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TUTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Bakanlar Kurulu programı, gündemin birin

ci maddesine alınarak, Başbakan Süleyman De-
mirel tarafından okundu. 

Birleşime ara verildi. 
İKİNCİ OTURUM 

Başkanlık Divanı üyelerinin patri grupla
rının kuvvetlen oranına göre seçilmesi ile ilgili 
görüşmelere geçen Birleşimde açık oya sunulan 
İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven'in önerge
sinin tekrar oylanması suretiyle devam edildi 
ise de, tasnif sonunda Genel Kurulda salt çok
luğun kalmadığı anlaşıldı. 

Sözlü soru 
1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, pa

muk ürününün değerlendirilmesi için ' ne gibi 

Bakanlar Kurulu programı görüşmelerine 
6 Kasım 1965 Cumartesi günkü Birleşimde ve 
saat 15 te başlanacağı bildirildi. 

6 Kasım 1965 Cumartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere (Saat 19,05 te) Birleşime son ve
rildi. 

Geçici Kâtip 
Başkan Manisa 

Ferruh Bozbeyli Önol Sakar 

Geçici Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 

âcil tedbirler alınacağına ve destekleme alımı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/1) 

SORULAR 



B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN - • Ferruh Bozbeyli. 

GEÇİCİ KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa) İsmail Yıldırım (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin altıncı Birle
şimini açıyorum. 

ıBAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sağrın Çağla-
yangil gündem dışı bir konuşma talebetmiş-
lerdir. 

Buyurun iSayın Çağlayianfgil. 
Sayın Çağlayangiil yoklar mı efelnıdim? 
Sayın Çağilayamgil yoklar. ıGündeme gıeçi-

yoruz. 
Muhterem arkadaşlar, gündemimiz iki mad

deden ibarettir Birinci maddesi Başkanlık Di
vanı seçimi, ikinci maddesi ise Başbakan Sü
leyman Demirel tarafından teşkil edilen Bakan
lar Kurulunun programının görüşülmesidir. Yü
ce Heyetiniz tasvip buyurursa, ikinci maddenin 
birinci maddeye takdimen görüşülmesi hususu
nu tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafından 
teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programının 
görüşülmesi. 

BAŞKAN — Güven oyu müzakerelerine baş
lıyoruz. 

Riyasete müracaat ederek, grupları adına söz 
istiyen arkadaşların isimlerini sırası ile okuyo
rum : 

C. H. P. Grupu adına Sayın Turhan Feyzi-
oğlu, 

M. P. Grupu adına Sayın Faruk Önder, 
T. I. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali Ay-

bar, 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın Alpaslan Tür-

keş, 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Ekrem Alican, 
A. P. Grupu adına Sayın Muhittin Güven. 
Şahısları adına söz alan arkadaşlarımız ise 

sırası ile şöyledir : Arif Ertunga, tlhami Ertem, 

Çoğunluğun.uz vardır, müzakerelere başlı
yoruz. 

Reşat özarda, Nihat Diler, ihsan Ataöv, Sadi Bi-
nay, Selâhattin Hakkı Esatoğlu, Üyas Kılıç, Ni
yazi Özgüç, Kemal Paloğlu, Cevat Önder, Kâm-
ran Evliya oğlu, Kemal Sarıibrahimoğlu, İsmet 
Kapısız, ibrahim Sıtkı Hatipoğlu, Hilmi işgüzar, 
Turhan Bilgin, Mustafa Akalın, Hasan Tez, Ah
met Tahtakılıç, Ruhi Soyer, Ali Cüceoğlu, Kadri 
Erogan, Reşit Ülker, Kasım Gülek, Nazif Kuru
cu, Yusuf Ziya Bahadınlı, Ali Karcı, Tarık Zi
ya Ekici, Yunus Koçak, Behice Boran, Adil Kur-
tel, Şaban Erik, Sadık Tekin Müftüoğlu, Ali Ka-
rahan, Arif Emre, Memduh Erdemir, Abdülbari 
Aydoğan, Ali Rıza Uzuner, Muzaffer Özdağ ve 
Celâl Nuri Koç. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Tur
han Feyzioğlu'nundur, buyurunuz efendim. 

Muhterem arkadaşlar, yazılı konuşmalar İç
tüzüğümüze göre 20 dakika ile kayıtlıdır. Şim
diye kadarki teamül gruplar adına yapılan ya
zılı konuşmaların bu kaydın dışında tutulması 
merkezindedir. Bütün gruplar adına yapılan 
konuşmaların bu kayıt dışında tutulması husu
sunu tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Feyzioğlu.. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHON FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Millet Meclisinin sayın 
üyeleri, Hükümet programı konusunda Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini açık
lamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Düşündüklerimizi açık yüreklilikle ve açık 
bir dille söyliyeceğiz. 

İnandığımız fikirleri, gördüğümüz gerçek
leri büyük milletimize faydalı olmak ve ona 
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herşeyi göstermek endişesinden başka hiç bir 
kaygıya kapılmadan ifade edeceğiz. Ten-
kidlerimizdc açık, samimî ve daima yapıcı ola
cağız. 

Bir seçimden çıktık. Büyük milletimizin 
verdiği kararları saygiyle karşılıyoruz. Mil
yonlarca yurtdaşımızın helâl reyleriyle ve gü
veni ile muhalefet partisi olarak, muhalefe-
tin de iktidar kadar şerefli, muhalefetin de ik
tidar kadar faydalı bir hizmet yeri olduğu 
inancı içinde vazifemize şevkle başlamış bu
lunuyoruz. Yüreklerimiz 32 milyona yaklaşan 
milletimizin bütün fertlerine karşı sevgi ve 
hizmet aşkı ile doludur. Gittikleri yolun doğ
ruluğuna inanmış insanlar olarak yeni vazife 
döneminde de, bu defa muhalefet partisi sıfa-
tiyle, fakat daima aynı vatanseverlik, daima 
aynı sorumluluk duygusu ile Cumhuriyet Halk 
Partisinin geçmişteki büyük ve tarihî hizmet
lerine daha büyük hizmetler ilâve etmek azmi 
ve imanı içinde vazifeye başlamış bulunuyoruz. 
(C.H.P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar.) 

Millet ve memleket yararına olan her ted
bir ve davranışı, kimden gelirse gelsin, tanı 
bir iyi niyetle desteklemeye hazırız 

Fakat, Anayasaya ve demokratik rejimin icap
larına aykırı, ülkemizin ekonomik gelişmesi ba
kımından zararlı, halkın menfaatlerine zıt gö
receğimiz her hareketin karşısına yıkılmaz bir 
azimle, hudutsuz bir cesaretle dikilmeye ve 
bu gibi davranışları mutlaka önlemeye de aynı 
şekilde kararlıyız. (C.H.P. sıralarından alkış
lar.) 

Sayın arkadaşlarım, 
Artık Türkiye'de rejim meselesini, sistem 

ve siyasi düzen dâvasını tartışma konusu ol
maktan çıkarmak ortak ülkümüz olmalıdır. 

«Hangi siyasi görüşe sahibolursak olalım 
birbirimize tahammül etmek, birbirimizin fi
kir ve davranışlarına karşı müsamahalı olmak 
gerektiğine inanıyoruz» tarzındaki Hükümet 
beyanım değerli bir senet telâkki ediyoruz!... 

Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs Devrimine 
dayanan Anayasamızı, ruhu ve metniyle hâ
kim kılmak, ne yalnız Hükümetin, ne yalnız 
muhalefetin görevi değildir. Atatürk ilkelerini 
ve 27 M'ayıs Anayasasını, ruhu ve metni ile 
hâkim kılmak, ister iktidarda, ister muhale
fette bulunsunlar, bütün siyasi partilerimizin 
ortak hedefi olmalıdır. 
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Atatürk devrimlerinden ve 27 M'ayıs dev
riminden geri dönülemez. Nasıl ki ırmaklar ter
sine akıtılamazsa, Türk Milletinin kurtuluş ve 
yükseliş tarihi de tersine eevrilemiyecektir. 
Gerek Atatürk devrimlerine gerek 27 Mayıs 
Devrimine karşı girişilecek her davranışı önle
mek üzere, muhalefet partisi olarak, bize dü
şen bekçilik görevini tam bir uyanıklık ve 
yılmaz bir cesaretle yerine getireceğiz. (C.II. 
P. sıralarından, bravo sesleri alkışlar.) 

Arkadaşlarım, 
Türkiye'de rejimin selâmeti, yurttaşlar ara

sında huzurun ve kardeşliğin devamı, iktidar 
ve muhalefet münasebetlerinin demokratik mü
cadele sınırları içinde verimli ve faydalı bir 
şekilde yürüyebilmesi, hep bu temel ilkelerde 
gösterilecek samimiyete bağlıdır. 

Dudaktan 27 Mayısa ve Atatürk ilkelerine 
bağlılık ifade edip, el altından ve fırsat bulduk
ça 27 Mayıs düşmanlığı yayanlar, ya da yurttaş
ların saygı ile siyaset mücadelesi dışında tu
tulması gereken dinî inançlarını siyasi yükselme 
basamağı halinde istismar edenler, yurttaşın 
kutsal inançlarını, tertemiz duygularını poli
tikalarının âleti ve oy toplama vasıtası haline 
getirenler, yurdun huzuruna, yurttaşlar arasın
daki sevgi ve kardeşlik bağlarına, hürriyet re
jiminin normal işleyişine kasdedenlerdir. Bu 
gibi ikili davranışlara asla müsaade etmiyece-
ğiz. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri ve sü
rekli alkışlar.) Atatürk devrimlerine, 27 Ma
yısa ve 27 Mayısın getirdiği Anayasanın temel 
ilkelerine hiç kimse el uzatamıyacaktır. Bu ko
nuda da Hükümet programında yer alan «Ata
türk ilkelerine ve 27 Mayısa dayanan Anaya
sayı ruhu ve metni ile hâkim kılmak şaşmaz 
hedefimizdir.» tarzındaki açık teminat sözleri
ni bir senet sayıyoruz. 

Türkiye'de siyasi düzenin huzuru ve selâme
ti, Hükümetin verdiği bu sözlere samimiyetle 
sadık kalmasına bağlıdır. Bu sebepledir ki, bir 
Hükümet üyesinin sahibi bulunduğu gazetede, 
daha şimdiden, Anayasa ile siyasi haklarından 
mahrum edilmiş bir zatın Senatonun tabiî üye
si olduğunu iddia eden yazılar çıkmasını hayırlı 
bir işaret olarak saymıyor ve bu yoldan tez ge
ri dönülmesini memleket huzuru namına talebe-
diyoruz. (C. H. P. sıralarından, bravo sesleri ve 
alkışlar.), (Kimin gazetesi sesleri.) Hükümet 
üyesi olan bir zatın gazetesi. 
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Sayın arkadaşlarım, 
Hükümet programında «yurdumuzda hürri

yet rejiminin arızasız ilşemesi bütün meselelerin 
düğüm noktasıdır.» demliyor. Temel fikirde 
Hükümetle beraberiz. Elbette hürriyet rejimi
nin arızasız olarak işlemesi bütün meselelerin 
düğüm noktasıdır. Ancak, buradaki «arıza» 
sözü ile ne kasdedildiğini açıklanmaya muhtaç 
görüyoruz. 

Hükümet programı 10 Ekim seçimlerini 
Türk demokrasi tarihinin «en önemli bir dönüm 
noktası» olarak belirtiyor. 

10 Ekim 1965 seçimleri belki Adalet Parti
sinin tarihinde bir dönüm noktası olabilir. Fa
kat, Türk demokrasi tarihinin akışı içinde, 
10 Ekim seçimleri normal bir olaydır. 

Demokrasi tarihimizin asıl dönüm noktaları
nı başka tarihlerde aramak lâzımdır. Açık ve 
dürüst olarak, düşündüklerimizi ve endişeleri
mizi söylemeye mecburuz. Bunu hem milletimi
ze karşı, hem de uyarmakla, denetlemekle gö
revli olduğumuz Hükümete karşı bir vazife sa
yıyoruz. 

Türkiye'de serbest ve dürüst bir seçimle bir 
partinin iktidara gelmesi ve günün birinde ik
tidardan gitmesi, yeni Anayasa düzeninde, ar
tık normal bir olay sayılmak gerekir. 

Bu noktaya kolay gelmedik arkadaşlar. 
Yarma ümitle bakmak ve geçmişten ibret 

alarak aynı hataları işlememek için, aştığımız 
mesafeyi birkaç fırça darbesi ile kısaca belirt
mekte fayda var. 

Meşrutiyet tecrübeleri, Büyük Atatürk'ün 
önderliğinde Anadolu ihtilâli, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılışı, saltanatın ilgası ve 
Cumhuriyetin ilânı, iflâsla sonuçlanan çok par
tili hayat tecrübeleri, 1945 te yeniden çok par
tili hayata geçiş, Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darının tek dereceli seçimi kabul ederek lıer 
yurttaşa doğrudan doğruya milletvekillerini 
seçme hakkım vermesi, seçim kanunları ve uy
gulamasındaki şikâyetleri ortadan kaldırmak 
üzere iyi niyetli düzeltmeler yapılarak iktida
rın ve anamuhalefet partisinin oy birliğiyle çı
karılan 1950 Seçim Kânunu sayesinde, tarihi
mizde ilk defa olarak bir iktidarın millet reyi 
ile yerini terk etmesi... 

Demokratik gelişmemiz bu noktadan sonra 
sarsıntısız ve arızasız ilerliyebilirdi, ilerliyebil-

meliydi. Yazık ki, böyle olmadı. Bilhassa 1954 
ten sonra, demokratik rejimin birçok esasları, 
seçimlerde güvenlik ve eşitlik, radyodan taraf
ların eşidolarak faydalanması, basın, toplantı, 
seyahat hürriyetleri, fikir ve söz hürriyeti, ida
renin hukuk dışı kararlarına karşı bir kaza mer
ciine başvurabilme hakkı, birbiri ardından ze
delendi. (A. P. sıralarından, Hükümet progra
mını tenkid et, sesleri.) Acı olayları teferruatiy-
le hatırlatacak değilim. Sadece şunu belirtmek 
isterim. 

Hükümet programındaki hürriyet rejiminin 
arızasız işlemesi ibaresindeki «arıza» kelimesin
den biz parti organı radyoyu, Anayasa dışı tah
kikat komisyonlarını, neşir yasaklarını ve ben
zeri arızaları anlıyoruz. (C. H. P. sıralarından 
bravo, sesleri, alkışlar) 

27 Mayıte Devrimi bu arızaları gidermek ve 
Türkiye'de demokratik rejimi bütün icaplariyle, 
bütün teminat müesseseleriyle yerleştirmek için 
yapılmıştır. 

Hükümet programında metni ve ruhu ile hâ
kim kılınacağı belirtilen Anayasanın daha ilk 
cümlesinde 27 Mayısın nedenleri ve mahiyeti ta
rif edilmiştir. «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve 
davranışlariyle meşruluğunu kaybetmiş bir ikti
dara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 
1960 Devrimini yapan Türk Milleti» Anayasa 
işte bu tarifle başlıyor. Hepimiz bu tarifte bir
leşmeye mecburuz. Anayasaya saygı, onun teme
line, onun ilk cümlesine saygı ile başlar. 

Türkiye'de, demokratik rejim bakımından en 
önemli dönüm noktalarından biri, bizce, siyasi, 
iktisadi ve sosyal alanlarda ciddî hamlelerin baş
langıcı olan bu yeni Anayasadır. 27 Mayısla baş-
lıyan devri, programda söylendiği gibi, sadece 
kırıcı, mübalâğalı, tezatlı hâdiselerle dolu bir 
intikal devri olarak değil, siyasi rejim bakımın
dan da, iktisadi ve sosyal konularda da bir «sıh
hate kavuşma» devri, olarak görmek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Kader birliği içinde yaşıyan otuz iki milyo

na yakın yurttaş olarak, yüreklerimizi ümitle 
doldurmak, Türkiye'de demokratik nejimin ve 
hürriyetler düzeninin kısa zamanda açtığı mesa
feyi ölçerek milleitıç© geleceğe itam (bir jgüıvetnile 
bakmak için, son beş yılda siyasi rejim ve hür
riyetler alanında kaydedilen ilerlemeleri ölçme
miz faydalı olur. Böyle bir muhasebe, büyük mil-
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Jetimizin yarınına daha güvenle bakmamıza, yü
reklerimizin iyimserlikle dolmasına yol açacak
tır. Türkiye'de demokratik hürriyetler rejimi
nin bu rejime yürekten bağlı insanlar elinde na
sıl kısa zamanda gelişip kökleşeceğini gösterecek
tir. 

Sayın Hükümet Başkanının seçimlerden ön
ce ve sonra yaptığı konuşmalarda kullandığı bir 
tâbir var. 1960 tan bu yana geçen 5 yıldan, Sa
yın Hükümet Başkanı, «heba edilmiş beş yıl» 
diye bahsetti. Bu sözler böyle bir açıklamayı da
ha da zaruri kılmıştır. 

Arkadaşlarım; 
Son beş yılda, Türkiye, tarihinin en demok

ratik Anayasasına kavuşmuştur. (Orta sıralar
dan bravo, sesleri, şiddetli alkışlar) Son beş yıl
da Türkiye, kanunların Anayasaya uygunluğu 
dâvasını, sonu gelmez siyasi kavgaların konusu 
olmaktan çıkarmak amacı ile yıllarca hasreti çe
kilen Anayasa Mahkemesini kurmuş ve bu mah
keme 1962 Nisanında çalışmaya başlamıştır. 

Türkiye'de, yargı organlarının bağımsızlığı 
dâvası çözülmüştür. Hâkimlerin, Allah'tan ve 
vicdanlarından başka kimseden korkmaksızm, 
tam bir bağımsızlık ve teminat içinde karar ve
rebilmeleri, zengin, fakir, partili, partisiz, ikti
dar mensubu ya da muhalefet mensubu diye dü
şünmeden her yurttaşın hakkını kanun daire
sinde tanımaları, gece yarısı iki satırlık gerekçe
siz bir yazı ile bir siyaset adamı tarafından işle
rinden atılmamaları için, her türlü kanuni ted
birler alınmış, Yüksek Hâkimler Kurulu Ana
yasaya uygun olarak 1962 Nisanında çıkarılan 
bir kanunla çalışmalarına başlamıştır. 

İlim ocaklarımızın, ilim adamlarımızın ilmî 
ve idari hak ve hürriyetleri artık sarih Anayasa 
teminatına kavuşmuştur. 

Türkiye'de bugün sadece iktidardaki parti
nin sesini aksettiren, sadece onun propaganda
sını yapan, muhalefete konuşma hakkı tanımı-
yan, vatandaşları ikiye bölen bir Devlet radyosu 
kalmamıştır. (C. H. P. sıralarından bravo ses
leri, alkışlar) Türkiye Radyo - Televizyon Ku-
ruimu Kanunu 1963 yılında yürürlüğe girmiş ve 
Devlet Radyosu hür bir Anayasa kurumu haline 
getirilmiştir. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar) 

Türkiye'de artık Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu yerini 1963 yılında yürürlüğe 
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giren ve adı gibi özü de farklı olan, Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Kanunu adlı 
yeni bir kanuna bırakmış, bu temel haklar tam 
olarak sağlanmıştır. 

Bâzı idari kararlara karşı Danıştaya baş
vurma hakkını kaldıran kanunlar da tarihe ka
rışmış, vatandaş için her haksız karar aleyhine 
mahkemeye başvurmak imkânı açılmıştır. 

«Kaybedilen beş yıl» denen devrede, yıl
larca uğrunda mücadele edilen ispat hakkı Ana
yasaya girmiş; kaybedilen beş yıl dene devre
de, ıstırap konusu olan neşir yasakları sistemi
ne son verilmiş; seçimlerde partilerin - radyo 
dâhil - bütün Devlet imkânlarından eşit şekil
de faydalanmaları yolunda kanun hükümleri 
kabul edilmiş; iktidar partilerinin Devlet para
sını ve araçlarını kendi propagandaları için 
kullanmaları yasaklanmıştır. 

Siyasi Partiler Kanunu Anayasanın emret
tiği şekilde yürürlüğe girmiştir. Siyasi Partiler 
Kanunu ile Anayasanın dayandığı temel ilke
ler olan Cumhuriyete, millî Devletin bölünmez
liğine, lâikliğe, ve Atatürk devrimlerine, de
mokratik düzene ve bu düzenin meşruluk esa
sını teşkil eden 27 Mayıs 1960 Devrimi ilkele
rine aykırı davranışlar yasaklanarak, Anayasa 
Mahkemesinin denetimi altına alınmıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığı - Tanrıya şükür
ler olsun - bir siyasi partinin karargâhı olmak
tan çıkarılıp, topyekûn Meclisin haklarını ko
ruyacak yüce ve tarafsız bir makam haline ge
tirilmiş, Millet Meclisi müzakerelerinin bile 
neşrini yasaklıyan ve en basit hürriyet anlayışı 
ile bağdaşmıyan hükümler tarihe karışmıştır. 

Seyahat hürriyeti, iktidar ve muhalefet 
mensupları için, tam olarak sağlanmıştır. 

Millî Birlik Hükümeti ve Cumhuriyet Halk 
Partisi liderliğindeki çeşitli koalisyon hükü
metleri zamanında, 1961 milletvekili seçimleri, 
1963 mahallî seçimleri, 1964 Senato seçimleri 
tam bir dürüstlük ve güven içerisinde yapıl
mıştır. (A. P. sıralarından gürültüler) 27 Ma
yıs Anayasasının teminatı altında, bundan böy
le, Türkiye'de bütün seçimler hür ve dürüst ola
rak yapılmak mecburiyetindedir. Aksi yoldaki 
hevesler mutlak» hüsrana ağrıyacaktır. (O. İT. 
P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar). 

Son beş yıl içinde klâsik kişi hak ve hürri
yetleri yanında, medeni ve ileri bir toplumun 
vazgeçilmez şartı olan iktisadi ve sosyal hak 
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ve hürriyetler de Anayasamızda ilk defa yer 
almış, bu hakları gerçekleştiren kanunlar yü
rürlüğe konmuştur. 

Sendika hürriyeti «kaybedilen beş yılda» 
kanuni teminata kavuştu. Toplu sözleşme hak
kı, bu beş yılda gerçekleşti. Her nedense Hükü
met Programında tek kelime ile bahsedilmiyen 
grev hakkı Türk işçisine bu beş yıl içinde ta
nındı. Meslekî teşekkülleri kurma hürriyeti, 
memurların teşkilâtlanma hakkı ve çeşitli sos
yal güvenlik tedbirleri hep bu kısa zaman için
de gerçekleşti. 

«Heba olan beş yıl» diye vasıflandırılan de
vir, Türkiye için plânlı kalkınmaya geçiş dev
ri, daha hızlı, plânsız, dönemin son yılları ile kı-
yaslanmıyacak kadar daha hızlı ve daha istik
rarlı bir iktisadi kalkınmanın başladiğı devir 
olmuştur. 

Sayısız sulama ve enerji barjlarının santral
lerin, fabrikaların, yeni okulların, (Adalet Par
ti sıralarından bravo sesleri, alkışlar). Çeşitli 
iktisadi ve sosyal tesislerin başarı ile ele alın
dığı ve gerçekleştirildiği devir olmuştur. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın arkadaşlarım, 
Biraz sonra, zamanımızda çeşitli alanlarda 

yapılanları, eksik kalanları, Hükümetten talep
lerimizi söyliyeceğiz. 

Sulama ve enerji sahasında, size baraj ve 
santral isimleri ve yerleri sayarak, Sayın De
mirci'm iyi bildiği bu mevzularda kendisine 
teslim ettiklerimizi ve bizim başlayıp bu devir
de takibedeeeklerimizi birer birer söyliyeceğim. 
Bunları niye söyliyeceğim? Şimdi anlatacağım 
nevinden hareketlere son vermek için. 

Mademki bâzı arkadaşlarımız hu tatlı hava
ya girmişlerdir, ben de oldukça tatlı bir olayı 
naklederek niçin bu bilgilere ihtiyacolduğunu 
belirteyim.. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Hükümet Başka
nı Demirel'in Başbakan Yardımcısı bulunduğu 
bir sırada, seçim bölgeme gittiğini duydum. 
Ziyaret sebebini, davetlerden ve ajans, basın 
haberlerinden öğrendim. 1963 yılında ben Baş
bakan Yardımcısı iken, 2 nci İnönü Hükümeti 
zamanında, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi ile koalisyon halin
de bulunduğumuz günlerde, Türkiye'de bir 

Yüksek İslâm Enstitüsünün daha açılmasına 
karar verilmiş ve bunun yeri seçilmiştir; yeni 
Yüksek İslâm Enstitüsü Kayseri'de yapılacaktı. 
Binanın temeli atıldı. Ben, bilhassa bu temel 
atma 1963 mahallî seçimleri arifesinde olduğu 
ve bu kuruluş dinî öğretim yapacak bir kuru
luş olduğu için, bir siyasi istismara yol açmasın 
endişesi ile veya seçim arefesinde bunu istis
mar ediyorsunuz ithamına mâruz kalmamak 
için, seçim bölgeme dahi gitmeden bir telgraf 
çekmekle yetindim. Çok mütevazi bir şekilde 
temel atılıp işe başlandı. Birinci katı bitti, ikin
ci katı bitti, üçüncü katı bitti... 

Üçüncü katı bittikten sonra, bir gün bir 
haber : Sayın Demirel, yıl 1965, üçüncü katı 
bitmiş bina,.. Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü
nün temelini atmaya gitmişler... (C. H. P. sırala
rından, gülüşmeler, alkışlar) Sonra bunu sordum, 
bu nasıl iştir? îzah ettiler. Efendim her ne kadar 
Yüksek İslâm Enstitüsü denmişse de gazeteler
de ve radyoda, her ne kadar ajansta böyle ya
yılmışsa da mesele bu değildir. O binanın ya
nında mutfak, yemekhane gibi bâzı tesisler ku
ruluyor, onun temeli atılmak için gidilmiştir 
dediler. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Sayın arkadaşlarım, işte bu gibi mükerrer 
temel atmalara ve ihale ederek başladığımız 
eserlerin yeni başlanmış gibi gösterilmesine en
gel olmak için, bâzı noktaları belirtmekte fay
da görüyorum ve bunları anlatacağım. 

Hükümet Programının iktisadi ve sosyal 
cephesini tahlil ederken, iktisadi ve sosyal ko
nularda da son yıllarda nereden nereye geldi
ğimizi ve bugün memleketimizin karşı karşıya 
bulunduğu ciddî problemleri etraflıca açıkla
mak imkânını bulacağım. 

Şimdi, Hükümet Programının rejim ve si
yasi düzenle ilgili kısımlarını daha yakından 
tahlil etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet Progra
mında rejim bakımından üzerinde dikkatle du
rulması lâzımgelen birkaç kısım vardır. 

Hükümet Programının bir yerinde, «artık 
rejim meselesini, sistem ve siyasi düzen dâva
sını tartışma sınırı dışında tutmak gerektiğine 
inanıyoruz» dendiği halde, aynı programın baş
ka bölümlerinde, Türkiye'de bir rejim ve siya
si düzen tartışmasını, lüzumsuz yere ve en ha
raretli şekilde yeniden ortaya çıkaracak ifade
ler yer almıştır. 
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Seçim sistemi ve Devlet radyosu konusunda 
alınacağı söylenen tedbirler, Türkiye'de, artık 
kapanmış olması gereken rejim tartışmaları 
devrini yeniden açacak mahiyettedir. 

Senato seçimlerinde ekseriyet usulüne geçil
mesi yolundaki Hükümet görüşü, Senatoda bir 
siyasi partinin tam hâkimiyetini kurarak mu
halefeti Senatodan adım adım tasfiye etmek 
amacını gütmektedir. Yeni iktidar, daha önce 
denenmiş ve iflâs etmiş «dikensiz gül bahçesi» 
kurmak zihniyetine pek erken sürüklenmiş gö
rünüyor. (Cbta sıralardan, bravo sesleri, alkış
lar) 

Sayın arkadaşlarım; 
Dün Senatoda Sayın DemireFin, bu nokta 

üzerinde konuşan hatiplere verdiği cevapları 
dinledim. Dikkatle dinledim. Başbakan mese
lenin üstünden maharetle kayıp geçtiler, özüne 
dokunmadan. 

Sayın Başbakan, Senatoda, «biz millete ne 
vadetmişsek seçim beyannamemizde, şimdi 
onu gerçekleştiriyoruz» dedi. Biraz sonra 
Adalet Partisi seçim beyannamesinden bir 
cümleyi aynen okuyarak, bu konuda mil
letin karşısına yazdı taahhüt şeklinde nasıl 
çıkıldığını göstereceğim. Fakat asıl önemli ola
nı, Sayın Başbakanın, Senatonun çoğunluk sis
temi ile seçilmesinin bir mahzuru mu görülmüş
tü ki, bu sistemden vazgeçilip nispî temsile gi
dildi tarzındaki ifadesidir. 

Sayın arkadaşlarım, anlatalım... Cumhuriyet 
Halk Partisi 1961 de yapılan Senato seçimle
rinde 3 734 000 oy almıştı. Yani Senato seçim
lerindeki muteber oyların % 36,1 ini almıştı. 
Aynı seçimlerde 1961 Senato seçimlerinde, Ada
let Partisi 3 560 000 oy, yani % 34,5 oy almış
tı. Halk Partisi ile Adalet Partisi arasındaki 
fark, Halk Partisi lehine olmak üzere 233 bin 
idi. 

Arkadaşlar, iyi işliyen bir seçim sisteminde, 
tahmin edilir ki, daha fazla oy almış parti, hiç 
değilse bir senatör fazla getirsin, ya da hiç de
ğilse eşit sayıda senatör getirsin. Çoğunluk sis
temi Senatoda bizi şöyle bir cilve ile karşılaş
tırdı. 3 734 000 rey 36 senatör getirdi. Bundan 
200 000 daha noksan olan 3 milyon 560 bin rey 
71 senatör getirdi. Millet Cumhuriyet Halk 
Partisine 200 000 fazla oy vermiş, ama Adalet 
Partisi iki misli fazla senatör almış oklu. Ekse

riyet sisteminin mahzuru görüldü de onun için 
nispî temsile geçildi. Âdil bir seçim yapılsın di
ye... (C. II. P. sıralarından alkışlar) 

İkinci nokta şudur : Hükümetten sormak is
tediğimiz mesele şudur : Seçim Kanununu, 
Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi değiştirmiştir. 

Senatoda, 190 kişiye yakın üyesi olan 
Senatoda, Cumhuriyet Halk Partisinin sandal
ye sayısı 35 ten ibaretti. Demek ki, seçim sis
temini Cumhuriyet Halk Partisinin değiştirdi
ği iddiası varit değil. Millet Meclisinde, 450 
kişilik bir Mecliste, C. H. P. nin ikiyüz üyesi 
dahi yoktu. Demek ki, seçim sistemini değişti 
ren Cumhuriyet Halk Partisidir, tarzında ucuz 
polemikler doğru değildir. 

Millî iradeye hürmet, Meclise hürmet di
yenler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin her 
iki kanadından geçerek çıkan bir kanunun ço
ğunluğu olmıyan bir partiye mal edilmesine göz 
yummamalıdırlar. Çünkü bu kararı verenler 
arasında Cumhuriyet Halk Partililerin dışında 
üç siyasi partiye mensup arkadaşlarımız var
dı, hiçbir siyasi teşekkülle bağlı bulunmıyan 
vardı. 

1964 te yapılan değişiklik ile şimdi yapıl
mak istenen arasındaki fark şu : Seçim siste
mini, Türkiye Büyük Millet Meclisi nispî tem
sil haline getirdiği zaman, Adalet Partisinin 
hakkı olandan, milletin verdiği reyden daha 
eksik senatörle gelmesini düşünmedi. Nispî 
temsilde, Adalet Partisi milletten yüzde kaç oy 
alırsa aynı oranda senatörü getirebilmek im
kânına sahiboldu. Şimdi yapılmak istenen de
ğişiklik, 1965 seçim sonuçlarına baktığımız za
man, Adalet Partisinin şöyle bir hevese kapıl
dığı hissini uyandırıyor : «Türkiye'de oyların 
% 53 kadarını aldık» diyorlar. «Oyların % 47 
sini öteki partiler aldı. % 53 oyla Senatonun 
seçimle gelen üyeliklerinin, kabil olursa, yüz
de yüzünü biz alalım. Milletin '% 47 sinin ver
diği oylar da, oy verilen kimselerin senatör se
çilmesi için değil, fakat bizim senatör adayla
rımızın seçilmesi için kullanılsın.» İşte şimdi 
yapılmak istenen değişikliğin mânası bu. 

Hesap bellidir. 
Senato seçimlerinde, % 53 oyla, - imkân 

olursa- bütün sandalyeleri elde etmek, diğer 
partilere rey- veren ve milletin % 47 sine va-
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ran milyonlarca yurttaşı da Senatoda kabilse 
tamamiyle temsilcisiz bırakmak!.. 

Elde ettikleri oy yüzdeleri, görülüyor ki, 
Adalet Partisinde böyle haksız ve tehlikeli bir 
iştiha uyandırmıştır. 

Hükümet programındaki masum görünüşlü 
cümlenin altında yatan .zihniyet ve maksat bu
dur. 

Bu konuda Yüce Meclisin dikkatini bir nok
taya çekmek isterim. Sayın Başbakanın iki gün 
önce bu kürsüden okuduğu Hükümet Progra
mı, bir Hükümet programı olarak yeniden ka
leme alınmamış, Adalet Partisinin seçim beyan
namesini, birkaç bölümü hariç, aynen ve har
fiyen tekrarlamakla yetinmiştir. Programı bu 
tarzda veya başka tarzda yazmak elbette ki, 
kendilerinin takdirine terk edilmiş bir husus
tur. 

Ancak, büyük kısmında, nokta ve virgülü
ne kadar, satır satır parti beyannamesini tek
rar eden bu Hükümet programı, seçim sistemi 
ile ilgili bahiste, her nedense Adalet Partisi
nin seçimlerden önce millete ilân ettiği beyan
name metninden hissedilir şekilde uzaklaşmış
tır. 

Adalet Partisinin seçim beyannamesinde, se
çim sistemi bölümünde, her ne kadar 1961 de
ki seçim sisteminden bir bahis varsa da, bu bö
lümün hüküm fıkrasında, yani bahsin sonun
da, nihai olarak millete aynen şu söylenmek
te, şu va'dedi!inektedir : «Nispî temsil usulü
nün çeşitli akımları Parlâmentoda (bu kelime
ye dikkat buyurun arkadaşlarım, Parlâmento
da) temsil ettirme imkânı veren avantajlarını 
muhafaza etmekle beraber, bu sistemi, (yani 
nispî temsili) sağlam hükümetler kurmaya im
kân verecek şekilde geliştirmek zorunluğuna 
inanıyoruz.» 

Bu sözlerden çıkan mâna şudur : Yalnız 
Millet Meclisinde değil, her iki Meclisi kapsı-
yan Parlâmentoda, yani hem Senato, hem de 
Millet Meclisinde, nispî temsil usulünün çeşit
li akımları temsil ettirme imkânı veren avan
tajlarını muhafaza edeceğiz. Ancak bu nispî 
temsil sistemini, nispîlik prensibini bozmadan, 
geliştireceğiz. 

Şimdi bir de Hükümet Programına baka-
lmı. 
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Adalet Partisi seçim beyannamesindeki, 
«nispî temsil usulünün çeşitli akımları Parlâ
mentoda temsil ettirme imkânı veren avantaj
ları» ibaresi yok olmuştur. Her iki Meclisi bir
likte ifade eden Parlâmento kelimesi de tama
miyle terk edilmiş, bir tarafa bırakılmıştır. Bu
nun yerine, «milletvekilleri seçiminde nispî tem
sil usulünü muhafaza etmekle beraber» den
mekle yetinilmiş ve açıkça Senato seçimlerin
de ekseriyet usulüne dönmek arzusu Hükümet 
Programında yer almıştır. 

Yani, Adalet Partisinin seçimden evvel mil
lete yazılı olarak ilân ettiği beyannamedeki ke
limelerle ifade edersek, Hükümet şimdi şunu 
demek istiyor : 

«Artık biz Senatoda, ya da Parlâmentonun 
tamamında çeşitli lakımHarı temsili ettirmek is
temiyoruz. Elimizden gelirse, oy yüzdelerine 
göre, sadece Adalet Partisini temsil ettirmek 
istiyoruz. Sandalyelerin tümünü % '53 oya ver
mek, c/c 47 'oyu da samdalyesiz bırakmak isti
yoruz. Halkın başka partilere verdiği 'oylarla 
da ibiz senatör* getirmek istiyoruz.» Yapılmak 
istenen budur, çıplak ifadesi ile. 

Arkadaşlar, bu pek yersiz bir istektir. Re
jimin artık tartışma konusu 'olmasını istemedi
ğini söyliyen bir Hükümetin bu beyanı yanın
da 'anlaşılması güç bir istektir. Türkiye'de, Ada
let Partisini, kendisi dışındaki bütün siyasi te
şekküllerle ve tarafsız fikir mihrakları ile lü
zumsuz yere karşı karşıya getirecek bir istektir. 

Siyasi rejim tartışmalarını geride bırakarak 
milletimilzin ekonomik, sosyal ve kültürel kal
kınması yolunda partilerin hizmet yarışı yapma
ları gereken bir devirde, siyasi partileri yeni 
baştan kısır ve şiddetli rejim tartışmalarına sü-
rükliyecek olan zararlı bir adım latılmak istenil 
yor. 

Bunu önlemek için, O. H. P. Grupu olarrak, 
her meşru çareye başvuracağız. 

Sayın arkadaşlarım, 
Köylümüzün geçim derdi ile, kredli, tohum

luk, gübre, zirai âlet ve makine ihtiyacı ile; ge
cekonduda oturan yurttaşlarımızın mesken der
di ile; susuz tarlaların ve karakışta titre§e titre-
şe kilometlerelerce uzaktan testiyle su taşıyan 
körpe yavruların derdiyle; sıhhati bozulan ve 
emekli aylığını almıak üçün (C. H. P. sıraların
dan sürekli alkışlar) sıhhati bozulan ve emek-
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li aylığı almıak için daha me kadar ibekliyeceği-
ni hesalbeden emektar işlinin derdiyle, 200 hin 
lira kazanıp vergi vermity-enler varken, 250 li
ra aylığımdan vergi ödeyen beş çocuklu dul ka
dının derdiyle (C. H. P. isi sıralarınd'aın alkış
lar), dar gelirli personellin derdiyle uğraşma
mız lâzımı. 

Köyün yolu 'olmadığı için basta yavrusunu 
doktora ulaştıramıyan babanın; bir zor doğum
da ebesiz, ilâçsız, doktorsuz, ruhunu teslim eden 
taze gelinini.... (A. P. sıralarından ve C. H. P. 
sıralarından alkışlar), Allah'tan başka sığına
cak kimsesi olmadan, köşesinde ıstırap çekenle
rin derdiyle uğraşmamız lâzım! 

Yunanistan bile okur - yazarlıkta da, fert 
basma düşen gelirde Türkiye'den fersah fer
sah ileride!... Buna çare (bulmamız gerek!.. Plân
lı, doğru yoldan, herkese mavi boncuk dağıtan, 
çıkmaz usullerle değil ciddî yollardan... (C. H. P. 
»ıralarından alkışlar) Fakirliği, cahilliği, gerili
ği bu yurttan hep beraiber söküp atmamız lâ
zım. 

Bütün bu işler dururken «dikensiz gül bah
çesini» 'gerçekleştirmek ve bir partinin hâkimi
yetini kurmak hevesi ile bu memleketin politika
sını plânlı ve hızlı kalkınma dâvasından kısır 
siyasi çekişmeler sahasına doğru sürüklemek ye
ni 'Hükümetin en hatalı davranışı olacaktır. Biz
den uyarması. Biz bu uyarma vazifesinıi yap
makla milletlimize karşı borcumuzu yerine getir
miş oluyoruz. 

Arkadaşlar, 
iktidarlar, iktidarda kalmak için birtakım ted

birlere başvurmamalıdır sözüne karşılık olarak, 
\ Senatoda dün Sayın Demire] : «Evet, doğru

dur. Bizim de tezimizdir» demiş. 
Arkadaşlar, nispî temsil sisteminin Adalet 

Partisinin Hükümet kurmasına engel olmadığı, 
Senatoda da kısmi yenilemelerden sonra Adalet 
Partisinin aldığı oy oranında temsil edilmesine 
mâni olmıyacağı aşikârdır. (A. P. den «millet 
sağolsun» sesi) Sayın arkadaşlarım, milletin 
yalnız % 53 ü değil, millet sağolsun diyen ar
kadaşıma söylüyorum, milletin % 47 si (C. 
sağolsun, milletin tümü sağolsun diyoruz. (C. 
H. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

İsterlerse denenmiş yolları bir kere daha 
denerler. Bu kendilerinin bileceği iş. Ama tek
rar ediyorum, biz C. H. P. si Grupu olarak 
bizimle aynı düşünüşte olan başkalariyle bir

likte bu konuda meşru olan her çareye baş
vurarak sonuna kadar mücadeleye azimli ve 
kararlıyız. (C. H. P. sıralarından bravo sesle
ri, alkışlar) (A. P. arka sıralarından «sayınız 
yetmez» sesleri) «Sayımız yeter, yaparız, «di
yenleri çok gördü bu millet... Sayı yettiği için 
yapılan nice işler gördük ki, millete de, yapan
lara da faide vermedi. Her zaman sayı kuvveti 
değil, bazan da hak ve insaf, nasafet, bazan da 
bizim gibi düşünmiyenlerin siyasî görüşlerine 
müsamaha kıymet taşır... Hükümet programı
nın, «bizim gibi düşünmiyenlere müsamaha 
edelim» diyen cümlelerini onun için can ve gö
nülden tasvibettiğimizi söyledik ve dedik ki, 
bu sözleri senet telâkki ediyoruz. 

Fakat bir taraftan bizim gibi düşünmiyen
lerin görüşlerine müsamaha edelim, tarzında 
sözleri; bir taraftan bizim gibi düşünmiyenlere 
Senatonun kapısını kapayalım tarzında niyet
ler... İşte bu tezat bizim mantığımıza sığmıyor. 

Hükümet programında radyo ile ilgili olan 
cümleler de aynı şekilde hatalı bir tutumun ha
bercisidir, fena bir habercidir. Bu konuda da 
açıkça ifade etmek ve hulûs ile haber vermek 
isteriz ki, Devletin ve milletin radyosunu Ada
let Partisinin radyosu haline getirmek yolun
daki her davranışın karşısına dikileceğiz. Ana
yasadan aldığımız kuvvetle de bunu mutlaka 
önliyeceğiz. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar). 

Yeni Anayasa ile, Devlet radyosu «Vatan 
Cephesi» radyosu olmaktan çıkmış, vatanın ve 
vatandaşın radyosu olmuştur. (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

Programda yer alan, «Devlet radyosunun 
Anayasa hükümlerine aykırı, millî politika ile 
çelişmeli, kamu düzeni bakımından zararlı» 
faaliyette bulunduğu iması, açık bir haksızlık
tır. 

Böyle hallere karşı, yürürlükte bulunan ka
nunda sarih tedbirler, yeterli müeyyideler var
dır. 

Adalet Partisi sekiz aydan beri bir hüküme
tin başlıca sorumluluğunu taşıyor. Devlet rad
yosu Anayasayı, millî menfaatleri, kamu düze
nini bozan hareketlerde ve faaliyetlerde bulun
muşsa, neden buna mâni olacak bir tedbir alın
mamıştır?.. 

Bizim bildiğimiz, son hükümetin talebiyle 
işe el koyan adlî makamlar, yani tarafsızlığı po-
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litikacılardan daha iyi takdir edebilecek olan 
makamlar, Devlet radyosuyle ilgili bütün iddia 
ve şikâyetleri incelemişler ve Devlet radyosu
nun tamamiyle suçsuz olduğuna, kanunları ih
lâl eden hiçbir kusur işlemediğine karar ver
mişlerdir. 

Yeni Anayasa düzenimizde, radyo ve tele
vizyon işleri, artık bir iktidarın kendi arzusu 
ve keyfine göre idare edebileceği işler olmak
tan çıkmıştır .Artık, hiçbir iktidar partisi, rad
yoyu kendi tekeline alamaz. Tek taraflı bir pro
paganda aracı haline getiremez.1 Yurtdaşları-
mız, 27 Mayıstan önce, bu radyonun seçim za
manı ve seçim dışında nasıl tek taraflı kulla
nıldığını hatırlarlar. 1961 Anayasasından bu ya
na seçimler geçirdik. 1961 seçimleri, 1963 ma
hallî seçimleri, 1964 Senato seçimleri, 1965 mil
letvekili seçimleri.... 

Arkadaşlar, bütün bu seçimlerde, radyonun 
bütün siyasi kanaatlere yer verdiğini vatandaş
lar bilmiyorlar mı, görmüyorlar mı? 

Radyonun iktidarın da, muhalefetin de se
sini âdil ölçülerle duyurması demokratik reji
min ve hürriyetin teminatıdır. 

Tarafsız radyo yalnız bugünkü muhalefetle
rin teminatı değil, yarınki muhalefetlerin de 
teminatıdır. Herkesin bir gün muhalefette kal
ması mukadderdir. Bugün iktidarda olanlar ya
rın muhalefette kalacaklarını düşünmelidir. 

Millî radyoyu yeniden iktidar tesir ve nüfu
zu altına alacak tedbirlere başvurulursa, bu 
yöndeki çabalar, rejimi ve sonunda bu çabaya 
girişenleri tahribeder. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanu
nunda Anayasanın 121 nci maddesindeki muh
tariyet prensibini zedelemeden hangi değişik
liğin yapılacağı Hükümet programında belirtil
miyor. Tarafsız ve hür radyo üzerinde sonuna 
kadar ısrar edeceğimiz bilinmelidir. 

Bu arada, Hükümet programında yeralan 
Anadolu Ajansı ile ilgili bir hüküm de dikkati 
çekiyor. Anadolu Ajansı ile ilgili statü değişik
liği vadinin, son yıllarda Ajansın ulaşmış oldu
ğu tarafsızlık ve objektiflik seviyesini yeniden 
geriye doğru kaydırmamasını yani Anadolu 
Ajansının iktidar ajansı haline getirilmemesini 
titizlikle takibedeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bugünkü dünyada Devlet yardımiyle besle

nen ajansların ve Devlet radyosunun iktidar 

partisi nüfuzunda olduğu ülkeler, sadece faşist 
ve komünist ülkelerdir. Ya da onların usulleri
ne özenen ülkelerdir. 

Faşizme ve komünizme karşı olan, yürekten 
karşı olan herkesin tarafsız radyodan yana ol
ması lâzımdır. 

Söz buraya gelmişken, Yüce Meclise, Hükü
met Programında da temas edilen komünizm 
konusu üzerinde C. H. P. nin görüşlerini bir de
fa daha açıkça söylemek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu kürsüde, bu konuya 8 ay önce de temas 

etmek fırsatını bulmuştum. 4 ncü Koalisyon 
Hükümetinin Programı müzakere edilirken 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, bu kür-
südeı- komünizm konusunda şu sözleri söylemiş
tim. Aynen tekrar ediyorum: 

«İnsan haklarını reddeden, vatandaşları par
ti ve Devlet emrinde. boğaz tokluğuna köle ya
pa ıı, bir» sözde madde cenneti «karşılığında - baş
ta insan haysiyeti olmak üzere - bütün mânevi 
değerleri, bütün hüriyetleri ayaklar altına alan 
komünizmin azimle karşısındayız ve daima kar
şısında olacağız.» (Alkışlar). «Biz inanıyoruz 
ki, sefaletin, yokluğun, adaletsizliklerin orta
dan kalkması için, hürriyetlerin de birlikte or
ta lan kalkması şart değildir. Bu hedeflere hür
riyet içinde ulaşılabilir. Sosyal adalet ve sosyal 
refah devleti, demokratik rejim içinde gerçek
leşebilir.» Bu sözler, sekiz ay önce grupum adına 
bu kürsüden söylediğim sözlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, komünizmin yal
nız hürriyetler için değil, millî varlığımız, mil
lî bütünlüğümüz ve bağımsızlığımız için de baş
lıca tehlike sayılarak önlenmesi gerektiği inan
cındadır. (C.H.P. sıralarından alkışlar). 

Cumhuriyet Halk Partisi, daima, komünizmi 
önlemenin en tesirli ve en akıllıca yolunun, meııı-
le.ıtte yeni Anayasamızın kabul ettiği sosyal ada
let ve sosyal güvenlik esaslarını tam olarak ger
çekleştirmek olduğunu söylemiştir. 

Hükümet programında bu görüşün aynen 
tekra: edildiğini görmekten memnun olduk. 
Prop'iamda yer alan «Anayasamızın Türk Mil
letin ir tümü için öngördüğü sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik tedbirlerinin gerçekleştirilmesi
ni, bu konunun en müessir devası olarak gör
mekteyiz.» Cümlesi bizim öteden beri savunduğu-
m u bir görüştür; yürekten katıldığımız bir gö
rüştür. 
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<\II.P. si komünizmin akılsız düşmanı değil, 
akülı düşmanıdır, sözünü birçok defalar tekrar 
etmişizdir. Sosyal adaleti ve sosyal güvenliği ko
münizme giden yol olarak vasıflandırmak ya ee-
lıalc ve seviyesizliktir; ya da komünizmin gerçek 
düşmanlarını (yani demokratik rejim içerisinde 
sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmek 
istij enleri) itham altında bulundurmak amacını 
güden kasıtlı davranışlardır. 

Şimdi merak ediyoruz. Köy köy dolaşıp «şu 
sosyal adalet ve sosyal güvenlik sözündeki 
sosyal kelimesine dikkat ediniz; sosyal demek 
sosyalizm demektir, sosyalizm de komünizmin 
taa kendisidir; C.H.P. liler hep sosyal derler, 
sosyal adalet derler» tarzında, akla sığmaz bir 
hafiflikle, C.H.P. ni ve İnönü'yü itham eden
ler, bakalım, Sayın Demirci'm programında 
yer alan «sosyal adalet ve sosyal güvenlik ko
münizme karşı en tesirli tedbirdir.» sözü kar
şısında ne diyeceklerdir1? (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) «Siz onun sosyal adaletten bahset
tiğine bakmayın aslında o sosyal adalete kar
şıdır. Ama mahsus böyle söylüyor. Söylemesi 
icabetmiştir de söylemiştir» mi diyeceklerdir? 

Arkadaşlar, lâtife bir yana, vahim bir ger
çeği burada önemle belirtmeye mecburum. 
Türkiye'de önüne gelene «komünist» diye ça
mur atmak, Türkiye'de komünizme yapılabile
cek en büyük yardımdır. 

«Toprak reformu mu istiyorsun, o halde 
sen komünistsin» diyenler komünizmin bilme
den destekleyicileridir. .Bu konuya, Toprak Re
formu konusuna ileride geleceğim. 

Türkiye'nin millî kaynakları çilekeş Türk 
halkının kalkınması ve refahı için kullanılsın, 
millî menfaatler bu kaynakların kullanılmasın
da her şeyden üstün tutulsun mu diyorsun, 
sen yabancı şirketlere düşmansın, o halde ko
münistsin, tarzındaki iddialar çok zararlıdır 
ve bu iddialar kadar komünistlerin ekmeğine 
yağ sürecek bir hareket tasavvur etmek güç
tür. 

Biz inanıyoruz ki, bu memlekette komüniz
min en saldırgan olduğu devrede komünizmin 
istilâ gayretlerine karşı koymayı bilmiş bir 
tarihî siyasete komünistlik ithamları savur
mak; Stalin'in Boğazları isteyecek kadar şı
mardığı Kars'a ve Ardahan'a göz dikecek ka
dar kızıl emperyalizmin heveslerine kapıldığı 
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günlerde ona, «dur» deme kudretini göster
miş olan insana, yani İsmet İnönüye kadar... 
(C.H.P. sıralarından şiddetli alkışlar) Komü
nizm isnadını yaymak, bu memlekette komü
nizmi sevimsiz hale getirmek yolu değildir. 
Böyle isnat ve- iftiralar, bir çok insanları ko
münizm konusunda yanlış düşünmeye1 sevk 
eder. 

Arkadaşlar, yabancı petrol şirketlerinin des
teklediği malûm bulunan bir derginin, mil
yonlarca kâğıt parçası bastırarak İnönü'yü ko
münistlerin destekçisi gibi göstermek yolunda 
seçim boyunca sarf ettiği çaba, hazin bir ça
badır. Türkiye'de komünizme karşı duracak 
•olanlar Türk Milletinin gerçek milliyetçi evlât
larıdır, yabancı petrol şirketleri değildir. 
(C.H.P. sıralarından bravo sesleri, sürekli al
kışlar.) 

Sayın arkadaşlarım, biz inanıyoruz ki, her 
türlü gericilik, sömürücülük ve aşırı sağcılık 
akımları, neticede karşı uca yani komünizm if
ratına zemin hazırlar. Aynı şekilde, sinsi ve 
açık komünizm tahrikleri de, Türkiye'de geri 
akımları harekete getirir, kuvvetlendirir. Yani, 
bir uç öteki ucu harekete getirir ve besler. 

C. Halk Partisi, Atatük milliyetçiliğinden, 
hürriyet rejimine olan derin bağlılığından, top
lumun zayıf ve fakir zümrelerinin sömürülme
sine son vermek amacını güden halkçılığından 
kuvvet alır. Bu iki aşırı ucun da karşısında, 
Türk Milletinin hürriyet içinde hızla kalkın
masına, hürriyetle kalkınmanın, kalkınma ile 
sosyal adaletin yan yana ve hep birlikte; ger
çekleştirilmesi lüzumuna ve imkânına inanır. 

Türkiye'de bir uç var. Bu uç, Anayasalın 
ekonomik ve sosyal İnaklara yer vermesinin ger
çek anlamımı kavramamıştır. Bu uç, büyük halk 
kütlelerinin menfaatlerini, belirli ve -ımaihtut 
'zümrelerin yerleşmiş çıkarıl arına feda 'eder. Bu 
uçta y.cr alanlar halkın gerçekleri anlamaması 
liçin, - onun <en kutsal inançlarını, dinî duygu
larını ısöımürmek pahasına da ollsa - her ileri ha
reketi suçlıyarak, küçük bir zümrenin siyasi ve 
iktisadi hâkimiyetini devam ettirmek isterler. 
Bunlardan bâzıları, Plânı bile 'Komünist icadı 
sayacak kadar gafil veya buina kendileri de inan-
maidrkları halde, böyle söyliyeoek kadar arka ni
yetlidirler. Adaletsiz bir toprak ve Harım düzeni
nin savunuousudurlar. Dar gelirli işçilerin ve 
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ücretlilerim gelir vergisi ödediği 'bir ülkede, bü
yük 'kazançların vergi dışı kalmaısındaki adalet-
'sizliği öne sürüp ıçare arayanlara, hıaiksız yere 
«servet düşimanı' diye itmamlar savururlar. 

Bu .hareketleriyle memlekette totaliter akım
ların tohumumu atanak istiyönlere zemin hazır-
ıladıMarının farkımda değildirler. 

Türkiye'de bir de karşı ne var. [Bu uçtakiler 
de memleketin ancak zor metotları ile kalkındırı-
laîbileceğini sanan kimselerdir. Bu uçtakiler, in
san hak ve 'hürriyetlerinle dayamam demokratik 
rejimi kaldırarak kalkınma hevesine kapılaınllar-
dır. Battı ülkelerinin 19 ıncıı yüz yıllda geçirdik
lerime benzer millî birliği zedeleyici bir sınıf 
kavgası yaratacak aşırı solda fl>ir totaliter düzene 
ulaşmayı düşünenlerdir. 

Bunlar hürriyet ve demokrasi içinde başa-
rılaoak reformların, nıetmlektin refaiha ve âdil bir 
toplum . düzenine mlaşitıiınıa çabalarının, kendi 
emellerinin (gerçekleşmesine mâni olacağımı bilir
ler. 

Bu sebeple, hürriyet nizamı içimde ve seçimle 
gelmiş bir parlâmentoda ciddî reformların yapı-
lamıyacağı görüşünü 'durmadan yayarlar. 

îşte ıbu iki ucun arasında aralarında bâzı kü
çük (görüş f arkaları bulunsa ibile, şu temel inanç
larda birleşmiş olain sağduyu sahibi kuruluşlar 
vardır: 

Türkiye, hürriyet içinde ıgeri kalmışlık çcımbe-
rini kırabilecek ımemleketlerden biridir. Türki
ye'de, parlâmentolu demokratik rejim içinde, 
Ihür seçimlerle büyük İşler yapmak mümkündür. 
reformlar yapmak mümkündür... Mümkün ol
muştur, dallıa da ımjümkün olacaktır... Yurttaşla
ra (gerçekleri anlatarak, halkı uyarmayı görev 
sayarak, gerekli reformları yapmak pekâlâ müm
kündür. 

•Sınıf kavgasına ve millî birliği parçalıyıcı 
iç mücadelelere yol açmadan, bir memlekette pek
âlâ sosyal adaletsizlikler ortadan kaldınlabilir. 
Bir milletin bütünlüğü, (bağımsızlığı tehlikeye 
düşürülmeden, sosyal refah devletini kurmak; 
toplumıun zayıf, fakir zümrelerini refaha kavuş
turmak mümkündür. Anayasamızın hedef bildi
ği işte budur. € . H. P. bu inançta olan siyasi ku
ruluşlarımızdan birisidir. 

Biz aklın üstünlüğüne, sağ duyunun gücü
me, insanın hürriyet ve haysiyetine ve Türk Mil
letinin yüksek vasıflarına inanıyoruz. Türk Mib 

letinin tarih potasında olgunlaşan büyük şahsiye
tine güveniyoruz. (Alkışlar) 

Biz Komünizme de karşıyız, ;iç ve dış sömürü
cülüğe de karşıyız. ( C H. P. sıralarından alkış
lar.) 

Biz Atatürk'ü yabancı ısermaye hayranı gilbi 
gösterme çabalanma da karşıyız. Atatürk'ün, 
nefret ettiği Komünizmin meddahı gilbi göster
mek yolundaki karanlık niyetlere de karşıyız. 
(Ortadan ve sağdan .alkışlar, bravo sesleri) 

Arkadaşlarım; 
Atatürk'ün Türkiye'de millî sanayiin kurul

ması için meler yaptığını biliyoruz. Atatürk'ün, 
Türkiye'de Bolşeviklik yerleşmiyeeektir, dediğini 
ve bunum için neler yaptığını da 'biliyoruz. Ve 
Atatürk'ü kâh (bir uçta yabancı sermaye hayra
nı, kâh öte uçta Komünizm ımeddalıı ıgibi göster
me çabasında olanlara diyoruz ki : «Atatürk her 
şeyden önce büyük bir milliyetçi idi. Atatürk, 
herkesten önce, insanın köle değil, ıhür olması 
gerektiğine inanan 'büyük bir insandı.» (Orta
dan ve sağdan alkışlar, bravo sesleri.) 

ISayın arkadaşlarım; 
îktidarda veya muhalefette olalım, hepimize 

ışık tutması gereken Anayasamızın aşırı sağ veya 
aşırı sol görüşlere alet edilemiyeceğini, Anaya
sa gerekçesinden aldığımız şu cümleler de açıkça 
gösterir : 

«... Sosyal adalete karşı kaygısız kalan dev
letler, toplum hayatının müfrit sol veya müfrit 
sağ cereyanlara kapılarak totaliter istikamette 
sürüklenmesine engel olamamaktadırlar. Sosyal 
olmıyan demokrasi toplum hayatının gerçekleri 
karşısında cevherini kaybetmeye ve neticede yı
kılmaya mahkûmdur. 

Bu sebepledir ki, sosyal zihniyet, yalnız fert
lerin refah ve saadeti için bir teminat değil, 
aynı zamanda toplum hayatının geleceği bakı
mından da demokrasinin en şaşmaz garantisidir. 
Zira, komünizme karşı en tesirli kalkan, onu lü
zumsuz hale getiren sosyal adaletin gerçekleşme
sidir» tşte Anayasamızın gerekçesinden alınmış 
cümleler. Görülüyor ki, Anayasamız. Komüniz
min de karşısmdadır. Sosyal adaletin komünizme 
doğru bir adım olduğunu söyliyenlori de sustu
racak kadar açıktır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hükümet programında Devletçilik ilkesi de 

yanlış anlamalara yol açacak şekilde ters mâna-
landırılmıştır. 
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iktisadi devletçilik, Türkiye'yi geri kalmış 
bir ülke olmaktan kurtarmak amaciyle uygulan
mış bir ilkedir. Atatürk'ün Devletçilik ilkesini 
ortaya attığı ve uygulamaya başladığı günlerden 
bu yana, Türkiye'nin hem iktisadi ve hem de 
sosyal gelişmesinde büyük faydalar sağlamış olan 
bir ilkedir. 

Bizim Devletçiliğimiz, AJtatürk'ün dallıa 193G 
yılında belirttiği gibi, 19 ucu yüzyıl nazariyele
rimden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değil, 
'Türkiye'nin ihtiyjaçlarındaln doğmuş bir sistem -
temdir. 

Bizim Devletçiliğimiz, iktisadi kaükımmıayı, 
çalışanların 'sömürülmesi ve büyük halk kütlele
rinin sefalete sürüklenmeisi pahasına erişilecek 
bir hedef gibi görmez. 

Tıpkı bunun gibi, iktisadi kalkınmayı, şiddet 
ve baskı rejimi ile (gerçekleştirecek bir ülkü ola
rak da görmeyiz. Bıiz insanlara ekmek vermek 
içim hürriyetlerimi ellerinden alan 'rejim istemiyo
ruz. Biz, emekten yoksun insanlara, kâğıt üzerin
de kalmaya mahkûm birtakım biçimsel hürri
yetler tanımanın da yetersizliğine inanıyoruz. 
insanlara emekle hürriyeti bir arada sağlamak 
Devletin vazifesidir, diyoruz. Bunum için de, bil 
hassa geri kalmış, iktisadem (gelişmeye muhtaç bir 
ülkede, Devletin ıgemiş iktisadi ve sosyal fonksi
yonları olduğunu ileri sürüyoruz. 

Biz, iktisatta kâr kaıygusrara her şeyin üstün
de tutan ve milletin iktisadi kaderini sadece özel 
sektörün kâr arzusuna terkedemj bir igörüışle Tür
kiye'nin kalkınaımıyacağını biliyoruz. 

özellikle iktilsalden az ,gelişm,iş bir ülkemin bu 
ussuile kalkımamryaeağmı biliyoruz. Böyle bir 
ülkede, Devletin iktisadi alanda /büyük vazifele
ri olduğunu inkâr ede/n ve kurtuluşu sadece özel 
teşebbüslerin daha çok kazanmak arzusunda, 
kâr kayigusunda arıyanlar ne kadar yanılıyor-
larsa; özel teşebbüsü tamamiyle red ve iınkâr 
eden, Devleti tek iş veren haline 'getirmek isti-
yem, bültüm üretim araçlarını devletleştirerek, 
özel' teşebbüsle birilikte hürriyet düzenimi de kö
künden yok 'etmeyi iktisadi kalkınmamın. tek yo
lu sanan kollektilvist dogmacılar da o kadar ya-
miılmaktadırlar. 

Bugün artık milletler için iki kutup arasımda 
bir seçme yapmak zorulnluğu yok. Buıgüm artık 
ısîadece kâr makaıni'zmaısı ile işliyen, sosyal görüş
ten ve ciddi plıân disiplinimden uzak bir Kapita
lizm ile; üretim araçlarımın kamulaştırılmamın 
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şart sayan dogmacı ve ihtilâlci görüşler 'arasın-
da bir seçme mecburiyeti yoktur. 

Bu donmuş kutuplar arasımda, kalkımmada 
Devletin de, özel teşebbüsüm de biribirimi tamam-
lıyarak ahenk ve güvenlik içinde çalışmalarım 
esas tutan; Devlete, 'özel teşebbüsü «millet için 
en faydalı alanlara yöneltmek hususumda - Plân 
ive kanunlarla - tedbirler almak (görevini veren; 
özel teşebbüsüm millî iktisadın 'gereklerine vo 
sosyal amaçlara uygum yürümesini sağlıyam; özel 
teşebbüsün tek başına kalfcmdıramıyacağı bölge
lerimizi, geri kalmış yurt köşelerini kalkındırma 
hususunda Devleti 'görevli sayan ve demokratik 
hürriyetler içinde uygulanması mümküm d a n 
Atatürk Devletçiliği dediğimiz yol vardır. Bu 
iki kutup arasındaki yol, bizim yolumuzdur. 
('C. H. P. sıralarımdan alkışlar.) 

Sayın Demirel, dün Senatoda yaptığı konuş
mada, İktisadi Devlet Teşekküllerinden - keli
meyi kullanmakta tereddüdediyorum - bir ha,yli 
hor görerek, küçümsiyerek bahsettiler. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yaptıkları büyük hiz
metleri etraflıca belirtmek yerine, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin zararlarını etraflıca be
lirtmeyi faydalı saydılar. Hattâ, yanlış işitme-
diysem, bizim sözcüye, bu İktisadi Devlet Te
şekküllerinin zararlarını da sizin partiden mi 
istiyelim, gibi bir lâtife yaptılar. Arkadaşla
rım, Saym DemirePe hatırlatalım ki, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin zararları varsa, bunun 
başlıca sorumlusu, iktisadi Devlet Teşekkülle
rini çok iyi şekilde kurmuş olan ve son ikti
darı devresinde de koalisyon ortaklariyle bir
likte, İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden 
düzenlemek için yeni kanunlar çıkaran C. H. P. 
değildir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bu
günkü hale sürüklenmelerinin başlıca sorumlu
su enflâsyon devri ve siyasi partizanlıktır. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar.) Bunu, Saym Baş
bakana, Economic JournaPde çıkan bir ilim 
adamının makalesini de vermek suretiyle, lü
zum görürlerse, anlatmak isterim. İlmî incele
meler, Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin hangi devirde kaydıklarını, hangi devirde 
bünyelerinin büyük sarsıntı geçirdiğini çok iyi 
gösteriyor. 

Arkadaşlar, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden bu kadar 

şikâyet eden Hükümet Programının ve Hükü-
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met Başkanının, bu İktisadi Devlet Teşekkül
leriyle özel şahısları ortak ederek, karma te
şebbüs namı altında, içinde Devlet sermayesi 
bulunacak teşekkülleri kurmak hususunda hiç
bir sakınca görmediği, bilâkis bunu pek verim
li, pek teşvik edilmeye değer bir yol olarak 
gördüğü anlaşılıyor. 

Yani, Başbakana göre özel teşebbüse geniş 
ölçüde Devlet imkânlariyle ve sermayesiyle ça
lışma imkânı verirken devletçilik iyi... Ama, 
memleketin binbir ihtiyacını karşılamak için 
Devletin tesisler kurmasına gelince, özel te
şebbüsü bekleseydik daha belki otuz yıl kar
şı] anamıyac ak ihtiyaçları karşılamış olmak için 
kurulmuş İktisadi Devlet Teşekküllerine gelin
ce, bunlar milletin parasını, âdeta Timur'un fili 
gibi yutan teşekküller... 

Sayın arkadaşlarım, 
Bir de bu İktisadi Devlet Teşekkülleri ku

rulmasa idi, ne halde olurduk? Bunu düşün
mek gerek. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânımız hakkında son 
derecede güzel bir inceleme yapmış olan İngil
tere'nin Cambridge Üniversitesi profesörlerin
den, iktisat profesörü Beril, İktisadi Devlet 
Teşekküllerimizi tasnif eder, sınıflandırır. Bu 
sınıflandırmada, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin hangi zaruretlerden doğduğu çok güzel bir 
şekilde karşımıza çıkar. 

Bizim İktisadi Devlet Teşekküllerimizin bir 
kısmı, Devlet Demiryolları, Posta Telgraf Te
lefon İdaresi gibi kamu hizmeti yapan kuru
luşlardır. Bir grup bunlardır. Arkadaşlarım, 
en liberal ve kapitalist birçok ülkelerde bile, 
bu hizmetlerin Devlet eliyle yapıldığı bilinmi
yor mu? Herhalde Posta İdaresinin özel teşeb
büse devredilmesini veya Posta İdaresinin İk
tisadi Devlet Teşekkülü halinden çıkarılması
nı düşünmüyorlar. Olsa olsa daha çok Dev
letçi bir yola giderek bu kuruluşu Devlet dai
resi haline getirebilirler, eskiden olduğu gibi. 
Ama herhalde bu hizmet Devletin yapacağı bir 
hizmettir, kamu hizmetidir. Bunda münakaşa 
olmamak lâzımdır aramızda... 

İktisadi Devlet Teşekküllerimizin, Profesör 
Beril'e göre, ikinci kategorisinde şunlar var : 
Ziraat Bankası, köylümüze zirai kredi vermek 
için; İller Bankası, belediyelerimizin ihtiyaçla
rını karşılamak için; Emlâk Kredi Bankası, 

Türkiye'de sosyal mesken dâvasını halletmek 
için; Halk Bankası, esnaf teşekküllerimizi des
teklemek, esnaf ve sanatkârlarımızın çalışma
larını geliştirmek için. Bunlar Devletin kredi 
kurumlarıdır. Sayın arkadaşlarım, acaba Ziraat 
Bankası olmasaydı bu hizmeti özel bir banka 
olan Yapı Kredi Bankası yapardı diyebilir 
miyiz? Veya Çemişgezek Belediyemize, Ulude-
re Belediyemize, Hakkâri ilimize, Gümüşane ili
mize, Kayseri'nin Felahiye'sine, Şam'ına, To-
marza'sma, Develi'sine, YeşilhisarNna İller Ban
kası olmasa idi, acaba hangi özel teşebbüs ban
kası kredi açardı? Sayın arkadaşlarım, elbette 
ki, bu hizmetler Yapı Kredi Bankasının, bir 
özel bankanın yapacağı hizmetler değil. 

Üçüncü kategoriye geçiyorum; üçüncü ka
tegoride Toprak Mahsulleri Ofisi ve benzeri gi
bi destekleme ve dağıtım görevi yapan kuru
luşlar vardır. Acaba Sayın Demirel İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin özel teşebbüse devrin
den bahsederken bunları mı düşünüyor? Bunu 
da düşünemez. Toprak Mahsulleri Ofisi olma
sa, iktisadi devletçiliğimizin kurduğu bu des
tekleme teşekkülü olmasa Türk köylüsü bugün 
ne halde olurdu? Köylüyü beş - on aracının 
sömürmesine imkân verilmiş olmaz mı idi? 
(Soldan, «Raybanktan bahset» sesleri.) 

Sayın arkadaşlarım, o İktisadi Devlet Te
şekkülü değildir. O, tam sizin Hükümet Prog
ramınızın kurmak istediği karma teşebbüs 
nevindendir; onun için karşısındayız. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) Bir A. P. 
li arkadaşım Raybank'tan bahset diyor.. Ray-
bank İktisadi Devlet Teşekkülü değil, sizin 
Hükümetinizin kurmak istediği teşebbüsler cin
sinden karma teşebbüstür. Devlet desteği ile 
kurulmuş özel teşebbüstür. İktisadi Devlet Te
şekkülü değildir o.. Onu biz kurmadık.. Sakat 
bir görüşün mahsulüdür böyle kuruluşlar. 

Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi ve benzer
leri de kesin bir ihtiyacın mahsulü olduğuna 
göre, ondan sonraki kategoriye geçelim. İkti
sadi Devlet Teşekküllerimizin bundan sonra 
gelen kategorisinde şu kuruluşlar vardır : Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve eski adiy
le İşçi Sigortaları Kurumu, yeni bünyesi ile 
Sosyal Sigortalar Kurumu... 

Yani Devlet personelini, işçilerimizi hasta
lık halinde, yaşlılık halinde, kaza halinde, ih-
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tiyarlık halinde destekliyecek olan kamu ku
ruluşları!.. Arkadaşlarım, hangi özel sigorta 
kumpanyası, hangi hususi teşebbüs Türk işçi
nin sosyal sigorta ihtiyacını veya Devlet per
sonelinin emeklilik hakkı ihtiyacını karşılıya-
bilir? İktisadi Devlet Teşekküllerinin bu kate
gorisi de kaçınılmaz bir zarurettir. 

Bundan sonra, başka bir grup olarak, ana-
harb sanayii, ağır sanayi, büyük enerji sant
ralleri, büyük sulama ve enerji işleri, maden 
kömürü, petrol gibi alanlarda çalışan Devlet 
kuruluşları gelir. Sayın arkadaşlarım, bunlar
dan hangisi Devlet tarafından kurul masaydı 
özel teşebbüs tarafından kurulurdu ve bunla
rın özel teşebbüse devri, Hükümetin maksatla
rı dâhilinde midir? Madenlerimizi değerlendi
ren Etibank, Makiııa Kimya Endüstrisi Kuru
mu, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı, bunlar mıdır beğen
medikleri İktisadi Devlet Kuruluşları, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri?.. Özel teşebbüse devrini 
düşündükleri bunlar mıdır? Yoksa ancak Dev
let eliyle yapılabileceği anlaşılan ve programı 
yanlış anlamadımsa, Devlet eliyle kurulması 
yolundaki İnönü hükümetleri kararma sadık 
olarak yine Devlet eliyle kurmayı düşündükle
ri Petro - Kimya Sanayii mi? Bunların hangi
sini bırakabilirsiniz ? 

Kamu iktisadi kuruluşlarından bir kısmı 
da, tekel konusunu teşkil eden sigara, çay gi
bi sanayi kollarıdır. Sayın arkadaşlarım, çay 
fabrikalarının, sigaranın Devlet tekelinde ol
ması, birtakım gelir temini mülâhazalarından 
doğar. Birçok memleketlerde örnekleri vardır. 
Kapitalist ülkelerde bile tekel konusu olabilen 
faaliyetlerdir. İktisadi Devletçilik bu sahada 
da kesin bir zaruretin mahsulüdür. 

Geriye, dokuma sanayii başta olmak üzere 
Sümerbankm faaliyet alanına giren sanayiler, 
şeker, çimento kalıyor ve işte burada bir sual 
sormak istiyoruz. Acaba bu müesseseler mi İk
tisadi Devlet Kuruluşları olarak yadırganıyor? 
Doğrudur ki, özel sektör tekstil sahasında bu
gün başarılı faaliyet göstermektedir. Özel sek
tör tekstil sahasında başarılı faaliyet gösteri
yor diye bunların mı elden çıkarılması düşü
nülüyor? İktisadi Devletçilik, dokuma, şeker ve 
çimento gibi alanlarda da faydalı olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, bu mevzuda aydınlığa 
muhtacız. Şu sualin cevabı verilmelidir : Sayın 
Başbakan, Programında İktisadi Devlet Teşek
küllerinin özel şahıslara devrini düşünürken 
kâr edenleri devretmeyi mi kasdeder, zarar 
edenleri devretmeyi mi kasdeder? Zarar eden
leri devredecekse, dün Senatoda bahsettiği dar 
gelirli vatandaşın kusuru ne? Zarar edenleri 
kim alır ve nasıl alır? Hangi garantilerle satı
lacak ki alınsın? Kâr bakımından bir Devlet 
garantisi mi verilecek? Ne gibi tedbirler düşü
nüyorlar, zarar eden bir kuruluşun özel şahıs
lara devri için?.. 

Kâr edenleri satmak istiyorsa, kâr edenleri 
sattıktan sonra, bizim karşımıza çıkıp, «Zarar 
hanemiz biraz daha kabardı, bakın kâr edenleri 
elden çıkardık, zarar edenleri Devlete alıkoy
duk, verin bakalım zararlarını» mı diyecek? 
Bunu sormaktan kendimi alamıyorum. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu noktayı belirttikten sonra Programın 

iktisadi kısımlarının tümüne ve felsefesine ait 
görüşlerimizi özetlemek isterim. Bu konuda bir 
hâtıramı naklederek sözlerime başlıyacağım. 

Geçen yıl eski Fransız Başbakanlarından, 
tanınmış devlet adamı ve iktisatçı Mendes 
France Türkiye'ye gelmişti. Kendisiyle uzun 
konuşmalar yaptık. Bir ara Fransızların ikti
sadi konulardaki bilgisizliğinden şikâyet etti. 
«Bununla beraber durum çok değişti, şimdi 
herkes iktisadi konuları onbeş yıl öncesine kı
yasla çok daha iyi biliyor.» dedi ve şöyle bir 
olay nakletti. Onbeş yıl kadar önce Fransa'da 
bii' iktisadi rapor düzenlenmiş. Bu rapor hem 
tarımcılara daha iyi fiyat, hem de sanayicilere 
daha ucuz hammadde va'dediyormuş... Hem iş
verenlere daha çok kâr, hem de işçilere daha 
yüksek ücret; hem vergilerde hafifletme, hem 
de kamu hizmetlerinde hızlı bir genişleme; hem 
tüketim, hem de yatırım oranlarında süratli 
\ e büyük artışlar öngörüyormuş. Mendes Fran
ce ilâve etti : «Her iktisadi ve sosyal zümreye 
ne bekliyorsa onu va'deden böyle bir raporun, 
iktisat ilminin belli kanun ve kuralları açısın
dan, ne kadar güldürücü bir belge olduğunu 
"ır> yıl önce anlıyanlar az idi. Şimdi yurttaşla
rımızın iktisat bilgileri, böyle bir raporun çeliş
melerini daha ilk anda fark edecek kadar ge
lişmiştir. İktisatta bir sektöre veya bir züm-
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reye veya bir bölgeye bir şey verdiniz mi, bu
nun faturasını bir başkasının ödediğini artık 
Fransızlar öğrenmişlerdir.» dedi. 

Sayın arkadaşlarım, gerçeklere sadık kal
mak için ifadeye mecburum : Hükümet Prog
ramının iktisadi kısmını dinlerken, geçen yıl 
konuştuğum Fransız Başbakanının bu sözleri
ni ve bir de «herkese mavi boncuk» hikâyemi
zi hatırlamaktan kendimi alamadım. 

Programın iktisadi kısımlarına verilebilecek 
bir tek sıfat vardır; bir tezatlar âbidesi. Prog
ramdaki şu cümleyi geliniz beraberce okuyalım, 
arkadaşlar : «Yıldan yıla, kamu harcamaları
nın hem hacım, hem de millî gelire nisbetle 
yüzdesinin artmasını önlemde, azmindeyiz.» 

Yıldan yıla kamu harcamalarının hem millî 
gelire nisbetle yüzdesini artırmıyacaklarmış, 
hem de kamu harcamalarının mutlak olarak 
hacminin artmasını önliyeceklermiş!.. Fakat ay
nı Programda, çok büyük kısmı ancak bu ka
mu harcamalarını büyük bir süratle artırmak 
suretiyle gerçekleştirebilecek olan sayısız vait-
ler vardır. 

Sayın arkadaşlar, dün Senatoda bu istika
metteki tenkidlere cevap verirken, Sayın De
mire], «Biz bu işleri dört yılda yapacağız de
medik ki... Biz bunları, on yılda, oniki yılda, 
yirmi yılda yapılacak olan işlerin bir listesi ola
rak saydık» -buyurmuşlardır. 

Sayın arkadaşlar, biz uzun vadeli bir parti 
beyannamesi değil, bir Hükümet Programı ile 
karşı karşıya olduğumuzu sanıyorduk. 

Hükümet, herhalde, kalabalık ve gelir se
viyesi düşük vatandaşların eğitim, sağlık, sos
yal güvenlik ve ulaştırma gibi ihtiyaçlarını da
ha geniş ölçüde karşılamanın, kamu harcama
larını artırmadan yapılabileceğini öne sürmi-
yecektir. Kamu harcamaları artmadan bu bü
yük kütlelere va'dedilen eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik ve ulaştırma işleri yapılamaz. 

Köyde okulu Devlet yapar, özel teşebbüs 
kâr kaygusu ile köye okul yapmaya gitmez ar
kadaşlarım. Büyük şehirlerde özel yuvalar açı
lır. özel ilkokullar açılır. Ayda 100 lira taksit 
alır. Ama köy çocuklarına, kalabalık ve muhtaç 
büyük kütlelere okul götüreceksek, bu, Devlet 
harcamalarının artırılması ile mümkün olacak
tır. Yol götüreceksek bu da Devlet harcamala
rının artırılması ile mümkün olabilecektir. Kö-
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ye sağlık hizmetleri götüreceksek, köylünün 
ayağına ilâç, doktor götüreceksek Devlet büt
çesinden götüreceğiz bunları. O halde, kamu 
harcamaları artmıyacak ama, kamu hizmetleri 
büyük bir hızla gcnişliyecek... Bu mümkün de
ğildir. 

Mahallî idarelere yeni gelir kaynakları sağ
lamak için hazırlanan reform tasarılarından, 
Hükümet Programında hiç bahsedilmiyor. Hü-
l-ümet Programı bir seçim beyannamesinden, 
seçim öncesi yazılmış bir beyannameden, keli
ni o kelime aktarıldığı için olacak, mahallî ida
reler maliyesi reformundan hiç bahsedilmemiş : 
Belki popüler olmaz, bâzı çevreler bundan alı
nabilirler diye sükûtla geçiştirilmiş. Mahallî 
idareler malî reform tasarısı Hükümetin elinde 
olduğu halde, üzerinde çalışıldığı halde, bun
dan bahsedilmiyor. Devlet bütçesinden mahallî 
idarelere yardım yapılacak deniyor. Bu Devlet 
bütçesinin gelirleri bir yerden gelecek ki, bir 
başka yere verile. 

Sayın arkadaşlar, mahallî idarelere Devlet 
bütçesinden yardım va'deden Sayın Başbaka
nın , 1966 yılında Devlet bütçesini hazırlarken 
karşı karşıya bulunacağı açık hakkında bir 
fikrimiz vardır. Hazırlanmış olan 1966 yılı 
programını elbette görmüşlerdir. Kendileri için 
bu bir sır değildir. Orada ne kadar açık bulun
duğunu bilirler. 

Arkadaşlar, Hükümet Programının hemen 
her sayfasında, kamu harcamalarını büyük öl
çüde artırmadan gerçekleştirilmesi imkânsız da
lın sayısız bevanlar vardır. Fakat, eksik olan 
unsur, programı inceleyen bir iktisat profesörü
müzün yazdığı gibi, barut unsurudur. Hükümet 
Başkanı barut konusunda hiçbir şey söylemiyor. 
Tam aksine Hükümet programında mevcudolan 
barutu da tehlikeye düşüren birtakım hükümlere 
rash\oruz. 

Programdaki plân anlayışı da sıhhatli de
ğildir. Hele Sayın Demirci'in dün akşam Sena
toda yaptığı konuşmayı dinleyince, Hükümetin 
plân anlayışı, hakkında beslediğimiz son ümit
lerin de kırılmış, olduğunu söylemeye mecbu
rum. Plândan esasen. Hükümet programında 
bir «muhtıra» diye bahsediliyor. Plân devresi 
hakkında - başından beri müşahede ediyorum, 
Başbakan Yardımcısı olduğu günden beri yap
tığı konuşmalarda müşahede ediyorum - plân 
devresi hakkında yanlış hükümler veriyorlar. 
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Arkadaşlarım, 
Daha önce konuşmalarında yer alan, heba 

edilmiş, kaybedilmiş beş yıl sözü iktisadi ko
nularda da, rejim konusunda olduğu gibi, hak
sız ve insafsızdır. 

Rejim konusunda size beş yılda açılan mesa
feyi anlattım. Gösterdim ki, Türkiye'de rejim 
mücadelesi diye 1 5 - 2 0 yıl tartışma ve ızdırap 
konusu olan ne varsa, hepsi «heba edilmiş» de
dikleri son beş yılda sağlam bir karara ve bir 
çözüm yoluna bağlanmıştır. Rejim konusunda 
kendilerinden bir ricamız var : «Gölge etme, 
başka ihsan istemem. Rejimi bozmadan olduğu 
gibi bırak. (C.H.P. sıralarından alkışlar). Bu 
nizamı bozma, bu nizamı yürüt...» 

İktisadi konularda da, «heba edilmiş beş 
yıl» dedikleri devir, yine aynı şekilde haksız 
olarak itham ediliyor. Çünkü bu devir gerçek
ten bir ilerleme devridir. Olumlu gelişmelerle 
dolu bir devirdir. Şüphesiz, bâzı alanlarda ge
lişine ümidettiğimizden az, bâzı alanlarda ümi-
dcdilenden fazladır. 

Size bir kaç rakam vermek isterim. İktisadi 
konular rakamla konuşulmak, sağlam istatis
tikle konuşulmalıdır. 

1953 de fert başına düşen geliri Türkiye 
ve Yunanistan'da 100 olarak kabul edersek, 
ve 1953 yılını bir hareket noktası sayarsak, 
1960 da Türkiye'de fert başına düşen gelir 104 
olmuştur. Yedi yılda fert başına düşen gelir 
100 den 104 e çıkmıştır. 

Aynı süre içinde, Yunanistan 100 den 141 e 
çıkmıştır. Bu mukayeseyi Plânın 23 ncü tablo
sunda bulabilirler, Birleşmiş Milletler yayınla
rında bulabilirler. Müşterek Pazarla ilgili, pro
fesör Üstünel'in etütlerinde bulabilirler. 

Sayın arkadaşlarım, 1961 e bakarsanız; Tür
kiye'de 1961 geliri 1960 a nazaran artış gös
termemiştir. Fert başına gelir 1953 seviyesine 
daha da yakındır. Yani fert başına gelir en
deksi 104 bile değildir 1961 de. Şüphesiz 1961 in 
durgunluğu kısmen devredilen mirasla ilgilidir. 
( C H P . sıralarından alkışlar). 196.1 de Yunanis
tan 146 olmuştur. Bir hamle daha yapmıştır. 

Şimdi, Birleşmiş Milletler yayınlarından 
çıkardığımız endekse göre, 1953 den sonra bi
zim inişli çıkışlı gidişimize bakın bir de Yu
nanistan'ın gidişine bakınız .-

Bizde fert başına gelir endeksi, 1953 den 
soım. şöyle gider: 100, 89, 93, 96, 100, 102, 
103, 104 yani 1957 de ancak 1953 seviyesine 
çıkar ve 1960 da 104 olur. 

Yunanistan 1953 de 100 sayılırsa, daha erte
si yıl, bizim 1960 yılında vaı dığımız noktada
dır, 104 dür Ertesi yıl 111 ertesi yıl 118, son
ra sırayla 128. 131,135, 141. 

Sayın arkadaşlar, yedi yılda aşılan mesafe
ye ve aynı yedi yılda fert başına gelir bakımın
dan yerinde saymaya bakınız. 

Şimdi, bir de, 1961 yılını hareket noktası 
olarak alalım ve iki komşu ülkeyi mukayeseye 
devam edelim : 

Plâna geçiş programının tatbik edildiği ilk 
yıl, 196.1 seçimlerinden sonra kurulan Hükü
metlerin sorumluluk taşımaya başladığı yıl, 
1962 yılıdır. 

1962 de yıllık gayrisafi millî hâsıla artı
şı, hep bildiğimiz gibi, 6,4 dür. 1963 yılında 
gayrisafi millî hâsıla artışı % 7,5 dur; 1964 de 
son rakamlara göre % 4,5 civarındadır. Üç 
yılın ortalaması alınırsa, gayrisafi millî hâsıla 
artışı her yıl ortalama % 6 dır. Nüfus artışın
dan çok hızlı bir gelir artışı vardır. 

Sayın arkadaşlar, endekse vurduğunuz za
man görüyorsunuz ki, 1961 don bu yana Yu
nanistan'ın aldığı mesafe bizdekinden hızlı de
ğildir. 1961 den bu yana Türkiye'nin ve Yu
nanistan'ın fert başına düşen gelir bakımından 
aldıkları mesafeyi endeks rakamı halinde yan 
yana koyduğumuz zaman görüyoruz ki, bu 
defa Türkiye'nin rakamı ilerdedir. İşte beş 
yılın bir kısım blânçosu budur. (Halk Partisi 
sıralarından alkışlar.) 

Ben demiyorum ki, plândaki bütün hedefle
re ulaşıldı. Ben demiyorum ki, her istediğiniz 
yüzde yüz gerçekleşti. Fakat elde rakamlar ve 
tablolar vardır. İnsafla bakıldığı zaman görü
lecektir ki, Türkiye'de plânsız dönemin son 3 
yılının, son 4 yılının, son 5 yılının ortalamasını 
alınca, İ961 den geriye doğru kalkınma hızı 
ortalaması % 2, % 3 civarındadır. 1962 den 
bu yana ortalama kalkınma hızım hesabediniz, 
üç yılın ortalaması yılda % 6 dır. 

1965 senesinde, bu yıl... 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Eserle

riniz nedir, eserleriniz'' 
C H P GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-

Oö-LU (Devamla) — Eserleri soruyor arka-
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daşun. Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü gibi, 
bizim zamanımızda temeli atı1 ip asıl binanın 
üçüncü katı bittikten sonra, tekrar töreni ya
pılan eserler çok!. Sahip çıkmakta ustasınız. 
(C.TI.P. sıralarından alkışlar). 

Sayın arkadaşlarım eserlere de geleceğim. 
Sabrınız yeterse hepsini antalaeağım. 

Bu yıl, 1965 yılı Sayın Demirel'in plânlama 
işleri ile sorumlu olduğu yıldır. Kalkınma hızı, 
iyi bileceklerdir, % 4,5 rakamını bulmuştur. 
Yılın sonuna doğru, bu rakamın % 5 civarında 
bir orana yükselmesi mümkündür. Yıl sonuna 
doğru, hesaplar da, yeni bilgilerin katılmasiyle 
bâzı inişler ve çıkışlar oluyor. Tahmin edile
bilir ki, 1965 yılında da gaynsafi millî hâsıla
mız % 4,5 ile % 5 arasında bir artış göstermiş 
bulunacaktır 

Arkadaşlar, son nüfus sayımı bir iki hafta 
önce tamamlanan nüfus sayımı gösterdi ki, nü
fus artışımız tahmin edildiği gibi yılda % 2,9 
değildir. Nüfus artışımızın 1960 dan bu yana 
yı l la % 2,5 civarında olduğunu sayım ortaya 
koymuştur. 

Bu itibarla gaynsafi millî hâsıla artışından, 
nüfus artışının emip aldığı kısım biraz daha 
daraldığı için, fert başına düşen gelirdeki ar
tışlar bundan evvel 4 ncü Hükümet Programı 
ve 1965 bütçe müzakerelerinde söylediğimiz 
rakamlardan da daha büyüktür. 1960 veya 
1961 i başlangıç noktası aldığımız takdirde, 
1962, 1963, 1964 ve 1965 yılında fert başına ge
lirde devamlı ve ciddî bir artış vardır. 

Birleşmiş Milletler yayınlarında, dünyadaki 
bütün az gelişmiş ülkelerin fert başına gelir ar
tışı ortalaması ve dünyadaki bütün gelişmiş ül
kelerin gelir artışı ortalaması endeks halinde 
gösterilir. Bu endekslere bakıldığı zaman görü
lür ki, plânsız dönemin son yedi yılında az 
gelişmiş ülkelerin hızından da geriyiz. Gelişmiş 
ülkelerin hızından da geriyiz. Plân dö
neminden bu yana ise, kalkınma hızımız, Birleş
miş Milletler yayınlarındaki mukayeselere göre, 
gelişmiş ülkeler ortalamasının da altında değil, 
az gelişmiş ülkeler ortalamasının da gerisinde 
değildir. 

Sayın arkadaşlarım, bu yeterli midir? Ye
terli değil. Çünkü az gelişmiş ülkelerin orta
lamasına bakmak yetmez. Aralarında bizden 
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çok hızlı gidenler var. Civarımızda süratle sa
nayileşen ülkeler var. Türkiye nazik bir tarih 
noktasında, nazik bir coğrafya noktasındadır. 
Fakirlikten kurtuluş savaşını daha hızlı yürüt
meye mecbur, daha başarılı yürütmeye mec
burdur. Biz yapılanları yeterli bulmuyoruz. 
Ama yapılanların bu derecede karamsar tarzda 
kötülenmesinden üzüntü duyuyoruz. 

Diyoruz ki; plân inanç konusu olmalı diyen 
Sayın Başbakan halk plânı benimsemelidir di
yen Sayın Başbakan, bu plânın hazırlığından 
ve uygulanmasından bu yana Türkiye'de plân
da a hemen evvelki yıllara göre daha hızlı bir 
kalkınma olmuşsa, ortalama artış yılda yüzde 
ikiden yüzre 6 ya çıkmışsa millete dönüp «bu 
plân şöyle fenadır, işler şöyle kötüye gidiyor» 
diyecek yerde; plân bekleneni tam olarak ver
memiş, ama plansızlığa nazaran büyük ve olum
lu bir gelişme getirmiştir, desin. 

Plânlı devirde yapılanları elbirliği ile kötü-
liyerek değil, plânlı devrin hatalarını objektif 
şelulde söyliyerek ama başarılarını da objek
tif şekilde söyliyerek plânı sevdirmek mümkün
dür. 

Sayın arkadaşlarım, bir yandan plâna ina
nılsın plân sevilsin, plâna millet bağlansın... 
Öbür taraftan da, plân yerine göre ideolojik ze
minde muharebe vasıtası, komünist icadı, mem
leket, sıkan dar ceket!. Plân bu değildir! Plân 
demokratik kalkınma vasıtasıdır. Plân, bu mem
lekete komünizmin ayak basmasını değil, yan 
bakmasını ihtimal dışına çıkarmak için, Türkiye'
yi refaha ulaştırmanın vasıtasıdır. (Alkışlar) 
Plân bu memlekete kuvvet getirmiştir. 

Arkadaşlarım, Hükümet programının ışığı 
altında, bâzı rakamlara daha bakmalıyız. Dev
let cari harcamalarının mümkün olduğu ka
dar kısılması, plân (hedefleri araısnndadır. Plân, 
ıgelişme masrafı dediğimiz sağlık ve eğitim mas
rafları gübi cari harcamalar dışında kalan, gelin
ime masrafı mahiyetinde oitonıyan normal fcaımu 
cari masraflarını kısmak amacını ıgüder. Plân
da, yıldan yıla nüfus artışı ne kadarsa, yıldan 
yıla kamn cani harcamaları da ancak o kadar 
aitten; ancak % 3, '% 2,15 civanında artış olsum, 
prensilbi vardır. Bu ıgiizd bir prensip. Sayın 
Başbakandan sormak isteriz: Türkiye'de cari 
IharcamıaiLar artışınım, nüfus artışı veya ıgayrisa-
ıfi mi l î hâsıla artışı ile oranı plân dönemlinde 
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mi daha müsaittir, plânsız 'dönemde mi?... Ra
kamlara baksıinlar. Yüce Heyetinizi teferruatlı 
rakamlarla yormak is'temem. Gerekirse, Baışfbıa-
kana ycnilden cevap vermek imkânını bülunsaıia 
lüzumlu rakamları söylerim. Türkiye'de cari 
harcamalar 1950 - 1960 devresinde büyük bir hız. 
la artmış, Plân dömem'imde gelişme masrafı dışın
daki cari harcamaları firenlemek için büyük ve 
Ibaşarılı gayretler gösterilmiştir. Fakat çok kor
kuyorum, 1966 bütçesi, yani Adalet Piartsi ikti
darının ilk Bütçesi, sıoln yıllarda cari harcama 
'artışı 'bakımından Ibür rekor bütçe olacaktır. Cari 
harcamaları ölçüsüz şekilde arttıracaktır. Günkü, 
son A. P. li koalisyon zamanında bâzı konularda 
yeterli mukavemet gösterilmemişltir. Çünkü, 
programı okurken de bu mukavemet iım gösterile
ceği hissini edimeımıiyoruz. 

Bir tarafta, cari hare amaları şimdiye kadar 
görülmemiş ölçüde ve plân stratejisindeki oranın 
kat kat üstünde artıracak temayüller, davranış
lar, beyanlar, vaitler... ö te tarafta, cari harca
maları kısma va'di... Bunları bağdaştıramıyoruz. 
Bunun içindir ki, bu program bir tezatlar âbi-
'desidir, diyoruz. 

iSayılıij arkadaşlarım, 
Devlet sektörüyle özel sektör konusunda prog

ramın dayandığı verileri de rakamların ışığı al-
tmlda değerlendirelim. Plânın ilk uygulama yıllın--
•da, özel sektörün harcanabilir (geliri toplamı 51 
milyar 180 milyondur. Özel sektörün vergileri 
-çıktıktafn sonra, geriye kalan harcanabilir gelir 
toplamı budur. Bu, 51 milyar 180 milyondan. 
tüketime giden 47 milyar 370 milyondur. Yeni 
yatırımlara imkân vermek üzere tasarruf edi
len kısım 3 milyar 810 milyondur. 

Harcanabilir gelirim tümünü 100 kabul eder
sek, özel sektör bu gelirin % 92,6 suni tüketime, 
% 7,4 ünü tasarrufa ayırabilmiştir. Memleketi
mizde 'gelirlerin çok büyük kısmının geçim ihti
yacını ancak karşılar durumda olması ve yük
sek gelirlillerde birtakım gösteriş tüketimlerinin 
ımevcudiyeti gibi çeşitli 'sebepler bu oranı düşük 
.tutmaktadır. 

1963 yılında, özel yatırım toplamı olanak he-
saplanan miktar '5 milyar 570 miyondur. özel 
sektörün, hareanıajbilir gelirlerinden tasarruf et-
ıtiği kısım olan 3 milyar 810 milyonla, yatırım 
miktarı olan 5 ımilyar 570 milyon arasındaki 
farkı bulursanız, görürsünüz ki, 'Türkiye'de 

özel sektör denilen sektör yatırımlarılnın önemli 
bil' kısmını kendi tasarrufları dışından sağlamış
tır. Bu miktar, 1 milyar 760 ımilyondur. 

Başka bir deyimle, özel sektörün kendi ta
sarrufları dışımdan sağladığı kaynaklarla., özel 
tasarrufum toplamı arasında bir orantı kurulur
sa,, % 46,5 rakamı bululmur. Dışarıdan sağlanan 
kaynaklar, özel sektörün kendi tasarruflarının 
% 46,5 dir. 

Bu demektir ki, Türkiye'de, özel sektör kendi 
tasarruıflarının hacmini, kısa zamanda, Hükümet 
programının dayandığı faraıziyelerde olduğu gi
bi, kat kat artıracak imkânlara sahip değildir. 

özel 'tasarrufları ne suretle arftıracaHarma 
dair söylenenler kandırıcı değildir. Devletin özel 
tasarrufları artırmak için neler yapmayı düş'üln-
düğü açıklanmış değildir. Türkiye'de yatırımla
rı Devlet de yapsa,özel sektör de yapsa, Devle 
tin tasarruf yaratan bir fonksiyonu olacağı umu-
tulmuş görünüyor. Tasarruf yaratmada Devletin 
görevi olacaktır. Biz diyoruz ki, tasarrufları, 
mümkün mertebe toplumun tümünü faydalana
cak şekilde kullanalım. Mümkün mertebe... Onlar 
isterlerse, kaynakları özel 'sektöre verelim diye
bilirler. Bu bir anlayış tarzıdır. Tartışırız, kar
şısına çıkarız. Ama her halde, ilk problem, yaltı-
rım hacmini arttırmak için tasarruf hacmim ar
tırmaktır. Sayım arkadaşlarım, buna dair bir 
tabloyu dikkatinize sunmaya ımecJburum. 

Şu «heba 'edilen beş yıl»,, heba edilen son yıl
lar Türkiye'ye hu bakımdan ine getirmiş? Plânla
ma Teşkilâtında çalışmış olan değerli isveçli uz
man Hamsen'in raporu ve eski iktisadi Plâmla-
ıina Dairesi Başkanı Profesör Üstüne!'in bu yaz 
toplanan Ekonomik ve Sosyal Etütler Konfe
rans Hey etinin, karma ekonomi seminerine sun 
duğu eltüt; ilgi çekici rakamlar ortaya koyuyor. 

Bir memlekette kalkınmanın hızını, yatırım
ların gayrisafi, millî hâsılaya oranı, her fak
törden daha fazla etkiler. Yatırımlar ve toplam 
gayrisaifi millî hâsıla içinde bu yatırımların ona
nı!... Yatırımlar oranımı dört yıllık dilimlere 
ayırarak incelediğimiz zaman şöyle bir netice 
çıkıyor. 4 yıllık dilimlere alınmıştır. Yıllık tesa
düfleri ortadan kaldırmak içim. 

1948 - 1951 yılları ortalaması: Türkiye'de 
garisafi millî hâsıladan yatırıma ayrılabilen 
oran % 10,1 dir. 

Onu takibedeıı 4 yıllık dilimde, 1952 - 1955 
ortalaması % 13,4 dür. 

— 124 — 



M. Meclisi B : 6 6 . 11 . 1965 O : 1 

Onu takifbeden 4 yılda, 1956 - 1959 ortalama
sı % 13,8 dir. Nihayet, 1960 yılında başlryan ve 
1963 ü de içine aJl.an ıson 4 yıllık düiımde bu 
oran % 15,6 dır. 

Yani yatınım, ıgayrisafi millî hâsıla oranı 
% 10,1 den önce % 13,4 le çıkıyor. 13 ırak&mı et
rafında dört yıl süre ile.'bir duraklamadan son
ra, ıson dört yılda ibu oran % 15,6 oluyor. 

Plân hedefi bu oranı daha da yukarıya çıkar
maktadır. % 18 oranına, % 21 oranına ulaşmalı
yız. Türkiye'nin artan güçlükleri karşısında, 
sermaye - hâsıla nisbetinin değişmesi karşısında, 
mutlaka bu yatırım oranının yükselmesi lâzım
dır. 

İkinci plân döneminde bu oran % 21 e çık
malıdır. Belki yapılan hesaplar daha yukarı çı
karmayı da gerektirecektir. 

Fakat arkadaşlarım, Hükümet programının 
yapmak istediği sihirbazlık şu: Hem tasarrufları 
artıracak tedbirler popüler değildir, rey getirmi
yor diye tasarrufu artıracak çeşitli tedbirlere 
sırt çevirecek, hem de Türkiye'de daha hızlı kal
kınmayı gerçekleştirecek, daha çok iş gücü yara
tacak, sanayileşmeyi hızlandıracak, şunu yapa
cak, bunu yapacak. Tasarrufları artırmadan, sıh
hatli kaynaklardan yatırım hacmini artırmadan 
bunu yapmak mümkün değildir. îç tasarruflara 
dış kaynaklar eklenir, diyeceklerdir. Dış kaynak
ların da bir hududu vardır. Dış kaynakların şart
ları vardır. Dış kaynakların kâr kayguları var
dır. Bazan aşırı kâr ve sömürme kayguları var
dır. Dış kaynaklara Devletin, bir milletin ne öl
çüde güvenebileceğini çok iyi hesaplamak lâzım
dır ve bunlar plânda ciddî olarak tartışılmış, he-
sabedilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bütün bu noktalarda Hü
kümet programında vuzuh yoktur. Genel olarak 
serpiştirilmiş bol vaitler vardır. 

Şimdi arkadaşlarım, mühim bir noktaya geli
yoruz. 

Hükümet programında her şey var. Herkese 
her şey vadedilmiş. Fakat toprak reformunun sö
zü edilmemiştir. Şimdi, bu konuda Adalet Par
tisinin ve onun Sayın Başkanı ve Başbakanı De
mirci'm son derecede vuzuhsuz ve çelişmelerle do
lu bir tutum izlediğini tesbite mecburuz. Dün 
Senatodaki konuşmasını dinledim. Programda 
toprak reformu sözünün edilmemiş olması bir 
şey değil. Toprak reformuna inanmamış bir in

sanın konuşması idi, Sayın Başbakanın konuşma
sı... «Kadastro yapmadan toprak reformunu ya
pabilir miyiz? 20 yılda biter kadastro.» diyor. 
«Hattâ o da şüpheli, 20 yılda da bitmez, ben 
inanmam bu rakama.» diye ilâve ediyor. «Toprak 
reformu köylüyü fukaralıktan kurtarırmış sözü 
yanlıştır, kurtarmaz.» diyor. (A. P. sıralarından 
doğru, doğru sesleri.) Arkadaşımın biri de bağı
rıyor, «Doğru söylüyor» diye!.. 

Şimdi geliniz, aynı Süleyman Demirel arka
daşımızın imzasını taşıyan 4 ncü Koalisyon Hü
kümeti protokolünü beraberce okuyalım. Baka
lım ne yazmış, ne imzalamış o zaman Sayın De
mirel? Bu Protokolde, Sayın Demirel'in imzasını 
da taşıyan bu protokolde toprak reformu için 
yazılanlar şunlar: «Topraksız köylümüzün topra
ğa kavuşturulması...» Böyle başlıyor, toprak re
formu bahsi... Demek ki, toprak reformu toprak
sız köylüyü toprağa kavuşturabilirmiş... Devam 
ediyor. «Modern usuller içinde ziraat yapabile
cek hale getirilmesi hususu ise başarı ile uygu
lanacak bir toprak reformu hareketi ile tahakkuk 
ettirilmek icabeder. Bu itibarla evvelce hazırla
nıp son zamanlarda (yani Üçüncü İnönü Hükü
meti tarafından) Meclise intikal ettirilmiş bulu
nan Toprak Reformu kanunu tasarısının yeni 
Hükümet tarafından ciddî surette takibi ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde gecikmelere uğra
madan müzakeresi imkânlarının sağlanması için 
her gayretin yapılması lüzumuna inanıyoruz.» 
(C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

Bunu biz söylemiyoruz. «Toprak reformu köy
lüyü toprağa kavuşturur, İnönü Hükümetinin 
hazırladığı ve sevk ettiği Toprak Reformu tasa
rısının Türkiye Büyük Millet Meclisinden sürat
le çıkarılması lâzımdır, bunu da Hükümete vazi
fe veriyoruz.» anlamını taşıyan bu satırlar, Sa
yın Demirel'in de imzasını taşıyan Protokolde
dir. 4 ncü Koalisyon Protokolünde. Protokol bu
nunla da yetinmeyip devam ediyor. Bizim toprak 
reformu için koyduğumuz süreleri beğenmemiş
ler, reformcudan daha çok reformcu kesilerek 
«Tasarıda reform müddeti olarak tesbit edildiği 
anlaşılan 25 yıllık müddetin kısaltılması ve ka
nunun kabulünü takibedecek yıldan itibaren büt
çelere konulması derpiş edilen yüz milyon liralık 
ödeneğin artırılması imkânlarının mevcudolup 
olmadığının Hükümetçe araştırılmasını lüzumlu 
görmekteyiz.» sözlerini de eklemişler. 

http://aJl.an
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Sayın arkadaşlarım, koalisyon protokolünde 

yer alan bu ifadeler, bu kürsüde, Dördüncü 
Koalisyonun Başbakanı, yani Sayın Demirel'in 
Başbakan Yardımcısı olarak sorumluluk kabul 
ettiği Hükümetin Başbakanı Sayın Ürgüplü ta
rafından da aynen okunmuştur. O Hükümette 
şimdiki Hükümetin 7 - 8 üyesi Bakan olarak 
bulunuyorlardı. Onların programında, yani 
bugünkü Hükümette bulunan 7 - 8 arkadaşımı
zın bu kürsüye getirdikleri programda, aynen 
yukardaki kelimelerle toprak reformu savunu
luyordu. Tasarının uğradığı akıbet malûm; an-
latmıyacağım. 

Şimdi, biraz zaman fasılası ile, başka bir 
sahneye göz atmanızı rica ediyorum. Henüz, 
«toprak reformu komünizmdir» propagandası 
tutmamış. Bunu yeter derecede yayamamışlar. 
Sayın Demirel Karadeniz'de. Başbakan Yar
dımcısı sıfatiyle yaptığı bu gezide, bâzı köylü
lerin toprak sıkıntısından, toprak reformu ihti
yacından söz etmeleri üzerine, Sayın Süleyman 

Demirel, şunları söylemiştir: 

«Vatandaş toprak sıkıntısından bahsetti. Bi
raz insaf sahibi olmak lâzım. Biz Toprak Kanu
nunu geri almadık. Kanun hâlâ Meclistedir. 
Biran evvel çıkması için gerekli gayret gösteri
lecektir. Ama, biz çıkarmazsak, 10 Ekimde iş 
başına gelecek Hükümetin yakasına yapışma
ksınız, toprak reformunu çıkar diyeceksiniz» (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

İşte 10 Ekim seçimleri ile işbaşına ge
len Hükümetin başında aynı Süleyman De
mirel vardır. Beş ay önce söylediği söze 
uyarak, «hani toprak reformu», • «adını bile 
programdan çıkarmışsınız» diye yakasına ya-
pışsak ne diyecektir? Toprak reformunun adı 
bile programa konmamıştır!... 

Sayın arkadaşlarım, (Gürültüler) tezatlara 
dikkat buyurun. 

«Biz toprak reformu tasarısını geri almadık 
Meclisten» diyor. «Meclistedir, seçimlere kadar 
çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız» di
yor. Ondan sonra, bu tasarı şöyle zararlı bir ta
sarı, böyle felâket bir tasarı!... 

Sayın arkadaşlarım, bu tasarıyı Hükümete 
geri alacak mısmız diye komisyon 4 ncü Koalis
yon Hükümetine sorduğu zaman «hayır; geri 
almıyoruz» dediler. Hattâ «öncelikle çıkaraca
ğız, sizden daha önce çıkaracağız, daha fazla 

para ayırıp daha çabuk uygulıyacağız» gibi 
övünmeler de yapıldı. 

Fakat arkadaşlarım, itiraf edelim ki, Sayin 
Demirel'in görüşleri, Başbakan olduktan sonra, 
değişmemiştir. Görüşleri Başbakan olduktan 
sonra değişmiştir dersek, kendisine karşı insaf
sızlık ve haksızlık etmiş oluruz. Sayın Demirel'
in görüşleri Karadeniz gezisinden sonra, ama 
seçimlerden önce değişmiştir. 

Kendisine güveni arttıkça, daha doğrusu ya
pılması istenen toprak reformunu olduğundan 
çok başka şekilde gösterme yolundaki gayret
lerin ve gerçek dışı propagandaların vatandaş 
üzerindeki aldatıcı etkisine güvendikçe, Sayın 
Demirel, daha seçimlerden önce, Karadeniz ge
zisindeki sözlerini tamamiyle unutarak, ağız de
ğiştirmiştir. Önce, komünizm kokusu olmıyan 
bir yeni tasarı hazırlanacağını söylemiş, daha 
sonra bundan da vazgeçerek toprak reformu
nun her türlüsüne karşı açıktan vaziyet almış
tır. 

Sayın arkadaşlar, oysa «Komünizm kokusu» 
taşıdığını ima ettiği toprak reformu tasarısı, Ko
alisyon protokolü hazırlanırken, kendilerinin 
«Daha çabuk çıkarılması lâzımdır.» dediği ve Ka
radeniz gezisinde, «Geri almadık, çıkaracağız.» 
diye övündüğü tasarı idi. Zaman ile toprak re
formu konusunda Sayın Süleyman Demirel çok 
daha sert vaziyetler almış ve 7 Ekim 1965 günü, 
Konya'da toprak reformu konusunda en açık şe
kilde görüşlerini ifade etmiştir. Bir % kısmını oku
muyorum, mazur görünüz. Seçim meydanında, o 
günün heyecanı ile söylenmiş olan bâzı sözlerin 
bu kürsüde tekrarı dahi caiz değildir. Okuduğum 
takdirde memnun olmıyacaklarmı biliyorum. 
(Soldan, oku sesleri.) Bir kısmı bu kürsüye gel-
miyecek sözler... Toprak reformundan bahseder
ken bakınız neler söylüyor: «Mülkiyeti, mirası, 
aileyi, dini, bugüne kadar mukaddes bilip tanı
dığımız her şeyi, ayaklar altına alan bir kölelik 
nizamı kurmak istiyorlar...» (Kim, sesleri) 
«Cumhuriyet Halk Partisi kendisini hayallere 
kaptırmakta, hakikatlerden kaçmaktadır. Toprak 
reformu mevzuunda Cumhuriyet Halk Partisinin 
tutumu ile toprakta çalışan herkesin huzuru bo
zulmuştur... Bu durumdan istihsalimizin büyük 
zararlar gördüğü inkâr olunamaz. Toprak mese
lesinin hayallere tahammülü yoktur. Türkiye'
de toprak dağıtmakla mesele halledilmez.» (Sol
dan, doğru, sesleri.) Eeformcular nasıl belli olu-
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yor, arkadaşlar!.. (C. H. P. sıralarından, alkış
lar.) Siz bu işi çabuk yapamazsınız, biz iktidara 
geldiğimiz zaman hemen toprak reformunu ya
pacağız diyenler, nasıl belli? (C. H. P. sıraların
dan, alkışlar.) 7 ay önce toprak reformu va'di... 
7 ay sonra, Konya'da, aynı konuda: «Aldatıcı 
seçim oyunlariyle milletin gözünün boyanmasına, 
millî vahdetin münafıklık ve menfaat hırsları ile 
bozulmasına razı değiliz.» sözleri... 

Arkadaşlar, 
7 Ekimde Konya'da konuşan Sayın Demirel 

artık böyle yüksekten konuşabilecek kadar hız
lanmış ve yön değiştirmişti. Çünkü, artık toprak 
reformu aleyhinde milleti ve en başta bu toprak 
reformundan yararlanacak olan topraksız köy
lüleri kışkırtmak ve uydurma propagandalarla, 
reformu, tamamiyle hakikat dışı olarak, mülki
yet nizamını tanımıyan bir hareketmiş gibi gös
termeye bir ölçüde muvaffak olmuşlardı. 

Sayın Demirel bu konuşmasında mülkiyetin 
ayaklar altına alınmasından bahsetmiştir. 

Oysa, C. H. P. Hükümeti toprak reformu ta
sarısı ile mülkiyet hakkından yoksun bırakılan 
köylüleri de toprak mülkiyetine kavuşturmak ve 
toprak mülkiyetini daha yaygın hale getirmek 
amacını güdüyordu. 

Arkadaşlar, biz 10 köye sahip bir köy ağası
nın bulunduğu bölgede, komünizmin daha kolay 
yayılmak imkânını bulacağına inanıyoruz. Ama, 
oradaki yurttaşlarımızın cebine birer tapu sene
di koyarak, her birine «Al senin 200 dönümlük 
toprağının tapusu» dediğimiz takdirde, araları
na bir komünist sokulsa dahi, o köylülerin, «Biz 
topraklarımızı kimseye vermeyiz, mülkiyetimizi 
çiğnetmeyiz.» diye kazma, kürek, yaba ile ko
münizm propagandacısını aralarından kovacağı
na kaaniiz. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

Biz biliyoruz ki, toprak reformu, komünizme 
karşı savunma vasıtalarından biridir. Biraz sab-
rederseniz^ bunun şaşmaz delillerini vereceğim. 

Sayın Demirel Konya konuşmasında, hiçbir 
münasebeti yok iken, ailelerin ayaklar altına alın
masından da bahsetmiştir. 

C. H. P. Hükümetinin toprak reformu tasa
rısı, aileyi saygı ile gören, hattâ toprak rejiminde 
aile mülkiyeti esasını sağlamlaştırmakla, aile bir
liğinin, aile bütünlüğünün korunmasına daha çok 
hizmet eden bir amaç güdüyordu. 

Sayın Demirel, bu konuşmasında menfaat 
hırslarından bahsetmiştir. 

Toprak reformu ile, Cumhuriyet Halk Par
tisi, mahdut sayıda insanın menfaat hırsına 
karşı, çok daha büyük sayıda yoksul, dar ge-
İirli, geçimi topraktan olduğu halde topraksız 
insanların haklarını gözetiyordu. 

Sayın Demirel bu konuşmasında, kölelik 
nizamını kurmak istiyorlar, diyordu. 

Halbuki biz, toprak reformu ile, her çeşit 
kölelik nizamından bu topraklarda yaşıyan mil
yonlarca insanı kurtarmak, onları kendi top
raklarının sahibi ve efendisi yapmak istiyor
duk. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Adalet Partisi sözcüleri, yurdun dört buca
ğında toprak reformu aleyhinde konuşurken 
ve Sayın Başbakan toprak reformu aleyhinde 
nutuk söylerken, şimdiki Hükümette Dışişleri 
Bakanı olarak görev alan ve o günkü Koalis
yon Hükümetinin Adalet Partili Çalışma Baka
nı olan Sayın Çağlıyangil de, Cenevre'de Bir
leşmiş Milletler Çalışma Teşkilâtı Konferansın
da toprak reformu ile ilgili görüşmelere katılı
yordu. Burada toprak reformu aleyhinde ver
yansın propaganda yapılırken, orada Sayın 
Çağlıyangil Türk Hükümeti adına yaptığı ko
nuşmada,» reformun öneminden bahsederek; 
«Konferans çalışmaları bizim reform çabaları
mıza da ışık tutacak» diyordu. 

Üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletlere 
bağlı bu teşkilâtın bu yılki toplantısında top
rak reformu ele alınmış ve hakikaten çok güzel 
tavsiyeler ileri sürülmüştür. 

Arkadaşlar, 
Hiçbiri komünist olmıyan, hattâ birçokları, 

yeryüzünde komünizme karşı düşmanlıkları ile 
tanınmış olan birçok ülkelerde, toprak refor
mu İkinci Dünya Harbinden bu yana yapıl
mıştır. 

Herhalde hiç kimse Komünist Çin'in komü
nist olduğunu inkâr etmez. Bunun gibi Milli
yetçi Çin'in de komünizmin yeryüzünde en baş
ta gelen düşmanlarından biri olduğunu kimse 
reddetmez. İşte bu Milliyetçi Çin, anavatanın 
komünizm köleliği altına düşmesinden sonra; 
«Toprağı işliyene verme Kanunu» adı altında 
bir kanunla toprak reformunu gerçekleştirmiş
tir. 

Yine komünizme düşman ülkelerden Japon
ya'da, İkinci Dünya Harbinden sonra, büyük 
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bir toprak reformu yapılmıştır. Japonya'da, re
formdan önce tarımla uğraşan halkın yüzde 
yetmişi yarıcı ve ortakçı durumunda iken, bun
lardan yüzde 28 inin hiç toprağı yokken, üç 
yıl içinde hemen bütün topraklar, toprağı iş
leyenlere verilmiştir. 

Sayın üemirel, Türkiye'de nüfusun çok, top
rakın az olduğundan bahsederek toprak refor
mu başarı kazanmaz, diyor. Herkese toprak 
dağıtılmaz, diyor. Herkese toprak dağıtılır id
diasında olan kim? Her ferde, her yurttaşa, ta
rımdan geçinen nüfusu bugünkü seviyede tu
tarak toprak dağıtalım diyen kim? 

Toprak reformunu getiren plân, aynı za
manda, tarımsal nüfusun başka alanlara, hiz
metlere ve sanayie aktarılarak tarımsal nüfu
sun azaltılmasını öngörmüyor mu? Bunu sanki 
yeni bir keşifmiş gibi ileri sürmekte fayda yok. 

Fakat Japonya'ya bakınız. Japonya'nın 
toprağı çok daha dar. Nüfusu bizden çok daha 
fazla. İklim şartlanınız, tarım usullerimiz ayrı 
olmakla beraber, toprak darlığı, nüfus çokluğu 
önemli güçlüklerdi. Bu güçlükler Japonya'nın 
toprak reformu yapmasına engel olmadı. Ja
ponya'da çıkan kanunun adı, «Çiftçiyi işlediği 
'oprağın sahibi kılmak için özel tedbirler Ka
nunu» dur. 

Arkadaşlar, 
İki yıl önce çıkarılan bir kanunla, yine 

Uzak - Doğu'nun antikomünits cephesinin baş
ta gelen devletlerinden Filipinler'd e de, bir top
rak reformu başlamıştır. 

Komünist aleyhtarı birçok Lâtin Amerika 
ülkelerinde toprak reformu yapılmıştır, yapıl
maktadır. 

Bütün bu saydığımız ülkelerde, toprak re
formu, hiç şüphe edilmesin ki, biraz da kapita
list, âlemin öncüsü durumunda olan Birleşik 
Amerika'nın telkin ve etkisi altında yapılmış
tır ve yapılmaktadır. 

Toprak reformunun komünizme karşı nasıl 
bir kalkan olduğunu bilen Birleşik Amerika, 
daha Japonya Amerika'nın fiilî idaresi ve hâ
kimiyeti altında iken, toprak reformunu orada 
yapmıştır: Filipinlerde, Lâtin Amerika'da, Mil
liyetçi Çin'de bu çabaların gösterilmesine des
tek olmuştur. 

Sayın Başbakanın bütün, bu gerçekleri bil-
rrıiyecek kadar, bu konulardan habersiz oldu
ğunu kabul edemeyiz. O halde, neden gerçek-

6 . 11 . 1965 0 : 1 

Icr tahrif ediliyor?.., O halde, neden, toprak 
reformu saydığımız ülkelerde ve daha birçok
larında komünizme karşı alınabilecek tedbir
lerin en etkilileri arasında sayıldığı halde; bi
zim istediğimiz anlamda toprak mülkiyetini 
kaldırmıyaıı, aksine daha çok vatandaşı hususi 
mülkiyet sahibi, toprak mülkiyeti sahibi yapan 
bir reform, bu şekilde damgalanmak isteniyor? 

Arkadaşlar, 
Rusya'da ve Komünist Çin'de toprak refor

mu yapılmadı. Toprak reformu yapılmadığı 
için, zamanında ve başarılı şekilde toprak re
formu yapılmadığı için, bu ülkeler ağır netice
lerle karşılaştılar. Komünist ihtilâlcilerden, 
eğer Rusya'da '.1906 da toprak reformu yapıl
saydı "191.7 de biz bu ihtilâli yapanı azdık, di
yenler de çıkmıştır. 

Ama ne çare, ne çare... Toprak mülkiyeti
ni âdil hale getirmekten bahsediyorsunuz, tasa
rıda özel mülkiyete saygıyı esas tutuyorsunuz. 
Toprak reformu bahsinde tenkid ve temenni
ler yapıyorsunuz. Bu sözlere cevaben, Anayasa
mızda mülkiyet hakkı tanınmıştır, deniyor. 

Toprak reformu özel mülkiyete aykırı değil 
ki!.. I Tem Anayasamızda özel mülkiyet var da, 
toprak reformu yok mu? Anayasamız toprak 
reformunun yapılmasını Devlete görev olarak 
vermiyor mu, arkadaşlarım? 

Büyük Atatürk, toprak reformunu 1 Ka
sım 1936 günü Büyük Millet Meclisini açış ko
nuşmasında anlatmıştı, esaslarını belirtmişti. 
Şundan emin olabilirsiniz ki, -tasarıyı okuma
dan şöyle veya böyle söylenebilir, ama tasarı 
okunduğu zaman görülür k i - Cumhuriyet Halk 
Partisinin sevk ettiği tasarı 1936 da Büyük 
Atatürk'ün anlattığı tarzda bir toprak refor
mudur. Aynı ilkelere dayanan bir toprak re
formudur. 

Daha önce, Cumhuriyet Halk Partisi bir 
Toprak Kanunu çıkarmıştı. Çıkardrğı zaman 
karşısına aynı menfaat çevreleri dikilmişler ve 
bu kanunun tatbikatını güçleştirmek için her 
çareye başvurmuşlardır. 

Toprak reformunu geçen dönemde niye çı
karamadık? Geçen dönemde yeniden iktidara 
geldiğimiz zaman, toprak reformu tasarısını 
sevk etmek için çabalar gösterdik. Geçen Mec
liste yarı darı fazla sayımız olsaydı, biz toprak 
refonııuım geciktirmezdik. 

Hulâsa... (A. 1*. sıralarında gürültüler.) 
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BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin 
efendim. 

O. H. P. GRUPU ADİNA TURHAN FEY-
/..İÜĞLU (Devamla) — Sayın Demirel toprak 
reformu konusundaki sözlerini dün Senatoda 
getirdi getirdi yabancı sermayeye bağladı. 
Efendim, toprağımız yetmez, nüfusu sanayi sa
hasına kaydırmak lâzım, sanayi kurmak için 
de yabancı sermaye lâzımdır, dedi. Yani top
rak reformu konusunda girilen bir mantık oyu
nu, döndü dolaştı, toprak reformunun yapmak 
istediği işi başka yoldan yabancı sermayeye 
yaptırırız, sanayii kurarız, toprakta çalışan nü
fusu oraya çekeriz demek mânasında yabancı 
sermayeye getirdi düğümledi. Sayın arkadaş
larım, biz bu anlayışla beraber değiliz. Sanayi
leşme de şarttır. Toprak reformu da. 

Sayın Demirel toprak reformu için, 10 Ekim
de kurulacak Hükümetin yakasına yapışın de
mişti, biz de yakasına yapışıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Şimdi plânda, dönemi karanlık bir dönem

di, bir şey yapılamadı, o halde bu plân dar ce
ket, bundan vazgeçelim, yeni yeni bir iktisadi 
jmlitika uygulayalım tarzındaki görüşlere dö
nelim. Son yıllarda hiçbir şey yapılmadı sözü
ne katılmak mümkün değildir. Yeniden başla
mış veya eskiden başlamış ve bizim zamanımız
da önemli kısmı yapılıp biten pek çok işler 
var, plân döneminde... 

Bâzı örnekler verelim : 
Ordu Soya Fabrikası... Ordu Soya Fabrika

sının açılışını da şüphesiz Sayın Demirel yap
tılar. Ama, Ordu Soya Fabrikasına 30 milyon 
lira sarf edilmiş, tamamlanmış ve tecrübe iş
letmeleri daha Üçüncü İnönü Hükümeti zama
nında başlamıştır. 

Denizli Tekstil Fabrikası tevsii tammalandı. 
Bizim devremizde 21 milyon lira sarf edildi. 

Eskişehir Basma Fabrikası tamamlandı. 70 
milyonun üstünde para sarf edildi. 

Maraş Pamuklu Mensucat Fabrikası ta
mamlandı. 11 Şubat 1965 tarihinde, Üçüncü 
İnönü Hükümetinin ayrılmasından iki gün ön
ce açılabildi. 

Beykoz Kundura Fabrikası tevsiine büyük 
meblâğlar sarf edildi. 

Bolu Suni Tahta Fabrikası tamamlandı. 

6 . 11 . 1965 0 : 1 
Dördüncü kâğıt fabrikası tamamlandı. (A. 

P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, hati

be müdahale etmeyiniz... 
C. II. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-

ZİOĞLU (Devamla) — Arkadaşlarım; Bolu 
Suni Tahta Fabrikasının temeli yeni atılmıştır, 
diye bir ses işitiyorum. Sayın arkadaşım da, 
tıpkı Yüksek İslâm Enstitüsü hikâyesine ben
zer bir hikâyenin kurbanı olmuş. Propaganda
ya kapılmış. Bolu Suni Tahta Fabrikası, arka
daşlarım, iki yıldan beri bacası buram buram 
tüterek faaliyettedir. Yalnız Bolu Suni Tahta 
Fabrikasının temel atma töreni diye yeni bir 
tören yapılmıştır. Aslında bu, fabrikaya ilâve 
edilecek olan formika kısmının temel atması 
idi. Ancak bu temel atmayı Sayın Sanayi Ba
kanı muhteşem şekilde yaptı. Ben, Bolu Suni 
Tahta Fabrikası bitmiştir, diyorum. Arkadaşım, 
yeni temeli atıldı, diyor. Fabrika bitti. İki se
neden beri çalışır!.. Formika kısmının temeli 
yeniden atıldı. 

İzmit'te dördüncü kâğıt fabrikasının ta
mamlandığını arz ettim. İzmit Sigara Kâğıdı 
Fabrikası da tamamlandı. (Gürültüler.) 

B AŞK AN — Sayın Fcyzioğlu, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüzde 

toplu sözleşme usulü yoktur. Kürsüde bulunan 
hatip konuşur ve sayın üyeler dinlerler. Başka 
konuşmalar da kürsüye gelerek yapılır. Çok 
rica ederim, sükûnetle konuşmaları dinliydim. 

Buyurun devam edin. 
O. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-

ZİOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, bu 
saydıklarım bizden evvel başlamış ve plân dö
neminde önemli yatırımlar yapılarak bitmiş 
olan işlerdir. Devam ediyorum; Sigara Kâğıdı 
Fabrikası, Ankara Şeker Fabrikası, Kastamonu 
Şeker Fabrikası ve eskiden sarf edilene ilâve
ten .183 milyon lira daha sarf edilerek tamam
lanan Kütahya Azot Sanayii tesisleri... 

Bizim Devlet anlayışımızda, bir işe başlan
mış, üç milyon, beş milyon, on milyon sarf edil
miş ise bunları yarım bırakıp da, sırf propa
ganda olsun diye, yeniden temel atma yoktur. 
Elbette ki, devraldığımız işleri, vatanın ilerle
mesi için tamamlamak yolunda gayretler sarf 
ettik. Şimdi saydığım fabrikaları, bu dönem 
zarfında tamamlamak suretiyle memleketimize 
hizmet yaptık. 
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Arkadaşlar, yine plân döneminde devam 
edip bitirilen işlerden, Karabük Haddehanesi, 
Sinter Tesisi, Karabük Çelikhanesi, Kontinü 
Haddehane, Üçüncü Yüksek Fırın, Üçüncü Kok 
Fabrikaları, küçük eklerle tamamlanan. Bartın ve 
Söke Çimento Fabrikaları, 1964 te açılan Niğde Çi
mento Fabrikası sayılabilir. Tamamına yakını 
1962 -1963 te yapılan masraflarla bitmiştir. 
Elektriği Avanos'tan hat uzatılarak sağlanmış
tır. 

Projesi hazırlanıp, ihalesi yapılmak ve biran 
evvel işe başlanmak üzere yeni iktidara devre
dilen işler şunlardır ; Giresun Kâğıt Hamuru 
ve Gazete Kâğıdı Tesisleri, Muğla Sülfat Selü
lozu Yazı Tâb'ı ve Karton Tesisleri, Van Çi
mento Fabrikası ki, yeri satın alınmış olduğu 
halde hâlâ ihale edilmemiştir. Azotlu Gübre Sa
nayii, tevsii bu durumdaki başlıca işlerdir. 

Bir de, bizim zamanımızda hem projesi ya
pılmış, hem do ihalesi yapılmış olan işler var
dır. Arkadaşımızın bahsettiği ve temel atma 
töreni yeni iktidar tarafından yapıldığı için 
«Bolu Fabrikasının temeli yeni atıldı» dediği 
iş bunlardan biridir. İki yıl önce biten Bolu 
Suni Tahta Fabrikasına eklenen formika kısmı
nın da ihalesi Üçüncü İnönü Kabinesi zama
nında yapılmıştır. 

Elâzığ ikinci Çimento Fabrikası ve kuru sis
teme tahvili, Sivas Çimento Fabrikasının kuru 
usule geçişi ve tevsii, Trabzon'da kurulan ye
ni Çimento Fabrikası zamanımızda ihale edil
miştir. 

Kırıkkale Vasıflı Çelik Haddehanesi, Kırık
kale Pik ve Tempcr Dökümhanesi, Karabük 
dökümhaneleri, Çaycuma Kraft Sellüloz ve 
Kraft Kâğıdı tesisi, Çaycuma Yarı Kimyevi 
Sellüloz tesisi; bunların da ihaleleri yapılmış
tır. Bir kısmının törenlerini de 4 ncü Koalis
yon Hükümeti yapmıştır. Çaycuma'da olduğu 
gibi... 

Sayın arkadaşlarım, bir de bizim zamanı
mızda devam eden ve bitmeden devredilmiş iş
ler vardır. Onları da bitireceklerdir. Bitirdik
leri zaman biz de onları tebrik edeceğiz, alkış-
lıyacağız. Bu memlekete taş üstüne taş koyan 
insana elbette ki şükran borçluyuz, diyen ar
kadaşlarla beraberiz. (C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) Elbette... Ama, lüt
fen, hiçbir şey yapılmadı, bu memlekete beş 

yılda bir çivi bile çakılmadı diye her şeyi in
kâr etme yoluna sapılmasın!.. Samimî olarak, 
yapılan işler söylensin arkadaşlar!.. 

Devam eden işler : Yarımca Seramik Fab
rikası, Bozüyük Seramik Fabrikası, İzmir Bas
ma Fabrikası, Tarsus Mensucat Boyaları Fab
rikası, Adıyaman Pamuklu Fabrikası, Sulfca 
Şeker Fabrikası tevsii, Alpullu Şeker Fabrika
sı tevsii... Başladığımız ve bitmiş olan işlerden, 
Adana Çimento Torbası tesisleri!.. Heba edildi 
dedikleri 5 yıllık dönemde bitmiş olan, 1960 dan 
sonra işletmeye açılan Antalya Ferro - Krom 
Fabrikası, Boraks tesisleri v.s... 

Sayın arkadaşlarım, bunların bizden evvel 
başlamış olanları var. 1960 dan sonra Millî 
Birlik Komitesi zamanında başlamış olanları 
var. Bizim zamanımızda başlamış olanları var. 
İhale edilmiş ve temeli atılıp yürütülmek üze
re devredilmiş olanları var. Arkadaşlarım, Dev
let hayatı devamlıdır. Bir Hükümet başlar, öte
ki devam eder. 

Sulama ve enerji sektöründen Sayın Demirel 
dün de Senato konuşmalarında bahsettiler. «Hiç
bir şey yapılmamış, hiçbir işe el atılmamış» diye 
kötülenen devirle iligli olarak, size, sulama ve 
enerji sahasından bâzı bilgileri de arz etmek is
terim : 

Bu suretle, «Plân tamamiyle başarısız olmuş
tur, plân hiçbir şey getirmemiştir.» kanaatini si
lip, vatandaş yüreğinde memleket geleceğine gü
ven yaratalım diye bunları arz ediyorum. Bera
berce, başarılan işlere sevinmemiz lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, plânın ilk iki yıllık tat
bikatı sonunda 1 236 000 dönüm sahada yeni su
lama şebekesi inşa edilmiştir. 

Size evvelâ barajlardan bahsetmek isterim. 
Evvelki yıllarda inşasına başlanmış olan 21 

adecl sulama, enerji ve taşkın kontrolü maksat
lı baraj, 1965 yılma devredilmiştir. 

Manisa - Buldan barajı, ihalesi 1963 tedir. 
Düzce - Hasanlar barajı, ihalesi 1964 tedir. 

Ilgın - Çavuşlu depolaması küçük bir tesistir. 
İhalesi 1963 tedir. 

Bor - Akkaya barajı... Maraş - Kartalkaya 
barajı, ihalesi 1964 te. Malatya - Sürgü barajı, 
ihalesi 1963 te. Kayseri - Sarımsaklı barajı, iha
lesi 1962 de. Kayseri - Akköy barajı, ihalesi 
1964 te. Nevşehir - Tatların barajı, ihalesi 1964 
te. Ankara - Nenek barajı, ihalesi 1964 te. An
kara - Karabayır barajı, ihalesi 1963 te. 
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Ankara - Üreğil, Ankara - Kurtboğazı, An
kara - Kayaş barajı ve sel kapanları, ihalesi 
1963 ve 1964 te. 

Burdur - Kızılsu, ihalesi 1963 te yapılmış ve 
bitmiş bir iştir. 

Arkadaşlarım, Ankara - Kesikköprü barajına, 
1959 da başlanmış, bâzı gecikmelerle devam eden 
büyük bir iştir. Tokat - Almus barajı, yine Mil
lî Birlik İdaresinden devraldığımız ve ondan ev
vel başlamış, inşası devam eden bir iştir. Elâ
zığ - Keban barajı derivasyon tüneli ihalesi, 
20 Ocak 1965 te, Üçüncü İnönü Hükümetince 
yapılmıştır. Ankara - Çubuk 2 barajı, bitişi 
1964 tür. 

Proje yok, proje yok derler. 1965 yılında pro
jeleri tamamlanmış olarak, projeleri tamamiyle 
hazır olarak yeni iktidara devrettiğimiz barajlar 
da şunlardır: Balıkesir - Menent, Eskişehir - Por
suk, Bolu - Gölköy, Konya - Altmapa, Niğde -
Gümüşler, Hatay - Tahtaköprü, Adana - Ke-
sikkuyu, Adana - Kozan, Erzurum - Serçeboğa-
zı, Malatya - Medik, Diyarbakır - Devegeçidi, 
Edirne - Haralar, Edirne - Kadıköy, Finike -
Alakuş barajları. 

Sayın arkadaşlarım, bunlar, 21 tanesi inşa ha
linde olan, 14 tanesinin de projesini hazırlayıp 
devrettiğimiz cem'an 35 barajın adlarıdır. 

Bunlara, biraz da enerji sahasına bakarak, 
santraller hakkındaki bilgileri eklemek isterim. 
Arkadaşlar, Sarıyar tevsii 1964 te ihale edildi. 
Hazer 1 santrali, Elâzığ'da 1964 te ihale edildi. 
Kesikköprü santrali, eski inşaattır, devam etmek
tedir. Kernek - Malatya, 1962 de ihale edildi, 
tamamlandı. Kiti - İğdır santrali 1961 de ihale 
edildi, bitmek üzeredir. Göksu - Silifke santra
li, 1963 te bitti. Engil - Van santrali 1963 te iha
le edildi. 

Erciş - Van, 1965 in Ocak ayında, 3 ncü İnö
nü Hükümeti zamanında ihale edildi. 

Çağçağ - Nusaybin santrali 1963 te ihale edil
di. Kovada I I santrali 1962 de, Anamur - İçel 
dantrali 1964 te, Harşit - Giresun 1963 te, Gir-
levik - Erzincan I I I ünitesi 1964 te, Yüreğir -
Adana 1964 te, Elâzığ - Hazar I I santrali 1964 
te ihale edildi. 

Arkadaşlarım, bunlara, kalkınma plânına dâ
hil olan termik santralleri eklemeliyiz. Tunçbilek 
tevsiinin, daha doğrusu ikinci Tunçbilek'in 1963 
te ihale edilmiş olduğunu ve pek yakında dene

me çalışmalarına başlıyacak kadar işin ilerledi
ğini bildirmek isterim. Ambarlı termik santrali 
1963 te ihale edildi ve Mersin Termik santrali 
ihalesi de 1964 te yapıldı. Keban hakkında, yi* 
ne dün, Senatoda, finansman konusu halledilme
miştir, dediler. Ne söyliyelim... Bu konuyu bu 
kürsüye eok getirdik. Ankara toplantılarını, Pa
ris toplantılarını, Washington toplantılarını, bu 
konuda yapılmış olan hazırlıkları belirttik. 

Sayın arkadaşlarım; Keban barajını hangi 
noktada aldığımız ve hangi noktada bıraktığımız 
aşikârdır. Biz, Keban barajını, bu baraj iktisadi 
ve teknik bakımdan yapılabilir diyen bir fizibili
te raporu dahi mevcudolmadan, fakat uzun yıl
lar devam etmesi gereken önctütler seviyesinde, 
plânlamaya hazırlık olarak doneler toplanmış şe
kilde bulduk. Bunun plânlama safhası tamam
landı; proje safhası tamamlandı; finansman ça
lışmaları çok ileri bir noktaya götürüldü. Yo
lu, şantiye tesisleri milyonlarca lira sarfı ile ya
pıldı. 70 milyon liraya Keban'ın derivasyon tü
neli tarafımızdan ihale edildi. Keban barajı ar
tık bir hayal olmaktan çıkıp, projesi tamamlan
mış, fiilen işe girişilmiş ve barajı gerçek haline 
gelme yoluna girmiş olarak devrettik. 

Sayın arkadaşlarım, 
Keban Barajı için bizden önce bir şey ya

pılmamıştır mânasında konuşmadılar, bereket 
vcırin.. Eski beyanlardan biraz farklı olarak 
daha kadirşinaslıkla, yapılmış olan işleri tak
dir ederiz, elbette bizden evvel yapılanlara mü
teşekkiriz, dediler. Fakat, finansman konusunda 
hiç bir şey yapılmamıştı, muallâktaydı sözleri 
haklı değildir. Gerekirse tarihler vererek, toplan
tıyı kimlerin katıldığını ve çalışmaların nere
ye kaçlar ilerlediğini detayları ile söyleyerek, 
finansman çalışmaları hakkında etraflı bilgi 
verebiliriz. 

Sayın arkadaşlarını, kısaca tasarruf bono
su ve servet beyanı konusuna da dokunmak is
tiyorum. Sayın Dcmirel, Hükümet programında 
senet beyanını kaldıracaklarını söylüyor. Ta
sarruf bonoları konusunda ise, uzun tereddütler
den sonra, işçi gelirlerinden tasarruf bonosunun 
kaldırılması konusunda müşterek görüşe vardı
ğımız anlaşılıyor. Biz, secim beyannamesinde 
tasarruf bonolarını kaldırmayı kesin olarak 
vadetmiştik. Bir kaç arkadaşımla birlikte işçi 
kazançlarından, işçi ücretlerinden ve dar gelir-
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lerJen tasarruf bonosunun derhal kaldırılması 
iyi a hazırlamış bulunduğumuz bir teklifi Mil
let Meclisi Başkanlığına vermiş bulunuyoruz. 
Hükümetin görüşü de bu yolda olduğuna göre, 
bunun biran evvel kanunlaşmasını, bunu sa
bırsızlıkla bekleyen işçilerimiz için Meclisin ilk 
vazifeler inden biri sayıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, tasarruf bonosu hakkın
da, A eni bir düşünce tarzıyla, yeni bir kanun ta
sarımı mn gelmesi ve işçilerin, dar gelirlilerin 
dışında kalan yurttaşlar için de, tasarruf bo
nolarının tedavül kabiliyeti bakımından, taklit 
imkânları bakımından ve çeşitli yönlerden orta
ya çıkarabileceği mahzur ve proplemlerin kö
kümden çözülmesi, bir zaruret halindedir, _ ka
naatindeyiz. 

Şimdi; servet beyanı konusunda; servet beya
nı kalkarsa Türkiye'de yatırımlar birden hız
lan:;.' yolundaki sözlere bizzat Türk sanayicileri
nin ağızlarından cevap vermek isterim. 

,Saym arkadaşlarını; İstanbul Sanayi Oda
sının 1 Mayıs 1965 tarihli bülteninde, sanayi 
odalarının ortak bildirisi olarak, servet beyanı 
konusunda şunlar söylenmiştir. Ege bölgesi, İs
tanbul, Ankara Sanayi Odalarının ortak bildi
risinde şöyle deniyor: «Sanayiciler geçen yıl ver
gilerin açıklanması müessesesini savunmuş ve bu 
görüşlerini bir bildiri ile Hükümet ve matbu
ata duyurmuşlardı. Bugün de aynı tezin açık
lanmasında zaruret vardır. Diğer tarafdan, 
sanayicilerimiz, servet beyanı ve gider bildirme 
müesseselerinin prensip itibariyle karşısında 
değillerdir. Bu noktaların da kamu oyuna açık
lanmasını faydalı görmekteyiz. Vergi kaçakçılığı 
ile, sosyal adaletin tecellisine mâni olduğu iddia
larından sektörümüzü tenzih etmenin ve kamu 
oyurıda şerefli kişiler olarak yasamanın şartı 
budur.» Görülüyor ki, hem servet beyanını, 
hem vergilerin açıklanmasını, Sanayi Odaları is
temektedirler. 

Sayın arkadaşlarım, esasen vergi açıklan
masını, ciddî müteşebbislerden ziyade, müte
şebbis adına lâyık olmayan, fakat yurda getir
diği her hangi bir teşebbüs olmadığı halde bir
takım kolay kazançlar sağlayan kimselerin is-
temiv eccklcri aşikârdır. 

Servet beyanının'kaldırılmasına taraftar ol
madığımızı, yetkili maliye uzmanlarının bunun 
lüzumlu bir müessese olduğu hakkındaki rapor

larına dayanarak ifade ediyoruz. Servet beyanı, 
bir yılda, iki yılda, çok kısa vâdede meyvaları-
nı verecek bir tedbir değildir. Bunun, daha uzun 
vâdede vergi ziyamı önlemesi bakımından, çok 
faydalı bir tedbir olacağı bilinmektedir. İskan
dinav memleketlerinde servet beyanı uygulan
maktadır. 

Servet beyanı ticaret mahremiyetine halen 
ıgetirmez. Esasen müesseselerin bilançolarının, 
hesaplarımı Maliye, i'sıteidiği zaman, her zaıman 
inceliyebilir. Banka kayıtlarından Maliye Bakan
lığı haberdar olabilir. Servet beyanı ile gizlen
mek istenen servet unsurları nedir ki; servet be
yanının bu kadar şiddetle aleyhinde bulunul • 
maktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kısaca sosyal alanda belli başlı konularımıza 

da temas etmek isterim. 
Son yıllar, iktisadi aılanda, plânlı kalkınma 

ıdevri vo ısıosyal alanda, Türkiye'nin hürriyet 
içinde sosyali adaleti gerçekleştirme yönünde bü
yük hamileler yaptığı yıllar olmuştur. Bu dönem. 
zarfında Sosyal [Sigortalar Kanunu, Sendikallar 
Kanunu, Tolu Sözleşme Kanunu ile ve daha bu
rada teıfarrualtiyle sayarak sizi yormak istemedi
ğim sayısız kanunlar ve kararlarla, işçilerimize 
sağlanan haklar büyüktür. 

Kamu sektöründe, çok kısa bir zaman zarfın
da, işçi igclirleriinde % 20 ye yakın bir artış 
sağlanmıştır. Bunu yeterli bulduğumuz için de
ğil, ama toplu sözleşme 'müessesenin barışçı yol
larla, salim yollarla Türkiye 1de sosyal adaletin 
(gerçekleştirilmesi yönünden büyük faydalar sağ 
ladığını belirtmek için söylüyorum. Bu konuda, 
bundan ısonra da yapılması lâızımgelenler vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin koalisyonlarda 
ortak bulunduğu yıllarda çıkarılmış elan 440 sa
yılı Kanuna (göre, işçilerimiz, İktisadi Devlet Te
şekküllerinde, teşekkülün ve çalıştıkları fabrika
nın yönetimine katılacaklardır. 

Çıkardığımız bu kanun, işçilere, yönetime iş 
tirak yanında, Devlet fabrikalarının kârlarına da 
iştirak hakkını tanımıştır. Ancak, bu konuda 
bugüne kadar yeni Hükümetin yapması lâzım-
' gelen ıfaaliyeltller yapılmamıştır. Bu noksanların 
biran önce tamamlanmasını ve işçilerimizin kâr 
ve yönetime iştirakleri konusundaki haklarının 
gerçekleşmesini, Cumhuriyet Halk Partisi G-ru-
pu adına istiyoruz. Kanun altı ay içinde bir tü
zük hazırlanmasını emrediyor idi. ;Son Cumhuri-
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yet Halk Partisi Hükümeti, bu tüzüğü, Türkiye 
işçi Sendikaları Konıfcderasyonuyla ıgörüş birliği 
faalinde hazırlamış ve onaylamak üzere Damıştaya 
vermişti. Fakat tüzük Damiştaydan çıkmadan, 
înönü Hükümeti iktidardan ayrıldı. Dördüncü 
Koalisyon Hükümeti ibu tüzüğü, bâzı değişiklik
ler yapmak: .gerekçesi ile, Danıştaydan geri aldı, 
Bildiğimiz kadar, aradan ıgcçcin uzun aylara rağ 
men Ibir daha da Danıştaya göndermedi. Bu hu-
susltaki ikâzları da duymamazlıktan geldiler. 
Kanunda tüzük hazırlığı için verilen süre çok
tan , dolmuştur. Üstünden de aylar gçmiştir. Son 
Hükümetin ühmlâlıi yüzünden Dovlot kesimindeki, 
Devlet fabrikalarındaki işçiler altı ay zarfında 
faydalanmaları lâzımigelon kâra iştirak ve yöne 
time isltirak imkanı nidan faydalanmak imkânını 
bulamamışladır. 

Sayın larkadaslanım. Adalet Partisinin seçim 
beyannamesi ve ona dayanan hükümet programı, 
(bu ihmalin 'sanıldığı kadar tesadüfi olmadığı in
tibaını ortaya koymaktadır. Beyannamede ve
ya programda İşçilerin yönet ime katılmasından 
söz ©dilmekte, kârdan hisse allmalarijnım ise an
cak toplu sözleşmelerle kabil olacağı ileri sürül
mektedir. 

Arkadaşlar; Devlet kesimindeki- işçilerin kâr
dan hisse almaları, Cıımlhuriıyet Halk Partim ik
tidarı (zamanında 'toplu sözleşmelere bağlanmamış
tır. Doğrudan doğruya kanun hükmü haline geti
rilmiştir .Buna rağmen Hükümet programında 
bundaln haberslzmiş gibi daıvranılarak, toplu söz
leşmelerle bu yolun açılacağının söylenmesi ye
rinde değildir. 

440 (sayılı Kanunun bu hükümleri uygulan
makla, Devlete ait işyerlerinde, partizanlığın, so
rumsuzluğun ve bâzı menfaat gruplarını des
teklemek arzusunun seböbolalbileceği israf ve za
rarlar, verim düşüşleri, maliyet yükselişleri ge
niş ölçüde önlenebilecektir. Çünkü, sebebdlan ha-
rekeltlorin karşısına en başta yönetime katılan iş
çi dikilecektir. Fabrikaya •maliyet yükselişinin, 
israf ve partizanlığın girmesi onlarım kârlarını 
azaltacağı için, işçiler de bu yolda faydalı bir 
demetim görevi yapabileceklerdir. 

Sayın arkadaşlarım.; 
Son ayların tecrübesi göstermiştir \ki, bu is

rafların önlenmesi yolunda çıkarılmış kanun 
hükmünü uygulıyacak yerde, Adalet Partisi İk
tidarı, '«iktisadi Devlet teşekkülleri israf için

dedir, zarar ©der» deyip itham etmeyi ve bu it
hama dayanarak, kendi iktisadi felsefelerinin üs
tünlüğünü, ispata çalışmayı daha faydalı gör* 
önektedir. 

Bir tanaftan Devlet işletmelerinin dama ve
rimli ve kârlı çalışmasını, işçilerini memnun et
mesini sağlayıcı tedbirleri önlemek, «sonra da va
tandaşın karşısına geçip, «işte igörüyorsunuz ya, 
Devlet işletmelleri verimli ve kârlı çalışamıyor, 
işçisini Ihoşnult etmiyor» demek sanırım ki yerin
de bir hareket değildir. 

iSayın arkadaşlarım; 
Kısaca, petrol konusundaki görüşlerimizi be

lirttikten sonra, dış politika ve Kılbns hakkında 
maruzatta bulunup huzurunuzdan ayrılacağım. 

Petrol konusunda Hükümet programında yer 
alan hükümler - tâbiri mazur ıgörün - ıbir kauçuk 
parçası kadar elâstikîdir. 

Her istikamete çekilebilecek birtakım genel 
deyimler, program diye Ve petrol politikasının 
anaçizgileri olarak sunulmuştur. Oysa, petrol 
konusunun hemen her noktası aylardan beri 
gerek bu kürsüde, gerek memleket efkârında 
tartışma konusu olmuştur. 

Özellikle, geçen dönemin sonlarında, 150 ye 
yakın senatör ve milletvekili, Petrol Kanunun
da yapılması istenen değişiklikleri bir kanun 
teklifi halinde vermişler, bu teklif komisyon
larda konuşulmuş, basında tartışılmış, hattâ 
vatandaşların günlük hayatında, kahvede, oto
büste, tramvayda Petrol Kanununun hangi hü
kümlerinin ne yolda değişmesi gerektiği hak
kında birtakım, tartışmalar yer almıştır. Va
tandaşı bu kadar ilgilendiren bir konuda, Hü
kümet Programının hangi çözüm yolunu be
nimsediğini hiç tereddüde yer bırakmıyacak 
şekilde söylemesi gerekirdi. 

Bütün bu meselelerin tekrar tekrar tartı
şıldığı bir seçimden sonra, Sayın Başbakanın, 
petrol politikamızın temeli memleketin petrol 
ve petrol ürünleri ihtiyacının biran önce ta
mamen millî kaynaklarımızdan karşılanmasıdır, 
demesi, yeterli değildir. Bu sözlerle fazla bir 
şey söylenmiyor. Çünkü, şimdiye kadar, han
gi tezi savunursa savunsun, ne petrolcü, ne hu
kukçu, ne iktisatçı, ne politikacı, ne de yazar 
hiç. kimse ortaya çıkıp da, biz Türkiye'nin pet
rol ihtiyacının memleket dışından ve gayrimil-
lî kaynaklardan sağlanmasını istiyoruz, deme
di. Herkes millî kaynaklardan sağlansın sözün-
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de beraber zaten!.. Petrol Kanunu savunucula
rı dâhil... Ama, millî kaynaklardan sağlamanın 
yolu nedir?.. Hangi çözüm yolu tercih edile
cektir?.. Bu noktada münakaşa vardır ve bu 
konuda Hükümet Programı, sükûtu tercih et
miştir. 

Bütün ihtilâf, millî kaynaklardan sağlana
cak olan petrolün, Türk Devleti veya millî mü
essese tarafından çıkarılmasını mı tercih ediyo
ruz ve böylece elde edilecek iktisadi değerin 
mümkün olduğu kadar büyük kısmının Türki
ye'de kalmasını mı tercih ediyoruz?.. Yoksa, 
Petrol Kanununda millî müessese aleyhine iş
leyen ve yeni kanun teklifine konu teşkil et
miş olan maddelerin değiştirilmesi yolu ile, bu 
mevzuda ileri adımlar atmaya kararlı mıyız? 

Arkadaşlarım, 1954 yılının iktidarı tarafın
dan kabul edilen Petrol Kanununun, millî pet
rol müessesemizin aleyhine işliyen birçok hü
kümler taşıdığını bu kürsüden birçok defa et
raflıca belirtmek imkânını bulduk. 

Kendi öz müessesemizin, millî müessesemi
zin elinde eleman ve imkân varken bile, bu 
müessesenin gereği kadar ruhsatname alabilme 
hakkının kanunla sınırlandırılmasına taraftar 
mıyız, değil miyiz?.. Mesele burada!.. Petrol 
Kanununun millî yararımızla çatışan hükümle
rini; hattâ petrol şirketleri, rafineri kurmak 
istersiniz, itiraz ederler, Devlet boru hattı kur
mak ister, itiraz ederler, geciktirirler. Kanu
nun buna imkân vererek âdeta millî hakları
mızla karşı karşıya görünen hükümlerini biran. 
evvel değiştirmekte beraber miyiz, değil miyiz? 

Biz, Hükümet Programındaki cümlelerden, 
Hükümetin, Petrol Kanununun değişmesini is-
tiyenleri itham eden eski görüşlerden uzakla
şarak, bir miktar bizim görüşlerimize yaklaştığı 
intibaını aldık. Eğer bu intibaımız doğru ise, 
Sayın Başbakan bu konuda açık beyanlarda 
bulunarak, «Evet, Petrol Kanununun millî mü
esseseye sekiz ruhsattan fazla verilmesini sağ-
lıyacak şekilde değiştirilmesini istiyoruz» de
melidir. Bunu açıkça Sayın Başbakanın ağzın
dan duymak memlekete ferahlık verecektir. 

İstendiği zaman, bin dereden su getirilerek 
değişiklik aleyhinde çabalar gösterilmiştir. Şim
di bu yolda birleşiyorsak, bunun ifadesinde el
bette ki fayda vardır. Memleket menfaati açı
sından isabet vardır. 

Hükümet Programı sarahatle, «Türkiye pet
rollerinin arama ve işletme ruhsatnamesi ala
bilmesi bakımından mevcut kısıtlamaların kal
dırılması için Petrol Kanununda değişiklik ya
pacağız» demiyor. Siirt veya bölgesinde ve 
bundan sonra bulunacak diğer bölgelerde Tür
kiye Petrollerine öncelik tanınması için gere
ken tedbirleri alacağız, demiyor. Bizim görü
şümüz bilindiği gibi bundan böyle, keşfedilmiş 
ve keşfedilecek bölgelerde yabancı şirketlere 
yeni ruhsat verilmemesi yolundadır. 

Sayın arkadaşlarım, bu konuda gelişmeler 
olmuştur; gerçekler tartışılmış, meydana çık
mıştır. Millî rafineri ile sağlanabilecek fayda
lar ortaya konmuştur. 

Türkiye petrolleri, İzmir'de bir millî rafine
ri kurmak ister. Hükümet programında bir 
millî rafineri kurulacaktır denir. Umarız ki, bu 
rafineri Devlet kurumu tarafından yapılacak
tır. Devletçilik sözüne yapılan tarizler, bu ka
mu iktisadi teşebbüsünün rafineri kurması yo
lundaki faydalı çabalarına mâni olmıyacaktır. 
Şimdi, rafineri kurmak istediğimiz zaman, bu
nun karşısına bir yabancı petrol şirketi diki
liyor!... 

«Hayır, bu benim menfaatlerime aykırıdır, 
bana verdiğiniz haklara göre artık Türkiye 
Devleti başka yerde rafineri kuramaz, başka
sına belge veremez» diyor. Bu, bizce kabul edil
mesi mümkün bir yol değildir. 

Kanunda yabancı şirketlere bu kadar geniş 
hak tanıyan hükümlerin değiştirilmesi şarttır. 
Bu hükümlerin kanundan çıkarılması suretiyle, 
daha salim bir yola geleceğiz diyorlar mı?.. Bu 
noktada sarahata muhtacız. 

Program «petrol kaynaklarımız, millî men
faatlerin gerektirdiği bütün tedbirler alınarak 
geliştirilecektir» gibi, her tarafa çekilebildi bir 
ifade taşıyor. Arkadaşlar, petrol kaynaklarımı
zın geliştirilmesi için gereken tedbirler alına
caktır demek yetmez. Millî müessesenin elinde 
olan kaynakların geliştirilmesi için tedbir al
mak başka şeydir, yabancı şirketlerin elinde 
olan ve kârları dışarıya fahiş bir şekilde trans
fer edilebilecek olan kaynakların geliştirilmesi 
başka şeydir. Bu noktanın da vuzuha kavuş
ması lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, «Petrol Kanunu veya 
uygulaması, ekonomimize en yararlı hale geti
rilecektir» demek de, yine elâstikîdir. Bu nok-
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tada, ekonomiye en yararlı olarak gördükleri 
hal çaresi nedir? 

«Programımız yüksek tasviplerine ıııazhar 
olursa, Hükümetimizin çalışmalarındaki istika
met vuzuh ile belirmiş ve aydınlanmış olacak
tır» diye bitiyor program. Arkadaşlarım, ger
çek şudur ki, oylamadan sonra da petrol konu
sundaki Hükümet Programı bölümü yeter de
recede vuzuh ve istikamet kazanmış olmıya-
caktır. Meğer ki, Başbakan şimdi sorduğumuz 
suallerin cevaplarını açık ve seçik bu kürsüde 
versinler!.... 

Hükümet, «Petrol Kanunu uygulamasında 
tesbit edilen güçlükler giderilecek, vuzuhsuz 
noktalara açıklık verilecektir» diyor. Vuzuhsuz 
noktalara açıklık verilecek ne demek? Metinde 
bâzı ıslahat yaparak, tatbikattaki ufak tefek 
güçlükleri giderecek şekle ait küçük değişiklik
ler mi kastedilir, yoksa işin ruhunda, temelin
de bir değişiklik mi düşünülür?.. Yabancı şir
ketler karşısında millî müessesemizi daha kuv
vetli hale getiren, onu ruhsat tahdidinin sınır
lamasından kurtaran değişiklikler düşünürler 
mi?. Meselâ bugün yabancı şirketlere olduğu 
gibi, millî müessesenize de, Devlet kuruluşuna 
da kapalı olan Erzurum bölgesinin, Sivas böl
gesinin - vaktiyle MTA tarafından aramaları 
yapılmış olan bu bölgenin - millî müessesemiz 
Türkiye Petrolleri tarafından işletilmesine im
kân verecekler midir? Yabancı şirketlere kapa
lı tutarız ama, bu, herkese kapalı tutmamızı 
zaruri kılmaz tarzında bir kanun değişikliğini 
öngörürler mi? Siirt bölgesinde, yani Türk 
Devletinin keşfettiği bölgede, bundan böyle, 
geçen yıl komisyonda konuşulan 150 imzalı ka
nun teklifinde olduğu gibi, sadece Türk Devle
tinin kuruluşuna yeni ruhsat verilebilir tarzın
da bir görüşe katılacaklar mıdır? Yoksa bu ko
nuda ayrılık devam edecek midir? Eafmeriler 
hakkında tekrar soruyorum : Yabancı bir şir
ketin, Pipe - Line yapmak istediğimiz zaman 
rafineri kurmak istediğimiz zaman, kuramaz
sın, belge veremezsin tarzında itirazlar yapa
rak işlerimizi geciktirmelerine, güçleştirmeleri
ne cevaz veren kanun hükümleri devam edecek 
midir ? 

Bu konularda sarahate ulaştığımız zaman, 
sanırım ki, Sayın Demirel ile görüş ayrılığımız 
vardır ya da yoktur diyebiliriz. Sanırım ki var

dır. (Adalet Partisi ve C. H. P. sıralarından gü
lüşmeler.) Ayrılığımız olacağından eminim za
ten... Eğer açık bir görüş birliği içinde bulun-
saydık, petrol konusunda, sanırım ki, program
da biraz daha vuzuh bulunurdu, daha az kau
çuk olurdu cümleler... Bu kadar umumi sözler
le ifade edilen «yapacağız, iyileştireceğiz, millî 
menfaatleri düşüneceğiz» gibi ifadelerin altında 
bizim görüşlerimize bir hayli aykırı görüşlerin 
yattığını tahmin ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümet Programının 
Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili bölümünü dikkat
le ve ehemmiyetle Silâhlı Kuvvetlerimizin, 
Türk Devletinin, Türk millî varlığının, Türki
ye'de Anayasaya dayanan demokratik rejimin 
kudretli koruyucusu olarak dimdik ayakta ol
masından ve gücünün her gün artmasından 
bahtiyarlık duyarız. Silâhlı Kuvvetlerimizin, 
demokratik rejimin savunucusu, hudutlarımızın 
bekçisi, millî varlığımızın teminatı olarak güç
lenmesi yolundaki tedbirlerde, getirilecek olan 
kanunlarda, bütün gücümüzle yardımcı olaca
ğız. Bunların partilerarası ihtilâf konusu hali
ne getirilmemesine dikkat edeceğiz. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Sayın arkadaşlarım, şimdi, son günlerde 
birdenbire ciddiyet kesbeden, hattâ vahamet 
arz etmeye başlıyan Kıbrıs konusunda ve genel 
olarak dış politika hakkında Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşlerini arz ederek sözlerime son 
vereceğim. 

Atatürk'ün, «Yurtta sulh, cihanda sulh» ku
ralına uygun olarak, Cumhuriyet Halk Partisi, 
yurdun barış ve esenliği ile dünyanın barış ve 
esenliği arasında sıkı bir bağlantı görür. Barı
şa hizmet etmeyi insanlığa karşı bir ödev bil
diği kadar, Türkiye'nin kalkmabilmesinin de 
şartı sayar. Cumhuriyet Halk Partisi, savaş 
içinde, vatanı istilâdan kurtarmak için kurul
muş bir parti olmakla beraber, Türk Milletine 
t '<v-5 hinin en uzun barış dönemini yaşatmıştır. 

C. H. P., uluslararası ilişkilerde dostluğa 
\e verilen söze bağlılığın asîl örneklerini ver
miş, fakat bu vefa duygusunun istismar edil
mesine ve Türkiye'nin birtakım maceralara 
sürüklenmesine hiçbir vakit müsamaha ve mü
saade etmemiştir. 

iktidarda olsun, muhalefette olsun, Cumhu
riyet Halk Partisi, dış politikayı iç politikada 
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])ir vasıta olarak istismardan, aynı sorumluluk 
duygusuyla, daima kaçınmıştır. Çok partili dü
zen'.: geçildikten sonra, hemen her konunun ih
tilaflı olduğu, partilcrarası gerginliğin en had 
safhalara vardığı devrelerde hile, dış politika
nın partilerüstü bir millî politika olarak yürü
tülebilmesi için. her" gayreti göstermiştir. Son 
olarak, kendisi iktidardayken dış politikada 
başkalarından görmüş olduğu anlayışsızlığa, 
fırsat düşünce mukabelede bulunmak sorumsuz
luğundan hem. kendisini, hem de memleketi ko-
ruiimştur. 

:I965 yılı başlarında muhalefete geçtiğinden 
beri. iktidarı uyarma görevini ihmal etmeksi
zin, dünya önünde Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin ve Türk diplomasisinin başarısına hiz
met etmek için elinden geleni yapmıştır. İnö
nü'nün Kıbrıs'la ilgili bir dış müzakere yap
makta okluğu günlerde, Başbakan sıfatiyle 
Kıbrıs dâvasını bir müttefik devletin başka-
niylc konuştuğu günlerde, yurda dönmesini bi
le beklemeden, «Sen artık Başbakan değilsin», 
«Artık bu Hükümet ayakta değildir» tarzında 
tebliğler neşrcdildiği günler de olmuş; ama 
Sayın C. H. P. Lideri, 4 ncü Koalisyon Hükü
metinin Dışişleri Bakanı Hasan İşık Londra'da 
temaslar yaparken, «Bu Hükümet geçici Hükü
mettir, bu Hükümet seçim Hükümetidir.» Kıb
rıs meselesi hakkında konuşmaya yetkili mi-
d"r, değil midir, diye birtakım yayınların ya
pılması üzerine, Dışişleri Bakanlığı ile de te
mas ederek, derhal bir basın toplantısı tertip
lemiş ve Londra'da konuşan Hasan Işık'ın bü
tün Türk Milleti adına konuştuğunu, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ve bütün Türk Mille
tini temsil ettiğini bu basın toplantısında yur
da ve dünyaya söylemeyi ihmal etmemiştir. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Bizim dış politika tutumumuz böyle bir tu
tumdur. 

Yeni Hükümet programının dış politika ile 
ilgili bölümüne, genel olarak, memleket menT 

fa ati erine uygun bir gerçekçiliğin ve barış yolun
da yapıcı bir anlayışın hâkim olduğunu belirt
mekten zevk duyarız. 

Burada belirtmeliyiz ki; gerek dünya- şart-
larmdaki, gerekse Sovyetler Birliğinin genel 
tutumunda ve Türkiye'ye karşı davranışların 
dahi değişikliklere göre, bu komşu ülke ile iliş

kileri yeniden düzenlemek ve ittifak bağlantı
larımızla çelişme bizim, iyi komşuluk münase
betlerine dayandırmak üzere son C. II. P. Hü
kümetinin attığı adımlarda, o sırada muhale
fette bulunan Adalet Partisinin tepkileri ile 
karşılaşmıştık. Adalet Partisinin de katıldığı 
Dördüncü Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet 
Halk Partisinin çizdiği politika hattından ay
rılmadı. Komşu devletle ilişkilerimizi yeniden 
düzenleme çalışmalarını devam ettirirken, bu 
amaçla iki ülke arasında resmî heyetler gidip 
gelirken, ticari münasebetleri geliştirmek ve 
iktisadi yardım alma imkânları araştırılırken 
bile, bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi 
aleyhine bir istismar konusu olarak işlenme
sinden vazgeçilememiş olmasını hüzünle karşı
lıyoruz. 

Say m a rkac la ş 1 arı ı n, 
Bütün bu olup bitenlere rağmen, şimdi tek 

başına iktidar sorumluluğu yüklenen Adalet 
Partisinin, Yüce Meclis huzurunda okunan 
Hükümet Programiyle, Türk - Sovyet ilişkile
rinin yeni safhasını gerçekçi ölçüler içerisinde 
değe rlendii' n ı esi n den duyduğum uz m emnuniye-
ti belirtmeyi bir borç. biliriz. Tekrar edeyim : 
İttifak bağlantılarımızla ç.elişmcksizin, karşı
lıklı haklara saygı esasları dâhilinde, iyi kom-
şıiıuk münasebetleri diye özetlenen bu görüş, 
bizim daima savunduğumuz görüş oldu. Adalet 
Partisi Hükümetinin Programında da bu gö
rüşün benimsendiğini görmekle bahtiyarlık du
yuyoruz. Bir C. H. P. Hükümetinin programın
da da. dış politikanın bu kısmiyle ilgili hü
kümler aynı kelimelerle yer alabilirdi demekten 
zevk duymaktayız. 

Cumhuriyet Halk Partisi, başta Birleşik Ame
rika olmak üzere, bütün Batılı dost ve müttefik
lerimizle karşılıklı güven ve saygı sınırları 
içinde yakın ilişkiler idamesini bugün de her 
zamanki kadar gerekli görmekteyiz 

Türkiye için, demokratik Batı dünyası ile 
yakın dostluk ilişkileri, yalnız geçici olabile
cek askerî zaruretlerin, yalnız güvenlik ihti
yaçlarının veya iktisadi mülâhazaların bir so
nucu değildir. Sayın arkadaşlarım, demokratik 
Batı. dünyası ile yalcın dostluk ilişkileri, Tür
kiye için çok daha sağlam ve derin sebeplere; 
da.yanmaktadır, lîunlar, Cumhuriyet Türkiye-
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sinin, Atatürk Türkiyesinin seçmiş olduğu ha
yat tarzının tabiî sonucudur. 

Elbette, bu dostluk ilişkileri Türkiye'nin 
millî haysiyetine ve meşru menfaatlerine uy
gun olarak yürütülmelidir. Türkiye'nin dünya 
ve bölge barışma hizmet "ve komşulariyle iyi 
ilişkiler kurmak arzusuna ve kendi açmış ol-
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.^okları ba
ğımsızlıklarına yeni kavuşan ve çetin sosyal, 
ekonomik ve kültürel meselelerini azimle çöz
meye çalışan bu milletlerle, münasebetlerimi
zin geliştirilmesi arzusuna Hükümet Progra
mında gereken yerin verilmesini memnunluk-
^ı karşılamaktayız. Sömürgeciliğin tasfiyesinde 
beraberiz. 

Irk ayrımlarının kaldırılması yolundaki 
akımları, sömürgeciliğin kalkması yolundaki 
gayretleri desteklemek Atatürk Türkiye'si için 
bir yüksek ülküdür. 

Emperyalizm en kudretli çağında iken ona 
karşı mücadele bayrağını açmış ve dünyadaki 
kurtuluş savaşlarına öncülük etmiş olmanın şere
fini korumak, 'Türk Ulusu için, aıynı zamanda 
kendi [tarihline karşı saygı borcudur. 

ıSayın arkadaşlarım; 
İnan ve Pakistan'la, bu iki kodes milletle dost

luğumuz son yıllarda yeni 'gelişmeler göstermiş
tir. Dalha sağlam, iktisadi ve kültürel lesaslara 
/bağliainmıştiT. Cumhuriyet Halk Partisi bu mut
lu sonucun sağlanmasına hizmet etmiş olmaktan 
şeref dmymafctadir. Dostluklarımın samimiliği, 
son 'zamlanlardaki <çatim imtihanlardan başarıyla 
geçmiş diam ıbu üç ülke arasındaki dostluk duygu-
lariyle iftihar ediyruz ve Afganistan'la da ara
mızdaki ilişkileri geliştirmıe'yi arzu eden Hükü
mettin bu görüşüne katıilıyruz. 

C H. P. Hükümetinin, Lâtin Amerika ülke
leri ve İspanya ile ilişkilerimizi sıklaştırmak üze
re yaptığı ve sıcak bir şekilde karşılık gören ham
lelerine yeni Hükümet zamanında d'a devam 
edileceğine dair beyanlara 'güveniyoruz. 

Japottı'ya ile ilişkilerimizi her alanda gidiştir
mek arzusuna da yürekten katılıyoruz. 

Derin tarih ve kültür bağlariyle Ibağlı bulun
duğumuz, gerek Orta - Doğudaki, gerek Kuzey 
- Afrikadaki Ülkeleriyle en yakın dostluk ilişki
leri içerisinde olmak, bizim de yürekten dileği
mizdir. Türkiye, umulan karşılığını Iher zatman 
'gösterilmemiş olmasına rağmen, bu yönde kendi
sine düşenleri yapmıştır ve bundan sonra da 
yapmalıdır. 

Arap ülkelerinin pek çoğunun ibu yöndeki iyi 
niyetli gayret ve teşebbüslerimize aynı iyi niyet
le .mukabele etmiş olmalarımı ilerisi için ümit ve 
güven verici belirtiler olarak .görüyoruz. 

Ancak, Sayıln arkadaşlarım; Arap ülkeleriyle 
ilişkilerimizi düzenler ve yürütürken bu ülkele
rim bizi doğrudan doğruya ilgilendirmemesi ge
rekli (bâzı Meseleleri ve bâzı iç .ihtilâfları olduğu
nu da gözden uzak tutmalıyız. Hiç ıbir art dü
şünce taşımaksızın, iyi niyetten başka hiç bir 
duygu beklemeksizin, bu gibi 'meselelere karış
mamızda bir fayda görmediğimizi, üstelik bu gi
bi iç ihtilâflara karıştığımız takdirde bki de üze
cek tepkilerle karşılaşabileceğimizi hatırlatmayı 
ödev biliyoruz. Bu görüş ve inancMuzUn doğrulu
ğunu ispat eden bâzı acı olayları bu ülkelerle 
ilişkilerimizin yakın tarihinde vardır. Arap ül
keleriyle dostluğumuz ve ilişkilerimiz bu gibi 
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meselelerim, bu gıifbi iç M'lâflarm üstümde tutul-
analıdır. 

Balkan ve doğu ülkeleriyle ilişMlerimiızde soıı 
aamanlarda başlıyan gelişmelere yeni Hüküme
tin gereken önemi ve değeri verdiğimi öğrenmek 
sevindiricidir. Bu ülkelerin dünya görüşlerimde 
yer ialmaktia olan olumlu değişiklikler, 'hiç şüphe
siz, dünya barışı yönünden ıbüyük önem taşıdığı 
ıgübi bizim de kendileriyle daha yakın siyasi, ik-
(tiisadi ve kültürel ilişkiler kurmamızı kıaLayiaştı-
ran ibir .etkendir. 

Millet 'Meclisimin 'Sayın üyeleri. 
Cumhuriyet Halk PartM. Guruıpu Kıbrıs me-

selesinin, ıen büyük millî dâvamuzı teşkil ettiği 
ve bu dâvanın ıgerek Türkiye'nin 'gerek KıJbrısta-
ki kahraman soydaşlarımıızın haklarıma ve meş
ru menfaatlerin© uıygun bir şekilde çözülmesi
nin İbir millî hedef olduğu üzerine Hükümetle 
tam ıbiır görüş birliği içindedir. 

Sayın Başbakanın sözlerine ilâve olarak, gu-
rupuımıuz, KıJbms'ın Türkiye için ıayrroa önemli 
bir güvenlik meselesi haMni de almaş bulunduğu
nu hatırlatırken, dâvanıin hak ve menfaatlerimi
ze aykırı bir seyir taMbetmekte olduğıumia millet 
huzurunda işareti de ıgönev sayar. 

«Türk Cemaatine müteveccih yeni baskı ve 
tecavüzlere karşı müsamaha göstermemekte de
vam edeceğiz. Ve meselenin oldu bittilerle tas
fiyesine asla razı olmıyacağız» diyen Hükümeti, 
son haftaların ve son günlerin olup bittileri 
karşısında alacağı her enerjik tedbirde bütün 
gücümüzle destekliyeceğiz. (Alkışlar) 

Görüşümüzü tesbit için son gelişmelerin kı
sa bir özetini vermekte fayda görüyorum. 

Kıbrıs rumları 1963 Aralığında savunmasız 
Türk Cemaatine karşı tecavüze kalkarken, bu 
tecavüzün Türk Cemaatini derhal sindireceğini, 
derhal teslimiyete iteceğini sanmışlar, Türkiye'
de ciddî bir tepki yaratmıyacağı hayaline ka
pılmışlar, yanlış bir hesaptan cesaret almışlar
dır. 

Oysa, Türk Cemaati sinmedi, teslim olmadı, 
Kıbrıs ramlarının şiddetli baskısına rağmen, 
en elverişsiz şartlar altında kendini kahraman
ca savunmayı ve sivil halka karşı âdeta askerî 
bir hareket mahiyetini alan rum saldırıları 
karşısında direnmeyi bildi. 

Kısa bir anlayışsızlık ve teşhis yanlışlığın
dan sonra, dünya halkoyu da, Kıbrıs'ta kimle

rin haksız ve saldırgan, kimlerin haklı ve mağ
dur olduğunu kavradı. Bu kavrayışın dünya 
ölçüsünde sağlanması için Türkiye hiçbir gay
ret ve fedakârlığı esirgemedi. Kıbrıs Türkleri
nin insanlık onurlarını, hürriyetlerini koruma 
yolundaki mücadeleleri kendilerine bütün dün
yada artan bir ilgi ve itibar kazandırdı. 

Rumlar, ikinci bir yanlış hesap içindeydiler. 
Bağımsız Kıbrıs Devletinin statüsünü teminat 
altına alan Garanti Andlaşmasınm imzalayıcı-
larmdan biri olan Türkiye'nin, evvelâ mümkün 
olan bütün barışçı yolları denemeyi tercih et
mesi, Makarios idaresinde yanlış hayaller uyan
dırdı. Türkiye'nin müdahale hakkını hiçbir va
kit ve hiçbir şart altında kullanmıyacağı sanı
sına kapıldı. 

Rumlar, işte böyle bir hesaba dayanarak ge
çen yılın Ağustos ayında Erenköy bölgesindeki 
Kıbrıs Türk mevzilerine karşı saldırıya geçti
ler. Kıbrıs Türklüğünü iyice sindirmek, ellerin
den gelirse haritadan silmek hedefini güden bu 
saldırı karşısında Türk Hükümeti, Garanti 
Andlaşmasınm gereklerine uygun olarak evve
lâ İngiliz ve Yunan Hükümetlerini müşterek 
harekete davet etti. Onları mükellefiyetlerini 
yerine getirmeye çağırdı. Cevapsız kalan bu te
şebbüsle yetinmiyen İnönü Hükümeti, ayrıca 
Birleşmiş Milletlere ve âcil tedbirlerin alınma
sında müessir olabileceği beklenen bâzı mütte
fiklere de müracaat etti. Rum saldırısı bütün 
bunlara rağmen durdurulamaymca, İnönü Hü
kümeti, 8 Ağustos 1964 te, hep hatırlıyacağmız 
gibi, kahraman Türk Hava Kuvvetlerine Kıb
rıs'ta belirli ve barışçı amaçlara yönelen ölçülü 
bir polis hareketi yapmak ödevini verdi. 

Türk Hava Kuvvetleri milletimiz için yeni 
bir gurur vesilesi olan bu hareketi başarıyla 
yaptılar. Çizilen ölçü içinde, hareket tam hede
fini buldu ve Rum saldırısını Erenköy bölgesin
de kesin olarak durdurdu. Böylelikle 8 Ağustos 
1964 tarihini Makarios idaresinin «Türkiye ha
rekete geçemez» tarzındaki hesabının çürüdüğü 
tarih olarak kabul etmek gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, bu hareketle görülmüş
tü ki ; Kıbrıs Türkleri hayati bir tehlikeyle kar
şılaştıkları takdirde, Türkiye hiçbir dost ve 
müttefikten destek veya anlayış görmese dahi, 
müdahale hakkını tek başına kullanacak kud
rette ve azimde idi. 
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Kıbrıs'taki gelişmeler bu safhaya geldikten 

sonra, Yunanistan'la müşterek dost ve müttefi
kimiz olan Birleşik Amerika'nın dâvaya barış
çı yoldan çözüm yolu bulmak için bâzı teşeb
büslerde bulunduğunu ve değerli Devlet adamı 
Acheson'u bu yönde vazifelendirdiğini biliyor
sunuz. Bu gayretlere Yunanistan'ın hiçbir iyi 
niyetli mukabelede bulunmamış olmasından de
rin üzüntü duyduğumuzu da hatırlatmak iste
riz. 

Bu vesileyle bir üzüntümüzü daha belirtme
ye mecburuz. Yunanistan'ın ve Kıbrıs rumları-
nın barışçı çözüm yollarına yanaşmamaktaki 
direnişleri çeşitli vesilelerle görüldüğü halde; 
kimin saldırgan olduğu, kimin saldırıya uğra
dığı görüldüğü halde; Kıbrıs Türklerinin çağı
mız insanlığı için yüz karası sayılacak baskıla
ra uğradığı görüldüğü halde, Türkiye'nin and-
laşmadan doğan müdahale hakkını kullanması
na karşı, yakın müttefikimiz Birleşik Amerika 
kendi yetkilerini çok aşan tepkiler göstermiş
tir. 

Fakat aynı Amerika, Yunanistan'ın Kıbrıs 
Rumlarını/ NATO silâhlariyle ve askerî birlikle
riyle desteklemesine, dostluk ve adalet duygu-
lariyle bağdaşması güç bir kayıtsızlık içinde, 
seyirci kalmıştır. 

Ama her şeye rağmen, Kıbrıs Türklerinin 
kendilerini kahramanca savunmaya devam et
meleri, Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri yanında 
azimle yer alması, Kıbrıs'taki olayların yakın 
zamana kadar durmasını mümkün kılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yine unutmamalı ki, bu arada yalnız Ma-

karios idaresi ve Yunanistan değil, bâzı ya
kın müttefik çevreler bile muhtemel bir Sov
yet tehdidini Türkiye'ye karşı bir boz gibi kul
lanmaktan çekinmiyorlardı. 

înönü Hükümetinin dış politikası böyle bir 
tehdidin yersizliğini ortaya koymuştur. Bu 
tehdidi yapılamaz hale getirmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda bir 
başka önemli merhale, Dördüncü Koalisyon 
Hükümeti zamanına raslıyor. Bu merhale, Lond
ra 'daki, t NATO Bakanlar Konseyi toplantısı ve
silesiyle karşılaşan Türk ve Yunan Dışişleri 
bakanlarının ikili müzakerelere başlanmasın
da mutabık kalmalarıdır. Dördüncü Koalis
yon Hükümetinin büyük önem verdiği ve 

şimdi de geçirilen tecrübeye rağmen Demirel 
Hükümetinin önem vermekte ve umut bağla
makta olduğu bu ikili müzakerelerin hikâyesi 
üzerinde kısaca durmak faydalı olacak. 

Dördüncü Koalisyon Hükümetinin Dışişleri 
Bakanı Sayın Hasan Işık Londra dönüşün
de şöyle söylüyordu. Yananistan'm ikili müza
kerelere razı oluşu karşısında memnuniyetini 
belirtiyor ve diyordu ki, «Kıbrıs meselesinin 
barış yoliyle halledilebilmesi ihtimali bu suretle 
düne nazaran daha fazladır, bunu böyle dü
şünmek hatalı olmaz.» 

Aynı günlerde, Makarios Kıbrıs'ta şunları söy
lüyordu; «Türk - Yunan ikili müzakerelerine' 
karşı değilim. Ancak, müzakerelerde amaç 
Enosis olmalı ve bu müzakereler Birleşmiş Mil
letler çerçevesi içinde yer almalıdır. Gerçek' 
bir Enosis'i elde etmek için sonuna kadar mü
cadele edeceğiz.» 

Olaylar, Makarios'un o anda yalnız kendi 
görüşlerini değil, bir ölçüde Yunanistan'ın da 
görüşlerini aksettirdiğini, ona da tercüman ol
duğunu göstermiştir. Papandreu Hükümetine 
15 Temmuzda işten el çektirildi ve Yunanis
tan'ın içine düştüğü siyasi buhran bu ikili 
müzakerelerin sekteye uğrayışmın meşru sebebi 
olarak kabul olundu. Aynı ayın 23 nde, 
Kıbrıs rumları Adadaki nispî hâkimiyetlerini 
•kökleştirmek yolunda o güne kadar görülen 
en cüretli adımlardan birini attılar. O gün Kıb
rıs Temsilciler Meclisinin rum üyeleri kendi ara
larında toplanarak seçim kanununda değişiklik 
yapmayı kararlaştırdılar. Anayasaya ve and-
laşmalaraı tamamen aykırı olarak, Kıbrıs'ta bir 
çoğunluk istibdadı kurmak ve Türk Cemaati
nin bütün haklarını fiilen ortadan kaldırmak, 
Kıbrıs Türklerini, Sayın Başbakanın okuduğu 
Programda kullanılan bir tâbirle, kolonke 
etmek amacını güden bir kararı geçen 15 Tem
muzda aldılar. 

O zaman Hükümetimizin isteği üzerine top
lanan Güvenlik Konseyinin nihai tutumu ne 
yazık ki, tatminkâr olmadı. Tarafları, Ana
yasayı çiğniyen tarafı değil - tarafları durumu 
gerginleştirecek hareketlerden kaçınmaya da
vet etmekle yetindi. 

Yunanistan'da Hükümet buhranı devam 
ederken, Kıbrıs'ta da fiilî, durum sürekli ola
rak ve süratle rumlann lehine gelişiyordu. 
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Bu sırada, Dördüncü Koalisyon Hükümetinin 
bütün ümidinin hâlâ Türk - Yunan ikili mü
zakerelerinin başlamasına bağlı olduğunu 
görüyorduk. Fakat, buhran sona erdikten 
sonra, yeni bir Hükümet kuruldu. Bu Hükü
metin yeni Dışişleri Bakanı Çirimokos 13 Ekim
de New - York'ta bir demeç verdi. Ve gördük 
ki, Yunan Hükümeti, Türk Hükümetinden çok 
farklı bir görüştedir. Çirimokos, bizim hari
ciyemiz içinde beklenmiyen bir açıklıkla şunu 
söyledi; «Yunanistan'ın, Türkiye ile, Kıbrıs'ın 
bağımsızlığı konusunu görüşmesi için hiçbir 
vakit müzakereye başlamadık. Bu hiçbir va
kit söz konusu olmamıştı ve olamazdı.» Çi-
rimokosa göre ikili müzakerelerde Kıbrıs'ın 
bağımsızlığı, statüsü konuşulamazdı. Ona göre, 
sadece, Kıbrıs'ın Türk - Yunan münasebetleri 
üzerindeki etkileri görüşülebilirdi. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yunanistan'ın bu tutumu karşısında, bizim 

Koalisyon Hükümeti yetkililerinin «Bizimle 
müzakere istemiyenlere biz de ısrar edecek de
ğiliz» tarzında cevap verdikleri bilinmekte
dir. 

Şimdi, ise, Hükümet Programı, hâlâ geçen 
Mayıs ayında, iki memleket arasında müzake
relerin başlaması, Yunanistan'ın artık Kıbrıs 
meselesinde yapıcı bir zihniyetle bir hal tarzını 
bizimle birlikte aramaya koyulacağı ümidini 
hâsıl etmiştir diyor. «Yunanistan'ın Kıbrıs 
meselesinde yapıcı bir zihniyetle bir hâl tarzını 
bizimle birlikte aramaya koyulacağı ümidini 
hâsıl etmiştir.» Bu beyanda Yunanistanın ger
çek niyeti hakkında gösterilen aşırı iyimserlik, 
Yunan Hükümeti için dâhi bir sürpriz teşkil 
etmiş olsa gerektir. 
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Arkadaşlarım, 
Bir taraftan Makarios idaresi Türklere te

minat vereceğim diye plânlar hazırlar ve azın
lık yasası dediği yasayı postalarken, öte yan
dan da yeni saldırı politikasını uygulamaya 
başlamıştır. 

Makarios'un politikası açıkça belirmektedir. 
Bir taraftan, Birleşmiş Milletlerde ter türlü te
minat diye azınlık yasasını kabul ettirme çaba
sı, öbür tarafta 14 Ekimde Erenköy bölgesinde
ki Yeşilırrnak köyüne yeniden başlıyan taar
ruz !... Makarios, bu taarruzu takiben bir Kana
dalı muhabire verdiği demeçte, Birleşmiş Mil
letler askerlerinin Aralık ayında Adayı terket-
memeleri için artık hiç bir sebep kalmadığını 
söylemiştir. Aralık ayma bir şey kalmamıştır. 
Aslında, Makarios'un istediği, tarafsız gözlem
cilerin nazarlarından kurtulmak, «Türkler sal
dırıyor» yalanı altında taarruza devam ederek 
Adanın her tarafını fiilî hâkimiyeti altına sok
mak. 

trili ufaklı mm taarruzları muntazaman de
vam eder hale gelmiş bulunmaktadır. Geçtiği
miz Pazartesi günü, Saint Hilarion eteklerinde 
iki Türk'ün Rumlar tarafından öldürülmesiyle 
gerginlik artmıştır ve nihayet bir kaç gün önce 
Magosa'nın Türk kesimine saldırı başlamıştır. 
Olaylar gelişme halinde olduğu için, bu ko
nuda erken bir beyanda bulunmak istemiyoruz. 
Fakat, çizdiğimiz şu tablo ile, olayların inki
şafının Türk Hükümeti için, Meclisimiz için, 
Milletimiz için, teyakkuzla takibedilmek gere
ken bir istikamet aldığını belirtmek istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi

ne Mağosa olaylarının gelişmeleri hakkında 
zamanında gerekli bilgileri vereceğinden eminiz. 
Hükümetin bu konuda alınacak enerjik ted
birler hakkında Meclise zamanında bilgi sun
masını bekliyoruz ve tekrar ediyoruz: Kıbrıs 
Türklüğünün hakları için, Türk Milletinin gü
venliği için bu konuda alınacak olan her ener
jik tedbiri Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak açık yürekle ve bütün gücümüzle destekle
meye kararlıyız. 

Sayın arkadaşlarım, uzun bir program ve 
her konuyu içine alan bir program üzerinde, 
istediğimden daha uzun bir konuşma yaptım. 
Hepinizi derin saygılarla selâmlıyarak huzu
runuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar.) Yeni Hükü-

Saym arkadaşlarım, bu arada, Makarios, 
New - York'ta ikili müzakerelerin ölümü Çiri
mokos tarafından bildirilirken, Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterine Azınlık Yasası adını 
alan bir plân postalıyordu. Bu azınlık yasası 
planıyla, Türk cemaatini haklarından mahrum 
edilmiş, çoğunluğun istibdadına tâbi bir azın
lık haline getirmek hedefini güdüyordu. Bunu 
Birleşmiş Milletleri kazanmak gayesini güden 
bir oyun olarak görmek ve bunun üzerinde 
tedbirli olmak gerektiğini bu vesileyle belirt
mek isteriz. 
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mete, isabetli tedbirler almakta başarılar dili
yor, kısır rejim tartışmalarını geri getirecek 
tedbirlere gitmemesini bekliyor ve bu gibi ted
birlerle karşılaşırsak, konuşmamın başında söy
lediğim gibi, millî ekonomik menfaatlerimize 
aykırı, demokratik rejimin selâmetine aykırı, 
halkın menfaatlerine aykırı her tedbir karşısın
da azimle mücadele edeceğimizi tekrar ediyo
rum. Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar, bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Söz sırası M. P. Grupu adına 
Sayın Faruk Önder'indir. 
M. P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Adalet Partisi Hükümeti
nin programı hakkında görüş ve tenkidlerimizi 
Yüksek Heyetinize arz etmek üzere söz aldığı
mız şu anda, Millet Partisi Meclis Grupunun ilk 
ve halisane temennisi, yeni Hükümetin ve icra
atının milletimiz ve demokratik rejimimiz için 
hayırlı ve uğurlu olmasıdır. (Alkışlar) 

Mevcut Anayasayı meşru temeli olan 27 Ma
yıs ihtilâli ile birlikte benimsiyecek, demokra
tik rejim ve memleket için hayırlı olacak icra
atında yeni Hükümete yardımcı olmayı millî 
bir vazife saydığımızı da bu temennimizle bir
likte ifade etmek isteriz, öyle ümidediyoruz ki, 
bu niyet ve kararımızdan mülhem olan tenkid 
ve temennilerimiz Hükümet tarafından «dost 
acı söyler» atalar sözünün ışığı altında değer
lendirilecektir. 

Muhterem milletvekilleri; Hükümet Progra
mı hakkındaki tenkid ve temennilerimizin daha 
iyi anlaşılabilmesi için mevcut siyasi zemin ve 
şartlar üzerinde durmayı ve daha dün millet 
önünde ifade ettiğimiz samimî kanaatimizi bir 
kere daha belirtmeyi faydalı ve hattâ zaruri 
saymaktayız. 

Programında «bir intikal devrinin mübalâ
ğalı, tezatlı, kırıcı hâdiselerinin bütün tesirli 
ve neticeleriyle kapanmış olduğuna inanmakta
yız. Türkiye'de aydınlık ve ümit dolu bir devir 
başlamıştır» diyen Hükümete hâkim bulunan 
aşırı iyimserliği maalesef paylaşamadığımızı 
ifade etmek zorundayız. Gerçekleri görmeme
nin ve göstermemenin rejime ve memlekete hiz
met teşkil edeceğine inanmamaktayız. 

Kanaatimizce bir Hükümetin muvaffakiyeti 
her şeyden evvel kendisini suni bir iyimserliğe 

kaptırmamasına, acı da olsa hakikatleri oldu
ğu gibi görmesine ve göstermesine bağlıdır. 

Muhterem milletvekilleri; Millet Partisi 
Meclis Grupunun kanaati odur ki, demokratik 
rejim memleketimizde henüz sağlam bir şekil
de temeline oturmamıştır. Bütün vicdanlarda 
teminat ve müeyyidesini bulamamıştır. Onu 
tehdideden çeşitli cereyanlar ve hastalıklar 
mevcuttur. 

27 Mayıs ihtilâlinden evvel siyasi hayatımı
zı zehirliyen ve memleketi bir ihtilâle sürükli-
yen kin ve ihtiraslar, geçirilen bunca buhran
lara rağmen azalmamış bilâkis daha da artmış
tır. Kısacası demokrasinin emniyetle içinde ya-
şıyabileceği mânevi iklim henüz istenilen ölçü
de teşekkül edememiştir. Memleket şartlarını 
bilenler dilleriyle ifade etmeseler bile eminiz ki 
vicdanlarında bu gerçeğin endişesini duymakta
dırlar. Bizce Anayasanın mutlak hâkimiyetini 
tesis etmek ve demokratik rejimi yerleştirmek 
dün olduğu gibi bugün de memleketin en ha
yati meselesini teşkil etmektedir. Diğer bütün 
meselelerimizin halli her şeyden evvel buna 
bağlıdır. Ayrıca, ihtilâlden evvel mevcudolmı-
yan azgın bir komünizm cereyanı da, rejimi 
tehdideden unsurlar arasına bugün maalesef 
katılmış bulunmaktadır. Bu menfi şartları ve 
hastalıkları, rejimin ve milletin selâmeti namı
na tasfiye ve tedavi edecek insanların, her şey
den evvel teşhiste birleşmeleri lâzımdır. Geçir
diğimiz seçim mücadelesinde karşılaştığımız 
manzara bu kanaatlerimizi ve endişelerimizi 
doğrulayan en taze misallerle doludur. Bütün 
bunları bilmesi icabeden Hükümetin, progra
mında seviyeli bir seçim mücadelesi geçirdiği
mizi ileri sürmesi ve intikal devrinin nihayet 
bulduğu zehabını uyandırmaya çalışması siyasi 
edebiyatımıza zararlı bir kelâm rüşveti örneği 
kazandırmaktan ileriye gidemez. Bir kere daha 
hatırlatalım ki, biraz evvel bahsettiğimiz ger
çeklere gözleri yummak şüphesiz tehlikeleri 
uzaklaştıracak veya ortadan kaldıracak bir ted
bir değildir. Demokratik rejimin bu nevi ke
lâm rüşvetleriyle bağdaşamıyacağma ve bun
lardan kuvvet ve hayatiyet alamıyacağma 
inandığımız için, Hükümetin programında ters 
göstermeye çalıştığı gerçekleri dile getirmeyi; 
fazilet rejimi olan demokrasiye ve tatlı sözleri 
kovalıyan acı gerçeklerin ıstırabını geçmişte 
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fazlasiyle tatmış olan milletimize karşı bir hiz* 
met saymaktayız. Bunları hatırlatmamız, öyle 
ümidediyoruz ki, Hükümeti zararlı bir kelâm 
rüşveti alışkanlığına sürüklenmekten de alıkoy
maya yarıyacaktır. Aynı zamanda üzerinde bu
lunduğumuz siyasi zemin ve içinde yaşadığımız 
mânevi atmosferi zihinlerde bir kere daha can
landıracak ve gidilmesi icabeden istikametleri 
gösterecektir. Hükümetin programdaki iddiası 
hilâfına, bu seçimde normal demokratik bir re
jimde yeri olmıyan çeşitli unsurlar rol oynadı. 
Vatandaş iradesini ifsat edebilecek her çareye 
başvuranlar görüldü. Eakiplere vatan ihanetine 
kadar varan isnat ve iftiralar yapıldı. Bunla
rın misalleri bu mücadelenin içinden çıkıp Mec
lise gelen arkadaşlarımızın meçhulü değildir. 
Zamanın eliyle kapanmaya yüz tutmuş yaralar 
tekrar kanatıldı. Hâtıralar, felâketler, yıkınlık-
lar sömürüldü. Bâzı gözlerden akan ve insani 
ölçülerle çok görmiyeeeğimiz yaşlar bile siyaset 
pazarında kazanca tahvil edildi, öfkeler, kinler 
tazelendi. Sınıfları ve zümreleri birbirine düş
man edebilecek kışkırtmalara başvuruldu. Açı
lacak sözde bir altın devrinin hayalî nimetle
riyle birçok idrakler uyuşturuldu. Menfaat ih
tirasları ve kıskançlıklar kamçılandı. Bugünkü 
plân ve program devrinde şahısların ağızların
dan fabrikalar ve nimetler bir vait ve mesuli
yetsizlik seli halinde döküldü. Yalan, iftira, ter
tip ve iğfal ise, parasız oldukları için bu se
çimlerde, çeşitli maksatlar uğrunda akıtılan 
milyonlardan daha cömertçe kullanıldı. Halkı 
aydınlatması icabeden vasıtalar, halkı aldatma 
vasıtası haline getirildi. Bu hâdiseler münferit 
ve mevzii kalmadı. Vatan sathında demokrasiyi 
soysuzlaştıracak bir şümul ve kesafette cereyan 
etti. Gerçek budur. 

Siyasi ahlâkın cevaz veremiyeceği bu nevi 
silâhların bol bol kullanıldığı bir seçim müca
delesine, söyliyen Hükümet de olsa, seviyeli sı
fatını kazandırmaya gücü yetemez. 

Muhterem milletvekilleri; cümlenizce ma
lûmdur ki; demokrasi basit bir seçim ve rey 
mekanizması değildir. Onun kurulması, yaşa
ması ve kendisinden beklenen meyvaları ver
mesi birtakım mânevi şartların yaratılmasına 
da bağlıdır. Bu şartlar, demokrasinin içinde ya-
şıyabileceği mânevi iklim, bir heyetin derhal 
alacağı kararlarla değil, acı tecrübelerin pota

sında erimiyen nesillerin gayret, fedakâr
lık ve ıstırapları pahasına meydana gelir. 
Başlıca unsurları, fazilet, ahlâk, müsama
ha, karşılıklı, saygı ve sevgi olan böyle 
mânevi bir iklim yaratılamadığı takdir
de, demokrasi çürük bir zemin üzerine kurul
muş bir bina gibi, bir gün yıkılabilir ve bir mil
leti de beraber yıkabilir. Tarihin şahadeti bu
dur. 

Rejimin teminatını yalnız yazılı kaidelerde 
ve hukukî müeseselerde aramak bu tarihî ger
çeği ihmal ve hattâ inkâr etmek olur. 

Bugüne kadar olan siyasi geleneklerimiz, 
hürriyet ve demokrasi için bir teminat değil, 
ancak bir tehlike teşkil edecek mahiyettedir. 
Türkiye'de iktidar mevkiine gelenler hemen 
daima icat, tevehhüm ve istismar ettikleri ma
zeretlerin tahtı üzerinde, milletin rağmma, sal
tanat sürmüşlerdir. Asırların yoğurduğu bu 
alışkanlıkların tasfiye edilmediği ve kolay ko
lay edilemiyeceği de geçirdiğimiz büyük buh
ranlara rağmen siyasi hayatımıza hâkim olmak
ta devam eden za'ıflardan anlaşılmaktadır. 

Son seçim mücadelesinin seviyeli olduğu yo
lunda, Hükümetçe ileri sürülen görüş karşısın
da, hatırlatmaya mecbur olduğumuz gerçekler, 
bu tehlikeli za'ıflardan bâzı örneklerdir. Bütün 
bunları, siyasi bünyemizdeki hastalıkları bir ta
rafa atarak, yeni bir seçim yapılmış olmasını 
ve mevcut Anayasayı her derde deva saymak 
ve kötü ihtimalleri tamamiyle önliyebileceği 
hayaline kapılmak, kanaatimizce tehlikeli bir 
yoldur. Demokratik anayasalara sahip birçok 
memleketlerin buhrandan buhrana sürüklenme
leri, kötü idarelerin ve diktatörlerin nöbetleşe 
birbirini takibetmeleri de bu gerçeği doğrula
yan başka misallerdir. 

Bu itibarla, istikbale ait iyi temennilere bü
tün yüreğimizle katılırken, bize endişe veren 
şartları unutmıyacağız ve nikbin tahminlerin 
iklimi içinde olanları uyarma vazifemizi yerine 
getirmekten geri durmıyacağız. 

Hükümet, Programında, «Artık rejim mese
lesini, sistem ve siyasi düzen dâvasını tartışma 
sınırı dışında tutmak gerektiğine inanıyoruz.» 
derken demokratik rejimin kemaliyle yerleştiği 
ve içinde yaşıyabileceği mânevi iklimin kema
liyle yaratılmış olduğu kanaatindeyse, bu görü-
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şü paylaşamadığımızı bir kere daha belirtmek 
isteriz. 

Millet Partisine ve onun Meclis Grupuna 
göre, başta Hükümet ve iktidar olmak üzere 
demokratik rejime bağlı olduklarını söyliyen-
ler, çok dikkatli ve samimî davranmazlarsa, 
şartlar öyledir ki, memleket yeni buhranlara 
sürüklenebilir. Asırlık gayret ve ıstırapların 
eseri olan bugünkü nizam öldürücü tehlikeler
le karşı karşıya gelebilir. Bu neticeye bir an 
evvel ulaşmak için, beynelmilel komünizmin 
ajanları hiç şüphe edilmesin ki, Türkiye'de her 
türlü gayreti sarf etmekte, tertip ve tahrikleri
ni şeytani bir incelikle yürütmektedirler. Sal
tanat rejimini ve tek partili otoriter idareyi, 
önce deneyen milletimiz için demokrasi idaresi 
son tecrübedir. Bu son tecrübede muvaffak ola
mazsa, geriye dönmek mümkün olmadığına gö
re, bundan sonra bizi felâket ifadesi olan bir 
rejim bekliyecektir. 

Adını söylemeye dilimiz ve gönlümüz var-
masa da bu rejim komünizm olacaktır. Hangi 
nam ile işe başlanırsa başlansın, demokrasinin 
enkazı üzerinde kurulacak rejim buna müncer 
olacaktır. Bunun pençesine düşmek Türkiye'yi, 
Allah korusun, bir müstemleke haline kadar gö
türebilecektir. Bu itibarla, demokrasiyi yaşat
mak fikri millî parolamız olmalıdır. Onu tehli
keye düşürebilecek içtimai zaıflarımızı tedavi 
yollarını aramayı en büyük vatan vazifesi say
malıyız. Parti ihtiraslarına, geçmişe ait hesap
ların ve öfkelerin cezbesine kapılıp bütün bir 
milleti muhakkak bir felâketin uçurumuna sü
rüklemek gafletinden uzak kalmaya çalışmalı
yız. 

Muhterem milletvekilleri; 27 Mayıs İhtila
linden bu tarafa geçirdiğimiz tecrübeler son 
derece uyarıcıdır. Mesuliyet mevkiinde bulunan
ların ister inanarak, ister vatandaşlardaki en
dişeleri yatıştırmak gayesiyle olsun, rejim otur
muştur, hiçbir tehlike yoktur, şeklinde verdik
leri teminatı birkaç gün geçmeden fırtınaların 
takibettiği henüz unutulmamıştır. Son bir iki 
yıllık sükûnet devri, bünyedeki hastalıkların 
tamamiyle tedavi edildiği mânasına alınmama
lıdır. Gerek bu bakımdan, gerekse tek başına 
iktidar mevkiine gelenlerin kötü yola sapma
larına yeni Anayasamızın ve memleket şartları
nın tamamiyle mâni olup olamıyacağı bakımm-

6 . 11 . 1965 0 : 1 

dan, Adalet Partisi ile Millet Partisi arasın
da büyük bir görüş ayrılığı olduğunu açıkça 
ifade etmek isteriz. 

Adalet Partisi Hükümetinin Programında 
yer alan bâzı hususların doğurabileceği mah
zurları dile getirmeden evvel bunların kav
ranmasına yardım edeceğine inandığımız bu 
görüş ayrılığım delil ve mesnetleriyle açıklıya-
cağız. 

Adalet Partisi seçim beyannamesi, tabiî ola
rak geniş ölçüde Hükümet programına mes
net olmuştur. Bu seçim beyannamesinden çıka
racağımız mâna ile Hükümet programında yer 
alan bâzı tasavvurların mahzur ve tehlikelerine 
dikkati çekeceğiz. 

Adalet Partisi seçim beyannamesinde şöyle 
diyor; 

«Yeni Anayasamızın siyasi bünyemize yer
leştirmiş olduğu çeşitli müesseseler, siyasi ikti
darın muhtelif merkezler arasında dağıtılmış ol
ması Türk Devletinin ancak kuvvetli Hükümet
lerle idare edilebileceğini gösteren yeni bir ge
lişme olmuştur. Bugünkü şartlar içerisinde 
memleketin koalisyon hükümetleriyle idaresi 
imkânsız hale gelmiştir. Parlâmentoda tek par
tinin mutlak çoğunluğu almasiyle, memleketin 
istibdada sürüklenmesi tehlikesi bahis konusu 
olamaz, Yeni Anayasamızın getirdiği müessese
ler bütün kademelerde, siyasi iktidarı, kont
rol ve murakabe altında tutabilecek nitelikler
dedir. Türkiye'de halk oyunun uyanıklığı, millî 
kuruluşların millî dâvalar karşısında duy
duğu hassasiyet, her hangi bir Hükümetin par
lâmento çoğunluğuna dayanarak baskı ve dik
tacılığa yönelmesini önleyecek, bertaraf edecek 
güçtedir.» 

Millet Partisi ve onun Meclis Grupu, Ada
let Partisinin bu görüşünü, tek başına iktidara 
gelebilmek ve bu yoldaki tereddütleri ortadan 
kaldırmak için başvurulmuş ve gerçekleri ifa
deden uzak bir siyasi taktik saymaktadır. Bu
nun nedenlerini anahatlariyle ifade edeceğiz. 

Evvelâ şunu belirtelim ki, hiçbir hukukî ted
bir ve müessese insanların başvurabilecekleri 
marifetleri tamamiyle önleyebilecek sihirli bir 
kudrete bugüne kadar sahibolamamıştır. Mil
letleri böylelerinin şerrine karşı koruyamamış-
tır. 
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Türlü vasıtalarla yapılacak zulümleri ve bas

kıları, kanunların boşluklarından faydalanı
larak girişilecek hareketleri derhal ve zama
nında önleyecek, hakkı iylâ edecek, yarayı sa
racak ve zararı telâfi edecek bir vasıta henüz 
keşfedilmemiştir. 

Yeni Anayasamız bir ihtilâlin eseridir. Bu 
ihtilâlin çeşitli sebeplerinden biri de partizan 
bir idarenin kurulmuş olduğu görüşüdür. İh
tilâl ve getirdiği "Yeni Anayasa ile acaba par
tizanlık ortadan mı kalkmıştır? Şüphesiz Ada
let Partisi bu suale evet diyemez. Çünkü kendisi 
de dâhil bulunduğu bâzı hükümetler zamanında 
bile, partizanlıktan şikâyetçi olmuştur. Demek 
ki Anayasa her derde deva değilmiş. Demek 
alışkanlıkları ihtilâlden alınması icabeden ib
ret dersi bile tedavi edememiş. Demokrasiyi 
kendilerine ikbal ve menfaat sağlıyacak kuru 
bir vasıta sayanlar demokrasi edebiyatının par
lak sözleri ve gürültüleri arasında, etraflarına 
ve yakınlarına bu fakir milletin kesesinden ve 
imkânlarından nimet ve mevkiler dağıtabilirler-
miş. Siyasi kanaatlerinden dolayı bir kısım va
tandaşları da haklarından mahrum bırakabilir
ler ve onların vicdanlarını mahrumiyetlerin 
baskısı altına alabilirlermiş. 

Partizanlık da bir istihdaf ve baskı yolu de
ğil inidir? Tek başına iktidara gelen bir par
ti, koalisyonlara nisbetle daha kolay partizan
lık yapabileceğine göre; istibdat ve baskı im
kânları daha geniş demektir. Yaşayan alışkan
lıklara ve telâkkilere rağmen, Türkiye'de bir 
iktidar için baskı yoluna sapmak mümkün de
ğildir, diyen Adalet Partisi bu gerçekleri bil
mek mevkiindedir. 

Partizanlık dışında başka misaller de vere
lim. Anayasaya aykırı bir kanunu iptal ede
cek bir Anayasa Mahkemesinin bulunması, his
lerine ve ihtiraslarına mağlup bir çoğunluğun 
verebileceği .zararları tam olarak önleyemez. 
Kanun iptal edilinceye kadar geçecek zaman 
içerisinde tahribatını yapar. Bir iktidar Anaya
saya aykırı bir kanun çıkarmadan da zulüm 
ve istibdat yoluna sapabiilr. Anayasa dışında 
hareket eden kaba bir kuvvet saltanatı -kura
bilir. Buna dair kendi tarihimizde bile açıkla
mak istemediğimiz nice misâller vardır. Bu 
yola sapanların şu veya bu akıbetle karşılaşma
ları kâfi bir ders olmamış aynı yolda yıirüyen-
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ler yine çıkmıştır. Bundan sonra çıkmıyacağmı 
da kimse temin ve ispat edemez. Ayrıca Anaya
sa Mahkemesinin tetkik ve iptal edemiyeceği 
öyle parlâmento tasarrufları vardır ki, 
demokrasiyi şu veya bu ölçüde bir ku
ru şekil mekanizması haline getirebi
lir. Meclis faaliyeti ve murakabesi ikti
darda bulunan partinin baskısı altında mefluç 
ve tesirsiz kalabilir. Bu takdirde demokrasi 
ruh ve mânasını kaybetmiş olur. Bu mevzuda 
vereceğimiz misal sözlerimizi nazari olmaktan 
kurtaracak ve herkesin kavrayacağı açıklığa 
kavuşturacaktır. Bu hususta söyliyeceklerimizi 
Adalet Partili arkadaşlarımızın tahammül ile 
karşı Uyacaklarını ümidetmek isteriz. 

Hatırlarda olduğu üzere, Meclis Başkanlık 
Divanının teşekkül ve terekküp tarzı ile alâkalı 
olarak Adalet Partisiyle muhalefet partileri 
arasında büyük bir ihtilâf ortaya çıkmıştır. Bize 
göre Adalet Partisinin bu meseledeki tutumu 
daha ilk anda Anayasa dâhil, her kaideyi oy 
çoğunluğuyle bertaraf edecek bir zihniyetin te
zahürü olmuştur. Bir kimsenin fiilîne uygun 
sıfatını kullanmak sanırız ki, onun da çok gör-
müyeceği bir mütaarefe teşkil eder. 

Bu başlangıç hiç te ümid verici bir başlangıç 
olmamıştır. Bunun nedenleri bu kürsüden, mu
halefet sözcüleri tarafından tafsil âtiyle açıklan
mıştır. Biz sadece bir nokta üzerinde duraca
ğız ve doğurabileceği neticelere dikkatleri çe
keceğiz. 

Mecliste 239 milletvekiline sahibolan Ada
let Partisi, Meclis müzakerelerine hâkim bu
lunan Meclis Reisi ile birlikte... 

BAŞKAN — Sayın Önder, Hükümet prog
ramı üzerinde size söz verilmiştir. 

FARUK ÖNDER (Devamla) — Hükümet 
Programının ruhu ile alâkalıdır, Reis Bey, onun 
için anlatıyorum. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan müdahaleye hakkınız yoktur. 

FARUK ÖNDER (Devamla) — Üç Reis ve
kilinden.. 

BAŞKAN — Sayın Önder, konuşmanızı Hü
kümet programına inhisar ettiriniz. 

FARUK ÖNDER (Devamla) — Hükümet 
programının ruhu ve mânası ile alâkalıdır, so
nunu dinleyin. Misal veriyorum. 

BAŞKAN (Devamla) — Hükümet Prog-
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ramına münhasır konuşmanıza devam edi
niz efendim. 

FARUK ÖNDER (Devamla) — Devam edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Bu konular sadet dışıdır. Lüt
fen bu konulara temas etmeyiniz. Grupunuzun 
bu konular hakkında behemehal söyliyeceği bir 
husus varsa, Meclis kürsüsü açıktır. Sırası ge
lince onları da söyliyebilirsiniz. Bu vesile ile 
lütfen söylemeyiniz ve esas hakkında devam 
ediniz. 

MBMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Adalet 
Partisinin zihniyetini tebarüz ettiriyor. Bu, bir 
rejim meselesidir. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyi
niz. Yerinizden müdahale ettiğiniz için size bir 
ihtar veriyorum Sayın Erdemir lütfen müda
hale etmeyiniz : 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) —İhtarı
nızı memnuniyetle aldım ve kabul ettim. 

M. P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER 
(Devamla) — Muhalefet ve iktidarın kuvvetleri
ni ifade eden sayıların göz önünde bulundurul
ması, Adalet Partisinin talebindeki haksızlığı or
taya koymaya kâfidir. Sadede geliyorum şimdi. 

İnhisarcı, antidemokratik ve Meclis idaresinin 
ve müzakeresinin tarafsızlığını sağlama amacını 
güden Anayasanın 84 ncü maddesine ve bugüne 
kadarki tatbikat ve teamüle açıkça aykırı düşen 
bu talebine itiraz eden muhalefet temsilcilerine, 
Adalet Partisi temsilcilerinin «Meseleyi Mecliste 
reyler halleder.» şeklinde cevaplar vermeleri, ifa
deye mecburuz ki, bunca hâdiselerin, buhranların 
ve yeni Anayasanın, bir türlü değiştiremediği 
bir zararlı zihniyet kalıntısının ifadesidir. 

Adalet Partisinin dediği olsaydı Meclis mü
zakerelerinin tarafsızlığı ve muhalefetin kesin öl
çüde murakabe hakkını kullanabilmesi, Adalet 
Partili bu Reis ve Reisvekillerinin insafına kal
mış olacaktı. 

BAŞKAN — Sayın Önder çok rica ederim. 
İkinci defa sadet dışı konuşma ikazına beni mec
bur etmeyin. Esasen konuşurken, şimdi sadede 
geliyorum demekle, bizzat kendiniz sadet dışında 
olduğunuzu ifade ettiniz. Lütfen efendim, sa
det içinde kalınız. 

M. P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER 
(Devamla) — Şu verdiğiniz misal gösteriyor ki, 

mevcut Anayasaya rağmen bir çoğunluk isterse 
Meclis müzakerelerini... 

BAŞKAN — Sayın Önder bir mevzuda Rei
sin ihtarına rağmen ısrarla konuşmak imkânına 
sahibolduğunuzu zannediyorsanız yanılıyorsu
nuz. Lütfen efendim, lütfen esasa giriniz, elimiz
deki İçtüzük bâzı imkânlar vermiştir. 

M. P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER 
(Devamla) — Bir çoğunluk doğruluk esasların
dan ayrıldığı ve kendisine mensup Başbakan ve 
Bakanları himayeyi parti menfaati icabı saydığı 
takdirde, Anayasa, Devleti soyanların veya zü
lüm yoluna sapanların bile yakasından tutma 
imkânını adalete vermektedir. (M. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

Anayasanın önleyemiyeceği, bir memleketi 
vahîm buhranlara sürükliyebilecek ihtimallere 
dair misalleri çoğaltmak mümkündür. 

Yazılı bir Anayasaya sahibolmadığı halde, 
bugün İngiltere'de bizim endişe ile belirttiğimiz 
ihtimalleri kanunlardan ve müesseselerden çok 
daha kuvvetli şekilde önliyen, gelenekler, itiyat
lar ve diğer mânevi unsurlar mevcuttur. Orada 
gerçekleri günü gününe öğrenmek imkânına ka
vuşmuş teşkilâtlı bir halk efkârının asırlık alış
kanlıklarla bilenmiş tesirli baskısı vardır. De
mokrasi ve hak mefhumuna bağlılık, insanların 
yalnız kalblerinde değil, tâbir caizse hücrelerine 
kadar nüfuz etmiştir. Bizde bu mânevi frenlerin 
kifayetsizliği ve halkı zamanında öğrenme imkâ
nından mahrum eden kifayetsizliği ve halkı za
manında öğrenme imkânından mahrum eden fii
lî engellerin, aydınlatma vasıtası adı altında, hal
kı aldatma vasıtası olarak işliyen müesseselerin 
mevcudiyeti, engin bir demokrasi tecrübesine sa-
hibolduğumuz yolunda mübalâğalı rüşvet kelâm
ları sıralıyan Hükümetin de meçhulü olmamak 
lâzımdır. 

Kısaca ifade edelim ki, bugünkü Anayasamız 
tanıdığı haklara ve getirdiği yeni müesseselere 
rağmen, demokrasiye inanmamış ve onu ruhuna 
sindirmemiş iktidar ve zümrelerin elinde, istib
dat ve kötü idareyi ve bundan doğacak buhran
ları önlemeye tek başına yeterli değildir. Demok
rasinin mânevi teminatı ve iklimi kemaliyle ya
ratılmadıkça da, kanunlar ne şekilde yapılırlarsa, 
yapılsın, kötülüklere açık kalacak kapılar daima 
bulunabilecektir. 

Bizzat Hükümet programında dile getirilen 
bir gerçek Anayasanın ve memlekette mevcut mâ-

— 145 — 



Bİ Meclisi B : Ö 6 . İ l . 1965 Û : 1 
nevi frenlerin değil bir iktidar çoğunluğunu her 
hangi bir müessseseyi bile gayesi dışında işlemek
ten her zaman alıkoyamıyacağmı göstermekte
dir. Hükümet programında aynen şöyle denmek
tedir : 

(Devlet radyolarının Anayasa hükümlerine 
aykırı ve millî politika ile çelişmeli ve kamu dü
zeni bakımından zararlı bir şekilde faaliyette bu
lunmasını önleyici tedbirler alınacaktır.) Hükü
met bu beyanı ile şüphesiz nazari konuşmuyor. 
Devlet radyoları hakkında bir teşhis koyuyor. Bir 
ihtiyaca cevap vereceğini açıklıyor. Bu teşhise 
göre, Devlet radyoları, Anayasa hükümlerine ay
kırı ve millî politika ile çelişmeli ve kamu düze
ni bakımından zararlı bir faaliyette bulunmak
tadır. 

Takdir edersiniz ki, bu teşhis ve ithamın va
hamet ve ağırlığına, ne söylersek bir şey ilâve 
etmiş olmayız. Anayasanın, tarafsız yayın yap
maya mecbur tuttuğu bir radyo idaresi bile, de
mek ki, Anayasanın emirlerini ve halk efkârını 
hiçe sayan bir faaliyet içinde bulunabiliyormuş. 
Bu sözleri, bu yeni olmıyan iddia ve teşhisleri or
taya atan bugünkü Başbakanın bu vahîm ve za
rarlı hal devam ederken 4 ncü Koalisyonda Baş
bakan Yardımcısı olduğunu düşünmek de ayrıca 
ibret vericidir. Bir radyo idaresinin bugünkü 
Hükümet programında belirtilen Anayasa dışı 
tutum ve davranışlarının ve verdiği zararların 
uzun zamandan beri önlenemediği bir memleket
te malûm geleneklerin ve zihniyetlerin izinde 
yürüyebilecek bir iktidarı Anayasanın ve halk 
efkârının keyfi hareketlerde bulunmaktan ve bas-
kicılık yolunda yürümekten derhal alıkoyabilece
ğim rahatça ileri sürmek ya samimiyet ile bağda-
şamıyacak bir harekettir veyahut da Devlet ida
resi için en az samimiyetsizlik kadar zararlı olan 
gerçekleri kavrama kifayetsizliğidir. 

Adalet Partisinden ve Hükümetinden hayır 
getirmiyeceğine inandığımız ve buraya kadar ce
vaplandırdığımız çürük iddiaların siperine çekil
mekten vazgeçmelerini, siyasi ve içtimai bünye
mizdeki zaıfları ve hastalıkları göz önünde bu
lunduran bir mesuliyet ve geçmiş hâdiselerden 
ibret alma idraki içinde memleketi idare etmesini 
yürekten temenni ederiz. Bu yolda gayret göste-
rirlerse en samimî destek ve teşviki Millet Parti
sinden ve onun Meclis grupundan görecekler
dir. 

Muhterem milletvekilleri; Hükümet progra
mında yer alan meselelere geçmeden evvel bu 
programa hâkim olan ana karekteri tebarüz ettir
mek isteriz. 

Program, temas ettiği çeşitli meselelerin hal 
tarzlarını anahatlariyle bile ifadeden uzak bu
lunmaktadır. Birinci ve 4 ncü Koalisyonlarda 
ortak bulunan ve kendisini tek başına iktidara 
namzet gören ve millete büyük ümitler telkin 
eden bir partinin memleket meseleleri ve bunla
rın çözüm yolları hakkında sarih ve tatmin edi
ci görüşlere sahibolması icabederdi. Program bu 
karekteri ile bir tedbirler manzumesi olmaktan zi
yade, müphem teşhislerden, temennilerden ve 
mücerret vaitlerden ibaret bulunmaktadır. Pro
gramdaki seyyaliyet ve vuzuhsuzluk şüphesiz 
Parlâmento murakabesini de son derece güçleşti
recektir. Bu hudutsuz va itler hangi kaynaklar
dan temin edilecek paralarla ve ne kadar zaman
da yerine getirilecektir? Yeni vergiler mi kona
caktır? Devlet gelirlerini artıracak başka yollar 
mı bulunmuştur? Dış kaynaklardan, büyük yar
dımlar temin edileceğine dair bir teminat mı alın
mıştır? 

Bu ve buna benzer suallerin cevabını pro
gramda bulmak mümkün değildir. Normal ömrü 
4 yıllık bir teşriî devre olması icabeden Hükü
metin, öyle vaitleri var ki, mevcut imkânlarla ye
rine getirilmeleri, onun muvakkat değil de, âdeta 
daimî bir Hükümet olmasına vabestedir. Mama
fih programdaki bu vuzuhsuzluk (Söz verdik 
ama mehil vermedik.) mazereti ile vatandaşları 
uzun yıllar avutmaya ve ondan tekrar iktidar 
için oy istemeye müsaittir. Şayet vatandaşların 
beklemeye tahammül ve takati kalmışsa... 

Bir misal verelim : 
Halen % 90 nı yoldan, % 60 ı içme suyun

dan ve % 98 i elektrikten mahrum bulunan köy
lerimizin kısa zamanda bu durumdan kurtulma
larını sağlıyacak bütün tedbirleri alacağını 
Hükümet, programında vadetmektedir. Bu ke
sin vait, aynı zamanda kısa zamanda yerine ge-
tirilecekmiş. Kanaatimizca bu vaitlerin ve bil
hassa bütün köylerin elektriğe kavuşturulmaları
nın bugünkü imkânlarla, Hükümetin kullandığı 
tâbirle kısa zamanda gerçekleşmesi, bir mucize 
hariç, mümkün olmadığı gibi, Demirel ve arka
daşlarının uzun olmasını temenni ettiğimiz ömür
lerine bile sığmaz. 
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Aldatıla aldatıla inanmak kabiliyetini nerede 
ise kaybetmiş olan Türk köylüsünün, ciddiye al-
mıyacağı böyle ölçüsüz vaitlerde bulunulması, 
Hükümete ve yarınki icraatına karşı vatandaş 
itimadını sarsacak ve hattâ yok edecek mahiyet
tedir. Bir Hükümetin, muvaffakiyetinde en bü
yük yardımcı olması icabeden vatandaş itima
dını, böylesine tahribedecek gayriciddî bir tutum 
içinde bulunması üzüntü ile kaydedilecek bir hu
sustur. Köy ile alâkalı olarak verdiğimiz bu mi
sal, Hükümet vait ambarından alınmış bir numu
nedir. Bu numuneye bakarak, vait ambarındaki 
diğer metaların mahiyet ve değerini anlamak 
mümkündür. 

Yapılan bâzı hesaplara göre yalnız köy
lüleri jnemnun etmek için Programda sırala
nan vâitlerin gerçekleşmesi yani, her köyün 
yola, suya, elektriğe ve okula kavuşması için 
asgari 75, milyar lirayı mütecaviz bir paraya 
ihtiyaç vardır. Bu ölçüsüz vâitlerin bir Hü
kümet Programında yer alması karşısında, se
çimlerde aynı zihniyeti benimsiyenlerin şa
hıslara, köylere, kasabalara, ve bölgelere ne
leri vâdetmiş olabileceklerini tahmin etmek hiç 
de güç değildir. 

Bu vaitlerde bulunan Hükümet (Hele vâde-
delim, sonrası Allah Kerim) der gibi bir dü
şünce ve Devlet idaresi felsefesi ile hareket 
etmemiş ise, bu mevzuda yapılmış etütleri ve 
lüzumlu paranın miktarını ve temin edileceği 
kaynağı bu kürsüden açıklaması icabeder. Hü
kümetin izahlariyle görüşlerimizde bir hata ol
duğunu anlarsak bunu tashih ve kendisini 
tebrik etmekten zevk duyacağız. Türk köylüsü 
de birden havsalasının alamıyacağı bu vâitle
rin ciddiyetine inanmak ve huzurla yarına bak
mak imkânını ve bahtiyarlığını bulacaktır. 

Hükümet bu vâitlerin kısa zamanda ger
çekleştireceğine Yüksek Meclisi ve Milleti ra
kama dayanan ciddî izahlarla inandıramazsa 
o zaman, gelişi güzel vâitlerle halkı aldatma 
yolunu takibeden geçmiş hükümetlerden ve 
politikacılardan daha da ileri olduğunu kabul et
mek zorunda kalacaktır. Bu takdirde de, 
böyle bir Hükümetin elinde demokrasimizin 
ne hale geleceğini her vatandaş endişe ve 
üzüntü ile düşünmekten kendisini alamıyacak-
tır. 

Sayın Demirel'in bu arada mamur ve mü
reffeh bir Türkiye'nin kısa zamanda kurula

cağı va'dine ve bunun uyandırdığı ümide ka
pılanların da hayal kırıklığı büyük olacak ve 
bunları teselli edecek bir çare de bulunamı-
yacaktır. Hükümet bir Koalisyon Hükümeti 
olmadığı için gerçekleşmiyen vâitlerin ve mu-
vaffakiyetsizliklerin mesuliyetini ortaklar üze
rine atmak da mümkün olmıyacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; Programa hakim 
olan karakteri ve Hükümetin taşıdığı zihni
yeti böylece belirttikten sonra şimdi de çe
şitli meseleler üzerinde duracağız. 

Mâruzâtımızın ilk kısmında, mevcut siyasi 
zemin ve şartlar üzerinde durduk. Adalet 
Partisinin gerçeklere uymıyan zararlı iyim
serliğine katılmadığımızı açıkladık, ve çok 
dikkatli ve samimî davranılmadığı takdirde 
memleketin ve rejimin yeni buhranlara sürük
lenebileceği yolundaki haklı endişelerimizi 
belirttik. Millet Partisi ile Adalet Partisi 
arasındaki bu büyük görüş ayrılığı, bilhassa 
Hükümet Programında yer alan bâzı husus
ların doğurabileceği mahzurların iyice kavran
masına yardım edebileceği mülâhazası ile 
dile getireceğimizi de ifade ettik. 

Şimdi Hükümet Programında yer alan ve 
mahzurlu neticeler doğuracağını söylediğimiz 
husus üzerinde duracağız. 

Peşinen belirtelim ki, hassasiyetimiz, her 
şeyden evvel bu meseleyi rejimin kaderi ile 
ve siyasi huzurla sıkı sıkıya alâkalı görme
mizden ileri gelmektedir. İzahlarımız konunun 
ehemmiyeti ile mütenasip bir genişlikte ola
caktır. 

Hükümet, Programında şöyle demektedir; 
(10 Ekim seçimleri sonunda, Anayasamızın, 

partileri, demokratik rejimimizin vazgeçil
mez unsurları olarak değerlendiren hükümle
rinin siyasi hayatımızda bütün şümulü ile ini
kasını görmek, Türk demokrasi tarihinin en 
önemli ve pek şerefli bir dönüm noktası ol
muştur. Bu hususu şükran ve iftiharla belirt
meyi zevkli bir vazife saymaktayız.) 

Yalnış anlamıyorsak, bu sözleri ile seçime 
katılan bütün partilerin Mecliste temsil edil
me imkânını bulmalarından duyduğu memnu
niyeti belirten Hükümet, biraz sonra bu im
kânı ilerisi için ortadan kaldırabilecek bir 
seçim kanunu tadil tasarısını Yüce Meclise sun
mak kararında olduğunu açıklamaktadır. Bu 
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tezat şüphesiz kimsenin gözünden kaçmamış
tır. Böylece ilk i§ olarak muhalefet aleyhine 
tedbirler düşündüğünü açıklıyan Hükümet, ne 
gariptir ki, diğer taraftan da muhalefete tatlı 
sözlerle bir defne dalı uzatmakta ve (memle
ketin lâyık olduğu nimetlere kavuşması için 
onu birlikte gayret ve faaliyette bulunmaya 
davet etmektedir. 

Yeni bir seçim kanunu ile1 partilerarası mü
cadeleyi sertleştirecek ve siyasi huzursuzluğu 
'artıracak bir yolu tercih eden Hükümetin 
tatlı sözlerine ve iş birliği teklifinde bütün gay
retlerimize rağmen, bir samimiyet şemmesi bu
lamadığımızı üzülerek ifadeye mecburuz. 

Programda şöyle denilmektedir. 
(Milletvekilleri seçiminde son uygulamada 

açıkça görülen mahzurları önliyeeek ve Senato 
seçimlerini ekseriyet usulüne iade edecek de-
ğişiklikleriı tasarı halinde Meclise sunmak ka
rarındayız.) 

10 Ekim seçimlerinde meydana çıktığı iddia 
edilen mahzurların neler olduğu bu ifadeden 
anlaşılamamaktadır. Herkesin ciddiye alacağı 
bir mahzur olsa idi, şüphesiz Hükümet böyle 
üstü kapalı konuşmaz ve bunu uzun progra
mında birkaç satırla açıkça ortaya koyardı. 

Hangi mahzurlar ortaya çıkmış ise Hükü
meti bunları Meclis kürsüsünde açıklamaya da
vet ediyoruz. Millet önünde yapılacak bir 
fikir muhasebesi, «Ortada Seçim Kanununun 
değiştirilmesinden doğacak çok büyük mah
zurları gölgede bırakacak bir mahzur mu var
dır? Yoksa sudan bir bahane ile örtülmek 
istenen bir ihtiras ve tahakküm arzusu mu 
vardır?» Bunu meydana çıkaracaktır. 

Geçmişte de, iktidardan gitmemek için bu 
nevi çarelere başvuranlar mütemadiyen seçim 
kanunları üzerinde oynıyanlar görülmüştür. 
Onlar da hakiki maksatlarını parlak baha
nelerin örtüsüne bürünmüşlerdi. Bu gidiş ne 
memleketin ne de kendilerinin hayrına olma
mıştır. ibret alınması için bir misal vermek is
teriz. 

1950 senesinde Seçim Kanunu yapılırken 
Millet Partisi nispî temsilin kabulünü iste
mişti. O zaman iktidarda kalacaklarını ümide-
denler muhalefetin Meclise kuvvetli bir şe
kilde girmesini önlemek amaciyle, bu teklifin 
karşısına çıkmışlardı. Böyle bir sistemin Tür
kiye'nin bünyesine uymıyaeağmı ve memleketi 

karışıklığa sürükliyeceğini ilmî bir fetva ke
sinliği ile devrin profesör Başvekilinin ağzı 
ile Meclis kürsüsünde söylemişlerdi. Fakat um
dukları çıkmamış, bizzat kendileri bu hesapla
rının kurbanı olmuştur. Aradan iki sene geç
tikten sonra aynı profesör ve sabık Başve
kilin Meclis kürsüsünde demokrasinin geliş
mesi ve yerleşmesi için nispî temsilin kabulünü 
istediği ibretle görülmüştür. 

1950 de Millet Partisinin istediği nispî tem
sil kabul edilseydi muvazeneli bir Meclis 
kurulacak, iktidar ve muhalefet arasında bü
yük sayı farkı bulunmıyacaktı. Bu durumda 
kanaatimizce demokratik rejimden uzaklaşmayı 
ve bunun neticelerini önliyeceikti. 

Adalet Partisinin şimdi kaldırmayı dü
şündüğü Millî Bakiye esası 1957 seçimlerinde 
tatbik edilseydi, iktidar, daha fazla oy almış 
olan o zamanki, muhalefet partilerine geçecek 
ve memleket de bir 27 Mayıs İhtilâline sürük-
lenmiyecekti. 

Bu tarihi gerçekleri henüz hatalı adımla
rının başında bulunan Adalet Partisine ha
tırlatmayı, kendisi için, rejim ve memleket için 
hayırlı saymaktayız. 

Muhterem milletvekilleri; Hükümet millet
vekilleri seçimlerine ait hükümlerde ne gibi 
değişiklik yapılmasını istediğini açıklamıyor. 
Adalet Partisi öteden beri Millî Bakiye usu-_ 
lünün aleyhinde olduğunu belirttiğine, göre, 
maksadın bu usulü kaldırmak olduğu anlaşıl
maktadır. Adalet Partisinin Seçim Beyanna
mesinde (Adalet Partisinin tek başına ikti
dara gelmesini önlemek, azınlık sultasını de
vam ettirebilmek için Parlâmentodan geçiril
miş olan son seçim kanunları, memleket ida
resini ve millete hizmeti âdeta imkânsız hale 
sokmuştur. Kabul edilen yeni usuller, reji
mimizin âkibetini tehdideden bir unsurdur.) 
denilmektedir. 

Seçim neticeleri, Adalet Partisinin siperine 
çekildiği bu büyük ve trajik iddiaları haklı 
çıkarmamıştır. 

Millî Bakiye usulüne rağmen Adalet Par
tisi tek başına iktidara gelmiştir. Millî Bakiye 
usulü bu seçimdeki tatbikatında, Adalet Par
tisinin peşin şikâyeti dışında kalan, önceden 
görülmiyen demokrasi ve memleket için çok 
zararlı bir netice mi ortaya çıkmıştır? Şüp-
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hesiz hayır. O halde bu sistemi derhal değiş
tirmek istemenin gerçek sebebi nedir? Millî 
Bakiye usulü kalktığı takdirde, icabında her 
vilâyette muayyen bir miktarın altında kalan 
ve yekûnu milyonları bulabilecek olan oylar 
değerlendirilemiyecek, bu suretle millî irade
nin çok mühim bir kısmı iptal edilmiş olacak
tır. 1961 seçimlerinde tatbik edilen seçim sis
temine dönüldüğü takdirde milyonun üstün
de oy alan partiler bile Meclise1 bir tek tem
silci gönderemiyeceklerdi. Millet içinde kökü 
ve kuvveti olan partilerin Meclise girebilme
leri tâli ve tesadüflere bağlı kalacaktı. Bu yüz
den de millet içinde azınlıkta olan bir parti, 
memleketin kaderine hâkim olabilecek ve azın
lık çoğunluğu idare edebilecekti. 

Adalet Partisinin, adalet ve demokrasi te
lâkkisi bu neticenin mi hasretini çekmekte
dir? Bu vesile ile hatırlatalım ki, ikbaline 
ve imkânına mağrur olan nice insanların ezer
ken ezilenler mevkiine düştükleri ve o za
man eyvah dedikleri çok görülmüştür. (M. 
P. sıralarından alkışlar.) Ateşe atıldığı zaman, 
bu akıbetini önliyecek tavsiyelerine, vaktiyle 
kulaklarını tıkadıeı Yunan hâkimini nedametle 
hâtırlıyan Kıral Krazüs'ün, Solon, Solon diye 
tarihten gelen ibret verici feryadı henüz din-
memistir. Böyle vahîm bir neticeyi göze alma
mızı haklı ve zaruri gösterecek hangi büvük ve 
tehlikeli mahzurun bu seçimlerde, Millî Ba
kiye tatbikatı ile ortaya çıktığını herkes Hü
kümetten soracaktır. Biz .peşinen sövlivelim ki, 
Hükümetin aeıklıvacağı böyle büyük bir mah
zur mevcut değildir ve olamaz. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Bakiye sis
temi oyların boşa gitmesini önlemekte ve her 
partiye aldıeı oy nisb etinde Mecliste temsil 
edilme imkânını vermektedir. Çecitli ve meşru 
fikirler böylece Parlâmentoda memleketin hiz
metine girmektedir. Tam bir seçim adaleti 
sa&lıyan bu sistem aynı zamanda partilerarası 
mücadeleyi de yumuşatmakta veya ya hep, 
ya hiç hevesini ortadan 'kaldırmaktadır. Geç
mişte ne netice verdiği ve memleketi nereye 
sürüklediği iki partili sert çekişme devrinin, 
ihtiraslar ve öfkeler daha da artmış olarak 

-açılmasına da, mâni olmaktadır. Böylece, henüz 
tam bir şekilde temeline oturmamış bulunan 
demokrasimizin bir nevi sigortasını da teş

kil etmektedir. Demokratik rejim tamamiyle 
yerleşineeye, geçmiş hâdiselerin mânevi rüsubu 
temizleninceye, kinler ve öfkeler zamanın eliyle 
silininceye kadar Türkiye bu sistemden müstağni 
kalamaz. 

Maksatlarını gizlemek istiyenlerin, böyle 
bir sistem yalnız Endonezya'da tatbik edilmiş
tir, şeklindeki! istihfafa kaçan beyanları bu 
gerçeği1 değiştirmez. Başka memleketlerden 
alman misallerden kuvvet arıyanlara, Türki
ye'nin şartlarının o memleketlerde1 olup olma
dığını sormak isteriz. 

İhtilâlden evvelki Vatan Cephesi ve Güç 
Birliği Cephesi misalinde olduğu gibi, mil
leti iki1 partide toplama tecrübesini bir kere 
daha denemek istiyenler Amerika'da da iki 
parti bulunduğunu âdeta bir fetva gibi ileri 
sürmüşlerdi. Memleket şartlarından tegafül 
eden böylelerine Millet Partisinin; «Neremiz 
Amerika'ya benziyor ki, partilerimizin sayısı 
benzesin* dediğini yeri gelmiş iken hatırlatmak 
isteriz. 

Millî Bıakıye sisteminin, kaldırılimıası ilcin 
Adalet Partisinin evvelce sarıldığı bahaneler 
artılk mevcut değildir. Kendisi tek başıma ikti
dara gelmiştir. Yolunu ve vasıtasını gösterme
se de, kısıa zamianda mamur ve müreffeh bir 
Türkiye kurmak vıa'dinde 'bulunmuştur. Hükü
met programında ise mucize mertebesine çıklan 
vaatler yer almış bulunmaktadır. Adalet Parti
si bunları gerçekleştireceğine samimî olarak 
inianıyorsia, önümüzdeki seçimlerde dahıa (bü
yük bir ekseriyetle iktidara geleceğini şimdi
den kabul etmesi1 doalbeder. 

Bu miamtıki neticeye rağmen, Adalet Parti
si Müîlî Bakiye usulünü kaHdıriarıak başkıa par
tilere verilen reyleri kendi besalbma 'kaydettir
mek sevdasından vazgeçmezse, kendine güve-
nemediğini, vaatlerinde samimî oüm<adığmı ve 
eline 'geçirdiği bir -çoğunlukla ve kanun zoruy
la iktidar mevkiiıne yapışmiak istediğini herkes 
haklı oDarak klabul edecektir. Aklın ve mıantı-
ğıın verdirdiği bu hükmü çürütmek itmfcânım 
Adalet Partisi naziariyeciilerî de bulaımıyaaak-
lardır. -Bu niyet karşısında irkilmemek müm
kün değildir. 

Muhteremi Milletvekilleri; Hükümet, Senato 
selimlerinde nd&pî temsil yerine ekseriyet usu
lünün yeniden İhdas edileceğini de programlın
da 'açıklıyor. 
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Bu usulün değiştMl'pıesi için tatbikatım or
taya koyduğu 'bir (büyük mıialbzur mu vardır? 
Böyle bir şeyi kimse iddia etmemiştir. 

19ı64 Haziranında mispî temsil usulü ille ya
pılanı kısmı Senato seçimlerinde, Adalet Parti
si (büyük ekseriyet sağladı. Bugün seçilmiş se
natörlerin yarısından fazlası Adalet Partilidir. 
10 Eskim seçimlerinim oy neticelerime göre, Ada
let Partisi gelecek seçimlere kadar kuvvetin
den 'büyük ölçüde kaybetmezse Senatoda büyük 
bir ekseriye/ti rahatça sağlıyacalktır. Buma nağ
men 'ekseriyet usulünü yeniden getirmek liste-
mesi, ya zamanla erimekten korktuğumu, veya
hut Senatoda da ezici bir çoğunluk sağlatmak 
peşinde koştuğumu rgösterir. 

Millî Bakiye sistömimin kaldırılması arzu-
siyle alâkalı olarak, biraz evvel slöyledikleırilmi-
zim Senato, seçâlm sisteminin değiştirilmesi te
şebbüsü 'karşısında aynen tekrar edilebileceği
ne işaret etmekle yetineceğiz. 

Muhterem milletvekilleri1; öyle ümidediyo-
ruz ki, burayla kadar yaptığımız açıklamalar 
Adalet Partisinin iktidara yapışmak ve muha
lefeti mümkün olduğu kadar zayıf düşürmek 
gayret ve ihtirası içinde bulunduğunu açıkça 
•ortalya koymuştur. Her İki Mecliste de ezici 
çoğunluk sağlamakla ne elde edecektir? Bilıme-
diğilmiz tıasavvuria/rrmı Vardır? Benimser gö
züktüğü Anayasayı mı değiştirmek istemekte
dir? Bu sualler ister istemez zihinlerde düğüm-
ienmektedir. Geçmiş iktidarlarda da laynı ihti
rasılar 'görülmüştür. Teımemni edelim de (bu ne
vi ihtirasların doğuralbileceğii! neticeler bakı
mımdan tarih tekerrür etmesin. 

Muhterem Milletvekilleri; şimdi de prog-
ramda temias edilen sayısız ımleselelerden özel 
'bir önem verdiğimiz hususlar üzerinde duraca
ğız. 

Ekonomik ve so&yal cephesiyle büyük va
tandaş kütlelerini yakındam ilgilendiren çok 
önemli (bir mevzua yani Toprak Reformuna 
proıgralmda teımas edilmediğini hayretle müşa-
ihede etmiş bulunuyoruz. Seçim kanunlarının 
tadili için Meclise tasarılar sevk edeceğini be
yan eden Hükümetin, bu mevzuda sâküt kalışı 
dikkate şayandır. 

Adalet Partisinin Tbpraik Reformuna taraf
tar •olmadığı yolunda yapılan devamlı propa
gandaları da nazara alarak, tereddütleri berta
raf edecek bir görüşle ve vaitle ortaya çıkması 

I icabeden Hükümetin, vait mevzuundaki sema-
hatinin bu noktada bitmiş 'olmasının nedenleri 
Yüksek Meclise ve ıımrami efkâra açıklanmalı
dır. 

Adalet Paırtisİniln dâhili (bulunduğu 4 ncü 
I Koalisyona vücut veren ve Başbakan Sayın De

mire!'in de imzasını taşıyan dörtlü protokolde 
Toprak Reformu ile alâkalı 'olarak yer alan şu 
sSatırlalrı zihinlerde tazelemek ve bugün aynı 
Delmirel'in sükûtuna dikkatleri çekmek iste
riz. Hiçbir güçlük ve münakaşaya uğramadan 
dört partinin mutabık kaldığı görüş aynen şu 
«di : 

I «Bir taraftan tarımdaki bir kısım fazla nü
fusum sınai sektöre aktıarılmlası için sınai1 geliş
me hareket] erimize hız vermek, diğer taraıftan 
da topraksız köylülerimizi toprağa kavuşturmak 
ve modern usuller içinde ziraat yapabilecek ha
le getirmek zorunluğunda olduğumuz laşikâr-
dır. 

I Topraksız köylülerimizin toprağa kavuştıı-
rulması ve medenî usuller içinde ziraat yapabi
lecek hale getirilmesi hususu ise basan ile 
uygullarüacak 'Toprak Reformu 'hareketiyle ta
hakkuk 'ettirilmek icabeder. Bu itibarla, evvel
ce 'hazırlanıp son zamanlarda Meclise intikal 
ettirilmiş bulunan Toprak Reformu kamunu ta
s/ansının, yeni Hükümet tarafından ciddî su
rette takibi ve •Türkiye Büyük Millet Meclisin
de gecikmelere uğramadan müizaJkere imkânla
rının sağlanması içiln her gayretlin yapılması lü
zumuma inanmaktayız. Tasarıda, reform müd
deti olarak tesbit edildiği anlaşılan 26 senelik 
müddetin kısaltılması ve kamunun kiabulünü 

I takübedecek yıldan itibaren (bütçelere (konulma
sı derpiş olunan 100 milyon liralık ödeneğin ar-
tırıilmiası imkânlarının mevoudolup olmadığının 
Hükümetçe araştırılmasını lüzumlu görmekte
yiz.» 

Adalet Partisi adınla bu satırların altında 
imzası (bulunan Sayım Başbakan Süleymlan De
mire!, o zaman Mecliste bulunan Toprak Refor
ma tıasarısınım süratle müzakeresini sağlamak 
için gayret göstereceğini, 'Tasarıda '25 sene olan 
'tatbikat süresini kısaltmanın ve 'kanunum kabu
lünü takibeden yıldan itibaren »bütçelere konul
ması derpiş olunan 100 milyon liralık ödeneğin 
artırılmasının mümkün olup olmadığını araş
tıracağını kabul ve taahhüdetoıiştir. 
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O zamıaın, Toprak Reformu ınıevzuundia Ada
let Partisi 'adına bu hararetli alâkayı gösteren 
DömirePiln, şimdi Hükümet Programımda Top
rak Reformu tâbirini dahi kullanmlaması, ev
velki taalfthüt ve alâkasının o zamlanın şartları 
içinde bir yasak .savlmıadam ilbaret olduğu ka
naatini ımlaalesef vermektedir. Böyle gününe 
göre 'hareket edenlerin kimseye ititmıat telkin 
edemilyeceği ise .aşikârdır. 

Anayasiaının .emrdlne ve memleket realitele
rinle uygun bir toprak reformunun yapıllmıaısıına 
eskiden ibeıri taraftar oton Millet Partisi, Hü
kümetin şu suallere cıevap vermiesini ıtiaflöbet-
nıektedir. 

1. Hükümet bir Toprak Reformu tasarısı 
hazıırûıyarak Meclise sevk «decek midir? Sevk 
edecekse ne kadar zaman içkide Ibıınu yapaca
ğını talimlin etmektedir? 

2. Programda Topraik Reformundan bah
sedilmemesi ve sıayısız vaizler iarasındia bunun
la alâkalı bir va'diın yer lalmıamıası sebebi ne
dir 

3. Hükümet bir Toprak Reformu düşünü
yorsa tbunun esası ve prensipleri nedir? 

Muhterem milletvekilleri; bir memleketin 
maddi ve mânevi kalkınması, her şeyden evvel 
günlük politika endişelerinden uzak ilmî esas
lara ve ciddî tetkiklere dayanan umumi bir 
plân ve programın çerçevesinde gerçekleşebilir. 
Böyle bir plânla gaye ve imkânlar arasında 
hesaba müstenit bir ahenk sağlanmadığı tak
dirde, hükümetlerin hâdiselere istikâmet ver
mekten ziyade onların peşinden sürüklenmeleri 
kaçınılmaz bir netice olur. Bu gerçeklerden 
mülhem olan Anayasamız, kalkınmanın plânlı 
şekilde yapılmasını öngörmüş ve Devlet haya
tında, tâbiri caizse, hesaplı ve kitaplı hareket 
zihniyeti benimsemeleri lâzımdı. 

Üzülerek ifade edelim ki, A. P. Hükümeti 
ortaya koyduğu programla bir başka zihniye
tin temsilcisi olduğunu göstermiştir. Sıraladığı 
hudutsuz vâitlerin gerçekleşmesi için lüzumlu 
parayı nereden ve nasıl temin edeceğine dair 
en ufak bir bilgi vermemiştir. Âdeta «gemi git
sin istimi arkadan gelir» zihniyetiyle hareket 
etmiş ve böylece yarınki icraatının tesadüflere 
bağlı olacağını ortaya koymuştur. 

Malî portesi yüz milyarlarca lirayı bulan 
bir vait programıyla, ortaya çıkan Hüküme

tin, vergi mevzuunda hemen hemen hiçbir şey 
söylememeye itina etmesi dikkate şayandır. 

Bugünkü Hükümetin Maliye Vekilinin son 
Hükümette de Maliye Vekili olduğu ve A. P. 
nin bir refah devleti kuracağına dair büyük id
dialarla vatandaştan oy istediği göz önüne alı
nacak olursa, programda yer alan; vasıtalı ve 
vasıtasız vergi sistemlerimizi verimleri ve tat
bikat neticeleri bakımından esaslı bir inceleme
den geçirmek kararındayız. Bu tetkikler sıra
sında vergi sistemlerimizin modern vergi esas
larına uygunluklarının ve verimliliklerinin 
araştırılması, bunların serbest teşebbüs alanına 
ve genellikle üretimin artması üzerine yaptık
ları olumsuz etkiler varsa teşhis ve tesbit edile
rek bertaraf edilmeleri hususu üzerinde dur
mak amacımızdır sözleri; Devletin idaresine tâ-
libolanlarm, bu en hayati mevzuda bir bilgi sa
hibi olmadan iktidara geldiklerini veya bildik
lerini halka söylemekten çekinen bir partizan 
hesap içinde bulunduklarını göstermeye yeter 
sanırız. Bu durum da gösteriyor ki, Hükümet 
Programındaki vâitlerin karşılığı parayı nere
den alacağını hesabetmeden yola çıkmıştır. 
Devlet plânının 1966 yılı uygulama programı 
nerede ise yürürlüğe girecektir. Bu programa 
göre ihtiyaç 22,2 milyar lira; varidat tahmin
leri ise 19,5 milyar liradır. Şu rakamlara göre 
1966 yılı programının 2,7 milyar lira açığı var
dır. Tasarruf bonolarının geniş ölçüde kaldırı
lacağı da düşünülecek olursa, bu açık 3 milyar 
lirayı geçecektir. Hükümetin hudutsuz vaitle-
rinin yalnız 1966 yılma ait yükünü nazara alır
sak, bu açık milyarlarca lira daha da artacak
tır. Bu açık neyle karşılanacaktır? Hükümet 
enflâsyona gitmiyeceğini söylediğine göre, para 
basma musluğunu da açamıyacaktır. O halde 
ne yapacaktır? Acaba hariçten, plânın tatbiki 
için her yıl muayyen usullerle alınan borç pa
ra dışında, milyarlarca liralık yeni bir yardım 
va'di mi almıştır? Hükümetin bu hususlarda 
Yüksek Meclisi aydınlatması lâzımdır. Bir hu
susu daha belirtelim. İç ve dış kaynaklardan 
lüzumlu para bulunsa bile, bu kadar geniş har
camayı verimli bir şekilde yapmaya Devletin 
iktisadi ve teknik kadrosu müsait değildir. Hü
kümetin bütçeyle alâkalı sözleri de gerçekleş
mesi muhal olan bir mahiyet taşımaktadır. Hü
kümet programında şöyle bir kayıt da vardır. 
«Yıldan yıla kamu harcamalarının hem hacım 
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hem de millî gelire nisbetle yüzdesinin artma
sını önlemek azmindeyiz.» 

Bu mucize nasıl gerçekleşecektir? Hükümet 
bir taraftan bütçeye çok ağır yükler yükliyc-
cek vaitlerde bulunmakta, diğer taraftan da 
bütçe masraflarını azaltacağını ve bunun millî 
gelire nisbetini düşüreceğini ileri sürmektedir. 
Bu mümkün değildir. Bütçenin cari masrafla
rında bir miktar tasarruf yapılsa bile, Hükü
met programındaki vaitlerin yerine getirilmesi 
halinde, yapılacak tasarrufu gölgede bırakacak, 
yeni masraflar bütçeye yüklenecektir. Hüküme
tin bunu dahi kavramaması ve bütçe masrafla
rının miktarını ve millî gelire nisbetini düşüre
ceğini söylemesi, programın gelişi - güzel kale
me alındığını birbiriin nakzeden görüşlerle bir 
yamalı bohça şeklinde hazırlandığını gösterme
ye yeter. 

Öyle ümidediyoruz ki, bu haklı tenkidleri-
miz bütün milletin hissiyatına tercüman ola
cak, partiden evvel hakikate bağlı olan bütün 
faziletlli insamlarm paylaşmağı Ibilr ıgörüş ola-
cıak, hesap anılayışı ve mesuliyeti duygusu zayıf 
olanları da, ileride daha dikkatli olmaya sevk 
edecektir. 

Mu'hteröm milıletvekillleri; yemi Anayasamı
zın getirdiği temel müesseselerden ibirisi de 
sosyal adallettilr. Sosyal adalet, ıgem<e Ibir Ana
yasa müessesesi olan sosyal güvenlik ile Ibirlik-
te gerçekleştiği takdirde, refalhın, İçtimai sulh 
ve sükûnun başîlıca unsurlarına toalvuşultmuş 
oltır. Herkes kendi maksat ve emeline göre, sos
yal ladalete 'bir mlâna vermektedir. Hükümet 
programında 'da, sosyal adaletle alâkalı tarif 
ve görüşler vardır. Millet Partisi Meclis Grupu 
Hükümetin bu 'görüşünü Ibemimıscımemekte ve 
son derece kifayetsiz bulmaktadır. Niçin be
nimsemediğimizi belirtmek için, sosyal adalet
ten ne anladığımızı ortaya koymalıyız ve Hü
kümetin mütıalâsiyle Ibuınu 'karşılaştı imalıyız. 
Bize güre sosyal adalet fertlerin 'gelirleri ara
sındaki aşırı farkları halkın vicdanlımın tasvi-
'bedebileceği ve mâkul sayalbileceği bir derece
ye 'indirmektir. Ancak /bu suretle fakirin ve za
yıfın hayat seviyesi bir hadde kadar yükselti-
le/billir. Bizim bu sosyali adalet anlayışımızda, 
Allaih'ın eşit yaratmadığı, cemiyete eşit hiz
mette bulunmayın insanılaırı gelir ve servette 
eşit yapmak gibi zararlı bir 'hayal mevcut de

ğildir. ilim dünyasında çok yaygın olan bu 
tarif denilebilir ki, «biri yer biri (bakar, kıya
met ondan kopar,» diyen atalar sözümüzün ta
şıdığı mâna ve felsefeyi aksettirmektedir. Bu
nun gerçekleşmesi için, özel teşebbüsü ve özel 
mülkiyeti ortadan ikaldırmiaıya lüzum yoktur. 
Hükümet programımda sosyal adalet şöyle ta
rif edilmektedir: «Bize göre sosyal adalet, fa
kirlik ve sefalette vatandaişjlarım eşit durumda 
olmaları veya fou duruma getirilmeleri değil, 
artan gelir ve yükselen refahtan herkesin kabi
liyeti ve gördüğü hizmet oranında âdil bir pay 
almasıdır.» Bu tarife göre, 'ancak, gelir ve refah 
arttığı zaman sosyal adalet ımevzuuibahsolacak-
tır. Gelir ve refah artmadan da gelirler arasın
da vicdanları yaraılıyan farklar olabilir. Bu du
rum 'karşısında Devlet seyirdi mi kıalaciaktır? 
Şüphesiz hayır. 

Bir Hükümet programında bu kadar yanlış 
ve sakat bir fikrin yer alması cidden üzücüdür. 

Diğer taraftan Hükümet bu yanlış tarifle 
de iktifa etmiyor. Bundan da vazgeçerek sosyal 
adalete, ilmî ve pratik bliır değeni olimıyan yeni 
bir mâna daha veriyor. 

Program şöyle diyor; «Biz, sosyali adaleti 
doktrin açısından nazari Ibirtakım sözler çerçeve
sinde değil, fakat mütevazı, fakir 'halk yığın
larının ıgünlük âcil dert ve devalaıriyle samiimî, 
gerçekçi bir tutum ille meşgul ollmia meselesi 
olarak görüyoruz.» Fakir halk yığınlarınım 
günlük âcil dert ve devalariyle meşgul olmak 
gelir dağılışlarındaki adaletsizliği, sistemli 
tedbirlerle ortadan kialdırmialk maniasınla (gele
mez. Sebebi daimi olarak ortadan kaldırmadan, 
neticemin yarasına zaman zaman ve şahsa göre 
değişen ölçülerle .geçici merhetmıler sürmek, 
Anayasanın Devlete vazife olarak verdiği sos
yal ad(aleti gerçekleştirmek demelk değildir. Hü
kümet programında mevcut birçok ^adaletsiz-
riikleri bertaraf edecek tedbirler maalesef der
piş edilmemiştir. Adaletsizliği ve böylece plân 
.hedeflerine -aykırılığı Minen 'birçok vergiler 
hakkında programda en ufak bir mütalâaya 
raslamak ımümikün değildir. 

Bugün Türkiye için komünizm en büyük ıbir 
töhlilkedir. Türlü kılıklara bürünen, sureti 
halktan görünen, bu cereyan her gün biraz daha 
gelişmektedir. Istırap ve sefaletler, her çeşit 
İhtilâflar, kışkırtıcı bir üslûpla sömürülmekte, 
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insanlığa hayalli bir cennet vadeden ve fakat 
fiilen esaret ve sefaletten başka hiçbir şey ge
tirmemiş olan, Allahsız komünizmin ihtilâlci 
ağzı ile, içtimai sınıflar Ibirilbirine düşman edil
meye Çalışılmaktadır. Burular Türkiye'de hür
riyeti, mesuliyetsizlik hududuna kadar götür-
mekteclMer. Memlekette 'kanun yolk mudur? 
Kaç kişi komünistlikten mlahkûm olmuştur? 
Ucuz karşılıklarla tehlikenin olmadığı şüphe
siz ispat edilemez. Şeytani usuUl'erle çalışan ve 
bir merkezden idare edilen ibu tehldlkeli hürri
yet düşman'larını teslbit ve miahkıım etmek her 
zaman kolay değil. Buruları te^bit etmek, -geniş 
bir kültür ve ihtisas mevzuu haline gelmiştir. 
Komünistlere lait klâsik her silâhı kullananlar 
'kanunun pençesine düşmemek içün, komünist 
oldıuMiarmı elbette söylemezler. Böyleloriniu 
klâsik bir nikabı vardır. Sosyalistiz derler. 
Onun ihırkası ile kol gezerler. Bunlarla mücadele 
iğin aynı mücadeleyi yapmış mlilletlerin tecrübe 
ve usullerinden faydalanmak ve bu işi bir millî 
beka meselesi olarak ele almak lâzımdır. Hükü
metin programında komünizm ile mücadele için 
ileri 'sürülen hususları kâfi görmüyoruz. Hükü
met tedbir olarak mevcut kanunları tatbik ede
ceğini söylüyor. Kanunlar tatbik edilsin demek
le şüphesiz mesele halledilemez. Bugüne kadar 
kanunların tatbik edilememesinin sebeplerini 
ortadan kaldırmak lâzımdır. Ayrıca «çeşitli ve 
şümullü tedbirler almak, halkı uyarmak, anânen 
teçhiz etmek, şurada burada meydana gelen ko
münist yuvalarını dağıtmak ve tesirsiz kılmak 
lâzımdır. 4 ncü Koalisyon Hükümeti de tesirli 
bir şekilde komünizmle mücadele edeceğini prog
ramına koyduğu halde, ayrıca hareketsiz kalmış-
hır. Millet Partisi bu durum karşısında içişleri 
Bakara kanaliyle 14 . 5 . 1965 tarihinde yazılı 
olarak Hükümeti uyarmış ve tehlikeyi önleyici 
çeşitli ve şümullü te'dbirllerin alınmasını istemiş
tir. Bu yazılı uyarmamıza rağmen Hükümet cid
dî ve tatmin edici.bir tedbir 'almamıştır. Düşü
nülen bâzı tedbirler de tatbik sahası bulamamış
tır. Ortak bulunduğumuz bir Hükümet zama
nında, bütün gayret ve uyarmalarımıza rağmen, 
bu iş bu kadar hafife alındığına göre, A. P. si 
Hükümetinin programınmdaki çok kifayetsiz 
tedbirlerin Ibile, tatbik edilip edilemiyeeeğini te
reddüt ve endişeyle karşılamamız çok görülme-
.meüdir. Halk Partisi iktidarının komünizm ile 
kâfi derecede mücadele etmediği için iktidardan 

uzaklaştırıldığını vaktiyle ileri sürmüş olan Baş
bakan Sayın Demirci'den, programdaki kifayet
siz tedbirlerle iktifa etmemesini ve suçladığı in
sanların durumuna düşmemesini bekliyoruz. 

Şimdi de dış politika üzerindeki görüş ve te
mennilerimizi arz edeceğim. Millet Partisinin 
haricî münasebetlere ait temenni ve remzi, de
vamlı bir dünya sulhu içinde mesut bir Türkiye 
görmektir. Birleşmiş Milletler ideali dairesinde, 
kolektif güvene müstenit taahhütlerine, dostluk 
ve ittifaklarına sadık, barışçı, açık ve dürüst bir 
siyasetin takibini memleket menfaatllerilne en 
uygun yol sayıyoruz. Bu kanaatimizden dolayı
dır ki, dış politika mesel elerinin her türlü gün
lük politika endişelerinin fevkinde biir millî em
niyet ve beka meselesi olarak mütalâa edilmesi 
lüzumuna inanıyoruz. Bununla beraber iç poli
tikanın yaratacağı her türlü huzursuzluk ve za'-
fm dış emniyetimiz üzerinde vahîm tesirleri 
olabileceğine de kaani bulunuyoruz. Buna muka
bil dış politika endişelerinin siperine çekilmek 
suretiyle, iç politikadaki muvaffakıyetsizliklere 
bir mazeret aranmasına da karşı bulunuyoruz. 
Dış politikanın aktüel meselelerine ve tatbikatı
na ait fikir ve mütalâaların tesblit ve ifade edi
lebilmesi ise, 'ancak bu mevzular hakkında ciddî 
ve sahih biîgilere sahibolmaikla mümkündür. Bu 
gibi bilgiler de her şeyden evvel, Hükümet tara
fından temin edilebilir. Mühim meselelerde mu
halefet ve iktidarın danışma ve dayanışma gele
neğini samimî olarak tesis edeceğini ve yüklene
ni, koruyacağını programiyle va'deden Dördün
cü Koalisyon Hükümetinin Başbakan Yardımcı
sı olan bugünkü Başbakan Demirci'm, kendi 
Hükümet Programlında bu yolda hareket edece
ğine dair bir kayıt konmamialsını üzüntüyle kar
şıladığımızı ifade etmek isteriz. Yeri gelmişken 
ifade edelim ki, Türkiye'nin dış politikası he
men çeşitli zaıflarla malûl bulunmuş ve zararlı 
bir gelenek neticesi olarak, belli şahısların üstün 
sayılan görüş ve kanaatlerine göre idare edilmiş
tir. Meclis murakabesi dialhli çoğu zaman şeklî ve 
sathi kalmıştır. Bu geleneğin Türk Milleti için 
felâketli neticeler doğurduğuna dair tarihimiz
de misaller göstermek mümkündür. Diğer taraf
tan her hangi bir ittifak ve meselâ NATO ittifa
kı çerçevesinde birleşmenin kanaat ve şahsiyet 
sahibi olmaya mâni bulunmadığı çok zaman 
gözden uzak tutulmuştur. O kadar ki, Türk Hü-
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kümetleri 'vaktiyle mazlum milletlere hürriyet ve 
isrtüMM yolunda rehıber ve masal olduğumuzu 
unutarak, her meselede müttefiklerinin ağzına 
bakmış ve onları memnun etmek düşüncesiyle 
prensiplerden ve şahsiyet şartlarından uzak kal
mışlardır. Mısır'ın mâruz kaldığı İngiliz ve 
Fransız tecavüzü karşısında seyirci kalınması 
ve Cezayir'din haklı mücadelesinde desteldenme-
•rnes'i bu hatalı tutumun birer misalidir. Bu su
retle Türkiye halkının değil, kuvvetlinin ve 
zenginlin dostudur, kanaati dünyada uyandırıl-
mıştır. Bu yol bir bölge gibi kendisini takibetti-
ğimiiz Devletler nezdinde dahi 'bize itibar kazan
dıramamıştır. Yüzde yüz haklı olduğumuz Kıb
rıs meselesi dıolaynsiyle, Türkiye'nin karşılaştığı 
manzara ve yalnızlık bu acı hakikatin bir teza
hürü olmuştur. Dış politikamızın, memleketlimi
zin 'ekonomik Mkınma gayretlerine yardımcı 
olmasına dikkat edileceği yeni Hükümetin prog
ramında belirtilmektedir. Temenni ederiz ki, 
bu görüşün tatbikatı zenginin ve kuvvetlinin ar-
kasmdan Mr gölge gibi gitmek geleneğini devam 
ettirmek şeklinde olmasın, dış politikamız biraz 
evvel temas ettiğimiz zaıflardan kurtanimalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye kaderini şu 
veya bu Devlete değil, prensiplere bağlamak ve 
bütün dünya devletleriyle ve bilhassa komşula-
riyle mânevi ve tarihî bağlarla bağlı bulunduğu
muz devletlerle iyi münasebetler kurmaya çalış
malıdır. Bunu yaparken de hür dünya ile olan 
alâka, dostluk ve ittifaklarını mahfuz tutmalıdır. 
Aksi bir kanaatin doğmasına meydan vermemeli 
ve ifrattan tefrite düşmek gibi bir durum yarat
mamalıdır. 

Millet Partisi bu esaslar dâhilinde, teenni ve 
temkin içinde, Türk - Sovyet münasebetlerinin 
geliştirilmesine karşı değildir. Bununla beraber, 
Millet Partisi komünizm tehlikesine kapılarımızı 
daha fazla açabilecek Türk - Rus kültür andlaş-
masma karşıdır. Millet Partisine göre, Sovyet 
Rusya ile iyi münasebetler kültür alanında de
ğil, başka sahalarda aramalıdır. Bu görüş ve ka
naatledir ki, Millet Partisi Dördüncü Koalisyon 
Hükümeti zamanında bir Hükümet kararname
siyle Türk - Rus kültür andlaşmasmm yürürlü
ğe konulmasını önlemiştir. 

Adalet Partisi Hükümeti bu andlaşmayı yü
rürlüğe koyma teşebbüsünde bulunursa Millet 
Partisinin şiddetli muhalefeti ile karşılaşacak

tır. Orta - Doğu'daki ve Mağrip'teki kardeş ve 
Müslüman memleketler ile her türlü tereddüt ve 
şüpheden uzak, hakiki ve yakın bir dostluk ve 
çeşitli sahalarda verimli bir işbirliği gerçekleş
tirme, Arap memleketlerini meşru dâvalarında 
destekleme politikası takibedileceği şeklinde Hü
kümet programındaki bir teminatı Millet Parti
si bütün samimiyetiyle paylaşmaktadır. Türkiye 
haklıyı ve bilhassa kendisine mânevi bağlarla 
bağlı olanları, desteklemekle hatalı bir dış poli
tika ile kaybettiği kalbleri tekrar kazanabilir. 

Muhterem milletvekilleri, dış politika hakkın
daki mâruzâtıma son vermeden evvel millî dâva
mız olan Kıbrıs meselesi üzerinde de duracağız. 

Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir zaman, haksız 
emeller peşinde bir macera politikası takibetme-
miştir. Bu ne kadar bir gerçek ise onun, hak ve 
haysiyeti uğruna hiçbir fedakârlıktan çekinmiye-
ceği de o kadar bir gerçektir. Bu düsturdan, ne
ye mal olursa olsun ayrılmamak, kanaatimizce 
Türk Devleti için bir beka şartıdır. Millet Par
tisinin Kıbrıs mevzuunda yaptığı tenkid ve ileri 
-sürdüğü tahminlerimiz bu inanışımızın bir teza
hürü olmuştur. Evvelce Yüksek Meclise huzu
runda Millet Partisi adına ifade edilen görüşler
den ayrılmış değiliz. Zuhur edecek hâdiseler kar
şısında Hükümetin zaıf ve tereddüt göstermeme
sini temenni etmekteyiz. Zamanın Kıbrıs'taki ırk-
daşlarımız aleyhine işlediği göz önünde tutularak 
biran evvel bu dâvanın haklarımıza ve millî hay
siyetimize uygun bir hal tarzına bağlanmasını 
Hükümetten temenni ^etmekteyiz. Bu vesile ile, 
Türk tarihine şanlı yapraklar ilâve eden Kıbrıs 
Türklerinin kahramanca mücadelelerini takdir
le yâdeder, şehitlerimizin hâtıraları önünde ta
zim ile eğiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü nizamın 
kuruluşunda büyük şeref payı olan ordumuzun 
mühim bir vazifesi de, bu nizamı yıkmaya kal
kışacak bedhahtlar çıkarsa, onların karşısında 
meşru ve yetkili organların emrinde koruyucu 
bir kuvvet olarak bulunmaktır. Bugüne kadar 
karşılaştığımız buhranlarda, ordu bu kanuni va
zifesini ve şeref sözünü kudretle ve liyakatle ye
rine getirmiş, demokratik rejime bağlılığını ispat 
etmiştir. Orduyu, her türlü siyasi cereyanların dı
şında tutmak, onu huzursuz kılabilecek tahrikle
re müsaade etmemek, üzerine aldığı kutsi vatan 
vazifesini hakkiyle yapacak maddi ve mânevi 
şartlara kavuşturmak, milleti temsil eden bizlere 
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düşen en mühim vazifelerdendir. Hükümet 
programında yer alan ve bu inançlarımıza muva
zi düşen hükümlerin samimiyetle tatbikini temen
ni eyleriz. 

Muhterem milletvekilleri; Hükümet progra
mı hakkındaki maruzatımıza nihayet vermeden 
evvel bir mütearifeyi tekrar edeceğiz. Bir Hükü
met hakkında hüküm, takdir buyurursunuz ki, 
onu teşkil edenlerin siyasi hüviyetlerine, telkin 
edebilecekleri itimadın derecesine ve taahhüdet-
tiği hususları gerçekleştirmekteki samimiyet ve 
liyakatine ve programına göre verilir. 

Millet Partisi Meclis Grupu, Adalet Partisi 
Hükümeti hakkındaki hükmünü bu mütearifeye 
göre verecektir. 

Görüş ve kanaatlerimiz ne olursa olsun Yük
sek Heyetinizden güven oyu alacak olan Adalet 
Partisi Hükümetine grupum adına memleket hiz-

6 . 11 . 1966 0 : 1 
metinde başarılar diler, hepinizi saygiyle selâm
larım. (M. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, vakit 
geçmiştir. Riyasetin talik salâhiyeti, İçtüzükte 
gösterilen muayyen günlere aittir. Riyasete her 
hangi bir talik önergesi de intikal etmediğine gö
re ben, Reisiniz olarak yarın saat 15,00 te top
lanılması hususunu oylarınıza sunuyorum. («Sa
bahleyin toplanalım.» sesleri) Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel ifade et
tim; önerge verilmemiştir. Hususi temenniler ve 
yerinden bağırmalarla hiçbir netice alınamaz. Bi
raz evvel alınan karar gereğince 7 Kasım 1965 
Pazar günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,50 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
6. BİRLEŞİM 

6 .11.1965 Cumartesi 

Saat: 15,00 

1. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekil-
leri, İdareci Üyeler ve Kâtipler) 

2. — Başbakan Süleyman Demirel tarafın
dan teşkil olunan Bakanlar Kurulunun progra
mının görüşülmesi. 
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