento karşınınıza çıksa yolumuzdan dömmiye-
ceğiız» diyebilmektedir... 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antafya Milletve
kili) — Buz gülbi dönecek, nasıl dönmez... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendimi, ri
ca ederim. Sükûnetle dinleyiniz. 

D. P. GRUBU ADINA VEDAT ÖNSAL 
(Devamla) — Bu ParlâmenJto, elbette bütün 
muemleket sathıma huzursuzluk tohumları eke
cek olan, verimi işletmeleri ortadan kaldıra
rak üretlimi azaltacak ve Türkiye'yi açlığa mah
kûm edecek bir toprak reformu önıtedbirler 
tasarısını, memleket gerçeklerine uygun ve 
memleket yararına bir hale getirecek. 

Bu Parlâmento ,eibette mülkiyet ve miras 
haklarınım zedelenmesine müsaade etmiyecek. 
Bu Parlâmeto, ellbeltte köylünün toprağının mül
kiyetime saihibolıması yerine, Sovyet model 
kolhozlandaki gibi mülkiyet hakkını koopera-
>tlilflene tanınmasının karşısına çıkacak. (Deımok-
ratlik Parti sıralarımdan «bravo» sesleri) 

Bir toprak ve tarım reformu elbette yapıl
malıdır. Ama bu reformu, üretimi artırıcı, 
köylüyü toprağımın mülkiyetine sahip kılıcı is
tikamette olmahldır. Mülkiyet ve miras hak
ları zedelenmemelidir. 

Hem karma ekonomiye taraftar olduğunuzu 
beyan edeceksiniz/ hem Anayasa hükmü ola
rak kooperatifçiliği geliştireceğimizi Hükümet 
Programınızda vadeldeceksinJiz ve hem de te
ferruatımı gazetelerde okuduğumuz Hükümet 
tarafından tekzibedilmediğüne göre, doğru ol
duğunu kabul edeeeğiıımiz «Pazarlama Kurum
lan Kanunu» haızmhJyarak kooperatifleri orta
dan kaldıracaksınız. 

Koyu bir devletçiliğe doğru adımlar attı
ğınızın misallerini verecek, sonra da özel te
şebbüs niye yatırım yapmıyor diye em yetkili 
ağızlardan özel teşebbüsü halka şikâyet edecek-
ısiniız. Sonra da böyle tasarılar Meclise gelince, 
Meclislerin yerimde müdahalelerini kuşa ben
zetme olarak vasiflamıdıracaksınıız. Bu ekono
mi billgiısi ve Yüce Meclise saygı ile telif edile
mez. (Demokratik Parti sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Hükümetin bu kabîl tutum, davranış ve 
beyanlarımın yurtta sükûn ve huzurun devamlı 
•olarak ve biran önce yerleşmesi yolunda fay-
»dalı olacağı kanaatini taşımıyoruz. 

Yüızbinin üstlümde çiftçi ailesini alâkadar 
öder afyon ©Miminin tahdidi mevzuu ile, Türk 
ekonomisinin geleceğimi büSyük ölçüde tesir al-
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tunda bulunduracak Ortak Pazar mevzuunda 
Hükümetin tutum ve davranışlarından da kıisa-
ca bahseitımek dıalt5(yıoDPunn. 

Normal düzeme geçişte istikrarı büyük ölü
cüde bfoznualk tehlikesi arz ©den bu çok miühitmı 
diki konuya Hükümet ciddiyetle eğilmeli ve h'al 
yolları bulmalıdır. 

Türküye afyon elkiminin yasaklanması ko
nusunda Amerika Birleşik Devletlerinin uzun 
süredir deryam edem ısrarlı taleplerini Sayın 
Blum Hükümeti acele ile kabul etaıliş bulunu
yor. Yeltkillerin ifadesine göne, Türk ekonotmu-
sântim ve afyon ekimli ile uğraşan çjiftçinin bu 
karar dolayısiyle uğradığı kaybın telâfisi için, 
6 mpyar liraya ihtiyaç vardır. 

Türk Hüküm'dlini bu karan almaya ısrarlı 
telieplleri ile sevk eden Amerika Birleşik Dev
letleri ise, bu meblâğın onda birDııden daha 
(küçük bir kısmını karşılamaya taraftar görü
nüyor. 

Büyük bir çiftçi kütlesinin maişetini alâ
kadar eden ve Türk ekonomisini büyük bir 
gelir ve döviz kaynağından mahrum bırakan 
bu karar, Amerika Birleşik Devletleri ile, tüm 
zararın karşılanması yolunda bir mutabakata 
varılmadan mı alınmıştır? Bunun böyle oldu
ğuna inanmak Hükümetin misli görülmemiş 
bii" gafletin içinde bulunduğunu kabul etmek 
mânasını taşır. 

Biz, Türk Hükümetinin Amerika Birleşik 
Devletleriyle uğranılacak zararın telâfisi hu
susunda tam bir mutabakata varmadan bu ka
ran almış olduğuna inanmak istemiyoruz. 

Ancak, burada bir soru akla geliyor; Af
yon tarlaları boş olarak beklerken, çiftçinin 
zararını karşılamak yolunda gerekli tedbirler 
niçin hâlâ alınmamıştır? 

IKamu oyunda doğan haklı tereddüt ve en
dişeleri! ortadan kaldıracak açıklık ve berrak
lık niçin getirilmemektedir? Eğer büyük bir 
hata.eseri, tam bir anlaşmaya varılmadan afyon 
ekiminin yasaklanması yoluna gidilmişse ve 
geçen zaman içinde bir hal çaresi bulunama-
muşsa, hatadan süratle dönülmelidir. 

Türk e&onomiisinin uğradığı zarar bir ta
rafa bırakılsa dahi, yüzbinin üstünde çiftçi 
ailesini geçim kaynaklarından mahrum etmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Âcdıl tedbirler alınma
dığı takdirde bu karar, Türkiye'de beklenen 

huzurun iadesini enıgelliyeoek, sosyal ç&Sk&nitî-
lar vücuda getirecektir. 

Türk ekonomisinin geleceğini alâkadar eden 
ve gerekli tedbirler şimdiden alınmadığı tak
dirde, yakın bir gelecekte ciddî iktüsadi ve sos
yal huzursuzluklar tevlidedecek mahiyette gör
düğümüz, Ortak Pazara iştirak konusunda da 
Hükümetin davranışlarına temas etmek iste
rim; 

Türkiye'nin Ortak Pazara iştirakiyle ilg'Mi 
katma protokol Meolııslerimizde görüşülür
ken gerek gruplar adına ve gerekse şahısları 
adına yaptıkları konuşmalarda hatipler, çoğun
lukla katma protokolle ©İde edilen tâvizleri 
yetersiz görmüşlerdi. 

BAŞKAN — ®ayın önsal, bir dakikanızı 
rica ediyorum; yazılı yaptığınız için, sürefida * 
doldu. Daha ne kadar süreye ihtiyacınız var 
efendim? 

D. P. GRUPU ADINA VEDAT ött®AL (De
vamla) — 15 dakika daha süneye ihtiyacım 
var. (Demokratik Parti sıralarından «iB'îtimine 
kadar» sesleri). 

BAŞKAN — 15 dakika mı istiyorsunuz» bi
timine kadar mı istiyorsunuz? 

D. P. GRUPU ADINA VEDAT ÖNSAL 
(Devamla) — 15 dakikada ıbifeeceğiımi tah
min ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın önısial'ln 15 
dakikalık süre talebini oylarımıza &r3 ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyanler.,. Ka
bul edilmiştir. 

D. P. GRUPU ADINA VEDAT öNBAk 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Müzakerelerin sonunda, Hükümet adı&a 
konuşan Sayın Dışişleri Bakanı da, dengesiz* 
ligi kabul ederek, «'Geçiş dönemimin ekonomik 
yönü, uygulama öncesi döneni de dâhiil bütün 
olanaklar kullanılarak daha yararlı haüe geti
rilmeye çalışılacaktır» demişti. 

Ancak mütaakıp gelişmeler, Sayin fe:akaM& 
beyanı istikâmetinde olmamış, biHâkis aksi is
tikâmette tecelli etmiştir. 

Avrupa Ekonomik To^luluğunnaı gerael 
preferanslar sistemi çerçevesinde, ge>l%me yo
lundaki 01 memlekete 1 Temmuz 1971 tarihin
den itibaren tanınmış olduğu karşılaitesîz ve tak 
(taraflı tâvizler ile, aslında T&rMye mley&iııe 
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dengesiz olan katma protokol, iyileştirme yo
lunda alınacağı ifade edilen tedbirler vaadimin 
aksine çok daha dengesiz hale gelmiştir. 

Zira, ülkemizin birçok vecibeler mukabilin
de elde ettiği tavizlerin daha fazlası Mısır, Yu
goslavya gibi ülkeler de dâhil olmak üzere, ge
lişme yolunda olan ülkelere karşılığımda hiç 
bir şey istenilmeden tanınmış bulunmaktadır. 

Bu suretle Türkiye'nin elde ettiği avantaj
ların büyük önemi büyük ölçüde azalmıştır. 
Diğer ülkelere karşılıksız olarak tanınan bu ta
vizler, bu ülkeler lehine yaratacağı rekabet im
kanları dolayısıyle Türkiye'nin Avrupa Ekono
mik Topluluğuna müteveccih ihraç imkânlarını 
elbette daraltacak ve asesen mevcuıdolmıyan 
dengeyi Türkiye aleyhine daha da bozacaktır. 

Topluluğun ingiltere, Danimarka, Norveç 
ve İrlanda'nın da katılmasıyle genişlemesinin 
Türkiye'yi yeni problemlerle karşıkarşıya bıra
kacağı ve Türkiye'nin bu ülkelere olan ihraca
tına tesir edeceği mutlaktır. 

Zira, bilhassa tanım ürünlerinde bu ülkele
rin özellikle büyük ölçüde ihracat yaptığımız 
İngiltere'nin gümrük vergileri, topluluğun 
gümrük tarifelerine göre çok düşük, hattâ sıfır 
mertebesindedir. 

Bu ülkelerin Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ortak gümrük tarifesine uyum için gümrükleri
ni yükseltecek olmaları, vakıası, ihracatımıza 
tesir edecektir. Bu konuda alınması gerekli 
âcil tedbirlerin alındığı hususunda her hangi 
bir beyana şimdiye kadar raslıyamamış bulunu
yoruz. 

Kanaatimizce mesele çok ciddidir. Türk eko
nomisinin istikbaline büyük ölçüde tesir ede
cek bir mahiyet arz etmektedir. 

Esasen, çözememiş bulunduğumuz istihdam 
sorumunu daha da çözülemez hale getirecek is
tikamette etkileri olacaktır. 

Mevcut işsizler ordusunun daha da büyü
mesi neticesi vücuda gelecek sosyal çalkantılar, 
özlediğimiz sulh, sükûn ve huzuru tesisi gayri-
kabil hale getirecektir. 

Süratle normal düzene dönmeye ve huzu
run tesisine büyük ölçüde tesiri olacağına inan-
dağrauz fiyatların anormal şekilde yükselmesi 
v« geçim sıkıntısı üzerinde de durmakta fayda 
mütalâa ediyoruz. 

1969 yılımdan itibaren tehlikeli bir hızla 
yükselmeye başlıyan fiyatlar, 1970 yılında, yük
selme hızını artırmış ve bu sene ise, bilhassa son 
aylarda baş döndürücü bir şekilde yükselmeye 
devam etmiştir. Daha önceki yılarda toptan 
eşya fiyatları endekslerindeM artış hızı; % 5 
civarında iken, 1969 da % 10 mertebesine çık
mış, 1970 te ise, % 10 nu da aşmıştır. 

Bu yıl fiyatların artış hızı ise, tehlikeli bir 
hal almıştır. 1963 yılı fiyatları yüz itibar edilir
se, 1970 yılı ortalaması, 144,8 iken, 1971 Eylül 
ayında endeks; 174,3 mertebesine yükselmiştir. 

Fiyatlar bu hızla yükselmeye devam ettiği 
takdirde, ki, bunun böyle olacağını gösteren 
işaretler mevcuttur. Yıl sonuna kadar fiyatlar 
umumi seviyesinin 1963 yılından 1970 yılına 
kadar göstermiş olduğu artışa müsavi artışı, 
sadece, bir yılda göstereceği kolaylıkla tahmin 
edilebilir. Fiyatlar umumi seviyesindeki bu 
anormal yükselme, dayanılmaz bir hayat paha
lılığı ve geçim zorluğu şeklinde dar ve sabit 
gelirli vatandaşın omuzuna yüklenmiştir. Fi
yatlardaki bu anormal artışlara paralel olarak 
ekonomik durgunluk ve işsizlik, toplumumuzun 
istikbalimi tehdideden tehlikeli işaretler olarak 
ortaya çıkmıştır, 

Bugün Sıkıyönetimin tesiri ile görülen nispî 
sükûn, ekonomimiızpleki bu tehlikeli gelişmelere 
engel olunmadığı takdirde sosyal patlamalarla 
tamiri gayrimümkijin bir şekilde bozulabilir. 

Fiyat istikrarınım korunması, kalkınmanın 
sıhhatli bir şekilde devamı, gelirin vatandaş 
kütleleri bölgeler ve sektörler arasında âdil bir 
şekilde dağılımının gerçekleştirilebilmesi için 
de kati bir zarurettir. Arızî ve mevsimlik fiyat 
değişikUlderinin dışarıda, fiyatlar umumi sevk 
yesi sabit kalmalıdır, ikinci Beş Yıllık Plânı
mızda fiyat istikrarının korunması ve takiibe-
dilecek fiyat politikasayle fiyatlar umumi sevi
yesini bozmadan, az gelirli gruplar bütçesine 
ağırlık teşkil eden mal ve hizmetler aleyhine 
olmiyan fiyat ayarlamalarıyle gelir dağılımının 
daha âdil bir hale getirilmesi öngörülmüştür. 
Bunun gerçekleştirilmesinde ise kamu kesimin
ce tarımsal ürünlere uygulanan destekleme 
alınılan ve kamu iktisadi teşebbüslerinin fiyat 
politikasıyle mümkün olacağı düşünülmüştür. 

Sosyal adalet şampiyonluğunu kimseye bı-
rakmıyaııların, bu gerçekleri unutarak kamu 
iktisadi teşebbüslerince uygulanan fiyat politi-
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kasını dar gelirlileri daha fazla sıkıntıya soka
cak ve gelir dağılımımı daha da gayriâdil bir 
hale getirecek şekilde tatbik etmelerini izah et
mek gayıikabifldir. Geçim endeksleri gıda mad
deleri, ısıtma ve aydınlatma, ev kirası gibi dar 
gelirli vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının genel 
fiyat seviyelerine göre çok daha fazla artmak
ta olduğunu göstermektedir. Toptan eşya fiyat
ları 1963 yılı ortalaması 100 itibar edilirse 1971 
Eylül ayında 124,3 e çıkmışken aynı tarihte İs-
itanbul'da gıda maddeleri 177 ye, ısıtma ve ay
dınlatma 225,2 ye, ev kirası 184,2 ye yüksek 
mistir. 

!Bu rakamların ifade ettiği gerçek dar gelir
lilerin zaruri ihtiyaç maddeleri fiyatlarının fi
yatlar umumi seviyesinin çok üstüne çıkmış ol
masıdır. Bu ise fiyat politikasının sosyal ada
leti gerçekleştirecek istikamet yerine daha da 
tozacak şekilde tatbik deildiğini göstermekte
dir. 

Hükümet programında sosyal adaletin ger-
çekleşitirilmesi konusunda kararlı adımlar atıl
ması ilkesinin ışığı altında reformların hedefle
rini tesbit edeceklerini zikredenler düştükleri 
Ibu çelişkiyi acaba nasıl izah edeceklerdir? Hal
kın yiyecek maddeleri, ısınma ve mesken ihti
yacını bir lüks olarak mı ifade edeceklerdir? 
Yoksa «biz başka türlü söyler, başka türlü ya
parız mı» diyeceklerdir? Buna halk taibiriyle 
«sağ gösterip sol vurma» derler. Halk, Hükü
metlerden ciddiyet ve söylediği söze sadakat 
bekler. Tersini görünce de o hükümete artık 
itimadetmez olur. Halikın itimadını kaybetmiş 
hükümetlerin ise müspet icraat yapabildikleri 
hiç görülmemiştir. Kendi vazifeniz olduğunu 
unutarak bir gün kalkacak, halkı pahalılıkla 
mücadeleye davet edeceksiniz, ertesi günü hal
kın en zaruri ihtiyaç maddelerinden birisi olan 
et ve mamullerine büyük ölçüde zam yapacak
sınız. Sayın Erim'in tabiriyle söyliyeyim; bu, 
«mertlik» değildir. Devlet adamlarının ciddiye
tiyle ise hiçbir şekilde telif edilemez. Halkın, 
Hükümeti ciddiye almamaya başlamasından 
başka bir netice de vermez. 

12 Martdan önce anarşik hareketleri önle
mekten âciz kalan Hükümetin başkanı anarşist
ler tarafından otobüsten inmeye mecbur edilen 
vatandaşları kınamış ve kendisine mevdu görev
leri unutarak halkı anarşistlerle mücadeleye da

vet etmişti. Şimdi de pahalılık ejderi karşısın
da âciz kalan Hükümet, halkı pahalılıkla mü
cadeleye davet etmektedir. Neticelerin farklı 
olacağı konusunda ümit var bulunmadığımızı 
belirtmek isterim. Hayat pahalılığı ve geçinme 
zorluklarının had safhaya ulaştığı böyle bir 
devrede Hükümetin yeni vergilerle Parlâmento
ya gelmiş olmasını da bir talihsizlik olarak gö
rüyoruz. Yeni vergiler ağır ekonomik havayı 
daha da ağırlaştıracak ve halkın Hükümete kar
şı duymakta olduğu güvensizliği daha da artı
racaktır. Memleketimiz ekonomisi bu sıkıntılı 
duruma niçin düşmüş ve fiyatlar artık, erişil
mez seviyesine hızla niçin yükselmiştir. Bunda 
elbetde geçen yıl yapılan devalüasyondan son
ra fiyatları yeni bir seviyede istikrara kavuş
turmak için alınması gerekli tedbirlerin zama
nında alınmamış olmasının rolü vardır. Elbette 
Devletin her gün biraz daha pahalı bir Devlet 
haline gelmekte olmasının, artan masraflarının 
emisyonla karşılanmasının, yanlış fiyat politi
kasının, arz ve talep dengesinin kurulamaması-
mnı; sorumlu ağızların ters, yanlış ve yersiz be
yanlarının ' rolü vardır. Ama, kanaatimizce 
Türk ekonomisinin bu kadar sıkıntılı bir duru
ma girmesinin asıl sebebi vatandaşın bu Hükü
mete karşı güvenini artık, kaybetmiş olmasıdır. 
Türk ekonomisini bu dar boğazdan kurtarmak 
yolunda Hükümetin alabileceği en isabetli ted
bir çekilmek olacaktır. Ancak, bu tedbiri 41 ki
şilik bir grup adına temenni etmek durumun
dayım. 224 sandalya ile Parlâmentonun ekseri
yet grupu olan A. P. Grupu sükûtu ihtiyar et
tiği müddetçe Erim Hükümeti icraatına devam 
etmek imkânını bulacaktır. Hem de «Güvenini
zi kaybettiğim takdirde çekilmek için 226 oyun 
bulunmasını beklemem» demiş olmasına rağ
men. Şimdi Sayın Erim'e sormak istiyorum. Bu 
Parlâmentonun, Hükümetine olan güvenini kay
betmemiş olduğu inancı içinde midir? Sayın 
Erim, bu kürsüden A. P. lilere hitaben «Ben si
zinle çelişkiye düştüğüm zaman bir dakika ge
çirmeden Cumhurbaşkanımıza koşar, emaneti 
iade ederim» demişti. Göreve devam etmekte ol
duğuna göre A. P. ile Hükümet çelişki içinde 
değiller demektir. Ancak, son aylarda cereyan 
eden olaylar bu görüşü doğrular mahiyeltte de
ğildir. A. P. idarecilerinin bir çok beyanları 
arada büyük bir çelişki olduğunu ifade etmek
tedir. Muhtelif beyanlarla Hükümetin karşısın-
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da olduğunu göstermek, ama, hukukan Hükü
meti ayakta tutarak icraatına devama imkân 
vermek samimiyetle bağdaştırılamaz. Durumun 
açıklığa kavuşturulması siyasi hayatımızın is
tikrarı bakımından elzemdir. Bu konuda ekseri
yet grupuna ve Hükümete büyük görev düştü
ğünü hatırlatmak isterim. 

A. P. nin Hükümetteki bakanlarını çekme 
hususunda 5 Ekimde almış olduğu karar mem
leketi bir buhrana sürüklemiştir. Bir aydan da
ha uzun bir süre devam eden buhran kararın 
geri alınması suretiyle geçiştirilmiş ve başlan
gıç noktasınla dönülmüştür. Ama, arada mem
leket çok şey kaybetmiştir. Bu buhranın izleri
mi silebilmek için çok zaman ve çok çaba gerek
lidir. Memklkete daha fazla ve daha iyi hizmet 
«tmek iddiasiyle ortaya atılan partilerin atacak
ları adımları çok hesaplı atmaları, memlekete 
zarar verebilecek yanlış hareketlerden dikkatle 
kaçınmaları gereklidir. Hele bu parti T. B. M. M. 
nde çoğunluğa sahipse. 

Eğer Türkiye'de demokratik rejime, Ana
yasal' hürriyetlerin tümüyle var olduğu va
sata, anormal nizama süratle dönmek, ekono
mik ve sosyal anarşiyi -önlemek istiyorsak si
yasi partiler olanak çok dikkatli' hareket et-
mıek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Süreniz tamamlandı Sayın 
önsal. Lütfen tamamlayınız ef«midim. 

D. P. aRUPU ADINA VEDAT ÖN1SAL 
(Devamla) — Tamamlıyorum ıSayım Başkan, 
ilki dakikada bitireceğim. 

Bir karar verdikten ve memleketi telâ
fisi güç zararlara uğrattıktan sonra "bu (karar
dan dönmek içim sıuni yollar icadetmek el
bette demokratik siyasi hayatım vazgeçilmez 
unsurları olarak Anayasada yer alam siyasi 
partilere çok şey kaybettirir. Demoikratiik sis
teme ise daha ©ok zarar verir. 

fSozlerimi bağlarken gerek örfi idare ka
rarlanmam tatbllki sırasında ve gerekse örfi 
idarenin uzatılması taleplerinin T. B. M. M. 
nde müzakeresi sırasında Hükümetçe yapılan 
beyanlara kısaca temas etmek isterim. 

iSaikıyometim dolayısiyle Hükümet sözcüleri 
yaptıkları konulmalarda, Devlet ve idare sek
inin temelinden değiştirileırek halifeliğim ge
tirilmesini ve şeriat ahkâmınım toplum haya
tının her safhasında hâkim Ikılınmasını ve ee-
andlyetimizim Orta Çağ karanlıklarıma gfttürül-

mesimi hedef alam çakmalardan bahsetmiş
lerdir. Bu, cidden üzerinde önemle durulması, 
takibi ve laçığa çıkarılması icabedem bir hu
sustur. Ancak, Sayın Hükümet sözcüleri bir
birini takibedem konuşmalarında aynı beyan
ları tekrarlamıakla 'beraber aşırı sol faaliyet
ler mevzuunda T. B. M. M. ne getirdikleri de
lilleri tau meivzuda buigüne kadar getirmen 
mi!§ bulunuyorlar. Bu tarz çalışmııalar varsa 
hacım ve vüsati nedir? Bu konudaki deliller 
nelerdir? Bu çalışmaları yapanlar (kimlerdir? 
Bu kişiler hakkımda bugüne kadar me işlem
ler yapılmıştır? Âmme efkârında bu konuda do
ğan tereddütlerin süratle izalesi lâamdıır. 
iddia, yuvarlak . beyanlarla ıgeçiştirilenıJiyecek 
kadar ciddîdir. Ve âmme vicdanını rahatsız 
etmektedir, inançlarınım icabını yapmakla ye
tinen, Devlete ve rejime bağlı Müslüman 
kütleyi böylesine ağır bir ithamın altomda tut
maya kimsenin hakkı yoktur. (D. P. şurala
rımdan! «bravo» sesleri.) Sayın Hükümetti bu 
konuda da açıklığa davet ediyorum. Zira 
suçlu varsa bumu arayıp 'bulmakla mükellef 
Hükümetin kâfi delili ortaya koymadan bu is
natları tekrarlamaması gerekir. 

Yine bir konuşmada Filistin kamjplarıaıda 
igerilla eğitimi gören iki1 y\iz\x aşlkım anar
şistten bahsedilmiş, bir diğer konuşmada me
selâ bir «ISiyah lâle» isimli hücrenin faaliyet
lerinden bahsedilmiş, sonra da bu mevzularda 
mütemmim malûmat verilmek ühtiyacı duyul
mamıştır. 

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Hükü
met sözcülerinim Parlâmentoya daha etraflı 
bilgi vermelerini beklemek hakkımızdır. 

Normal şartlara süratle dönülmesi yolunda 
gerekli çalışmaların bütün sorumlulurca diik-
(kat ve titizlikle yürütülmesini temenni eder
ken Demokratik Parti Grupu adıma Yüce Mec-
liısıe saygılar sunarım. (D. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Milli Güvem Partisi Grupu adı
na ıSayın Feyzioğlu. Buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — T. B. M. M. 
nâm sayın üyeleri. 

Hükümetin bâzı illerimizde sıkıyönetim 
süresinin iki ay daha uzatılması hakkmdaki 
teklifini M. G. P. Grupu olumlu karşılamak
tadır. Grupumuız, sıkıyönetimim bir süre 
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daiha devamı istikâmetinde oy kullanacak
tır. Bu münasebetle Grupumuzun bâzı dilek ve 
temennilerini Yüce Meclise ve Yüce Meclis hu
turunda sorumlu Hükümete ve Hükümet üye
lerin© iletmek ist'ıyorum. 

ISılkuyöanetinaüaı sağladığı nispî huzunduın 
faydalaromıaJk suretiyle gerekli uzsun vadeli ted
birlerine alınması lüzumuna inanıyoruz. Nor
mal dönemde anarşik olayların tekrar patlak 
vermemesi ve böyle olaylara teşebbüs edenler 
olursa bunların süratle tedip edilebilmeleri, te
sirsiz hale getirilebilmeleri için Türk zabıtası
nın maddi ve mânevi bakımlardan güçlendiril
mesi zarureti vardır. 

Daha önceki bir konuşmamızda bu lüzuma 
işaret etmiştik. Çağımızda yeni ve toplu suç 
nevileri ortaya çıkmıştır. Bir milleti içten çö
kertmek istiyenlerin bazen haklı şikâyetleri is
tismar ederek masum kütleleri usta taktiklerle 
harekete getirerek giriştikleri yıkıcı faaliyetler 
önem kazanmış, yaygınlık kazanmıştır. Bunlara 
karşı girişilecek mücadele, her zaman Sıkıyöne
tim ilânı mümkün olmadığına göre güvenlik 
kuvvetlerinin sayı, teçhizat, eğitim, mânevi güc 
ve itibar bakımlarından yeterli seviyede bulun
malarını gerektirir. Oysa, Türk polisini yıp
ratmak, vazife göremez hale getirmek, polis 
yetkililerinin şevkini ve cesaretini yıkmak, po
lise karşı saygıyı sarsmak için belli çevrelerin 
yıllardan beri az, çok etkili şekilde yürüttük
leri sistemli çabalar herkesçe bilinmektedir. Bu 
çabaların bugün de içten içe ve daha sinsi me
totlarla yürütüldüğüne şahidoluyoruz. Hükü
meti bu konuda hassas olmaya çağırıyorum. 

Türk zabıtasının görevini kanun sınırlan 
içinde cesaretle, dirayetle, modern bir devletin 
Bağlıyacağı bütün imkânlardan yararlanmak 
suretiyle yapabilmesi temin edilmelidir. Devleti 
ve vatandaşları korumak gibi çok şerefli ve 
asil bir görevi yüklenen polis teşkilâtından Hü
kümet gerekli şefkat ve ihtimamı esirgememe
lidir. Türk zabıtası gıpta ile baktığımız bâzı 
ülkelerin zabıtası gibi sevilen, sayılan ve bütün 
imkânlarla donatılmış bir zabıta haline, sürat
le getirilmelidir. Sıkıyönetim sonrası için, bu
na kesinlikle ihtiyaç vardır. 

Bugünkü müzakerelerde, bir başka noktaya 
değinmek istiyoruz. Türkiye'yi bir dikta reji
mine, bir zulüm rejiminin karanlıklarına sürük

lemek istiyen komünist militanlara karşı yürü
tülen savaşta, bâzı tethişçileri yakalayıp, Sıkı
yönetim mahkemelerine sevk etmek ve kanun
ların öngördüğü müeyyideleri uygulamak, ye
terli değildir. Mücadelenin, kafalarda ve gönül
lerde kazanılması şarttır. İnsan haysiyetine ay
kırı, çağdaş ilme aykırı, insanlığın, yüzyıllar
dan beri uğrunda mücadele ettiği temel hürri
yetleri yok etmeye yönelen, Atatürk'ün, millî 
hâkimiyet ve millî bütünlük, çağdaş medeniyet 
seviyesine yükselme ilkelerine zıt düşen ideolo
jilerle savaşılırken, kuru kanun maddelerini 
uygulamak yetmez. Karşı* fikrin, bilgi ile, inanç
la, ısrarla yüreklere ve kafalara yerleştirilme
si, sindirilmesi şarttır. 

Komünizmle veya her renkte ve kılıktaki 
başka dikta heveısleriyle mücadele edenlerin, 
hür demokratik rejimi ve bu rejimin faziletini, 
inançla savunmaları şarttır. Demokratik rejime 
inançla sahip çıkmadan, komünizmle mücadele 
yürütülemez. (M. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Bugün Türkiye^de, üstü kapalı, açık 
şekilde, millet hâkimiyetine karşı çıkmış mace
racılar vardır. Bunlar, milletten kopmuş kim
selerdir. Kendilerini, vatandaşın çok üstünde 
görürler. Bunlar, kendilerini bilinçli, aydın, 
ilerici sayarlar, büyük halk kütlelerini hor gö
rürler, büyük halk kütlelerinin bilinçsiz oldu
ğu, milletin yeterli seviyeye ulaşmadığı inan
cındadırlar. 

Demokratik rejime karşı çıkan herkes, her 
devirde bu teoriden hareket etmiştir. Daima, 
millet üzerinde bir vesayet kurmak lüzumuna 
inanan insanlar, her devirde görülmüş ve bun
lar demokratik rejime karşı çıkmışlardır. Türk 
Milletinin, yüzyıllardan beri devam eden ve 
adım adım ilerliyerek bizi hür demokratik re
jime getirmiş olan mücadelesi, işte, milleti hor 
görerek, onun üzerinde vesayet kurmak istiyen-
lere karşı adım adım yürütülmüş ve kazanılmış 
bir mücadeledir. 

Bunlar, gerçek demokrasiye ve hürriyete 
düşmandırlar. Milleti millet yapan bütün ortak 
inançlara düşmandırlar. Mânevi değerlere düş
mandırlar. Çoktan iflâs etmiş ve uygulandığı 
har ülkeyi, bir büyük açık hava hapsanesi hali
ne getirmiş olan bir sistemi, bir teoriyi benim
semişlerdir, gerçek ilimden nasipleri yoktur, 
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kendi ülkeleri ve milletleri hakkındaki bilgileri 
son derece-de sathidir ve bunlar sloganlarla dü
şünen birtakım biçarelerdir. 

Hür yaşamanın hazzına, bir defa ermiş olan 
bir büyük milleti, dikta idaresinin cenderesi 
içine kapatmak istiyenler, demokrasiye inan
madıkları için, Türkiye'yi daha geride kalmış 
sistemlere, dönemlere götürmek isterler. Bun
lar, kelimenin tam anlamiyle geriye gitmek is
tedikleri için mültecidirler, gericidirler ama, 
kendilerini, millete, ilerici olarak takdime çalı
şırlar. 

Hür demokratik düzenin işleyişindeki hata 
ve kusurları hulûs ile teşhis etmek, teslim 
etmek, bu hata ve kusurları iyi niyetle düzelt
meye çalışmak başka şeydir, hür demokratik 
rejimi yıkmaya çalışmak başka şeydir. Hür de
mokratik düzen yerine, keyfî ve şahsi bir ida
re getirenler, dertleri gidermek şöyle dursun, 
milletlerin başına daima daha büyük dertler 
açmışlardır. Macera heveslileri, bir millete sa
dece göz yaşı, sadece ıstırap, sadece felâket ge
tirmişlerdir. 

Bu gerçeklerin, resmî ağızlardan, sorumlu 
ağızlardan sık sık Türk Milletine ve Türk Genç
liğine anlatılmasını istiyoruz. Yalnız Sıkıyöne
tim mahkemelerinde birtakım kimseleri yargı
lamakla, yıllardan beri devam eden yıkıcı faa
liyetlerin, demokrasi düşmanı faaliyetlerin ön
lenebileceğini zannetmek hayaldir. Kafalarda 
ve gönüllerde bu savaşı kazanacak isek, hür de
mokratik rejime ve bu rejimin müesseselerine 
karşı inancı sarsmamak, hür demokratik reji
me inançla sahip çıkmak zorunluluğu vardır. 

Değerli arkadaşlarım; Hükümetin bugün 
yaptığı açıklamadan da anlıyoruz ki, yıkıcı fa
aliyetlerin bir kısmı, dıştan beslenmektedir, 
kökleri yurt dışındadır. Dıştan beslenen, men
supları dış ülkelerde eğitilen örgütler konusun
da, ayrıca, Türkiye'yi içten çökertmek istiyen 
birtakım radyo yayınları, bir yabancı ülkenin 
toprağından yapıldığı Hükümetimizce çok iyi 
bilmen radyo yayınları konusunda, Hükümetin 
dikkatini çekerek bir ricada bulunmak istiyo
rum. Bizimle komşu olan, bizimle dost oldukla
rını söyliyen, bâzıları kardeş olduklarını söyli-
yen ülkeler nezdinde kuvvetli, ısrarlı, etkili te
şebbüslerde bulunmak lüzumunu bir defa bu 

I kürsüde belirtmiştik, bunu bir kere daha hatır
latmak istiyorum. 

Türk Milletine ve Türk Devletine karşı gi
rişilen silâhlı saldırılara, komşu bir devletin 
toprakları barınak olmamalıdır. Komşu bir 
devletin gözü önünde, hattâ o devletin hima
yesi altında bu gibi silâhlı saldırganların yetiş
tirilmesine, eğitilmesine razı olamayız. Bunu 
kabul edemeyiz. Kuvvet dengesinin, çeşitli se
beplerle açıkça Türkiye'nin lehinde Olduğu şu 
sırada, komşu bir devletin topraklan, Türkiye'
ye karşı silâhlı suikastlerin üssü haline gelir 
ve böyle bir durum karşısında Türk Devleti 
müsamaha gösterirse, ileride başka şartlar al
tında Türk Devletinin başına daha büyük gai
leler açılabileceğinden, haklı olarak, endişe et
mek gerekir. 

Bizimle komşu olan ve dost olmak istiyen 
bütün ülkeler, iyi komşuluğun ve dostluğun 
icabını bilmelidirler. Bir komşu evinde tutuş
turulan paçavralar, o komşu evinde bizim evi
mizin çatısına fırlatılacak ve o komşu evini yö
netenler, bizimle dost olduklarını, dost geçin
mek istediklerini söyliyecekler.. Bunu kabul et
mek, buna inanmak mümün değildir. Bunun 
karşısında Türk Devleti gerekli tepkiyi göster
meli ve netice alıcı teşebbüslerde bulunmalı
dır. ' ^H 

Arkadaşlar, bir ülkede siyasi partilerin ve
ya tek tek siyaset adamlarının bazan, işledikle
ri hatalar sebebiyle, bazan talihsizlikleri yüzün
den ellerinde olmıyan sebeplerle yıpranmaları 
çok tabiîdir. Yıpranan partinin veya yıpranan 
bir siyaset adamının yerine, başka partiler ge
lir, başka devlet adamları bulunabilir. Yeni si
yasi kuruluşlar doğar, yeni siyaset adamları 
yetişir, nöbeti devralır. Yıpranan siyasi kuru
luş veya siyasi şahsiyet, siyaset sahnesinden çe
kilir veya zamanla yaralarını sarıp, tekrar iti
bar ve kuvvet kazanır. Siyasi hayatın bu çeşit 
iniş ve çıkışları, günlük iniş ve çıkışları, hâdi
selere, tarih açısından bakmasını bilenler naza
rında önem taşımaz, önemli olan, müesseseler 
rin itibarını zedelememek, millî müesseseleri 
ayakta tutmaktır. Türkiye Büyük Millet Mecli
si, asla yıpratılmaması gereken millî müessese
lerden biridir. Atatürk'ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyetinin kilit taşıdır. Türk Silâhlı Kuv
vetleri de, itibarına hiçbir gölge düşürülmeme.. 
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«i gereken millî müesseselerden biridir. Bir si
yaset adamı gider başkası gelir, bir hükümet 
gider başka bir hükümet gelir, bir parti zayıf
lar, bir başkası güçlenir. Ama, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri, tektir. O'nun yerine koyabileceği
niz başka bir kuvvet mevcut değildir. Bu se
bepledir ki, Büyük Türk Milleti ile, O'nun göz 
bebeği olan müesseseleri arasındaki sevgi ve 
saygı bağlarını sarsmaya hiç kimsenin hakkı 
yoktur. 

Hükümet başta olmak üzere, bütün siyaset 
adamları, Türk Silâhlı Kuvvetlerini günlük po
litika mücadelelerinin ve her türlü lüzumsuz 
yıpranmanın dışında tutmak için özel bir dik
kat göstermeye mecburdurlar. Hiçbir politika
cı, Türk Silâhlı Kuvvetlerini kendi yetersizliği
nim, kendi gaflarının, hatalarının, peşin hüküm
lerinin veya kaprislerinin -kalkanı, paravanası 
gibi kullanmaya kalkışmamalıdır. (A. P. ve 
M. G. P sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Vatandaş, Hüküme'tin üktfcaıdi politikasından, 
haklı olarak şikâyetçidir. Hükümet, yanlış poli
tikasının yükünü ve sorumluluğunu Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine aktaracak bir üslûp seçerek, hata
larında ısrara mezun değildir. Siyasi ve iktisadi 
kararlan alanlar, Hükümetin üyeleridir. Bu ka
rarların sorumluluğunu, milletin önünde ve mil
letin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin önünde, Hükümet üyeleri bizzat taşıma
ya mecburdurlar. Hatalı kararların ters tutum 
ve beyanların mahsulü olan şikâyetler, bu ka
rarlarla ve davranışlarla hiçbir ilgisi olmıyan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine yöneltilmemelidir. 
Sokakta duyduğumuz bâzı sözlerden ıstırap 
duyuyoruz. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin veya Sı
kıyönetim makamlarının, alınan ters kararlar
dan, yapılan ters beyanlardan ne haberi var
dır, ne bunlarla birgûna ilgisi vardır. Hükü
met, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, bu şikâyetler
le en küçük ölçüde ilgisi olmadığını millete 
açıkça anlatmak, icraatının bütün sorumlulu
ğunu bizzat yüklenmek zorundadır. 

Anarsıt örgütleri dağıtmak, şehir eşkiyasını 
yakalayıp adalet huzuruna sevk etmek, şehirle
rimizi ve yüksek öğretim kuntlarımızı taban
calı, bombalı, dinamitli saldırıiann sahnesi ol
maktan kurtarmak, şehirde, kırda, okulda, iş
yerinde huzuru ve güveni sağlamak yolunda 
Sıkıyönetim idarelerinin gösterdikleri başarılı 

faaliyetten dolayı, Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
milletimizin şükranına hak kazanmışlardır. Sı
kıyönetim idarelerinin ciddî ve kararlı tutumu, 
fiilî tecavüzleri, silâhlı, bombalı saldınlan ön
lemek hususunda son derecede etkili olmuştur. 
Hükümet ve tek tek ilgili Hükümet üyeleri, ik
tisadi alandaki yetersizliklerin, saklanmaz hale 
gelen ciddiyet ve bilgi noksanının, millî ger
çeklere uymıyan peşin hükümlü saplantıların 
sorumluluğunu, bizzat taşımalıdırlar. Kendi ha
talarının, ters icraat ve beyanlannın mahsulü 
olan iktisadi sıkıntılan veya başka nahoş so
nuçlan bir kundağa sanp, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin kapısına bırakmaya hiçbir politikacı 
mezun değildir. (A. P. ve M. G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Devalüasyondan sonra gerçekleşmesi bekle
nen üretim ve ihracat hamlesi, siyasi mevki iş-
gali edenlerin ters tutum ve davranışlan sebe
biyle istenilen Ölçüde gerçekleşmemiş ise, yurt
ta huzur ve güveni sağhyan Sıkıyönetim idare
lerinin bunda ne kusuru vardır? Resmî israfı 
önleyici tedbirler yerine, resmî zam politikası
na öncelik verilmişse ve Devlet, hatalı tutu
muyla pahalılığa bizzat öncülük etmişse, bunda 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ne kusuru vardır? 
Bundan önceki Hükümetin, personel ve vergi 
«reformu» - reformu, tırnak içinde arz ediyo
rum arkadaşlar - adını takarak getirdiği ted
birler, bir yandan devletim cari masraflarını 
ölçüsüz ve adaletsiz şekilde artırırken, öte yan
dan inşaat sektörü gibi bâzı sektörlerde tam 
bir durgunluk yaratmış ise ve o Hükümetten 
sorumluluğu devralmış olan bugünkü Hüküme
tin iktisadi politikasını yürüten bâzı bakanlar, 
daha önce işlenmiş hatalara yenilerini ekliye-
rek, millî gerçeklerdem habersiz ve ilmî temel
den yoksun beyanlar ve kararlarla yatıran şev
kini büsbütün kırmışlar, ekonomik alanda gü
ven duygusunu sarsmışlar, durgunluğu ve pa
halılığı körüklemişler ise, tabiat ve iklim şart
larının lûtfu olarak bu sene kavuştuğumuz son 
derecede bereketli mahsul ve yurt dışında çalı
şan fedakâr işçilerimizin Türkiye'ye kazandır-
dıklan görülmemiş döviz bolluğu bile, iktisadi 
bir dert ve pahalılık kaynağı haline gelmiş ise 
ve buna seyirci kalınmış ise, yıkıcı faaliyetlere 
«dur» demesini bilmiş olan Sıkıyönetim idare
lerinim bunda ne kusuru vardır? Bunu, Türk 
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Milletine açıkça belirtmekte ve anlatmakta fay
da vardır. Pahalılık, Sıkıyönetimin sonucu de
ğildir. îktisadi huzursuzluk, Sıkıyönetimin so
nucu değildir. Sıkıyönetim idarelerinin basan
larını Hükümete maletmek, buna karşılık, bâzı 
Hükümet üyelerinin, Türk ekonomisini altüst 
edecek, ciddiyetten uzak bir kararını veya bir 
tasarı eleştirildi nü, bu tasarıyı Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin ardına sığınarak savunmaya kal
kışmak çok yanlış bir tutumdur. (Millî Güven 
Partisi sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar) 

Hükümet üyeleri, yıpranmayı ve gerekirse 
bakanlık görevini bir başkasına devretmeyi gö
ze almalıdırlar. Bu, siyasi hayatın kaçınılmaz 
icabıdır; böyle gelmiştir, böyle gidecektir. 

Balkanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetimine açık yürekle ve hulûs ile katlanma
lıdırlar. Fakat, Türk Silâhlı Kuvvetlerini yıp
ratabilecek her türlü beyan ve davranıştan 
uzak durmalıdırlar. Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
Atatürkçü doğrultudan sapmadan, iktisadi ve 
sosyal alanda reform yapılmasını, yani iyiye 
doğru müspet adım atılmasını, ıslahat yapılma
sını istemişlerdir. Türk Silâhlı Kuvvetleri, üni
versitelerimizin, yüksek okullarımızın yeniden 
anarşi yuvası haline gelmemesini ve çağımızın 
ilim ve araştırma seviyesine yükselmesini iste
mişlerdir ve istemektedirler. Fakat, Hükümet 
tasarılarını hazırlıyan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
değildir. Uzman adı altında, ters düşünceli ve
ya millî gerçekleri bilmiyen kimselere görev ve
rilmesini istiyen de Türk Silâhlı Kuvvetleri de
ğildir. (Millî Güven Partisi sıralarından alkış
lar) 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, TİP üyesini şura
ya getirin demez, dememiştir. (Millî Güven Par
tisi Grupu sıralarından alkışlar) Mutlaka ya
pılması gerekli olan Toprak ve Tarım Refor
munu yaparken dar gelirli ve çilekeş yüzbinler-
ce Türk köylüsünü lüzumsuz ıstıraplara sürük-
liyebilecek, Türk topraklarının sulanmasını, ih
raç malı ürün yetiştirilmesini lüzumsuz yere, 
reformun maksatlarına hizmet etmeden, fayda
sız yere engelliyecek veya yavaşlatacak birta
kım hükümleri, ya da üniversitelerimizi - bâzı 
bakımdan ıslah ederken faydalı hükümler var -
bâzı bakımlardan 1Ö33 reformunun bile gerisine 
götürecek irticai hükümleri Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin ardına sığınarak savunmaya hiç kim
se kalkışmamalıdır. 
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Tekrar ediyorum; Türk Silâhlı Kuvvetleri 
tektir, yerine konabilecek başka bir kuvvet yok
tur. Dış ve iç güvenliğimizin başlıca teminatı 
olan Türk Silâhlı Kuvvetlerini, her türlü yıp
ranmanın üstünde, dışında tutmak hükümetin, 
de, bütün siyasi partilerin de başlıca görevidir. 

Arkadaşlar, sözlerimi tamamlarken bâzı Hü
kümet üyelerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
si ile münasebetlerinde akla sığmaz bir anlayış 
ve davranış hatasının göze çarpmakta olduğu
nu belirtmek istiyorum. 

Anayasa, demokratik rejime, millî hâkimi
yete Türkiye Büyük Millet Meclisine saygıyı za
ruri kılar, Atatürkçülük de bunu emreder. 

Hitler, hür demokratik rejimle idare edi
len bir ülkeyi aldı, keramet bendedir diye kapa
lı bir rejime sürükledi. Almanya'yı mahvetti, 
ikiye bölünmesine yol açtı. Bir sığınakta inhi-
tara mecbur oldu. Bugün Almanya'da Hitlerin 
cinayetlerini tasvir eden ve onu takbih eden 
âbideler vardır. Mektep çocukMarına, bir da
ha Hitler gibi bir adam hortlamasın diye bu ci
nayet âbideleri gösterilir ve Hitler nutuklar 
söylenerek takbih edilir. 

bağlığında ilâhlaştırılan Stalin, ölümünden 
sonra en yakın arkadaşları tarafından cani ol
makla itham edildi. 

Mussolini, demokratik rejimle idare edilen 
bir ülkeyi aldı trajikomik bir diktatör halinde 
memleketi idare etti, maceradan maceraya, fe
lâkete, yabancı kuvvetlerin istilâsına sürükledi. 
Sonunda ayağından bir fenere asılmak suretiy
le hayatı sona erdi. 

Atatürk, monarşiden millî hâkimiyeite, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi rejimine ve demokra
tik rejime memleketi adım adım götüren lider
dir (Alkışlar) Atatürk, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kurmuş olan liderdir. Hâkimiyet, mil
letindir demiş olan liderdir. Daima, Türk Mille
tinin büyüklüğüne inanmış olan liderdir. 10 
ncu yıl nutkunu geçen 10 Kasımda Türk radyo
larından bir def a daha dinlerken her satırından 
taşan, coşan milliyetçilik ve her satırında beli
ren Türk Milletinin büyüklüğüne yürekten iman 
ne kadar etkileyiciydi. Bunu bir defa daha ha
tırlatmaktan kendimi alamadım. 

Değerli arkadaşlarım, en (güç şartlar altında 

I
1 bile Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 

çalışmayı bilmiş olan liderdi. Bunun içindir ki 
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Atatürk Anıtkabirdedir, bunun içindir ki önün
de bütün millet, saf saf saygı beslemektedir, 
ondan yıllar olarak uzaklaşjtıkça büyüklüğünü 
daha iyi anlamaktadır, onun içindir ki tarihin 
ender kaydettiği bir lider olarak, bir Devlet 
adaaiı olarak bütün dünya milletlerinin saygı
sını kazanmıştır ve dünya durdukça saygı ile 
anılacaktır. (Alkışlar) Keramet bendedir di
yenlerle büyüklük milletimdedir diyenlerin, 
müesseseleri yıkanlarla müesseselerle beraber 
çalışmayı bilenlerin aracındaki fark burada
dır, tarih daima böyle yazmıştır, daima böyle 
yazacaktır. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sıkıyönetim ilânını 
gerektiren ideolojik eylemlerle etkili şekilde 
mücadele etmek isteniyorsa, yalnız birkaç ted
hişçiyi mahkûm etmek değil, ama konuşmamın 
başında arz ettiğim gibi, mücadeleyi, gerçekten 
kafalarda ve yiireklerd© kazanmak dâvası gü
dülüyorsa, milletin, içten desteği ile iktisadi 
güçlüklerimizin mağlûp edilmesi, anılması iste
niyorsa demokratik rejime ve onun temel mü
esseselerine inançla sahip çıkmak, bu müessese
leri yıpratmak değil, bu müesseseleri savunmak 
lâzımdır. 

Arkadaşlarım, saygılar sunarım. (Adalet 
Partisi ve Millî Güven Paıitisi sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Ataklı. 

MİLLÎ BİRLİK GSUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî üye) — Saym Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri ve Sayın Hükümet men
supları; Sıkıyönetimin 11 ilimizde yeniden 2 ay 
daha uzatılması hususunda Hükümetin yapmış 
olduğu teklif hakkında Millî Birlik Grupunun 
görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

12 Mart Muhtırası ile iş basma getirilmiş 
olan Sayın Erim Hükümetinin 8 aylık icraatının 
kısa bir eleştirisini yaparak uzatma teklifi hak
kındaki görüşümüzü açıklıyacağım. 

Sayın Erim Hükümeti, 28 Nisan 1971 günü 
çıkarcı çevrelerin tutumu ve anarşik nitelikteki 
eylem ve davranışları, Sıkıyönetimin ilânı için 
gerekçe göstererek, Yüce Meclislerden pir ay
lık onay almıştı. Sürenin bitiminde, aynı ge
rekçelerle Sıkıyönetimin 3 kez daha uzatılması 
teklifi yapıldı ve Parlâmento tarafından onay

landı. Bugün, bir kez daha benzeri gerekçe ile 
11 ilde Sıkıyönetimin tekrar uzatılması teklifi 
ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Sayın Başbakan 
Erim, «Türkiye'nin Sıkıyönetimsiz yönetilmesini 
istiyorsak, Anayasayı görüşümüş istikametinde 
değiştirmek şarttır.» demişlerdi. Anayasa, Sa
yın Erim'in istekleri yönünde Parlâmentonun da 
katılması ile değiştirildi. Fakat, Hükümet hâlâ 
Sıkıyönetimin desteğine muhtaç durumda görül
mektedir. Hükümet mensuplarının, özellikle Sa
yın Başbakanın çeşitli demeçlerinde başarı ola
rak göstermeye çalıştıkları hususların başında, 
Anayasa değişikliği ve huzurun sağlanmış oldu
ğu beyan edilmektedir. Bu kanıya varanların 
görüşleri hilâfına Sıkıyönetimin devamını iste
melerini, tutarlı bir davranış olarak kabul etmek 
bizce mümkün değildir. Hükümetin ortaya koy
duğu gerekçeyi ise tatmin edici bulmadık. Çün
kü, hem «Sıkıyönetimsiz idare için Anayasa de
ğişikliği şarttır» kaidesini, şartını ortaya koya
cak ve bunu sağlıyacaksımz hem «anarşiye son 
verilmiş ve huzur sağlanmıştır» diyeceksiniz, 
sonra tekrar Sıkıyönetimin uzatılması teklifi ile 
Parlâmentonun huzuruna geleceksiniz. Bu çeliş
kiyi izah etmek mümkün müdür? Bu çelişkiler 
Hükümete duyulan güveni sarsmaz mı? Eğer, 
bu çelişkilerin nedeni vehimlerden doğmakta ise 
bunlara dayandırılacak Hükümet tasarruflarını 
ilerisi için çok tehlikeli bulmaktayız. 

Hükümetler, başarılı oldukça itibarlı olur ve 
güven verirler. Aslolan normal yönetimle Hükü
met etmektir. Bu itibarla, Sıkıyönetimi zorunlu 
kılan şartların kısa sürede ortadan kaldırılması 
gerekirdi. 

Bu görüşleri de dikkate alarak toplumumu
zun hâlâ içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
bunalımlar muvacehesinde, 8 aylık Sayın Erim 
Hükümetinin icraatım iyimserlik içinde dahi ba
şarılı görmek mümkün değildir. Hükümetin bu
güne kadar tesbit edebildiğimiz tek başarısı, 
Sıkıyönetim vasıtasiyle asayişin sağlanmış olma
sıdır. Buna karşılık Devleti ve millî kalkınmayı 
büyük zorunluklara sokan Personel Kanununda 
henüz olumlu hiçbir şey yapılmamıştır. Pahalı
lık bir avuç insanın dışında herkesin baş şikâ
yet konusu haline gelmiştir. Çare bulması gere
ken Hükümet ise, şikâyetçilerin öncülüğünü 
yapmaktadır. Hükümetin bir üyesi, halkı paha-
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lılıkla mücadeleye davet ederken kendi Bakan
lığına bağlı bir kurum, ertesi gün zamları ilân 
etmektedir. 

Sıkıyönetim mahkemelerinde binlerce tutuk
lu öğretmen, aydın fikir adamı, öğrenci hâlâ 
duruşmalarının sonuçlarını beklemekte, bunlar
dan suçsuz olanlar boş yere hürriyetlerinden 
yoksun bırakılmaktadırlar. 1961 Anayasal düze
ninin kurulmasında çok önemli sorumlulukların 
sahibi olan Sayın Madanoğlu ve onun gibilerin 
aylardır tutuklu bulunmalarına rağmen hâlâ hâ
kim huzuruna çıkarılmamış olmalarını üzüntü 
ile karşılamaktayız. Bu hal hiçbir kimseye ve 
müesseseye itibar kazandırmaz ve hukuk Devle
ti kavramı ile bağdaşmaz. 

12 Mart Muhtırası ile suçlananlardan irtica 
ve çıkar cephesi ise, 12 Marta gelişin büyük gü
nahını sırtından atmış görünerek geleceğin 
ümidi içerisinde fırsat kollamaktadır. 

Sayın üyeler, tarih boyunca Türk Silâhlı 
Kuvvetleri daima devrimci ve daima her haklı 
teklifin yanında olmuştur. 12 Mart Muhtırasının 
sahibi, Cumhuriyet Ordumuzun kumandanları 
da bu inanç ve iyi niyet içinde olarak demokra
tik düzenin yaşatılması imkânını Parlâmentodan 
ve Sayın Erim Hükümetinin başarısından bek
lediklerini bugüne kadar olan tutumlariyle gös
termişlerdir. Bu iyi niyet karşısında burada bir 
gerçeği açıkça ve samimi olarak tesbit etmek 
mecburiyetindeyiz. Bugünkü Hükümet, Parlâ
mentoya dayalı 12 Mart ortamımn getirdiği Hü
kümet olarak görülmekte ve bilinmektedir. Bu 
bakımdan Sayın Erim Hükümetinin tutum ve 
davranışları, Türk Milletinin vicdanında Silâhlı 
Kuvvetlerimizi değerlendirmektedir. Âmme vic
danı her aksaklığı Silâhlı Kuvvetlere yüklemek
te, her sıkıntıdan onu sorumlu görmektedir. Ta
rih boyunca yüce milletine her yönden faziletli 
ve isabetli hizmetler getirmiş olan şerefli ordu
muzun, millet önünde mevcudolan güven ve say
gı duygularını titizlikle muhafaza etmek hepimi
zin olduğu kadar Hükümetin başlıca vazifesi
dir. Bunun için Hükümetin, 12 Mart Muhtıra
sının temel felsefesini düstur alarak ve saptır
madan gayelerinde, gayretlerinde dikkate alma
sını başarısının önşartı saymaktayız. Milletçe 
olağanüstü bir durum içerisinde bulunuyoruz. 
Gerçek anlamlı parlömenter demokratik düzene 
geçebilmek için başta Hükümet olmak üzere 

Parlâmentonun bütün siyasi parti ve gruplarına 
önemli sorumluluklar düşmektedir. 

inancımız odur ki; yer yer şiddet hareketle
riyle anarşik bir karektere bürünen ve yaygın
lığı artık kontrol altına alınmış bulunan huzur
suzluğun temelinde, kötü bir sosyo - ekonomik 
düzenin insafsızlığı ve adaletsizliği yatmaktadır. 
Sosyo - ekonomik düzen, uygar toplumlar düze
yine ulaştırılmadıkça, Sıkıyönetim desteğinde 
de olsa, Hükümet etme hiç kimseyi başarıya 
ulaştıramaz. 

Millet ve Parlâmento olarak, özellikle Silâhlı 
Kuvvetler olarak demokratik düzeni yaşatmak 
ve bütün olumlu yönleriyle korumak arzusunda 
olunduğuna göre; hepimize düşen görev, şartla
rın ağırlığını bütün açıklığı ile kabul edip, Par
lâmentoya yakışır bir şekilde tutum ve davra
nışlarımızı tanzim etmek olmalıdır. 

Reformcu davranışların karşısına, gerillâ 
tehdidi ile çıkmak, rejime kastetmek olur. 

Son yaratılan Hükümet buhranından ne ya
ratan kazançlı çıkmıştır, ne de Sayın Başbakan. 
Devlet adamı sinirlerine hâkim olmaya, itidal 
ve basiretle hareket etmeye, aynı zamanda çeliş
kilere düşmemeye mecbur olduğunu asla unut
mamalıdır. 

Sayın üyeler; 
Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum

dan memnun olacak tek fert yoktur. Memnun 
olanlar, Türkiye'nin mahvının özlemini duyan
lardır. Bu gerçek teşhis karşısında, Türkiye'nin 
halen içinde bulunduğu ve zaman zaman buna
lımlara sürüklenmesine sebebolan, ekonomik ve 
sosyal sorunlarının polis zihniyetiyle halledile-
miyeceği gerçeğinin, artık kesinlikle anlaşılması 
gerektiği kanısındayız. Bunun için, Muhtırada 
da açıkça beyan edilen reformların süratle ve 
yasaksavar zihniyetinden uzak, gerçek reform 
anlayışı için yapılması gerekir. 

Toprak reformunun başına getirilmek iste
nenleri, düşünülen bütün diğer reformlar için 
talihsiz ve üzücü bir başlangıç olarak görüyo
ruz. Parlâmentomuzun bu yanlış tutumu değer
lendireceğini ve düzelteceğini umuyoruz. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; Sıkıyönetimin 
ilk ilânı sırasında Grup Sözcümüz, «Yeni döne
min doğuş amacı olan «Atatürk'çülük düşünce
si» yönündeki köklü reformlar asla ikinci plâna 
itilmemelidir. Sıkıyönetimin verdiği olağanüstü 
yetkilerle asayişsizliğin ve yakın millî tehlike-
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lerin doğru teşhis ve tesbit edilen yuvaları ku-
rutulurken, reform faaliyetleri de gittikçe hızı
nı artırarak devam etmelidir.» demişti. 

Üzüntü ile ifade etmek isterim ki; bu te
mennimize olumlu cevabı Hükümetin icraatında 
henüz bulmuş değiliz. Sekiz aylık müddet içeri
sinde, Parlâmentoya yalnız «Toprak Reformu 
öntedbirler kanun tasarısı» ndan başka, reform
cu anlamda bir tasarı gelmemiştir. 

Olağanüstü şartların iktidara getirdiği hükü
metlerin icraatları ile her gün, basta Parlâmen
to olmak üzere, kamuoyunda dayanaklarını güç
lendirmesi ve yaygınlaştırması lâzımdır. Paha
lılığı, Devlet sektörü mamullerine yapılan zam
larla teşvik etmek hatasına düşen bir Hükümet, 
elbetteki halktan gerekli desteği bulmakta güç
lük çeker. Küstürülmüş bir aydın kadrosunun 
desteğinden yoksun bir iktidar, başarı sağiıya-
maz, Parlâmento ilişkilerini iyi düzenliyemiyen 
bir iktidar, elbetteki Parlâmentosundan gerekli 
ilgiyi, göremez. 

Dış ilişkilerde tek taraflı anlaşmaların tahak
kuk edeceğine bel bağlıyan bir Hükümet, elbet
teki yüzbin afyon ekici ailesini maişetini temin
de, geleceğin meçhulüne ve hayalin ümidine terk 
eder. 

İki milyon işsizin ıstırabî, elbetteki Sıkıyö
netimin uzatılması ile dindirilemez. 

Biz, Sayan Erim'in Sıkıyönetimsiz idareyi 
Anayasa değişikliği gerekçesine bağlıyan görü
şüne uygun olarak, yeniden uzatılması teklifi 
ile Meclise gelmemesini beklerdik. Sorumlu ki
şiler, geleceğe ait vaitlerinde çok temkinli olma
lıdırlar. Bilmediğimiz, söylenmesinde sakıncalı 
görülen sebeplerle uzatılması uygun görülüyor
sa, Sayın Erim eski vaitlerini kısmen de olsa 
yerine getirmek için, hiç değilse ilk adım ola
rak, Sıkıyönetim hudutlarını daraltmak ve yet
kileri kısıtlamak idi. Böyle bir teşebbüs de ol
madığına göre, Saym Erim Hükümetinin Sıkı-
yönetimli bir idareden fayda umduğu kanısına 
varıyoruz. 

Yüce Meclisin saym üyeleri; Demokrasimizi 
yaşatmanın tek şartı, gerçek demokrasinin ku
rallarının uygulanma ortamını süratle yarat
maktır. Bunun için, bu görevi yüklenmiş olan 
Hükümete yardım, Parlâmentonun esas görevi 
olmalıdır. Hükümet de, bu yardıma lâyık oldu
ğunu ispat etmelidir. Yalnıa asayişin temini tek 
başına bir anlam taşımaz. 

Yüce Meclisin saym üyeleri; samimiyetle ve 
iyi niyetle çizmeye çalıştığımız bu kısa tablo 
karşısmda, Sayın Erim'in politikasında köklü 
tedbirlere yönelerek, değişiklikler yapmasını, 
daha enerjik, daha verimli ekip çalışmasına 
önem vermesini ve Sıkıyönetimsiz bir idarenin 
şartlarını süratle yaratmasını içtenlikle dilemek
teyiz. 

Yüce Meclise Grupum ve şahsım adına say
gılarımı sunarım. (M. B. G. sıralarından alkış
la:'.) 

BAŞKAN — Kontenjan G-rupu adına Saym 
Korutürk, buyurunuz. 

KONTENJAN GRUPU ADINA FAHRİ 
KORUTÜRK (Gumıhurbaşkanımca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, Büyük Milllet Meclisinin sayım üye
leri; 28 Nisan 1971 tarihinden beri memlekette 
yürütülmekte olam sıkıyönetim durumunun iki 
ay müddetle uzatılması hakkında Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantı Başkanlığına su
nulan Hükümet tezkeresi üzerinde, Senato Kon
tenjan Grupunun ıgörüşlerimıi arz ötmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

iSayın Milletvekilleri, sayın senatörler; bil
diğimiz gibi ve bütün dünyanın da bildiği gibi', 
Türk ıSiyasi Hayatımda 12 Mart 1971 tarihimde 
ıbir askerî müdahale olmuş, yeni bir hüviyet 
içerilsinde yeni bir Hükümet kurulmuş ve mem
leketin 11 ilinde sıkıyönetim ilân edilmiştir. 
12 Mart 1971 müdahalesi, Türkiye coğrafyası
nın yakınında olan diğ êr memleketlerdeki ben
zeri askerî müdahalelerden ve dünyanın baş
ka kıtalarında cereyan eıden müdalhalelerdıen 
tamamen farklı bir usul ve kendine mıaJhsus bir 
üslûp içimde 'başlamış ve öyle yürütülme konul
muştur. 

Bugün yurdun 11 ilinde 7 aydan beri devam 
etmekte olan sıkıyönetimin, uzatılıp uzatılma
ması hakkında her hangi bar kanaati izlhar 
edenken, muhakemede - ister istemez - 1971 yılı 
Ibaşındaki memleket durumumu hatırlamak ge
rekecektir. 

ISon 10 sene içerisinde Türkiye Cumlhuriyeti, 
11901 Anayasaisınım geirdiği ruJh ve hamlelerle 
ve bu Anayasanın ortaya koyduğu anüeıssesıe-
ıleriie kemdi kurucusu Atatürklün arzu ettiği ve 
tahakkukunu Büyük Türk Miilletine hedef gös
terdiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak 
gayretiyle dünyanın dikkatini üaerinde topla
mıştı. Ancak Türkiye'nin bu sekilide yüksekme-
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sinden menfaati bozulan dış ve iç çevrelerin bu 
son 10 sene içerisinde yeraltında ve yerüstünde 
artırmakta oldukları faaliyetler de dünyanın 
dikkatinden kaçmamaktadır. Filhakika 1971 
Ibalharında memlekette şahidi olduğumuz anar-
işiık olaylar, yetkili makamların muhtelif vesile
lerle açıklayabildikleri reisimi belgeler ve bugün 
devam etmekte olan 'Sıkıyönetim Mahkemeleri
nin safhaları, Cumhuriyetin, memleket istik
lâl ve bütünlüğünün nasıl korkunç bir süratle 
karanlık bir uçuruma itilmekte olduğunu açık
ça meydana koymuştur. Bu durumda 12 Mart 
1971 tarihinde Türk Askeri Otoriteleri, Cum
huriyeti korumak ve kollamak yetkisini ve gö
revimi yerine getirmiş, Hükümet, siyasi parti 
mensuplariyle Türkiye Cumhuriyeti Büyük 
Millet Meclisi serinkanlı ve basiretli davranmış, 
(Anayasa müesseselerimiz ve bütün kanuni ku
ruluşlarımız millî menfaatleri her türlü dü
şüncenin üstünde ığörmüş ve bütünüyle millet 
(gösterdiği sağduyu ile Cumhuriyeti sonu meç
hul 'bir kaos içine düşmekten kurtarmıştır. 20 
noi Asnn ikinci yarısında, ihtilâller içinde yeni 
rejimlerini arayan birçok memleketlerden açık 
bir farkla, Türkiye Cumhuriyeti askeri bir mü
dahaleden sonra, Parlâmentosu ve bütün Ana
yasa müesseseleriyle dimdik ayakta, mevcudi
yetini koruyabilmiştir. 

Şimdi her şeyden evvel, büyük küçük, eski 
yeni, dağınık sebeplerden oluşan Türkiye'deki 
halihazır durumun suçlarını ve suçlularını bir 
yana bırakarak, son muazzam tehlike karşısın
da 50 senelik Cumhuriyet idaremizin bizi de
mokratik düzene sahip çıkmak hususunda ne 
kadar güçlü ve kuvvetli bir bünyeye sahip kıl
dığına, Milletçe ve müştereken sevinmemiz 
lâzımdır. Bugün, çözümlenmesi gereken birçok 
müşkül meselelerimizin halline çalışırken, inr 
şeyden evvel bu hakikati görerek, kendi kendi
mize igüivenJimiKİ tazelememiz lâzımdır. 

'Tarihinde birçok karanlık günleri ve devir
leri, kendine güveni ve gücü ile atlatmış olan 
Türk Milleti için, Cumhuriyeti, demokratik re
jimi! temelinden yıkmaya matuf bu son büyük 
tehlikeyi tamamen yenmekte en etkili ve en 
kuvvetli silâhın kendine güvenmek olacağına 
tamamen kaani bulunuyoruz. 

Basınımızın, siyasi partilerimizin, her türlü 
demek ve kuruluşlarımızın, bilhassa aydınla
rımızın ve hele gençlerimizin, Milletin içinden 

geçmekte olduğu, tarihinde belirmiş sayılı dar
boğazlardan biri olan bugünlerde ümitsizliğe 
sürükliyeoek, kendine güvenini sarsacak her 
türlü tutum ve davranışlara karşı birleşmemiz, 
hepimizin müşterek kararı olmalıdır. 

Asker1! otoriteler 1971 müdahalesini yapar
ken, 1908 ve 1960 yıllarından ders aldıklarını 
göstermişlerdir. Partilerüstü bir anlayışla ku
rulan Hükümet, büyük bir gayret ve mesai ile 
vatandaşın kaybolan can ve mal emniyetini ve 
Devlet otoritesini yurtta hâkim kılmıştır. Hü
kümet Anayasanın öngördüğü reformları, Bü
yük Millet Meclisince güvenoyuna mazhar ol
muş olan programında vadettiğii şekilde, ku
ruluşundan altı ay sonra birbiri ardında tasa
rılar halinde Meclise sunmaya devam etmekte
dir. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — 
Hani reformlar, neredeler? iSen yağ çekme, 
yağ çökme... 

KONTENJAN GRUPU ADINA FAHRİ 
KORÜTÜRK (Devamla) — Bu tasarıların sos
yal ve ekonomik bunalımlar yaratmadan, bun
dan evvel çıkmış bâzı kanunların getirdiği 
buhranlardan ders alarak, memleketin yüksek 
(menfaatlerine en uygun şekilde kanunlar ha
line gelebilmesi için, Meclislerde tartışılmasını 
tabiî karşılamak lâzımdır. 

'Hiçbir yurtsever vatandaşın ve hiçbir siyasi 
partinin memleketi uygarlık seviyesine çıkar
manın asgari temel şartı olan Anayasa reform
larının karşısında olduğunu düşünmeye kim
senin hakkı yoktur. Yine hiçbir kimsenin, geti
rilen reform tasarılarının bâzı art düşüncele-
rim mahsulü olduğu yolunda peşin Mikümier 
vermeye de hakkı yoktur. Bu reformların te
mel hak ve hürriyetlere saygı ve sosyal adalet 
anlayışına bağlı şekilde, biran evvel tahakkuk 
(ettirilmesi, bütün vatandaşların müşterek is
teği ve arzusudur. Bütün siyasi partilerin ve 
Parlâmento üyelerinin bu istek ve bu hakkı 
yerine getirmeye çalışmaları en taJbaa görev
leridir. Ancak bu görevleri yaparken, sükûnet, 
temkin ve memleket yüksek menfaatlerini dü
şünmek, bahusus karşılsındakini iyi anlamaya 
çaJlışmak, hepimizin hedefi ve düsturu olma
lıdır. 

Vatandaş, partileraraisı sürüp giden, parti
ler içinde dalbudak salan siyasi çekişmelerden 
bezgin ve yorgundur. Vatandaş, ölçüsüz bir 
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hızla başını almış yükselen (kahredici hayat 
pahalılığımdan nerede, haalgi ölçüde kurtula-
Ibileeeği ümidimi inandırıcı bir ışıkla kemdin© 
müjdeliyeoefk bir işareti, her türlü politika 
[mesajlarımdan fazla bir iştiyakla beklemekte
dir. ©örülüyor ki, Parlâmento ile çalışmak 
istiyen Hükümettim önümde partiler üstü hüvi
yetimi koruyarak yapacağı muazzam işler ve 
görülüyor ki, T. B. M. (M. nim ve siyasi parti
lerin normal durum dışıma taşmış olan, bugün
lerde şahsiyat dışında istikbale ait seçim hesap 
ve endişeleri üstünde görülecek muazzamı işleri 
vardır. Ve nihayet görülüyor ki, bütün vatan
daşların ve bütün kanuni kuruluşkrım, bir ke
lime ile büyük Türk Milletinim, bu aziz, bu mu
kaddes vatanın saadet ve istikbali için yapa
cağı muazzam işler karşısında bulumuyoruz. 

Asker, sivil, geme, ihtiyar bütüm Türk Mil
letinim kemdi yurtlarımda çözmıeye mecbur ol
dukları bu muazzam işlerin karşısına birlikte 
dikilmeye ımedbur oldukları günlerde, bir de 
evlerimizin pencerelerini örten perdeleri' ara
layıp ihtiyar dünyada olanlara bakması ve 
dışarıda göreceği mamzaradam alacağı kuvvet
le kemdi işlerime olağanüstü bir kuvvet ve be
raberlikle sarılması lüzumumda kimsemin, şüp
hesi olmadığı muhakkaktır. 

Bug'üm yurdumuzun iç meselelerimden başı
mızı çevirip dışarıya bakacak olursak görüyo
ruz ki, atom çağında feza devrine giren insan
lar arasında tekniğin ve bahusus elektronik il
min verdiği güç ile bu dünyada yepyeni bir si
yasi denge kurulmaktadır. 104)5 senesinde İkin
ci Dünya Harbinde silâhla mağlûp edilen dev
letler, ekonomik alanda galip devletleri tehdi-
deder bir hale girmişlerdir. Komünist sosya-
lizim düzen ile kapitalist âlem arasında dünya 
coğrafisinin toprakları, denizleri üzerinde ve 
hattâ fezada stratejik yer kazanma üstünlük 
sağlama gayretleriyle bir ölüm kalım savaşı ce
reyan etmektedir. Uzak - Şarkda, Çin Hindin'-
de aranan kuvvet dengesi, Pakistan - Hindistan 
ihtilâfı ve bu ihtilâf karşısında Kızıl Çin ile 
Sovyet Rusya'nın zıt tutumları, Akdeniz prob
lemi ve nihayet hayati Kıibras dâvamız üzerin
de uzun uzun düşünmeye ihtiyacımız olan ve 
her biri ihtiyar dünyamızın kaderini tâyin edici 
azamette meselelerdir. Biz Türkiye Cumhuriye
ti olarak Cihanda sulhun korunmasına kayıtsız 

kalamayız, Cihanda sulhun korunmasında coğ
rafyamızın, tarihimizin, millî hayat ve istiklâ
limizin bize tevcih ettiği büyük görevler vardır. 
Bu görevleri başarmak için yurtta sulhe muh
tacız. işte karşımızda bir daha Atatürk. Karşı
mızda, her yerde olduğu gibi bu (müşkül tarihî 
günlerde de bir daha ölmez Atatürk «Yurtta 
sulih, Cihanda sulh.» 

1938 senesinden sonra gereken her yerde si
yaset adamlarımız, idare adamlarımız, kanun 
dışı sımıf mücadelesini hedef âlân kimseler ha
riç, bütün memleket sever aydınlarımız komuş-
malarmda, çalışma programlarında «Yurtta sulh, 
Cihanda sulh» parolasını kendilerime rehber 
almışlardır. 

Cumhuriyet hükümetleri son 'bağımsız dev
letini Atatürk'üm arzu ettiği ve tahakkuku bü
yük Türk Milletine hedef olarak gösterdiği mu
asır medeniyet seviyesine ulaştırmak için evve
lâ yurtta sülhü sağlamak zorundadırlar. Nite
kim bütün Cumlhuriyet hükümetleri devlet ge
misini millî hâkimiyete dayanan hür ve demok
ratik parlamenter sistemin rotası üzerinde, fa
kat yurtta sulhu korumak zorunluğu içimde ik
tidarda kalabilmektedirler. Türkiye Cumhuriye
ti iktidarım bugün elinde bulunduran hükümet 
Anayasaya sadık, demokratik parlamenter sis
temin faziletine inanmış bir hükümettir. Bu hü
kümetin parlamenter sistem içimde Anayasa re
formlarını tahakkuk ettirmek ıgayreti içimde ol
duğunu da görüyoruz. Anayasaya sadakati, 
parlamenter sisteme bağlılığı devam eden hükü
metleri büyük Meclisin destekliyeceğine kimse
nin şüphesi yoktur. Ancak, bütün siyasi parti 
liderlerimiz, bütün siyasal ve sosyal kuruluşla
rımızın .'liderleri, yurtsever aydınlarımız Tür
kiye'nin tarihinde görülen en dar boğazlardan 
birinden geçmekte olduğu teşhisini koymakta 
müttefiktirler. Bu boğazdan geçerken elbette 
devlet gemisi bütün yelkenleri pupasından do
lan rüzgârlarla şişmiş, açık denizlerdeki ser
besti ile seyrettirilımıez. Yelkenlerin rüzgârın 
sertliğine ve boğazın darlığına göre birkaç kat 
camadana vurulması lâzımdır. Sıkıyönetim ida
resi bu camadana vurmuştur. Ancak Sıkıyöne
tim idaresi bir Anayasa müessesesidir. Devlet 
gemisi dar boğazdan geçinceye kadar elbet de
vam 'edecektir. Kendi müşahedelerimize ve Hü
kümetin burada yaptığı resmî beyanlara göre an-
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lıyoruz ki, gemi henüz dar boğazdan geçme
miştir. 

Şu halde düşünce ve görüşlerimizi hülâsa 
edelim: 

Türk siyasi hayatında çağın sosyal ve ekono
mik rüzgârlarıyla açıkça meydana çıkan hasta
lığa 1071 Martından bir miidıaihale lüzumu be
lirmiştir. Zaruri olan bu müdahale yapılmış
tır. Cumhuriyetin bünyesi sağlamdır. Bu müda
hale ile rejim kurtarılmıştır. 12 Mart muhtıra
sında hastalığa konan teşhis doğrudur ve bu
günkü şartlar altında, muhtırada gösterilen te
davi usulü de gerekli ve doğrudur. Sarılan ya
raların sargılarının açılması zamanı henüz gel
memiştir. Yurdumuzun pencerelerinden dünya
ya bakarsak gördüğümüz manzara bizi; cihan 
sulhunu korumaya katkısı olacak flbir devletin, 
tarihte birçok devletler kurmuş asil ve tecrübe
li bir milletin evlâtları olarak birleşmeye da
vet etmektedir. Yurdumuzda sulhu tesis etme
den, yurdumuzda sulhu korumadan cihan sul
hunun korunmasına hayat ve istiklâlimiz için 
zaruri olan katkıya gücümüz olmadığını müşte
reken teslim etmek zorunluğundayız. Bu sebep
lerle Hükümetin getirdiği Sıkıyönetimin uzatıl
ması isteğine müsbet oy vermek kararındayız. 

Müşküllerimizi yenmekte en büyük kuvve
tin kendi kendimize güvenmek olduğu kanaati
mizi bir defa daha ifade etmek isteriz. 50 sene
lik Cumhuriyet idaresinin Türk Milletine ka
zandırdığı hayatiyet ve kimsenin inkâr edemi-
yeceği güçlü bir Devletin evlâtları olarak ina
nıyoruz ki Hükümetin, T. B, M. M. nin, Anayasa 
müesseseleriyle bütün siyasi ve sosyal kuruluş
ların, basının memleketin yüksek menfaatlerini 
hertürlü düşüncenin üstünde tutmakta birleş
tikleri zaman bu milletin başaramıyacağı, yene-
miyeceği hiçbir müşkil yoktur. Ancak Sıkıyö
netim idaresinin biran evvel sona erdirilmesi ve 
askerin biran evvel kışlasına dönmesi lüzumu
na da samimiyetle inanıyoruz. Devlet idaresi
nin kendi normal çalışma hayatı içine biran 
evvel teessüs etmesini samimiyetle arzu etmek
teyiz. Şu kadar varki^ dar boğaz arz ettiğimiz 
şekilde henüz geçilmemiştir. Devlet gemisinin 
yelkenleri daha ibir müddet camadana vurul
muş olarak yürütülmek zorunluğundadır. Fakat 
bu dar boğaz mutlaka selâmetle geçilecek ve 
Anayasanın öngördüğü sosyal adalet anlayışı 

içinde, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet onun 
ilkeleri ve devrimleriyle ebediyen payidar ola
caktır. 

Bu inanış ve düşüncelerle Yüce Meclini Se
nato Kontenjan Grupu adma saygı ile selâm
larım. (M.B.G. Kontenjan Grubu ve M.G.P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Uğur, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJDET UĞUR 
(istanlbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Tür- • 
kiye Büyük Millet Meclisinin saygı değer üye
leri ; Sıkıyönetimin 2 ay süre ile daha uzatılma
sı üzerindeki Başbakanlık önerisi hakkında 
C. H. P. Grupunun görüşlerini sunmak üzere 
söz alımış bulunuyorum. 

ISıkıyönetim anaya\ll bir düzen içinde, bir 
ülkede çıkmış olağanüstü olaylara karşı nor
mal düzenin yetersizliği dolayısiyle, olağanüstü 
hukuk usulleri uygulama yoludur. Ama, bu se
ferki Sıkıyönetim Türkiye'de çıkmış bir siya
sal buhrandan sonra kurulmuş olan hükümetin 
kurduğu, özelliği olan bir başka Sıkıyönetim
dir. 

12 Mart öncesi Türkiye'sinin çeşitli neden
lerle doğmuş bunalımına çözüm yolu bulmak 
için parlâmentonun sağ duyusu ve desteği ile 
kurulmuş olan ve normal parlâmento usulleriy
le kurulmuş hükümetlere ibenzemiyen, progra
mı da normal parlâmento çalışmaları içinde alı
şageldiğimiz programlardan başkalık gös'teren, 
partilerüstü hükümetin olaylar karşısında aldı
ğı, almaya mecbur olduğu bir karar idi. Bu ka
rarın nedenlerini T. B. M. M. de bulunan di
ğer partiler gibi C. H. P. de değerlendirmiş vs 
başından beri, bugüne kadar bu önerilere olum
lu oy vermiştir. Yalnız burada bir noktaya dik
kati çekmek istiyoruz. Partilerüstü hükümetin 
görevi 12 Mart öncesinde gerçekten büyük halk 
kütlelerini tedirgin eden ve âdeta bir iktidar 
iboşluğu yaratan durumda anarşik olaylara son 
vermek ve bu olayların temel nedenleri olan 
reformların yapılmaması eksikliğini gidermek
ti. Ama, bir zorunluk neticesi de olsa baştan be
ri Sıkıyönetimle birlikte giden bir hükümet gö
rüntüsü vermenin bir yerde demokratik düzene 
geçişte kolaylık sağlamaması ihtimali diğer sa
yılabilecek zararların yanında bahse konu ola
bilir. Partilerin yardımı ile, Meclisin olağanüı-
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tu koşullan değerlendirmesiyle kurulmuş olan 
hükümet tedbirlerini anarşik olaylara karşı 
alırken bir yandan da iktisadi ve sosyal düzen
lemelere gidecektir. 

Eğer bütün bu icraat bir Sıkıyönetim için
de geçerse, sanki sonu gelmiyecekmiş gibi bir 
hava içinde olursak, Sıkıyönetimle hükümeti 
hep beraber görme kötü alışkanlığına kapılabi
liriz. 

Olağanüstü şartların gerektirdiği, memle
ket ihtiyaçlarının gerektirdiği yeniden düzenle
meler, köklü hareketler Meclisin desteğine da
yanan hükümet tarafından kanunların verdiği 
güçle normal düzende de yapılabilmelidir. Hü
kümet bu örneği mutlaka vermelidir ki, bir süre 
sonra gerektiğinde normal parlamenter düzene 
rahat ve kolay geçiş olabilsin. Bütün bu sözleri
mi, her iki ayda bir buraya «Sıkıyönetime olum
lu oy vereceğiz» diye gelemiyeceğimizi söyle
mek için söylüyorum. Bu sefer olumlu oy vere
ceğiz, ama bunun bir yerde durdurulması ge
rektiğini ve hükümetin T. B. M. M. rideki par
tilerin destek ve sağduyusu ve normal hukuk 
düzeni desteği ile yetinerek pro'gramındakileri 
yapmaya başlamasının, ciddî olarak ve yürek
ten dilediğimizi ve ilerde bu açıdan Sıkıyöne
tim uzatmalarına bakacağımızı belirtmek iste
riz. 

Sıkıyönetimin uzatılması üzerinde konuşur
ken, Sıkıyönetim uygulamalarını da incelemek 
tabiî bir görevdir. 

Sıkıyönetim, her türlü kademesinde; gerek 
idari görevlerinde, gerek adlî görevlerinde, mah
kemelerinde güven verici, tutarlı ve çok dikkat
li olmak zorundadır. Normal zamanlardan çok 
daha fazla, kamuoyunun dikkati, Sıkıyöneti
min her türlü ihracaatı üzerine toplanmış bu
lunmaktadır. Bu açıdan bir noktayı T. B. M. M. 
nin dikkatlerine sunmak istiyorum. Anlataca
ğım konu bir Sıkıyönetim savcısının ibret veri
ci hikâyesidir. 

(Bir defa savcılar ne yaparlar? Savcılar, is
ter Sıkıyönetimde olsun, ister normal hukuk 
düz3ninde olsun, kamu hukukunu savunan kim
selerdir. Kamu hukuku da, bir ülkede, başta 
Anayasa olmak üzere, öteki yasalarla belirlen
miş, bütün sınırları, muhtevası belli ve uyulma
sı gerekli bir yasalar topluluğudur. Her türlü 
savcı, - Sıkıyönetim savcısı olsun, diğer normal 

hukuk mahkemelerinin savcıları olsun, - usul 
hükümleriyle bağlıdır. Bir savcının iddiana
mesine neleri yazıp neleri yazımıyacağı kendi 
kafasına, kendi dar veyîa geniş, eskimiş, köh-
nelmüş veya özentili dün'yaföına bağlı değildir, 
usul hukukuna bağlıdır. İddıiamaanede tanığın 
adı olur, olayın yerli olur, olayın tarihi olur, 
olayın kendiisii anlatılır ve kanunda o olaya te
kabül eden cezadan bahsedilir ve bir savcı bu
nu yaparken de kendilisinin, o ülkenin kaonu dü
zeniyle, kamu düzeninin dayandığı yasalarla 
baştan - aşağı bağlı olduğunu biran bile göz
den çıkarmaz. 

Şinıdi, gerçek bu mudur?.. Bdr Sıkıyönetim 
ısavcısı var, bir de denıiyeceğim; bir belirli tu-
tulm çümlkü, çeşitli yerlerden geliyor, ama bâ
zılarının üzerinde yoğunlaşıyor, bâzılarını da 
bu söylyecefclerimden tenzih ederim. Biraz 
öonra vereceğim örmeklerle Mimleri kasdettl-
ğim açılkça ortaya çıkacaktır. 

Bâzı savcılar iddianamelerinde, usul hüküm
lerini, kendilerinim savunmakla bağlı oldukla
rı kamu düzenini ve onun dayandığı kamu hu-
Ikufeunu; sanki hiç yokmuş gibi, Anayasaısdyle, 
Anayasanın dayanağı olan Yüce Meclisiyle, si-
yalsi partileriyle hiç yokmuş gibi, hiçe sayarak 
Cumihuriyet tarihimin her safihasına, kimden ve 
nasıl aldığı beli oltayan bir yeltIMyle, alabildi
ğine büyük bir cüret içinde dil uzakmaktadır. 
Bu ,savcunım, bütün bir Cumhuriyet tarihîne ve 
sıra ile, özellikle çok partili dönemden sonra-
iM görev almış sîilyaısîi partilere, onların lider
lerine ve Yüce Mectee böylesine cüretkâr bir 
şakulde dil uzaitma yetkisini nereden aldığını 
çok merak ediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde 
böyle bir yeltM hiç kimseye verilmemiştir. 
(ö. H. P. sıralarından! alkışlar) 

Şimdi örneklere dikkatinizi çekeceğini.. 
öyle örnekler var ki Anayasal düzen içinde, 
parllöımaniter düzen içinde, Sıkıyönetimin ilân 
sebeplerinden bdrisli olan bir başka çeşit yöne
timi andıran, onun özlemini çeken cümlelerini' 
görmek: mümkündür iddianamede; çok açık, 
yorumla hiç ihtiyaç hiissettirmjyecek cümleleri
ni görmek mümlkünldür. 

An!aya;sanı>n başlangıcından bahseder, üze
rinde uzun emelklier Verilmiş ve bizim bugünkü 
düzeniMizin, rejimimliızin felsefesini yansıtan 
Anayasanın başlanlgıeındaiki bâzı paragrafları 
medenise beğenmez. Kendi'sinü Anayasa üzerin-
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*le görür, aynen aldığı havaisini verdiği başlan
gıcın bâzı paragraflarını hiç beğenmez; fakat 
sanki başlangıçta varmış gibi, -zaten iddiana
melerimin başımlda beş/bin yıldan başlatan bir ta
rih havaîsi içinde - esinlendiği yerin felsefesini 
veren cümleleri pervasızlıkla koyabilir. 

Bilirsiniz, Anayasanın başlangıcı «tarih 
boyunca bağıimisıiz yaslamış, hak ve hürriyetleri 
için savaşmış olan» diye başlar arkasmldan 
«Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışla-
riyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara kar
şı direnme hakkım kullanarak 27 Mayıs 1960 
Devrimini yapan Tiürk Milleti;» diye gelen bu 
paragrafı almamış. Asıl bunun yerine ne al
mış, ona bakalım: 

«Tarlilh boyunca bağümsıiz yaşamış, hak ve 
hürriıyeltlieri için savaşımış, onaltı büyük devle-t 
ıkuırmuş, tarihin derinliklerine modern medenli-
yeîtün mayasını bırakmış, insanlık âlemime hak 
ve hulkuk yönünden önderlik etmiş, «aman di
yene kıhıç vurulmaz» sözünü bir atasözü haline 
geltirmiş» diyor ve hemen arkasından tekrar 
«bütün fertllerimü kaJderde, kıvançta ve tasada 
ortak...» diyor ve geliyor bir yeri yine almıyor: 
«Yurtta sulh cihanda sulh ilkesinin, millî mü
cadele ruhunun, millet egemenliğinin, Ataitürk 
devrimlerine bağlılığın tam şuuruna aablbloîa-
ralk...» diye devam eden paragrafı da her ne-
ktenıse beğeınımemı&ş Sayın Savcı. Bunun yerine 
(kendisine özgü bir tarih felsefesini geçirebil-
mliış ve buna, Anayasanın sanki başlangıcı bu 
felsefe içinde imiş edlasını da vererekten... 

Kendisini, Türkiyeldeki her türlü yasal güç
lerim, üsifcünlde, yalnız yasal değil siyasal güçle
rin üsfflümlde, o da değil hter türlü toplumsal 
(güçlerin üzerinde gören bu zihniyet, bir yerde 
Türkiye'deki adlî yargı organlarını eleştiriyor. 
ganlarmı büyük bir rahatlıkla eleştirmekte 
mahzur görmüyor. Vaktinizi almamak için 
sayfalan okumuyorum. 

Başka bir yerde Basın Kanununu alıyor. Ba
sın Kanununu küçültücü birtakım sıfatlarla 
lacı bir şekilde eleştiriyor. Bu eleştirm'eyi de 
bir hukukçu edasımjdan daha çok bir polemilkçi 
ddasliyle yapıyor^ Kanun eleştiriyor.. Türki-
yelde Anayasa temünatı altındaki m'illetvekil-
leriuün, burada her türlü sözü söylemekten ve 
yapitığı konuşmalaridan dolayı hiçbir sorumlu
luk taşıımayan millötvakillerimin bile konuşur
ken her zaman çok saygılı oldukları yargı or̂  

gamını, nereden aldığı belli olmıyan büyük bir 
rahatlıkla eleştirmekte kemldhılde hak görüyor. 

Vıe bir yerlde çok partili düzenden pek mem
nun olmadığı anlaşılan, çok partili düzen© 
-mıüsaiaJde ©derseniz kelimeyi rahat kullana
yım - güveni ve hiçbir saygısı olmadığı anlasa 
lan bu zat, çok partili düzene girdiğimizden 
beri görev almış olan siyasi parîtüler hakkında, 
simidi okuyacağım cümleleri söylemekte en 
uf aJk bir sakınca görmüyor. 

«İktıildarda tutucu ve muhafazakâr olan kad
rolar, muhalefette devrimci, ilerici ve Atatürk
çü olmuştur. Muhalefetle milliyeifcçi ve muha
fazakâr olan kaldrolar iktidara geçince din is-
tirmarcısı, din tieareitçisi ve mezar soyguncusu 
olmuştur.» 

ArlkaJsıridan süyasi partilerin liderlerimli alı
yor; -misal vermliyeceğim, maiksadım bu de
ğildir, ama belki gazetelerden hatırlıyacaksı-
nız, - büyük partilerin siyasi liderlerinin her 
bürinin konuşmalarını, son derece saygısız, kü
çültücü, hakaret içinde bir şekilde ve en önem
lisi tahrif eiderelk, en normal bir hukuk adamı
na hiç yafcışımıyacalk bir şekilde tahrif ederek 
kullanabiliyor ve bunun bu sözleri de Türkiye 
radyolarından yayınlanabiliyor. 

Bütün bunları yapan, bunları yapma yetki
sini ve hakkını kendisinde gören bu zatın, üs
telik özel bir devlslt görüşü de var, özel bir 
/toplum görüşü de var ve bu görüşün Türkiye'
nin Anayasal görüşü ile ve müesseseleriyle (bir 
liligisi de yok. Yer yer çeşitli kaynaklardan alın
mış doğruya yakın bilimsel tahliller kullanı
yor ama, bir kaynak var ki o kaymak şiaışır-
tıcı bir kaynak, her nedense o kaynağı hepsin
den daha çok tercih ediyor ve bir yerde onun 
etkisinde kalıyor; bu zat kendine göre /bir dev-
İS'İ doktrinine de sahip. Üstelik, anarşik orta
larıma nasıl gelindiğini söylerken, bir kavram 
kargaşalığı vardı o zamanlar, birtakım kelime
ler söylenir, ondan başka şeyler kastedilirdi, 
bunu geniş bir şekilde işliyor; «sosyalizm ke
limesi altında yahult ^demokratik sosyalizm al-
tınida solun en aşırıları, en katıları söylenmek 
istenilmiştir» diyor. Birtakım kelimelerin kas
ten böyle kullaniılldığını söylüyor. Bunu böyle 
ısöyliyem zat, yaJhuit zevat bakınız bir iddiana-
mıelde ne diyorlar Türk Milletine atfettikleri 
felsefe için.. 
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«Kendi felsefesi, dünya görüşü, kendi bilinç 
ve karakteri olan» bahsedilen Türk Milleti, «mil
liyetçi toplumcu görüşünden kopmasını sağla-
mılak gayesine mıâtuıf hareketleri.» iböyle söylü
yor. Türk Milletinin felsefesi ve bilinçli karak
teri milliyetçi toplumcu görüşmüş. Yalnız, bu 
milliyetçi ve toplumcu sözcüklerinin ortasında 
da bir çizgi var. Hem kavram kargaşalığından . 
bahseder, herkesçe kabul edilen Anayasamın im
kân verdiği, Anayasanın himaye ettiği sola dö
nük hareketlerde, Anayasanın yasakladığı hare
ketlerin yapıldığını suçlar, bir yandan da mil
liyetçi toplumcu, (Nasyonel sosyalist demektir, 
faşist demektir.) İbaresini Türk Milletinin Özle
mi ve Türk Devlerimin reîsmî görüşü olarak da 
iddianameye geçirmek cüretini ve cehaletini gös
terir. («Bravo» sesleri) 

Simidi, bütün ülkedeki, hangi siyasi eğdümr-
den olursa olsum, Ana anların, tarafsızların idik-
kaltlerimim toplandığı her türlü duyguların hare
ketle ıgeçlmîek vizem olduğu foir zamanda yürü-
ıtülem mıahkemielende, bir savcı 'böylesine sorum-
ısuız, foöytoine Türkiye'nin anayasal düzeni ve 
müesseselerine, çok partili hayata saygısın ve 
itultarisılz, fikri (kargaşalıklar içlinde bir ©da ile, 
cüretle meseleleri ele alınsa, ki, o mahkemeler» 
die bir ıgün mahkeme edilenlerin (hayatları hak-
kunda Ihüklüm verilecektir. Toplum, eltoette ha
yatları hakkımda hüküm vereicek mahkemeleri 
dikkatle izler ve ıburaldan çıkacak her türlü 
sözüm tutarlı olmasını, anayasal olmasını, hu
kuka bağlı olmasını ve her şeyden evvel fcasılt-
ısıız olmasımı, ciddî olmasını bekler. Ve bir 
gün, verdikleri kararlar (buraya gelecektir; 
ıkendilslinin pek »önem vier'mlsdiği, aıma bugünkü 
Türkiye düzeniinin Itıemel olsun, ve ilerde de ola
cak olam tou Yücte Meclis önümde verilecelktlin 
kararları. Hem Yüce Meclisli böylesime hafife 
alınsın, hem insanların hayatıları hakkında çok 
ciddî ibir karar verecek (bir heyetin içimde bu
lunursam ve omdan sonra ıda aldığın kararlara 
bu Yüce Meclisin giözü kapalı uymasını uıma-
ımaasijn. Yüce (Meclis, bu giibü hususlara elbet
te dikkat edecektir ve o ıma'hkerniielerlde bu tip 
davranışları kemıdisimin ulyarısı altında bu ka
rarlan telâkki edecektik*. 

BAŞKAN — Sayın Uğur 'bir hususu rica 
-edeceğim. Bahse'Mğiniz zat bir savcıdır ve 
ısavoı karar organı içerisinde olamaz, hiçjbir 
zaimam olamaz, Onu tavzih eitımıemizi istiyorum, 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Ne olam'az efendim? 

BAŞKAN — Karar heyeti içerisinde telâk
ki edilemez, 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Mahkeme heyeti içindedir. 

IBAŞKAN — Şeklen öyledir, karar organı 
iiçinde değildir. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Kamu hukuku adına konuşmak
tadır ve kamu hukuku adına, Türkiye'nin kamu 
hukukunun dayanağı olan Yüce Meclisi ve si
yasi pantiileri Itezyif leifemelk yetkisi var mıdır? 

BAŞKAN — Hayır ef endüm. 
C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 

(Devamla) — Malhkiemeleri 'bir piolemrik mev
zuu yaparsa, yüce hâkimleri iböyle İşgal edfer-
ısie, (bu, mahkemeler üzerinde birtakım spekü
lâsyon yaptırtmaz ımı efendimi? 

OEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
İddianame eleşitlirilemez Sayım Uğur. 

BAŞKAN — Elekfcirilir efendüm. Devamı 
'edin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — iddianame Yüce Meclisi eleştirir 
de, bıem Yüce Meclisi leleştiren kasıtlı adamı eleış-
tiremez iminim? (C. H. P. Biralarımdan «Bravo» 
ısesleri) 

Saygı (değer ımJilletvekilleri, senatörler; sıöz-
leriımle som vermeden önce, burada bendem öne© 
konuşanı siyasi partileri temsil eden baza. arka
daşlarımın, yinie gelenek olmuş bu Sıkıyönetimi 
<tantışjmalarında sınır dışına çıkma imkânımdan 
faydalanarak IbeMriJtikleri bir noktaya kısaca 
dokumamak listiyoruım. Kaldı ki, îbju mofcta Sı
kıyönetim uygulamalarını da yer yer kapsadığı 
için veyahut şu veya bu vesüleyle Sıkıyönetim» 
deki görevliler de müdahale ettikleri için, çok 
sınırlı bir açıdan da klomu içimde sayılabilir. 

Bu son günlerde halkumifcim hissettiği hayat 
pahalılığı, geçim sıkıntısı Ve iktisadi sıkıntıla
rın bugüne kadar duyuftrjugu değil bundan 
sonra da gittikçe daha fazla duyulacağı en
dişesidir. iŞimldi, hepiniz ItecriiJbelerinizdem bi
lirsiniz ki ve bilimden belliidir ki, pahalılık bir 
anıda orltaya bir mantar gibi bitmez. PahaMak, 
'bir toplumun ya yapısal düzenindeki, ekono
mik düzenindeki hozukluklarısı, g'eciktirlilmiş1 

köklü tedbirlerin doğurduğu bîr sonuçtur, ya 
da siyasal iktidarların iktisat politikalarınım 
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bir yanlışlığı (sonuncudur. Şıiımldi, özelikle Tür
kiye'ye özgü bulgum gördüğü'müz manzara, (her 
töüıiii siyasi poleımljjklb'eııı fkemdiımisai sıyıralım) 
zaiman zaiman Ibu Mecliste verilmiş Meclis araş-
tıtfmalarınida çeşitli partilerlim sözcülerinin de 
Ibelirtitifklleri gübü, (şu anda aklıma Cumhuriyelk 
Halk Parltisindem baslka iki parti daha geliyor 
onların ıda belrlttfkierli gfflbi) Türkiye ide gerek 
ürötimıde, gerek ürünlerin pazarlammasımlda, 
gerekse kredilerim dağılımımda teımel ıbozukluk-
lar varldır, halik Kstırap çekmektedir, bolluk 
yıllarımda bile üretici bundan faydalananm-
mlalkitaıdır. Pazarda tüketiciye giden ürün fi
yatıyla üreltâcimin eline geçen değer arasımda 
büfyülk fark vardır ve bu farklar haksız kazanç-1 

îarldır. Krediler çok kötü, adaletsiz dağıtıl-
ımaiktaıdıır. Devlet Plânlamamın resmî lisanına 
girmiş (bür tabir yardır, bunların hepsi gelişımek-
te olan bâr memılleklette eğer ciddiyle ahnımaasa, 
eğer üsöfklü tedbirlerle bunlarım üzerine gidil-
nıezise her Itlürlü ahmacalk öteki tedbirler çok kı
sa süreli ve netice vermiyeeek tedbirlerdir. Ki-
<mi Hükülmleit hallkün psikolojisini iyi kollar, bir 
süre için bunu Ihislselttirmeız, kimisi kollayanraz 
daha kılsa sünede hissettirir, ama ne yaparsa 
yapsın, ıköklü temel düzenlemelere gidilmezse 
bumun altından hiçbir gündelik tedbirle kalkı
lamaz. 

Hükümetin ısom aldığı tedbirler iiyi niyetli 
tedbirlerdir. Ama tüketicinin örgütlenmesini 
iis'terlkem, bir yerde üretici ve tüketiciyi alia-
biMiğlîme sömüren. ve bugüne kadar bu gelişmez 
durumda bırakan Ibaşlka güçler sıerbest bırakılır
sa; tüketicinin ısadece örgütlenmesi, başa çıka
mayacağı hasımların ıkar§ılsında hetm teli kolu 
olacaktır, hem otelden beri kemldisıne nefes al-
dırmn|yan birtakımı kuvvetler, iktisat alanında 
piyasada cirit laynaıtaeaklardır. Bu arada sa
dede tüketiciye «örgütlen» idemek tek başına 
hiç netice verîmiy ecek bir (karardır. Hülkümeıtün 
tfelbrım niteliğinde ide, aslında 'öbür köklü karar
ları alimiası başta gelir. Bu bakımdan, kaımU 
iktisadi (kurulularımda mütemadiyen fiyat yük-
sefelğimiim altında, Devlet teşkilâtımın çok pa
halı olmasının altında, Yüce Meclisin çeşitli 
konuşmalardan ıçok iyi bildiği gibi, kötü bir 
organizasyon, hiçbir verimlilik düşüncesi göz 
önlüme atamadan yürütülen bir yönetim ve kad
roları iktisat Idıışımdaki gayelerle doldurma kö
tü alışkanlığının sonuçlarıdır. 

Partilerüstü olan ve bir oy endişesi olmıyan, 
bu rahatlığı duyan ve ref oranları kendisime amaç 
eidinmiş Hükümetin pahalılıkla ciddî mücade
lesinde en başta gelmesi gereken husus; kredi 
düzenindeki, üreticinin teşkilâtlanması ve pa-
aarlammıasımdaki, üreticijyle tüketici arasımdaki 
halksiiz ikazançların onılenmesindieki, geırek Dev
let teşkilâtı, gerek (kamu iktisadi kuruausjllarif-
nım dişleyüşinıdeki vie yapılsınldlaki çok açıkça, ar-
tılk her bütçe koniuşulımasımda tekrarlama, tek
rarlama ıbıflalam yapılsal kıronilk bozuklukları 
mıuitlaka düzeltmesi gerekir. Bunum yanında 
da, sumu açıkça bilelim ki, Türk halkını pa-
halıhik sıkmaktadır, ıstırapları şikâyetleri giltı 
tilkçfe arltmaJktaldır. Biraız evvel belirttiğim gi
bi, halkım, bumun nerede duracağımı bilmetme-
Islindem gelem bülyülk bir endişesi de vardır. Bu
günkü Hükümet, kendine özjgü niteliğinden 
faydalanıp Iköklü tedbirleri süratle almak, pa-
habihik nedenlerini çolk açıikhikla bir kere değil, 
çok kere stötyiemeü ve bir yerde cesaretle ane-
ıselenin karşısına çılkalMlmelMir. 

Sayım Başkan, isaygı değer üyeler; 
Cumhuriyet Halik Partisi, bu Hükümetim 

önerisi üzerime Sılkıyömetiamim İM ay daha uza
tılması hususundaki teklfime olumlu oy vere
cektir, ama bu ohıimlu ıoy, bu ama kadar belirt-
tiğiimiız görüşlerin ışığı altımda değeriemdirUıme-
ılidir. 

Hepinizi derin saygıyla selâmlarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adıma 
Sayım Erdem, buyurumuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM 
(izmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisimin muhterem üye
leri; 

iSıkıytönetıimim uzatilmasiyle ilgili olarak 
Adalet Partisinin g^örüşlerini, Yüce Heyetinize 
arz etmek için huzurlarınıza gelmiş bulunmak
tayım. 

28 . 4 . 1971 tarihinden itibaren muhtelif 
tarihlerde müzakeresi yapılan Sıkıyönetimle 
ilgıili konuşmaları Meclis zabıtlarından tetkik 
ettiğimizde, sıkıyönetimi ıgerektiren hususla
rın belli başlı şu üç mühim noktada toplandı
ğını tesbit etmekteyiz. Bu sebepler; devletin te
mel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve lâik 
Cumhuriyete karşı olan şiddetli başkaldırma
lar ve yönelmelerdir. 
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Bu -sebeplerden anlaşılmaktadır ki, bir 
zamanlar masum gençlik hareketlıeri olarak 
takdim ledilen (eylemlerin ıgerisinlde, Ihalbis ve 
haince tertibedilmiş plânlar yatmaktadır. Ter-
tipçisi, tahrikçisi ve eylemlere geçemleriyle 
cümlesi, modern hukuk Devletini hiir ideolo
jik ortamda vurup, rejimin varlığına kasdeıt-
ımişlerdir ve yurt bütünlüğünü beriaırafla, Dev
letin tembel nizamını yıkmayı kavgalarının he
defi haline getirmişlerdi Şu kısa tablonun içe
risinde görülmektedir ki, Sıkıyönetim fevkalâ
de hallerde müracaaıt edillen ve fevkalâde halin 
devanıınca uygulanan bir (müessesedir. Bugün 
dördüncü defa uzatılması teklif edilen Sıkıyö
netim, böylesine bir ortıaımın içerisinde ilân 
edilmiş ve şimdi gene aynı sebeplerle yeniden 
uzatılması teklifi Yüce Meclisin huzurlarına 
gıelmiştir. 

Sayın içişleri Bakanının konuşmaısından 
tesbit ettiğimize göre, gene yıkıcı faaliyetlerin 
dirijanlarımın bür kısmı henüs ele geçiirilemıe-
mıiştir, ideolojik kışkırtmıalar devam etmekte
dir. Söndürülen bir dinamitin yerine yenileri 
fitillenmektedir. idene üniversite amfi illerinde; 
ıMaocularım, Kastrocularım, Ho Şi Mimlheilerin 
karargâhı olmakta devam eden tarzı düşünceye 
ısaihibolan bir ruh haleti vardır. Tahripkâr 
propalgandalar salt fikirler manzumesi içinde 
kamufle ©dilmek suretiyle sinsice devam etti-
rilmıektedir. Bunların sebebi nedir? Acaba bu 
sebeplerim temeli, Anayasamızın değişikliğe 
uğranmasına rağmen gene yürürlükte bulunan 
mevzuatım yetersizliği midir? Yoksa, aslî fail
lerin henüz bulunup ortaya çıkarılamayışı mı
dır? Bunlardan başka, ideoloj illerin dal ve 
budaklarında kâh anarşist, kâh komünist, 
kâh ıf aşisıt, kâh fanatik bir tip olarak görünen 
kimselerle melşgul olunup, bizzat ideolojinin 
bünyesini yok edici bir politikanın izlenm'eyi-
sinde midir? Yoksa, bunların hiç birisi değil de, 
bizzat (Hükümetlin icraatından imidir? Bunu Yü
ce Meclisin takdirlerime sunarken, bumdan son
raki konuşmamın -safhalarında, belirli yönleriy
le düşündükteriımizi arza gayret sarfedeceğim. 

Sayın üyeler, Devlet hayatımda aslolan nor
mal idare ile (Hükümet etmektir. !Bu medemle 
Sıkıyömıetâmin özelliği geçici olmasıdır. Hü
kümetlerim Anayasada yerini bulan bu hukukî 
müesseseye müracaat ederken, onun bu özelli

ğini gözden uzak tutmamaları, zannediyoruz 
ki görevlerinin icabıdır. 

Sıkıyönetimim başladığı tarihten bu yana, 
sayım diğer sözcülerin memnuniyetle belirttik
leri gibi, iştirak ettiğimiz bir konu, iç güvenli
ğimizin teısisinde önemli bir mesafenin alındı
ğıdır. Ancak, bu güvenliğin yalnızca Sıkıyöne
timin devamı ile mümkün olabileceği şeklinde 
bir yanlış intibaı vermemek için, Sıkıylönetimim 
en kısa zamanda sona erdirilmesi, bütün bir 
Parlâmentonun müşlterek arzusudur. Sıkıyöne
timin uzunca süre uygulanmasının sakıncaları, 
ayrı ayrı zamanlarda bu kürsüden ifade edil
miştir. Bizlerin bu konudaki hassasiyeti, görü
yoruz M, Parlâmentonun hassasiyetidir. Bu 
hassasiyetimizi, yalnız bir - iki noktası ile, sa
yın Hükümetin dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Lüzumundan fazla uzayan bir Sıkıyönetim 
Devletin unsuru haline gelebilir. Bu ahvalde 
Devlet artık Sıkıyönetimin dışında müstakil 
olarak düşünülemez. 

ikinci mühim bir sakınca, dış ülkeler mez-
dimde Türkiye, bundan böyle sıkıyönetimlerle 
idare edilebilir bir ülke haline gelmiştir, şeklin
de yanlış bir Dnıtiba da gösterilebilir. Bu neden
lerle hukuka bağlı Devlet limancımım zaf a uğ-
ramamasında, sikıyönetimin uızatılmıasınıdakıi1 

zaruretim em asgari noktada tutulması kanaa-
tümizoe Anayasainıın gereğidir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün sıkıyönetim, 
mahkemelerinin hukuk ve adalete saygılı ol
ması medeni ile ölçülü ve dikkatli işleyişinden 
sabırsızlık duyanlar olabilir. Ancak, bilin
mesi gereken husus şudur M, bu, sakıynetıim 
esnasında bile madeni ölçüleri kaybetmeımek ve 
Ihulkuik Devletimin geleneklerinden ayrılma
mak için sarf edilen gayretüm tezahürüdür. Bu 
itibaria, bunu memnuniyetle karşılamak gere
kir kanaatindeyiz. 

ıt>emokratillk düzemin işler olduğu ülkeler
de, Tü;r'kiye'ım:i!zde gördüğümüz buhranlar 
yaşanmıştır. Vakıa odur ki, mıillet iradesine 
saygıyı ve hür paırlömamter nizama inançla
rını devam ettiren ülkeler, bu buhranlardan 
çıkmışlardır. Buhranlardan çııkmıyanlar, demok-
rasiimim uzun süreli netice alan işleyişine ta
hammül edemiyen, bir başka ifade ile, halkın 
Devlet İdaresine iştirakini kabul etmiyen ül-
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kelerdir. Türkiye'nin idinde bulunduğu buh
ranlı devreyi! atlatacağına inancımız kabil
dir. 

Yüce Meclislin saygıdeğer üyeleri, sıkıyö
netim sadece ortaya çıkan arızanın yüzey
sel unsurlarımı ve âcil yönlerini halledebilir. 
Bu itibarla, yalnızda asker gücü ile anarşiyi 
durdurmak kâfi değildir. Bu nedenle ko
münizm ve Markisi totaliter sistemılerle müca
delenin yolu, sık sık örfi idare ilân etmek 
veya onum sünesini uzatmak değMıiır; kanaa
timizce, uzum vadeli tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Komünist, Markist, Maoist ve anarşistlerle, 
mücadele, ikişer aylık sürelerle uzatılan sıkı
yönetim sürelerine sığmuyacak kadar geniş ve 
büyüktür. Büz bu mücadelemin belki yıllarca 
sürebileceğimi ve habtâ bizden sonraki nesil
lere de intikal edebileceğimi düşümerıek, daha 
'bugünden hu safhada bütün bu Parlâmiemto-
Mum bütün aşırı uçlara bir meydan. (müca
delesi vermesi imıamcınıdayız. (A. P. sıralarm-
dan «Bravo» sesleri.) 

(Sayın üyeler, yılkıcı faaliyetlerle mücade
lede sayım Hükümete ve üyelerime önemli bir 
görev düşmektediır. Evvelemirde şunu derhal 
belirtmek işitiyorum ki, konuşmamın bu kıs
mımda anlatmaya çalışaoağıım hususlar, ne 
sayım üyeleri her hangi bir isnat altında, ne 
sayım Hükümet üyelerimıi her hangi bir yan
lış imaj içerisinde göstermemim niyet ve mak
sadın içerisünde değildir. Ancak, bununla 
helirtımıek istediğimiz şey şudur : 

Sayın Hükümet üyeleri yaptıkları komuş-
mıalarda, seçtikleri ve kullandıkları kelime
lerde ve deyimlerde dikkatli olmaya mecbur
durlar kanaatindeyiz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Yıllardır aşırı sol neşriyat
ların idimde yer aln kelime ve deyimlerim, en 
iyi şekliyle ne olduklarını, sayın Hükümet 
üyelerimin bildiğimi tahmin ve ümidetmökteyiz. 
Bu itibarla, beyanlarımda bu konuda fevka
lâde hassas olmalarımı ve kelimeleri seçerken 
fevkalâde dikkatli hareket etmelerini hatır
latmak istiyoruz. 

Anlaitmıaik istediğim, husus tektir. Yılkıcı 
hareketlerde bulunanları ceasıretlendirici be
yanlardan ımutlalk surette tevakki etmek, bü
tün bir Parlâmentonun ve özellikle saym Hü
kümet üyelerinim görevidir. 

'Saygı değer üyeler, biz demokrasimizin ıs
laha, değişmeye ve geliştirilmeye muhtaç pek 
çok /̂-'imleri olduğumu kabul ediyoruz. Ancak, 
buınfenm her bürimdm Türkiye Büyük Millet Msc-
l'jsjniüa rnııeşıru plâtforunlarımda yapılabileceğime 
de inamcımız kesindir. Kanaatimizce, çağımızın 
en büyük eseri modern anayasalardır. Bu ana
yasallar demokratik rejiımin kalbi olan parlâ
mentoların hem yapıcısı ve hem de koruyuçusu-
dur. Bu anlayıştan hareketle arz etmek isteriz 
ki, Türkiye'nin meseleleri burada bu çatının 
altında konuşulacak, burada tartışılacak, bura
da müzakere edilecek ve burada karara bağla
nacaktır. Çünkü, gücünü ve kaynağını millet 
iradesinden alan parlâmentolar tasdik değil 
müzakere yerleridir. Buna itibar ve iltifat edil
mediği takdirde, Türkiye'de parlömianter düze
nin ve demokratik sürecin halk yanarına çalış
madığı, köklü değişiklik ve ıslahatın halk tem
silcilerinden değil, kemdi kendini halkın vasisi 
olarak tâyin etmişlerden gelebileceği, devrim 
ve reformların ancak bunlarım eliyle yapılabi
leceği gibi bir sakat, bir yanlış ve hele hele za
rarlı bir kamaat ortaya çıkabilir. Bu itibarla 
hür nizamda farklı fikirler daima olacaktır. 
Esasımda partilerin var oluşu da, bu farklı fi
kirlerim mevcudiyetimin ifadesidir. Tek tip fik
rim kabulü parlömamter rejimlerden istenemieız. 
Her hangi bir memleket meselesinin, Parlâmnen-
tonun yetkili organlarında müzakere ve tartış
ması yapılmadan ortaya konulan ve «Em doğ
rusu budur.» diye takdim edilen bir görüşün ka
bul edilmesini beklemek veya istemek gibi bir 
niyetin karşısında söylenecek söz şudur: Böyle 
bir ahvalde çok pantiye, siyasi partileri demok
ratik nizamın vazgeçilmez unsurları olanak ka
bul eden Anayasamızın maddesine ve evveliyet-
le Parlâmentoya ne lüzum vardır? Bu itibarla, 
Batı uygarlığının temelini teşkil edem tenkid 
hürriyeti bu çatının altında daima işler halde 
olacak va bu devam edecektir. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
Sıkıyönetimin uzatılması ile ilgili olarak 

Hükümete müteveccih yapmış olduğumuz ten
kid ve temennilerimizin arkasında başka bir ni
yet ve maksadın aranılmamıası samimî temenni
mizdir. Esasında Sıkıyönetimle ilgili görüşme
lerin Hükümetle tevcihen yapılması, AmayasamjL-
zm 124 ncü maddesinin gereğidir. Zira, Sıkıyö-
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nettim talepleri hükümetlerce istenir, lüzum ve 
zaruretleri de keza hükümetlerce vaz'edilir. 

Değerli üyeler, inançlarımız neyi emredi
yorsa, onları muhterem heyetinize arz etmeye 
çalıştık. Bu inançlarımızda Türkiye'nin sulh 
ve sükûn içinde yaşaması, aziz milletimizin re
fah ve saadeti ve hür nizamın bekası vardır. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
Hükümetin söz isteği olacak mıdır efendim? 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Evet efendim. 

HİKMET İSMEN (Cumhuriyet Senatosu 
Kocaeli Üyesi) — Yeterliğin aleyhinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Bugün Hükümet, Sıkıyönetimin bir defa 
daha iki ay süre ile uzatılması isteğiyle Yüce 
Heyetin huzuruna gelmiştir. 

Partiler adına konuşan sayın sözcüler, is
tisnasız Sıkıyönetimin bir fevkalâde yönettim 
olduğuna ve bunun lüzumundan fazla 
sürmemesi gerektiğine işaret buyurdular. Hü
kümet de tıpkı kendileri gibi düşünmektedir. 
Gerçekten Sıkıyönetim, bir memlekette devam
lı bir idare olduğu kanısını yaratırsa, bu hem 
Sıkıyönetimde çalışan Silâhlı Kuvvetler bakı
mından, hem de demokratik düzen bakımın-
dan kötü neticeler verir. Hükümet bu inançla 
hareket etmektedir ve Sıkıyönetimi uzatma ka
rarını, bilhassa bu defa huzurunuza getirirken 
çok dikkatle durumu incelemiş ve Sıkıyöneti
min, olduğu gibi, iki ay süre ile uzatılmasını 
Yüce Meclise önermekten başka çare bulama
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ama biz nihayet Yüce 
Meclise bir öneriyle geliyoruz. Yüce Meclis bir 
gün, Hükümetin Sıkıyönetimi uzatması tekli
fiyle gelmesine rağmen, Sıkıyönetimin uzatıl
maması devrinin geldiğine karar verirse, Hükü
metin bu. karara boyun eğmesi veya gitmesin
den başka bir Anayasa yolu yoktur ve bugün 
işbaşında olan Hükümet bu kaideye sıkısıkıya 
bağlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sayın sözcülerin işa
ret ettikleri noktalara ben de kısaca değinerek, 
elimden geldiği kadar kenldilerine bekledikleri 
şekilde cevap vermeye çalışacağım, 

Sayın sözcülerden bir değerli arkadaşımız, 
«Hükümet; Marksist, Leninist bir idare kur
mak yolundaki faaliyetlerle ve bu faaliyeti yü
rütenlerle gereği gibi mücadele ettiğine ve cid
dî gayretler sarf ettiğine dair bir inancı, umu
mi efkâra yerleştirememiştir.» diye buyurdular 
ve bu kendi inançlarına misal olarak da Hükü
meti ciddî ve kararlı bir tutum içimde görme
diklerini beyan huyundular. Buna, kendileri ba
kımından bir örnek olsun diye de Hükümietin, 
millet bütünlüğünü parçalamak yolunda aşırı 
sol faaliyetlere katılan bâzı Mşilerin mesul mev
kilere getirilmeleri veya çok önemli bâzı görev
lerde müşavir olarak kullanılmalarını ortaya 
koydular. 

Ben bu kürsüden evvelce de rica eftitim, par
ti başkanlarından da rica ettim; bir adamın, bir 
insanın zararlı faaliyette bulunduğu ya mahke
mece karara bağlanır, hukuk düzeni içinde... 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Müsaade 
buyurun, «Ya» dedik, «Ya» nm ikinci veyası 
gelecek. Hukuk düzeni içinde bu bir hukuk yo
ludur, yahut siyasi takdir alanında, Millet Mec
lisinin çoğunluğu takdirini, o kullanılan zatın 
zararlı olduğu yolunda tezahür ettirir. Burada 
bugün dahi muhterem parti sözcüleri konuşur
larken, aynı konulanda bazen ayrı ayrı görüşler 
ortaya koydular. Şahıslar üzerinde de ben muh
telif partilerin ayrı ayrı görüşlere sahifooMukla-
rını biliyorum. Acaba hangisinin görüşüne 
göre hareket edip de kimi Hükümet idaresinden, 
yahut idare mekanizmasından uzaklaştıracağım? 
Arkadaşlar, bunda sorumluluklarımızı hepimiz 
açıkça yüklenelim. Lütfen, rica ediyorum Mec
lise getiriniz, burada konuşalım, burada karara 
varalım, Ben, kulağıma söylenen sözlerle insana 
kıyamam. 

Değerli sözcü arkadaşlardan, Hükümetin, 
kendi kendisine reform Hükümeti adını taktığı
nı, 6 ayda bâzı reformları getireceğini, fakat 6 
ay geçtiği halde bu reform tasarılarını Meclise 
sunmadığına işaret buyurdular. Hükümet pro
gramının 6 ncı maddesinde bu konuda Hüküme
tin beyanı şudur : 
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«Sayın üyeler; kısa ve uzun vadeli konuların 
ele alınmasında aşamalı bir strateji uygulana
caktır. Bu stratejide ilk aşama, reformlarla il
gili ilk atılımı teşkil edecek 6 aylık bir progra
mın uygulanması olacaktır. Bu 6 ay içinde te
mel reformlardan bugüne kadar hazırlıkları bel
li olgunluğa ulaştığı halde uygulamaya geçile
memiş olanlar üzerinde kesin kararlar alınacak
tır. Toprak reformu, eğitim reformu ve malî 
reformlar gibi konular da bu dönemdeki uygu
lamalar, daha uzun süreli reformların ilk adım
lan olacaktır.» 

Görüyorsunuz ki, burada tasarıları ilk 6 ay 
için Meclise getireceğiz diye bir iddia öne sürül
memiştir. İlk 6 ayda toprak reformu, eğitim 
reformu ve malî reformların ele alınacağı söy
lenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu reformlar ele alın
mıştır. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, toprak 
reformu öntedbirler tasarısı Yüce Meclisin Ge- -, 
cici Komisyonunda görüşülmektedir. Toprak 
reformunun asıl tasarısı hazırlanmaktadır. En 
erken Ocak ayında yüce huzurunuza gelebile
cektir. Ben dikkatle hergün takibediyorum. 
Ama, uzmanlar bana diyorlar ki: «Biz bir Me
celle gibi, bir kodifikasyon yapar gibi toprak 
reformu esaslarını hazırlıyoruz. Bizi çok sıkıştı
rıp aceleye getirmeyin.» Buradaki sayın sözcü
lerden biri de, toprak reformu öntedbirler tasa
rısına «Alelacele hazırlanmış.» dedi. Halbuki o 
dahi alelacele hazırlanmamıştı. Ya asıl toprak 
reformunu bu şekilde getirirsen, o zaman bir ge
cede hazırlanmış gibi bir tenkide mâruz kalabi
liriz. Onun için, gecikme varsa, eğer bu bir ge
cikme ise, boş durulduğu için değil, işin mahiye
ti icabı vakit aldığı içindir ve huzurunuza gele
cek tasarının eleştirilerinize daha az muhatabol-
ması için gösterilen dikkat dolayısiyledir. 

Malî reformlara gelince; Aralık ayı sonuna 
kadar malî reform sahasında vâdedilip de Mec
lise getirilmemiş tasarı kalmıyacaktır. Bu konu
da da Maliye Bakanlığındaki uzmanlar geceli -
gündüzlü çalışmaktadırlar. 

Vergi kanunu tasarıları denilen vergiler mev
zuunda değerli bir sayın sözcü, bizden önceki 
Hükümetle bizi aynı torbaya koyarak istihfaf 
etti. Ama, bizden önceki Hükümetin getirdiği 
bâzı tasarılar da reform tasarıları idi Bizim ge
tirdiğimiz vergi taşanlarının da bir balama bâ
zıları esaslı reform tasarılarıdır. Ama, daha tu

tam tamamlanmamıştır, Aralık ayı sonuna ka
dar tamamlandığı zaman göreceksiniz ki, Hükü
met bu konudaki vâ'dini de yerine getirmekte-
dii'. 

Eğitim reformuna gelince; eğitim reformu ~\ 
uygulanmaya başlanmış, kanuna ihtiyaç göste-
rilmiyen alanda uygulanmaya başlanmıştır. Hat
tâ kanuna ihtiyaç gören, Anayasa Mahkemesi 
karariyle özel okulları, özel yüksek okulları or
tadan kaldıran Anayasa Yüksek Mahkemesinin 
kararı neticesinde kanun gerektiği konuyu Yü
ce Meclise arz ettik, Yüce Meclis tasvibetti, uy
gulanmaya kondu ve bugün geçen seneden ka
lan 49 bin özel yüksek okul öğrencisi gencimiz 
okullara yerleştirilmişlerdir ve yüksek öğrenim
lerine devam etmektedirler. Bunlara katılan ye
ni öğrenciler de bu sene yüksek okullara gir
miştir. 

Ayrıca, üniversite reformu başlıbaşma esaslı 
bir reformdur. 

Görüyorsunuz ki, Hükümet, üniversite refor
munu hazırlarken, bir yandan Millî Eğitim Ba
kanlığında muhtelif akademilerden ve üniversi
telerden profesörleri, doçentleri toplayıp bir he
yetle çalışma yaptırmış, öbür taraftan üniversi
teler, kendi üniversiteler Kanunundaki imkân
larından faydalanarak kendileri bir tasarı hazır
lamışlardır. Şimdi, Hükümet bu iki tasarıyı bir-
'birine yaklaştırmaya çalışıyor. Bunu ya başaracak, 
ya başaramıyacak. Her halde bir tercih yaparak 
Yüce huzurunuza gelecek ve son tercihi Yüce 
Meclisiniz yapacaktır. Yani, eğitim reformu 
bahsinde de boş durulmamıştır. Hükümet, de
diğim gibi, geceli - gündüzlü Ibu reformu bir an 
evvel huzurunuza getirmeye çalışıyor. Eğitim
de, orta öğretimde yeni bir uygulama tarzına 
gidilmektedir. Bu sene deneme olarak bâzı ilk
okulların 8 yıllık öğretim şekline geçişi denen
mektedir. 

Sayın sözcü arkadaşlardan birisi benim bir 
sözüme takıldılar. Çok üzüldüm; o sözümden 
Yüce Meclisin, Yüce Parlâmentonun alınacağı 
bir mâna hatırıma gelse idi söylemezdim. Ben, 
parlömanter düzen içinde Hükümetin ve Mecli
sin görevlerinin Anayasalarla aynlmış olduğu
nu ve parlömanter geleneklerle de herkesin ne 
yapabileceğinin bilindiğini zannederek, buna 
inanarak konuşuyorum. Bana göre, benim ha
zırladığım, Hükümetin hazırladığı bir reform ta
sarısı belli bir ölçüden Tbaşka (bir şekle, öteye, 
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başka bir şekle .sokulduğu zaman bize göre ar
tık o, reform olmaktan çıkmışsa, (Bu bizim ken
di kanaatimizdir) demin söylediğim kaideye gö
re, Yüce Meclisin, Yüce Parlâmentonun irade
sine ya boyun eğilir, ya prensibine uygun gel
miyorsa çekilir gidilir. Başka yol var mıdır? 

Yüce Meçisin, kanun tasarılarını müzakere 
etmek, karara bağlamak, değiştirmek yetkisi, 
'her türlü tartışmanın dahi üzerindedir. Bu ko
nuda hatıra başka türlü bir şey gelmesine ben 
şaşıyorum. Ama, bir hükümetin kendisince ken
disi sorumluluk yüklenmiş, «Ben reform yapa
cağım, reform tasarısı getireceğim» demiş, ken
disince reform sayılmıyan bir netice ile karşıla-
ışilmışsa, e... 

'KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale Milletve-
kili) — Reform konusunu terk edip gitmesi lâ
zım. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Değil mi efendim? Terk edip gitmesi lâzım. Baş
ka yolu yok. 

Sayın sözcülerden birisi afyon konuisuna da 
temas buyurdular. Afyon konusunda Hükümet 
programında bizim ne [Söylediğimizi bir defa ha
tırlatmak istiyorum. Aynen şöyle demişiz; «Bü
tün dünya gençliği için kahredici bir âfet hali
ni almış olan afyon kaçakçılığının her şeyden 
önce insanlık duygularını incittiği inancında 
olan hükümetimiz bu mesele üzerine önemle 
eğilecektir. Afyon üreticilerine daha iyi bir ge
çim alanı gösterilecek ve destekleneceklerdir.» 
Bu, Yüce Meclisin tasvibine mazhar olan prog
ramdır ve şu anda hemen endişe duyan arka
daşları rahatlatmak için söyliyeyim, bu prog
ramın dışında ve gerisinde hükümet hiçbir dav
ranış içinde değildir. Tersine, afyon eken ve 
bizim kararımızla afyon ekmekten yasaklanan 
vatandaşlarımızın, afyon ekmedikleri zaman da
ha üst seviyede bir üretim, dalha iyi bir gelir 
sağlamaları imkânı yaratılacaktır. 

İSADETTİN BİLGİÇ (istanbul Milletvekili) 
— ikame ziraati nasıl olacak? 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım hassasiyet gösteriyorlar. 
Türkiye 1de 40 ilden fazla yerde afyon ekilir 
iken, biz 'hükümete geldiğimiz zaman bu, 7 ye 
inmiş 3 ilin de bu sene indirilımesi vadedilmiş 
olduğundan 4 ile inmiş durumda idi. Bu, 40 il
den 4 ile inerken ABD Hükümetinden her bi

ri için tazminat mı alınmıştır? Ben ve Hüküme
tim; haşhaşın yasaklanmasından dolayı o vilâ
yetlerde ekim yapan vatandaşların hiçbir zara
ra uğramamasını sağlamak için uğraşıyoruz, ça
lışıyoruz. Bizim aldığımız tedbir 1972 yılı Son
baharından itibaren etikili olarak uygulanacak 
bir tedbirdir. Biz şimdiden kararını aldık; he
nüz çalışma halindeyiz. Bu çalışma devam eder
ken ileri geri yapılan tartışmalar, eleştiriler 
bazen millî menfaatlere faydalı ölüyor, bazen 
de zararlı oluyor. Ben şu noktada Yüce Mecli
si temin etmek isterim ki; her halde afyon eki
cilerimiz bu yüzden daha alt bir gelir seviyesi
ne düşürülmiyeceklerdir. 

Ortak Pazar üzerinde de değerli sözcü arka
daşımızın bir işareti oldu. İşaret buyurdukları 
konuda müzakere devam etmektedir, müzakere 
konusudur. Müzakere bitmeden, şimdi nıe söy
lesem doğru olmaz. Müzakere bittiği zaman 
eğer tatmin edici bir netice aüınmazsa, tekrar 
ibu kürsüde konuyu derinliğine tartışırız. 

Değerli sözcü arkadaşımız geçim sıkıntısına 
da temas ettiler. Türkiye'de geçim sıkıntısı var
dır. Geçim sıkıntısı son senede artmıştır.. Bu
nun (çeşitli sebepleri vardır. Hükümetin de 
belki bu neticede kusıuıru olabilir, Hükümet Bsu-
•sıarıdıan muıarra, münezzeh olmıaik iddiasında 
hiçbir zaman olmamıştır. Şimdi biz, Hükümet 
olanak ©eşltli sebeplerle fiyat helezonunu yu
karıya doğru götüren etkenlerin üzerinde ça-
lışmialktayız. Bunları durdurucu tedbirikTiitn! 
ilmî olarak arıaştırılmiasına devam ©dilmek
tedir. Yeni bütçeyi huzıurıuınuza getirdiğiımiz 
sanman bir kısmımı arz etım'iış olacağız. Bür kıs
mı üzerinde de Plânlama Dairesi, illğili bakıan-
lılklaır çalışmıaiktıadıır. Her halde şu noktaya 
şimdiden işaret etmek isterim fei; fiyat artış
larıma, birçok arkadaşların temıas ettilkieri gibi 
% 66 oranında devalüasyon, Personel Kanunu 
ile 10 mlllyar Türk Lirasının dışlara piyasa
sına yeniden çıkarılmış, işçilerimizin dışardan 
mesut bir netice olarak gönderdikleri bugüne 
kadarki, 400 milyon doların 'Türk Parası kar
şılığı 6 milyarın da iştira piyasasına katılmış 
olması ve toplu sözleşmelerle olan tartışlar 
müessir olmuştur. Türkiye bir yıl zarfında 
piyasaya yenliden gelen 20 nıilyarMk bir iştira 
gücünü karşılıyacalk üretimi bir sene sarfında, 
6 ay, 8 ay zarfında sağlıyadak bir ekonomik 
düzende olsa idi belki bu fiyat (artışları fa» 
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ölçüde olmazdı. Ama, ne yazık ki; Türkiye bu 
düzeyde değildir. 

Tabiî bu fiyat artışları iyi bir tenkid, 
eleştiri vasıtası olmaktadır. Parlamento dışın
da da, Ibuiğün birçok gazetelerde «Son 11 
layda % 50 fiyat artışı oldu» diye bir yazı 
vardı ve iSanayi ve Ticaret Bakanlığının bir 
dairesinin bülteni de buna mesnedolarak gös
teriliyordu. Bu tamamen asılsız, mesnetten 
mahrumdur. O bültende bu neticeyi verecek 
ne rakam vardır, o bültende nıe de böyle bilir 
şey söylenmiştir, ilgili, sorumlu Bakam bulgun 
bu konuda gerekli açıklamayı belki şu saatte 
yapmış olacaktır. Enditşe duyan arkadaşlarımı 
raihatlamlak için söylüyorum artış % 50 değildir, 
omun çok çok altındadır, % 20 1er lilginıdıedıllr. 

arkadaşların şüphesiz fikirleri muhteremdir. 
Ancak kendilerinden rica öderim, «Bunu yap
mamalıydı da o 600 000 000 lirayı şöyle bulma
lı idi» diye bir de olumlu yol gösterme ile kar
şımıza gelseler hem bize yardım etmiş olurlar 
hem de memlekete hizmet eıfcmiş olurlar. 

FUAT TÜBKOĞLU (Van Milletvekili) — 
Beyin takımı var beyin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
siz 6 sene 'müddetle muhalefette kaldınız da ne 
vakit yol gösterdiniz? 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Sayın sözcü arkadaşımız; «sıkıyönetim dolayı-
siyle Hükümet sözcüleri yaptıkları konuşma
larda devlet ve idare şeklinin temelimden de
ğiştirilerek halifeliğin getirilmesini ve şeriat 
ahkâmının toplum hayatının her safhasında hâ
kim kılınmasını ve cemiyetimizin, Ortaçağ ka
ranlığına götürülmesini hedef alan çalışmalar
dan bahsetmişlerdi» diyor. Bunlara Hükümet 
açıklık versin, kimlerdir? Nasıl yapmışlardır? 
«Bunu yapmadığı için bütün müslüman kütlesi 
rencide olmaktadır» diyorlar. Hâşâ. Ne için 
müslüman kütlesi rencide olacaktır? Müslüman 
kütlesine hitabeden bir şey yoktur. Türkiye'
nin devlet idaresine halifeliği, şeriatçılığı ge
tirmek istiyenlere hitabetmiş bir sözdür. Bun
dan ne için o sözcü arkadaşım bu derece hassa
siyetle alınıyor, anlamıyorum. Müslüman küt
lesi her halde böyle bir endişe içinde değildir. 

Sayın hatip arkadaşlardan sıkıyönetimin 
sağladığı sükûneti şükranla karşılamakla bera
ber zabıta üzerinde de duranlar oldu. Zabıtanın 
Türk polisinin yıpratılmaması, şevkinin ve ce
saretinin kırılmaması lâzım geldiğine işaret 
buyuruldu. Hiç şüphesiz yıpratılmamalıdır. 
Şevki ve cesareti kırılmamaJlıldır. Hükümeti de 
bu konuda hassas davranmaya çağırdıkları 
için şunu söyliyeyim, Hükümet bu konuda 
hassastır. Ama, hiç kimse de kanunları çiğniye-
rek elindeki imkânları lalettayin, kanun dışın
da vatandaşların aleyhine kullanmaya kendi
sinde yetki göremiyecektir. 

Komünizm konusunda «militanları yakala
mak, muhakeme etmek yetmez» deniyor. El
bette yetmez; «bunlarla fikir alanında müca
dele etmek lâzım» elbette 'öyledir. Bunlarla 
fikir alanında Imücadele benim 'hergün sabah 
akşam (bu konuda Ibeyanat (vermemle olmaz. 
Türkiye'nin aydınlarının, seçkinlerinin bu ko-

Değerli sözcü arkadaşlarımdan, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin zamlarına değinenler de 
oldu. Filhakika, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
kemdi mamullerine kendi hizmetlerine zam 
yapmak zorunluğunda ıkalmaşlardır. Arkadaş
lar, Hükümet üşbaşma 'geldiği 'zaman ya açık 
finansmana gitmek, yahut da hizmetler den ve 
mallardan istifiade edenlere o malın maliyet 
fiatma göre tesbit edilmiş bir ücreti ödemeleri 
politikasmı seçmek durumunda idi. Bir örnek 
vereyim: 

Biz hükümete geldiğimiz zaman Türkiye 
Elektrik Kurumu için önümüze 1 200 000 000 
liralık bir yatırım programı getirilmiştir. Bu 
bizden evvel hazırlanmış bir programdır. Bu 
programın, Dünya Bankası ile yapılan bir an
laşmaya göre 600 000 000 unu Dünya Bankası 
verecek; ama şu şartla ki, 600 000 000 u da o 
teşekkülün kendi imkânları ile sağlıyacağı 
600 000 000 olacak. Bunun üzerinde çok dur- * 
duk. Ben bunu şahsan aylarca geciktirdim; bu
nun diğer fialtlara yapacağı tesirleri araştır
dık, hesabettirdik. Fakat, eğer bu elektrik ala
nındaki yatırımlar gecikirse, azalırsa Türkiye'
nin 1974 yılında büyük elektrik sıkıntısına dü
şeceğini görünce bu zammı yapmaya mecbur 
olduk. Çünkü, bu 600 000 000 lirayı ne Maliye
nin Merkez Bankasından para çekerek ödeme
ye, ne bütçenin kendi imkânları ile kapatması
na, ne ide başka alanda bir vergi koyarak 
kapatmaya imkân yoktur. Tabiî elektriğe zam 
olunca, onun tesisrleri ile diğer maddelere de 
icajbeden zamlar yapılmıştır. Bunu tenMd eden, 
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nuda (kendilerine düşen (görevi yerine getirme-
lerdyle (ölür; üniversitelerimizin, öğretmenle
rimizin, profesörlerimizin Ibu konudaki çalış-
ınâlariyle, yazarlarımızın bu konudaki (çalışana-
lariyle olur. 

'Komşu memleketlerde barınan gerillacılar 
vardır. 'Bugün dahi o oneımlekeıtlerdelki kamp
larda eğitim 'gören (gerillacılar aldığımız ra
porlara göne Vardır. IBu hükümetler nezdinde 
durmadan teşebbüslerde bulunmaktayız, ba-
zan Ibu (teeşbbüsiieri diplomatik yoldan yapıla
bilecek olaın teşebbüslerin en ileri Safhalarına 
götürmekteyiz. O memleketlerden bâzılarının 
ibir acaip Ihallerd var. (Arap 'tesanüdü ilcinde bu 
Filistin (gerillacılarına kendi memleketlerinde 
hariç ez memleket Ümtiyazı tanımışlar. Onların 
kamplarına ıo memleketin polisi, askeri giire-
miyor. (Böyle bir hal var. »Onun için bunlarla 
'bu konuda anlaşmak vıe arzu ©ittiğimiz neticeyi 
almak kolay ölmüyor. 

İMacera heveslilerinin 'Türk demokrasisini 
yıkıp yerine başka rejim koymak istedikleri 
bugün değil dün de vardı, bugün İde devam 
ediyor. (Hükümet Ibunlar karşısında hassastır 
ve Iher zaman IbeSm ücraatiyle, hem sözleriyle 
'Türkiye için en Iğüzel rejimin demokrasi re
jimi (olduğunu, parlamenter demokrasi oldu
ğunu bu nâçiz larlkadaşınız Iher fırsat düştüğü 
zaman söylemektedir. 

Elbette partilerin, politikacıların, Hükümet 
adamlarının, başbakanların yıpranmaları siya
si hayatta ve bilhassa demokraSiülerde ımukad-
derdir. İBu 'yıpranma derecesi (optimum noktaya 
'geldiği zaman İbir politikacı, Devlet adamı, 
Ibalkan, başbakan çekilmesini bilinse siyasi ha
yatına son vermeden çekilmiş olur. Ben bu 
kaideleri Ibütün siyasi hayatım boyunca hiç ha
tırımdan çıkarmadım, daima hatırımda tuttum, 
bugün de hatırımdadır. 

IBitr nokta üzerinde hassasiyetle durdular, 
haklan vardır. IHükümet, siyaset adamları, po
litikacılar kendi icraatlarının sorumluluğunu 
'Türk /Silâhlı (Kuvvetlerine yüklemekten Isakın-
ıma'lıidıriar. Elbette öyle olmalıdır. 

IBıen (ilk günden ışu ana ikadar hiçbir zaman, 
(hiçbir icraatın sorumluluğunu Türk (Silâhlı 
(Kuvvetlerine yükleomek istemedim. 'Bu kürsü
de sıkıyönetimin davranışları içinde övgü ko
nusu (olanların onlara aidolduğunu, tenkid ko
nusuna aidolanların sorumluluğunun bende 

olduğunu her zaman tekrar ettim. 'Komutanla
rımızın beyanı (karşısındaki hassasiyetimi de 
hu (kürsüde /gördünüz, Sorumluluk Ibenimldir de
dim. 'Ama şeref onlarındır ve bizim siyasi ic
raatımızla 'Türk (Silâhlı (Kuvvetlerinin hiçbir 
ilgisi yoktur. 'Türk ISülâhlı (Kuvvetleri (bizim 
siyasi (kararlarımız üzerinde hiçbir baskı yap-
malmışlardır, hiçbir arzunun baskı (şeklini al
masına meydan vermemişlerdir. Eğer (benim 
bu anlayışımda, benim bu konuşmamda başka 
türlü İbir anlayış, başka türlü İbir davranış şun
da veya bunda varsa, onun isorumîuluğu ttıe Hü
kümete, ne de 'Başbakana ait değildir. Herkes 
kendi görüşü ile başbaşa- (kalır. 

(Sayın sözcü arkadaşlardan (biri de, ibenim 
Anayasa değiştirilirken (Senatodaki (bir beyanı
ma değindiler; «(Sıkıyönetimsiz bir rejim için
de yaşıyabilmemiz için Anayasanın, değiştiril
mesi şarttır» dediler. (Ee. Anayasa değiştirildi), 
buna rağmen sıkıyönetimin uzatılması için ge
liyor. Ben sıkıyönetimsiz bir rejime geçebilme
miz için Anayasanın değiştirilmesi şarttır de
dim, ama Anayasa adı üstünde İbir anakanun-
dur, temel (kanundur. O değişikliğin imkân ver
diği (kanunlar hazırlanmaktadır, hazırlandıkça 
birer birer Yüce (Meclise gidecektir. 

Ancalk İbir şey daha ilâve edeyim; Türki
ye'nin sıkıyönetimsiz bir rejime 'geçmesi için, 
«sadece Anayasa değişirse her şey olur biter» 
Ben böyle İbir şey söylemedim. Ama o gün de
ğişmemiş olan Anayasanın behemahal değiş
mesi (bu yeniliklerin kabul edilmesi lâzımdır 
iki, kanun sahasında alınabilecek olan tedbirler 
alınsın dedim. Yüce Meclisler de bu görüşe ilti
fat ettiler, Anayaisa değişti. 

(Şimdi Anayasa değişikliğinin İmkân (ver
diği kanun değişiklikleri de (hazırlanmaktadır, 
Yüce Meclisin huzuruna hazırlandıkça getirile
cektir. 

Parlamenter düzende yaşamak (Hükümetin 
ve lonun başında bulunan bu arkadaşınızın yü
reğinden sökülemiyeoek bir arzusudur. !Parlâ-
manter düzene geçmek lâzım. IBu geçişin de bü
tün sorumlu arkadaşlar tarafından aynı anla
yışla kolaylaştırılması lâzım. 

Köklü reformlara (gidiliyor, bunları hazır
lıyoruz. Arz ettiğim (gibi bunların esaslı hazır
lıktan sonra Parlâmento önüne getirilmesine 
çalışıyoruz. 
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^â.îıâ,âa îsayın sözcü arkadaşlardan »birisi 
îbir iSıfeL^önetim savcısının sözleri ve davranışı 
iüze-riîfcide durdular. Hakikaten işaret ettik
leri, noktalar, üzerinde önemle durulacak beyan
lardı!'. Sıkıyönetim savcıları ve hâkimleri Hükü
metten direktif almaz. Sıkıyönetim Kanunu, Yü
ce Meclisin birkaç ay evvel çıkardığı kanun ma
lûmdur, ama bu kürsüden yapılan eleştirilerden 
her halde ilgili olanlar lâzımgeîdiği şekilde fay
dalanacaktır. 

«Köklü tedbirler alınmalı» diye işaret bu
yurdular. Köklü tedbirleri almak için var gücü-
anüzle çalışmaktayız. Sıkıyönetimin en kısa za-
ananda imkâriî&r elverdiği zaman kalkması lâ
zımdır. 

Biz «tüketicinin örgütlenmesini tavsiye eder-
iken tüketici örgütlenince her şey hallolur gibi 
te mâna kasdetmedik. Bir yandan tüketici ör-
'gütlenecek, öbür taraftan da gereken ekonomik 
köklü tedbirler alınacaktır. 

Kamu iktisadi Teşekküllerinin pahalı işlet
meler oldukları hususu öteden beri üzerinde du
rulan bir konudur. Biz de Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin yeni bir şekil almaları için kurdu
ğumuz heyetin raporunu Hükümette müzakere 
«etmekteyim. Umuyorum ki, önümüzdeki aylarda 
"bir net&eye varacak ve Yüce Meclisin takdirine 
hwa& arz edeceğiz. 

Hukuka bağlı Devlet olmanın önemi üzerin
de duran arkadaşa bilhassa teşekkür etmek iste
rim. Her şart altında medeni bir toplumda hu
kuka bağlı kalmak lâzımdır. Hukuka bağlılık 
aynı zamanda o toplumun medeniyet ölçülerinin 
sınırını gösterir. Biz de bu konuda âzami dikka
ti gösterdiğimizi zannediyoruz. 

Bütün aşırı uçlara karşı hassasız. Ama yalnız 
Hükümetin hassas olması kâfi değildir. Bir mem
leketin bütün toplumu; bilhassa aydınları, ya
zarları, öğretmenleri, profesörleri bu konuda gö
revlerini yaparlarsa daha kolay ve daha çabuk 
neticeye varılır. 

Parlamentolar hakkındaki bu sayın sözcü ar
kadaşımızın hassasiyetini anlayışla, hürmetle 
karşılıyorum. Kendilerini bir kere daha temin 
etmek isterim ki, Hükümet Parlamentoya karşı 
saygıdan başka bir düşünce veya duygunun na
sıl hatıra gelebileceğini dahi düşünmek istemez. 
Parlamentolar müzakere yeridir, karar yeridir, 
damgacı değildir, taşdikçi değildir, tamamen be-
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raberim. Herkes kendi sorumluluğu içinde kendi 
vazifesini yapar. 

YÜKSEL MENDERES (Aydın Milletvekili) 
— Karaosmanoğlu'nun beyanatından bahsedin. 
Yardımcınızın beyanatını unutuyorsunuz. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Tenkid hürriyeti elbette tam olmalıdır, hiç kim
senin bu noktada başka türlü bir düşüncede ola
cağını ben tasavvur bile edemiyorum. Sayın söz
cünün sözlerini bitirirken izhar buyurduğu te
menniyi «başka niyet ve maksatların aranılma-
ması» temennisini kendilerini temin ederim ki, 
gayet iyi anladım. Hiçbir başka maksat ve niyet 
aramak - eğer bu arkadaşınıza, Hükümete matuf 
idiyse o söz - ne niyeti vardır, ne istidadı var-
dn*. Bilâkis kendilerine teşekkür ediyorum. 

Büyük Parlâmentonun sayın grupları, sayın 
üyeleri; 

Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması yolun
da Hükümetin getirdiği öneriye iltifat buyurur
larsa Hükümet kendilerine şimdiden şükranları
nı arz etmektedir. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından, al-
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı tarafından ve
rilmiş olan yeterlik önergesi bir tezkere ile geri 
alınmıştır efendim. 

Sayın Feyzioğlu, Millî Güven Partisi Grupu 
adına ikinci defa söz istemişlerdir. Buyurunuz 
efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Birkaç noktayı berraklığa kavuşturmak için 
huzurunuzdayım. Sayın Başbakan, eleştirileri, 
temennileri birer birer ele alarak cevaplar ver
diler. Bunlar arasında benim temas etmiş oldu
ğum bir konuda ferahlık verici ve gerekli teşeb
büslerin diplomatik kanaldan yapıldığını ifade 
eden beyanları oldu. 

«Komşu memleketlerde silâhlı saldırı için 
eğitim gören Türk vatandaşları vardır, bu faa
liyet devam etmektedir. Komşu evinde paçavra 
tutuşturup bizim çatımıza fırlatan kimselere ve
ya buna izin veren yöneticilere dost gözüyle bak
mak mümkün değildir. Dostluk, kardeşlik nu
tuklarının altında yatan bu gerçek bizi hareke
te sevk etmelidir.» demiştim. 

Diplomatik teşebbüsleri en kesin şekilde yap
tıklarını ifade buyurdular. Anlaşılıyor ki, karsı 
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taraf, bunları eğitenler, Filistin gerillâ teşkilât
larıdır. Bu Filistin gerillâ teşkilâtlarına Arap-
lararası tesanüt sebebiyle meselâ Suriye toprak
larında bir serbesti tanıdık, hariç ez memleket 
muamelesi yapıyoruz, onların üstlendirdikleri, 
faaliyet gösterdikleri yerlere Suriye Devleti ola
rak arazi bizim olmakla beraber karışmıyoruz, 
faaliyetlerinde onları serbest bıraktık tarzında 
bir müdafaa yapıyorlar. Sayın Başbakanın sö
zünden çıkardığım sonuç budur. Hariç ez mem
leket muamelesi gördükleri anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Suriye Devleti veya başka bir Orta - Doğu 

Devleti kendi arazisinde soydaşlarına, Arap mil
liyetçilerine veya Filistin teşkilâtlarından çeşit
li temayüllerde olan Maocu veya başka temayül
lerde olan teşkilâtlara - biliyorsunuz bunların 
sayıları pek çoktur - hariç ez memleket muame
lesi yapmakta kendisini serbest hissedebilir. 
Araplararası tesanüt duygusuyla şu veya bu teş
kilâta, Filistin teşkilâtına kendi toprağında bir
takım olağanüstü yetkiler tanıyabilir. Yalnız 
bunlara söylenecek olan söz kanaatimizce şudur: 
Filistinlilere istediğiniz yetkiyi tanıyabilirsiniz, 
ama bu örgütlere komşu bir devletin, büyük bir 
devletin, dost bir devletin vatandaşlarını safla
rınıza aldığınız, kamplarınızda silâhlı eğitime 
tabi tuttuğunuz takdirde müdahale ederiz. Çün
kü Suriye Devleti bu yüzden birtakım belâlara 
mâruz kalabilir. Bizim başımıza lüzumsuz yere 
bir gaile açabilirsiniz. Bırakınız bunları, bunlar
la uğraşmayınız, böyle bir durum tesbit edersek 
müdahale etmeye mecbur oluruz demelidirler. 

Bunu demek Suriye Devlet adamlarının iyi 
komşuluk vazifesidir. Türkiye'ye karşı ifade et
mekten hiçbir zaman fariğ olmadıkları dostluk 
vazifeleridir. Araplara tanıdıkları haklarla Türk 
vatandaşlarını bu örgütlere kabul etmek ve bu 
kamplarda silâhlandırmak, eğitime tabi tutmak 
arasında büyük bir mahiyet farkı vardır. Bunun 
kendilerine anlatılmış olduğunu, daha yetkili 
bir dille, anlıyacakları bir dille anlatılmaya de
vam edileceğini tahmin ediyorum. 

Arkadaşlar, bu faaliyetler tabiî ahvalden sa
yılır hale gelirse ve Türk vatandaşları komşu ül
kelerde bu çeşit faaliyetler için örgütlendirilip 
silâhlandırılmaya bir defa alışılırsa bugün Tür
kiye'nin nispî olarak çok daha kuvvetli olduğu 
bir durumda bu faaliyetler devam ederse yarın 
başımıza ne gibi gaileler açılabileceğine bir defa 
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I daha Yüce Meclisin dikkatini çekmek istiyorum. 

Bugün Arap devletleriyle İsrail savaş halinde
dir. Suriye'nin bir kısım toprakları komşusu
nun işgali altındadır. Düşman kuvvetleri Suri
ye'nin başkentine yakın bir mesafeye kadar 
sokulmuşlar, mevzilenmişlerdir. Diğer Arap dev
letleri aynı şekilde bir savaşın eşiğindedirler, 
karşılıklı savaş nutukları söylenir hale gelmiş
tir. Bu durumda dahi bölgenin en güçlü Dev
leti olan Türkiye kendisine karşı bu çeşit silâhlı 
sübversif faaliyetlerin komşu topraklarda yapıl
masına mâni olamazsa bu devletlerin yarın daha 
rahat çalışabilecekleri bir ortamda bize karşı 
benzeri faaliyetleri çok daha geniş çapta sürdür
melerinden endişe edilebilir. Bu itibarla yine 
Sayın Hükümetten rica ediyorum, bu konuda 
bütün ağırlığımızı koyalım, gerekli bütün dev
letler nezdinde ağırlığımızı koyalım ve bu faali
yetlerin sona erdirilmesinde dost ülkelerin ken
dilerine düşen vazifeyi yapmasını temin edelim. 

Sayın Başbakan toprak reformu tasarısının 
I hazırlanmakta, itina ile hazırlanmakta olduğunu 

ifade ettiler. Tasarının büyük bir dikkat ve iti
na ile hazırlanmasından ancak derin bir mem
nunluk duyarız. Bu tasarının biran evvel Yüce 
Meclise gelmesi temennisi, tasarının acele hazır
lanması temennisi mahiyetinde anlaşılmamalıdır. 
Hiç değilse bizim temennnimiz bu konuda şu ola
caktır : Elbette itina ile hazırlansın fakat biran 
evvel asıl tasarı gelsin. Çünkü öntedbirler tasa
rısı asıl tasarı ortada olmadığı için birçok yan
lış anlamalara, birçok tedirginliklere yol açmış
tır. Ve unutmamak lâzımdır ki, bizzat Hüküme
tin imzasını taşıyan ve Bakanlar Kurulunun 
resmî bir kararnamesi şeklinde Devletin Resmî 
Gazetesinde yayınlanmış olan bir netin Kasım 
ayı sonunda toprak reformunun asıl tasarısının 
Meclise sevk edilebileceğini vadetmiştir. Bu 
Hükümetin resmen imzasiyle Devletin Resmî Ga
zetesinde yapmış olduğu bir vaittir. Bu itibar
la tasarının Kasım ayı sonuna yetiştirilemese bi-

ı le bu va'di fazla ihlâl etmiyecek bir süre içinde 
mümkün olan en kısa süre içinde Yüce Meclise 
gelmesinde fayda vardır. Hem toprak reformu 
gibi lüzumlu bir reformun gecikmeden yapıla
bilmesi için, hem de asıl reformun anahatlarınm 
ortaya çıkması suretiyle belirmiş olan çeşlitli te
dirginliklerin, müphemiyetlerin, yanlış anlama
ların ortadan kalkması için. 
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Üniversite tasarısı konusunda Sayın Başba
kan Hükümetçe hazırlanmış olan metinle üniver
sitelerin hazırlamış oldukları ortak tasarı arasın
da bir ortalama, bağdaştırıcı, uzlaştırıcı formül 
aradıklarını ifade ettiler. Bu beyanlarını büyük 
bir memnunlukla kaydediyoruz. Hükümetçe ha
zırlanmış olan tasarı hakkında basına intikal et
miş birçok bilgiler vardır. Üniversite mehafi-
linde ortaya çıkmış olan büyük tereddütler, bü
yük endişeler vardır. Bu endişelerin bir kısmına 
hak vermemek mümkün değildir. Üniversitelerin 
.hazırlamış olduğu tasariyle Hükümetin hazırla
nmış oldu§u tasarının faydalı yönlerini üniversi
telerimizi geriye değil, ileriye götürecek, yönle-
-Tİni bağdaştırıcı bir formül bulması gerçekten 
arzuya şayandır. Anarşi tohumları ekmiyecek, 
yeni anarşi tohumlarını ekmiyecek, üniversitele
rimizin huzur içinde çalışmasını sağlıyacak, üni
versitelerimizi birer orta öğretim müessesesi du
rumuna götürmiyecek, 1933 te Büyük Atatürk'
ün yaptırmış olduğu ve üniversitelerimize ger
çekten çağın seviyesine ulaşma bakımından bü
yük bir hız ve hamle kazandırmış olan reformun 
da şu noktada veya bu noktada gerisine Türki
ye'yi getlrmiyecek bir tasarının ortaya çıkacağı 
ümidi&i muhafaza ediyoruz. 

Bu arada Sayın Başbakandan bir ricam ola
cak. Üniversitelerle ilgili tasarının rahatlık için
de, huzur içinde hazırlanabilmesi ve T. B. M. 
Meclisinde bu rahatlık içinde konuşulup olgun-
laştırılması için acaba daha evvel Hükümetin 
düşünmüş olduğu üniversitelerin Malî sıkmtıla-
riyle ilgili avans kanunu veya benzeri bir önka-
nunun ayrıca sevk edilmesi yolundaki düşünce
leri nedir? 

Sayın Başbakan bir üniversite mensubudur. 
Üniversite mensuplarının feragatli çalışmalarını 
yakından bilir. Muhterem arkadaşlarım, Perso
nel Kanununun dışında kalmış olması yüzünden 
üniversite mensupları bugün akla sığmıyacak 
adaletsizlikler karşısındadır. Bir ilkokul veya 
ortaokul mezunu Devlet görevlisinin almakta ol
duğu ücretten çok daha az ücretle çalışmaya 
mecbur, doktora yapmış, doçentlik yapmış ve 
yalnız Türkiye'de değil, yurt dışında da daima 
iş bulabilecek seviyede ilim adamlarımız vardır. 
İlim aşkiyle, kariyerin, mesleğin cazibesiyle diş
lerini sıkmakta ve mesleğe devam etmektedirler. 
Fakat üniversite rektörlerinin almakta oldukla
rı, hiç değilse bir kısım klasik üniversitelerin 

rektörlerinin almakta oldukları ücretle, profe
sörlerin ve doçentlerin almakta oldukları ücret
le bugün meselâ belli bakanlıklarda daktilo hiz
meti gören vatandaşların veya bundan çok daha 
basit işleri gören vatandaşların almakta olduk
ları ücretleri mukayese etmek dahi bu ıstıraba 
biran evvel son vermek lüzumunu ortaya koyar. 

Daha evvel Hükümet bir tasarı hazırlamıştı, 
üniversite mensuplarının malî durumlarını ıslah 
etmek için ve bunu sanıyorum Meclise kadar 
göndermişti. Fakat sonradan bu geri alındı. Zan
nediyorum ki, bu konuda Meclisin önüne bâzı 
şeyler geldi veya yanılmıyorsam Meclis komis
yonlarına geldi fakat iki defa bu tutum değişti. 
Bir avans kanunu mu getirirler, yoksa üniversi
telerle ilgili malî durumu ayırmak suretiyle bir
an önce birkaç maddelik bir kanun tasarısı ha
zırlayıp bunu mu getirirler, avans kanunu dahi 
şimdilik meseleyi halledebilir, asıl Üniversiteler 
Kanununda malî hükümler daha köklü bir dü
zenlemeye kavuşturulmak üzere şimdilik müza
yaka durumuna son verecek bir tedbir alınma
lıdır. 

Sayın Başbakanla Avrupa Konseyinde bera
ber çalıştık. Beyin göçü hâdisesinin gelişmeye 
muhtaç ülkeler için ne kadar önemli bir hasta
lık olduğunu, ne kadar büyük bir dert olduğunu 
bilirler. Sizi temin ederim ki, Türkiye'de beyin 
göçü hızlanmaktadır ve bu hızlanma üniversite 
mensuplarının içinde bulundukları malî müza
yaka ile yakından ilgilidir. Kimi anarşiden bez
mekte, kimi* ev kirasını verdikten sonra ekmek 
parası bulamamaktan bezmekte ve kendisini 
mesleğine hasretmek istediği halde birtakım yan 
gelirler temini peşinde, meslekiyle mütenasibol-
mıyan işler peşinde koşmaktan ıstırap duymak
tadır. Bütün Devlet memurları mademki bir sta
tüye kavuşturulmuşlardır, eğri, doğru adaletli 
veya adaletsiz, buna elyak olan üniversite men
suplarının da bundan istifade etmesi lâzımdır. 
Birkaç üniversite mensubunun hatalı hareket et
miş olması - ki, onların karşısına hatırlarsıma 
bu Mecliste en erken dikilenlerden biri benim -
bâzı üniversite mensuplarının hatalı hareket et. 
miş olmaları ciddî surette mesleklerine bağlı 
olarak ilmî vazifelerini yerine getiren binlerce 
üniversite mensubuna yanlış gözle bakılması ve 
onların bu haklarının ödenmesinin gecikmesi 
için sebep teşkil etmemelidir, 
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Sayın Başbakandan tekrar istirham ediyo
rum, bunu ayrı bir metin halinde getirirlerse 
Meclis bütçe müzakereleri arasında süratle bu 
meseleyi halledebilir ve Üniversite Kanununun 
çok serinkanlı olarak ayrıca konuşulması ve en 
mükemmel şekilde çıkması sağlanabilir. Sayın 
Başbakanın biraz evvelki beyanını bu bakımdan 
bir teminat olarak kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi konulara 
ister istemez temas edildi bu müzakere sırasın
da. Sayın Başbakan da pahalılığın sebepleri üze
rinde durdular ve Hükümetin de bâzı kusurları 
olabileceğini, Hükümetin de kusurdan muarra 
olmadığını ifade ettiler. Araştırıyoruz, tedbirler 
alıyoruz dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türk vatan
daşlarım her konudan fazla ilgilendirir hale gel
miş olan iktisadi smkıntınm, geçim sıkıntısının 
ve bununla ilgili daha büyük, daha geniş çapta
ki iktisadi meselelerin bu Mecliste bir genel gö
rüşme ile ele alınmasında fayda mütalâa ediyo
ruz. Bu istikamette bir genel görüşme önergesi 
de hazırlamış bulunduğumuzu arz etmek istiyo
rum. Bu genel görüşme önergesi sadece hâdise
lere ışık tutmak, Meclisin çeşitli kanatlariyle 
görüşlerini serbestçe, açıkça, etraflıca ortaya koy
masını, Hükümetin görüşlerini ortaya koyması
nı, fikirlerin çatışması, ortaya konulması saye
sinde gerçeklerin daha berrak ortaya konulabil
mesi ve tedbirlerin daha isabetli alınması ama
cına yönelmiş bir genel görüşme olacaktır. Hü
kümet ve muhterem gruplar bu önergenin önce
likle konuşulmasında yardımcı olurlarsa vatan
daşlarımızın T. B. M. Meclisinden beklediği bir 
ilgiyi ve bir hizmeti göstermiş oluruz. 

Polis konusunda temennilerde bulunduk. Sa
yın Başbakan bunlara katıldılar. Sözlerimin ara
sında polisin dirayetle, cesaretle ve - altını çize
rek ifade etmiştim - kanun dairesinde vazife gör
mesi için her türlü imkânla teçhiz edilmesi lâ
zımdır. Konuşmamda (kanun dairesinde) sözü 
vardı. Sayın Başbakan da bu nokta üzerinde 
durdular. Şüphesiz kanun dairesinde olacaktır. 
Fakat polisin manen ve maddeten yıpratılmama
sı, vazife göremez hale düşürülmemesi gereği Sı
kıyönetim idaresi ebedi olmadığına göre Türki
ye'de huzurun, asayişin sağlanması için vazge
çilmez bir şarttır. Bunun üzerinde tekrar duru
yorum. 

Hükümetin iktisadi konulardaki veya siyasi 
konulardaki tutum ve icraatının sorumluluğunu 
Silâhlı Kuvvetlere yüklememek lâzımdır konu
sunda Sayın Başbakanla hemfikir olduğumuzu 
görüyorum. Bu memnuniyet verici bir cHıru::ı-
duı\ 

Değerli arkadaşlarım, bâzı Hükümet üyele
rinin beyanlarını Sayın Başbakanın dikkatle in
celemelerini rica ediyorum. T. B. M. Meclisine 
karşı saygı bakımından da, T. B, M. Meclisine 
değil ama Silâhlı Kuvvetlere dayanarak birta
kım icraatı yapıyoruz intibaını yaratmak için 
veya bu intibaı yaratacak şekilde beyanlarda bu
lunulmaktadır. Bunları Türk Silâhlı Kuvvetle
rini lüzumsuz yere, Hükümetin bizzat Başbakan 
tarafından hatalı olabileceği veya lasmen hata
lı olduğu kabul edilen iktisadi icraatının sorum
luluğunun, yıpranmasının yüklenilmesi gibi bir 
zararlı sonuç doğurabileceği endişesiyle dedik 
ki: Hiçbir politikacı, ne Hükümet üyeleri, ne 
Hükümet üyeleri dışındaki bir politikacı mevcut 
iktisadi veya siyasi şartların sorumluluğunu 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kapışma bırakmak 
yoluna gitmemelidir. Türk Silâhlı Kuvvetlerini 
bu münakaşaların dışında bıraktığımız takdirde 
Türk Silâhlı Kuvvetleri yıpranmıyacak ve mem
leket rahat edecektir. Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin alternatifi yoktur. Her bakanın alternatifi 
vardır, her siyasetçinin alternatifi vardır, her si
yasi partinin alternatifi vardır ama Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin alternatifi yoktur. Onu esirge
mek zorunluğu kesin bir zorunluktur. Bu ihti
yaçladır ki bu konuya temas ettik. 

Bundan sonra Hükümet iktisadi konularda 
tedbirlerinin veya hazırlamış olduğu ve kendi 
başına hazırlamış olduğu, Silâhlı Kuvvetlerden 
muhtevası hakkında bir direktif almadan kendi 
başına hazırlamış olduğu bir tasarının şu veya 
bu maddesinin savunulmasında kendi bilgisine, 
kendi gücüne dayanmalı, bunun dışında başka 
birtakım makamları sorumluluğuna ortak etmek 
gibi sakim, Hükümet bakımından da, müessese
ler bakımından da sakim bir yola asla tevessül 
etmemelidir. Bu ricamı tekrarlıyarak huzuru
nuzdan ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim. (M. G. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu, gönderdiği
niz bir tezkere ile içişleri Sayın Bakanının ko
nuşmasında aşırı sağın tahribatı ile ilgili her-
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hangi bir örnek vermediği halde konuşmasının 
sonunda aşırı sağın devleti yıkmak gayreti içe
risinde bulunduğu şekilde beyanda bulunduğu
nu ifade ile bu beyanının, bu tesbitinin açıklan
masına delâletimizi istiyorsunuz. Benim böyle 
bir yetkimiz olmadığı için bir işlem yapamıyo
rum efendim. 

Yeterlik önergesi gelmiştir okutuyorum efen
dim. 

FATMA HİKMET İSMEN (O. Senatosu Ko-
caleli Üyesi)— Aleyhte söz istiyorum efendim. 

CELAL KARGILI (içel Milletvekili) — Ben 
de aleyhte söz istedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İşmen'in uzak
ta olduğu halde daha önce sesini duydum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Sayın Başkanlığına 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

ilhan Darendelioğlu 
İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Başka bir önerge. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Müzakere konuşu, aydınlığa kavuşmuştur. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 
Ankara Milletvekili 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Önerge aleyhinde grup adına söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Grup adına buyurunuz efen
dim. 

A. P. GRUPÜ ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Burada Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılma
sı konuşumda yapılan müzakereler sırasında, 
sıkıyönetim konusunun dışında reform konu
larına ve hayat pahalılığı konularına temas edil
miştir. Bilhassa hayat pahalılığı konusuna te
mas edildiği gu sırada Sayın. Başbakanın ifa
deleri arasında Hükümette, Adalet Partisi Hü
kümetinin bulunduğu sırada yaptığı icraatla 
ilgili bâzı konulara temas edilmiştir. Bu temas 
edilen konuların mahiyetinin tam mânası ile an
laşılabilmesi ve bugünkü hayat pahalılığı üze

rinde ne gibi tesirler icra ettiği veya etmediği 
konusunun açıkça ortaya konulması için, gru-
pumuz adına daha önce riyasetten söz istemiş 
bulunuyordum. 

Bir arkadaşımız bu konuda Adalet Partisi 
hükümetlerinin bugünkü hayat pahalılığı ile il
gili olarak gösterilen icraatı hakkında izahat 
vermek mecburiyeti içerisinde bulunmaktadır. 
Yüce Meclisin bu durum karşısında bizim ko
nuşma imkânımızı sağlamak bakımından rica 
©diyorum yeterlik önergesi k?,bul edilmemeli
dir. Bunu hassaten rica ediyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik cnergeciri 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

FATMA HİKMET İSMEN C. Senatosu Ko
caeli Üyesi,) — Oylıyamazsmız Sayın Başkan. 
önerge aleyhinde konuşmak istemiştim. 

BAŞKAA' — Bir grup istediği için önünüze 
goçti efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN C. Senatosu Ko
caeli Üyesi^ — Grup, kişisel, olur mu efendim?. 

BAŞKAN — Olur efendim. Buyurun efen
dim. Adalet Partisi Grupu adına Sayın Bayar. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ BAYAR (Sa
karya Milletvekili^ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sıkıyönetimin uzatılması ile ilgili olmıyan 
hususları da ka.psıyan bir müzakere ortamında 
özellikle Sayın Başbakanın grup sözcülerine ce
vap arz ederken temas ettikleri-hususlar zuhur 
etmese idi, huzurunuzu müzakerenin bu geç saa
tinde işgal etmek niyetinde değildik. Ancak.. 

BAŞKAN — Sayın Bayar bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

Efendim, Sayın Bayar'm konuşmasını kes
mek mecburiyetinde kaldım. Çalışma saatimiz 
doldu. Devamı Yüksek Heyetin kabulüne bağ
lıdır. Bu hususu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Buyurun efendim devam ediniz. 
A. P. GRUPU ADINA NURİ BAYAR (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Baş
bakanın muhtelif vesilelerle ezcümle bayram 
münasebeti ile bir gazeteciyle yaptığı beyanlar 
içinde de mevcut bulunan bâzı hususlar, bu mü
zakere münasebeti ile bu kürsüden de tekrar 
ifade edildi. 
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Sayın Başbakan^ «on günlerde büyük şikâ
yet konusu olan hayat pahalılığı, fiyatlardaki 
durdurulamıyan artışlar münasebeti ile özel
likle personel reformunun malî portesinin ve 
Ağustos 1970 tarihinde yapılan devalüasyo
nun etkisinden ısrarla bahsetmektedirler. 

Sayın Başbakanın ve özellikle Hükümetin 
kanaatine göre «Türk ekonomisi personel re
formu ile 10 milyara baliğ olan - kendi ifade
leri ile - baliğ olan bir malî transfere müteham
mil değildir. Bu büyük bir satmalma gücü ya
ratmıştır, istihsal faktörü bu satmalma gücünün 
gerisinde kalmıştır, o itibarla hayat pahalılığının 
sebeplerinden biri budur» 

Muhterem arkadaşlarım, bu beyan, bu dü
şünce tarzı aslında ekonomik değildir. Bunu 
ekonomik kabul etmek iktisat ilminin, ekonomi 
kurallarının yanlış anlaşılması, ona yanlış mâ
nalar verilmesi şeklinde tefsir edilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu personel reformu 
meselesini huzurunuzda sizi fazla sıkmadan 
bir dile getirmek, bir açıklığa kavuşturmak, bu
nu bir vuzuha eriştirmek gerektiğine inanıyo- -
ram. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 yılda kamu ke
simimde çalışan personele 10 milyar olduğu söy
lenen brüt transferin, - kaldı ki bu hesaplar 
çıkınca anlaşılacaktır ki, net transfer olarak 
C. milyarı geçmiyecektir -. Eğer, bütçe vasıtası 
ile yapılıyorsa, sağlam kaynaklarla finanse edil
miş bir bütçe vasıtası ile yapılıyorsa, enflâsyo-
nist baskı yapma etkisinin nereden çıktığını 
izah etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, plânlı dönemde bu 
isle iştigal eden değerli arkadaşlarımın çok ya
kından bileceği gibi, her yıl hükümetler oturur
lar Yüksek Plânlama kurullarında, daha evvel 
Plânlama Teşkilâtında, Maliyede otururlar 
bir önümüzdeki yılm - nitekim şimdi yapıldığı 
gibi - 1962 nin daha evvel 1971 in genel denge
sini hazırlarlar. Bu genel denge içinde Devle
tin harcama eğilimleri ile kaynakları denge-
leştirilir. Bu denge tesis edildikten sonra büt
çeler ve program ilân edilir, bütçeler Büyük 
Millet Meclisine verilir. 1971 bütçesi ve 1971 
program dilimi de işte bu kaideye göre hazır
lanmıştır. Yaini, Türkiye'nin 1971 yılında yatı
rım tarzında veya cari harcama şeklinde yapa
cağı harcamalarla bu harcamalara karşılık kay
naklan bu dengenin içinde gösterilmiştir. Bu 
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dengeye göre de 1972 plânı denkleşmiştir. Bu 
denge içinde sağlam kaynakları bulduğunuz sü
rece, böyle bir denge içinde, hangi tesirle per
sonel harcamalarının enflâsyonist baskı yap
ması mümkündür? Burada sorulacak sual şu
dur : 

Tesbit ettiğimiz bu dengede, 1971 malî yılı 
kaynaklarını tesbit ederken,, bulduğunuz im
kânlar sağlam kaynaklar mıdır?. Yani, perso
nel reformunu finanse ettiğiniz kaynaklar, sağ
lam kaynaklar mıdır? Sorulacak sual budur. 
Bunun için elinizdeki endikatörler ne onu da 
arz edeceğim değerli arkadaşlarım. Muhterem 
milletvekilleri, sayın senatörler. Bunun endi-
katörü, Devletin 1971 yılı ile tahsil etmeyi ta
sarladığı gelirlerin trendidir. 

Şimdi huzurunuzda büyük bir hulûs ile 
ifade etmek mevkiindeyizki, - rakamlar meyda
na çıkmıştır - 1971 bütçesi gelir tahminleri son 
derece reel şekilde psikolojik ve ekonomik dışı 
sebeplerin Türk ekonomisine hükiimferma ol
duğu bir yılda, bu tahsilat seyrini göstermek
tedir. 1971 yılı gelir ve tahsilat seyri, bütçenin 
öngördüğü tahminleri aşarak seyretmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yılda 100 milyon lira 
tahmin edilen Oto Alım Vergisinin daha bugün
den 200 milyona baliğ olduğunu ifade etmek,, 
bunu vuzuha getiren bir değerli örnek olur. 
Yılda 8,5 milyar liralık tahsilat beklenen Ge
lir Vergisinin yıl sonunda 10 milyarlık bir tah
silat hacmına baliğ olacağını, Maliye Bakanlı
ğının değerli uzmanlarınca yapılan ilk 6 aylık 
tahsilat eğilimlerinin verdiği araştırma tesbit 
etmektedir. 

Bir başka endikatör; uygulandığı ay 8 mil
yon tahsilat temin eden bizim meşhur Finans
man Kanununun bir parçası olan İşletme Vergi
si. Son ay itibari ile 35 milyona baliğ olan bir 
rakamla Türk milletinin, kamu oyunun gözü 
önündedir. 

O itibarla değerli arkadaşlarım, personel re
formu ile bu söylediğimiz şartlar muvacehe
sinde sağlam kaynaklarla denkleştirilmiş bir 
program döneminde, yatırımlarınızı ona göre 
tesbit etmişsiniz, cari harcamalarınızı ona göre 
tesbit etmişsiniz, transfer harcamalarınızı ona 
göre tesbit etmişsiniz, bir denge yapmışsınız ve 
bu dengenin malî şartlan da sağlam kaynak
larla realize edilmekte iken, personel reformu 
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ile finanse edilen, enj ekte edilen yeni satmal- I 
ma gücünü bugünkü hayat pahalılığının me
sulü saymafk, doğrusu mantıkî bir izah tarzı gibi 
görünmese gerektir. 

Muhterem .arkadaşlarım, bu Parlâmıenıto iki 
önemli hadise ile karşılaşmıştır. - 1969 dönemi 
itibarı ile söylüyorum - birisi, personel reformu
nu realize eden Parlâmento olarak, diğeri - bu
nu bilerek söylüyorum - bir sıkıyönetim mü
zakeresinin hudutları içinde tartışma imkânı
nın sınırlı olduğunu bilerek söylüyorum. Da
ha geniş bir tartışma plâtformu temin edildiği 
zaman bu personel reformunun bu Parlâmento 
için nasıl bir gurur ve iftihar vesikası olduğu
nu mutlaka savunacağız ve söyliyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Karayollarına ilk de
fa işçi olarak giren bir vatandaşımıza ayda net 
1 100 lira ücret veriyorsunuz. Türkiye'de uygu
ladığınız, asgari ücret rejimi ile işçiler için uy
gulanan ücret politikanız bu. Karayollarına ilk 
giren bir işçi bugün net 1 100 lira para alır. 
Ancak bir yüksek mektep mezunu yeni per
sonel rejiminin getirdiği imkânlarla ilk defa 
devlet hizmetine girerken ancak Karayolların
da işçiliğe duhul eden bir vatandaşımız kadar 
ücret alma imkânına kavuşmuştur. 

Muhterem arkadaşlraım, 250 - 300 liralık üc
ret dilimleriyle 1971 şartlarında memur istih
damı mümkün görülüyorsa, işte bu suallerin 
cevabı alınmalıdır. Bunun dışında, Türkiye'de 
bu suallerin cevabı alınmadan, 1971 şartlarını 
havi Türkiye'de,, ilk defa işe giren bir yüksek 
okul mezununa 1 100 liranın dununda hangi üc
reti vereceksiniz? 250 veya 300 lira ile memur I 
istihdam imkânını bulacak mısınız? Bu sualle- 1 
rin cevabını almadan, Türkiye'de rahatlıkla ve 
âdeta bir dil alışkanlığı ile, personel reformu
nun malî portesini tartışmak anlamsızdır. Bu 
suallerin cevabı alınmalıdır değerli arkadaşla
rım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Personel Ka
nunu münasebetiyle bir hususu samimiyetle 
ifade edeceğim; bir tartışma kapısının açılma
sı niyetinin bu beyanlarımda mevcut olmadığı
na inanmanızı istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Mart rejiminin 
getirdiği yeni Hükümet, birçok meselelerde ol
duğu gibi, personel reformu hâdisesine de ön 
yargılarla yakalaştı. Önyargılarla, bu refor
mun devlet yönetimine getirdiği mlükemmel ve | 

I modern araçları görmeden, devlet hizmetlerini 
daha rasyonel kılma gayretleri için bu Kanun
da mevcut bulunan âletleri farketmeden, kamu 
oyunu, mütemadiyen personel reformunun ma
lî portesine,, onun intibak hükümlerine ve daha 
çok dikkati çeken tarafına kaydırma eğilimin
de oldu. Bu eğilimle de değerli arkadaşlarımı 
sizlere samimiyetle ifade ediyorum, Türkiye'de 
657 sayılı Kanunu değiştiren malûm kanun maa
lesef uygulanmamaktadır. Malî hükümleri dı
şında hiçbir kısmı uygulanmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, devlet hayatında yük
selmeyi, terfi edebilmeyi şahsi takdirlere bı
rakmayıp, ananim ve ortak kaidelere bağhyan, 
objektif kriterlerle terfi ve tefeyyüz imkânı ya
ratan bir tasarıyı, onun istediği çalışmaları, yö
netmelik v.s. gibi çalışmaları hâlâ yerine getir
mediler. Bir imtihan yönetmeliği hâlâ hazırlan
mamıştı!'. 

Değerli arkadaşlarım, bu personel reformu 
ile ilgili daha pek çok hazırlanması lâzım gelen 
dokümanlar, maatteessüf bir nisyanın ummanın-
da unutulmuş, gömülmüş gibidir. Bir imtihan 
yönetmeliği yoktur, tik dört derece ile ilgili 
olarak çıkardıkları kararname, kanunun vaz
ettiği şeylerin hilaf madır değerli arkadaşlarım. 
Bir kadro, görev ilişkisi araştırılmadan, kadro
ların Devlet için arz ettiği önem tahlile ve ana
lize tabi tutulmadan, kadro ile kişi arasındaki 
münasebetler dikkatle incelenmeden bir ilk dört 
derece kararnamesi çıkmıştır. Her Bakanlıkta 
umum müdür unvanı alan ama fonksiyon itiba
riyle Maliye Bakanlığı Umum müdürleriyle ka
bili kıyas olmıyacak fonksiyon icra eden kişiler 

j ayni statü içinde birleştirilmişlerdir. 
O itibarla personel reformu ile ilgili malî por

te hesaplarının tartışılmasında fayda mütalâa 
ediliyorsa, devam olunsun, buna bir diyeceği
miz yok; bunun karşısında biz de fikrimizi söy
lemeye elbet devam ederiz. Yalnız mingayrihad-
dim, Hükümete şunu tavsiye etmek, önermek 
istiyorum; bu kanuna lütfen önyargılarla değil,, 
bu kanuna lütfen çağımızın şartlarının gerektir
diği unsurların bulunup bulunmadığı dikkatiy-
le bakın ve lütfen bu kanunun istediği birtakım 
hazırlıkları ikmal ediniz. 

Muhterem arkadaşlarım, personel reformunu 
müzakere ederken bu kürsüden benim söyledik
lerimi arkadaşlarım hatırlıyacaklardır. Dünya-

[ da hiçbir devlet, personel reformu gibi önemli 
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bir problemi bir sesiedİe dilenmemiştir; müm
kün. değildir, eşyanın tabiatına aylarıdır. Yıl
larca uğraşmak, yıllarca inisiyal teşebbüsleri., 
başlangıç kanununu geliştirmek, onun mütem 
mim tedbirlerini almak gerektiğini burada ifa
de etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, nitekim Yüce Parlâ
mento bu kanun çıkarken, Hükümet tasarısın
da olmıyan önemli bir direktifi madde halinde 
kanuna koydu ve Hükümete dediki, «Bu kanun 
çıkmakla personel reformu halledilmiyor,, ras
yonel bir reform hamlesinin muayyen gelişme 
süresinden geçmesi gerekmektedir. O itibarla 
bütçe dairenle, personel daireni yüksek seviyeli 
uzmanlarla takviye et.» 

Fakat, ne bu Bütçe Dairesi, ne de Personel 
Dairesi, Parlâmentonun çok yüksek bir reform 
şuuru ile kendisine telkin ettiği bu hizmeti de 
yürütmek tenezzülünde bulunmadı. 

Değerli arkadaşlarım, devalüasyon fiyat ar
tışlarına sebebolur mu? «olmaz!» demek, bilim-
fel nitelikte kaidelerin inkârı olur. Nitekim 10 
Ağustos'tan sonra o zamanın sorumluları, baş
ta Saym Başbakan ve Sayın eski Maliye Bakan
ları dâhil, kaçınılmaz birtakım suçlamalar ya
parlar ama devalüasyon asgari on ay veya bir 
sene içinde istikrar şartlarını kendisi yaratır ve 
bu istikrar şartlarından sonraki fiyat artışla
rı önemlidir. Biz bütün gücümüzle fiyatların 
% 12-14 civarında artması halinin devalüasyon 
için başarılı bir sonuç sayılacağını ilân ve tes-
bit ettik. 

«Devalüasyon fiyat artışlarına sebeboldu» 
demek yerine, rakamların gerçekçi diliyle, şu hâ
diseye bir bakalım; gerçekten devalüasyonun 
getirdiği fiyat artışlarının Sayın Başbakanın ima 
etmek istediği gibi, % 66 nisbetinde hayatı pa-
haiılaştırdığı şeklinde bir kaidenin mevcudolma-
dığmı izahtan Vareste sayıyorum. Bir milktar 
artacaktır tabi ama, bu artış miktarının hududu 
ne olmak lâzım gelir. O zamanki sorumlular 
% 12 - 14 nisbetinde istikrar buldurursak ba
şarılıdır, demişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ben size 1970 yı
lı toptan eşya endekslerinin gösterdiği rakamı 
ifade edeceğim: % 5,5 tur, 1970 yılı sonu itiba
riyle. Fiyat artış hududu % 5,5 tur ki, içinde üç 
aylık devalüasyon dönemi bulunan bir yıldır. Ya
ni, plânlı dönemde nisbi bir istikrar rakamı ola
rak kabul edilebilecek bir hudutta kalabilmiş-
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tir. % 5 nisbetinde bir fiyat artışı, plânlı dö
nemlerde vukua gelen ve nisbi bir istikrarı yan
sıtan hudutlar içinde kalmıştır. 

Devalüasyonu içine alan daha büyük bir do
nemi dikkate alırsak, yani 1970 Ağustosundan 
1971 Nisan ayı sonu itibariyle on aylık dönemi 
içine alan kısım için bir mukayese yaparsak ve
ya 1970 Nisan ayından 1971 yılı Nisan ayına ka
dar bir yıllık devalüasyon devresini içine alan 
kısım için bir mukayese yapacak olursak, böyle^ 
bir mukayesede devalüasyonun on ayı fiyatla
ra etkisini gösteren bir süre olarak ortadadır., 
Bunun da resmî dokümanlarda fiyat artısı ola/* 
rak karşılığı 11,2 dir. 

Değerli arkadaşlarım, o halde devalüasyonun 
bir yıllık mukayeselerinde görülüyor ki o za
manki Hükümet erkânının tahmin ettiği ve ma
kûl fiyat artışı hududu kabul edilmesi lâzım ge
len bir hudutta fiyatlar tutulabilmiştir; % 11,2 
resmî dokümandır, istatistik bilgisidir. 

O halde değerli arkadaşlarım, şunu göster
mektedir bu rakam: Nisan sonu itibariyle deva
lüasyonun yeni şartları ekonomik hayatımızda is
tikrar bulmaya başlamıştır. 

Bu durumda görülüyor ki, yeni Hükümet de
valüasyonun istikrar şartlarının gerçekleştiği. 
bir dönemde görev almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddi gerçek
lerden sonra bir hususa işaret etmek lâzımdır. 
Yaptığım yıllık mukayesede endekslerde % 11,2, 
artışı gösteren kalemlerin önemini de belirtmek
te fayda vardır; bu kalemler daha ziyade ham
madde kalemleridir. Yani devalüasyonun direkt 
etkilediği hammadde kalemleridir. Endekslerde 
böyle gösteriyor ve deniliyor ki, Bu artış, bu en
deksin falanca kalemlerinde görülen sıçrama
larla ilgilidir.» Bu sıçramalara baktığımız zaman 
lözelliikle hammadde ve yarimıamul kalemler ola
rak gözükmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sormak lâzım
dır, acaba yumurta fiyatlarını artıran veya yu
murtanın imaline giren yan mamul veya ithal 
edilen hammadde nedir?.. 

(C. H. P. sıralarından anlaşılmıyan müdaha-
leler) 

Beyler, biz Hükümetle tartışıyoruz, size ne 
oluyor Allahaşkınızâ. 

BAŞKAN — Sayın Bayar müsaade eder mi
siniz bir hususa işaret edeceğim. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, konumuz sı
kıyönetimin iki ay daha uzatılmasıdır. Fakat ge
rek teamül ve gerekse Genel Kurulun temayülü 
muvacehesinde buna müsamaha edilmiştir. Ama 
müsamahanın da bir hududu olduğu tabiîdir. 
Sıkıyönetimin uzatılmasına hiç temas etmeksi
zin sadece memleketin personel rejimi ile, ikti
sadi meseleleri ile ilgili bir konuşmanın uzun 
boylu yapılması, müsamahanın hudutları içinde 
olmaması gerekir. 

Sayın Bayar, bu ölçü içerisinde konuşmanızı 
yürütmenizi rica ediyorum, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPÜ ADINA NURİ BAYAR (De
vamla) — Sayın Başkanım, ben sözüme başlar 
ken bu hudutlar içinde kalacağımı ifade etmiş
tim, başka bir tarafa taştığımı zannetmiyorum. 
Yine de itina göstereceğim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın mü
samahasını daha fazla suiistimal etmemek için,, 
gelin, ithamsi7. ve tarizsiz, meseleye bir doğru 
teşhis koyalım, bütün hata buradan çıkıyor. 
Meselelere doğru teşhis koyarsak, bugünkü fi
yat artışlarını devalüasyona mı bağlıyacaksınız, 
personel reformu giderlerine mi bağlıyacaksınız, 
açıklığa kavuşur. 

Görülmektedir ki, ne devalüasyondur, ne de 
personel giderleridir bu pahalılığın sebebi. Me
sele şudur muhterem arkadaşlarım: Hükümet 
yanlış bir iktisadi politika uygulamaktadır. Tıp
kı personel reformu hâdisesinde olduğu gibi. 
Hükümet işe başlarken birtakım iktisadi 
meselelere, olaylara, ve Türk ekonomisinin geliş
me hâdisesine yanlış teşihisler koymuş ve onüıara 
önyargılarla yaklaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye gibi, Ana
yasasında ve Beş Yıllık plânlarında karma eko-
onmiyi kabul etmiş memleketlerde ekonomiyi 
büyütmek, istihdam hacmini genişletmek ve mil
lî gelire plânın öngördüğü nisbetlerde ve daha 
çok artışlar elde edebilmek için muayyen ve 
Türk plânlarında yazılan usuller ve metotlar 
vardır. Eğer bu kuralları istihfaf ederseniz, bu 
kuralları geçersiz sayarsanız işte şimdi olduğu 
gibi, ekonomi, yatırım, teşebbüs durur ve asıl 
hayatı, pahahlandıran faktör meydana çıkar. 

Sayın Başbakan diyor ki, yatırım durmadı, 
ihracat ta arttı. Yanlıştır Sayın Başbakan, ya
tırım da durdu, döneminizde ihracat ta azalıdı. 
% 5,5 nisbetindeki artış A. P. Hükümeti devre
sinin Nisan sonuna kadar temin ettiği Adalet 

Partisinin Hükümeti devrtetiği Nisan ayı sonu
na kadar temin ettiği yüzde 20 lik artışın, sizin 
icraat aylarınıza yansımasından doğmaktadır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın Başbakan, Eylül ihracatınız geçen yıl
dan 3 milyon dolar eksiktir. Eylülden evvelki dö
nem itibariyle 5 milyon dolar aşağıdasınız, bun
lar; Devletin resmî rakamlarıdır. Döneminizde 
ihracat azalmıştır, artmamıştır Sayın Başbakan, 

Mukayeseyi nasıl yapıyoruz, bu önemli hâ
diseye işaret ederek meseleye vuzuh getirmek 
istiyorum. 1970 -1971 yılı rakamlarını mukaye
se ediyoruz. 1970 yılı ihracat bakımından deva
lüasyon öncesi olduğu için son derece güç sı
kıntıların bulunduğu bir yıldır. 1971 yılı, gele
neksel olsun olmasın birtakım mamullere dış 
piyasalarda ek pazar, yahut ek satmalına gücü 
veya yeni imkânlar, dış piyasalarda yeni satış 
imkânlarının kazanıldığı bir yıl olarak 1971 i 
mukayese ediyoruz. Meseleye o açıdan bakar
sanız, döneminizdeki ihracat durumu Muhte
rem Başbakan tehlikeli olmaktan öteye gerçek
ten vahim olarak nitelendirmıek lâzımdır. Ve hiç 
kimse Sayın Başbakan, devalüasyon yapmış bir 
memlekette, ihracata pirim veren bir memleket
te ihracatın azalış hâdisesini savunamaz, kim
se savunamaz. 

işte değerli arkadaşlarım, hadiselere yanlış 
teşhis kor, kamu oyunu bir genel rakamlar hen
gamesinde yanıltırsanız meselenin içinden çık
manız mümkün değildir. Az evvel ifade ettiğim 
hususa dönüyorum; gelir gelmez, bir demokra
tik memlekette, Anayasası karma ekonomiyi ka
bul etmiş memleketlerde yatırımları hızlandır
ma, kalkınmayı temin etmenin vaz geçilmez va
sıtalarından biri olan teşvik tedbirlerine karşı 
husûmet beyan ettiniz. 

Bugün ortak pazar memleketleri, en güçlü 
ekonomiler, kendi müteşebbislerine muazzam 
denecek ölçüde teşvik tedbirleri uygulayarak 
yatırımlarını birtakım memleketlerin endüstri 
seviyeleriyle rekabet edecek hale getirmektedir-
Evvela bu husûmetle meseleye yaklaştınız. 

Normları beğenmemek sizin elinizdedir, 
normları yeniden tansim etmek elinizdedir, 
ama teşvik tedbirlerini kökten yoketmek yanlış 
politikadır ve işte bu politika bugünkü dar bo
ğaza getirdi. 

îşte muhterem arkadaşlarım, bir memleket
te ekonomiye zorla veya yasaklarla^ zorbalık-
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larla, yasakla idare etmiyecekseniz, uygulıyaca-
ğmız başka bir araç tasavvur etmek mümkün 
değildir. Eninde sonunda - dogmatik olanaklar 
bitti - ilân olunan bu teşvik tedbirlerine döne
ceksiniz, ama temenni ederim ki, çok geç kal
mamış olasınız. 

Değerli arkadaşlarım, bir önemli hadiseye 
dikkatinizi çekerek sözümü tamamlıyacağım. 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlarda «falanca 
falanca.. Şartlar « evet, tamam. Ama önemli iki 
unsur itina ile zikredilmiştir. Denmiştir ki,» bu 
plân döneminin başarı şansı; bir, siyasi istikrar; 
iki, ekonomik istikrar.» 

Muhterem arkadaşlarım, iki beş yıllık plâ
nın vazgeçilmez ilkelerinden ikisini zikrettim. 
Bu iki önıemü unsurun ibugün Türkiye'de hiç bi
risi olmadığı için Allah bu işi yürütenlere yar
dımcı olsun. 

Saygılarımı sunarım. (A.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri^ alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına söz istenmiştir. 
Başbakan Yardımcısı sayın Karaosmanoğlu, 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAlî 
DIMCISI ATTİLÂ KARAaSMANOĞLU — ISa-
ym Başkan, saym üyeler; 

Sayın Bayar, daha önce konuşan bâzı arka
daşların dokunduğu konuya tekrar ve oldukça 
ayrıntılı olarak dokundular. Fiyat artışlarının 
sebepleri, iktisadi politikamızdaki - kendi gör
dükleri şekliyle - hatalar ve bizim beyanlarımız-
daki yanlışlıklar üzerinde durdular. 

Benim huzurunuza gelişim; yanlış anlama
lara sebep olabilecek bâzı tefsir hatalarını, ra
kam hatalarını düzeltmek ve bu konuda bir 
açıklığa kavuşmamıza yardım etmek içindir. 

Başlangıçta foir fiyat artışı hadisesiyle karşı 
karşıya olduğumuzu, bunun iyi bir gelişme olma
dığını, fiyatların artışının önlenmesi, durduru
labilmesi için tedbirler alınması lâzımlgeldiğini 
ve bu konuda çalışmakta olduğumuzu gerek 
Başbakanımız ve gerekse Hükümetimizin üye
leri çeşitli vesilelerle ifade ettiler. 

Burada, fiyat artışları konusunda sorumlulu
ğu şu veya tbu devre bağlıyarak, değil, hangi 
hadiselerden geldiği üzerinde durarak ve dik
katli bir şekilde inceliyerek, sebeblerini arayıp 
bulmadığımız takdirde çözüm yolu da bulamı-
yacağız. Bunun için müsaade ederseniz daha 
önce söylenmiş olan bir iki hususa da dokunarak 

konuya biraz açıklık getirmeye gayret edece
ğim. 

Başbakanımızın da söylediği gibi, ne yalınız 
personel kanunu ile gelen değişiklikler, ne sa
dece yüzde 66 lık devalüasyon, ne sadece toplu 
pazarlıklar dolayısiyle meydana gelen ücret ar
tışları, ne dedestekleme alımları dolayısiyle 
meydana gelen emisyon artışı veya işçi gelirle
ri, işçi dövizleri dolayısiyle piyasaya çıkarılan 
yüksek miktardaki satmalma gücü, teker teker 
bu fiyat artışlarının bütün sebeplerini izah et
mek durumunda değildirler. Fiyat artışlarını; 
bunların hepsinin toplamı olarak, hiç olmazsa 
talep kısmında bunların hepsinin toplamı ola
rak mütalâa etmek gerekir. 

(Bunları biz ıbu şekilde açıklamaya gayret sarf 
ettik, fakat fiyat artışlarından şikâyet eden de
ğerli Millet Meclisi ve Senato üyelerinin, değerli 
basın mensuplarının bâzı konular üzerinde dik
katle durmadıklarını maalesef müşahede ettik. 

Önce saym Bayar'm, «personel reformu» 
olarak vasıflandırdığı, personel kanunu değişik
liğini.. (A.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. (A. 
P. sıralarından gürültüler) 

AHMET BULDANLI (Denizli Milletvekili) 
— Reform değilde nedir? O şekilde vasıflandı-
ramazsınız. 

BAŞKAN — Müdahele etmeyin lütfen »iste
diğiniz şekilde konuşmaya mecbur edemezsiniz 
ki, kimseyi. (A.P. sıralarından gürültüler) 

ÎBSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
O kanunu Meclis çıkardı, öyle konuşulmaz. 

BAŞKAN — Olamaz efendim, müdahele et
meyiniz. Siz, devam buyurun efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Meclisin çıkardığı bir kanunu böyle vasıflan-
dıramazsınız. 

FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Personel reformunu Meclis çıkardı. 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz devam buyu
run. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTÎLÂ KARAOSMANOLĞU (De
vamla) — Peki efendim. 

Müsaade ederseniz^ ben; Personel Kanununu 
Meclisten başka kimsenin çıkardığını ifade et
medim. (A.P. sıralarından «reform kanunudur» 
sesleri) 
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Sizler «reform» olarak kabul ediyorsanız, o 

şekilde daha rahat dinliyecekseniz, «personel 
reformu» efendim. (A.P. sıralarından gürültü
ler) 

Personel reformu ile ilgili olarak sayın Dr. 
Bayar; plân dengeleri, plânın hazırlık şekilleri 
üzerinde ve plânda gözönünde tutulması lâzım 
gelen konular üzerinde hatırlatmalarda bulun
dular, bu hatırlatmaları için ve plâna verdik
leri değer için kendilerine teşekkür ederek söze 
başlamak isterim. 

Yalnız^ gerçek olan bir durum şudur ki, 
kendilerinin ifade ettikleri denge içinde bu yıl 
bütçeye konulmuş olan ödenek ile personel re
formunun getirdiği harcamalar arasında bir 
dengesizlik vardır. Personel harcamaları, bütçe
nin öngördüğü miktardan daha fazla olmakta
dır. Bütçe hazırlanırken, çeşitli nedenlerle per
sonel harcamaları hesaplanamamıştır. Bütçenin 
bu şekilde meydana getirdiği bir açık finans
man zorunluluğu vardır. 

Bir defa dengeli finansman meselesinden bizi 
uzaklaştıran, harcamaların tahmin ile ilgili ek
siklik üzerinde durmalarında fayda vardır. 

1972 Bütçesi ile ilgili personel harcamaları 
ve ödenek rakamları karşılarına geldiği zaman, 
1971 in uygulaması ile ilgili rakamları karşıla
rına geldiği zaman bu farkları ayrıntılı bir şe
kilde göreceklerdir. Fakat, kendileri denge üze
rinde durdukları için, dengeye bu anlamda 
olumsuz etkide bulunan-bir tarafı olduğunu,, 
personel harcamalarının bugün ulaşılmış olan 
seviye dolayısıyla, hatırlatmak isterim. 

Kaldı iki, burada yaptıkları konuşmaya - her 
hangi bir kimsenin arkasına sığınarak cevap 
vermek arzusunda veya ihtiyacında değilim -
partilerinin bir üyesinin bugün yapmış olduğu 
İktisadi durumdan şikâyet eden bir konuşma
da söyledikleri bir pasajı müsaade ederlerse 
okuyarak cevap vermek istiyorum: «Mindiği 
gibd fiyatları muayyen seviyede tutan arz ve 
talep dengesidir. Personel kanunu, emeklilik 
kanunu, toplu sözleşmeler ve destekleme alım
ları, işçi dövizleri talebi artırıcı yönde tesir 
eder.» 

Bizim de söylediğimiz bundan farklı bir şey 
değildir. Bunlar, talebi artırıcı yönde tesir et
mektedir ve bu talep artışı, fiyatlarda bir artış 
meydana getirmekttedir. 

Şimdi, Sayın Bayar; burada bâzı rakamlar
dan bahsettiler. Ben, önce kendi kullandıkları 
rakamlarla kendilerine cevap vereceğim, fakat 
kendi kullandıklan rakamlarla cevap verdiğim 
zaman tablonun tamamını göstermeyeceğim için 
bâzı ilâve ©dilmesi lâzımgelen hususları da mü
saadenizle ekliyeceğim. 

Dediler ki, devalüasyon yapıldığı zaman fi
yatlarda yüzde 12 - 14 civarında bir artış ol
ması ve fiyatların artış seviyesi burada tutuldu
ğu takdirde bunun bir başarı olacağı kabul 
edilmişti. Buna örnek olarak, dayanak olarak 
da toptan eşya endekslerini gösterdiler. 

Devalüasyon ne zaman yapıldı? 1970 Ağus
tos ayında. 1970 Temmuzundaki toptan eşya f t 
yatları endeksini alalım. 1970 Temmuzunda top
tan eşya fiyatları endeksi 138,7. Hükümetten 
ayrıldıkları ay Mart 1971, toptan eşya fiyatları 
endeksi Mart 1971 ide 161,1. Artış yüzde 16,15. 
Müsaade ederseniz, bu, ay itibariyle bileşik faiz 
hesabiyle yüzde 1,8 lik bir artışı ifade eder. 

Aynı (toptan eşya fiyatları endeksini alıyo
rum; Mart 1971 de 161,1, Eylül 1971 sonunda 
172,4. Yani, artış nisbeti yüzde 7. Aynı bileşik 
faiz hesabımı kullanırsam, devalüasyondan son
raki 8 ay içinde kendi partilerinin Hükümeti
nin iktidarda bulunduğu 8 ay içinde fiyatlar 
yüzde 16,5, yani ay olarak yüzde 1,8. Ondan 
sonraki 6 ay içinde fiyatlar yüzde 7, yani aynı 
hesap uygulandığı zaman yüzde 1 artmıştır, 
toptan eşya fiyatları endeksi. (A. P. sıraların
dan «Daha nasıl olsun» sesleri) 

Hayır arkadaşlarım, çok rica ederim... (A. P. 
sıralarından gülüşmeler, «azalma olmuş» sesle
ri) Çok rica ederim, söze başlarken huzurunuz
da çok dikkatli olmak gereğini daima duydu
ğum için, bir ifade kullandım, «Sayın Bayar'm 
kullandıkları rakamlarla kendilerine cevap ve
receğim, fakat tablo, haksız bir sekilide ortaya 
çıkacağı için bunu tamamlamak üzere ilâve bil
giler vereceğim.» dedim. Yani, iktisadi (bir ana
liz yaparken, bâzı kısmi endikatörlere bakarak 
ve genel olarak bâzı plân, denge ve saire sözle
ri kullanarak belli neticelere varamayız. 

Sayın İBayar'ın mantığını kullandığım za
man, Türkiye 1de 1970 senesi Temmuz ayından 
1971 senesi Mart ayma kadarki toptan eşya fi-

I yatlanndaki tfliyat artış hızı 1971 Martından 
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1971 Eylülü sonuna kadar olan toptan eşya fi
yatları artış hızının hemen hemen İM misline 
yakındır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Beyler, ortalamayı çıkarmıyorum, müsaade 
edin Sayın Bayar, önce toptan eşya fiyatlarım 
kendi hükümetlerinin başarısına örnek olarak 
verdikleri için, o ölçü üzerimden cevap veriyo
rum. Tabiî maliyet dolayısiyle, 'Sayın OBayar bu 
kadar iktisatla uğraştıkları için, söyledikleri
mi kolay takibedeceklerdir. Maliyet baskısı do
layısıyle fiyatlarda meydana gelen artışlar, ön
ce toptan eşya fiyatları endekslerinde kendile
rini gösterirler. Toptan eşya fiyatları endeksle
rinde görülen bu artışlardan sonra, iş, - bir za
man aralığı ile - geçinim© endekslerine intikal 
eder. Gerçekten durum bu olmuştur. 

Bugün toptan eşya fiyatları endeksinde gö
rülen durumun tamamen tersi bir durum var
dır. Yani, aynı devrede geçinme endekslerine 
baktığımız zaman, 1970 yılı Temmuzu ile 1971 
yılı Martı arasında, geçinme endeksleri daha 
yavaş bir hızla artmışlar, daha sonra gelecek 
hızın göstericisi olmuşlar, fakat ondan sonra 
daha süratle artmışlardır. 

Bugün (bâzı gazeteler, «fiyatlar, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesinin ra
kamlarına göre % 50 artmıştır» dediği için, 
müsaade ederseniz onların rakamlarım kullana
rak vereyim ki, bu rakamlar Devlet İstatistik 
Enstitüsü rakamlarına göre biraz daha az ger
çekçidir ve gelişmeleri daha şişkin gösterirler. 
Oradaki duruma göre, Ankara geçinme endek
sinde birinci devrede fiyatlar % 11,47, ikinci 
devrede % 18,26 artmıştır. Yani, gerçekten ge
çinme endekslerinde önemli bir fiyat artışı hız
lanması olmuştur. 

Şimdi, vakıayı bu şekilde tesbit letfcikten son
ra, bunun çeşitli unsurları üzerinde dikkatle 
durmak zorundayız. Birincisi, ©ayın Bayar'ın 
dokundukları personel reformunun bütçede ön
görülenden fazla, gerek bütçe içinde, gerekse 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin harcamalarında 
öngörülenden fazla harcamaları gerektirmesi 
ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin, 1971 prog
ramı yapılırken, bunların finansmanı için per
sonel harcamalarının ve yatırımlarının finans
manı için ücretlerinde ve tarifelerinde bir artış 
yapılması zorunlu görüldüğü için, Hükümeti
miz işbaşına geldikten kısa bir zaman sonra, ge

çinme endekslerinde, toptan eşya fiyatları en
dekslerinde önemli ağırlığı olan ve daha önce
ki Hükümetin belki cesaret edip yapamadığı, 
belki çeşitli şartlar dolayısiyle yapmayı geri 
bıraktığı, belki çeşitli sebeplerle yapmayı arzu 
etmediği, fakat kaçınamayacağı, bir gün yap
mak zorunda kalacağı - eğer iktidarda kalsay
dı - zamları, yapmak şerefi bize nasiiboldu. 

Şunu da ifade edeyim; bu zamların, mese
lâ yakacak ve elektrik ile ilgili kısmı endeks
lerde % 7 ıgibi bir ağırlık taşımaktadır. Buna 
benzer şekilde haberleşme ücretleri ve diğer 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1971 programı 
hazırlanırken öngörülmüş olan ve yatırımları
nın yapılabilmesi, yatırımları yapılmadığı tak
dirde işsizliğe sebebolacak, personel harcama
larının ödenebilmesi; ödenemediği takdirde iş
sizliğe sebebolabilecek harcamalarının yapıl
ması için bu zamlar yapılmıştır. 

İktisadi politikada bâzı mirasları alıp, be
raberinizde taşımak meoburiyetindesiniz. Bun
ları ister beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. An
cak, belli bir durumun bir dinamiği vardır, bu 
dinamiğin gerektirdiği gelişmeler olur, bu ge
lişmeler için gerekli tedbirleri almak sizin vazi-
fenizdir. Bunu başarılı bir şekilde alırsınız, ba
şarılı bir şekilde alamazsınız. Başarılı alamadı
ğınız takdirde Parlâmento sizi murakabe eder, 
beğenmezse düşürür. Ancak, bizim arzumuz, 
bütün bu oyunun kaideleri içinde, hepimizin 
hürmet duyduğu oyunun kaideleri içinde arzu
muz, gerçekleri ve hâdiseleri olduğu gibi değer
lendirmeye gayret etmektir. 

Şimdi diğer konuları alalım. Devalüasyon 
Türkiye'de fiyat artışlarına önemli ölçüde tesir 
eder mi, etmez mi? Türkiyetöe bu yıl yapılan 
ithalât, sadece serbest döviz ve APA sahasın
dan - ikili anlaşmalar ile ilgili olan kısmı hariç 
olarak söylüyorum - 1 Ocak - 19 Kasım tarih
leri arasında yapılan ithalâtın toplamı 658 mil
yon dolara ulaşmıştır ve hayret edilecek bir 
şey, «getirdiğiniz sıkıcı tedbirler dolayısiyle 
ithalât yapılamıyacak bu yıl, ithal maları kıt
lığı dolayısiyle millet dükkânlarda kuyruk ola
cak» denildiği ve geçen yıl toplam olarak, yani 
Ocak başından Aralık sonuna kadar yapılan 
ithalât 550 800 000 olduğu halde, bu yıl 19 Ka
sıma kadar 658 000 000 dolarlık ithalât yapıl
mıştır. 
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SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) 
— O da mirasa dâhil. 

BAŞKAN — (Sayın Kılıç, müdahale etmeyi
niz efendim. 

ÜEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANO&LU (De
vamla) — Müsaade «derseniz onu da izah ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Şahsi bir şey değil ki, miras 
olabilsin efendim. Devam edin efendim, buyu
run. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) 
—Mecazi mânada. -

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLTJ (De
vamla) — Geçen yıl 21 Kasıma kadar 241 mil
yon 'dolarlık, Aralık sonuna kadar 270 milyon 
dolarlık yeniden borç alınmıştır dışarıdan. Bu 
yıl, 19 Kasıma kadar 135 milyon 'dolarlık borç 
alınmıştır. Geçen yıl sonunda (döviz rezervleri 
402 milyon 'dolardır, bugün döviz rezervleri 
600 milyon dolandır. 

Şimdi, eğer 659 milyon dolarlık ithalât ya
parsanız ve 658 milyon dolarlık ithalatı 6 mil
yara değil de, 9 milyara başlangıç olarak Tür
kiye'ye ithal ederseniz, Türkiye'nin ıgenel har
camalar seviyesi üzerinde monotize olmuş sek
törü içinde bunun önemli fiyat artırıcı tesiri 
olur. 

Gelelim Sayın Bayar'ın bizim Hükümetimiz 
devrinde yanlış politikaların sonucu olarak, iyi 
değerlendirememizin ısonucu olarak ve mese
lelere ön yargılarla yaküaşmamızın, konuları 
zorbalıkla çözmeye çalışmamızın neticesi olarak 
- ki, «zorbalıkla çözmeye çalıştığımız» şeklinde 
vasıflandırılan konuların içinde en önemlilerin
den biri ihracat konusudur. Bu konuda ne ol
du, ona müsaade ederseniz bir bakalım. 

İhracat konusunda - yine döviz gelirleri ola
rak ifade ediyorum - 19 Kasım 1971 tarihi iti
bariyle Merkez Bankasına gelen döviz, ihracat 
dövizi 1971 senesinde 436 400 000 dolardır. Bu 
rakam geçen yılki, iki gün sonraki ,yani 21 Ka
sım tarihindeki duruma göre % 11,6 nislbetin-
de fazladır. Yani ihracat gelirlerimiz % 11,6 bir 
artış göstermiştir. 

Sayın Bayar'ın ihracat konusundaki perfor
mansımızı tenkid ederken lütfedip bu rakam
lara daha yakından bakmasını ve sene osnunu 

beklemesini kendisinden rica edeceğiz. Sebebi 
şu; bu yıl geleneksel ihraç mallarımızın ihraç 
patendinde, geçen yıla nisıbetle, bâzı önemli de
ğişiklikler olmuştur. Müsaade ederseniz konu
ya açıklık getirmek bakımından, zamanınızı bir 
iki dakika daha fazla alma pahasına açıklıya-
yım, 

Geçen yıl yapılan devalüasyon dolayısiyle 
en önemli ihraç gelirlerimizden birini teşkil 
eden pamuk süratle ihraoedilmiş, hiçbir sene 
olmadığı kadar süratle ihracedilmiş ve 1971 se
nesi başında pamuk stoku kalmamıştır. Yani, 
Nisandan, Mayısıtan sonra 1970 senesi pamuk 
mahsulü olarak hiçbir şey ihracedilmemiştir. 
Çünkü stoklar satılmış tükenmiştir. 

1971 senesinde biz - iSayın Bayar aynı koro
ya katılmışlar mıydı bilmiyorum, fakat birçok 
kişiler bizi tenkid ettiler - bir şey yaptık, 
ibaşlanlgiçjta, pamuk ihraç-atımı, pamukla, ilgili 
alivre 'satışları geciktirdik ve büyük şikâ-
y etler e, tenkidkre uğradık. Faika t pamukla 
ilgili ihracatımızı geciktiırmsımiz, dünya pamuk 
fiyatlarında meydana gelecek olası fiyat ar
tışlarını, oldukça doğru bir şekilde, tahmin 
ötmemiz neticesinde, pamuk müstahsılımıza ve 
pamuk ihracatçımıza çok büyük imkânlar 
sağladı. 

Pamuk ihracatından bu ssıms ihraç gelini
miz büyük bir süratle artacaktır. Bugüne ka-
dıarfei, 'artış içinde, geçen senenin aynı dev
reline nisbetle % 11,6 'artış gösteren gelenek
sel ihraç mıaHıanmıızdalki artış içinde, pamuk 
'büyük ölçüde yeni gelmeye başladığı İçin, 
©on iki haftadır büyük ölçüde ihraç gelir
lerine katılmaya başladığı %in gförülmiennekte-
dilr. Buradaki önemli artışı, 4 geleneksel ihraç 
mala dışındaki mallar, yand daha ziyade ma
mul mallarda meydana gelen artışlar sağla-
maktıadır. 

!Biıziım buigün için süize söyliyebileeeğimiz 
şıey, ihracat gelirlerimiz, 1971 Plânı yapılır
ken önglörüllen ihracat seviyesini1 bulacaktır, 
hattâ aşacaktır. Eğer sene sonu geldiği za
man bu seviyeye ulaşmazsak sebepleıriimi ve 
tahminlerimiiızin doğru olup olmadığımı yine 
enline - boyuna, (ayrıntılı bir şekilde münakaşa 
edebiliriz; ama kalkıp da; «siz ihracatı igeri bı-
rakiaımz, sözün, devrinizde ihracat düştü» der
meniz, miüsaade ederseniz, ben bu ithamı ka
bul etmiyorum. Çünkü, hiçbir şekilde gerçek 
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dayamağı olmıyan bir iddia şelklimde görün-
ınektedir. Bakamlar hepinizin istifadesine açık
tır. 

'Sayın EBayar'ın teşvik belgeleri ile, teşvik 
politikasının duraklaması ille ilgili! olarak 
söylediklerii! sözler üzerinde de bir iki kısa 
ffiaaJhaitta bulunmak istiyorum. Müsaade eder
lerse bilzdem önıcelki teşvik tedbirlerinin bite
bilir ilmî ©gasa dayanmadığını, kayıtlarının sis
tematik bir şekilde tutulmadığını, aynı santiarı 
haiz fiırnıalar arasımda, teşvik bakımından, 
değişik işlemler yapıldığımı ve bumun türlü 
ısîöylomtilerMm çeşitli yerlere kadar ulaştı
ğını ve müzakerelere 'komi olduğumu ifade' 
ederek bu konuda süMfâröime başlıyayım. 

Teişvik tedbirlerinim, îbüts bugün etraflı §©-
Ssilde inıcıelemissinli yapmaktayız. Fakat, ikti
sadi hayatım akıışına durdurmamak üzere daha 
önce kanunlarla, kararnamelerle tesbit edilmiş 
olan ve daha önce uygulanabilen teşvik tıedr 
bilirlerini objekfâf esaslar iıç'inde, yani kümseye 
hiçbir sebeple farklı muamele yapmadan yü
rütmeye gayret 'ediyoruz. 

Şunu da ifade edeyim ki, bu konudaki 
incelemelerimiz tamamlandığı zaman teşvik 
tedbiırferine d'a'ha objektif, daha sistematik 
bir ilşleme şekli 'getirilmeyi ümlidediyorıuz. Yal
nız kelimemin anlamında da vardır; teşvik, 
her konuda sebil dağıtır gibi dağıtılan ve gön
lün liısteyince dağıtılan bir şey olmıaımialıdır. 
Hakikaten {kalkınmanın gerçekleştilrilebiılüneısi 
için, kalkınmamın gerçekkştirileceği! yönde ve 
coğrafi mekânda bâzı yatırımların yapılma-
ısımı teşvik edecek bir sistem haline getirilıme-
lidiır. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor, 
neticeler! ortaya çıktığı zaman, tahmin edi
yorum, yine birtakımı münakaşalara sebebola-
caktır Fakat, bu işe bir düzen getirilecektir. 
Yalnız arz edeyiım, teşvik tedbirleri söylediğimi 
şekliyle devam etmektedir. Eskiden kanuna 
ve kararnameye girmiş olanlar objektif esas
lara göre dağıtılmaktadır. Aynı şartları haiz 
olan herkes aynı teşvik tedMrleırMen isti
fade 'etmektedirler. 

Benim, bugün burada bulunduğum sırada 
yapılmış olan konuşmalara getirmek istediğini 
'aicîlklılk bundan ibarettir. Diinlediğimiız için he
pimize çok teşekkür 'ederim, (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir dakika (Sayın Başbakan 
Yardımcısı... 'Bir soru var efendim, bir da
kika. 

Buyurun Sayın Bayar. 
NURİ BAYAR (ISakarya Milletvekilli) — 

Efendim, personel harcamalarının tamamının 
bir enflâsyomist baskı yapmadığını Sayın Baş-
balkan Yardımcısı kaJbul buyurdular ama, «tah-
mimı yanlış yapıldı ıdediler» Acaba tahmin 
yanlışları hakkında bir rakam verebilirler mü? 
Taihmimi artış hakkımda fazla personel mas
rafı nedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başbakan 
Yardımcısı, soruyu cevaplandırınız. 

ıCTVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR -
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Efendilim, ıgemıel bütçe ile ilgili ola
rak Maliye Bakanlığının son rakamları, 

yapılmış olan eksik tahmiiln miktarının 
1 708 000 000 lira olduğunu 'göstermektedir. 

NURİ BAYAR (İSakarya MilletVekM) — 
Efendim, mütemmim,.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kayar... 
Bir dakika müsaade buyurun. 

'Sayın Bayar, sorunuızun hepsini birden sor
malı idiniz, cevaba göre soru çıkaracaksınız 
bunun arkası gelmez beyefendi, 

NURİ BAYAR {ISakarya Milletvekili) — 
Sayın Başkan, soru cevaptan çıktı. 

'BAŞKAN — ikinci cevaptan bir soru daha 
çıkaracak mısınız ©fendim? 

NURİ BAYAR (ISakarya Milletvekili) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Peki buyurunuz, son soru
nuz. 

NURİ BAYAR (ISakarya Milletvekili) — 
îSayın K'araosmanoğkı'num cevabından artaş 
meydana geldiği ianlaşılıyor. 63 000 kadroyu 
1971 de allmışlar. ©3 000 kadronun malî por
tesinin meye baliğ olduğunu söylerler mi? 
Eğer 1 milyara baliğ oldu ise, kendi israfla
rının faturasını büz© mi ödetecekler? 

BAŞKAN ~- Bu sual değil efendim. Son 
cümleniz sual değil efendim. 

Buyurun Sayın Karaosmanoğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR -

DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — ISaym Bayar, çok yakın bir zaman 



T. B. M. M. B : 2 

sorara bu sualinizin cevabını Bütçe Komiısyo-
raunda ve bütçe müzalkerelerinde gayet et
raflı bir şekilde alacaJksinıız. 

Yalnız Kır hususu açıkfca tekrar arz eıtmek 
isterim. Ne bem, ne benden önce ıkorauşan ar
kadaşlarım, ne de Baişbalkan; fiyat artoşla-
rjıniîi bütün söırıuınlMuğuınaıın personel rej'limin-
de olduğumu isöylemiş değillerdir. Ancak, 
şunu da aırz ederelk 'huzurunuzdan ayralimıalk is
terimi; personel rejiminiin Türkiye'ye getirdiği 
problemler sadece bu fiyat artışından ibaret 
değildir. Onların da her halde zamam geldi-
şimde etraflı bir şekilde münakaşası yapıla
caktır. 

Hepimizi saygı ile selâmlarım efendim. 
BAŞKAN — (Sayın Başbakan Yaırdıımııcısı 

ayrılmayınıı'z, bir dakika, Sayın Akçalıoğlü bir 
sual soracaklar. 

FEHMİ ALPASLAN (Cumhuriyet Senato
su Artvin Üye^i) — Sayın Başkan, böyle mü-
zalkere olmaz. 

BAŞKAN — Asıl 'böyle mlüdaibale olmaz 
beyefendi. Yedinize oturunuz lütfen efendim. 

Buyurunun Sayın Akçalıoğlü. 
HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya Mületve-

velkıli) — Sayın Karaosmanoğlu, konuşma
larında «Evvelki iktidarlardan »onıriaM îfktıL-
darlara bOngolk şeyler miras kalır, bu mirası 
beğenıseniz ide beğemmeseniz de (kabul etmeye 
mıecbuıraunuz.» dediler. Doğrudur. Ama, ko
nuşmasının devamı ımüddetıince aleyhleırinde 
tecelli ©dan bütün hâdiseleri kenıdiindera evvel-
Iki, iktidarlardan miras olarak ikabul ettiler... 

BAŞKAN — Efendim, sorunuzu sorunuz 
Sayın Akçalnoğlu. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya Milletve
kili) — Soruyorum efendilim. 

BAŞKAN — Konuşuyorsunuz, soru sorımu-
yorsunıuz ki, 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya Milletve-
fkili) — Lehlerinde tecelli eden hâdiseleri ise, 
ıkendileırinin aldığı tedbirler sayesinde olduğu
nu söylediler. Neden o miras olmuyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunu soru olarak 
kabul etmiyorum, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATİLLÂ KARAÖSIMANOĞLU (De
vamla) — Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var, 
okutuyorum. 
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SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
ıMilletivekili) — Grup adına söz istiyorum, 

HİKMET İŞMEN (C. Senatosu Kocaeli Üye
si) — Yeterlik aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına söz istiyorsunuz, 
kaydettim efendim. Aleyhinde de söz mü iste
diniz efenldim? 

ISADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Evet efendim. 

CELÂL KARGILI (İçel Milletvekili) — Sa
yın Başkan, yeterliğin aleyhinde... 

BAŞKAN — Birbirine karıştı da anlıyama-
dım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Sayım Başkan, son söz sayın üyenin. 

BAŞKAN ı— Burada bıu usul cari değil. 
Yeterliği okuyunuz efendim. 

T. B. M. M. ISaym Başkanlığına 
'Sıkıyönetimin temdidi ile ilgili müzakere sa-

ıded dışı bir akım içerisine girmiştir. Sıkıyöne
timin uzatılması ile ilgili müzakerede konu her 
yönü ile aydınlığa (kavuşmuştur. Bu sebeple mü
zakerenin kifayetini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

lAnkara [Milletvekili 
İbrahim Sıtkı Hatiboğlu 

BAŞKAN — iSaym Kargılı, siz söz istiyor
sunuz ama, ISayın işmen, beyaz (kâğıtla elini 
kaldırarak, sizden lönce istedi, gözümle gördüm. 
Onun için ona söz vermek zorundayım. 

ÎBuyurun ISayın işmen. 
OELÂL KARGILI (İçel Milletvekili) — Ba

na söz vermeye cesaretiniz yok. 

BAŞKAN — Cesaretle alakası yok, Sayın 
Kargılı. 

ISADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — 'Sayın Başkan, söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN* — !Söz verdim efendim. 
ISADIK TEKİN MÜPTÜOĞLU (Zonguldak 

Milletvekili) — Zatıâliaıiz, içtüzük mucibince 
son söz ımilletvekilinin olduğuna göre, benim 
söz hakkım mahfuz olarak mı konuşturuyor
sunuz? 

BAŞKAN — Evet efendim. Ama, grup adı
na olmaz değil mi efendim. 

ISADIK TEKİN MÜPTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Olur, niye olmasın. 
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BAŞKAN — İSaym grup başkanlarından, 
daha parlömanter anlayışa uygum bir davranış 
içinde olmalarını rica ederim. 

Buyurunuz İSaym İsmen. 
FATMA HİKMET İSMEN (O. Senatosu Ko

caeli üyesi) — Sayın 'Başkan, sayın üyeler; (bü
yük (bir mücadeleden sonra iki satır söylemek 
fırsatını buldum, çok teşekkür ederim, sağ olun. 

Tabiî konuşmalar ttekrar Sıkıyönetime inti
kal edecek. Biraz evvel başka görüşler açıklan
dı, ben de şaşırdım, yani hangi birleşimdeyiz 
diye. Altı aydan beri (Sıkıyönetim uygulaması 
içerisinde memleketimiz ve 2 ay daha uzatılmak 
için Başbakanlıktan bir tezkere geliyor. 6 grup 
sözcüsü konuştu, yeterlik önergesi geldi. Ben 
yeterlik önergesi aleyhinde konuşuyorum. 

Bir kanun tasarısı gelse, (2 - 3 konuşmacı ko
nuşsa, bir mesele aydınlanabilir ve «artık ay
dınlandı» denebilir. Halbuki, bujgün elimizde 
olan konu böyle bir şey değil. Her üyenin ken
di ıgiörüşü vardır ve bunu burada mutlaka yan
sıtmak ister, özellikle (ben kendim, öyle zanne
diyorum ki, burada konuşulanların aksine Ibir 
konuşma yapacağım ve buna ımutlaka müsaade 
edilmesini rica ediyorum. Müsaade edilmiyece-
ğini de biliyorum fakat, buna rağmen görevimi 
yerine getirmek için bu konuşmayı yapıyorum. 

(Sıkıyönetimin uzatılmasına karşı olduğumu 
Söyletmek için geliyorum. Yalnız Iben (söyleme
dim bunu. İSaym Başbakan da (birkaç gün ev
velki demecinde - (Bayram (Gazetesinde - diyor 
ki; «(Eylemler durdurulmuştur, gerekli tedbir
ler alınmıştır ive alınacaktır.» 

26 Nisan 11971 tarihinde (Sıkıyönetim kararı 
kabul edillirken (gerekçe, Ibu eylemler üzerinde 
duruyordu. Madem iki, eylemler durdurulmuş
tur ve gerekli tedbirler de alınmıştır - zaten o 
zaman yeterli olmadığını isöylediğimiz gerekçe 
ıbile oribadan kalkmıştır - o (halde sıkıyöneti
min 2 lay daha uzatılması ine gibi bir gerekçe 
«ille kabul buyurulacaktır? (Bunu anlıyamıyo-
rum. O zamandan fberi (asayiş yerinle getiril
miş, Ibütün meseleler (hallolmuş ki, (Sayın Ba§-
bıakan, «'Eylemler (önlenmiştir ive artık yapıl-
tmıyacaktır.» diye Ibir demeç vermiş bulunuyor. 

İBen, bütün Türkiye ̂ de artık normal ana
yasal demokratik rejime dönülmesini İstiyen 
kütlelerin olduğuna inanıyorum, (böyle ilfade 
ediliyor. Yani, normal anayasal rejime dönül
mesi arzusu mütemadiyen izhar ediliyor. iSıkı-
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yönetimin uzatılması (gerekçesi de ortadan kalk
tığına göre, meden (hâlâ «'Sıkıyönetime ihtiyaç 
var» olarak gösteriliyor veyahutta üyeler ne
den Ibunu kabul edeceklerdir- Çünkü, (grup söz
cülerinin konuşmalarından anlıyoruz ki, (kabul 
Ibuyurulacaiktır, 'iltifat edilecektir. (Sıkıyöneti
min devanı etmesi için (hiçbir 'sebep 'olmadığına 
ve normal parlömaniter rejimin de lözlenmiş (ol
duğuna göre, bu uzatmadan vazgeçilmesini 
önermek İstiyorum. (Normal rejime geçmek bu 
istikamette çalışmanın bir adımı olacaktır, (Sı
kıyönetimin uzatılmasını istememek bir adım 
sayılacaktır. Uzatılmasını istememekle normal 
demokratik anayasal rejimimize dönmek... 

Şüphesiz İSıkıyöneıfcim de (bir anayasal rejim
dir ama, olağanüstü bir rejimdir ve nihayet ola
ğanüstü (hallerde olur. Zaten 12 Mart muhtırası 
ile (bir Olağanüstü duruma girmiştik, Ibu duru
mu mütemadiyen devam ettirmekle bilmiyorum 
ne dereceye kadar bağdaşır bir (hal vardır. 

(Ben, 28 Nisan 1971 ıtarihinde (bu kürsüden 
yine aynen ifade etmiştim, eisasen o zaman da 
Sıkıyönetim kararının kabul edilmesi yeterli 
bir gerekçeye (bağlı değildi. iBu yeterli olmıyan 
gerekçe de kalktığına göre, artık bu doğrultu
da karar alınanın gerçekten yeri yoktur. Bu, 
bizim memleketimizin iç (huzuru, (iktisadi (geliş
mesi ve demokratik çok partili parlötmenter 
anayasal düzenimizin tekrar (bütün unsurlariy-
le beraber ıçalışmaya geçmesi ve dış ülkelerde 
de itibarımızın iartması İçin gerekli bir mese
ledir. Bundan Ötürü, iSıkıyöneıtilmin uzatılması 
kararının reddi doğrultusunda (konuşmalara 
müsaade edilmesini ve konuşmak istiyen bütün 
üyelere serbesti verilmesini istirham ediyorum. 

ıSaygüarımla. 
BAŞKAN — ISayın iSadık Tekin (Müftüoğ-

lu, buyurunuz efendim. 
(Son söz olarak veriyorum Bayın Müftüoğ-

lu'na, ondan sonra yeterliği oylıyaacğım. 
SADIK TEKİN MttFTÜOĞLTJ i(Zonguldak 

Milletvekili) — (Sayın 'Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

önce (şu hususu büyük (bir memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum; (biraz lönce konuşan (Sa
yın Başbakan Yardımcısı •Karaiosmanoğlu'nun 
konuşmalarını, samimiyetle dlfade eldeyim, bü
yük bir memnuniyetle dinledim ve konuşmala
rından memnun oldum. Bunu söylemeye mec
burum. Niçin diyecekiniz? Zira, (Sayın Kara-
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osmanoğiu, 'hepinizin (hatırlayacağı üzere, bun
dan (bir »süre 'önce yapmış olduğu konuşmalarda, 
Türkiye'nin ekonomisini takdim ederken, ga
yet kötümser Ibir ifade kullanmışlar ve Türk 
Hazinesinin tatmak üzere olduğunu, ''battığını 
ifade buyurmuşlardı. 'Tabiî iki, bu Hazine mef
humunun içerisine, Ihaliyle 'Merkez Bankasının 
kaynaklan da (giriyor. ISonra, Türkiye'nin kal-
kınrnaisının ve Ortak Pazar seviyesine ulaş
masının, yaptıkları hesaba göre, 2359 (sene son
ra varabileceğini ifade buyurmuşlardı. 

Yine, teşvik tedbirleri için, teşvik 'tedbirleri
nin 'özel sektörü veya muayyen kişileri 'zengin 
etmekten öteye Ibir faydasının, yararının bulun-
mıyacağmı, yine fbeyanlariyle ifade ibuyurmuş
lardı. 

Buigün, yani iktidar 'olduklarından 8 ay 
ısonra gördüğümüz manzara şudur; nihayet 
'Türkiye'de bir hayat pahalılığı olduğu ifade 
edilmiş ve nihayet Türkiye'de kafoıü ©dilen 
•bu hayat pahalılığı karşısında ıtedibirler alın
maya başlandığı huzurunuzda dile 'getirilmiştir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, ya Sayın Kara-
osmanoğlu'nun bakanlığa (geldiği zamanki be
yanları doğrudur veya bugünkü beyanları doğ
rudur. Eğer ikisi de doğru ise, o takdirde akla 
şu sual gelir; acaba bidayette gayet kötüm
ser ifade ile taikdi'm ©dilen Türk 'ekonomisi 
ve Türk Maliyesi, (Sayın (Erim Hükümetinin 
iktidara gelmesinden sonra ihangi ekonomik 
tedbirler sayeisinde bugünkü (hale gelmiştir? 
işçi dövizlerinde (hanisi tedbirler alınmıştır, 
ihracat ve ithalâtta, lehte -olarak, teşvik edici 
olaraik hangi tedbirler alınmıştır? 

IBurada bir parantez açıyorum ve diyorum 
ki, Erim Hükümeti işbaşına geldiği zaman dış 
ticaret rejiminde hakikaten katı, hakikaten 
sübleksten ımahrum birtakım değişiklikler yap
mış ildiler. Yine memnuniyetle ifade 'edeyim ki, 
vâki ikazlar ve uyarmalar üzerine - şu anda 
"hatırımda kalan raikam yanlış değilse - afrgari 
94 defa ihracatı ve ithalâtı teşvik edici yönde, 
ilik 'kararlarına nazaran Ibizim tavsiyelerimiz is-
tikâmeıtijnde değişiklikler yapmak, prensip ka
rarları almak lüzumunu hissetmişlerdir. 

Aziz arkadaşlarım, ISayın IBaşibaikan Erim'i 
de dikkatle dinledim. (Kendileri buradaki be
yanlarında, «Hulusi Ikalple ıtenkid ediliyor, 
âana tedbir tavsiye edilmiyor» buyurdular. 

Hakikaten, ister iktidarda olunuz, ister »mu
halefette olunuz, Ibir Ikonuyu terikidetmek ko
laydır ama, tenkidetfeiğiniz şeyin yerine, eğer 
yeni bir şey koyamıyorsanız, (bir prensip vaz
edemiyor iseniz; iktidar isizi Ihaiklı olarak, bu
gün Bayın Erim'in yaptığı igilbi, «Tenkidediyor-
ısunuz lama, yerine Ibirşey koyamadığınıza göre, 
demek ki, tenkidiniz muallâkta kalıyor» şek
linde bir karşı esvapla karşı karşıya bırakır. 

Aziz arkadaşlarım, hu, doğrudur ve biz bu
na yürekten katılırız ama, Ibu 'ifade tarzının 
Adalet 'Partisi Grupuna ve Ibize karşı ne dere
ceye kadar yeni tâbirle «tutarlı» olduğunu da 
insaflarınıza ısımmak için bir - üki örnek ver
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — (Sayın IMüfıtüoğlu, bir dakika

nızı rica ediyorum. 
Şimdi, efendim, ıSaym Bayar konuşurken 

Başkanlık olarak bir ricada bulunmuştum. 
Aynı şeyi sizden rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
'Karao'sımanoğlu'na müsaade ettiniz. 

BAŞKAN — Efendim, Karaosmanoğlu Hü
kümet üyesi olarak cevap verdi. 

O Plâtforma ıgirmiyeliım efendim. Şayet is
tiyorsanız Ibir gensoru getirirsiniz, araştırma 
önergesi (getirirsiniz, bu meseleleri ariz âmik 
konuşmak imkânını Ibüluruz, hep birlikte din
leriz. Ama, (bir .sıkıyönetimin uzatılması ko
nusu liçerisinde ımüzaikerelerin ibu tarzda deva
mı, Yüce Meclisi sabaha kadar Çalışmaya sevk 
ettmek demektir, konu dışı çalışmak demektir. 

Rica ediyorum, çok (kıssa bir (süre içerisinde 
görüşmenizi tamamlayınız. (A. P. sıralarından 
«konuş konuş» sesleri). 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— ikazlarınıza uymaya âzami itina gösterece
ğim 'Sayın Başkam, teşekkür ederim. 

'Aziz arkadaşlarım, 130 Haziran.. 
BAŞKAN — ISayın 'Müftüoğlu, bir daki-

'kanızı rica ediyöurm. 
'Bâzı (arkadaşlarım sayın (konuşmacıya, «Ko

nuş, rahatsın» şeklinde ı&özlerde bulunmakta
dırlar. Elbette ben Başkan olarak içtüzüğü uy
gularım. Takdir, ikarar, Yüce Heyete aittir. 

Buyurunuz efendim. 
ıSÂDIK TEKİN IMÜFTÜOĞLU (Devamla) 

— Biraz evvel ifade ettim, «ISayın IBaşibaikan, 
itenkM ediyorsunuz ama, tenlkidleriniain yerine 
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bir şey koymuyorsunuz, bir tavsiyede bulunmu
yorsunuz.» diye ftfadıe ettiler dedim ve ilâve 
ettim «buna yürekten {katılıyorum ama, Ibu bi
zim için. geçerli ve tutarlı delildir» dedim. Hi
çim, değildir, 'örneklerini vereyim dedim. 

30 (Haziran 1971 tarihinde ISayın Nihat 
Erim'e tarafımdan ekonomik konularla ilgili 
olarak bir mektup takdim edilmiş (idi. Siyasi 
nezaket icabı bu mektup, ıSayın Erimin mu
vafakati olmadan basma bugüne kadar açıkian-
onamıştır ve 'açıklanmasını da bir siyasi nezaket 
ioaibı muvafakat etmenizi zaten doğru bulmu
yoruz. 

Ancak, burada anaihatlariyle şunu ifade 
edeyim ki, o (günkü 'şartlar içerisinde ıdaJhi Hü
kümetin başta dış ticarette yapmış olduğu de
ğişiklikler, diğer taraftan yatırımlar konu
sunda ve diğer iiktisadi ve malî konulardaki 
tatbikatı, (gidişi ve Hükümet üyelerinin (birbi
rine ters düşen beyanları (muvacehesinde piya
sanın Ve ekonominin Ibdir buhrana doğru gitti
ği, istikrarsızlığa Idoğru gittiği ifade olunmuş 
ve o mektupta naçizane görüşlerimiz ve tavsi
yelerimiz kendilerine duyurulmuş idi. 

Huzurunuzda şu hususu şükranla /ifade ede
yim, ISayın Erim, mektubu aldıktan sonra biz
zat telefonla arayarak ve beni bulamadığı için 
bilâihara özel (kaleme not (bırakarak, mektubumu 
aldığım, teşekkür ettiğini, dikkatle üzerinde du
racağım ve çantasında ımulbafaza ettiğimi, ben
denize ulaştırılmasını da özel kalemine direktif 
olarak vermiş idi. 

Binaenaleyh, gerek Sayın Karaosmanoğlu'-
nun, gerekse Sayın Erim'in «Tenkid iediyorsu-
nuz ama, tedbirleri tavsiye etmiyorsunuz» tar
zındaki vâki beyanları bizimle ilgili 'olmasa ge
rek. 

Aziz arkadaşlarım, hayat pahalılığı konu
sunda muhtelif görüşler vardır. Fakat, bir va
kıa vardır ki, hiçbirimiz inkâr edemiyoruz, bu
gün hayat pahalılığı çekilmez ve altından kal
kılmaz hale gelinmiştir. Sayın Karaosmanoğlu'-
nun, konuyu iki devrede mütalâa ederek ve bil
hassa dış ticarette, ihracat ve ithalâtta küımfü-
lâtif rakamlar vermek suretiyle meselelerin 
içinden çıkmaya çalışması, konuya vuzuh getir
mez, aksine yine bizi meselelere yanlış teşhis 
koymak, yanlış teşhis yoluyla yanlış tedbirler 
almak ve bugünleri dahi aratacak birtakım, ik
tisadi bunalımlarla karşıkarşıya kalmamız so

nucunu doğuracak neticeler verebilir. Bizim en
dişemiz budur muhterem arkadaşlarım. 

Bizim gayemiz Hükümeti tenkidden ziyade 
uyarmaktır. Doğru istikamette, iktisaden mem
leket (lehine olan kararları alma istikametine 
teşvik etmek gayret ve emelindeyiz. Sayın Ka-
raosmanoğlu burada ifade buyurdular, «Teşvik 
ve uygulama tedbirleri sebil olarak dağıtılıyor
du.» dediler, bunu şiddetle reddediyorum, ka
bul etmiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, teşvik ve teşvik tedbir
leri 933 sayılı Kanuna göre yapılırdı, bir; Ver
gi Usul Kanununu tadil eden 202 sayılı Kanuna 
göre yapılırdı, iki; 474 sayılı Kanuna göre ya* 
pılıyor, üç; 261 sayılı Kanuna göre yapılıyor, 
dört. Bunlar, gümrük indirimi ve muafiyeti, 
yatırım indirimi, vergi iadesi gibi unsurlar 
olup, kanunlarda gösterilmiştir. 933 sayılı Ka
nun hariç, diğerleri bizden önceki iktidarlar 
zamanında ortaya konulmuş ve Yüce Meclisle
rimizce kabul edilmiş olan kanunlardır. 

933 sayılı Kanun, sadece biraz- evvel ifade 
ettiğim ve numaralarını verdiğim kanunlarda
ki indirimleri ve muafiyet nisbetlerini yüksel
ten kanundur. 

Aziz arkadaşlarım, üzüntü ile bir hususu 
ifade etmek istiyorum, Sayın Karaosmanoğlu'-
nun başkanlık ettiği Plânlamada, bilirmisiniz 
ki, bugün ne ile meşgul olunmaktadır? «Yeni 
hamle yılı» tesmiye edilerek 1971 yılı progra
mının tadili hazırlıkları merinde uğraşılmakta
dır. 

BAŞKAN — ıSayın Müftüoğlu, bir dakika
nızı rica ediyorum. 

Efendim, konuya gelmenizi, içtüzüğün 92 
nci maddesi gereğince, sizden rica ediyorum 
efendim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Müsaade ederseniz toparlıyayım Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 

— Tamamlıyayım efendim. 
Aziz arkadaşlarım, gene memnuniyetle nuü» 

şahade ettiğimiz bir noktayı ifade edeyim. Şü 
veya bu şekilde Hükümetin teşvik tedbirlerine 
yönelmiş olması hakikaten bir kazançtır, fayda
lı bir yoldur. Bidayette işletilmiyen teşvik ted
birleri, bankalarda biriken mevduat fazlalığı 
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dolayısiyle ilk defa orta vadeli krediler şeklin
de işletilmeye başlanmıştır. Bunun gelişmesinin 
ve teşvik tedbirlerinin gerek kamu kesimi için, 
gerek özel kesim için takviye edilmesini temen
ni etmekteyiz. 

Bunun şu faydalan olacaktır: Bir taraftan, 
1971 yılı programı tatbik edilmeyip, Personel 
Kanunu giderlerinin, 1971 bütçesi hazırlanır
ken tahminlerin üzerinde bir meblâğa baliğ ol
duğu ve bu suretle piyasaya Personel Kanunu 
dolayısiyle fazla para enjökte edildiği; bumun 
ise talebi artırdığı ve bunun sonucu olarak da 
hayat pahalılığı meydana geldiği ifade edilir
ken, 

öbür taraftan, yatırımlardan kesilmek su
retiyle cari giderlere sarf edilen bu paraların, 
'gerçekte tam bir iktisadi g"örüşün aksine sonuç 
vereceği belli bir şeydi. Zira, yatırımlar ya
pılsa idi, talebe muvazi olarak üretim de o 
nisbette artacak; arz ve talep arasındaki sevi
ye o nisbette birbirine muvazi hale gelecekti. 
Bunun sonucu ise, piyasada bugünkü pahalı
lık olmayacaktı. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, ikinci defa 
sizi ikaz ediyorum, rica ediyorum efendim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) — 
Öyle ise şöyle topluyorum Sayın Başkan. 

Aziz arkadaşlarım, hayat pahalılığı konu
sunda, bizim iktidarımız (Zamanında hazırlan
mış olan birtakım kararnamelere istinat edile
rek temel maddelere zam yapıldığı iddiası... 

(C. H. P. sıralarından «Doğru» sesleri) Doğru 
mu, yanlış mı şimdi söylüyorum; zamanımızda 
hazırlanmış olan kararnamelerde bulunnııyan 
<bir çok temel maddelere, Sayın Erim Hükü
meti zamanında zam yapılmıştır; bu bir vakıa
dır. Zamanımızda hazırlanıp da tatbik edilip 
edilmemesi iktisadi durumların seyrine bağlı 
olan ve tamamen fiyat mekanizmasiyle alâkalı 
olan kararnameler ise, bizim öngördüğümüz 
zamların % 200 misli ortaya konulmak suretiy
le taitbikaita konulmuştur. 

Misal mi istiyorsunuz? Kömüre yapılması 
düşünülen zam 300 milyon iken, fiilen yapılan 
zam 800 milyon lirayı bulmuştur. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, okunan ve aleyhin
de konuşulan yeterlik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sıkıyönetimin 
26 . 11 , 1971 tarihinden itibaren yeniden ve 
2 ay süre ile uzatılması hakkındaki Hükümet 
teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 3 ret oyuna karşılık 
Sıkıyönetimin 26 . 11 . 1971 tarihinden itibaren 
2 ay süre ile uzatılması kalbul edilmiştir efen
dim. Hayırlı olması temenni olunur. 

Vaktin dolmuş olması sebebiyle Birleşimi 
kapatıyorum efendini. 

Kapanma saati : 20,35 

\>&<t 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMI 
2 NOİ BİRLEŞİM 

25 . 11 . 1971 SFenşetaııbe 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — İstanbul, Kocaeli, (Sakarya, Zonguldak, 
izmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Di
yarbakır ve Sür/t iEerindıe evvelce ilân edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimdin iki' ay süre ile uzatılma
sına daıür Başbakanlık tezkeresi. (3/94) 

2. — Konya Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirci 
hakkında, Başbakanlığı zamanındaki kayırma, 
usulsüzlük, Yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi 
suiistimal, yakınlarıma menfaat temini, Hazine
yi zarara sokmak ve yetkilerini kötüye kullan
mak iddiaları ile Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca bir 'Meclis Soruşturması 'açılması
na dair önergesi. (9/20) 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Qe-
tiner'&n, Enerji ve TabiS Kaynaklar «ski Bakanı 
Ref et Sezgin hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli (Soruşturma Hazırlık Komisyonunun gö
rev süresinin uzatılmasına dair Komisyon (Baş
kanlığı tezkeresi (9/3, 3/95) 

4. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
titaıer'in, eski Başbakan Süleyman Demirel, es
ki Ticaret balkanları Ahmet Türkel, Macit Zesren 
ve Sadık Telkin Müftüoğlu haklarındaki önerge
sini incelemekle görevli iSoruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi ,(9/4 3/96) 

5. — Adana lesfci Milletvekdli Kemal Sarıib-
rahiimoğlu'nun, Ticaret eski balkanları Sadık Te
kin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli' Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/9, 
3/97) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Souşturma Ha

zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 
3/98) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargıla'nm, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/15, 
3/99) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

!3. — SEÇİMLER 

1. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiher'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı Refet Sezgin hakkındaki önergesini incele
mekle görevli! Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim. (9/3) 

2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim 
»(9/9) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

4. — Eski Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Soruşturma yapmak üzere 257 sayılı ka
rarla kurulan Soruşturma Komisyonuna üye 
seçimi. (9/16) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'm, 16 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun, T. B. M. M. 
Genel Kurulunda görüşülebilmesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı Başkanından sözlü sorusu (6/1) 
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5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık komisyonlariyle lilgilii 14 ncü madde
sinin 5 ve 7 nci! fıkralarımın değiştirilmesine 
dair kamun teklifi ve Karma İçtüzük Geçici Ko
misyonu raporu (2/332) (IS. Sayısı : 79) (Da
ğıtma tariM : 16. 7 . 1971) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 

balkanlar hakkımda evvelce yapılan soruşturma
nın yürütülmesii hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlamdırılamıyan (5) 
dosya içiın kurulan Soruşturma Hazırlık Komis-
yorun raporu (9/2) (Eski! Ticaret Balkanı Sıtkı 
Yırcalı hakkında) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 5 .1971) 

2. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özard'a'-
mın, Anayasaya ıaykırı olarak, Devlet kaînıu 
hizmetlerimi yevmiyeli ve sözleşmeli personeli 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle, 
eski Başbakan jSüleymam Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi' : 
15 .6.'1971) 

3. —• Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Faltma Hikmet İşımen'im, MİT i kanunsuz ey
lemlere sevk etmek suretiyle görevini kötüye 
fculilamdıığı ve bu fiilsin T. C. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu liddiâsiyle, Amayaı-
samın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 ncü 
maddesi uyarınca eski Başbakan, hakkımda bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 

ve 19 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/19) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma ta
rihi! : 5 . 7 . 1971) 

4. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, İstanbul Belediye Meclisinin, İstanbul yolu 
güzergâhı ve (Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı 
ile bu plânı tadilen anayJİıyan İmar ve İskân 
Bakanlığının plânını değiştirerek tatbik etme
siyle, 6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket 
ettiği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâva
ları dolayısiyle Devleti zarara uğratacağı, bu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasiyle, eski Başbakan ve eski 
Bayındırlık Başkanı hakkımda Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı 
Soruşturma Hazırluk Komisyonu raporu (9/17) 
(S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgümeş ve 14 ajrkadaşnnın, İslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsa
maha ile görevlerimi ihmal ve suiistimal ettiği, 
bu fiilin ise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiası (ile, Başbakan 
ve eski Devlet Balkanı Refet Sezgim ile Devlet 
Balkanı Hüsamettin Atabeyli haklarımda Aüua-
yasamın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 
nci maddesi gereğince Meclis (Soruşturması 
açıllmasım'a dair önergesi ve 18 No. lıı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu ınaporu (9/18) (S. Sa
yısı : 80) (Dağıtma tarihi : 9 . 8 . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi! 
İhsan Topaloğlu'mum İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının petrol sanayii bölümünü değişti
rerek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilinin 
Anayasanın 129 ocu maddesine aykırı olduğu 
iddiasiyle, eski 'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkımda Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rımca bir Meclis Saruşturtması acıkmasına dair 
önergesi! ve 14 [numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tıairihi : 10 . 1 1 . 1971) 
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