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1. — GEÇEN 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Gerekli çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldı
ğından saat 11 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

Bakanlar Kurulu programı üzerinde ve gü
ven oyu ile ilgili görüşmelere devam olundu. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Oturuma 
son verildi. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 9 neu Birle
şimini açıyorum. Yoklama yapmadan evvel bir 
hususu Yüksek Meclisin ıttılaına arz ederim. 
Daha evvel tesbit edilmiş olan dört genç millet
vekili, kâtiplik yapmak üzere tesbit edilmiş bu
lunan dört genç milletvekili, Mecliste bulunma-

BAŞKAN — Şimdi, nisabın tesbiti için yok
lama yapılacaktır. Sayın üyeler kabul düğme
lerine anahtarlarını çevirerek lütfen bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır. Müzakerelere başlıyoruz. 
Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut dünkü 

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

BAŞKAN — Grupları adına söz alıp da he
nüz konuşmamış olan arkadaşların isimlerini tek-

?ANAK ÖZETİ 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Program ve güven oyu ile ilgili görüşmelere 

devam olunduğu sırada oya sunulan bir önerge 
gereğince görüşmelerin 9 Kasım 1965 Salı günü 
saat 10 a bırakılması kabul olundu. 

Birleşime (saat 19,50 de) son verildi. 
Başkan Geçici Kâtip 

Ferruh Bozbeyli Manisa 
Önol Sakar 

Geçici Kâtip 
Erzurum 

İsmail Hakkı Yıldırım 

dıkları için onlara nisbetle... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Biraz daha 
az genç. 

BAŞKAN — Biraz daha az genç (Gülüşme
ler) iki arkadaşımız vazifelendirilmiştir. 

Meclis müzakerelerinde kendi neşrettiği eserden 
bahsile yanlış bilgiler verildiğini iddia ederek 
gündem dışı söz rica* etmiştir. Buyurun Sayın 
Turgut. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vaz mı geçtiniz efendim? Peki. 

rar okuyorum: C. H. P. Grupu adına Sayın Mu
ammer Erten. Sayın Erten söz sırasını Sayın 
Turhan Feyzioğlu'na verdiğini ifade etmiştir. 
Böylece söz sırası Sayın Turhan Feyzioğlu'nun-
dur. Onu takiben A. P. Grupu adına Sayın Ay
dın Yalçın, Yeni Türkiye Partisi Grupu adına 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

GEÇİCİ KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Kaya özdemir (İstanbul) 

2. — YOKLAMA 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sayın Ekrem Alican, Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Muhiddin Güven, C. K. M. P. Grupu adına 
Sayın Ahmet Tahtakılıç. 

C. H. P. Grupu adına Turhan Feyzioğlu; tek
rar söz istiyor musunuz efendim? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kısa
ca efendim. 

BAŞKAN — Muammer Erten yerini size ver
di. Bir sıra aldınız. Bilâhara tekrar Turhan Fey
zioğlu diye yazdırmışsınız. Onu da istiyor musu
nuz, bunu silelim mi? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bunu 
devrediyoruz efendim . İçtüzüğe göre yazılı ol
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Muammer Erten'e mi devredi
yorsunuz? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Şu halde C. K. M. P. Grupu 
adına Sayın Tahtakılıç'tan sonra C. H. P. Gru
pu adına Sayın Muammer Erten ve Türkiye İş
çi Partisi Grupu adına Sayın Sadun Aren. 

OSMAN ÖZER (İstanbul) — Bu kadar de
vam edecek mi? 

BAŞKAN — Kifayet kararı verilinceye ka
dar devam eder. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Turhan Feyzioğlu'nun. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, hu
zurunuzu sadece birkaç dakika için, Başbakanın 
dün tevcih ettiği bir soruya kısaca cevap arz et
mek üzere işgal etmiş bulunuyorum. 

Türkiye İşçi Partisinin ortaya attığı ikili an
laşmalar ve üsler konusunda bir açıklama yapan 
Sayın Başbakan, C. H. P. sinden de bahsederek, 
bir soru yöneltmişlerdir. 

Millî güvenlik ve Millî Savunmamızla ilgili 
böyle bir konuda, aleni bir Meclis toplantısında 
etraflı tartışmalara' girmek fikrinde değiliz. Sa
dece bir, iki önemli noktayı kısaca tesbit etmek
te fayda vardır. 

27 Mayıstan sonra, Millî Birlik Hükümeti ku
rulmuştur. Daha sonra C. H. P. si - Adalet Par
tisi Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Halk Par
tisi - Yeni Türkiye Partisi, C. K. M. P. Hüküme
ti ve C. H. P. si ile bağımsızlar Koalisyonu kurul
du. Bunu takiben de Adalet Partisi etrafında 
Dördüncü Koalisyon Hükümeti kurulmuştur. 

C. H. P. ni ilgilendiren devre yani C. H. P. 
nin iktidara ortak bulunduğu ve sorumluluk ta
şıdığı devre bakımından bir hususu açıkça ifade 
etmek isteriz. C. H. P. nin iktidarda bulunduğu 
yıllarda, yurdumuzun her hangi bir noktası ile 
ilgili olarak, sözü geçen mahiyette hiçbir anlaş
ma imzalanmamış ve hiçbir fiilî durum ihdas 
edilmemiştir. 

Sayın Başbakan, dün, konunun özellik ve öne
mine işaret ederek ancak gizli bir celsede konu
şulabileceğini söylediler. Bu görüşe katılıyoruz. 
Meselenin bir gizli celsede konuşulması halinde, 
C. H. P. si daha etraflı maruzatta bulunabilir. 
Bugün "bu kadarla yetinmeyi millî menfaatleri
miz bakımından çok daha uygun görüyoruz. 

Saygılar sunarım, arkadaşlarım. (C. H. P. sı
ralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Aydın Yalçm'mdır, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(İstanbul) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Söz sırası Y. T. P. Grupu adı
na Sayın Ekrem Alican'ındır, buyurun. (Alkış
lar.) 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Alkışların, konuşmamın sonunda 
da aynı şekilde tecelli etmesini temenni ede
rim. (Alkışlar.) 

Çok muhterem arkadaşlarım, dünkü müza
kereler sırasında üç partinin sözcüleri çeşitli 
memleket meselelerine temas ettiler. Bu konuş
malar sırasında zaman zaman adımdan da bah
sedildi. Gerek temas edilen memleket mesele
leri, gerekse adımdan bahsedilmek suretiyle 
iki parti arasında münakaşa konuşu olan me
sele, gerekse Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün 
temas ettiği bâzı konular benim de tekrar söz 
almamı zaruri kıldı. Bu sebeple bugün söz al
mış ve huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Evvelâ, Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupu 
adına burada konuşmuş olan sayın sözcünün 
konuşması hakkında grupumuzun görüşlerini 
kısaca izah etmekte fayda mülâhaza etmekte
yim. 

Türkiye İşçi Partisinin bu defa Meclise gir
mesi dolayısiyle nasıl bir Devlet görüşünün 
temsilcisi olduğunu bundan önceki radyoları
mızda ve çeşitli toplantılarda yaptığı propa
ganda konuşmalarındaki propaganda istika-
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metlerinin dışında daha ciddî bâzı görüşlerin 
temsilcisi olabilmesi ihtimalini düşünerek, bu 
kürsüden yapacağı konuşmayı gerçekten me
rakla beklemekte idim. Dün sayın sözcü bâzı 
konulara temas etti. Bu temasları dolayısiyle 
acaba bu partinin temsil ettiği sosyalizmin mâ
nası nedir, diye kendi kendime oturduğum yer
de işin esasını kavramıya çalıştım. Nasıl bir 
toplum düzeni fikrinin arkasındadır bu arka
daşlarımız? «Sosyalistiz» demek kâfi değil, top
lumcuyuz demek kâfi değil. Hepimiz toplum
cuyuz, hepimiz halkçıyız, hepimiz bu vatanda 
yaşıyan 31,5 milyona yakın vatandaşın ıstırap-
Jariyle gönülleri dolu insanlarız. (Alkışlar.) 
Bu mânada elbet hepimiz de toplumcuyuz, el-
]:et hepimiz de halkçıyız. Ama mesele, bu top-* 
lumculuk fikrini tatbika koyup topluma yarar
lı olacak esasları gerçekleştirebilmekte takibe-
dilecek Devlet düzeni anlayışı, takibedilecek 
sistemler anlayışı.. Bu sistem bakımından, sos
yalist sistemin taraftarıyız diyorlar arkadaşlar. 
S 'SyaJizmin çeşitli mânaları vardır. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
.Programı mı tenkid ediyor, bir partiyi mi ten-
kid ediyor? 

BAŞKAN — Söz almadan konuşmayınız. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) - - Sa

yın Başkan, müdahale edin. 
BAŞKAN — Söz almadan konuştuğunuz 

için Sayın Ekinci size bir ihtar veriyorum. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Devamla) — Arkadaşlar Parlâmentoya yeni 
girmiş bir grupun temsilcisidirler, daha ha
zımlı olmalarını tavsiye ederim, başlangıçta. 
Ben sosyalizm kelimesini kullanıyorum, onla
rın grup sözcüleri dün tam bir saat kapitalizm 
kelimesini kullanarak konuştu. Benimki eğer 
Hükümet Programına temas etmiyen bir ko
nuşma ise, kendilerinin kapitalizm kelimesini 
kullanarak bir saat konuşmaları Hükümet 
Programiyle nasıl bağdaştırılıyor? Arkadaşıma 
bu suali sormak isterim. (Alkışlar.) 

Şimdi, sosyalizmin ifade ettiği çeşitli mâna
lar var, dedim. Batı sosyalizmi vardır, benim 
anladığım mânasiyle. Batıda sosyalist idareler 
vardır benim anladığım mânasiyle. Batıdaki 
sosyalist idarelerin benimsedikleri devlet görü
şü vardır, benimsedikleri toplum görüşü var
dır. Bu görüşün temsilcisi olduğu ilkeler hepi

mizin malûmudur. Bu ilkelerde mülkiyet hak
kı vardır, bu ilkelerde özel teşebbüs hakkı var
dır, bu ilkelerde demokrasi vardır, demokratik 
rejim vardır, bu ilkelerin içinde hürriyet var
dır, bu ilkelerin içerisinde vatandaşlara her 
çeşit medeniyetçi usullerle, demokratik usul
lerle gelişme hakkı tanınmıştır. Arkadaşlarımı
zın konuşmalarına dikkat ediyorum; Batının 
bu derece demokratik, bu derece medeniyet 
esaslarına dayanan, haklara, hürriyetlere da
yanan, insana toplum içerisinde değer veren, 
insanı insan yapan, birtakım ilkeleri kabul 
eden sistemlerini daima bir yana itmektedirler. 
Önümüze her zaman Doğunun, adı sosyalizm 
fakat aslında sosyalizmle, toplumculukla, halk
çılıkla, hürriyetle, demokrasiyle bir gûna alâ
kası olmıyan dikta düzenini, hakları, hürriyet
leri, insanlığı ayaklar altına alan.. («Bravo» 
sesleri, alkışlar.) bir sistemi savunur gözük
mektedirler. Arkadaşım, meselâ konuşması sı
rasında, sosyalist yalan söylemez, dedi. (Gülüş
meler.) Bir defa yalan, beşerî bir zaıftır, poli
tikacıların hele daha büyük bir za'fıdır. He
pimiz nispî olarak maalesef yalan söylemekten 
kendimizi kurtaramaınaktayız. Ama bir başka 
düzen vardır ki, yalana dayanarak işler. Ya
lan imalâtına dayanır, yalan imal eder. Ver
diği misaller biraz bu istikamette imaller gibi 
geldi bana muhterem arkadaşınım. (Alkışlar.) 
Gerçekten bu istikamette bâzı imaller gibi gel
di.. Hattâ memleket menfaatleriyle bağdaşmıya-
cak şekilde üsler konusunda yaptıkları konuş
mada, üsler konusundaki beyanları, bu derece 
bir yalan imali mahiyetini taşıdı. Hükümet adı
na açıklandı; bir anlaşma yapmışsınız, memle
ketin emniyetini, memleketin güvenliğini sağ
lamak bakımından. 15 memleket bu anlaşma
yı yapmış, her memleketin kabul ettiği bâzı 
esasları kabul etmişsiniz. Şimdi bunu bu mem
lekette birtakım vatandaşların kafalarında is
tifham yaratmak, kafalarında bu Devleti yö
netenler hakkında, sanki vatan menfaatlerini 
satan insanlarmış havasını yaratmak için bu 
şekilde kullanmanın memleket sevgisi ile il
gisi nedir, muhterem arkadaşımdan sormak is
terim. (A. P. ve Y. T. P. sıralarından alkışlar.) 
Niye meseleleri bu istikamette tahrif ederek 
karşılamaktayız? Bu meselenin üzerinde dur
mak istiyorsa arkadaşlarımız, bunun dayandığı 
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andlaşmamn reddi istikametinde zaten görüş
lerini ifade etmektedirler. Ama toplumcu dü
zene inanmış bir parti olarak, halkçı bir parti 
olarak bu milletin seçtiği iktidarın verdiği sa
lâhiyetlerle yürütülen bir anlaşmanın yürütül
mesinde ısrar eden, karşı iktidar grupuna da 
oiıuıı fikirlerine de hürmetkar olmaları icabet-
mez mi? Arkadaşlarımız bu mevzularda benim 
kanaatimce, sosyalist yalan söylemez, demiş ol
malarına rağmen anlaşılan sosyalist değiller ki 
biraz yalana kaçan bir istikamette konuşmuş
lardır. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Şimdli -aziz arkadiaşlıari'm, (meselâ dün arkada
şım, bu 480 sayılı Kanuna göre Türkiye'ye geti
rilen buğdaylar konusunda bâzı mütalâalar be
yan etti. O konuda da esası (iyi bilmediği' 'katna-
atindeyiım. Yani arkadaşlarımızın bir iddiala
rı vardır. Sadece Entellektüel onlardır, sadece 
okuyan onlardır, sadece bilen onlardır, sadece 
işlerin derinliğine girebilen, işlerin derinliğine 
düşünebilen onlardır. Gerisi statükocu politika
cılardır. Gerisi toplum yararlarının dışında ken
di kişisel yararları için poiiltika yapan insanlar 
ve teşekküllerdir. Bu ıMba/rla Türkiye'nin men
faatleri deyince onların ağzından çıkan her söz, 
mutlaka gerçeğin ta kemdisidiir... Değil arkadaş
larım; şimdi1 faraza (bu istfihsai fazlalarından 
Türkiye'ye ithal edilen buğdaylar meselesi. Keş
ke kendi ihtiyaçlarımızı sağlıyabilsek de bu 
buğdayı ithal etmesek, ihtiyaçları sağlıyamryo-
ruz, ihtiyaçları sağlıyamamafctan dolayı ithal za
rureti var. Bu ithal zaıruretli de, dövizle itthalât 
mı yaip-aflım, yoksa böyle bir imkândan istifade 
edelim mi meselesi. Dövizle ithalât yapmak dış 
tediye muvazenemiz bakımından menfaatlerimi
ze uygun düşmüyor. Amerikalıların 'böyle biir 
kanunu var, bu kanun dolayısiyle anlaşma yapı
yoruz ve diyoruz ki, istihsal fazlalarınızdan bize 
vereceğiniz buğdayları Türk parası mukabilinde 
verirseniz biz de alırız ve Türk parası gelen 
buğdayı, buğdayı getiren hangi müessese; Top
rak Mahsulleri Ofisi, yani arkadaşlarımızın pek 
fazla allerji duydukları özel sektör yok orada, 
Toprak Mahsulleri Ofisi ithal ediyor. 

Bedeli Türk parası olarak yatırılıyor. Yani 
bir bakıma hakikaten devletten devlete kredi 
şekli. Şimdi arkadaşım itiraz ediyor, diyor ki; 
Türkiye'de yatırılmış olan bu paralar Türkiye'
de yatırımlara tahsis ediliyor ve Türkiye'de ya

bancı yatırımlardan kârlar Amerika'ya giderek 
buğday, Türk parası ile alınmış olmuyor, buğ
day bir nevi dövizle alınmış oluyor. Elbette öy
le olacak, aziz dostum. Çünkü bu mekanizına-
dan istifade etmiyecek olsanız, o buğdayın bede
lini zaten ithal ederken döviz olarak ödiyeceksi-
niz. 

Dış tediye muvazenemiz bakımından bar he
sap yapıyorsunuz. Acaba 'böyle bir yoldan mı 
bu ihtiyacımı karşılıyayım, yoksa doğrudan doğ
ruya dövizle bu malı Türkiye'ye ithal etmek su
retiyle mi ihtiyacımı karşılıyayım? .Aradaki fark 
bu... Bu hesabı yapıyorsunuz, bu hesabın sonun
da bu yoldan 'bu ihtiyacı karşılamanın memleket 
menfaatlerine daha iyi olduğu kanaatine varı
yorsunuz, bu kanaatle de bu anlaşmaya imzanı
zı koyuyorsunuz. Şimdi, Ruslardan almaya kal
karsak faraza bu ihtiyacımızı; Ruslar altınla za
ten o memleketlerden satınaiıyorlar. Yani Rus
lar altınla Amerika'dan veya Kanada'dan ihti
yaçları olan buğdayı ithal etmekteler. Biz hiç ol
mazsa, altın ile ithal etmek yerine, Türk parası 
ile bu şekilde ithal ediyoruz,. Birikmiş olan Türk 
paralarının kullanılmasında da ellbet birtakım 
usulleri kabul ediyoruz. Bunun toplum sömürü
cülüğü edebiyatı ile alâkası nedir göremedim ar
kadaşım? Yani arkadaşım, sadece bir fıkraların
da kullanıyor zannediyorum bunları. Bdr nokta
yı hani asalak edebiyatı var, o kısmı ihmal etti... 
Türk aile kadınları asalaktırlar diye bir fıkrası
nı okumuştum, o noktayı ihmal etti. 

ÇETÎN ALTAN (İstanbul) — Yalan söylü
yorsun... 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎOAN 
(Devamla) — Yalan söylemâşsem sizin fıkranız
da geçti gibi gelir bana, okudum gibi geliyor ba
na. 

BAŞKAN — Sayın hatip 'bir dakika, bir da
kika Sayın Alican. Sayın Çetin Altan, oturduğu
nuz yerden yalıaın söylüyorsunuz diye hitabettiği-
niz için sizi nezih bir lisana davet ederim. Galiz 
ve müstehcen beyanda bulunmak tüzüğümüze gö
re mümkün değildir. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Dün küfür 
ediyorlardı ya... 

BAŞKAN — Ve bu Mecliste bu şekilde ko
nuşmak usulü cari değildir. Dünkü konuşmanız
da bilimsel metotlarla hareket ettü-ğinizi söyle-
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mistiniz. Hukuk da bâr bilimdir. içtüzüğümüzde 
hukuk ilminin ve mevzuatımızın icaplarından bi
ridir. Çok rica ederim. 

Buyurun sıayın hatip. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Şimdi benim 'anlamak istediğim, bu 
kıymetli partimizin, Türkiye'mizin siyasi rejimin
de, sosyal rejiminde, ekonomik rejimin
de bugün Türkiye'de fi'lnal tatibik edi
len sisteme nazaran hangi farklılıkların 
temsilcisidir. Bunu, bu çeşit yalan imalâtı yerine 
gerçek fikirlerle ifade etmeleri lâzımgeldiği nok
tasıdır. Bunu ifade etmelildirler. Türkiye'de de
mokrasiye dayanan bir siyasi rejim var. Demok
rasi mükemmel işlemekte midir? İşlemiyor, hepi
miz bunun şikâyetçisiyiz. Demokratik rejimin iş
lemesinde bâzı usullere mütaallik, zihniyetlere 
mütaal'lik ıslahata ihtiyaç vardır. Bu da zamanla 
halledilebilecek meselle. Bütün toplumlarda oldu
ğu gibi, her toplumda olduğu gibi, zamanla halle
dilebilecek (bir meseledir. Ama bu demek midir ki, 
Türkiye'de demokratik rejim sadece bir sınıfın 
diktasına dayanan bir sistem haline getirilmeli
dir. Olamaz. Arkadaşlarımız bu noktada yani de
mokratik sistemi anlama bakımından vuzuha var
malıdırlar. Ben dünkü konuşmalarını dinlemeye 
hazırlanırken acalba bu noktada vuzuha varıcı be
yanları olacak mıdır diye dikkatle dinledim, ken
dilerini. Bu noktada vuzuha varıcı bir beyan yok. 
Diğer partiler demokratik düzenin icapları içeri
sinde mücadele vermişler. Vatandaşların rey hak
ları mevcut, vatandaşların seçme hakları mevcut, 
vatandaşların seçilme hakları mevcut. Bütün bu 
hakların içerisinde bir demokratik seçim yapıl
mış ve bu demokratik seçim sonucunda da böyle 
bir Meclis kurulmuş. Arkadaşlarımız nasıl bir 
Meclis kurmak kararındadırlar? Bu Meclisin, bu 
demokratik düzen içerisinde kurulmuş olmasına 
itiraz ediyorlarsa, nasıl bir siyasi düzenle, nasıl 
bir Meclis kuracaklardır? Bunu açıkça ifade et
melidirler. (A. P. ve Y. T. P. sıralarından alkış
lar) Zaten savundukları sistem demokratik sos
yalizm ise, yani millet reyine dayanan, topyekûn 
bütün milletin reylerine dayanan bir demokra
tik rejimin savunucusu iseler, muayyen sınıfla
rın, muayyen sınıflaşmaların peşinde değilseler 
ve 'buna dayanan bir siyasi sistemi kurmak kara
rında değilseler bu noktayı vuzuha vardırmak 
mecburiyetindedirler. Sadece bir şikâyetleri ol

du; seçime girerken bâzı partiler adaylarından 
para alıyorlar, dediler. Eee, biz para almadık, 
kendileri de zannederim para almadılar. Ama 
millet reyleri başka istikamette tecelli etti. Niçin 
buna hürmetkar değildirler arkadaşlarım? (A. P. 
ve Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

Bu itibaırla meseleleri esas nitelikleri içinde 
mütalâa etmeyip bizim gilbi sosyal bakımdan, 
ekonomik bakımdan geri şartlar içlinde bulunan 
toplumlarda, toplumların birtakım ihtiyaçlarını 
sömürmek yolu ile, asıl sömürücülük burada be
nim kanaatimce. (Alkışlar) Türkiye'nin şartları 
malûm, Türkiye'nin iıktilsadi şartları da malûm, 
sosyal şartlan da malûm. Bu sosyal şartlar için
de bu memleketi daha iyiye götürmek gayretleri 
içindeyiz. Noksanlarımız vardır. Akıllı bir idare 
kurma bakımından noksanlarMnrz vardır deriz 
her zaman, noksanlarımız buradadır. Ama, sis
temde bozukluk meselesi. Rejimde değişikliği ica-
bettiren bir mesele var mıdır, yok mudur; bunu 
açıkça söylesinler. Biz, siyasi sistemde bir deği
şikliğe ihtiyaç yoktur, diyoruz. Biz, ekonomik sis
temde bir değişikliğe ihtiyaç yoktur, diyoruz. Biz, 
sosyal sistemde bir değişikliğe ihtiyaç yoktur, di
yoruz. Bugün bu memlekette, bu toplumun geliş
tirilmesi bakımından bu yönlerden kabul edilebi
lecek sosyal ilke, sosyal adalet ilkesine dayanan, 
demokrasiye dayanan, ekonomik gelişmeye daya
nan her çeşit sistemlerin en medenileri bu mem
lekete getirilmiştir, diyoruz. (A. P. ve Y. T. I*. 
sıralarından «bravo» sesleri) Mesele burada. Bu
nu işletme bakımından noksanlarımın yok unu? 
Var. Bunu işletme bakımından noksanlarımızı 
toplumun içimde bulunduğu şartları bu şekil
de yalan imal etmek suretiyle partisel yararlar 
için, çıkarlar için veya kişisel çıkarlar için sö
mürme yoluna giderseniz buz gibi yalan söyli-
yen sosyalist 'haline gel/irsiniz. (A. P. ve Y. T. P. 
sıralarından, bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın sözcü arkadaşımız meselâ kapitalizm
den bahsettiler. Hakikaten anladıkları mânada 
kapitalizmin karşısında olduğumuzu biz de ifa
de etmişiz, 19 ncu asrın kapitalizm fikirlerini 
benimsemiyoruz demişiz. Hükümet de hattâ bu
nu söjdemiş, programında söylemiş. Nedir ar
kadaşımızın o tasvir ettiği kapitalizm? öyle bir 
toplum tasavvur ediyor ki, arkadaşımız, o top
lumda sadece 5 'illâ 10 sermayedar özel teşebbüs 
olarak faaliyette bulunabilirler. O toplumda 
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emeğin sosyal güvenlik 'haklarını korumak dçin 
hiçbir sosyal müessese mevcut değildir, o top
lumda sosyal adalet ilkesi topyekûn bir kenara 
itilmiştir. O toplumda demokrasi diye, mMlet 
iradesine dayanan bir siyasi sistem diye birşey 
yoktur. Böyle bir toplumu tasavvur ediyor ve 
ondan sonra o toplum içerisinde yapılabilecek 
haksızlıkları, yapılabilecek suiistimalleri dile ge
tirmek suretiyle bugünkü sistemlin bu memleket
te başarılı sonuçlar veremiyeceğini iddia ediyor. 
İsabetli bir teşhis değil. Türkiye'de rica ediyo
rum arkadaşlaırım'a, dediğim gübi, demokratik 
düzen bakımından Anayasamıza teminat mü
esseseleri konulmak suretiyle bir demokratik re
jim benimsenmiş. Türkiye'de plânlı ekonomi fik
ri benimsenımiş ve hattâ hazırlanmış olan plâ
nın kollektivist (bir plân hüviyetinde olduğunu 
iddia edecek kadar ileri görüşleri dahi ortaya 
atabilecek vaziyette. Dün Adalet Partisi sözcü
sü arkadaşlarım bu istikamette bâzı mütalâalar 
beyanettiler. Cevap vereceğim biraz sonra ken
dilerine de. Böyle bir plânlı harekete girmişiz. 
Karma ekonomi düzeni bu şekilde benimsenmiş, 
sosyal sistemimiz itibariyle emekle sermaye ara
sında münasebetleri düzenliyebilmek için cemi
yet her türlü sosyal güvenlik müesseselerini ih
das etmiş ve (bu sosyal güvenlik müesseselerini 
de tatbike koymak kararında ve gayreti içeri
sinde. Asırlar devam etmiş .birtakım ihmallerin 
sonsunda bugünkü geri şartlar içinde olan bir 
toplumda böyle bir sosyal dlüzen, böyle bir eko
nomik düzen, böyle bir siyasi düzen tatbike ko
nulmak yolunda ise arkadaşlarım bu düzenin 
noksan taraflarını ortaya çıkarmak mecburiye
tindedirler. Yoksa bu düzenlin topyekûn orta
dan kaldırıcı ve (bu düzenlin ilkelerinin tamamiy-
le imhası g M sonuçlar veren ıbir dikta düzeni
nin savunucusu olmamalıdırlar, olmamaları ica-
beder. Bu noktaya aır'kadasım nedense böyle bir 
bilimsel açıdan, kendi tâbirleri ile, temas ihtiya
cını hiçbir zaman duymamaktadırlar. 

Meselâ dün dediler ki, 35 milyon liralık bir 
demir mevzuu vardır. Bu, sistemin yarattığı 
bir sonuçtur. Eğer böyle bir mesele varsa bu, buz 
gibi bir suistimaldir. Arkadaşım mebus olmuş
tur, Grupları vardır, getirsinler; bu mevzuun 
aydınlanmasında, bu mevzuun önlenmesinde ken
dilerine yardımcı olalım. Yani, her rejimde, her 
sistemde olması muhtemel olan birtakım suis-

timalleri dile getirmek suretiyle memlekette bir 
rejim savunması yapılamaz. Bizde varsa böyle 
suiistimal, hadiseleri bilmem, kendilerinin be
ğendikleri toplum düzenlerinde ona benzemez 
niceleri mevcudolabilir. Onlar marifetsiz kura
cağınız düzenli bir Devlet idaresiyle önlemek 
gibi bir yolu bulabilmelisiniz, onu bulmaya çalışa
caksınız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımız hakikaten ifa
de etmelidirler. Bu özel mülkiyeti benimsemek
te midirler?, özel teşebbüs fikrini kabul etmekte 
midHer? Bunu açıkça ifade etmelidirler burada. 
Bizim sistemimiz, bizim karma sistemimiz, bi
zim sosyal düzenimiz, bizim ekonomik düzeni
miz bu esaslara dayanmaktadır. Mülkiyet hak
kım reddedemeyiz, özel teşebbüs hakkını red
dedenleyiz. Kamu yararına bu mevzularda hıı-
dutlamaların mevcut olabileceğini. Anayasamız 
kabul etmiş ama bunun dışında o çeşit beyan
larda bulunmaktadırlar ki; sanki topyekûn özel 
mülkiyeti benimsemcmektedirler, topyekûn her 
çeşit özel teşebbüsün karşısındadırlar. Batıda 
sosyalizm bunları reddetmemekte ve hattâ bun
ları geliştirmek yolundadır. Eğer bu fikirleri 
reddetmekte iseler arkadaşlarımız, dediğim 
gibi, tamamiyle Batı sosyalizminin dışında, 
başka bir sosyalizmin peşindedirler, demektir. 
(A.K ve Y.T.P. sıralarından alkışlar.) ki, o 
mânadaki sosyalizmi, biz adını, ne kadar sos
yalizm olursa olsun, sosyalizm adiyle tavsif et
miyoruz, toplumcu bir düzen olarak tavsif et
miyoruz, halkçı bir düzen olarak tavsif etmi
yoruz, onun adı bambaşka birşeydir ve o düzen 
kanunlarımızda da menedilmiş bir düzendir. 
(A.P. ve Y.T.P. sıralarından, bravo sesleri, al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktaya şimdi
lik bu kadar temas ettikten sonra dün diğer 
sözcü arkadaşlarımızın konuşmalarında üzerin
de durdukları bâzı hususları da dile getirmek 
isterim. Evvelâ benim şahadetim istenen bir me
sele var. Bu, millî gelir rakamları konusunda 
bütçe müzakereleri sırasında CHP Grupu ile 
bir noktada tartışmalarımız olmuştu. 

Plânda, Beş Yıllık Plânda ve yıllık program
larımızda bir ıslahat lüzumu üzerinde durmuş
tuk. C.H.P. li arkadaşlarımız o sırada ıslâhatın 
ancak Beş Yıllık Plânın devresini ikmâl et-
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meşinden sonra olabileceği, düşünülebileceği 
istikâmetinde bir fikir ortaya atmışlardır. Ona 
karşı benim cevabım şu olmuştu, eğer bir ekono
mi hakkında değer hükmüne varmak için böyle 
devreleri beklemek icebediyorsa, hep birlikte 
teniridettiğimiz 1950 - 1960 devrelinin ekonomik 
politikasını tenkidetmeye hakkımız olmamak 
gerekir. Çünkü, o devrenin vasati kalkınma hızı 
yüzde 6,0.1 dir, demiştim. Ve bu sözlerimi' de 
rakamlara dayandırarak ifade etmiştim. Sayın 
Feyzioğlu ile anlaşamadığımız bir nokta vardır; 
bu işin mebde yılı olarak hangi yıl alınacak
tır konusu Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız 
bu mevzuda bir haklı beyanda bulundu. Ha
kikaten istatistiki rakamları kullanırken ob
jektif olmak lâzım. Çünkü Sayın Feyzioğlu 1953 
yılını alıyor, 1953 yılı bu devrede en parlak 
yıl. Böyle bir yıl olunca mebdelerden, o parlak 
yıldan sonraki yıllarda kalkınma hızları tabia-
tiyle düşük gözükebilir. Bu itibarla 1953 e da
yanmak ıgilbi bir yola giriyor. Beni ilgilendiren 
bir husus değildir bu. İM partiniin sözcüleri ara
sındaki bir münakaşadır. Beniinı burada ifade 
ettiğim husus 1950 yi mebde alarak 1950 - 1960 
arasındaki vasati kalkınma hız rakamı. O rakam, 
benim buradaki tecritlerimden de anlaşılacağı 
üzıere yüzde 6,01 civarındadır. Bakın, nasıl yıl
lar arasındaki kalkunma hızları, bu Beş Yıllık 
Plânın verdiği rakamlar. 7 numaralı tablo: Sâ 
bit fiyatlarla Türkiye Müllî Geliri yalnız, 1961 
faktör fiyatlariyle 1950 ille 1951 arasında hız 
% 15; 1951 ile 1952 arasında % 8,6; 1952 ile 
1953 arasında % 11,2; 1953 ile 1954 arasında bü
yük bir düşüş var, nakıs % 9 düşüş. Bu itibarla 

1953 yüksektir. 1953 te gelişme olmuş, % 11,2 
gelişme olmuş. 1953 millî gelir rakamı 1950 de 28 
milyar küsur iken 1953 te 39 küsur milyara gelmiş 
(bu süratli kalkınmalarla. ıSonra 1954 de bir gıerd-
(Leme olmuş. Yüzde 9 niısıbertimde. 1954 - 1955 ara
sında muntazam birtakım kalkınmalar... Fakat 
1950 - 1953 e nazaran nisbet itibariyle düşük 
rakamlarla yine muntazam gelişmeler olmuş. 
1954 - 1955 arasında % 8,5; 1955 - 1956 arasın
da % 6,8; 1956 - 1957 arasımda % 6,4; 1957 -
1958 arasında % 5,1; 1958 - 1959 arasında % 4; 
1959 - 1960 arasında % 4... Yani istikamet bu 
Rakamların ifade ettikleri hız miktarları nisbetleri 
budur. Ben doğrudan doğruya Beş Yıllık Plânımı
zın 7 numaralı tablosundan çıkarıyorum bunları. 

Tabiatiyle 1953 rakamım ele alıp da, 1954 te bir na
kıs 9 a düşüş, bunları taikilbeden yıllarda da nis-
betler daha mahdut ölçüler içinde olunca vasati
sini alırsanız, vasati düşük çıkabilir. Bu bakım
dan Feyzioğlu arfeadaşıımın mebdei 1953 olarak 
almasının bu sonucu dıoğonasının tabii olduğu 
kanaatindeyim. Ben münakaşanın ilki tarafı ilgi
lendiren hususları ile alâkalı değüinı. Ben vak
tiyle verdiğim bir beyanımın bu rakamlara da
yandığını ve bu şekilde sıhhatli olduğunu ifade 
ediyorum sizlere. Şahadetime müracaat edenleri, 
zannediyorum iki tarafı da tatmin etmiş oldum 
bu suretle. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Plânın dayandığı 
ekonomik felsefe kutnusunda A. P. sözcüsüyle mu
tabık değilim. Plânın dayandığı ekonomik fel
sefe kollektivist felsefe olamaz. Plân stratejisin
de plânın karma ekonomiye dayanacağı ifade edil
miş, A. P. ile C. H. P. müşterek Hükümet halinde 
iken Beş Yıllık Plân hazırlanmıştır ve sizin Hükü-
mette bulunduğunuz zamanda hazırlanan Beş Yıl
lık Plân, hazırlıyan arkadaşlarımız ne kadar 
değişik düşüncede olabilirlerse olsunlar o arka-
laşlarımızın da bir kollektivist düşüncelerin 
sahibi oldukları kanaatinde değilim. Hazırla
dıkları plânın, bilhassa uygulama politikası ba
kımından finansmanı konusunda, vergi politi
kası konusunda aramızda geniş ihtilâflar çıktı. 
Bir de plânın üslûbunda beğenmediğimiz ta
raflar oklu. Açık söylemek lâzım. Yoksa plânın 
^ider hedefleri konusunda, gelir hedefleri konu
sunda plânın sektör kalkınmalarmdaki sektör
ler yönünden hedefleri konusnda A.P. C.H.P. 
Hükümeti tarafından hazırlanmış esaslarında 
büyük değişiklik yapılmamıştır. Ve plânın her 
hangi bir şekilde temel ilke itibariyle kollekti
vist yönde bir plân olduğu kanaatinde değilim. 
Bu plân bürokrasiyi artıran bir plândır. Be
nim kanaatim bu, plân lüzumsuz teferruatla uğ
raşan bir plândır. Bu plân iktisadi yönü kuv-
/etlendirilmek icabeden bir plândır. Bu plâna 
göre hazırlanacak yıllık programla, bu yönler
den bir iktisadi hamleyi, bir sanayi hamleyi 
dikkate alıcı olmalıdır. Bunlar benim görüşle-
ı-imdir. Ama temel felsefesi itibariyle bu plân 
kollektivist bir ekonomiye göre hazırlanmış 
yani bundan da şunu anlıyorum ben; özel te
şebbüsü frenleyici bir plân olduğu kanaatinde 
değilim. Özel teşebbüse emredici bir durumu 
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yok. Özel teşebbüsü teşvik edici bir plân diyo
ruz. özel teşebbüse önderlik edici bir plân di
yoruz. özel teşebbüsü hakikaten firenleyici bir 
taraf yok bu plânda. Ama özel teşebbüs hak
kında tahminleri koyduk biz. Dedik ki, yatı
rım için 1963 yılında programımızı hazırlarken 
şu kadar yatırım yapacağız. Bu yatırımlarda 
yüzde 7 kalkınma hızını sağlayabilmek için âm
me sektörünün' hissesi şu olacaktır. Bunun dı
şında artan kısım özel sektörün hissesi olacak
tır. Keşke özel sektör kendisine ayrılmış olan 
kısmın 3 mislini, beş mislini, on mislini bu mem
lekette yatırım halinde gerçekleştirebilse. Mâ
ni olan hiçbir hüküm yok. Bilâkis Devlet ön
derlik yapacaktır. Devlet önderliğini yaparak 
özel teşebbüsü bu mevzuda her türlü teşvik et
me vazifesini görecektir. Ama beyefendiler, 
mâni olan taraf var diyen arkadaşlarımıza şunu 
cevap olarak vereyim. Bir plân tabiatiyle Tür
kiye'de geliştirmeyi tasarladığı sektörler bakı
mından, birtakım dış ticaret rejimi bakımından 
hudutlamalar koymak mecburiyetindedir. Ge
nel hudutlamalar koymak mecburiyetindedir. 
Bâzı ithalâta, bâzı yatırım ithalâtına öncelikler 
vermek mecburiyetindedir. Biz neden liberas
yona doğrudan doğruya toptan gidemiyoruz. 
Liberasyona gidemeyiz. Çünkü dış tediye mu
vazenesi imkânlarımız mahduttur. Mahdut ol
duğuna göre dış ticaret politika bakımından 
bâzı hudutlamalar koyacağını. Bu hudutlama-
ları koyarken de Türk ekonomisinin genel sti-
rüktürünü dikkate alacağım. Bu genel stirük-
tiir içerisinde bu hudutlamalarda âmme sek
törü olduğu gibi, özel sektör de tabiatiyle bâzı 
fedakârlıklarla karşılaşmak gibi durumlara 
girebilir. Bunları arkadaşlarımız tutup ta bizim 
huzurumuz, işte efendim dış ticaret sistemi ba
kımından özel sektörü şu şekilde kayıtlıyorsun 
derlerse, bu plânın temel ekonomik felsefesiyle 
ilgili bir hususu olamaz. Bu Türk ekonomisinin 
zaruretlerinden doğan, Türk ekonomisinin im
kânsızlıklarından doğan bâzı hudutlamalar mâ
nası taşır. Bunu da bu anlayış içinde mütalâa 
etmeye mecburuz. Şimdi ben meselâ seçim böl
gemde bir köye gittim. Vatandaşlar dediler ki; 
bizim okulumuz var, fakat okulun yanında öğ
retmen için bir lojman yapmak istiyoruz, loj
man yapamıyor, yaptıramıyoruz. Valiye sor
dum; yahu, bu okul anayoldan uzakta, 30 kilo
metre uzakta bir dağ köyünde. Öğretmen geli

yor, lojman olmadığı için barınamıyor. Köyde 
barınabileceği ev de yok. Bu lojmanı niye ya
pamıyorsunuz? Efendim dedi, Plânlama lojman 
mevzuunda yeni okul yaparken lojman yapı
labiliyor, eski okullara lojman yapılamaz diyor, 
onun için yapamıyoruz. Böyle bir meseleyle ken
di bölgemde karşılaştım. Deniyor ki, Millî Eği
tim Bakanlığı bu çeşit yerlerde lojman fikrini 
de benimsediği halde, Plânlama karşı olduğu 
için bu gerçekleştirilemiyor. Bu ufak bir misal 
arkadaşlar. Benim plân üzerinde durduğum 
nokta işte bu. Plânı böyle bir teferruatla uğ-
raştırıcı bir plân olmaktan çıkarmak mecburi
yetindeyiz. Âmme hizmeti başka şeydir, plânın 
plânlaştıracağı hizmetler başka şeylerdir. Âm
me hizmetlerini de biz plânımızla plânlaştıraca-
ğız diyen bir tutum içine girecek olursak plân 
bürokrasinin vasıtası oluyor. Plân gecikmelerin 
vasıtası oluyor. Plân israfın vasıtası oluyor. Hu
lâsa plân verimsizliğin vasıtası oluyor. Bu iti
barla plânın ekonomik veçhesinin kuvvetlendiril
mesi lâzımdır. Bu çeşit Devletin muayyen poli
tikalarında hedefleri tâyin edilmelidir, o he
deflerin gerçekleştirilmeleri bakanlıkların vazi
feleridir. Bakanlıklar bunlarla meşgul olur. 
Onların hedeflere göre yürütülmesi işi bakan
lıklarındır diyorum. Plân, asıl plânlaması ica-
beden iktisadi yöne yönelmelidir. Plân asıl 
plânlaması icabeden sanayi hamle fikrine yö
nelmelidir, diyorum. Plân konusunda benim ka
naatim sayın C.H.P. grupu ile bundan önceki 
bütçe müzakerelerinde yaptığım münakaşaların 
mânası budur. Bir de plânda, üzerinde ısrarla 
durduğumuz ikinci bir fikir vardır. Plân 
uygulaması bizde düzenlenmemiştir arkadaşla
rım. Ben o fikrimde ısrar ediyorum. Mutlaka 
bir müstakil bakanlık bu işle meşgul olmak mec
buriyetindedir. Plân uygulaması nisbetleri teş
kilâtsızlıktan düşük olmaktadır, benim kanaa
timce. Plân uygulama nisbetleri teşkilâtsızlık 
dolayısiyle israflara yol açıcı tutumları dâhi 
ihtiva etmektedir. Uygulama konusunda da Hü
kümetin mutlaka meseleyi memleket gerçekle
rine uygun bir hal tarzına bağlaması şarttır. 
Plân konusundaki itirazlarımız bunlardır. Baş
langıçtaki münakaşalarım, bilhassa plânın fi-
nansmanındaki vergi sistemi mevzuunda ol
muştur. Ve bu münakaşalar sonunda plânda ge
rekli değişmeler yapılmıştır. 
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Aziz arkadaşlarım, Adalet Partisinin sözcüsü 
arkadaşımız dün bir beyanda bulundu. Bunu bu 
Mecliste ilk kürsüye çıktığı zaman kullanma
ması lâzımgelen bir beyan olarak kabul ediyo
rum. Daha ilk defa çıktıkları için, tabiî birik
miş heyecanları var, bu birikmiş heyecanları 
topyekûn Yüksek Meclise ifade etmek ihtiyacını 
duydular ve bu arada Hükümet programının 
enflâsyona yol açabileceği ihtimalinden bahse
denlere karşı, hakikaten yersiz telâkki ettiğim, 
bir tarizde bulundular. Hükümet programı mal 
müdürü zihniyeti ile mütalâa edilemez dediler. 
İsabetsiz bir teşhistir. Enflâsyona yol açması 
ihtimalinden bahsedenler asıl bu Hükümet prog
ramında bahsettikleri zihniyeti ifade eden bir 
cümle dolayısiyle bir fikir dolayısiyle enflâsyon 
tehlikesine işaret etmişlerdir. Hükümet progra
mının Adalet Partisi seçim beyannamesinden ay
nen alınarak konulmuş olan o cümlesi şudur : 
«Yıldan yıla kamu harcamalarının hem hacım, 
hem de millî gelire nisbetle artmasını önlemek, 
yüksek masraflı ve maliyetli bir bütçe politika
sına son vermek azmindeyiz.» 

Hayır arkadaşlar, biz bu anlayışta değiliz. 
İsrafları önliyelim, suiistimalleri önliyelim. Be
raberiz. Ama yüksek masraflı bütçe politikaları 
takibemek mecburiyetindeyiz. Nasıl karşılıya-
caksmız bu Hükümet programındaki bu kadar 
ileri ihtiyaçları? Ben arkadaşlarımdan öğrenmek 
istiyorum; bu kadar ileri ihtiyaçlar milyarlar 
meselesidir, nasıl karşılıyacaksmız? 1950 de büt
çe gider rakamları ne idi; bir milyar 800 milyon 
lira, 1960 ta yedi milyar, bugün 15 milyar, don
duracaksınız. Bu dondurulma bu, asıl mal mü
dürü zihniyeti (C. II. P. sıralarından, alkışlar) 
donduramazsmız. Türkiye'de marifet ekonomik 
politikayı istikrar içerisinde geliştirmek, bütçe
nin gelir imkânlarını mütemadiyen artırmak ve 
bu gelirlerle mütenasip gider bütçeleri yapıp 
Türkiye'de yüksek seviyeli bütçelere doğru yü
rümektir. Zaten Beş Yıllık Plânımızda da gider 
harcama hedeflerimiz vardır. Yani, Beş Yıllık 
Plânın beğenmediğimiz tarafları varken siz şim
di Beş Yıllık Plânm gider harcama hedeflerinin 
de gerisinde mi kalacaksınız? Yani özel sektör 
mü yapacak bunun dışındaki masrafları? özel 
sektör mü bizim bu plânımızdaki gerçekleştiril
mek mecburiyetinde olan, cari harcamalar var, 
yatırım harcamaları var, temel yatırım harcama

ları var, benim enfrastrüktür yatırımımı özel 
sektör mü yapacak? Yolumu özel sektör mü ya
pacak? Mektebi özel sektör mü yapacak? Bugün
kü sosyal düzen içerisinde özel sektöre imkân
lar hazırlamak, evet, özel sektörü teşkilâtlandır
mak evet, özel sektörü teşvik etmek, evet. özel 
sektörü teşvik edecek müesseseleri kurmak, evet, 
kredi imkânlarını ona göre geliştirmek, evet, ama 
âmme sektörünün bu istikametlerde yatırım po
litikası bakımından büyük yükü omuzunda taşı
mak mecburiyetinde olduğu az gelişmiş hüviyet
te bir memleket olmamız itibariyle bir zaruret
tir. (C. H. P. ve Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

Bu itibarla bu anlayışla bütçe yapmaya kal
karsak, kısır bir ekonomik anlayışla bütçe yap
maya kalkarsak, bunları bu istikamette daraltıcı 
birtakım çalışmalar yapmaya kalkarsak gerçek
lere aykırı hareket etmiş oluruz, öyle değil mi 
Sayın Süleyman Demirel? öyle olacak. Zatıâli-
niz de bu kanaattesiniz.... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — izah edeceğim Alican Bey, yanlış an
laşıldı... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Cari harcamalarda tasarruflar 
yapacağız derler arkadaşlarımız. Temenni ede
rim. Bence cari harcamalarda da büyük tasar
ruflar yapamazlar. Câri masraflarımız da artma
ya mahkûmdur. Çünkü hizmetler geliştirilmeye 
mahkûmdur, Türkiye'de, cari masrafları da ar
tıracaksınız, hizmeti genişletip cari harcamalar
dan yaptığınız tasarrufları yeni hizmetlere tah
sis etmek mecburiyetindesiniz. Türkiye böyle bir 
memleket, ihtiyaçları büyük, bunlarda da uzun 
boylu tasarruflar yapamazsınız. Biz bu iddia
larla çok çıktık. Hükümette de çok, bu iddiaları 
gerçekleştireceğiz, dedik ama olmadı. Tecrübele
rimize dayanarak söylüyoruz bunları. Hakikaten 
böyledir. Plânda da bunları çok nazari olarak 
mütalâa etmek, bir profesör kafası ile mütalâa 
etmek başka oluyor, hâdiselerin içerisine girdi
ğiniz zaman mütalâası değişiyor. Onun için Sa
yın Süleyman Demirel'e öyle değil mi diye sor
dum. Kendileri profesör kafası ile bu işleri dü
şünmez diye düşündüğüm için söylüyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bir noktaya da kısaca te
mas ederek huzurunuzdan ayrılacağım. 
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İktisadi Devlet Teşekküllerinin özel sektöre 
devri konusuna da Adalet Partisi iktidarının 
fazla bel bağlamamasını tavsiye ederim. Demok
rat Parti İktidarında da biz, 1950 de geldiğimiz 
zaman bu mevzularda büyük hayallerin peşinde 
idik. Tatbikine imkân bulunamadı arkadaşlar. 
Bulunması da zordur. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün bu mevzu
da gene nazari bâzı mütalâaları vardır. Ama Tür
kiye'de tatbik edilemiyor. Çünkü bu fikirler, 
kendisi bizim partide iken o sırada bizim prog
rama da girdi. Tatbik kabiliyeti biraz zor, bu 
fikirlerin tatbik kabiliyeti biraz zor. Hattâ ken
dileri de bunun tatbik kabiliyetini göremedikle

ri için, birinci konuşmasında mı, ikinci konuşmasın
da mı tabiatiyle bu devirde maliyet bahis konu
su olamaz, dediler. Maliyet bahis konusu ola
mazsa tabiî bedava, tesisleri şuna buna verecek 
olursanız talibi çıkabilir. Ama maliyetleri ile ve 
birçoğunun taşıdığı işletme külfetleri ile bu te
sisleri devretmeye kalkarsanız ne talip bulabi
lirsiniz ve ne de böyle bir politikayı yürütebilir
siniz. Benim samimî inancım budur. Bunlara 
fazla bel bağlamamasını yeni Hükümete tavsiye 
ederim. İnşallah bunu tatbik edebilecekleri istis
nai bâzı müesseseler bulabilirler. Ama, tatbik 
kabiliyeti olacağına inanmamaktayım. 

Bu suretle üzerinde durmak istediğim konu
lara temas etmiş oldum. Arkadaşlarımın beni 
dinlemekte gösterdikleri müsamaha dolayısiyle 
kendilerine teşekkürlerimi ve saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
kifayet önergesi geldi. Hükümete söz verdikten 
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sonra, sırada bulunan bir üyeyi de konuşturduk
tan sonra kifayet önergesini oylarınıza sunaca
ğım. 

Yalnız bu arada Türkiye İşçi Partisi Grup 
Başkanvekili Sayın Cemal Hakkı Selek, Sayın 
Ekrem Alican'm konuşmalarında kendi grupuna 
sataşma olduğunu ve zaten grup adına Sayın 
Mehmet Ali Aybar'ın da söz istediğine göre ona 
öncelikle söz verilmesini istemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gruplar öncelikle 
söz hakkına sahiptir. Fakat iki grup bir arada 
mütalâa edildiği zaman bir grupun diğer grupa 
öncelik hakkı ancak söz isteme sırasına göre ta
ayyün eder. 

İkinci konuya gelince; Riyaset Sayın Ali
can'm konuşmalarında Türkiye İşçi Partisine 
yöneltilmiş bir sataşma yapmadığı kanısındadır. 

Ayrıca Sayın Çetin Altan da şahsan kendisi
ne sataşma yapıldığı iddiasını Riyasete bildir
miştir. Riyaset Çetin Altan'a da şahsan bir sa
taşma yapıldığı kanaatinde değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi söz sırası Hü
kümetindir, saat de 11 i çeyrek geçiyor. Eğer 
tasvibederseniz saat 14 te toplanalım. (Şimdi 
devam edelim, sesleri) 

Sayın Başbakan konuşmanız ne kadar de
vam eder? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Konuşmam bir hayli uzun devam eder. 

BAŞKAN — Konuşmaları bir hayli uzun. 
Bu sebeple saat 14.00 te toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 11.15 

••»• < » > • < » ••» 



ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati: 14.00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

GEÇİCİ KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
TARIK ZIYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
güven oyu müzakerelerine devam ediyoruz. Bu 
müzakerenin usulü icabı, sırada bulunan kimse
ye söz vermekten ibarettir. Bundan ayrı bir usul 
tatbik edilmiyor. Şimdi söz sırası Başbakanındır. 
Başbakana söz vereceğim. Henüz celseye başla
yıp bir usulî muamele yapılmadığına göre, usul 
hakkında söz istemek hiçbir usulî muamele ya
pılmadan nasıl mümkün olur; bilmiyorum. Bu 
sebeple, usul hakkında söz verme imkânına sa
hip değilim. 

Şimdi söz sırası Sayın Başbakanındır, buyu
run Sayın Başbakan. (A. P. milletvekillerinin 
şiddetli ve sürekli alkışları) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri, sözlerime başlarken hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından, alkış
lar) 

Hükümet programı dolayısiyle 14,5 saat de
vam eden müzakereler esnasında serd edilmiş 
fikirlere, tenkidlere teşekkürlerimi sunarım. Bu 
fikir ve tenkidlerin tahliline girişmeden evvel 
şu hususu arz etmek isterim ki, seçimden yeni 
çıkmış ve yeni seçilip gelmiş bir Millet Meclisi 
olarak bu kürsüde görüşülmüş olan hususların 
bir kısmı seçim haleti ruhiyesinin henüz silin-
mediği intibaını vermiştir. (A. P. sıralarından, 
bravo sesleri) Ben, huzurunuzda hiç kimseyi 
incitmemeye gayret edeceğim. Sadece zaman za
man, şayet Hükümet Programı dışında bâzı hu
suslara dokunacak olursam bunu, bu kürsüden 
söylenmiş olup da, halk efkârı umumiyesinde 
milletimizin ve vatandaşlarımızın zihninde bir
takım yanlış anlamaları, iltibasları düzeltmek 
için yapacağım. Mesuliyetimizin ağırlığını bili
yoruz, iktidar partisi olmanın ağırlığını biliyo

ruz. Şayet bâzı hususlara değinmezsem bunu 
mesuliyetimizin icabı addediniz. 

Muhterem milletvekilleri; Hükümet etme
nin zorlaştığını hepimiz müdrikiz. Konuşmam, 
sabrınızın limitine kadar ulaşacak şekilde uzun 
olmıyacaktır zannederim. Fakat, takdir buyu
rursunuz ki, bu kürsüden beş muhalefet parti
sinin sözcüleri programımıza koyduğumuz her 
hususta, hattâ programımıza koymadığımız 
birçok hususlarda hallaç pamuğu gibi fikirleri 
attılar. Bu itibarla, kısa bir cevap arz edemez-
sem, şimdiden müsamahanızı rica ederim. 

Evvelâ şurasını arz edeyim ki, bizim Hükü
met Programımız, henüz seçilmiş gelmiş olmak 
dolayısiyle, ne evvelki bizim icraatımızı, ne de 
10 Ekimden evvelki diğer partilerin icraatını 
içine almamıştır. Dikkatle tetkik edildiği za
man bu hususta hiçbir ima, bu hususta hiçbir 
kayıt bulunmıyacaktır. Fakat bu kürsüden ya
pılan tenkidler arasında sanki daha evvel biz 
Hükümetmişiz gibi veya daha evvelki icraatlar, 
diğer partilerin icraatları niçin nazarı dikkate 
alınmamış gibi bâzı hususlar kaydedildi. Bu
nun cevabı, biz, yepyeni bir noktadan başlayıp, 
güzel yurdumuzu yepyeni ufuklara, mutlu, re
fah dolu, huzur dolu günlere götürmek kaygu-
su ile sevgisi ile enerjisi ile karşınıza gelmiş ol
makta aramaktır. (A. P. sıralarından, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Yine tenkidler arasında görüldü ki, çok ke
re birtakım umumi prensipler, sanki bir hali 
hususi imiş gibi münakaşaya tabi tutuldu ve 
prensiplerin hali hususiymiş gibi münakaşaya 
tabi tutulmasından da kanaatimce, yanlış tefsir
ler ve yanlış neticeler çıkarıldı. Yanlış tefsirler 
yapıldı, yanlış neticeler çıkarıldı. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamda yer 
yer tekerrürler olursa, yine konuşmamın başın
da özür dilerim. Çünkü beş partinin muhterem 
hatiplerinin söyledikleri hususların ilmî ve fen-
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nî bir tasnif içinde mütalâası zaman bakımın
dan imkânsızdır. Bu tekerrürleri daha çok me
seleye vuzuh vermek şeklinde mütalâa etmeni
zi rica ederim. 

Muhterem milletvekilleri; konuşmama Tür
kiye İşçi Partisinin Hükümet Programı dolayı-
siyle yapmış olduğu tenkidleri ele alarak baş-
lıyacağım. Bu tenkidleri, bâzı konularda diğer 
partilerin yapmış olduğu müşterek tenkidleri 
de birlikte cevaplandıracağım. Bu itibarla o ko
nuları ele aldığım zaman, sadece Türkiye İşçi 
Partisinin fikirlerine değil, diğer partilerin de 
fikirlerine temas etmiş olacağım. 

Türkiye İşçi Partisinin tenkidleri program
dan ziyade, Anayasadan ziyade, program ve 
Anayasayı ele alarak ne söyliyeceklerse onu 
söylemiş olmak gibi bir umumi karakter taşı
maktadır. Buna rağmen bâzı hususları açıklıya-
cağım. Konuşmamın başında şunu arz etmek is
terim ki, tenkidin içerisinde sık sık geçen 
«peyk», «uydu», «sömürme» gibi hakikaten bü
yük Türk Devletine yakışmıyacak birtakım sı
fatları, yakıştırmak kasdiyle dahi olmasa, üzün
tü ile karşıladığımı beyan etmek isterim. (A. P. 
sıralarından, bravo sesleri, alkışlar) 

Büyük Atatürk'ün, temeline millî hâkimiyet 
ve Batı medeniyetçiliği harcını atarak kurdu
ğu kırk iki yaşındaki Cumhuriyet, bizim en bü
yük varlığımızdır. (A. P. sıralarından, bravo 
sesleri, alkışlar) Türk milletinin bu büyük var
lığı, Devleti, hiçbir zaman hiç kimsenin ne pey
ki olur, ne uydusu olur. (A. P. sıralarından,. 
bravo sesleri, alkışlar) Bu itibarla, çok tartışıl
mış olan, 150 senedir memleketimizde çok tar
tışılmış olan millî menfaatler konusunu istenil
diği gibi anlıyarak, istediğiniz gibi anlıyarak 
bunu birtakım yanlış yollara götürmenin, bu
nun altından birtakım yanlış tefsirler çıkarma
nın haklı olduğuna kaani değilim. 

Yine Türkiye İşçi Partisinin tenkidinde bir
çok hakikatler yanlış olarak ele alınmıştır. 
Bunların hepsini biraz sonra arz edeceğim. 
Bunlar şayet bilgi noksanlığından dolayı ise, 
ki, sosyalistin bilinçli olduğu bu kürsüden ifa
de edilmiştir, mesele yok. Ama, bunlar şayet 
muayyen bir maksat için tahrif edilmişse, yine 
üzüntümü ifade etmek isterim. 

Programımızda dedik ki, «Türkiye'de artık 
rejim meselesinin tartışılması bitmelidir.» Ne 

demek istedik1? Türkiye dedik, hür, demokra
tik nizamı kendisine yön olarak seçmiştir. Bu
nun dışında bir yön, bunun dışında bir yön
tem aramaya lüzum yoktur. Bunu dedik. Bu
nun yerine, marksizm veya faşizm ikame edil
melidir münakaşası Türkiye'de yapılmamalı
dır, Türkiye'de bu münakaşa yapılamaz, ka
nunlarımız mânidir. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar.) Türkiye yönünü seçmiş
tir, dedim. Evet, bu yön gayet iyi bir şekilde 
seçilmiştir. Bunu sabahleyin konuşan Sayın 
Alican teferruatı ile Muhterem Heyetinize arz 
etti. 

Halkın fıkaralığından bahsetmek, onun ça
relerini aramak neden korkulacak bir durum 
olsun, denildi bu kürsüden. 

Muhterem milletvekilleri, sizleri buraya 
gönderen millete hiçbiriniz, «Halkı fıkara bıra
kacağız» mı dediniz? Yoksa, «Türkiye'de fı-
karalığa bir son mu vereceğiz» dediniz? Ben bi
liyorum ki, hiçbiriniz, hangi partiye mensubo-
lursanız olunuz, Türk halkının fıkaralığma rıza 
gösteremezsiniz, rıza göstermiyeceğinizi beyan 
ederek buraya geldiniz. 

Şimdi bu nasıl olacak?., işte buraya geli
yoruz. Metot meselesi. Metot nasıl olacak?.. Di
yoruz ki, Türkiye'nin metodu bellidir. Hür de
mokratik düzen içinde plânlı ve karma ekono
miyle kalkınma olacaktır, diyoruz. Şayet bu
radan bu iddiayı ortaya atanların, ki iddia ken
dilerinin değildir, iddia bu memlekette uzun 
senelerdir hükümetlerin iddiası olarak gelmek
tedir, Türk halkını kalkındırmak ve Türk hal
kını fakirlikten kurtarmak iddiası, Cumhuri
yetimizin temelinde vardır, Batı medeniyetçili
ği ilkesinde vardır. Mesele metot meselesinde. 
Mesele, insan haysiyetini temel alarak mı gide
ceğiz, yoksa zorla mı mutlu yapacağız? (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, insanların zorla 
mutlu yapıldığı yeryüzünde görülmemiştir. Bu 
itibarla Türkiye'nin seçmiş bulunduğu yön ve 
yöntem içerisinde her gün bir adım daha ile
riye gitmesi hepimizin müşterek gayreti ve 
müşterek çabası olmalıdır. Bu yön içerisinde 
mülkiyet esastır. Serbest teşebbüs esastır. Mi
ras esastır. Kamulaştırma istisnadır. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) Şayet bu 
kürsüden temsil edilen sosyalist görüş, kamu-
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laştırmayı esas alıp, mülkiyeti, serbest teşebbü
sü, mirası istisna alıyor ise, biz katiyen bu gö
rüşte değiliz. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Şimdi, Türkiye İşçi Partisinin Anayasa an
layışına dokunmak isterim. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye İşçi Par
tisi yapmış olduğu tenkidde diyor ki : «Biz 
Anayasayı Adalet Partisinin anladığı gibi an
lamıyoruz.» 

Anayasa Kurucu Meclis tarafından yapıl
mıştır. Kurucu Mecliste A. P. nin, şu sıralarda 
oturan hiçbir milletvekili tarafından temsil 
edilmiş olduğunu zannetmiyorum. Kurucu Mec
lis Anayasayı yaptıktan sonra Büyük Türk Mil
letinin tasvibine sunulmuştur. Bu itibarla... (C. 
H. P. sıralarından anlaşılmıyan bir müdahale.) 
Ben de zannetmiyorum, dedim zaten. Yanlış bi
liyorsam özür dilerim. 

Bu itibarla demek istediğim şey şudur; ya
ni Anayasayı biz yapmadık, yapılmasına katıl
madık, binaenaleyh Anayasanın müdafaası bi
ze düşmez diyecek değilim. Muhterem millet
vekilleri, hukuk düzeninde her şeyi kanalında 
mütalâa etmek lâzımdır. Türkiye'de Anayasa 
millet tarafından, Büyük Türk Milleti tarafın
dan tasvibedilmiştir. Ama yüzde 60 ı tarafın
dan tasvibedilmiştir; ama yüzde 65 i tarafın
dan tasvibedilmiştir. Şu anda bu büyük bir şey 
ifade etmez. Demokrasinin karara erişme nok
tası burasıdır. Binaenaleyh, yüzde 40 bunu tas-
vibetmemiştir, biz bu Anayasayı tanımıyoruz, 
tasvibedilmemiş bir Anayasadır, demeyi hukuk 
düzeni ile, hukuk konsepsiyonlan ile, hukuk 
ufku ile bağdaşır bulmam. Bu itibarla Anaya
sanın hazırlanmasında Kurucu Meclisin zabıt
ları tetkik edilmek suretiyle, Anayasamızın 
nasıl anlaşılması lâzımgeldiği hususunda, bil
hassa Türkiye İşçi Partisinin sosyalist düzene 
açık Anayasadan neyi kastetmek istediğini, ne
yin kastedilmesi lâzımgeldiğini yine Kurucu 
Meclisin zabıtlarına müracaat etmek suretiyle 
Yüksek Heyetinize arz edeceğim. 

Diyeceksiniz ki, bunlar bizce malûmdur. 
Ama, Türk halk efkârı umum iyesinin, radyo
lardan dinlenen bu konuşmalarda hiçbir nokta
nın açık bırakılmaması için bunu yapmıya mec
burum. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsünün Anayasa 
anlayışı ile aynı fikirde olmaya, 27 Mayıs Ana
yasasının ruhu ve metni imkân vermemektedir. 
Anayasamız demokratik, lâik, hürriyetçi ve sos
yal bir hukuk Devleti esasını almıştır. 

Maddedeki sosyal kelimesi Türkiye İşçi Par
tisi sözcüsünün iddia ettiği gibi, doktriner sosya
lizme açık bir Anayasanın ifadesi değildir. (A. 
P. sıralarından, alkışlar) Nitekim, bu hakikat 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü Muammer Aksoy'-
un; «Bu Anayasada asla doktrin yoktur, ne dev
letçilik vardır, ne liberalizm, ne sosyalizm, ne de 
her hangi bir izm vardır.» tarzındaki beyanlariy-
le sabittir. Diğer taraftan Anayasanın tümü üze
rinde cereyan eden müzakereler esnasında Ana
yasa Komisyonu Sözcüsü Tarık Zafer Tunaya 
Anayasamız için; «Anayasamız şu veya bu ikti
sadi görüşü empoze etmiyen bir kadrodur. Ana
yasa bir parti programı değildir, öyle ki, bu ta
sarı içinde bir Devletçi de, bir liberal de halk oyu 
ile kendilerini iş başına getirdiğinde program
larını uygulamak imkânını bulacaklardır.» de
mek suretiyle iddialarımızı teyit ve Türkiye İş
çi Partisi sözcüsünün yalnız sosyalizme açık bir 
Anayasa olduğu tezini tekzibetmektedir. Sanı
rım ki, Sayın Aybar, Anayasamızın ikinci mad
desinde ifadesini bulan, Devletin sosyal vasfı, 
ibaresini sosyalizm mefhumiyle karıştırmaktadır. 
Anayasamızın ruh ve esprisine eğildiklerinde an-
lıyacaklardır ki, Devletin sosyal vasfı, esasında 
demokratik nizamın devamlı ve ömürlü olmasını 
sağlıyan bir vasıtadan ibarettir. Kaldı ki, Ana
yasa Komisyonu Başkanı Enver Ziya Karal; 
«Anayasanın birinoi vasfının inkılâpçı oluşu; 
ikinci vasfının da doktrinci bir Anayasa olmayı
şıdır. Anayasamız milletimizin geleneksel tea
müllerini bir defa daha burada tesbit etmiş ol
maktadır.» demek suretiyle bizimle aynı kanaati 
paylaşmaktadır. Anayasa, «Devlet, kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal ve hu
kuk Devleti ilkeleriyle bağdasamıyacak surette 
sınırlıyan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engel
leri kaldırır; insanın maddi ve mânevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlar.» hükmü
nü vaz'etmek suretiyle Devletin temel haklar ve 
görevler hususundaki vazifesini göstermiş olmak
la beraber 11 nci maddesinde de Devlet bu vazi
felerini yaparken, «Kanun, kamu yararı, genel 
ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güven
lik gibi sebeplerle de olsa, bir hakkın ve hürriye-
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tin özüne dokunamaz.» diyerek Devletin temel 
haklar ye ödevler mevzuundaki fonksiyonunun 
hududunu da göstermiştir. Böylece Devlet kar
şısında ferdin sahibolduğu temel hak ve ödevleri 
de teminat altına almış bulunmaktadır. Diğer ta
raftan, Anayasamız 36 ncı maddesiyle: «Herke
sin mülkiyet ve miras haklarına sahibolduğu» ka
idesini koymuş, istisnai ahvalde bu hakların ka
nunla ancak kamu yararı amaciyle sınırlanabi
leceğini ifade etmiştir. Kamulaştırma hakkında
ki 38 nci maddenin gerekçesinde aynen: «Anaya
samız özel teşebbüsü kaide olarak kabul etmiş ve 
ticaret, sanayi her alanda çalışma ve faaliyet hür
riyetini genel surette ilân etmiştir.» demek sure
tiyle kamulaştırma ve Devletleştirmenin, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, istisna olduğunu tesbit 
etmiştir. Bu hallerde de kamulaştırma bedelinin 
gerçek karşılığının ödenmesi, faaliyet ve teşebbü
sün kamu hizmeti niteliği alması ve millî menfa
atlerin bunu gerektirmesi gibi şartları koymak 
suretiyle mülkiyet hakkının asıl ve kamulaştırma
nın şartların tahakkuku halinde istisnai olduğu
nu bildirmiştir. Türkiye işçi Partisi sözcüsünün 
beyanları hilâfına, mülkiyet hakkının kamu ya
rarına her zaman için smırlanamıyacağı esasla
rını açıkça koymuştur. 

Anayasamızın toprak reformu ile ilişkin hü
kümlerine gelince: 37 nci madde, Devlete topra
ğın verimli olarak işletilmesinin gerçekleştirmek 
ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan 
çiftçiye toprak sağlamak gibi tedbirlerin alınma
sı mecburiyetini yüklemiştir. Hükümet progra
mının 33 ncü sayfasında, toprak politikamızın he
defi olarak, ki bu mevzua tekrar döneceğim, ta
rımda topyekûn üretimin artırılması, köylümü
zün toprağa kavuşturulması ve verilecek toprak
la beraber toprağı işleyip geçimini sağlıyabilme-
si için ucuz kredi, alet ve edevat ve diğer vasıta
larla teçhiz edilmesi gerekliliği kabul edilmek su
retiyle Anayasamızın bu hükmü gereği gibi yeri
ne getirilmiştir. Esasen Anayasamızın 37 nci 
maddesinin gerekçesinde, sınırlanmanın totaliter 
rejimlerde olduğu gibi Devlet çiftlikleri yarat
mak ve kolektif iktisadı tesis etmek maksadiyle 
değil, sadece çiftçiyi toprak sahibi yapmak gaye
siyle caiz olduğu belirtilmektedir. Türkiye İşçi 
Partisi sözcüsünün, programdaki Anayasadan do
ğan hürriyetleri, hürriyeti yok etme yolunda kul
lanmaya asla meydan ve imkân vermemek kaydı
nı Anayasayı çiğnemek mânasında teşrih etmesi 

tamamen yersizdir. Anayasanın yirminci madde
sinde ifadesini bulan düşünce hürriyeti Anayasa
nın genel esasları olan Devletin şekline, bütünlü
ğüne, Cumhuriyetin niteliklerine, egemenlik hak
larına uygun olması gibi şartlarla bağlıdır. (A. 
P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) Nitekim 
bu maddenin müzakeresinde komisyon sözcüsü 
Muammer Aksoy; Komünizmi menediyoruz. Ana
yasa insan hak ve hürriyetlerine dayanan demok
ratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne 
uymıyan parti temelli kapatılır, diyen bir Anaya
sa, hürriyeti imha edici faaliyetleri men eden re
alist bir hürriyet anlayışını kendisine temel yap
mış bir Anayasadır. Demokratik olmıyan insan 
hak ve hürriyetlerine dayanmıyan, hukuk Dev
leti olma umdeleriyle bağdaşmıyan düşüncelerin 
ifade edilmesine imkân vermemiştir, demek su
retiyle düşünce ve fikir hürriyetinin de muhteva 
bakımından belirli bir sınırının mevcudiyetine 
işaret etmiştir. 

Binaenaleyh, programdaki düşünce Anayasa
yı çiğnemek değil bilâkis bir Anayasa hükmünü 
benimsetmek ve yaşatmaktır. (A. P. sıralarından, 
bravo sesleri, alkışlar.) Türkiye İşçi Partisi söz
cüsünün iktisadi kalkınmamızın ancak sosyalizme 
yönelmiş plânlı bir karma ekonomi düzeni içinde 
basanla cağı hususundaki düşünceleri Anayasa
nın bir icabı değildir. Anayasanın plânla ilgili 
maddesinin gerekçesinde; plânın muhtevası çe
şitli olabilir. Bu sebeple Anayasada plânın muh
tevasının teyidinden kaçınılmış ve plânın bütün
lüğünün demokratik esaslar çerçevesinde korun
ması ele alınmıştır. Böylece Anayasanın plâna 
dair gerekçesinde de sarahaten belirtildiği gibi, 
plânda esas olan sosyalizme yönelmiş bir karma 
ekonomi vasfı bahis mevzuu değil, bilâkis demok
ratik esaslar çerçevesinde bir karma ekonomiyi 
esas tutan plân vasfı hâkimdir. Türkiye İşçi Par
tisi sözcüsünün bu tarz beyanlarını Anayasaya 
uygunluğu bertaraf, Anayasa muvacehesinde or
taya koyduğu zihniyeti düşündürücü ve bir ci-
hetiyle de tehlikeli bulurum. (A. P. sıralarından, 
bravo sesleri, alkışlar.) Nitekim maddenin müza
keresinde sözcü bulunan Sayın Turan Güneş; 
«Bütün iktisadi faaliyetler Devletin kontrolü al
tına alınmış ve onun tarafından yürütülsün mâ
nasında tam bir plân değildir.» aynen okuyorum, 
cümlede biraz düşüklük var, aynen okuyorum. 
«Plân iktisadi bakımdan neyi ifade edecekse odur. 
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Hükümetler bir plânı olduğu gibi tatbik veya de
ğiştirmek gerekiyorsa değiştirmeden muhafaza et
mek mecburiyetinde olmadığı» yolundaki beyan
ları da plânın her şeyden önce demokratik vasıf 
ve anlamda bulunduğu gereğini ortaya koymak
tadır. 

Muhterem milletvekilleri, diğer bir hususa te
mas etmek isterim. Anayasamızın ruhu ve met
ni hiçbir sınıfın diğeri üzerinde hâkimiyet kur
masına veya bir sınıfın diğeri aleyhinde tercih 
edilmesine hele bir proleterya diktatörlüğüne im
kân vermiyecek şekilde kesindir. Bir taraftan 
Anayasanın dördüncü maddesi; «Egemenliğin 
kullanılması, hiçbir suretle belli bir kişiye, züm
reye veya sınıfa bırakılamaz.» hükmünü koyar
ken diğer taraftan, Anayasanın 12 nci maddesi 
de; «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz.» hükmünü sevk etmiştir. Fil
hakika Anayasamızın dördüncü maddesinin ge
rekçesinde, egemenlik kavramı Devletler Huku
kunda bağımsızlığı ifade eder bir mefhum olarak 
kullanılmış değildir. İç hukukla egemenlikten 
Devlet iktidarının sahibi veya kaynağı anlaşıl
maktadır. Millî Mücadelenin siyasi felsefesi ve 
Anayasa geleneğimize göre, egemenliğin sahibi 
millettir. Egemenliğin kullanılmasının dahi belli 
bir kişiye, zümreye veya bir sosyal sınıfa bırakı-
lamıyacağma işaret etmektedir. Ayrıca dördün
cü maddenin müzakerelerinde komisyon sözcüsü 
Turan Güneş aynen: «Bu madde egemenliğin bir 
sınıfta tecelli etmesini doktrin olarak müdafaa 
eden, daha sarih bir ifade ile arz edeyim, prole
terya diktatörlüğünü savunanlara karşı konul
muş bir hükümdür. Seçim olur, işte millî hâkimi
yet tecelli etti denir. Fakat iktidarı alan idare
nin rejimi proleterya diktatörlüğünü andıran bir 
rejim olursa Türk Anayasası ve rejimi kabul et
mez. Sınıfların menfaatleri .gibi meselâ sosyalist 
partilerin doktrinleri, münakaşaları maddenin an
lamına girmez. Ama sınıf adına iktidara elkoy-
mak istiyen partileri bu Anayasa kanun dışı et
mekle kalmıyor, hudutlar dışına sürüyor.» de
mek suretiyle... (A. P. sıralarından, bravo sesle
ri, şiddetli, sürekli alkışlar.) sınıf hâkimiyeti hak
kındaki görüşümüzü teyidetmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, tasrih edeyim yan
lış anlaşılmasın; bu fikirler Kurucu Meclisin za
bıtlarından alınmış, ifade Turan Güneş'indir. 
(A. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri; rejim münakaşaları 
yapılmamalıdır, derken neyi kasdettik. Hükümet 
programında, artık rejim münakaşaları yapılma
malıdır, Türkiye yönünü ve yöntemini seçmiştir, 
1961 Anayasası bu yönü ve yöntemi gayet iyi 
çizmiştir. Bunun hür demokratik nizamla Mark-
sizmin mukayesesi yapılarak hangisinin daha iyi 
olduğunun münakaşası millete anlatılmaya çalı-
şılmamalıdır demek istedik. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, bunca dertleri olan 
bu memleketin her senede bir, her dört senede bir 
her gün rejim münakaşaları yapmaya takati yok
tur. (A. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) 
Bu hususu böylece kaydettikten sonra yine Tür
kiye İşçi Partisinin tenkidinde bir şekle, Cum
huriyet Halk Partisi tenkidinde, değişik açıdan, 
değişik bir şekil ve diğer partilerin tenkidlerinde 
yine değişik şekiller alan bir mevzua da işaret et
mek isterim. Bu mevzu yabancı sermaye mevzu
udur. 

Muhterem milletvekilleri, yabancı sermaye 
mevzuu münakaşa edilirken zannediyorum ki, 
kanaatimizce noktai hareket yanlış alınmaktadır, 
noktai hareket yanlış alınmıştır. Nedir alman 
noktai hareket? Yabancı sermaye gelirse bizi sö-
mürür. Mesele, yabancı sermayenin gelip gelme
mesi değil, yabancı sermayenin niçin gelip gel-
memesidir. Muhterem milletvekilleri, şikâyet edi
yoruz; programımıza koyduğumuz hususlardan 
her hangi birisi Türk halkının derdi değildir, di
yebilecek kimse var mı? Yoktur. Biz programı
mızı Türk halkının, Türk vatandaşının, en ücra 
köşelerde yaşıyan Türk vatandaşının dertlerin
den alarak buraya getirdik. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar.) Şimdi, nasıl çıkacağız bu 
işin içinden? Diyoruz ki, bir görüş diyor ki, bu 
kadar, şeyi va'dettiniz, her halde bunun içinden 
yabancı sermaye ile çıkacaksınız. Nereden çıka
rıyorsunuz bunu; bu nereden çıkıyor? Buna ait 
en ufak bir ima var mı programımızın içinde? 

Muhterem milletvekilleri, millî menfaatler ve 
yabancı sözünü ederken çok dikkatli olmamız lâ
zımdır, çok dikkatli olmamız lâzımdır. Yabancı 
sermaye bize lâzımdır derken, millî menfaatleri
miz için lâzımdır diyoruz. Sömürülmek millî men
faat mi? Öyle ise kim diyor Türkiye'yi sömüre-
cek yabancı sermayeyi Türkiye'ye getirin diye? 
Böyle diyen birisi var mı? Varsa ben de, benim 
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grupum da, benim partim de Türk Milleti de bu
nun karşısında dır. (A. P. sıralarından, bravo ses
leri, şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, Yüksek Huzuru
nuzda bu meselenin enine, boyuna tartışılmasın
da ve bizim görüşümüzün bütün çıplaklığı ile 
bilinmesinde, Muhterem Heyetinizin bundan böy-
leki mesaisine yardımı olacağı kanaatinde bulun
duğum için bu mevzuu ariz ve amik münakaşa 
etmek isterim. Evvelâ şunu kaydedeyim muhte
rem milletvekilleri; dünyanın hiçbir yerinde bir 
ülkeyi yabancıların gelip kalkmdırıverdiği görül
memiştir. Dünyanın her ülkesi ancak kendi gü
cü ile kalkınır. Kendi alın teri ile kalkınır. Bu
nun başka yolu varsa, bilen varsa bu kürsüden 
gelip söylemesi lâzımdır. Ama diyoruz ki, artık 
1945 senesinden sonra yani İkinci Dünya Har
binden sonra dünyanın bir numaralı meselesi ha
line gelen kalkınmanın artık Garp memleketlerin
de olduğu gibi, yüz senede yapılacak işleri, yüz 
senede yaparak mümkün olduğuna kaani değiliz. 
Diyoruz ki; ben demiyorum, ben isim vermiyece-
ğim, ben de o kanaatteyim, diyoruz ki, yüz sene
de yapılacak işler, kalkınma felsefesinin birinci 
ve temel şartı 100 senede, Garbın yüz senede ya
parak geldiği işler 10 senelere sıkıştırılmak mec
buriyetindedir. 

Bu bir mecburiyet mi1? Evet. Hiç kimse Türk 
halkına, biraz daha fukara durun, diyemez. Bi
raz daha cahil durum diye hiçbir kimse diyemez. 
Bunların zamanı geçmiştir. Öyle ise Garbın 
300 senede yaparak geldiğini Türkiye üç dakikaya 
sığdırmak mecburiyetindedir. Bununla da kal
mıyor. Ben düşüncelerimi söylüyorum muhte
rem milletvekilleri. Ben sadece bu işteki isti
kâmeti söylüyorum. Ve bunu söylememdeki 
m aksak da şudur; biz bu gönülle işe gelmiş in
sanlarız, gayret ederiz, çalışırız, milletin tas
vibine mazhar olursak gayret etmeye devam 
ederiz. (A. P. sıralarından bravo sesleri alkış
lar) Şayet büyük Türk Milletinin, o büyük ha
kemin, o şaşmıyan âdil hakemin - bizim düşün
cemiz budur teveccühüne mazhar olmazsak, bu 
memleketin teveccühüne mazhar olmuş çocuk
ları gelir bu işi yürütürler. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri ve alkışlar). Bunu böyle anlamaya 
mecburuz. 

Yabancı sermaye meselesinin çok istismar 
edildiğini gördük. Muhterem milletvekilleri da

ha evvel Senatoda da arz ettim. Huzurunuzda 
bu mevzuu konuşurken şu hususu bir Âmeııtü 
gibi arz ediyorum, biz Türk Milletinin bir 
damla alm terini ve Türkiye'nin bir çakıl taşını 
kimseye verecek insanlar değiliz. (A. P. sırala
rından, bravo sesleri, alkışlar) Neden sömür-
telim Türkiye'yi? Türkiye sömürülürmüş. Tür
kiye'yi fukaralıktan kurtarmak için yola çıkaca
ğız, Türkiye'yi sömürteceğiz. Neden?... 

Muhterem milletvekilleri; Türk kafasının 
Türkiye'nin menfaatinin nerede olduğunu nere
de olmadığını ayırdedemiyecek kadar izana sa-
hibolmadığı kanaatinde miyiz? (A. P. sıraların
dan, asla sesleri) Öyle ise şu sömürme işine bir 
son verelim. Sömürülmc ve sömürme isine bir 
son verelim. Bu, bizim memleketimizin lûgatm-
da yer almamalıdır. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar) Cumhuhiyetin kurulduğu gün
den bu yana - Cumhuriyetten evvelinin hesabını 
tarih yapar - Cumhuriyetin kurulduğundan bu 
yana gelmiş geçmiş, hükümetlerin hiçbiri Tür
kiye'yi sömürmemiştir, sömürtmemiştir. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri; yanlış yapılmış iş
ler yok mudur? Vardır. Hükümet demek ic
raat demektir. Hükümet ederken her yaptığı
nız iş doğru mudur? Değildir. Bunlar tecrübe 
hanesine kaydedilecek şeylerdir. Doğru yap
madıysanız, doğru yapmanın yollarını ararsınız. 
İşte bunu diyoruz. Başka türlü Hükümet etme
nin imkânı var mıdır? Hayır, yoktur. Dünya
nın hiçbir yerinde yoktur. Şayet mazide, nere
sinde olursa olsun, mazide hatalı hareketler var
sa, bunlardan intibaha gelip düzeltme yolları 
aranır. Ve bunların, inanmak lâzımdır ki, 
bunların hepsi bu memleketin iyiliği için yapıl
mıştır. Şimdi, yabancı sermaye meselesini bi
raz deşelim. 

Bakıyoruz Türkiye'nin ithalât ve ihracat ra
kamlarına. Ne amandan beri0? 1923 ten beri. 
Bir devre var ki 1931 den 1938 e kadar; bir 
devre daha var ki 1939 dan 1945 e kadar, lehi
mizde. Yani bu devrede sattığımız, aldığımız
dan fazla. (C. H. P. sıralarından bir milletveki
linin alkışı) Ama. Beyefendi biraz sabreder
seniz neticeyi göreceksiniz (A. P. sıralarından 
alkışlar, gülüşmeler) Ben burada sayın millet
vekilleri, ben burada hiçbir iğbirar içinde olma-
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dan meselenin teşriini yapıyorum. Evvelâ bunu 
yapayım; ondan sonra serd edilen mütalâalara 
geleceğim. 

1923 ten 1.931 e kadar geçen sekiz senede hep 
aleyhte, 1938 de aleyhte, 1947 den 1964 e kadar 
da devamlı şekilde ticaret muvazenemiz hep 
aleyhimizde. Yani aldığımız çok; sattığımız az. 
Şimdi muhterem milletvekilleri; nasıl yapacağız 
bu işi; nasıl yapacağız 1 Gayet tabiî ki muhtelif 
yolları var. Yollardan biri; ticaretimizi geliş
tireceğiz. Ticareti ne ile geliştireceğiz ? Evvelâ 
istihsali geliştireceğiz. İstihsâl olmayınca neyi 
satacaksınız? Evvelâ istihsali artıracaksınız. 
Neyin istihsali? Muhterem milletvekilleri, bu 
memleket belki 500 senedir, belki daha çok za
mandır, üzüm, incir, yetiştirir, hububat yetişti
rir. Bununla Türkiye'nin kalkınmasına imkân 
yoktur. Sanayii geliştireceğiz. Sanayi mamul
lerini satar hale geleceğiz. Sonra birim sahadan 
aldığımız, ziraatteki tarımdaki istihsal miktarını 
artıracağız. Böylece hem memleketimizde istih
dam imkânı artacak, hem de satacak mamulü
müz olacaktır. Bu olmadığı müddetçe bu bilan
çoyu kapatmaya imkân yoktur. Bu da kâfi de
ğildir. İstihsalimiz olacak, bunun pazarlan-
masını bileceksiniz, muayyen pazarlara götüre
ceksiniz. O pazarlarda tutacaksınız. Bunların 
hepsi millî ticaret muvazenemizin icabı olarak 
görülüyor. Bununla da kalmıyoruz. Aldığımız 
mallara döneceğiz. Ne yapacağız? Bir kısmını 
ikame etmeye gayret edeceğiz, büyük bir kıs
mını ikame etmeye çalışacağız. Mümkünse hep
sini ikame etmeye gayret edeceğiz. Ama primitif 
bir iktisattır, iptidai bir iktisattır hep satacak
sınız, bir şey almıyacaksmız. Böyle bir şey yok. 
thtalâtımızı azaltalım, böylece dengeyi kuralım. 
Bu da iptidai bir iktisat kaidesi. Yatırım mal
ları almak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmak 
imkânı da yok. Öyle ise ne yapacaksınız? 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye, yapılan 
ilk hesaplara göre, çok nikbin bir hesaptır, 
1972 senesine kadar ticaret muvazenesinde açık 
vermeye devam edecektir. Eğer bunun başka bir 
yolunu bilen varsa; bu sadece benim fikrim de
ğil, Devletin mütehassıslarının da fikridir; eğer 
bunun başka bir yolunu bilen varsa bunu söyle
mesi. bize faydalı, bize yardımcı olması lâzımdır. 
Şimdi, noktai hareket bu. Noktai hareket niye 
yabancı dosluğu olsun; niye yabancı hayranlığı 
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olsun; neden olsun, yabancı hayranlığı? İşte 
noktai hareket bu. 

Muhterem milletvekilleri; şunu arz ediyorum 
ki, Türkiye dışarıya bir müddet daha borçlan
maya devam edecektir. Bir Konsorsiyum var
dır. Konsorsiyumdan bu meblâğları Türkiye 
teinine gayret ediyor. Bunu temin edemediği
miz takdirde muhterem milletvekilleri, Türki
ye'nin kakmmasmı yapmak imkânımız yok. Yok 
böyle bir şey. Bu Konsorsiyumu biz kurmadık; 
ama biz haklı bildiğimiz, doğru bildiğimiz şey
leri, bizden evvelki Hükümetler kurdu diye ret 
mi edeceğiz? Biz bunların müdafaasını üstümü
ze alıyoruz. Doğru bildiğimiz işlerin müdafaa
sını yaparak geleceğiz. Memleket için yapıl
mıştır. Doğru bilmediğimiz Her i de muhterem 
milletvekilleri, bir insaf ölçüsü içinde arz edece
ğiz ki, tecrübe hanesine kaydedilsin. Şimdi, bu 
Konsorsiyuma, Sayın Türkiye İşçi Partisinin 
sözcüsü, düyunu umumiye diyor. Düyunu umu
miye. Bunu anlamaya imkân yok. Biz bunu 
böyle kabul etmiyoruz. Yine burada, \m mese
lelerin ariz ve amik tetkikinde, bir Konsorsiyum 
methiyesi de yapmıyoruz. Ama bugün için alet 
budur, bugün için kaynak budur, yarın başka 
kaynaklar bulursak, başka yollar, başka imkân
lar bulursak, Türkiye için en menfaatlisi ne ise 
onları ararız ve şayet anlaşmaya ihtiyaç gösteri
yorsa1 Muhterem Heyetinize getiririz. Ama bu
gün bizim devraldığımız bu düzenin şu anda 
bir düyunu umumiye olduğunu kabul etmiyo
ruz. 

Bu münâsebetle bir münakaşa daha yapıldı; 
Devletten devlete yardım, hususi sektörden, hu
susi sektöre yardım. 

Muhterem milletvekilleri evvelâ şurasını arz 
edeyim; ben de bu kürsüden ilk defa duyuyo
rum; sızan haberlere göre, dendiğine göre - bu 
haberlerin nereden sızdığını da bilmiyorum -
Devletten devlete yardım yerine, hususi sektör
den hususi sektöre yardım yapılacakmış... Şu 
anda böyle bir şey mevcut değildir. Mevcut 
olursa, biz demiyoruz ki bunu kabul ederiz. Ba
kalım nedir, ne değildir. Farazi bir şey üzerin
de benim, Hükümetimizin Başbakanı olarak bu
radan gelip mütalâa yürütmemi doğru bulmaz
sınız. Bundan, sakın biz böyle bir şeye hahişkâ-
rız mânasını çıkarmayınız. Sadece mesuliyetinin 
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ağırlığı, mesuliyetinin irdrâki içinde bulundu
ğum için böyle konuşuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; bir de şu özel ya
bancı sermaye konusuna dokunalım. Özel ya
bancı sermaye, T. 1. P. in mütalâasına göre, 
mutlaka sömürmek için gelirmiş. Gayesi o ola
bilir. Gelen o, kabul eden sizsiniz. 

Sömürmiyeceğini kabul edin. Buna da mı 
razı değilsiniz1? Sizi sömürmiyeceğini kabul 
edin. Eğer bu sıfırsa, sizi sömürmiyecek olan 
sıfırsa, hiç yabancı özel sermayeyi kabul etmez
siniz. Niçin kaide olarak mutlaka, yabancı özel 
sermaye memleketi sömürür, diyorsunuz da, ni
çin kaide olarak bu kadar fukara, bu kadar 
derdi çok, bunları iyi söylüyorsunuz. Nasıl ola
cak bu işler? Nasıl kurtulacak benim köylüm? 
Nasıl kurtulacak benim işçim? Bunları söylü
yorsunuz. Hemen yabancı özel sermaye maaşı 
mı bağlıyacağız bunlara? Sokaklar işsiz dolu, 
nereden bulacağız bu kadar insana işi? İş im
kânları açmaya mecbursunuz. Peki, Almanya'
ya gönderdiğimiz işçiler, Almanya'da Alman 
sermayesinin kurduğu fabrikada çalışmıyor 
mu? 

Muhterem milletvekilleri; işsizliği önleme
niz lâzımdır. Öyle ise biz ne diyoruz? Türkiye'
yi sömürmiyecek yabancı sermayeyi niçin bir 
tabu halinde görüyoruz? Biz böyle görmüyoruz. 
Türkiye İşçi Partisi nasıl görürse görsün, biz 
memleketimize ve milletimize faydalı olan işler
de tereddüt göstermiyeceğiz. Bildiğimizi ve dü
şündüğümüzü, millete faydalı gördüğümüzü 
yapmaya devam edeceğiz. (A. P. sıralarından, 
bravo sesleri, alkışlar). 

Sayın Halk Partisi sözcüsü diyor ki ; biz ne 
düşmanız, ne hayranız. E... kim hayran? Zan
nediyorum ki, bu ekstremleri koymak için bu 
söz söylenmiştir, iki hattını. Türkiye'de yaban
cı sermayeye kim hayran? 

Şayet bir gün bu memleket yabancının hiç
bir şeyine muhtacolmadan bütün millî gücü ile 
yaşamak imkânını bulursa, böyle bir günü mut
lu bir gün addetmek lâzımdır. (A. P. sırala
rından, bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi bakalım; 1960 dan 1965 e kadar ne 
olmuş, özel yabancı sermaye? 1 094 160 434 li
ralık talep gelmiş. Bunun 706 milyon lirası ka
bul edilmiş, müsaade edilmiş; fiilen de 288 mil
yon lirası gelmiş. Yani takriben ;% 35 i falan. 
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Muhterem milletvekilleri; görüyorsunuz ki, 

hemen yani sömürmek üzere olanlar da bir tat
lı lokma diye Türkiye'yi yemek için hazır vazi
yette değiller. İşte vaziyet ortada. Hepsi 30 mil
yon dolar gelen yabancı sermaye. Belçika'ya 
beş senede gelen 600 milyon dolar. Nasıl yapa
cağız bu kalkınmayı? Birtakım şeyleri, dogu-
matik olarak apriori olarak peşin hükümlerle 
biz bunları istemeyiz mi diyeceğiz, yoksa her 
hali kendi içinde tetkik edip, faydaları ve mah
zurlarını ayırıp, faydalı olanlarını Türkiye'ye, 
Türkiye'ye faydalı olan meseleleri kabul mü 
edeceğiz? Zannediyorum ki, ikincisi aklî ve 
mantıkidir ve memleekt menfaatlerine, millî 
menfaatlerimize uygundur, çünkü daha çok 
kimseye ekmek, daha çok kimseye katık, daha 
çok kimseye iş imkânı verir. 

Muhterem milletvekilleri, hiçbir yanlış an
lamaya, iltibasa meydan olmasın; biz burada 
yabancı sermayenin müdafaasını yapmıyoruz. 
Bizim yaptığımız şey, Türkiye'nin kalkınması
nın müdafaasıdır, bunun yollarının müdafaası-
dır. Bir yabancı sermaye kanunu vardır. Büyük 
Meclisiniz bu kanunun kaldırılmasına karar ve
rirse, irade sizin, bunu millet bize vermiş, karar 
verirse bunu kaldırırız ve hiçbir yabancı ser
maye Türkiye'ye gelmez. Ama biz bu kanaatte 
değiliz. 

Bir hususta daha mutabık değilim; denildi 
ki - yine Türkiye İşçi Partisi mümessillerinden 
biri tarafından - bizi yabancılar düşünür. Ne 
münasebet? Bizi, biz düşünürüz. Nereden çıka
rıyorsunuz bunu? Biz bu kadar zavallı mıyız? 
Bizi başkaları düşünecek. Nerede görülmüş bu? 
(Türkiye İşçi Partisi sıralarından yok böyle 
şey, söylemedik sesi) Evet. dün söylediniz, not 
var. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi, yabancı sermaye mevzuunda 
bir iki hususu daha arz etmek isterim. Ne diyo
ruz; kapitülâsyon olmasın. Kim razı olur kapi
tülâsyona? Kapitülâsyonun ne olduğu belli de
ğil mi? Neden olsun kapitülâsyon? Kapitülâs
yon devrini geceli yarım asırdan fazla olmuş, 
bir kuşak yetişmiş. Kim razı olur kapitülâsyo
na? Kimse razı olmaz. Muhterem milletvekil
leri; hepinizi tenzih ederim, hiçbiriniz kapitü
lâsyona razı olmazsınız. Millet de razı olmaz, 

— 279 — 



M. Meclisi B : 9 9 . 11 . 1965 O : 2 

hiç kimse razı olmaz. Öyleyse neden memleke
tin menfaatine olabilecek bâzı şeyleri, kapitü
lâsyon olur diye bir şeyin içine sokuyoruz? 
Sokmryalım, yapmıyalım, aklımız, iz'anımız yok 
mu ? 

Biz diyoruz ki; sermaye fıkdanı sebebiyle 
uzatomaıdığıımi'Z, yapamadı ğnmuz birtakım saba
lara yabancı sıermaye gelebilir. Şartlarını tetkik 
ederiz. Memleketimizin millî menfaatlerine uygun 
ise kabul öderiz. Nedir bu sahalar? İhracattı ar
tırıcı imkânlar. Nedir bu sahalar? İthalât ikame
si yapan imkânlar. Nedir bu saunalar? Yeni iş im
kânları açan sahalar. Bunlar olabilir, niçin olma
sın. Ve yinıe diyoruz ki programlımızda; kâr mut
laka pılâforne edilmelidir. Yanri büyülk kârlara sa-
Mbolurisa, bunun hepsini döviz olarak götürme • 
ineli. Bunlu neden istiyoruz? Memleketin servet
leri döviz olarak dışarıya gitmesin diye. Bu kâr
dan artan miktarları, plâfone edilenden artan 
ımikıtarları, vergisinden vesıaireden artan miktar
ları, memlekette yatırıma kullansın. Hayır, ya
bancı sermaye zincirli buyurmuş memleketlte. 
Böyle bir mütalâa scrd edildi. Muhterem mil
letvekilleri, bu şekildeki kârları bankalarda blo-
Ike tutmak mı daıha iyi, tranlsıfer ötmek mi daha 
iyi, yoksa yeni iş imkânlarına, yeni kaızanıç im
kânlarına, ımıemileketteki yeni serviet imkânları
na yatılmak mı daha iyi? Bumu diyoruz biz. 
Onun için dedim ki koniuşmaımda; bir prensip, 
bir hali hususi olarak mütalâa edilerek, halin şart
ları bilinmeden, 'halin huısuslyetlleri bilinmedlen 
bir münakaşanın içine girildi. Biz dedik mi ka
pıları açalım, ne kadar yabancı sermaye varsa 
ıgelsin?... Mulht'ereim milletvekilleri, ısiormayenin 
ne kadar nazik birşey olduğunu hopiniz bilirisi-
niz. Güven olmıyan, itimat bulunmıyan rejim 
sıkıntıları, rejim buhranları olan memlekete ser
mayenin gittiğini görmek de zordur. Allaha bin 
şükür Türkiye bu memleketler arasında değil
dir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

ŞimdÜ bir hususu dalha açmak isterim. De
nildi İd, biz kapiıtaliıstmişiiz. Billhaısısa grupun, 
Yüksek Meclisin bu kanadına bakarak, biz kapi-
talistmişiz. Öbür kanatlara da bakarak, kapita-
liisıtliğin ağır bastığı, tabiri kullanıldı. Muhte
rem milletvekilleri, biz yaızıyoruz, Hükümet prog
ramımıza koyuyoruz, söylüyoruz, diyoruz ki, 
10 >neu aısnn kapitalist düzenli bitımiişıtir. Bunla
rın hepsini söylüyoruz. Ama hayır, siz kapita

listisiniz, biz de sosyalistim. Biz böyle bir tasnife 
girmeyiz. Bizim yönümüz bellidir. Yönümüzü 
«söyledim. Biraz Sonra yönümüzün ağırlığını da 
ısöyliycceğlm. Nereye ağırlı'k veririz? Onu da 
ısöyıliyeoeğim. Hiç ımeralk etmoyinik;. 14,5 (saat 
Iben dinledim, söylıeldıiğiim. şeyllerde, inle söylediy
seniz hepsinü nokta nokta açmaya, izah etmeye, 
bu kadar büyülk bir ylükü bize yüklerken hükü
met olarak, Muhterem Heyetinizi tenvir etmeye 
mecburum. (A. P. sıralarından bravo sesleri, aJl-
kışlaa'.) 

Muhterem milletvekilleri; müteaddit kere
ler söyledim, bizim «izm» lerle işimiz yok. Tür
kiye'nin «izm» lerle işi yok. (A. P. sıraların
dan bravo sesleri, alkışlar.) Ne demiş Büyük 
Atatürk? «Türkiye kendi şartlarına ve imkân
larına has bir iktisadi sistemle kalkınacaktır.» 
Bizim yolumuz bu. İstenildiği zaman Atatürk'
ün arkasına sığınmak, istenildiği zaman da 
Atatürk'ün söylediği temel, kaideleri unutmak. 
Bu, bizim işimiz değildir. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Bir hususu daha arz etmek isterim. Yine 
bu kürsüden söylenildi; Meclis tuıtunıaklarına 
geçti. Sayın Alican da sabahleyin bunun üzerinde 
durdu. 35 milyon lira demir tüccarlarının cebine 
girmiş. Muhterem beyefendiler, bunu bir ihbar te
lâkki edebilmem için, kimin cebine girmiş, nasıl 
girmiş, neden girmişi bilmem lâzım. Yok, fara
zi birtakım hesaplarla, yanli kâr etimemesi lâzım
dı, kâr etti şeklindeki birtakım hesaplarla ortaya, 
ipotetik, farazi bir model konuyorsa o za
man, işte bunu söylüyoruz biz. Böyle biır atmos
ferde kalkınma olur mu? Böyle bir atnüo.s fende 
kalkıınima olmaz. Simidi mea ediyorum, bu id
diayı yapan muhterem m illetivekilinden; bunu 
bu 'kürsüye getirsinler, bir vsual takriri şeklin
de getirsinler veyahut da bir- ihbar olarak Hü
kümete fikir- vererek ıbildirsinller. Takllbedece-
ğim, tahkik edeceğini. Şayet mesulü varsa, 
Cumhuriyet Hüküm etlini n kaınun'lan - aşiret 
devleti değiliz - Oumfhumyot Hüküm etinin ka
nunları neyi icalbediyorsa, >onu yaptıracağın]. 
(A. P. sııralari'nda.n 'bravo sesleri, sürekli alkış

lar. ) 
Türkiye İşçi Partisinin yine program tenki

dinde bir uyanık kuvvetlerden Ibaihs e diliyor. 
«Uyanık kuvvetler.» Tâbire dikkat ettiniz mi 
muhterem milletvekilleri? Uyanık kuvvetler, 
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ııyaıniik io.lmiy.ain /kuvvetle*", oalrill /kuvvetler, göl
ge 'kuvvetler, zinde kuvvetler... Artık bunlar 
son bulmalıdır muhterem milletvekilleri, bir 
son 'bulmalıdır. (A. P. sılalarımdan alkışlar) 

Bir hususu arz ediyorum: Tarihî 'bir vazife
nin içindeyiz. Devletin emndlyeti sadece /benim 
mesuliyetim değildir. Devletin elmnilyeti biziın 
Hükümetimizin mesuliyeti değildir. Devletin 
emniyeti 'benlim grupumıun, benlim partimin me
suliyeti değildir ımulhterem milletvekilleri. Dev
letin emniyeti hepimizin mesuliyetidir. (A. P. 
sıralarından briavo sekleri ve -all'kışl.aır.) Bu 'mev
zuu biraz sonra daha >ariz ve amik, başka bir 
/müta'lâıa dölayısi'yle münakaşa edeceğim. Ar
tık milletim içinde birta'kım kuvvetler aramayı 
bırakalım. Türk Milleti tek vücuttur, Büyük 
Atatünk'!ün sözü, «yekparedir» Türk: Milletini 
birtakım sıınıflana, bintokım kuvvetlere, birta
kım anasıra bölmeye hiç. kimsemin hakkı yok
tur. (A. P. sıralarımdan bravo sesleri, alkışlar.) 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden başka, Türk 
Milletlimden başka, İd, Türk Milletimin vekâle
tini taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
başka, evvelâ Türk Milleti ve sonra da Türki
ye Büyük Millet Meclisi, buımın üstünde bir 
kuvvet düşünmek, bunun üstünde bir kuvvet 
vehmetmek, bunun üstünde birtakım hayallere 
kapılmak, zannediyorum ki, demokratik düzen 
içimde ciddî bir işle 'meşgul olmak 
değildir. Bu itibarla muhteırtclm meclisimiz 
l'O Ekim 1965 seçimlerimi yaparak' gelmiş olan 
muhterem meclisimizin tarihî bir vazifesi var
dır, bu büyük Meclisin itibarımı her şeyin üs
tünde korumak, bu büyük Meclisi herseye 'muk
tedir, ki, öyledir, h enseye muktedir olanak mu
hafaza letme'k. 

Muhterem milletvekilleri; simidi bir hususa 
daha temas edeceğim. Şayet peyk olmadan ya
şamak işitiyorsak, ki, hiç kimse Türkiye Devle
tini kimsenin peyki olarak görmiyecektir, a;ma 
peyk olmadan yaş'aima.k istemiyorsak, (mutlaka 
kalkınlmamız lâzımıdır. Binaenaleyh, mümkün 
olam her kaymaktan, millî menfaatlerimizin ica-
b ettirdiği sekilide faydıalammiak peyk olmama
mın yollarından biridir. Bunun böyle mütalâa 
edilmesi lâzımdır. Sonra durun bakalım, biz 
faydallamalı'm dedik de herkes torba torba, hey
be heybe para ile karşıimıza gelmedi İd. Daha 
bir şey yio'k orta yerde. Bir prensip meselesini 
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münakaşa ediyoruz. Prensibi de bir yere, bir 
noktai harekete bağlıyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, muhterem 
milletvekilleri, bu mümıaseb etile bir hususu aç
mak isterim. O da şudur; öziel 'teşebbüs mevzu
unu arz edeyim. Özel teşebbüsten ne anlamak 
lâzımdır: özel teşebbüsten, bir memleketin var
lık sahibi, 'z;engim insanlarını anlamak düşünce
si yanlıştır, özel teşebbüs bu değildir. Özeli te
şebbüs, bir memleketin işçisine, bir meımleketin 
esnafına, bir ımemlekeıtlin hür teşebbüs erbabı
ma, yani çalışması, kabiliyeti, zekâsı, mahareti 
olan her Türk vatandaş un a Anayasaya ıgöre 
kazanmak, çalışmak, zengin 'Oİmıak yollarımın 
ve firsia.tla.nnnn açık olduğu anlaşılmak lâzım
dır. Bizim laınlayışımız budur, muhterem millet
vekilleri1. özel teşebbüs dediğimiz zıaımaın 500 
tüccarın ve s an ay1! cimi/n korummıasını anlamak 
yanlıştır. Kaldı ki, mademki Türkiye Cumhuri
yeti sınıf sızdır, yekvücuttur, biz Türk Milleti
mi işçisi ile, köylüsü ile, çiftçisi ile, esnafı ile, 
şehirlisi İle, kasabalısı ile, tüccarı ile, sanayici
si ile, ziraatçısı ile yekvücut bir millet addedi
yoruz. Hepsinin (menfaatlerini, kanunların çer
çevesi dâhilinde 'korumak bizim vazifemizdir. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) Şayet kanunlarda, 
birisinin lehine, diğerinin aleyhime hükümler 
Varsa, işte kanun yolu açıktır. Muhterem Mec-
1 isiniz bumlları tashih etmek liçin buradadır. 
Eğer işlemiyorsa, eğer tüccardan vergi alamı
yorsa, niçin tüccardan şikâyet ©diyorsunuz da 
Devletten şikâyet etmiyorsıınuz ? Devlet işlemi
yor diye? Devlet vergi toplayamıyor diye? Ni
çin 'kanumliarımi'Zin kifayetsizliğinden şikâyet 
etmiyoruz? Muhterem milletvekilleri, biraz son
ra bu mevzua temas edeecğilm. Bir tüccar 'züm
resinin, bir sanayici zümresinin; zannediyor 
musunuz ki, biz buradan, bu zümrelerim avu
katlığını yapıyoruz? Biz Türk Milletinin avu
katlığını yapıyoruz. (A. P. Sina'larından alkış
lar.) Yalnız Türk Milletinin avukatlığını de
ğil, 'Türk Hukuk Devletinin avukatlığını yapı
yoruz. (A. P. sıralarımdan bravo sesleri) İsim 
vermeden, şahıs zikretmeden; şu zümre böyle
dir, bu zümre böyle değildir, .bu zümre şöyledir 
elemeyi insafla kabili telif bulmaya. imkân yok
tur. Zaman, mekân, şahıs <ve hâdise zikretmek 
lâzımdır. Eğer yaygın bir durulm varsa, muhte
rem heyetinizin, - M, hükümetleııün de vazifesi-

http://io.lmiy.ain
http://firsia.tla.nnnn
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dir - muhterem heyetinizin gerefcli 'kanunları 
getirmesi, çıkarması, icranın eüine vermesi lâ
zımdır; «aliniz 'bunları icra ediniz» diye. Başka 
türlü bir Hükümet düzeni tasavvur edilebilir 
mi? Edilemez... 

Şimdi diğer konuya geçmek üsftiyorum. Bu 
da seçim kanunlarıdır, muhterem milletvekille
ri. Bir defa şurasını arz edeyim; Sayın Alican 
tenkidini yapıarken, bir art düşünce yoksa, diye 
bir kayıt koydular. Biz hiçbir art düşüncenin 
insanı değiliz. Demin arz ettim muhterem mil
letvekilleri, biz seçim kanunlarında değişiklik 
yapmak lâzımdır diye ne zaman dedik? Seçim
lerden evvel. Biz o zaman seçimi kazanıp iktida
ra geleceğimizden yüzde yüz emin mi idik? Kim
se seçimin neticesinden emin olamaz, hiç kimse 
olamaz. Peki, neden dedik? İktidara geleceğimiz 
mutlak, senelerce kalalım diye mi dedik? Ge
leceğimiz belli değildi ki, böyle diyelim, öyle 
ise noktai hareketi başka yerde aramak lâzım
dır. Noktai hareketin başka yerde aranması için 
ortada deliller vardır. Orta yerde sebepler var
dır. Orta yerde ikna edici bir takım vesaik var
dır.' 

Muhterem milletvekilleri, geliniz hep bera
ber şu seçim kanunları meselesini tetkik ede
lim. Ondan sonra da noktai hareketimizi arz 
edeceğim. 

anayasamız var. Ne diyor Anayasamızın 
55 nci maddesi?. «MADDE 55. — Vatandaşlar, 
kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seç
me ve seçilme hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli ge
nel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre 
yapılır.» 

Grörülüyor ki seçimlerin rejimle, Anayasa ile 
ilgili esasları bunlardır. Nispî temsil veya ek
seriyet usulü sadece seçim kanunlarında yer 
almıştır. Seçim kanunlarını kim yapmış? Ku
rucu Meclis, Anayasayı yapan Meclis. Ne de
miş? Senatoda ekseriyet sistemi olsun, Millet 
Meclisinde nispî temsil sistemi olsun. Kaç sene' 
geçmiş bunun üzerinden? Henüz dört sene. Ne 
Ne olmuş seçim kanunları? Kurucu Meclisin 
koyduğu esbabı mucibede, bu esbabı mucibeye 
aykırı hiçbir şey çıkmadan, hiçbir tatbikat 
görmeden, bunun mahzurları orta yerde olma
dan, seçim kanunları değiştirilmiş. Biz ne yap-
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I mışız bunlar değiştirilirken? Değiştirmeyiniz 
demişiz. Zabıtlar ortadadır. Şu kürsüden konu
şan Talât Asal arkadaşımızın ve bu Parlâmen
toyu terkeden heyetin hareketini ben de bili
yorum. Zabıtlar ortadadır. Neden demişiz? De
mişiz ki; İstikrarlı Hükümete mâni olacak bir 
düzen getiriyorsunuz. Diyorlar ki şimdi bize, 
seçimi kazandınız, tek parti kazanabiliyormuş.. 
Biz kazandık diye hep tek partinin kazanması
na imkân var mı? Sonra kazanmak kolay mı ol
muştur. (A.P. sıralarından, gülüşmeler, bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, aslında seçimi ka-
zaıvuı Adalet Partisi değildir, seçimi kazanan 
Tür* Milletidir. (A.P. sıralarından, bravo ses
leri, alkışlar.) Şimdi müsade buyurun bu mev
zuu tahlil edelim. Neden değiştirilmiştir millet
vekilleri seçimi Kanunu? Arkadaşlarımızdan bâzı
ları birgün milletvekili oldu, ertesi günü millet-

I vekili olmadığı meydana ç.iktı. İşte Afyon'da 
var, diğer yerlerde var. 

I Muhterem milletvekilleri, evvelâ şurasını 
I arz edeyim. Ve hepinizden rica ediyorum, bir 

sistemle seçilip buraya geldik. Hic bir kimsenin 
bakiyeden geldi, şuradan geldi, buradan geldi 

I şeklinde bir tasnif yapmasına hiç bir şekilde 
razı değiliz. Hepiniz Türk Milletini temsil edi
yorsunuz. Hiçbiriniz diğerinden en ufak şekil
de farklı değildir, bizim görüşümüz budur. 
(A.P sıralarından alkışlar.) Nisaplar yapıla-

I rak birtakım neticeler çıkarılarak, sistem de 
I bunu verdi, bir hafta, kimin mebus seçildiği 

belli olmadı. (A.P. sıralaıından gülüşmeler) 
Dana neler oldu, neler oldu, neler oldu.. Bun-

ı lan burada sayıp dökmeye lüzum yok. Bunla
rın hepsini biz daha evvelden söyledik, seçim 
kanunları dolayısiyle. 

Biz dikensiz gül bahçesi yaratacakmışız. 
Munterem milletvekilleri, dikensiz gül bahçesi 
olmaz. Bunu yaratmaya da kimse muktedir de
ğildir. Bizim böyle bir şeye de ihtiyacımız yok
tur. (A. P. sıralarından bravo sesleri.) Bina
enaleyh, zannediyorum ki, bu gibi mütalâalar 
umu'niyetle siyasi konuşmaların içerisinde fikir
leri kuvvetlendirmek için söylenmiştir. Ben o 
mahiyette arz ediyorum. 

Türkiyede noktai hareketimiz, kalkınmayı 
yapabilmemiz için mutlaka kuvvetli hükümet-

| lere muhtacız. Koalisyonları bir tahlil edelim. 
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Dört sene içinde dört tane koalisyon kuruldu. 
Bunlardan üç tanesi sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi liderinin Başkanlığında kuruldu. 4 ncüsü-
nü de biz 4 parti ortak olarak kurduk. 

Muhterem milletvekilleri, günlerdir müza
kere yapıyoruz. Sabahleyin hesap yaptım, bir 
Hükümetin kurulup, en seri şekilde kurulup, 
parlâmentodan geçip işe başlaması en seri şe
kilde yirmigün alıyor. Yirmi günden daha aşa
ğıya bir Hükümet kurmaya imkân yoktur. Oni-
ki ay senede... Yirmi gününü Hükümet kuraca
ğız diye kaybediyoruz. Dört senede dört Hükü
met, seksen gün Hükümet kurmakla kaybettik 
geçen dört sene.. Vakıa.. Şimdi koalisyon me
kanizmasının mühim meselelerde karar verir
ken hep içinden bölündüğünü gördük. Bu da 
vakıa.. Efendim, koalisyon lazımmış, çünkü bir 
parti yanlış yaparsa bâzı işleri, öbür parti bu
nu kontrol edermiş. Bunu, böyle bir mütalâayı 
dünyanın hiçbir yerinde anlamıya, görmiye im
kân yoktur. Muhterem milletvekilleri, demok
rasi, bütün kaideleri olan bir sistemdir. Hükü
metleri kontrol edecek meclisler var, hükümet
leri kontrol edecek efkârı umumiye var, hükü
metleri kontrol edecek basın var, hükümetleri 
kontrol edecek millet var. Hepsi var bunun 
içerisinde. Şimdi, bu neye benziyor? Bu şuna 
benziyor; bir kimseye silâh veriyorsunuz, al di
yorsunuz bu silâhı, cephenin en nazik yerine 
götürüyorsunuz, diyorsunuz ki, burasını müda
faa et. Diyor ki, cephane ver. Cephane, hayır 
diyor, belki döner de beni vurursun. E, düşma
nı nasıl vursun adam? (A. P. sıralarından gü
lüşmeler.) Bu itibarla, geliniz, Devletimizin 
za'fa uğramasına, hükümetlerimizde, kumanda 
zincirlerinde, kumanda vahdetinde birtakım te
cezziye, yanlış yapılır, yanlış yaparlar, hatalı 
iş görürler, şeklinde bir düşünceyle razı olmı-
yalım. îşte seçim kanunlarının esbabı mucibe-
si. Yani seçim kanunlarındaki değişikliğin mu
cip sebebi, millete hizmettir. Sonra deniliyor 
ki, biz yapmadık seçim kanunlarındaki deği
şikliği, Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Söz
cüsü böyle diyor. Meclis yaptı. Ama zaman 
oluyor ki, biz şu şu kanunları çıkardık, diyor
lar. Fakat tenkid edilen bir şeye gelindiği za
man, biz yapmadik. Muhterem milletvekilleri, 
geliniz bir şeyde daha anlaşalım, kanunlar 
Meclisin malıdır. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
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Bir şeyi daha arz edeyim. Seçim kanunla

rındaki değişiklikleri Meclis kendiliğinden mi 
çıkardı? Bu işler kendiliğinden mi oldu? Yok
sa hükümetler olarak, üç tane Koalisyon Hü
kümeti mi getirdi bunları? O zaman yal vardık 
âdeta, geliniz seçim sathımailinde Seçim Ka
nununda değişiklik yapmayınız... Bu, Cumhu
riyet Halk Partisinin uzun senelerden beri id
dia ettiği bir prensiptir, geliniz bu prensibe 
sadakat gösteriniz.. Hayır. Ocak ayı içinde 
Bakiye Kanunu çıktı ve yine Senatonun seçi
mine takaddüm eden günlerde de Senato için 
kanun çıktı. Zannediyorum ki, esbabı mucibe; 
biz iktidardayız, binaenaleyh Senatoda da var
lığımızın olması lâzımdır, aksi halde sıkıntıya 
uğrarız. Bunun için çıktı. Şimdi, bütün bunla
rı bir kenara atıp, seçim kanunlarındaki deği
şikliği getirirsiniz, bu bir rejim meselesidir, so
nuna kadar mücadele ederiz. Bunu insafla ka
bili telif görmüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, burada şunu arz 
etmek isterim. Sonuna kadar mücadele ederiz.. 
Evet. Tahsis de buyurdular; meşru yollardan 
mücadele ederiz. Evet.. Meşru yolun dışında 
bir yol olur mu Hukuk Devletinde? Olmaz. Ga
yet tabiî, güzel. Yalnız ifadeyi dikkatle taki-
bettim; bunlara mutlaka mâni oluruz... iki - üç 
yerde geçiyor bu. Eadyoda ve bir diğer yerde 
geçiyor. «Buna mutlaka mâni oluruz.» 

Muhterem milletvekilleri, geliniz bir şeyde 
mutabık kalalım. Demokratik düzen, zincirle
me şekilde bütün meseleleri içinde halleden bir 
düzendir. Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
kanunlar çıkar. Bu kanunlar Anayasaya uygun 
değilse bir buhran doğar mı? Doğmaz. Niçin? 
1961 Anayasası bunun cevabını getirmiştir. 
Gidersiniz Anayasa Mahkemesine. Anayasa 
Mahkemesi bunu kabul ederse, yani Anayasaya 
uygundur derse, kanun kanundur. Anlamadım; 
«mutlaka mâni oluruz» dan kastedilen şey ne
dir? Herhalde budur. Bunun dışında bir şey 
anlamıya imkân yok. Tabiî herhalde budur, 
başka bir şey olamaz. 

Muhterem milletvekilleri, işte burada diyo
rum; geliniz Devletin emniyeti dediğimiz şey
lerin üstüne birtakım imalarla gölge düşürmi-
yelim. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar.) 
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Şimdi, bir de şu hususu arz edeyim; sayın 
sözcü diyor ki. buna mutlaka mâni oluruz. Biz 
muhalefette iken, bizim doğru olduğunu iddia 
ettiğimiz şeyleri yapamıyacağız, çünkü gücü
müz yok.. Biz iktidara gelince, sayın sözcünün 
temsil ettiği parti, yaptırmıyacak. Biz doğru 
bildiğimiz şeyleri ne zaman yapacağız?.. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) Bunu 
demokratik bir zihniyet addetmediğimi ve bu 
sözlerin de bir nevi siyasi spekülâsyon, siyasi 
polemik olarak alınmasını rica edeceğim. Baş
ka türlüsünü düşünmeye imkân yok. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bir hususu 
daha arz edeyim. Bizim iktidarda kalmamız 
için seçim kanunları vesaire ile oynamıya hiç 
ihtiyacımız yok. Biz gideriz Türk Milletinin 
karşısına. Siz de aynı şeyi yaparsınız. Bütün 
partiler de aynı şeyi yapar. Meydanlara gide
riz, kahvelere gideriz, salonlara gideriz, fikir
lerimizi söyleriz. Ama demeyin mavi boncuk 
gösterdiniz diye. Zannediyor musunuz ki, Türk 
Milletini aldatmıya imkân vardır1? (A. P. sıra
larından alkışlar.) Olur mu böyle şey? (A. P. 
sıralarından bir ses : «Aldatma imkânı olsaydı, 
onlar aldatırdı.») 

Biz bunu yaparız, Türk Milleti gider sandı
ğın başına, atar reyini. Kimi iktidara getirirse 
o gelir. Bizi getirirse biz geliriz. Getirmezse 
muhalefet vazifemizi yaparız. 

Sayın sözcü buyuruyorlar ki, biz helâl rey
lerle muhalefete geldik. Kabul etsinler ki, helâl 
reylerle do biz iktidara geldik. (A. P. sıraların
dan alkışlar, diğer sıralardan gülüşmeler) 

Şimdi burada bir hususu daha arz edeyim, 
muhterem milletvekilleri. Bu seçimlerde 500 000 
reyin iptal edildiği bir vakıa mı? Vakıa. Bunu 
neye atfediyorsunuz? Sisteme. Bir tek reyin da
hi kaybolmaması esbabı mucibesiylc getirilen 
kanun 500 000 reyin kaybolmasına sebebolmuş
tur. Millî iradenin tam tecelli etmesini istiyor 
musunuz? Gayet tabiî. Bunun aksi var mı? O 
halde geliniz bizim esbabı, mucibemize siz de ilti
hak ediniz. 4 milyon insan sandığın başına gel
medi mi? Evet, gelmedi ya. Niçin gelmedi? Bu
nun sebeplerini araştıralım. Muhterem milletve
killeri, hiçbir art düşüncemiz .yoktur. Hiçbir şe
yin peşinde değiliz. Sadece bir şeyin peşindeyiz; 
Türkiye'de istikrarlı hükümetler olsun. Türkiye 
her gün bir gün evveline nazaran daha ileri git

sin, huzur içinde olsun, emniyet içinde olsun, iş
sizlik, güçsüzlük önlensin. İşte istediğimiz şey 
bu. Ve bunun için seçim kanunlarında değişiklik 
isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, secim kanunların
daki değişiklik huzurunuza getirilecektir, (ieti-
rildiği zaman ariz ve amik münakaşasını tekrar 
yapacağız. Başka yolu yok. Bu itibarla müsaade 
buyurursanız ben seçim kanunları ile ilgili iza
hatımı burada keseyim. Yalnız bir hususu ilâve 
edeyim; bizim, muhalefeti ne Meclisten, ne de 
Senatodan silmek gibi bir arzumuz yok. O zaman 
demokrasi olmaz. Ne yapacağız kendi başımıza? 
Böyle bir şey olamaz. Size şunu da arz edeyim; 
birtakım zihinler bulandırılıyor ekseriyet siste
mine dönülmiyecektir, muhterem milletvekilleri. 
Ekseriyet sisteminin doğru olduğunu biz de ka
bul etmiyoruz. Ama geliniz Kurucu Meclisin ge
tirdiği sisteme dönelim. Büyük emek çekilmiştir 
üzerinde. Demin de arz ettim, emeği siz çekti
niz. Burada bir zihniyeti daha tahlil etmem lâ
zım; bunda da anlaşmamız lâzım. Deniyor ki; 
siz milletin % 53 reyini alıp geldiniz biz de 
% 47 sini alıp geldik. Muhterem milletvekilleri 
% 47 yi alıp gelen muhalefettir. Beş partidir. 
Binaenaleyh, Halk Partisi Sözcüsünün, biz 
% 29 u aldık, geldik demesi lâzımdı. (A. P. sı
ralarından, bravo sesleri, alkışlar) Kendisine 
acaba diğer parti grupları her hangi bir yetki 
verdiler mi, % 47 hakkında konuşmaya? (C. H. 
P. sıralarından, muhalefet olarak dedik, sesleri) 
O başka mesele. 

Muhterem, milletvekilleri; gene Türkiye îşei 
Partisinin, grev hakkının karşısında lokavtın bu
lunması meselesinde bir mütalâası var. Bir defa 
lokavt bir denge için konmuştur. Yani grev kar
şısında lokavt, bizim kanunlarımızın icabıdır. 
Ve öyle kalacaktır. Bir mütalâası daha var. Di
yor ki; sendikalar siyasetle uğraşmalıdır. Muh
terem milletvekilleri, bu da Türk kanunlarına 
aykırıdır. Sendikaların siyasetle uğraşması, Türk 
kanunlarına aykırıdır. Bunu böyle görmiyenler 
iktidara geldikleri zaman değiştirirler. 

Şimdi size Türkiye işçi Partisinin mütalâa
ları içerisinde bir noktayı nasıl tahrif ettiğini1 

arz edeceğim. Deniyor ki - gerçi bu yabancı ser
maye ile ilgilidir ama, bunu başka bir şey için 
misal veriyorum - bir maliye memuru demiş ki, 
bir dobîr getirirseniz, getirdiğiniz bir dolar beş 
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dolara mal oluyor... Bunu Türkiye İşçi Partisi
nin sayın mensuplar], bir maliye memurunun 
ifadesine ist inadctm eden bileceklerdir. Ben ken
dilerini bunu bilecek ehliyette olduklarını zan
nediyorum. Bakınız durum nedir? Ve neden söy
lenir bu : 

Konsorsiyumdan bir dolar alırsanız yüzde üç 
faizli ve 25 sene vadeli, yani 9 lira alırsanız 27 
kuruş senede faiz ödersiniz. 25 senede de 675 ku
ruş ödersiniz. Tamam mı?.. Yani bir dolara bir 
dolardan daha az ödersiniz. Bu itibarla, bir do
lara beş doların nasıl ödendiğinin hesabının bu 
kürsüden verilmesi lâzımdır. Ciddî bir meseledir. 
Bir şeyi kötülemek için bu kadar hesapsız olmaya 
lüzum var mı? 

Bii' misal daha arz edeyim. Yüzde 1,5 faizli 
ve 25 sene vadeli başka bir konsorsiyum kredisi. 
Bu takdirde de bir dolara yani 9 liraya 337,5 
kuruş ödüyorsunuz. Beş dolar ise 45 liradır. Bu 
itibarla bir dolara beş dolar nasıl ödendiğine 
şaşmak lâzımdır. 

Bir de beynelmilel teşekküllerden bahsetti, 
Türkiye İşçi Partisi. 

Muhterem milletvekilleri, öyle bir damga 
koydu ki, bunların hepsi tuzaktır - kendi tâbir
leri değil ama - tuzaktır, sömürücülerin kurduk
ları birtakım tuzaklardır. Bunlar av avlamaya 
çalışırlar, gelsin birisi yutsun onu. 

Muhterem milletvekilleri, beynelmilel teşek
küllerin hakkını vermek lâzımdır. İnsaf sahibi 
olmak lâzımdır. Biz burada beynelmilel teşek
küllerin sırf beynelmilel teşekküller olduğu için 
müdafaasını yapacak değiliz. Böyle bir şey ta
savvur olunamaz. Ama insanlığa faydalı oldu
ğuna, Batı medeniyetçiliğine faydalı olduğuna, 
bize faydalı olduğuna kaani olmuşuz ki, bu te
şekküllere girmişiz. Biz Hükümet olarak da 
bunlara girmiş değiliz. Ama biz inanıyoruz ki, 
bunlar faydalıdır. Faydamıza olmıyan noktala
rı varsa bunların hepsi medeni yollarla müza
kere edilerek, konuşularak düzeltilir. Ben bun
ların bir Ortak Pazarın bir GATT'm, bir para 
fonunun burada münakaşasını yapıp, bunların 
ibra edilmesi gibi bir işle iştigal etmiyeceğim. 
Eğer icabediyorsa bunun da münal asasını ya
parız. Yine Yüksek Meclis karar verir. Bunlar
dan çekilmemiz icabediyorsa, buna da Yüksek 
Meclisiniz karar verir. Ama bunların maksadı 
Türkiye'yi izole edip, tamamen tek başına bir 
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devlet haline getirmek ise, biz Hükümet olarak 
böyle bir noktai nazarda değiliz. Ve böyle bir 
şeye de razı değiliz. (A. P. sıralarından, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Türkiye İşçi Partisi, Plânlama Dairesinin 
23 . 8 . 1965 tarihli bir genelgesinden bahsedi
yor ve diyor ki; bu genelgede de söylenildiği 
gibi, Batılılar birtakım yardım şeylerini reddet
mişlerdir. Etmiştir, etmemiştir, ama mesele şu 
ki, o genelge bu değildir. İsterseniz genelgeyi 
okuyayım. Genelge uzundur ama bir paragrafı
nı okuyayım. Bakınız ne diyor; «Bu bahiste 
göz önünde tutulacak diğer bir cihet de Sovyet
lere ısmarlanacak yatırım tesislerinin Amerika'
nın, Almanya'nın ve diğer konsorsiyum üyeleri
nin ilgi göstermedikleri veya şimdiye kadarki 
temaslardan ilgi, göstermiyecekleri anlaşılan 
kalemlerden intihabedilmiş olmasıdır.» Tamam 
mı? Müzakere etmemişsiniz, ilgi gösterip, gös-
termiyeceğini tahmin ediyorsunuz. «Sovyetlerle 
bir öngörüşme şeklinde ele alman tesislerin hiç
biri konsorsiyum ortaklarımızın finansman ni
yet izhar ettikleri veya yardım politikaları ica
bı normal olarak yapageldikleri proje yardım
ları nevinden tesisler değildir.» bu. Bu diyor 
ki, konsorsiyum finansmanı reddetmiştir. Bu 
doğrudan doğruya Plânlama Dairesinin birta
kım önsezilere dayanarak başka kaynaklardan 
Türkiye'nin kalkındırılması için imkânlar ara
nırken ortaya koyduğu bir mütalâadır. Bundan 
ibarettir. 

Şimdi mühim bir noktaya daha geliyorum; 
Türkiye îşç.i Partisinin sayın sözcüsü diyor ki; 
«Türkiye'de 100 milyon dönüm toprak, ağalar 
tarafından yutulmuştur» Ve Türkiye'de, zanne
diyorum, bir buçuk milyar yahut kaç milyarsa, 
üç milyar 716 bin lira ağalara kredi olarak açıl
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri, ben burada benim 
kurduğum Hükümetin, Adalet Partisinin Hü
kümetinin müdafaasını yapmıyorum. Ben bura
da bir düzenin müdafaasını yapıyorum, yani 
haklı gördüğüm herkesin müdafaasını yapıyo
rum ve bunu böyle yapmaya da devam edece
ğim. Devletin arşivleri bizim elimizdedir. Bina
enaleyh, Devletin arşivlerinden, bunun böyle 
olmadığını gösteren rakamları arz edeyim. Ha
kikaten Ziraat Bankası 3 milyar 716 milyon 
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lira çiftçiye, köylüye kredi açmıştır. Bunun dö
kümü şöyledir : 

1 ilâ 100 lira arasındaki kredi 15 milyon 
lira, borçlu adedi 214 bin kişi,. 101 ilâ 200 lira 
arasındaki kredi 102 milyon lira, borçlu adedi 
461 bin. Küsurlarını okumuyorum. 300 ilâ 500 
lira arasındaki kredi miktarı 156 milyon lira 
borçlu adedi 386 bin. 1964 bilançosuna göre arz 
ediyorum. 500 ilâ 1 000 lira arasındaki kredi 
207 milyon lira. Borçlu adedi 275 bin. 1 000 ilâ 
2 000 lira arasındaki kredi 230 milyon lira, 
borçlu adedi 155 bin. 2 000 ilâ 5 000 lira ara
sındaki kredi 267 milyon lira. Borçlu adedi 87 
bin kişi. 5 000 ilâ 10 000 lira arasındaki kredi 
98 milyon lira, borçlu adedi 14 bin kişi. 10 000 
ilâ 20 000 lira arasındaki 123 milyon lira, 
borçlu adedi 8 bin kişi. 20 bin ilâ 50 
bin lira arasındaki kredi 175 milyon lira, 
borçlu adedi 6 bin kişi. 50 bin ilâ 100 
bin lira arasındaki kredi 35 milyon lira, 
borçlu adedi 642 kişi; yüz binin üstündeki kre
di miktarı ise 27 milyon lira, borçlu adedi 238 
kişi. Ve bunun da âzamisi 150 bin lira. Ziraat 
Bankasının hesabı budur. 

Şimdi, insafla kabili telif midir, 3 milyar 
716 bin lira Türkiye'de ağalara dağıtılmıştır, 
demek? 

Muhterem milletvekilleri, bir hususu daha 
teşrih edeceğim. 100 milyon dönüme de bir ba
kalım, ne mâna ifade ediyor. 

Türkiye'de 240 milyon dönüm toprak var, 
ekilip biçilen, Bunun nasıl dağıldığına da ba
kalım. Evvelâ şurasını arz edeyim; hepiniz be
nim beyanımla ittifak edeceksiniz; maalesef 
Türkiye henüz doğru istatistikleri toplayıp, is
tatistikleri doğru kılma devrine girememiştir. 
Hiçbir şeyimizi bilmiyoruz. İşte sayın C. H. P. 
sinin getirdiği Toprak Kanunu. İçinde 1952 se
nesinin istatistikleri var. İstatistikler 1952 se
nesine dayanıyor. Şimdi bizim elimizde, bilebil
diğimiz biraz daha malûmat var, bunları arz 
edeceğim, belki daha doğrudur diye. Bunların 
yanlışlığından da ben mesul olamam. Devletin 
resmî rakamları. Bunun için milyonlarca lira 
sarf ediliyor. Ama doğru toplanmıyorsa, Devlet 
mekanizmamızda arızalar var demektir. İşte 
idari reformu bunun için istiyoruz. 

Şimdi bakalım Türkiye'deki arazi taksimi
ne; yüz milyon dönümün hangi ağaların elinde 

olduğu çıksın meydana. Muhterem milletvekil
leri, biz burada ağaların müdafaasını yapmıyo
ruz. Vakıalar çıksın meydana, hakikatler dö
külsün. 1963 senesinde bir anket yapılmış 1952 
den biraz daha düzgün olduğu için söylüyo
rum, rakamları kaydı ihtiyati ile alınız, mev
cut en son rakamlardır. Benim de Hükümet 
Başkanı olarak size elimde mevcut en son ra
kamları vermek vazifem. 5 bin dönümden bü
yük olan arazinin adedi 491, bunların yekûnu 
4 milyon 60 bin dönüm; 1 000 ilâ 5 bin dönüm 
arasında 4 bin, bunların yekûnu 6 milyon 840 
bin dönüm; eder mi 10 milyon 840 bin dönüm? 
Bir dönümden büyük toprağın yekûnu 10 mil
yon 400 bin dönüm muhterem milletvekilleri. 
İsterseniz devam edeyim. 500 ilâ 999 dönüm 
arasındaki arazi sahiplerinin adedi 11 bin, bu 
arazinin miktarı da 7 milyon 550 bin. Hadi 500 
dönümden yukarısını çok "büyük arazi sayalım. 
Böyle de değildir. Kuru ziraat yapan mıntaka-
larda 500 dönüm arazi dahi büyük sıkıntılara 
sokar, kuru ziraatçiyi. Şimdi ne oluyor, 17,5 
milyon dönüm arazi var Türkiye mülkiyetinde 
500 dönümden yukarı sahipli. Muhterem mil
letvekilleri bu yüz milyon dönüm nereden çıktı 
acaba; nerden çıktı? 

Şimdi görüyorsunuz ki, burada yapılan be
yanlar doğru malûmata istinadetmemektedir. 
Bu itibarla bu kürsüden daima doğrunun ko
nuşturulması lâzımdır. (A. P. sıralarından, al
kışlar) 

Buraya gelip de «sosyalist doğru söyler» de
yip, arkasından bunları söylemeyi sosyalistin 
doğru söylemesi ile telif etmeye imkân yok. (A. 
P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar) 

Toprak reformu mevzuunu biraz sonra mü
nakaşa edeceğim. Onun için bu münakaşayı bu
rada kesiyorum. 

Bir husus daha iddia ediliyor; elli iki bin 
aded traktör Türkiye'de ağaların elindeymiş, 
büyük toprak sahibinin elindeymiş. Bu mikro
fondan bütün Türk Milletine sesleniyorum, 
Türkiye'de traktör sahibi olan herkes artık ağa 
oldu, tebrik ederim, herkese sesleniyorum. 

Muhterem milletvekilleri; bu beyanın da 
kıymet taşıyan bir yeri yoktur. Elli iki bin aded 
traktör var memleketimizde. Türkiye'de trak
tör sahipliğinin nasıl olduğunu hepiniz biliyor
sunuz. Artık bugün, Allaha bin şükür, Türk 
köylüsü üç beş kuruşunu bir araya koyup trak-
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tör alabilecek güçtedir. Bunun için büyük top
rak sahibi falan olmaya lüzum yok. Türkiye'
nin her tarafında bu iş böyle. Gönül istiyor ki, 
imkânlarını arıyalım, imkânlarını bulalım, Türk 
köylüsüne daha ucuz traktör, daha ucuz alet 
ve edevat götürelim, herkes alabilsin; bunu is
tiyoruz. 

Şimdi Türkiye işçi Partisi sözcüsünün ko
nuşması ile ilgili, dış politika ile ilgili kısmına 
geliyorum. Burada dün arz ettiğim hususu tek-
raren arz edeceğim. Dün arz ettiğim husus, ya
pılmış bulunan tenkidin bir kısmına aitti. Bu
gün, yapılmış bulunan tenkidin heyeti mecmu
asına ait bir cevabı arz edeceğim. 

r^ayın Aybar konuşmasında Türkiye'nin yap
mış Lİduğu ikili anlaşmalara temas etti ve bu 
kon i la bâzı iddialar ileri sürdü Ben, bu iddi
aları cevaplandırmadan önce, genel olarak, çok 
taraflı anlaşmalar ile ikili, anlaşmalar hususun
da Hükümetimizin görüşlerini tebarüz ettirece
ğim. Çok taraflı ve ikili anlaşmalar aktederken 
Hükümetimizin hareket hattı daima şu temel 
prensiplerden mülhem olacaktır ; 

j . Anlaşma ile yüklenmiş olduğumuz veci
belerin egemenliğimizi zedeleyici mahiyette 
olm-iması. 

i . Anlaşma ile yüklenilen vecibelerin kar
şılıklı olması. 

'*. Elde edilen haklar ve yüklenilen mükel
lefiyetlerin bir eşitlik esasına müstenidolması. 

tşte Hükümet olarak girişeceğimiz bütün 
müzakerelerde ve yapacağımız anlaşmalarda, 
saymış olduğum bu üç -prensibe- riayet, bizim 
için vazgeçilmez bir temel kaide olacaktır. 

Diğer taraftan unutmamak lâzımdır ki, an
laşmalarla meydana getirilmiş olan ittifakların 
devamı ve bunların müessir alabilmesi için, 
bu anlaşmalarla karşılıklı olarak takabbül edil
miş bulunan hak ve mükellefiyetlerin dengeli 
olması gerekir. Milletlerarası anlaşmalarda bu 
denge unsuru son derece önemlidir. Bozulması 
halinde ittifaktan beklenen netice alınmaz. Bu 
itibarla, muvazenenin devamlı olması ve bu 
devam keyfiyetine tarafların ehemmiyet atfet
meleri kendi menfaatleri iktizasıdır. Bizim de, 
Hükümet olarak bu denge unsuru üzerinde en 
büyük bir titizlik ve hassasiyetle duracağımız
dan emin olmanızı rica ederim. 
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Şimdi, Sayın Aybar'in konuşmasında ileri 
sürdüğü bâzı iddiaları cevaplandıracağım. Sa
yın Aybar, evvelâ Türkiye'de 35 milyon met
rekare toprağın Amerika Birleşik Devletleri 
egemenliği altında bulunduğunu ve vâki iti
raz ve ikaz üzerine sonradan bu toprakların 
ikili anlaşmalarla Amerika Birleşik Devletle
rinin üssü haline getirilmiş bulunduğunu ileri 
sürdüler. Bu hususta Yüksek Meclise şunları 
arz etmek isterim: Türkiye, dış güvenliği için 
gereken millî tedbirleri almış, bunun yanında 
da NATO ittifakının bir üyesi olmayı millî 
menfaatlerine uygun görmüştür. NATO, ikinci 
Dünya Harbi sonunda ortaya çıkan şartların 
bir neticesi olarak belirli icapların yarattığı 
bir savunma teşekkülüdür. Memleketimizde ma
lûm bulunan tehdit ve talepler muvacehesin
de egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ko
rumak ve bekâsını idame etmek amaciyle bu 
savunma teşekkülünün bir üyesi olmuştur. 

NATO Savunma zincirinin teşkili ve muh
temel mütearrıza karşı 15 milletin mukadderat 
birliği yaparak bir müttefike vâki tecavüzü bü
tün ittifaka yapılmış bir tecavüz telâkki etme
leri, Avrupa'ya ve Türkiye'nin bulunduğu böl
geye müteveccih bir taarruzun vukuunu önle
miştir. Binaenaleyh NATO ittifakının temel 
gayesinin tahakkuk ettiği bir gerçektir. 

NATO ittifakının en mühim hususiyeti, üye 
devletlerin harb çıkmadan önce savunma plân
larını müştereken yapmaları ve bir harb vu
kuunda söz konusu plânlara göre harekâtta bu
lunacak askerî kuvvetlerin emir ve kumanda 
zincirini tesbidetmeleridir. Diğer taraftan, üye 
Devletler, aralarında tesbit etmiş oldukları bu 
savunma plânlarına göre bir taarruza karşı 
mukavemetlerini artırmak üzere gerekli tesis
leri müştereken kurmayı da kararlaştırmışlar
dır. Bu belirttiğim hususu tanzim eden NATO 
Andlaşmasınm 3 ncü maddesi özetle şöyledir : 

«Üye Devletler Andlaşmanın gayelerinin 
daha müessir bir şekilde tahakkukunu temin 
için birbirleri ile karşılıklı yardımda bulunmak 
suretiyle münferiden ve müçtemian devamlı 
ve fiilî olarak hareket edip bir silâhlı tecavüze 
karşı müşterek müdafaa kuvvetini idame ve 
tezyidedeceklerdir.» 

Bu maddeye göre Türkiye, muhtemel bir 
tecavüze karşı NATO ya üye diğer memleketler 
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ile birlikte savunma hazırlıklarına girişmek ve 
bu amaçla muhtelif' tedbirleri almak vecibesini 
yüklenmiştir. İşte, bu vecibe uyarınca ve kollek-
tif savunma gayesine hizmet etmek için Tür
kiye, topraklarında müttefikleriyle birlikte 
bâzı askerî tedbirlere tevessül ve tesisler ku
rulmasına müsaade etmiştir. Bu tesisler NATO 
savunma plânlarına göre müşterek savunma 
sisteminin icabatı nazarı itibara alınarak ku
rulmuşlardır. Anılan tesisler münhasıran muay
yen bir NATO üyesinin gayelerine hizmet et
mek üzere vücuda getirilmemiş olup, Türkiye'
nin bulunduğu bölgenin ve özellikle Türkiye'
nin savunmasının sağlanması için kurulmuşlar
dır. 

Diğer taraftan söz konusu bu tesisler müs
takil andlaşmalara istinadetmeyip Yüksek He
yetinize biraz önce okumuş olduğum NATO 
Andlaşmasmm l\ ncü umdesine dayanılarak ya
pılan «uygulama andlaşmalarmm» bir neticesi 
olarak inşa edilmişlerdir. 

Burada hemen şunu belirteyim ki, söz ko
nusu tesisler Türkiye'nin mülkiyetinde bulun
maktadır. 

Yurdumuzun savunması bakımından büyük 
bir önemi baiz olan bu tesisler müdafaamızın 
zaruri bir unsurudur. NATO ya dâhil diğer 
müttefiklerimiz de kendi toprakları üzerindeki 
bu kabîl tesisleri aynı şekilde, kıymetlenmek
tedirler. Malûmunuz olduğu veçhile, Türkiye'
den maada, italya, Yunanistan, Fransa, Ho-
landa, İngiltere ve Almanya'da müşterek sa-

' vunma gayesiyle bu nevi tesisler kurulmuştur 
ve statüleri aynıdır. 

Şu hususu bir kere daha belirteyim; ko
lektif güvenlik için Türkiye'de kurulmuş olan 
tesisler münhasıran tek bir NATO memleketi
nin gayesine hizmet etmek üzere kurulmamış 
olup, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin ve özel
likle Türkiye'nin savunmasının sağlanması 
için tesis edilmişlerdir. Bunlar bilumum NATO 
memleketlcrince kabul edilmiş bulunan NATO 
savunma plânlarına göre tertiplenmişlerdir. Söz 
konusu tesisleri teknik mahiyette gizli askerî 
andlaşmalara müstenittir. Bu sebeple tefer
ruata girmenin millî menfaatlerimize uygun ol-
mıyacağmı yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ayrıca, komu
tası Amerika'nın elinde bulunan NATO ve 

OENTO andlaşmalariyle yüklenmiş olduğumuz 
vecibeler dolayısiyle Silâhlı Kuvvetlerimizin ha
reket serbestisinin kısıtlandığını öne sürdüler. 

NATO Teşkilâtının Amerika'nın elinde oldu
ğu gibi bir iddia hakikatlere uymamaktadır. 
NATO'nun en yüksek karar mercii NATO Kon
seyidir. NATO stratejisi, savunma plânları ve; 
kuvvet hedefleri bu konseyin tasvibine mazhar 
olmadan kabul olunamaz. Bütün siyasi karar
lar da bu Konsey tarafından ittihaz olunabi
lir. NATO Konseyi kararlarını ittifakla alır 
ve her üyenin Teşkilât içinde bir oyu vardır. 
Bu itibarla, Amerika'nın NATO yu elinde tut
tuğu gibi bir iddiaya, daha doğrusu Amerika'
nın bizi elinde tuttuğu gibi bir iddiaya, iti
bar etmek doğru olmaz. (JENTO için de durum 
hiçbir şekilde bundan başka türlü değildir. 

Bu konuda bâzı yanlış anlamalar doğabilece
ğini zannediyorum. Bu hususları burada mü
saadenizle tavzih edeyim. Deniliyor ki, Tür
kiye bütün Silâhlı Kuvvetlerini NATO ya tahsis 
etmiştir ve bu itibarla bu kuvvetleri kendi millî 
menfaatleri için istediği şekilde kullanmak im
kânlarından mahrumdur. Bu iddia katiyen 
varit değildir. Evvelemirde, Türkiye, bütün 
kuvvetlerini NATO ya tahsis etmemiştir. NATO 
ya tahsisli kuvvetler dışında millî kumanda al
tında kuvvetlerimiz mevcuttur. 

Diğer taraftan, Türkiye, NATO ya tahsis et
miş olduğu kuvvetlerini de millî zaruretler ha
linde kendi gayeleri istikametinde kullanma im
kânına maliktir. Böyle bir durumun vukuu ha
linde Türkiye'nin sadece NATO makamlarına 
bu konuda bir ihbarda bulunması kâfidir. Bi
naenaleyh,, görüleceği gibi, ittifaklarımızın si
lâhlı kuvvetlerimizin hareket serbestisini kısıt
ladığı gibi bir iddia katiyen varit değildir. 

Bu vesile ile bir hususu daha aydınlatmak 
isterim. Kıbrıs konusunda Cuma günü Senatoda 
Dışişleri Bakanımızın yapmış olduğu beyanatta, 
Hükümetimizin aldığı bir kararla, askerî birlik
lerimize gerekli hazır olma talimatının verildiği 
belirtilmişti. Dışişleri Bakanımızca, Pazar günü 
de, NATO nezdindeki Daimî Delegemize, Kon
seyin toplantıya çağrılarak durumun vehame-
tini izah ve aynı zamanda NATO müttefikleri
mizin Kıbrıs'daki son durumun Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyinde görüşülmesi husu
sunda vâki teşebbüslerimizde bizi destekleme!e-
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rinin temini için talimat verildiği ifade olun
muştur. 

Bu iki husus irtibatlandırılarak, Türkiye'
nin askerî birliklerini Kıbrıs'a karşı bir hare
kete hazırlıyabilmek için NATO dan müsaade 
istediği gibi bir netice çıkarılmasına bâzı çevre
lerin gayret sarf ettiği görülmüştür. 

Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi, NATO 
Daimî Delegemize verilen talimattan güdülen 
gaye, Ada'da başlıyan kanlı çarpışmalar süratle 
durdurulamıyarak devam ettiği ve genişlediği 
takdirde ortaya çıkabilecek ihtilâfların bizzat 
NATO bünyesinde yapacağı tahribata da müt
tefiklerimizin dikkatinin çekilmesi idi. Zira, 
Kıbrıs'ta çarpışmaların devamı halinde bunla
rın merdiven]eşmesi ve sonunda NATO içinde 
iki müttefik olan Türkiye ile Yunanistan'ı Ada
da karşı karşıya getirmesi ihtimali mevcuttur. 
Böyle bir ihtimalin bütün ciddiyeti ile ve haya
ti bir şekilde NATO müttefikelrimizi de ilgilen
dirdiği muhakkaktır. 

İşte, NATO Daimî Delegemize verilen tali
matla, bir taraftan çarpışmaların biran evvel 
durdurulması için Güvenlik Konseyine vâki mü
racaatımızı müttefiklerimizin desteklemelerini 
istedik, diğer taraftan da çarpışmalar devam 
ettiği takdirde1 vukua gelebilecek, arz ettiğim 
ihtilâfları ciddiyetle hatırlatmış olduk. Hemen 
ilâve edeyim ki, bu davranış en tabiî hem de 
vazifemizdir. 

NATO nezdiııdeki bu teşebbüsümüzü, Tür
kiye'nin kendi silâhlı kuvvetlerine talimat vere
bilmek için dahi bir müsaadeye ihtiyacolduğu 
şekilde tefsir ve izah etmek herhalde hüsnüni
yetle telifi mümkün bir hareket sayılamaz. 
(A.P. sıralarından bravo sesleri.) 

Türkiye'deki NATO personeline tanınan im
tiyazların yargı bağımsızlığımızı çiğnediği yo
lunda Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü tarafından 
ileri sürülen iddiaya gelince; bu konuda gerçek 
durum şudur : 

Bilumum NATO memleketleri, aralarında 
«Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi» diyo isimlendi
rilen bir anlaşmayı kabul etmişlerdir. Bu vesi
ka bir NATO üyesi memleketin diğer bir 
NATO memleketi dâhilinde bulunduracağı kuv
vetlerin tabi olacağı şartları tesbit etmektedir. 
Anılan Sözleşme, vazife sırasında işlenmiş suç
ların, personeli gönderen Devletin yargı yetkisi-
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ne aidolacağı, hükmünü de vaz'etmektedir. Bü
tün NATO memleketi erinde de durum böyledir. 

İhtilâf konusu olabilecek husus vazifeli olup 
olmamak mefhumunun tâyin ve tesbitidir. Bu 
husus 1956 yılında Türkiye ve Amerika arasın
da varılmış bulunan bir karşılıklı olarak ifası 
gerekli mutabakat ile düzenlenmiştir. Bununla 
beraber, bizim dışardaki personelimiz de aynı 
şartlardan istifade edegelmiştir. Bilâhara söz 
konusu mutabakatın tatbiki memleketimizde 
edinilen tecrübeler bakımından bâzı mahzurlar 
tevlidetmiş ve bu bahsetmiş olduğum mutaba-
tııı yürürlükten kaldırılması zarureti hâsıl ol
muştur. 

Bu mutabakatın veya başka bir deyimle an
laşmanın ortaya çıkardığı mahzurların tashihi 
gayesiyle Amerikan makamları ile müzakere
lerde bulunulmuş ve neticede görüşümüz müspet 
karşılanarak 1956 tarihli Anlaşmanın feshi üze
rinde mutabık kalınmıştır. Bu anlaşmanın ye
rine kaim olacak yeni bir usul tesbit edilmiştir. 
Bu usulle kuvvetler statüsü anlaşmasına göre 
bütün NATO memleketlerinde cari tatbikat esas 
ittihaz edilmekte ve Türk ilgili makamlarının 
murakabesi söz götürmez bir şekilde mevcut bu
lunmaktadır. Bu usulün tatbikine ilgili makam
larımız fiilen tevessül etmişlerdir. Şimdi geriye 
kalan, bu fiilî durumun hukuki duruma intikal 
ettirilmesi için gerekli muamelelere girişilmiştir. 
Hükümetimiz, bir suç işlenmesi halinde takibe-
dilmesi gereken usulü gösteren ve 1956 Anlaş
ması yerine kaim olacak olan kararnameyi en 
kısa zamanda meriyete, koyacaktır. 

Nihayet, Türkiye İşçi Partisi sayın sözcüsü, 
Türkiye'deki NATO personeline tanınan imti
yazların diplomatik imtiyazlara müşabih oldu
ğunu ve bu personele ait bâzı eşyanın gümrük
süz olarak Türkiye'ye girdiğini ileri sürdüler. 

Yüksek Meclisi bu hususta .da aydınlatmak 
isterim. NATO ittifakının amaç ve gayelerine 
hizmet etmek üzere topraklarında NATO perso
neli bulunduran memleketler bu personele tam 
bir mütekabiliyet ve eşitlik çerçevesinde bâzı 
muafiyetler tanımışlardır. Bu muafiyetleri tan
zim eden «Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi» • ni 
NATO memleketleri, yukarda da belirtiğim gibi, 
mütekabiliyet ve eşitlik esaslarına riayet ederek 
yekdiğerinin personeli için uygulamaktadırlar. 
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Bu gibi muafiyetler, yabancı bir ülkede vazi

feli bulunan NATO personelinin vazifelerini 
lâyikiyle yerine getirmelerine yardımcı olmak 
gayesi ile ihdas edilmiştir. Türk askerî parso-
neli de NATO ülkelerinde vazifeli bulunduğu 
esnada bu muafiyetlerden tamamiyle müste-
fidolmaktadır. italya ve Fransa 'daki NATO ka
rargâhlarında çalışan Silâhlı Kuvvetlerimiz 
mensupları için bu muafiyetler uygulanmakta
dır. Aynı şekilde Amerika'da vazife gören ve 
stajda bulunan Silâhlı Kuvvetlerimiz mensup
ları da - bittabi vazife gören derken, esasen dip
lomatik muafiyetlere sahip bulunan askerî ata
şelerimizi kasdetmiyorum - bu muafiyetlerden 
tam bir eşitlik içinde istifade etmektedirler. 

Sayın milletvekilleri; bu mevzudaki sözleri
mi tamamlamadan evvel İkinci Dünya Savaşın
dan sonra savunma konusunda dünyaya hâkim 
olan yeni «politika - militer» bir felsefenin 
mevcudiyeti üzerinde durmak isterim. 

Bugün dünya, termo - nükleer bir çağda ya
şamakta ve feza hâkimiyeti için amansız bir 
mücadele devrine girmiş bulunmaktadır. Bu 
devir içinde kabul edilen politik ve stratejik 
konseptler, yüzlerce seneden beri alıştığımız, 
itiyat ve teamül haline getirdiğimiz düşüncele
rin tamamiyle dışında bulunmaktadır. 

Coğrafî ve savunma durumlarının icapları ile 
bugün artık tek bir memleket; malî endüstriyel 
ve askerî potansiyel itibariyle ne kadar kuv
vetli olursa olsun, kolektif bir emniyet siste
mine kendisini dayamak zaruret ve mecburiye
tinde bulunmaktadır. Bunu da bağımsızlığını 
tam bir emniyete kavuşturmak için yapmakta
dır, bağımsızlığına gölge düşürmek için değil. 

Diğer taraftan, bugünkü teknolojinin elekt
ronik arama ve güdüm sahasında elde ettiği 
ilerlemeler; termonükleer silâhlar ve bunların 
taşındığı araçlar alanında ulaştığı başarılar o 
kadar korkunçtur ki, bütün bunlar zaman ve 
mekân faktörlerini ortadan kaldırmakta, millet
lerin beka ve mevcudiyetini saniyeler içinde 
tehdidetmektedir. 

Bu itibarla savunma bakımından nazari ve 
klâsik anlamdaki noktai nazarlar, yeni ve önü
müzdeki inkişâf edegelmekte olan bu modern 
icaplara göre istihaleler geçirmekte, yeni bir 
hüviyet iktisap eylemektedir. İkinci Dünya Har
binden bu yana hür milletler camiası ve onun 
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çeşitli grupmanları arasında gelişmiş olan kar
şılıklı dayanışma mefhumu bunun en bariz bir 
örneğidir. Bu karşılıklı dayanışmanın yalnız 
savunma alanında değil, ekonomi, bilim, tek
noloji gibi çeşitli alanlarda geliştiği bir vakıa
dır. Bu dayanışmanın bir gün evrensel bir ma
hiyet alıp - alması şüphesiz en candan temenni
mizdir - bizim grupmanlar konusunda zümreci 
bir görüşle hareket etmiyeceğimiz ve en geniş 
mânada işbirliğini teşvik için bu yolda bize dü
şen gayretleri esirgemiyeceğimiz, elimizden gel
diği âzami nisbette buna yardımcı olmaya çalışa
cağımız programımızda açıkça belirtilmiştir. 
Ancak, dünyanın o mutlu merhaleyi idrak edeceği 
günlere erişinceye kadar da, bilhassa jeopolitik 
zaruretleri de hesaba katarak, modern harbin 
ortaya koyduğu kaçınılmaz modern savunma 
icaplarını düşünmek, gerekli tedbirleri vaktinde 
almak da her uyanık Türk Hükümetinin vazife
sidir. 

İşte, birçok memleketler ve bu arada Tür
kiye de bunu yapmakta ve mevcudiyetinin be
kası için bu yeni felsefeye uymak, zaruretini 
duymaktadır. Türkiye'yi başkalarının uydusu, 
peyki gibi görmeye ve göstermeye çalışmak çok 
büyük haksızlık ve insafsızlıktır. 

Aksi düşünceler, günün ve geleceğin hakikat
lerine uymıyan bâtıl ve tehlikeli fakirler olmak
tan ileri geçemez. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, şimdi konuşmamın 
ikinci kısmına başlıyorum. Bu kısımda Sayın 
C. H. P. sözcüsünün dokunduğu hususlara temas 
edeceğim. 

Evvelâ şunu kabul etmek lâzımdır ki, üç de
fa vâki, takriben 5 saat tutan konuşmasında, 
14,5 saatin, 5,5 saatini sayın sözcü kullanarak 
hakikaten çok geniş tenkidlerde bulundular. Ben 
huzurunuzu bu kadar uzun işgal edecek değilim. 
Sadece aydınlanmasında zaruret gördüğüm bâzı 
hususları aydınlatmakla iktifa edeceğim, bunlar 
da kısa olmıyacaktır. 

Tenkidin umumi havasına baktığımız zaman 
yeni bir üslûp görüyoruz. Bir defa sayın söz
cü - tabiî ki hakkıdır, ben sadece umumi inti
hamı arz ediyorum - evvelâ bir hesap verdiler. 
Uzunca bir tarifle başlıyan bir hesap. Zannedi
yorduk ki, bu hesaplar görülmüş, zannediyor
duk ki, bilhassa 10 Ekim 1965 seçimleriyle ge
çen dört sene zarfında millet herkesin iyi 
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yaptığı, yapmadığı, kötü yaptığı işler hak
kında karar vermiş ve bu karar bir hük
me raptolmuştur. (A. P. sıralarından al
kışlar) Bir daha verdiler. Ve birtakım 
münakaşaların, birtakım görüşlerin şayet açıl
ması mümkün olmuşsa ve benim de birtakım 
hususlara dokunmam gerekiyorsa, sadece bu 
sebepledir. Konuşmamım başında arz ettim; 
biz ileriye bakıyoruz dedim. Seçilip gelmiş bir 
Hükümet olarak programımızda mazideki icrayı 
nazarı dikkate almadık, dedim. Ama, mazideki 
icrayı yer yer nazarı dikkate almak durumunu 
sayın sözcü kendileri ihdas ettiler. Bu itibarla, 
bunu yaparken yine kırıcı olmamaya, incitici, ol
mamaya, fakat vakıaları ortaya koymaya gay
ret edeceğim. 

İkinci bir husus; sayın sözcü konuşmaların
da bizim programımızın tenkidini de yaptılar. 
Kendileri Hükümette olsalardı neler yaparlardı, 
onu da söylediler. Bu; tabiî bir tenkid şeklidir, 
yahut bir beyan tarzıdır, yahutta bir itiyattır. 
Artık bunun takdirim Yüksek Heyetinize bırakı
yorum. Böylece konuşma çok dikkatle tetkik 
edildiği takdirde, hem iktidardaymış, hem de 
muhalefette imiş gibi bir tenkid ile karşı karşı-
yayız. Açık konuşacağım, dediler. Bâzı yer
lerde açık konuşmadılar. Bâzı hususların sara-
hata erişmesi lâzımdı, ki o hususları sırayla arz 
edeceğim. Birtakım hususları da doğru beyan 
etmediler. Zannediyorum ki, malûmatlarının 
kifayetsizliğindendir. (A. P. sıralarından alkış
lar) . 

Muhterem milletvekilleri, bu noktada bir hu
susu arz edeyim; Türkiye'de gazete malûmatı 
ile, kapı arkalarında, koridorlarda malûmat top
lamakla muhalefet,yapılmanın çok güç olduğu, 
acısını çekmiş olarak bizim çok iyibildiğimiz bir 
husustur. Hemen şurasını beyan edeyim ki, Hü
kümette bulunduğumuz müddetçe, Devletin ar
şivlerinde mevcut bulunan malûmat muhalefetin 
emrindedir. (Bravo sesleri, alkışlar) Ne zaman 
isterlerse, kendilerine dosya malûmatı olarak 
gizli olmıyan - gizliden kasdım, üzerine bir san
sür koyuyor değilim - Devletin sırlarını gayet 
tabiî ki, Parlâmentodan saklamak gibi bir du
rum olmaz, ama bunlar gizli oturumlarda verile
cek şeylerdir - gizli olmıyan, tenkidlerine esas 
teşkil edecek malâmatı her zaman muhalefete 

vermeye amadeyiz. Bu suretle, muhalefetin mu
rakabe vazifesini daha iyi görmesinin lüzumuna 
olan ihtiyacı ve bu husustaki fikrimizi belirti
yoruz ve bunun lâzım olduğu kanaatindeyiz. Bu 
itibarladır ki bu noktada bu açıklamayı yaptım. 
Zannediyorum ki malûmatının bir kısmı eksik
tir. Ben şimdi bunların hepsini arz edeceğim. 

Sayın sözcü yer yer bir kısım şahadetlere mü
racaat etti. Bu şahitler de Profesör Hamsen, 
Profesör Belil, Birleşmiş Milletlerin neşriyatı, 
Ekonomik Jurnal ve en son olarak da Mandes -
Frans şahidolarak huzurunuza getirildi. 

Muhterem milletvekilleri; gayet tabiîdir ki, 
bu da C. H. P. sözcüsünün kendi bileceği bir 
iştir. Ben konuşmamda şahadetlere müracaat 
etmiyeceğim. Sadece bildiğim, gördüğüm gibi, 
Devletin arşivlerinde mevcudolan malûmata is
tinaden kanaatlerimi, fikirlerimi, düşüncelerimi 
söyliyeceğim, açıklamalarımı yapacağım. 

Bir hususta mutalbrk kalmamız lâzımdır. Ka
nun devletinde, demin de arz ettim, berşey mutla
ka kanunların yolunda ve kanunların banalın-
da halledilmelidir. Kanunlar eksikse meclîsler 
yapar, dediim, yeni kanunlar yaıpilır. Ekseriyet 
hâkimiyetiyle kanunların Anayasaya uygun çık
ması (müessesesini 1961 Anayaısaısı getirmiştir, 
dedim. Anayasa Mahkemesinin bağumsız, ve taı-
rafsız olduğu hakkında hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Şayet kanunların keyfî tatbik edilmesi 
mevzuubahis ise dedim, meclislerin, basının, niha
yet milletin murakabesi vardır. Muhterem mil
letvekilleri, her şeyi mrutlaka 'asgari müşterekler 
dediğimiz bu güzel çatı altında halletmekte mu
tabık olmamız lâzım. Her şeye rağmen mesele
ler buhran şeklini almak ^istidadını gösterirse, o 
zaman büyük hakem olan, Büyük Türk Milleti
nin şaşmaz kararına ve aklıselimine döneriz. 
Zannediyorum ki, bu, bu kadar büyük mesuliyet 
almış bulunan bir Hükümetin Başkanı olarak 
benlim yapmakla mükellef olduğum bi'r vazife idi 
bunu söylemek. Bu itibarla sayın sözcünün bir 
beyanını yadırgadıği'mı ifade etmek isterim. Bu 
beyan şöyledir, «Anayasa ve Demokratik rejim 
icaplarına «aykırı, milletimizin ekonomik gelişme
si bakımından zararlı, halkın menfaatlerine zıt 
•her hareketin karşısında cesaretle dikilmek..» 
Çok güzel. Takdirle karşılarım, muhalefetin va
zifesi bu. İktidarın vazifesi de bu. «Ve bu gibi 
davranışları:» bu kısmmı yadırgıyorum - «mut-
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laka önlemekte aynı şekilde kararlıyız.» Mutlaka 
önlemekte aynı şekilde kararlıyız. Bunun yolu 
nasıl alacaktır? Buyurdular ki, «meşru yollar
dan olacaktır.» Meşru yollardan gidersiniz de 
başka bir netice almanızın sebebi de şudur: Çün
kü, siz kendi takdir ölçülerinim içerisinde muay
yen hâdiseleri böyle görür, böyle kıymetlendi-
'lirsiniz. Binaenaleyh, 'meseleler öyle oLmıyabi-
lir. (C. H. P. sıralarından, mücadele etmiyeeek 
miyiz? sesleri) Hayır beyefendiler, hayır, ben 
ne söylediğimi 'gayet iyi biliyorum. Şimdi bun
dan benim anladığım - başka hiçbir şey anlrva-
ımam - çıkan kanunu beğenmezseniz, Anayasa 
Mahkemesi yolu ile, Hükümet icraatını beğen
mezseniz işte ıbu muhteşem çatı. Bütün kuvveti
mi, gücünü alanı bu çatı. Ve bu da kâfi gelmezse, 
gider millete anlatırız, biz anlatırız, «iz anlatır
sınız, milletin verdiği kararı kabul ederiz. (A. P. 
Kiralarından bravo sesleri, alkışlar.) Bu mu an
layışımız? O zaman anlayışımızda (müşterek bir 
noktaya geldik. Ben yanlış anladı isem özür di
lerim. 

Sayın sözcü; «birbirimi?:c Olan fikir ve dav
ranışlarımıza karşı müsamahalı olmak gerektiği
ne linanıyoınız ve bu şekildeki 'boyamı değerli bir 
senet telâkki ediyoruz,» diyor. Buna memnun 
oldum. 'Kendilerinin bu şekildeki beyanını da biz 
değerli bir 'senet telâkki ediyoruz. (A. P. sırala
rından bravo sesleri, aılki'şlar.) 

Şimdi, bir 'hususu daha açmam lâzım. Yine 
sayım sözcü diyorlar ki, «Atatürk ilkelleri ve 27 
Mayıs Devrimine karşı her davranışı önlemek 
üzere (muhalefet partisi olarak bize düşen bek-
çiliik görevini taim bir yeterlik ve yılmaz bir ce
saretle yerine getirmeye kararlı bulunuyoruz.» 
Burada arz edeceğim Ihusus şudur: Bu bekçilik 
görevi hepimizindir, bütün milletindir-. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar.) 

Bir de burada faili -meçhul «uçlar var. Sayın 
sözcünün beyanları .arasında faili mcçlhul suçlar 
var: «Bunlar dudaktan 27 Mayısa ve Atatürk 
ilkelerine bağlılık ifade eden fafkalt, el altından 
ve fırsat buldukça 27 Mayıs düşmiamlığı yayan
lar, ya da yurtdaşlarm saygı ile siyasi mücadele
si dışında tutulması gereken dinî inançlarını si
yasi yükselmeye (basamak halinde istimal eden
ler, yurtdaşm kutsal inançlarını, tertemiz duy
gularını politika alanında alet ve ey toplama va
sıtası haline getirenler» den bahsediliyor. 

Gayet tabiî olarak (hiçbir şekilde bu bizi il
zam ötmez. Çünkü faili meçhul dedim. Yalnız 
şunu arz etmek istedim; bunu kim yaparsa, bi
raz evvel söylediğim, bekçilik görevi içinde bu
lunan bütün millet bu bekçiliğini lâyıkiyie ya
par. 

Muhterem milletvekilleri; burada bir nokta
yı tesbit edelim; yani, Türk Milletini mavi bon
cukla 27 Mayıs istismariyle veya 27 Mayıs düş
manlığı ile aldatmaya imkân 'var mı? Var mı bu
na imkân? Eğer bu düşüncelde isek, zaten bas
tığımız zemin çok çürük demektir. Geliniz hep 
beraber bunların kabil olmadığıma karar vere
lim. Vakıa budur. (A. P. sıralarından bravo ses
leri, alkışlar.) 

Bir mloktaya daha geliyorum; sayın sözcü 
beyanları arasında diyorlar ki: «Türkiye'de si
yasi düzenin huzuru ve selâmeti, Hükümetin 
verdiği bu sözlere 'samimiyetle sadık kalmasına 
bağlıdır.» Şimdi, muhterem milletvekilleri, bu 
ifaıde, yine yadırgadığım bir ifadedir. Yani 
Adalet Partisi iktidarı, bağlı ve şartlı bir ikti
dar mı? Gayet tabiî ki, verdiği söze sadık kala
caktır. Binaenaleyh, muhalefetin tenkidindeki 
bu ifadeyi yadırgadığımı beyan etmek isterim. 
Kaldı ki, bunun takdirinde de yine kendilerinin 
takdir hatası yapabilip memleketin huzursuzlu
ğa gideceği şeklinde bir ımânaıım çıkarılmaması
nı da rica edeceğim. Ben böyle anlıyorum. 

Hemen buradan bir Hükümet üyesinin sa
hibi bulunduğu bir gazetede çıkan bir mektuba, 
geliyorum. 

Muhterem milletvekilleri; basın hürriyetinin 
bulunduğu bir memlekette her gün gazetelerde 
yüzlerce yazı çıkıyor. Kendi resmî organlarında 
türlü eeşitli yazılar -çıkıyor. Şimdi ben burada 
bir gazetede çıkan bir mektubun müdafaasını 
veya onum haklılığını, haksızlığını savunacak de
ğilim. Ben sadece bir şey sövliyeoeğim; Türki
ye'de 'kanunlar var mı? Va/r. Beyefendiler bu 
kadar fartı... Hassasiyetin içinde olmıyalını. Ka
nunlar var ııu? Var. Geliniz bu mekanizmanın 
bir düzen içerisinde yürümesine gayret edelim. 
Suç mu bu mektup? Suçsa kanun suçu işliyenin 
yakasına yapışır. Başka türlü kamun devleti 
tasarruf edebilir miyiz? Edemeyiz. 'Binaenaleyh, 
bir Hükümet programlının tenkidinde böyle bir 
hususun yor almasını, doğrusu 'hakikaten biraz 
yadır gıyaırak karşıladım. 
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Şimdi, sayın sözcü bir noktanın açıklanma
sını istiyor, diyor ki; Hükümet programında, 
yurdumuzda hürriyet rejiminin arızasız işleme
si bütün meselelerin düğüm noktasıdır, denili
yor. Arızasız sözünden ne kaydediyorsunuz! 
Açıklıyalım, şunu kasdediyorum: Deminden be
ri izah edip geldiğim hususları kasdediyorum. 
Yazılmış olmasında isabet olduğu ^görülüyor. 
Neyi kasdediyorum? Kanunlara ve nizamlara 
ııyuüjaealk, son söz millette olacak, hakem millet 
»dlaoaJk, takdir 'onu laidolacak, ne azındık çoğun
luğa, ne de çoğunluk azınlığa tahakküm ede
cek. Yu/karıdan beri söyleyip geldiğim husus
lara bakınız. ^Her şey kanununda mütalâa olu
nacak:, huzur ve istikrar şartlı olmıyacak, is
tersek istediğimiz zaman huzur ve iıstikrarı bo
zarız gibi imalar bulummıyacalk. Bunu kasdedi
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) Türkiye'
de serbest ve dürüst 'seçimle bir partinin ikti
dara gelmesi ve günün birinde iktidardan git
mesi yeni Anayasa düzenimde normal bir olay 
sayılmak gerekitr. Bu hususun, biz,im iddia ede-
geldiğimiz bu hususun, Anayaısaıda bulunan bu 
hususun burada tekrarlanmış olmasından mem
nuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 

Şimdi Mr hususa daha geliyorum; ümidecle-
rim kli, (bîr sürçlü 'lisandır, sayın sözcü diyor
lar ki ; 1945 te yaptığı tahlilim içerisinde, 
C. H. P. nin Türkiye'ye meler kazandırdığını 
yaptığı tahlilin içerisinde, 1945 te çok partili 
hayata geçiş, C. H. P. iktidarı tek dereceli se
çimli kabul ederek her yurttaş'a doğrudan doğ
ruya milletvekillerini seçme hakkını vermesi. 
Muhterem milletvekilleri ben Ibunu zabıttan 
okuyorum, dinlediğim zaman da böyle dinle
dim. Buradan şu netice çıkıyor; yani Cumhu
riyet Halik Partisi 1923 yılında kurulmuş bulu
nan, ilân edi'lmlilş bulunan, temelinde, bilâ kaydı 
şart hâkimiyet milletindir, denen Cumhuriyet
te millete seçme hakkımı 1945 te vermiştir. 
(Cumhuriyet Halk Parti sıralarından, tek de
receli, sesleri..) Beyefendiler; ben buradan na
sıl çıkarayım tek dereceli yi, çift dereceliyi? 
(Adalet Partisi sıralarından bravo sesleri, al
kışlar.) (C. H. P. sırallıarından .mıüdahaMer.) 
Beyefendiler, hiçbir şeye söz etmiyorum. Sade
ce yapılmış bir beyanın tahlilini yapıyorum. 
Beyan yanlıştır, derseniz mesele yok. Doğru
dur derseniz zabıtlara geçmesini istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bundan bu çıkıyor, 
senıe&eree milletin seçme ve seçilme hakkını 
elinde tutmuş da, 1945 te lütfen vermiştir. Bu 
mu? Eğer böyle diyorsanız ben de şunu diyo
rum, C. H. P. sıralarından gürültüler) müsa
ade buyurun. Millet 1945 te seçme hakkını al
mıştır, diyorum. (A. P. sıralarından bravo ses
leri, şiddetli ve sürekli alkışlar.) Yanlış bir şey 
anlaşılmasın, muhterem milletvekilleri, hepi
mizin çok hassas olduğumuz millet iradesi üze
rinde böyle bir beyanı tefsir etmeden geçemez
dim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - - Yanlış tef
sir ediyorsun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Mümkün. Yanlış olduğunu da gelir 
siz söylersiniz. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Zaptı tahrif 
'ediyorsun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Hiçbir şeyi tahrif etmiyorum. Bir 
tek kelimeyi tahrif etmiyorum. İşte zabıt. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Tekrar oku. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendini. 

Sayın Mustafa Uyar, lütfen efendim. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Tek dereceli 

diye orada geçti. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et

meyin efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİRKL (De

vamla) — İsterseniz tekrar okurum. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan; lütfen siz 
kendi Ibeyanımıza devamı edin efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi, bir noktaya daha geliyorum. 
sayın sözcü her nedense benim seçim meydan
larında söylediğim bir sözü buraya geıtirdiler. 
Bu söz «öeçen beş sene heba idlmnş'tur» şeklin
deki bir sözdür. Ben bu sözü söyledim.. Ben bu 
sözü söyledim. Hükümet programının tenkidi 
dolayısiyle bu söz neden buraya 'geldi? Acaba 
meydanlarda neden cevabını bulmadı? Buna 
şaşıyorum. Buradan hareketle sayın sözcü uzun 
bir tahlil yaptılar. Dediler ki, öyle değildir ba
kınız biz neler neler icra 'ettik. İki defaki ko
nuşmasında da, bana dönerek; benlim çok iyi 
bildiğimi söylediği bir mevzuda da geniş tafsi
lât verdiler. Şimdi gayet tabiî olarak ben de 
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buna (mukabelede buUunacağım. Ben bu sözü 
söylemişim; ne demişim? Geçen beş sene heba 
olmuştur. Nenede demişim? Meydaınlaırda. De
dim. Peki, ben böyle dediğim için mi millet yüz
de 28,5 yahut yüzde 29 Haılk Partisine rey ver
di? (A. P. sımalarından gülüşmeler) Hayır, ha
yır (ben sadece milletim hissiyatına tercüman 
olmuşum. (A. P. sıralarından alkışlar.) Hâdise 
bu. 'Sayın sözcü, dikkat ediyorum, sayın sözcü 
geçen bütçe müzakerelerinde, 'geçen Hükümet 
programının müzakerelerinde de sanki bir en
dişemin içinde imiş gibi, bu konuşmanın içine 
girmişti. Kendi hakkıdır, (bir şey diyemem, ama 
'bizini de hakkımızdır bunun münakaşasını yap
mak. Şimdi bu münakaşayı yapacağım, ariz ve 
amik yaıpacağıım. Evvelâ şöyle diyeyim, bu şu
na. benziyor, bu söz benim değil, bizim gruptan 
muhterem bir arkadaşımın, «protesto olduktan 
sonra borç ödeime gayretidir bu», diyor. Senet 
protesto olmuş, şimdi borç ödeme gayreti için
dedir, diyoır. (A. P. sıralarından »gülüşmeler.) 
Ben dedim ki, muhterem milletvekilleri, yine 
de diyorum; cevabı varsa bu kürsüden bekliyo
rum, cevabını 'bu kürsüden be!kliyo>rum. Ben 
dedim ki; geçen beş sene zarfında projesi ya
pılmış, ihalesi yapılmış, ikmâl edilmiş, işletme
ye açılmış bir şey varsa söylesinler. Ben bunu 
dedim. Yok. Yoksa o zaman şunu soracağız; 
yoksa, beş sene heba olmuştur diyeceğiz. Mıenn-
leketin inşa gücüne ne ilâve edilmiştir ? Mıemle-
ketin istihsal gücüne ne ilâve edilmiştir? Bu
nu sormıyacak mıyız? Diyorlar k i ; bu beş sene
nin birbuçuk senesi Millî Birlik İdaresi,, dört 
senesi de bizim dâhil, olduğumuz 4 - 5 aylık, bir 
koalisyon, 5 - 6 ayı diğer 'bir kısmı diğer parti
lerle 'koalisyon yapılmış. Evvelâ şunu anlamı
yorum; niçin (bunu bu kadar şiddetle üzerleri
ne alnnıyorlar? Bunu anlamıyorum. Ben diyo
rum ki, hakikaten beş sene içinde kanuni saha
da şunlar yapılmıştır, şunlar olmuştur, birçok 
şeyler yapılmıştır ama, memleketin iktisadiya
tı bakımından heba olmuştur, diyorum. Böyle 
diyorum. Şimdi nedenlerine geleyim. Esasen 
millet de bu karara gelmiş ki, seıçim neticeleri 
bu olmuş. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Bu belli değil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Çak iyi belli, beyefendi. Gayet iyi 
belli. Eğer bu belli değilse hiçbir şey. belli de

ğildir. (A. P. sıralarından alkışlar ve gülüşme
ler) 

Hepimiz seçim meydanlarından geliyoruz, iş
sizliğin had bir safhada olduğu bir vakıa mı? 
Evet. Fakra zaruretten milletin şikâyetçi oldu
ğu vakıa mı? Evet. Ümitsizlik, çaresizlik ve iti
matsızlık içinde kaldığı milletin bir vakıa mı? 
Evet. Partizan idare bir vakıa mı? Evet. Vatan
daşlara her yerde farklı muamele yapıldığı va
kıa mı? Evet. Kalkınmanın yürümediği vakıa 
mı? Evet 

RUHÎ SOYER (Niğde) — O belli değil. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Neden heba olduğunu söylüyorum, 
müsaade buyurun. Siz heba olmadığını iddia et
tiniz, ben de hakkımı kullanayım. Bu kürsü ser
best bir kürsü. Burada hürriyetlerimizin her 
hangi bir baskı altında olduğunu kabul etmiyo
ruz. (A. P. sıralarından bravo sesleri.) Partizan 
radyo vakıa mı? Evet. (O. H. P. sıralarından, as
la sesleri.) 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Müddeiumu
miye sor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Çok güzel, müddeiumuminin kararı. 
Müddeiumumi bir defa hâkim değil. Müddei
umumi bakmış, bir şey bulmamış. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Mühendissi
niz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Mühendisim evet. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Emir verin, 
dâva açtırın. (C. II. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Milletin kararı bu. Ben size milletin 
kararını söylüyorum. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar.) Milletin kararı bu. 

Yine geçen beş sene zarfında yıkılan parti 
binaları vakıa mı? Evet. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar.) Asayiş ve emniyette bü
yük sıkıntıların olduğu doğru mu? (A. P. sıra
larından, doğru sesleri) îşlemiyen idare doğru 
mu? Evet. Şimdi, Toprak ve Petrol kanunları-
nı-n düzeltilmediği veya çıkarılmadığı vakıa mı? 
(A. P. sıralarından, evet sasleri.) Peki, 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Kimin yü
zünden? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Şimdi onu da söyliyeeeğim. Coşkun Bey 
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hiç merak etme. İstersen hemen burda geceyim 
ona. (Gürültüler.) Hayır, hayır geçeyim. (Gü
rültüler.) 

Kimin yüzünden dedi arkadaşımız? Muhte
rem milletvekilleri, size şimdi bir tablo oku
yacağım; toprak. Seçim sathım a.ilinde konuş
tuk, geldik. Buraya geldik. Yine, sanki söyle
diklerimiz hiç anlaşılmamış havası içinde, aynı 
iddialarla bu kürsüye geldi. Hiçbir mahzuru 
yok, burada konuşuruz, bir neticeye varırız. 

Şimdi şu toprağın hikâyesine bir bakalım. 
Bakalım şu hikâyeye. Toprak Kanununun hi
kâyesine bakalım. Toprağın hikâyesi uzun, ona 
geleceğim yine. 

Birinci Hükümet Cumhuriyet Halk Partisi, 
Adalet Partisi Koalisyonu 20 . 11 1961 de ku
rulmuş, 7. ay 5 gün yaşamış. Tamam mı? 
25 . 6 . 1962 de de koalisyon bozulmuş. Şimdi, 
bakınız bu Hükümetin Programında ne var? 
Sene 1965 arkadaşlar. 1961 Hükümetinin kuru
luşu. «Toprak reformu Anayasamızın ruhuna, 
ekonomik ve zirai bünyemize, uygun ve denge
li bir şekilde gerçekleştirecek kanuni tedbirler 
dikkatle hazırlanacaktır.» Şimdi bunu burada 
bırakalım. Gelmemiş meclislere böyle bir kanun. 
İkinci Hükümet kurulmuş, 25 . 6 . 1962. Birbu-
çuk yıl yaşamış. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Kim Ba
kan? 
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nediyorum Coşkun Beyin sorduğu sual bu idi. 
Şimdi geliyoruz, yine o Toprak Kanunu. Bir-
buçuk yıl, ki burada izah edildi, Sayın Alican 
daha evvel izah etti; bir İzmen tasarısı var. 
Biz de bunun içine girdik de onun için biliyo
ruz bunları. 

Üçüncü Hükümet kurulmuş. Bir sene 58 
gün yaşamış. 25 . 12 . 1963 te kurulmuş, 
21 . 2 . 1965 te de vazifeyi terk etmiş. Bu 
Üçüncü Hükümetin Programında : «Uzun yıl
lardan beri üzerinde durulan tarım ve toprak 
reformunun gerçekleştirilmesi en önemli ve sü
ratle ele alınması gereken başlıca meseleleri
mizden biri haline gelmiştir. Bu kanunun şim
di cesaretle ele alınmasının yakın gelecekte ik
tisadi ve sosyal alanda meselenin çözümünü 
daha da güçleştirecek gelişmelere yol açılabi
leceği kanısındayız.» Yani burada da aradan 
iki yıldan fazla bir zaman geçmiş, cesaretle ele 
alınması lâzımdır, deniyor. Kanun sevk edilmiş. 
Ne zaman? 13 . 1 . 1965. Bu ne zaman? Bütçe
nin yaklaşıp, muhalefet partilerinin bir araya 
gelerek Hükümeti istifaya mecbur etme hazır
lıklarının başladığı tarihtir. Bu suretle getiril
miş meclislere. Meclislerde müşterek komisyon 
kurulması teklif edilmiş, kabul edilmemiş. Ona 
tekrar geleceğim. 

Şimdi, toprağın hikâyesi, geçen üçbuçuk se
ne zarfında bu... (C. H. P. sıralarından, «size 
aidolanı söyle» sesleri.) Bize taallûk eden kıs
mına da geleceğim. Biz söylediğimiz hiçbir şe
yi geri almayız beyler. Bu, bu. 

Geçen beş sene heba olmuştur, dediğim za
man; hayır olmamıştır, şunlar şunlar yapılmış
tır tarafımızdan, diye buyurdu sözcü. (C. H. P. 
sıralarından, «nedir bunlar, söjdesin» sesleri.) 
Onlara geleceğim teker teker. Şu münakaşayı 
bitirdik zannediyordum, yine açıldı, yine ya
pacağız. 

Keban münakaşası; geçen sene huzurunuzda 
bütçe dolayısiyle konuşurken, J936 dan beri 
meselenin tahlilini yapmış ve demiştim ki, «Her
kes bu zaman süresi içinde nerede ise kendi 
hissesini alsın.» Ama dedim, «Biz bu işi dev
raldığımız zaman bunun finansmanını muallâk
ta idi.» Şimdi, sayın sözcü, biz diyorlar; Wa
shington toplantısı yaptık, Ankara toplantısı, 
Paris toplantısı yaptık. Güzel. Ama kabul edi
yorlar ki, finansman muallâkta idi. Yani, Se-

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Söyliyeceğim; hiç merak etme Coş
kun Bey. Onu da söyliyeceğim. İkinci Hükü
metin Programındaki kayıt şu : «Yurdumuz
da...» Sadece bizim protokoller okunmaz ki 
burada, Burası milletin kürsüsü, her şey oku
nur. «Yurdumuzda zirai kalkınmayı gerçek
leştirmek için sosyal ve ekonomik bünyede bâ
zı reformlar yapılması zaruretine inanıyoruz. 
Bunun başında Anayasa hükümlerine, yurt ger
çeklerine ve zirai kalkınma dâvamızın icapla
rına uygun bir toprak reformu gelmektedir. 
Bu maksatla hazırlanmış olan örıproje Hükü
metçe dikkat ve titizlikle incelenerek nihai şek
lini aldıktan sonra en kısa zamanda Yüksek 
Meclisin tetkik ve tasvibine sunulacaktır.» De
mek ki; Hükümette bu maksatla hazırlanmış 
bir önproje var. Kim hazırlamış? Adalet Parti 
Komisyonunda Tarım Bakanı Cavit Oral. Zan-
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natoda da söyledim; finansmanının temin edil
diğine dair bir belgeniz varsa bunun tarihiyle, 
numarasiyle ve sairesiyle bir fotokopisini bize 
•^-eriniz, bize vermezseniz basma veriniz. Ken
dileri de kabul ediyorlar ki, bu iş muallâkta 
idi. Bunda mutabıkız, çünkü kendi ifadeleri 
de aynen böyle. Ama bu defa yeni bir unsur 
giriyor işin içine. Yeni bir unsur. Bu unsur 
da şu : Diyorlar ki, biz bu işi devraldığımız 
zaman bunun ne plânı vardı, ne projesi vardı. 
Hattâ yapılması lâzım geldiğine dair bir etüdü 
i! ahi yoktu. Bu doğru değildir. Çünkü şimdi 
göstereceğim, istiyen tetkik edebilir. Bu ifade 
doğru değildir arkadaşlar. îşte burada Türki
ye'nin enerjiye ihtiyacının nereden temin edil
mesi'lâzımgeldiğine dair 1959 «enesinde başla
yıp 1961 senesinde ikmal edilmiş bulunan - ge
cikme ile ikmal edilmiş bulunan- raporlar. Bu 
raporların içinde Keban barajının kabili inşa 
olduğu, inşa edilmesinin zaruret olduğu yazı
lıdır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar.) • 

Şimdi yatırımlara gelelim. 
Tarsus Mensucat Boyaları Fabrikası, bu

yurdular. Durum şudur : 15 . 12 . 1958 tarihin
de makineleri sipariş edilmiş, 1960 tarihinde 
72 sayılı Kanuna göre tehir edilmiş, 11 . 5 . 1962 
tarihinde yeniden faaliyetine karar verilmiş, 
inşaatına başlanmış. Hâlâ inşa ediliyor. Yedi 
sene geçmiştir arkadaşlar, hâlâ inşa halinde. 
Şimdi, lüzumsuz idi ise, lüzumsuz olduğuna 
kaani idiyseniz neden yeniden başlattınız? Lü
zumlu olduğuna kaani idi iseniz durmuş olma
sından üzüntü duymak lâzım. Ama, bizim değil
dir durdurulması derseniz, evet, ben de zaten 
beş seneyi kastediyorum. 

Denizli iplik Fabrikası: 1958 - 1959 sene
sinde sipariş edilmiş, makinaları gümrüğe gel
miş olan Adıyaman, Karaman ve Nevşehir fab
rikalarının makinalarının buraya monte edil
mesi ile meydana getirilmiş. (C. H. P. sırala
rından «tevsii» sesi.) Tevsii, tevsii... 1958 be
yefendi... Tevsii beyefendi. Zaten muhterem 
sözcünün buyurduğu husus da tevsiidir, inşa 
değildir. 

Bozüyük Seramik Fabrikası : 4 . 11 . 1958 
tarihinde makina siparişi verilmiş, 72 sayılı Ka
nuna göre tehir edilmiş. 1 . 6 . 1962 tarihinde 
intikal programına alınmış, hâlâ inşa halinde

dir, yedi sene. Tamam mı? İşsizlikten niye şi
kâyet ediyoruz? İşsizlikten şikâyet ediyoruz, 
niye? (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Maraş Pamuklu Dokuma Fabrikası : 2.9.1959 
tarihinde makina siparişleri verilmiş, 1960 dan 
sonra 72 sayılı Kanuna göre durdurulmuş. Bi-
iâhara 1 . 1 . 1963 tarihinde programa alın
mış, inşaatı geçen Ocak aylnda tamamlanmış
tı r. Şimdi burada da söylüyoruz, iki sene kay
dedilmiştir. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Sözcü siz konuşmanıza 
devam edin efendim. (Gürültüler, «sözcü değil 
Başbakan» sesleri.) Evet efendim, bir zühul ol
du. Sayın Başbakan demem icabediyordu, Sa
yın Sözcü şeklinde söyledim. Zühul oldu. Fa
kat, sizin de oradan, «Reis Bey bu böyledir» 
demeniz zühul değil, hatadır. (Alkışlar.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Yarımca Seramik Fabrikası : Ben 
aynen sizin söylediklerinizi "söylüyorum. 
4 . 11 . 1958 tarihinde makina siparişi verilmiş. 
1960 dan sonra, 72 sayılı Kanuna göre tehir 
edilmiş. 1 . 6 . 1962 tarihinde yeniden faaliye
tine karar verilmiş, halen inşa halindedir. 1967 
yılında işletmeye açılacağı tahmin ediliyor, 9 
sene. 

Adıyaman Pamuklu Fabrikası : Bunun hi
kâyesi hazin, bunun hikâyesi çok hazin. 
8 . 9 . 1958 tarihinde makina siparişi yapılmış, 
halen inşa halinde. Ne zaman biteceği de bel
li değil. 

Eskişehir Basma Fabrikası : 2 . 9 . 1959 ta
rihinde makina siparişi verilmiş, 72 sayılı Ka
nunla tehir edilmiş. İnşaatına 27 . 5 . 1957 de 
başlanmış ve bundan dört - beş ay evvel açıl
mıştır ; sekiz sene. 

Muhterem beyefendiler, biz bu yatırım hızı 
ile gidemeyiz. 'Ben bunları belirtmek için söy
lüyorum. Niye bunları üstümüze almıyoruz? 
Bunun çarelerini arıyalım. 

Ordu Soya Fabrikası : 24 . 5 . 1958 tarihin
de makina siparişi verilmiş, 15 . 3 . 1962 tari
hinde faaliyetine karar verilmiş yeniden. 1965 
yılı Haziran ayında açılmış. Yedi sene muhte
rem arkadaşlar. Şurasını arz edeyim, Karade-
ııizin tek tüten bacasıdır. Tek tüten bacasıdır. 
Gönül isterdi ki, yirmi tane daha olsun. (Al
kışlar.) 

— 296 — 



M. Meclisi B : 9 9 . 11 . 1965 O : 2 

Bolu Suni Tahta Fabrikası : 1959 yılında 
başlanmış, 1960 da tehir edilmiş, 1962 yılı so
nunda işletmeye açılmış. 

Şimdi geliyoruz diğer tesislere. Gazete Kâ
ğıdı ve Sigara Kâğıdı Fabrikası : İhalesi 1957 
do yapılmış, 1960 yılma kadar 45 milyon lira 
sarf edilmiş, bir kısım 1961 de, bir kısmı da 
1963 te bitirilmiştir. 1957 den 1963 e kadar, al
tı yıl. 

Çaycuma, Giresun ve Muğla'da yapılacak 
tesisler ihale edilmemiş, Çaycuma ihale edilmiş 
Muammer Bey, Çaycuma'nın halini biliyorsu
nuz. Çaycuma'nın finansmanı olmadan ihale 
edilmiş, temel atma töreni hazırlanmış, finans
manı daha da katı neticeye bağlanamamıştır 
arkadaşlar. (A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — O da ay
nı finansmanın içindedir, Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Demir - Çelik işine bakalım, ne ol
muş? 

Kontinü Haddehane : 1959 da başlanılmış, 
1965 te bitmiş. Altı sene. Sinter tesisine 1957 de 
başlanmış, 1962 de bitmiş. 

Üçüncü fırın : 1959 da başlanmış, 1964 te 
bitmiş. Yani 1965 senesinde işletmeye girmiş. 
Çelikhane : 1957 de başlanmış 1964 te bitmiş. 
Haddehane.: 1957 de başlanmış, 1963 te bitmiş. 

Şimdi geliyorum şeker fabrikalarına : Anka
ra Şeker Fabrikası : 23 . 11 . 1957 de başlamış 
durmuş. Eylül 1961 de tekrar başlanmış ve 
15 . 10 . 1962 de bitirilmiş. Ama 1,5 sene tehir 
var. 180 bin ton şeker eder muhterem milletve
killeri. 

Kastamonu Şeker Fabrikası : 28 . 6 . 1957 de 
başlanmış, durmuş bir ara, Eylül 1961 de tekrar 
başlanmış 14 . 10 . 1963 te ikmal edilmiştir. 
Yani altı sene sürmüş. 

Şimdi geliyoruz başka bir konuya, yine yatı
rımların içinde, kendi söyledikleri konulara. De
diler ki; sayın sözcü buyurdular ki, biz yirmi 
küsur tane barajın inşasına başladık. 14 tane de 
proje devrettik. Ve bana da, benim bildiğim bir 
saha olarak imada bulundular. (A. P. sıraların
dan, alkışlar) 

Şimdi benim tahlilimi dinleyiniz lütfen. Evet 
hakikaten burada 17 tane baraja bağ]anılmıştır, 

iki tane büyük barajı hariç tutuyorum. Gökçe-
kaya ve Keban. 

Bunlardan hali inşada bulunan Kesikköprü 
ve Tokat'taki Avnus barajları 1961 den önce 
başlanmıştır. Bunları d/ı hariç tutuyorum. Ge
riye... Bunların münakaşasını ayrıca yapacağım. 
Şimdi bu 17 barajın bütün hacmini topluyoruz, 
1 045 000 000 metre mikâp, 17 tanesi. Şimdi 
birkaç tane misal vereyim : Denizli - Buldan 54 
milyon, Altmova 15 milyon. Daha evvel başlan
mıştı. Altınova da yarını kalmıştır. Niğde de Gü
müşler 4 milyon, Niğde'de Bor 6 milyon, Maraş'-
ta Kartalkaya 350 milyon. Malatya'da Sürgü 71 
milyon. Diyarbakır'da Devegeçidi 187 milyon. 
Kayseri/de Sarımsaklı 32 milyon, Kayseri'de Ak-
köy 8 milyon. Nevşehir'de Tatların 2 milyon. 
Elâzığ'da Cip 7 milyon. Ankara'da Bayındır 7 
milyon. Burdur'da Onaç 8 milyon. Ankara'da 
Kurtboğazı 91 milyon. Adana'da Kesiksuyu 70 
milyon. Bittiği söylenen Burdur Kızılsu, - kendi 
ifadeleridir bitmiştir diye - 2 milyon. Şimdi, hiç
bir şey için söylemiyorum, sadece bir mukayese 
için söylüyorum, bunların 17 si bir milyar 45 
milyon. Yalnız Sarıyar Barajı 1,5 milyar. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Bunların da 
ne zaman biteceği belli-değil. İçinden iki üç ta
nesi bitmiştir. Ama mütebakisinin ne zaman bi
teceği belli değildir. 

Proje halinde dedikleri 14 tane barajın hiç
birisinin projesi tam değildir. Hattâ bir kısmı
nın yapılıp, yapılamayacağı dahi belli değildir. 

Geliyorum hidro - elektrik santrallere : Say
dıkları kovada 2, Doğankent - Harşit, Seyhan -
Yüreğir, Van - Enğil, Van - Erciş, İğdır - Kiti, 
Anamur - Nusaybin. Silifke, Malatya, Kermik. 

Muhterem milletvekilleri, bunların büyüklük
leri hakkında da size malûmat vereyim. Malat
ya - Kermik bitmiş, 850 Kw. Silifke 400 Kw. Bit
miş olanlar bu ikisidir. Ben de dedim ki, başla
yıp bitirdiğiniz, projesini yapıp, başlayıp bitir
diğiniz santralleri söyliyeyim. 400 Kw. biri, 850 
Kw. biri. Şimdi, Silifke'nin üzerinde durayım. 
Çünkü kendileri, sayın sözcü hassaten, Göksu 
bitmiştir, dediler. 400 Kw. muhterem arkadaş
lar, bu bir kanal santralidir. Kanal 1940 larda 
yapılmıştır. 1942 de 1943 te yapılmıştır, öylece 
kalmıştır, 10 - 15 sene. Sonra biz bunu tamam
ladık. Kanalın üzerinde santral yerini hazırla
dık. Orava 400 kilovatlık bir türbün konacaktı. 
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Bu bitmiş ama hattı havaisi yok. Cereyan 
falan verdiği yok, bitti denilen şey bu. (A. P. 
sıralarından, gülüşmeler.) Bu noktada bir hu
susu arz edeyim, 1960 senesinin icra programı
dır, Devlet Su işlerinin icra programıdır. Bu
rada, programda 13 tane santral vardır. Do
ğu - Bayazit Santrali, Kiti Santrali, Harşit 
Santrali,, Nusaybin Çağçağ Santrali, Erciş Sant
rali, Engil Santrali, Silifke Santrali, Kadın
cık Santrali, Kovada - 2 Santrali, Anamur Sant
rali, Giyleviye üçüncü ünitenin ilâvesi, Hir-
fanlı'ya dördüncü ünitenin ilâvesi, Seyhan'a 
üçüncü ünitenin ilâvesi. 

Şimdi bakıyoruz, buradaki 13 projenin için
den seçilmiştir. Ama bu, 1960 icra programı 
idi. Ben diyorum ki, şimdiye kadar bunların 
hepsinin yapılıp bitmesi lâzımdır. Ben onun 
için diyorum, yapılıp bitmediği için üzülüyo
rum, diyorum. Onun için diyorum ki, eğer bu 
beş yıl heba olmuştur dersem içimde bir acı 
vardır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; bir iki hu
susu daha arz edeyim. Bugün Trakyamız karan
lık içindedir. Edirne hudut şehrimiz, el uzat
mamız lâzımgelen bu güzel hudut şehrimiz tarihî 
Edirne, karanlığın içindedir. Bugün Samsun 
karanlığın içindedir. Neden?.. Nedenini söy-
liyeyim; istanbul Silâhtarağa Santralinden 
Edirne'ye bir hava hattı yapılması ve buna 
Trakya'daki bütün kasaba ve şehirlerimizin bağ
lanması, zaruret idi. 1960 da karar verilmişti. 
Bu hattı havai hâlâ yapılıyor. Beş sene geçmiş
tir, şehirler hâlâ karanlıktır, işte onun için 
diyoruz, sebebi bu. 

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür, sa
dece ben bunlardan bâzı tipik olanlarını seç
tim, onları söylüyorum. Şimdi iş bunla da 
kalmıyor; devam ediyorum, konuşmama. 

Sayın Feyzioğlu şöyle bir beyanda bulundu
lar; ya benim rakamlarım yanlıştır, ya da ken
disinin ki, yanlıştır. Benimki yanlışsa, ben bu 
rakamları Devletin resmî memurlarından al
dım. Üç yılda, on yılda yapılandan daha fazla 
okul yapıldığını söylediler. Şimdi ben on yılın 
hesabını falan yapmıyorum. Ama bu beyan 
yanlıştır. Beyefendiler. Neden yanlış? Bakalım. 
Üç yılda, yani 1961 - 1964 yılları arasında 
3524 aded okul yapılmış. Teşekkür ederiz. 
Okulsuz köyleri, 3524 okulsuz köyü okulsuz-

luktan kurtarmışız, buna ancak teşekkür ede
riz. Ama beyan doğru değildir. On yılda ne 
yapılmış? 6447 okul yapılmış. Hani üç yılda 
yapılan on yılda yapılandan fazla idi? Binaen
aleyh, muhterem beyefendiler, muhterem millet
vekilleri, rakamlar üzerinde konuşurken, - ra
kamlar her zaman bizim istediğimiz şeyi söy
lemez - rakamları dillendirmeyelim. (A. P. sı
ralarından bravo sesleri alkışlar.) 

Şimdi, ikinci konuşmalarında, sayın sözcü
nün beyan buyurduğu bir hususu tahlil edece
ğim. Buyurdular ki ; 1961 senesinde 486 bin dö
nüm, 1962 senesinde 438 bin dönüm, 1963 te 
279 bin dönüm, 1964 te 551 bin dönüm arazi 
sulamaya açılmıştır. Ben kendim not aldım, 
ufak tefek hatalar varsa rakamın ehemmiyeti 
yok, büyüklük esastır. 

Bunlarnı isimlerini de verdiler. Ben yine 
aynı esas üzerinden bunun tahlilini yapacağım. 
Tahlili şu; hakikaten bu miktara yakın sula
ma tesisi var ama.. Amasına bakalım, bun
lardan meselâ Nazilli sulamaları 1962 de 2 500, 
1964 te de iki bin hektar olmak üzere 4 500 
hektar, bitti diye bahsedilen sulamalar senelerce 
evvel başlamıştır, ve 1957 de bir daha başla
mıştır. Bunlar; Cumhuriyetin ilk sulamaları
dır, 1941 de başlamıştır. 

Şimdi, yine bu cetvelin içinde Yenice - Sa
rayköy Sulaması, Sayın Hüdai Oral arkada
şımız gayet iyi bilirler ki, 1962 yılı için 
5 518 hektar olarak buraya kaydedilmiş, hepsi 
110 bin dönümdür. Tamam mı? Hüdai Bey?... 
Nuşun inşatma da senelerce evvel başlanmıştır. 
1953 te bunu alan mütaahit batmıştır, 1955 yı
lında yeniden ihale edilmiştir, işte bu da odur. 
1960 yılından itibaren su verir bu da o. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler, alkışlar.) 

Şimdi gelelim Uluırmak sulamalarına. Başka 
tipik bir misal vereceğim. Niğde milletvekilleri 
bilirler, Uluımnak sulamalarını, Aksaray sula
malarını. Niğde Milletvekili akardaşlarım gayet 
iyi bilirler, bu Malendiz Çayı üzerinde yapı
lan Mamusun Barajının altındaki sulamalar
dır. Hepsi 110 bin dönümdür. Uluırmak sula
malarının. Şimdi, bundan 2 677 hektarının 
1962 de, 3 123 hektarının 1963 te, 7 bin hektarı
nın 1964 • senesinde işletmeye girdiği bahsedili
yor. 
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Muhterem milletvekilleri, bir sulama yapmak 
için evvelâ su lâzım. Mamasun Barajı olmasa bu
rada sulama yapılabilir mi?.'. Ne zaman yapılmış 
Mamasun Barajı?.. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Zaten sulama ya
pılıyordu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Hayır, beyefendi. Yapılan sulama beş-
bin dönümdür. Dört metreküp su vardır, yapı
lan sulama beşbin dönümdür. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sulamaya yeni 
başlandı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Doktor, beşbin dönüm sulama yapıl
maktadır, dört metreküp su vardır, Uluırmakta. 
(A. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) 

Şimdi, gelelim başka bir misale; Mersin bah
çeleri sulaması. 1959 da ihale edilmiş, 1964 se
nesinde daha işletmeye girmiş durumda değil. 
Bu da 1964 e dâhil. 

Şimdi Erzincan ovası sulaması; 1957 senesin
de ihale edilmiş, bunlar hep hesaba dâhil, Van -
Erciş sulaması 1957 de ihale edilmiş, Aksu su
lamalar 1959 da ihale edilmiş, Boğozova sulama
sı... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bun
lar öteki sahil, tahrif etmeyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Ben işletmeye giren miktarları söylü
yorum. öbürleri daha tamamlanmamıştır. 400 
bin, 300 bin dönüme nasıl eriştiğini söylüyorum. 
Hiçbir şeyi tahrif etmem, korkmayınız. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Uluırmak gibi ise, 
hepsi yanlış. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Boğozova sulaması; bu sulama 1959 da 
başlamış, sulamanın bittiği falan yok aslında 
ama bitmiş görünüyor, hesapların içinde bitmiş 
görünüyor. 

Böylece muhterem milletvekilleri, sulama için 
lâzım olan suyun tedariki ile, gerekli yatırımlar 
hariç, Sayın Feyzioğlu'nun vermiş olduğu ra
kamların yüzde 69 u, - kendilerine verebilirim 
bunları - yüzde 69 u daha evvelki yıllara aittir. 
(A. P. sıralarından, alkışlar.) 

Şimdi başka bir mevzua geçiyorum, müsaade
nizle. Bu, Sayın Feyzioğlu'nun kendi seçim mm-
takası olan Kayseri'ye ait bir meseledir. Dediler 
ki; ben Kayseri'ye gitmişim, zaten yapılmış olan 

Yüksek İslâm Enstitüsünün, üçüncü katı bitmiş 
olan Yüksek tslâm Enstitüsünün üçüncü katma 
temel atmışım... (Gülüşmeler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Dave
tiyesi elimde. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Davetiyesi burada, davetiyeyi de oku
yacağım şimdi... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Rad
yo haberleri, ajans haberiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Davetiye şu; imam - Hatip ve İlahi
yat Fakültesi Yardım Derneği 19 Haziran 1965 
Cumartesi günü saat 15,00 te Kayseri Yüksek 
İslâm Enstitüsü sitesi yemekhane, gazino ve 
mutfak teshin merkezi bloklarının temel atma tö
renine davet eder. Kim davet etmiş? Kayseri 
Yüksek İslâm Enstitüsü Sitesi Yaptırma Derne
ği. Kendilerinin hemşehrileridir, hepsini tanırlar. 
Şimdi bunu sizinle birlikte tahlil edelim, neden 
bu kürsüye geldi?... Muhterem milletvekilleri, ev
velâ şurasını kaydedeyim. Ben Kayseri'de 14 
binadan müteşekkil bulunan bu külliyenin bu 
blokunun temelini attım. Memlekete hayırlı ve 
uğurlu olsun. Bu temeli attım. Bu temel top
rağa atılmıştır, üçüncü kata değil. (Gülüşmeler) 
Ayrıca, hakikaten orada yapılmış bir bina vardı. 
Bu bina iki milyon liraya çıkmış, Derneğin ken
di parasiyle yaptırdığı, henüz ikmal edilmemiş 
bir binadır. 14 bina olacak... Gönül isterdi ki, 
Sayın Feyzioğlu bu külliyenin kaç binadan iba
ret olduğunu da burada söylesin. Bunu söyleme
diler. İkinci binanın temelini attım. 3, 4, 5 nci 
binaların da temeli atılırsa şaşmasınlar. Çünkü 
bu, halktan toplanan paralarla geniş ölçüde yapı
lıyor, teşvik ister. Şimdi ben burada bir noktaya 
dokunacağım; kendileri dediler ki, ben bu bi
rincisinin temel atma merasimine davet edildim, 
fakat gitmekten imtina ettim. Eğer tâbir bu 
ise. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Se
çim zamanı istismar edilmesin diye gitmedim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Evet tamam. «Seçim zamanıdır, istis
mar olmasın diye gitmekten imtina ettim.» 

Muhterem milletvekilleri, bu bina halkın pa
rası ile yapılıyor. Devlet bir şey yapmamıştır, 
birinci binaya. Yapmış mıdır? Yapmamıştır. 
O zaman bu Derneğin Başkanı Çorapçı'nın ki, 
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hemşehrinizdir, bana verdiği malûmat doğru de
ğil. Farz edelim yapmıştır veya yapmamıştır. 
Şimdi bu bina 1 450 metrekaredir ve iki milyon 
liraya çıkmış. Benim temelini attığım bina 2 bin 
metrekare, üç milyon liraya çıkacak. 

Şimdi, şayet bir Yüksek îslâm Enstitüsünün 
temelini atmaktan benim imtina etmem veya is
tismar edilir, diye çekinmem icabediyorsa ben 
bu kanaatte değilim. Kendileri bundan istismar 
edilir diye çekinmişlerse... 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Tah
rif etmeyiniz. Seçim zamanıdır, dedim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Seçim zamanı olsun. Ben söylüyorum, 
şayetli söylüyorum; siz söylediniz ben dinledim, 
şimdi ben söylüyorum, siz dinliyeceksiniz. (A. P. 
sıralarından, bravo sesleri, alkışlar) Siz söyledi
niz bunu. Ben hakikatleri soluyorum. Şayet bu
nu din ve vicdan hürriyetindeki tereddütlerin
den dolayı istismar edilir, diye korktularsa, ben 
o kanaatte değilim... (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Şimdi bir hususu daha nazarı dikkatinize arz 
edeceğim. Bir davetiye daha var elimde. Bu da
vetiyede; 11 . 8 . 1963 Pazar günü saat 10 da 
Seyhan Hidro - elektrik santrali 3 neü grupu-
nun temel atma töreni yapılacaktır. Bu törene 
şeref vermenizi saygılarımla rica ederim, den
mektedir. 

Bu davetiyeyi Çukurova Elektrik Anonim 
Şirketi çıkarmıştır. Bana da bu davetiyeden gön
derdiler, vaktim olsa idi giderdim. Çok kadirşi
naslık yapmışlardır. Büyük, güzel bir eserdir ve 
bölgeye çok faydalar sağlamıştır. Yalnız müker-
reren temel atmalar, denildiği için ben bunu 
buraya getirdim. Şu davetiyeyi çıkarmak nasıl 
benim hatam değilse, bu davetiyeyi çıkarmak da 
o zaman hükümette bulunanların hatası değil
dir, hata ise şayet. Ama dediler ki, mükerreren, 
temel atma merasimleri yaptılar.... Muhterem 
milletvekilleri; biz Dördüncü Koalisyon olarak, 
Başbakan Sayın Ürgüplü, Başbakan Yardımcısı 
olarak ben, Ordu Soya Fabrikası ve Yüksek İs
lâm Enstitüsü müstesna, ne temel atmaya gittik, 
ne de bir açışa gittik. Binaenaleyh, biz ne mü
kerreren temel attık, ne de mükerreren açış yap
tık. Fakat, burada üçüncü ünite dolayısiyle ya
pılan iş; binası yapılmış, barajı yapılmış, borusu 
yapılmış bir binanın içine makina monte etmek-
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ten ibaretti. Mükerrerse bu mükerrer. Ben ken
dilerini mesul tutmadığımı ilân ediyorum. Yan
lış anlaşılmasın, ben atmadım. Başbakan olarak 
Suad Hayri Bey sadece Mersin'de Termik San
tralin temelini atmıştır, özür dilerim, tashih edi : 

yoranı. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, yine Saym 
C. H. P si Sözcüsünün beyanlarında deniliyor 
ki; 200 000 lira kazanıp vergi vermiyen varken 
250 lira aylığından vergi ödiyen, 5 çocuklu dul 
kadının derdi ile. Baş tarafında da şöyle diyor : 
Köylümüzün geçim derdi ile, kredi, tohumluk, 
gübre, zirai alet ve makina ihtiyacı ile, gecekon
duda oturan yurtdaşımızm mesken derdi ile, su
suz tarlaların ve karakışta titreşe titreşe kilomet
relerce uzaktan testisi ile su taşıyan körpe yav
ruların derdi ile, sıhhati bozulan ve emekli aylı
ğını almak için daha ne kadar bekliyeceğini he-
sabeden emektar işçinin derdi ile... Dertler böyle 
devam edip gidiyor. 

Şimdi ben şunu soracağım; acaba bunun yeni 
mi farkına vardınız? (A. P. sıralarından bravo, 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, burada bir 
hususu belirtmek isterim, bu trajik ifade hepi
mizin gönlümüzü kanatan bir ifadedir. Yalnız, 
evet bizim programımızın da çok büyük bir kıs
mı buna yüklenmiştir. Gerçi T. î. P. Sözcüsü 
der ki; fukaralardan rey alarak geldiniz, fuka
ranın derdine ait bunun için bir şey yok. Böyle 
der ama, bu ifade doğru değildir. Bizim prog
ramımız fukaralığın kökünü kurutmaya istika-
metlenmiştir. Zengin, fakir demeden kanunlar 
içerisinde, kanun çerçevesinde mutlaka fukara
lığı ortadan kaldırma çabalarını geniş çapta içi
ne alıyor. (A." P. sıralarından, bravo sesleri) 

Şimdi, benim burada esas bilmek istediğim 
şey şu; 200 bin lira kazanıp, vergi vermiyen 
varken... Muhterem milletvekilleri; vergiyi 
Devlet alır. Devlet diyorsa ki, ben vergi alamı
yorum vatandaşımdan, za'fını, aczini ifade edi
yor demektir. Şimdi, 200 bin lira kazanıp ver
gi verenler de bunun içerisinde töhmet altında
dır. Tamam mı? Töhmet altındadır, bunun içe
risinde. İşte 200 bin lira kazanıp, vergi vermi
yen varken, deniyor. Bu, budur. Şimdi, şayet 
böyle bir durum varsa, Devletin, vergiyi alır 
hale gelmesi lâzımdır. O şekilde cihazlanması, 
o şekilde tertiplenmesi lâzımdır. Bu, budur. 
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bunu yapmayınız, zaman mekân ve şahıs gös
termeden, müşahhas hâdise göstermeden, bu şi
kâyeti yapınız, işte Türkiye'de özel sektörü ür
küten şey budur. Hem diyeceksiniz ki, biz özel 
sektöre mâni miyiz? Ama, bu düşünce özel sek
tör atmosferini kökünden yıkmıştır. Bu itibar
la bu düşüncenin Türkiye'nin kalkınmasına za
rarlı olduğu kanaatindeyim. Bir memlekette 
200 000 lira kazanan herkesi itham edebilir mi
siniz ? Düzeniniz bu, kurulmuş düzeniniz bu. 
Gayet tabiî, adam kazanacak ve vergiyi de siz 
alacaksınız. Aldığınız bu vergi ile fukara mu
hitlere hizmet götüreceksiniz. Eğer vergi meka
nizmanızı işletemiyorsanız, vergi alamıyorsanız, 
vatandaşın hepsini birden töhmet altında bırak
manın mânası var mı? Yok. Binaenaleyh, bu 
ifadeden kasıt bu değilse dahi, bu şekildeki zih
niyetin, bu ise, sözlerim baki; bu değilse böyle 
düşünenler için bakidir sözlerim. 

Muhterem milletvekilleri, Anadolu Ajansı
nın, A. P. Ajansı haline getirilmemesi temenni 
olunuyor. Anadolu Ajansının, benim malûmatı
ma göre - ben parlâmento içerisinde değildim -
ümidederim ki, yanlış değildir, malûmatım, 
Anadolu Ajansının C. H. P. sinin mensupları ve 
sözcüleri tarafından mevcut statüsünün geçen 
dört sene zarfında tenkid edilmekte olduğunu 
arkadaşlarım bana söylediler. Biz ne yapalım 
A. P. Ajansı? Yani Adalet Partisi ajansım? 
Bizim böyle şeylerle ilgimiz yok muhterem Be
yefendiler. Biz idarede tarafsızlığı esas kılmak 
için gelmişiz. Buna ihtiyacımız da yok. Yok 
böyle bir şeye ihtiyacımız. Bu itibarla bunun 
yanlış bir düşünce olduğunu kaydetmek iste
rim. 

İkinci mesele; bu noktaya gelmişken taraf
sız ve hür radyodan bahsedeyim. Anayasamızın 
121 nci maddesine göre, radyonun tarafsız ol
ması lâzımdır. 359 sayılı Kanun orta yerdedir. 
Geçen 10 ay zarfındaki tatbikat da orta yer
dedir. Ama radyonun fiilen tarafsız olması lâ
zımdır. Muhterem milletvekilleri, biz iktidarda 
olarak bunu söylüyoruz. Yani bu demektir ki, 
biz radyonun taraflı olmasından medet ummu
yoruz. Radyo tarafsız olmalıdır diyoruz. Şimdi, 
bu iddia ile geldiğimize göre, radyonun taraflı 
hale getirilmesi bizden beklenemez. Bizim buna 
da ihtiyacımız yok. Biz sadece Anayasanın bir 
maddesinin metniyle ve ruhu ile; her maddesi-
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niıı olduğu gibi, yürürlükte olmasını temin et
mek isteriz. Bunlar Devletimizin müesseseleri
dir. Binaenaleyh, tarafsız olmasının, taraflı ol
masının; bugün taraflı ise, bugün bize faydası 
var gibi görünür ise de, aslında zararı vardır. 
Taraflı olmasının yarın size zararı vardır; şa
yet iktidara gelirseniz. 

Şimdi, mühim olan mesele şudur; Sayın Ali-
can işaret buyurdular, dediler ki : «Kamu fü
zenine aykırı, millî güvenliği bozucu dış poli
tikayla çelişen bir politika mı takibediyor rad
yo? Programda böyle bir ifade var.» Muhterem 
milletvekilleri o ifade 359 sayılı Kanundaki ifa
dedir. Yani, radyonun öyle olmaması lâzımdır. 
Ama, altında yine programda bir madde var. 
Diyoruz ki, radyonun o zamana kadar görülen 
tatbikatın da iyi bir imtihan vermediği vakıa
dır. (C. H. P. si sıralarından «Başbakan teşek
kür ettiler» sesi) Ben A. P. si Genel Başkanı 
olarak ve A. P. tarafından kurulmuş Hüküme
tin Başbakanı olarak kendi hissiyatımı söylüyo
rum, kendi fikrimi söylüyorum. Şimdi, radyo
nun iyi bir imtihan vermediği vakıadır. Şayet 
radyonun bir müessese olarak iyi bir imtihan 
vermemesinin bünyevi kusurları varsa, bu ku
surlar düzeltilecektir. Bünyevi kusurları var
dır, bu kanun huzurunuza getirildiği zaman 
bunun ariz ve amik münakaşası yapılacaktır. 
(A. P. sıralarından, alkışlar.) 

Bu itibarla, şimdi huzurunuzda bir radyo ka
nununun müzakeresini yapıyor değiliz. Sadece 
programımızda ne demek istediğimizi işaretle
dik. Adalet Partisinin radyosu haline getirile
cek, vatan cephesi radyosu haline getirilecek... 
Bunlar, görülüyor ki, önümüzdeki günlerde 
karşılaşacağımız sloganlar olacaktır. Bunlar, bizi 
doğru bildiğimiz yolda gitmekten yıldıracak şey
ler değildir. Aslında bunların bizimle de bir ir
tibatı yoktur. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın C. H. P. Sözcüsü bir iki defa, yaban
cı petrol şirketlerinin desteklediği malûm bulu
nan bir derginin milyonlarca kâğıt parçası bas
tırarak, diye bir ibare ile, secim esnasındaki ken
di müşahedesini söylediler. Ümidediyorum ki, 
bundan bize bir ima yoktur. Varsa ona göre ko
nuşacağım. 

Bizim teşkilâtın bu kâğıtları dağıttığını söy
lediler. Bunu katiyen kabul etmiyorum. 
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Yine Sayın C. H. P. Sözcüsü iki tane uç ta

rif ettiler. Bu uçlardan birisi; «Anayasanın eko
nomik ve sosyal haklarına yer vermesinin ger
çek anlamını kavramamış büyük halk kütleleri
nin menfaatlerini belirli ve mahdut zümrelerin 
yerleşmiş çıkarlarına feda eder...» Ve bu şekilde 
devam ediyor. Bunda da bize bir ima olduğunu 
hiç tahmin etmiyorum, bize ima varsa yine vere
ceğim cevabını. 

Şimdi geliyorum İktisadi Devlet Teşekkülle
rine; aynı sıra dahilinde gidiyorum. Şöyle bu
yuruyorlar, diyorlar ki : «iktisadi Devlet Teşek
küllerinden (ben bir hayli kelimeyi kullanmakta 
tereddüdediyorum, diyorlar) bir hayli hor gö
rerek, küçümsiyerek bahsettiler.'» Muhterem mil
letvekilleri, tenkid yapıyoruz, yaptığımız şey ten-
kiddir. Kendileri bunu bu şekilde tavsif ediyor
lar. Ben sadece gerçekleri söyledim. Gerçekler 
şudur ki, kendileri de inkâr edemezler, 50 mil
yar değerinde senelerdir bu büyük ve asil mil
letin vergi vermesi ile tesis edilmiş bu teşekkül
ler, bugün iktisadi olarak işlemiyor. İşliyor di
yen var mı? Varsa zarar hesaplarını çıkaracağım. 
İktisadi olarak işlemiyor, vakıa mı? Peki. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — İşlememesinin se
bebi var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİR EL (De
vamla) — Muhterem beyefendi, niçin üzerinize 
almıyorsunuz? Ben İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin iktisadi olarak işlemediğinden bahsediyorum. 
İktisadi olarak işlemiyor. Hattâ şöyle dediler, 
Ben Senatoda Sayın Bekata'nın konuşmasına at
fen, zararları verin demişim. Evet şöyle bir şey 
oldu. Sayın Bekata'nın konuşmasında şöyle bir 
ibare var. Diyor ki, «İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin sahibi biziz.» Buna benzer bir şey «bizim
dir» diyorlar. Ben de dedim ki, «öyleyse zarar
larını verin» (A. P. sıralarından alkışlar, gü
lüşmeler) dediğim bu. Şimdi, fikrimi değiştiri
yorum, aynı iddiada iseniz yarısını verin zarar
larının. 

Muhterem milletvekilleri, İktisadi Devlet Te
şekkülleri Türk iktisadiyatının en mühim mese
lelerinden biridir ve en mühim meselelerinden 
biri olmaya devam edecektir. Kim demiş İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin Türkiye'ye faydası olma
mıştır, diye? Benim Senatodaki konuşmamda var. 
Olmuştur, olmuştur ama, bugün vakıa şu; bu
gün neyin çabası içindeyiz? Pür ekonomi noktai 
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nazarından düşünelim. 50 milyarlık tesisin kay
nak yaratması lâzım. Yaratmıyor, masrafa bo
ğulmuş. Düzeltelim diyoruz, dediğimiz bu. Niçin 
bundan almıyorsunuz? Anlamıyorum, niçin? 

Muhterem milletvekilleri; bunun için 440 sa
yılı Kanun çıkmış. Bir tüzük çıkmadığından do
layı bu düzelmedi, deniyor. Tüzük bizim zama
nımızda Şûrayı Devlete verilmiştir. Hükümet 
değişmiş, Şûrayı Devlet Tüzüğü tekrar iade et
miştir. Tüzük aşağı - yukarı, 3 ncü Hükümet is
tifa etmeden 13 gün evvel hazırlanmıştır; 6 ay 
içinde hazırlanması lâzımgelirken. Yahut yanlış 
olmasın, şöyle söyliyeyim; 6 ay içinde hazırlanıp 
Şûrayı Devlete verilmesi lâzımgel irken Üçüncü 
Hükümet zamanında 6 aydan 13 gün evvel hazır-
lanabilmiştir. Biz tüzüğü Şûrayı Devlete verdik. 
Şûrayı Devlet bizim kontrolumuzda değil ki. Bir
takım münakaşalar çıktı ve tüzük bugün yine, 
yeni Hükümet kurulmuş olması dolayısiyle Hü
kümete iade edilmiştir. En kısa zamanda bu tü
züğü çıkaracağız gayet tabiî. Ama iddia edil-
liyor mu ki, 440 sayılı Kanun iyi bir kanundur? 
440 sayılı Kanunla ve bu tüzükle İktisadi Dev
let Teşekkülleri meselesi hallolmuştur. Hayır. 
Bizi de sıkıştırmayınız halledemediniz diye. 
Ama, biz halledeceğiz diye gayret sarf edeceğiz 
diyoruz, dediğimiz budur. 

Şimdi burada bir nokta var. (C. II. P. sıra
larından «ne gayreti» sesleri) Ne gayret sarf 
edeceğimizi de söylerim isterseniz. Burada bir 
nokta var. Biz, İktisadi Devlet Teşekküllerini bir 
taraftan sata çakmışız, bir taraftan da yeni Dev
let teşekkülleri kuracakmışız. İkisi de doğru. Na
sıl bağdaşıyor bu? Şöyle bağdaşıyor: Burada yeni 
bir prensip getiriyoruz, daha bir şey satmadık, 
kimseye bir şey devretmedik, bir prensip getiri
yoruz. Millî menfaatler böyle icabettiriyorsa, böy
le yapacağız. Millî menfaatler hali hususilere 
döndüğümüz zaman böyle icabettirmiyorsa, her 
hali kendi içinde düşüneceğiz ve buna göre ha
reket edeceğiz. Getirdiğimiz prensiptir. Şimdi, za
rarla işlemeye devam eden bir müessesenin zara
rını sineye çekerek devam ettirmeye mi çalışalım? 
Bu şekilde zararın ve israfın müdafaasını yap
mış olmuyor muyuz? Nereden bulacağız bu kay
nakları, bu kaynakları nereden bulacağız? İşte 
kaynaklar bunlar. Ve diyoruz ki, biz, eğer bu
nu yapabilirsek; ama Sayın Alican buyurdular 
ki, sizden evvel gelenler de böyle söylediler, ya-
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pamadılar. Biz de aynı gayret içinde geliyoruz. 
Yapabilirsek yeni kaynaklar ortaya çıkacak, bu 
ortaya çıkacak kaynaklarla âcil olarak ihtiyacı
mız bulunan, memleket için millet için başka iş
ler yapacağız. Bunu diyoruz. Bunda absürd, 
bunda gayrimantıki bir şey var mı? Olmaması lâ
zım. 

Şimdi Sayın Feyzioğlu buyurdular ki, «D. 
Demiryollarını mı devredeceksiniz?» Hayır. De
miryolları dünyanın pekçok yerinde Devletin 
elindedir. Demiryolları sadece iktisadi bir mües
sese değildir. Zaten Demiryollarının birtakım 
şeylerin İktisadi Devlet Teşekkülü tertibi içine 
konması doğru değildir. Çünkü, İktisadi Devlet 
Teşekkülü değildir, bir âmme hizmeti görmekte
dir. Ama, masraflarını en aşağı hadde indirmeye 
çalışalım... Güzel. Yani bir İktisadi Devlet Teşek
külünün sevk ve idaresinde hâkim olan kaidelere 
göre çalışsın. Güzel... Muhterem milletvekilleri; 
bugün D. Demiryolları günde 1 milyon lira zarar 
etmektedir. Senede 360 - 380 milyon lira zarar... 
Mesele bu. 

Diyorlar ki; Ziraat Bankasına mı devrede
ceksiniz? Ben bu misalleri neden seçtiğini anlı-
yamadım. Ve neden? Eğer o şekilde çıkmışsa, ya
ni bilmiyorum, ben belki yanlış bir irtibat kur
muş olabilirim. Ziraat Bankasına C. H. P. ola
rak niçin sahip çıkarlar? Mithat Paşanın kurdu
ğunu zannediyoruz. Devir olur mu Ziraat Ban
kası? Olmaz. 

Şimdi, bir hususu da yadırgadıklarını söyle
diler. Ona da cevap vereyim. Devlet ile özel te
şebbüsün karma teşebbüsler kurmasıdır. Biz hep 
şu şeyi koymuşuz kafamıza, aldanırız, aldatırlar 
bizi. Bu böyle olursa fukaralıktan kurtulamayız. 
Aklımızı kullanalım, kendimizi aldattırmayalım. 
Devletin 400 000 memuru var. .Çok iyi yetişmiş 
memurları var, aldanmıyalım. Şartları öyle ya
palım. Bu şartlar içinde bulursak yapalım. Bu 
daha doğru değil mi? Başka türlü fakirlikten 
nasıl kurtulacağımızı bilmiyorum. 

Şimdi geliyorum toprağa. Muhterem milletve
killeri; muhalefet sözcüleri, yalnız bir sözcü de
ğil, birkaç sözcü «Toprak reformuna değinilme-
miştir, A. P. nin programında» dediler. Bu doğ
ru değildir. Neden doğru değildir? Şimdi arz ede
ceğim. 

C. H. P. nin sayın sözcüsü, benim müteaddit 
tarihlerdeki beyanlarımı ele alarak, toprak refor

mundan vazgeçtiğimiz intibaını uyandıracak ve 
türlü çeşitli iltibasa sebebiyet verecek beyanlarda 
bulundular. Ben evvelâ bunları doğrulayacağım 
ve ondan sonra da toprak reformu mevzuunda 
programımıza koyduğumuz hususun mâna ve 
medlulünü izah edeceğim. Evvelâ şunu söyliye-
yim; sayın sözcü dünkü konuşmasında, bizim ge
tirdiğimiz kanun budur, bunun kapağını açıp 
okumamışsınız, buyurdular. Ben kendisine söy
lüyorum, kendisi okumamış. Neden mi? Dün 
benim Cumhuriyet Senatosunda, Türkiye'de 
500 000 topraksız aile olduğunu iddia ettiğimi 
söyledi. Ben aynen bu kanundaki, daha doğrusu 
o tasarıdaki rakamları kullandım Senatoda. Oku
yacağım; bakınız ne diyor: «1950 ziraat sayımın
da elde edilen neticeler,» devam ediyor. «Bunun
la beraber aynı sayımın neticelerinden o tarihte 
memleketimizde mevcut bulunan 2 322 000 çift
çi ailesinden 48 000 ailenin ziraat arazisine sa
hip bulunmadığı «benim dediğim de bu» ve sadece 
hayvancılıkla geçindiği, 1 686 000 çiftçinin üzerin
de çalıştığı araziye tamamen sahip bulunduğu 
499 000 çiftçi ailesinin işlediği arazinin ancak 
bir kısmına sahip bulunduğu...» Benim dediğim 
aynen bu. Ve geri kalan kısmını kiracılık, ortak
çılık vesaire şeklinde elinde tuttuğu, 89 bininin 
ise hiç arazileri olmadığı... Beyan bu. 

Şimdi, bu kadar çok mühim bir mevzuda ha
kikaten Devlet arşivlerinin istatistikten mahrum 
olması, doğru, güvenilir istatistikten mahrum ol
ması şayanı teessüftür. Neye göre yapacağız re
formu? Toprağı bilmiyoruz, kaç tane çiftçi var, 
bilmiyoruz, toprağın sahiplilik durumunu bilmi
yoruz. Kadastrosuz reform yapılabilir mi? Biz 
demiyoruz ki, kadastro bitsin de reform yapalım. 
Hayır. Ama kadastro ile birlikte reformu yürüt
memiz lâzımdır, diyoruz ve «kadastrosuz reform 
yapılamaz, binaenaleyh, reforma karşı dediler.» 
şeklindeki hitap Sayın Feyzioğlu'ndan gelmedi, 
başka şekilde, bu çeşit itirazlarla karşı karşıya 
kaldık. 

Muhterem beyefendiler; teknik bir mevzudur, 
kadastrosuz sahibi belli olmadan toprak reformu 
yapamazsınız. Şimdi, geliniz bunları kademeli öl
çüler içinde mütalâa edelim. Nasıl edelim? De
dik ki, bizim tenkidimiz şu idi: C. H, P. si, bi
zim sözcümüzün söylediği de bu idi dün, C. H. 
P. dağdaki çobandan, sokaktaki vatandaşa kadar 
herkesin zihninde yarın toprağa kavuşacakmış 
gibi bir fikir yarattı. Buna maddeten imkân yok-
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tur. Aynen söylüyorum. Biraz sonra da Konya 
nutkumu okuyacağım. Buna maddeten imkân 
yoktur. Çünkü Türkiye'de senede 60 ilâ 70 bin, 
bâzı hesaplara göre 100 000 köylü ailesi teşekkül 
etmektedir. Mevcut topraksızlara ilâveten bu te
şekkül eden ailelere de toprak verilebilmek için 
bir başka memleketi istilâ etmemiz lâzımgelir. 
Buna imkân var mı? Şimdi, bu zamana kadar tet
kik ettim, eğer ben bulamamışsam özür dilerim,-
C. H. P. nin hiçbir sözcüsü Türkiye'de kaç kişi
ye toprak verilebileceğini, kaç aileye toprak ve
rilebileceğini söylemediler. Bu suali soruyoruz, 
bu kürsüye teşrif ettiğiniz zaman bunu muhterem 
halk efkârına açıklayınız. Şayet herkese toprak 
verilebileceği kanaatinde iseniz, onun da nasıl 
olacağını söyleyiniz, biz de istifade edelim. Şimdi 
biraz sonra bu rakamları tahlil edeceğim. 

Bir protokolden bahis buyurdular. Evet, pro
tokolü biz yaptık. Benim de, Koalisyonun diğer 
şerefli ortakları gibi, benim de altında imzam 
vardır. Ve imzam imzadır. Biz hiçbir şeyden cay
mış değiliz. Okuyayım neden caymış değiliz: 
Adalet Partisinin programı Madde: 45 «Toprak
sız köylünün topraklandırılma sini lüzumlu ve za
ruri görmekteyiz. Topraklandırmayı dar anlam
da toprak dağıtımı şeklinde değil, zirai kalkınma
mızı sağlıyacak bir politikanın tümü olan zirai 
reformun bir unsuru olarak alıyoruz.» Şimdi bu 
toprak reformunun münakaşası yapılmaya baş-
lıyalı beri aylardır şu yapılıyor; Adalet Partisi 
toprak reformuna karşıdır. Gayet kesin söylüyo
rum, Adalet Partisi Toprak Reformuna karşı de
ğildir. (A. P. sıralarından, bravo sesleri, alkış
lar.) 

Sayın sözcü dediler ki; ben Karadeniz seyaha
timde toprak istiyen köylülere demişim ki, yapa
mazsak bizim iki yakamıza yapışınız. 

Muhterem milletvekilleri, ben Karadeniz'de 37 
şehir ve kasabayı dolaştım, Haziran ayının için
de. Burada bana iki kişi topraktan bahsetti. Yer
lerini de söylüyorum, radyoyu dinliyenler vardır, 
duyacaklardır, birisi Ordu vilâyetinin bahçesinde 
13 Haziran günü saat 11 de halkla yaptığım bir 
hasbilhalde, diğeri de ikinci günü, 14 Haziran 
günü Giresun'un Piraziz nahiyesinde. Şimdi be
nim verdiğim cevap şudur, aynen yazılıdır, basıl
mıştır. Benim verdiğim cevap şudur: Çiftçinin, 
topraksız köylünün toprağa kavuşması bizim en 
arzu ettiğimiz şeydir. Tamam mı? Bu konuda 

gayretler gösterilmektedir. Toprak Kanunu kolay 
bir şey değildir. Kolay mı? Değil. Bizden evvelki 
Hükümet üçbuçuk yıllık iktidarı zamanında an
cak bu meseleyi geçen Şubat ayında Meclise ge
tirmiştir. Özür dilerim Ocakmış, ben Şubat de
miştim. Biz bu kanunu geri almadık. Hükümet 
olarak almadık kanunu geri. Komisyonlar ku
ruldu. Biz kurduk müşterek komisyonu 4 ncü 
Koalisyon olarak. Kanunun daha mütekâmil hale 
getirilmesi için çalışıyoruz. Çalışılmış mıdır? 
Evet. Meclisten çıkması için çalışıyoruz, ama çalış
malar tamamlanmayıp dört ay gibi kısa bir süre 
içinde kanun çıkmazsa, 10 Ekimde gelecek Hü
kümetten bu konuyu ele almasını istiyecek ve ko
nuyu dikkat ve hassasiyetle takibedeceğiz. Sözü
müz sözdür. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

Şimdi muhterem beyefendiler, bir iki istatis
tik! malûmatı arz ettikten sonra, Konya nutku
ma izafe olundu, Konya nutkumda ne söylediğimi 
de okuyacağım. Ümidederim ki, müsamahanızın 
limitine gelmedim. (Devam, devam sesleri.) Tür
kiye'de 240 milyon dönüm arazi vardır, tahmi
nen. Bunun böyle olup olmadığı da belli değil. 
Çünkü daha hiçbir şey bilmiyoruz ki. Türkiye 
denen ülkeyi bilmiyoruz, muhterem milletvekille
ri. Nesi var, nesi yok bilmiyoruz. Farz edelim ki, 
bu 240 milyon rakamı doğrudur. Nüfusun yüzde 
77,4 ü ziraatle meşgul. Nüfusumuz her sene yüz
de 3 nisbetinde artıyor. Demin de arz ettiğim 
gibi, köylerde 60 - 70 bin çiftçi ailesi yeniden te
şekkül ediyor. Biraz sonra arz edeceğim istatis
tiklerden de göreceksiniz ki, bu, arazinin küçül
mesini intaç ediyor. Başka lisanlarda fragman-
tasyon dedikleri bölünme hâdisesi meydana geli
yor. Bölünme hâdisesi meydana geldikçe, bizim 
zirai işletmelerimiz de iktisadiliğini kaybediyor. 
Bunlar da vakıa. 

Muhterem milletvekilleri, ben toprağın için
den geliyorum, bunu da söyledim. Ben sadece 
nereden geldiğimi söylüyorum. Şimdi 1950 sayı
mına göre - ki 1963 sayımı biraz değişik - 2 mil
yon 322 bin çiftçi vardır. Bunların bir milyon 
686 bini, demin arz ettiğim gibi, çalıştığı toprağa 
tamamen sahip. Bunların kategorilerini de ve
receğim. 499 bini kısmen sahip, 89 bini hiç sahip 
değil, 48 bini hayvancılıkla meşgul. 

Şimdi imkânlara bakalım; yine bizim elimiz
deki malûmata göre, ümidederim ki, bu malûmat 
doğru değildir, ama ben hata payını nazarı dik-
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kate alarak, ona göre hesap yapacağım, Senatoda 
yaptığım hesap da budur, 9 milyon 826 bin 325 
dekar şahıslar elinde büyük arazi vardır. Bunun 
bir kısmını şahsa bırakacaksınız, kanun öyle, 
düşüneceğiniz kanun öyle, 4 milyon 595 bin de
kar arazinin dağıtılabileceği tahmin ediliyor. 150 
dekar adam başına verseniz 30 636 aile eder. 
Şimdi ne oluyor bu? 40 bin tane köy var, her köy
de bir aile ediyor. Bunun yanında ne var? Her 
sene, 60 - 70 bin aile teşekkül ediyor ve yarım 
milyon aile kısmen toprağa sahip, 86 bin aile 
hiç topraksız, 48 bin aile de hayvancılıkla meş
gul. Şimdi gelelim, burada bir muvazene yapa
lım. İhtiyaç bu. Her meselemiz öyle değil mi? 
İmkânlar, yani yama ufak ihtiyaç çok büyük, 
yama ufak. 

Bizim dediğimiz nedir? Dün bu kürsüden 
konuşan Sayın Profesör Aydın Yalçm'm de
diği nedir? Biz dedik ki, beyler, aziz vatandaş
larımız bunları meydanlarda söyledik geliyo
ruz, kimseden bir şey saklamıyoruz, toprak 
problemi kafalarımızda yanlış intiba yaratma
sın. Biz buna karşılık rey aldık vatandaşlardan. 
Çünkü bizim söylediğimiz doğru idi. Yanlış 
intiba yaratmasın, Türkiye'de herkese yetecek 
kadar toprak yoktur. Yoktur herkese yetecek 
toprak. Dedik ki, biz, Türkiye tarım sahasında 
çalışan işsiz insanların, her gün çoğalan in
sanların tarım sahasından çekilmesi lâzımdır. 
Koalisyonda da böyle dedik. Koalisyon Protoko
lümüzde de böyle, Hükümet Programımızda da 
böyle; 4 ncü Koalisyonun. Sonra biz dedik ki, 
yine sanayileşme şarttır, sanayileşmedikçe iş
sizliği ortadan kaldırmayız. Toprağa yapıla
cak hücumla toprak meselesini de halledenle
yiz. Yani, işte burada çıkıyor 30 bin aileye 
verebileceğiniz. Bunu duble edelim. 60 bin aile 
olsun. Üç mislini çıkaralım, yüz bin olsun. 
İşte yüz bin aile. Siz de gelip söyleyiniz, bir 
milyon aileye toprak verebiliriz diye ve nere
den verebileceğinizi, nasıl verebileceğinizi göste
riniz. Biz diyoruz ki, biz Toprak Kanunu ge
tireceğiz, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Prog
ramımızda söylediğimiz gibi, Seçim Beyanna
memizde söylediğimiz gibi, Hükümet Programı
mızda söylediğimiz gibi, seçimde vatandaşa 
verdiğimiz söz gibi getireceğiz. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Mâruzâtım bitmemiştir; toprak mevzuunda. 
Ne demişiz biz? îşte bizim Seçim Beyanname

miz; demişiz ki, «Tarımda topyekûn üretimin ar
tırılması, modern işletmecilik esaslarına uygun şe
kilde toprak rejiminin düzenlenmesi, köylümü
zün toprağa kavuşturulmasıdır.» Köylünün 
toprağa . kavuşturulması toprak reformu değil 
mi? «Ancak köylünün sadece kuru toprağa ka
vuşturulması ile iktifa etmemek gerektir. Çift
çinin kendisine verilmiş olan toprağı işleyip 
geçimini sağlıyabilmesi için ucuz kredi, alet ve 
edevat ve diğer vasıtalarla teçhiz edilmesi ge
rekir.» Bir cümle daha var; bu paragraf biraz 
sonra okuyacağım, aynen Hükümet Programı
mızda mevcuttur. «Bu suretle köylümüzün ka
vuştuğu toprağı bir iki sene sonra elinden çı
karmaması için gereken tedbir alınmış olur.» 
Bu cümlenin zaten reformla alâkası yoktur. İs
ter miyiz bir iki sene sonra elinden çıkarsın? 

Bu cümle eksik ise, bu cümleye sadıkız. 

Şimdi Hükümet programından okuyayım, 
kelime kelime aynıdır. Sayfa 30 aynı şeyi oku
yacağım : «Toprak politikamızın hedefi tarım
da topyekûn üretimin artın]ması, modern iş
letmecilik esaslarına uygun şekilde toprak re-
.İimiminin düzenlenmesi, köylümüzün toprağa 
kavuşturulmasıdır. Ancak köylünün sacı "-.e 
kuru toprağa kavuşturulmasiyle iktifa etme
mek gerekir. Çiftçinin kendine verilmiş olan 
toprağı işleyip geçimini sağlıyabilmesi için, 
ı.cuz kredi, âlet ve edevat ve diğer vasıtalarla 
ucuz kredi, âlet ve edevat ve diğer vasıtalarla 
t^çiıis edilmesi gerekir». Tamam mı? Biz na
sıl vazgeçmişiz seçim beyannamemizde ilân etti
ğimiz şeyden? Bu kürsüden bu iddia ya
pıldı. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bu mevzuda 
bir miktar en son istatistikî malûmatı arz ede
yim. Doğruluğu garantili değildir, sadece bir 
fikir vermek için arz ediyorum. 1960 yılında 
tarım sayımına göre; memleketimizde 3 milyon 
514 bin çiftçi ailesi var. Yani üçüncü Koalis
yon Hükümeti tarafından getirilmiş bulunan 
şu rapordakinden takriben bir milyon kadar 
fazla. Çünkü bu 50. Her sene 60 - 70 bin ya
hut yüzbin aile teşekkül etse bu oluyor. Bir 
realiteyle karşı karşıyayız. Bunun çözümünü 
reel bir şekilde bulmaya mecburuz, objektif 
bir şekilde bulmaya mecburuz, gerçekçi bir şe
kilde bulmaya mecburuz. Yani bir Toprak 
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Kanunu çıkarsak, tatbik kabiliyeti almasa, 
Türk köylüsünü sefaletten kurtarmış olur mu
yuz? Ama, bu intibaı vermek yanlıştır. Biz 
bir seçim arifesinde bu cesareti gösterip, millete 
bunu söylemişiz. Hata mı etmişiz? Hatâ etti
ğimize kaani değilim. Çünkü, biz yapamıyaca-
ğımız şeyi vadetmek suretiyle sonra mah-
çuboluruz. 

Şimdi, mevcut işletmelerden, 309 bini toprak
sızdır, diyor, en son rakamlar. 105 bin aile de 
toprağının tamamını kiraya veya ortağa ver
mektedir diyor. Yani, bu marabacılar ortakçı
lar falan bunun içinde. Mevcut işletmelerin iş
ledikleri arazi genişliği şöyledir: 5 bin dö
nümden büyük olanların adedi 491, bunların 
işledikleri toprak yekûnu 4 milyon 060 bin dö
nüm, bin ilâ beş bin dönüm arasında işliycnlc-
rin sayısı dört bin. Bunların işledikleri toprak
ların yekûnu 6 840 000 dönüm. Bu suretle 
1 000 dönümden büyük toprak 10 milyon 400 bin 
dönüm. Ne kadar milyondan? 240 milyondan, 
240 milyondan 1.0 milyon.. Yani işlenen sahanın 
% 6,36 sı bin dönümden büyüktür. 50.1. ilâ 
999 dönüm toprak işliyen çiftçilerin sayısı 1.1 bin. 
Bunların işledikleri arazinin yakûnn 7 milyon 
550 bin. İşlenen toprakların ise % 4,41 ni teşkil 
ediyor. 1.01 ilâ 500 dönüm arasındaki işliyenle
rin sayısı 391 bin. Gittikçe genişliyoruz aşağı 
doğru. Yekûnu 68 milyon 150 bin dönüm. Bun
ların işledikleri nisbet ise yüzde 39.75 dir. 
51 ilâ 100 dönüm arasında işliyenler ise 562 bin 
- büyük grup -. Bunların işledikleri toprak ge
nişliği yekûnu 39 milyon 950 bin dönüm, işle
nen araziye nisbeti % 23,30 dur. Şimdi ne gö
rüyoruz 1952 ile 1953 arasında? 20 dönüme ka
dar olan küçük işletmelerin sayıları büyük ar

tış gösteriyor. Çünkü, miras yolu ile intikal 
suretiyle 50 -100 dönüm gibi küçük arazi ço
cuklar arasında taksim edilerek gidiliyor. 200 -
500 dönüm arasındaki nisbeti er de azalıyor. 
Birisi azalıyor, birisi çoğalıyor. 

Şimdi bu istatistik çok düşündürücü birta
kım hakikatleri ortaya koymaktadır. İşte top
rak bu. Düşünelim ki, 309 bin aile var burada. 
Her sene de 60 - 70 bin aile meydana geliyor, 
309 bin aileye 150 şer dönümden arazi verirsek 
45 milyon dönüm araziye ihtiyacımız var. Var 
mı o 45 milyon dönüm arazi? Yok. 150 dönüm 
buna verdin, 20 ilâ 50 dönüm işleyen var, ona 
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ue yapacağız? İşte 240 milyon dönüm arazi
yi 3,5 milyona bölerseniz adam başına 67 dö
nüm arazi düşer muhterem milletvekilleri. Çift
çinin ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Hepimiz 
çiftçi mmtakalarmm çocuklarıyız. Konya ova
sında 67 dönüm arazi ile, Urfa ovasında 67 
dönüm arazi ile, Eskişehir'de 67 dönüm arazi 
ile milleti sefalete mahkûm ederiz. Kaldı ki, 
toprağın olduğu yerlerle nüfusun olduğu yer
ler de değişik. O itibarla, bu mesele tek başı
na kuru toprak dağıtılması ile halledilecek bir 
mesele değildir. Durum bu, biz bunu diyoruz. 
Toprak reformuna, toprak dağıtımına karşı 
bir ifade var mı benim söylediklerimde? Yok. 
Ama, müsaade buyurunuz, Adalet Partisi ola
rak biz bu sözleri söylersek,. Adalet Partisi top
rak reformuna karşıdır şeklinde bir propagan
da yapılır, bunun altında eziliriz diye bir ez
ginin içinde değiliz. Düşündüğümüzü, bildiği
mizi söyliyeceğiz. Söyledik ve söyledik geliyo
ruz. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Eğer sizi sıkmazsam Konya'da ne söylemi
şim, onu da okuyayım. Aynen şöyle dedim : 
Hulâsa olarak bunları tekrar söyliyeyim : 
Muhterem milletvekilleri, biz toprak reformu 
istiyen hiçbir kimseyi, hiçbir şeyle damgala
mayız. Çünkü toprak reformunu biz de istiyo
ruz. Bu itibarla bu gibi dedikoduya, rivayete, 
bize izafe edilen yanlış şeylere bakarak alı-
mlmamasım rica edeceğim. Benim Konya nut
kumda söylediğim, doktriner görüşler sadece 
mücerret mânadadır ve direkt bir hücumu içi
ne almaz. Şimdi söylüyorum : «Realite şudur; 
siyasi muarızlarımızın getirdiği Toprak Kanu
nu ile dağıtılabilecek toprak miktarı 4 milyon 
595 bin dekardır. - Şimdi söylediğim rakamlar. -
Bununla ancak aile. başına 150 dönüm esasın
dan 30 bin aileye toprak vermek mümkündür. 
Bunun kamulaştırma masrafı 1 milyar 850 
milyon liradır. Ayrıca tapu ve kadastro mas
rafı 2 milyar 200 milyon lirayı bulur. Bun
lar Devletin rakamları. Yani yekûn 4 milyarı 
mütecavizdir. Yapılmasın mı diyoruz? Ama ne 
ise bunun ebadı bilelim. Her sene 200 mil
yon düşünsek, 20 sene eder, senede 1 500 kişi
ye toprak vermek imkânı olur. Siz gelip söy
leyiniz; 1 500 kişiye değil de 5 bin kişiye ver
mek imkânı olur, diye. Kaç para olduğunu söy
leyiniz. Türkiye'de toprakla uğraşan nüfusun 
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içerisinde 499 bin aile kısmen toprağa sahip
tir. 89 bin aile ise toprağa sahip değildir, 48 
bin ailenin de toprağı yoktur ve hayvancılık
la uğraşır. Görülüyor ki, etrafında bu kadar 
büyük gürültü yapılan toprak reformu, Tür
kiye'nin işsizlik dâvasında ve istihsal dâvasın
da bir panzehir değildir. Bunu diyoruz. Sözcü 
arkadaşını da bunu dedi. Hesap meydanda; an
cak 30 bin aileye 20 senede toprak verecek
siniz. Meselenin hal çaresini sadece toprak re
formu içinde mütalâa edenler muayyen siyasi 
istismar metodu içindedirler.» - Seçim nutku. -

«Realitelerden uzaktırlar, her meselede ol
duğu gibi, bunu da Türk efkârı umumiyesine 
yanlış mal ederek bir baskı ve tedhiş havasının 
içine sokmak istemişlerdir.» dediğimiz budur. 

Okumaya devam etmiyeceğim, burada kese
ceğim. 

En sonunda da şöyle diyoruz : «Adalet Par
tisi olarak arz ettiğimiz bütün bu şartlar için
de topraksız köylünün mevcut imkânlara göre 
toprağa kavuşturulması şiarımızdır.» Bunu di
yoruz. Ben nasıl vazgeçmişim toprak refor
mundan? Şayet sayın muhalefet sözcüsü benim 
bu sözleri tekrarım için ve angaje olmam için 
bunları söylüyorsa, biz bu mevzua angajeyiz. 
Bunları söyledik ve sözümüzü de tutarız. (A. P. 
sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri.) 

Şimdi gelelim Sayın C. H. P. Genel Başka
nı bu mevzuda ne demiş; ben bir tablo okudum 
biraz evvel ve çok kere biz bunu dedik, 3,5 se
ne niçin Toprak Kanununu çıkarmadınız, de
dik. Bakınız, Ulus gazetesinin 4 Ekim 1965 ta
rihli nüshasıdır. Zannediyorum, Trabzon ili ve
ya başka bir yerdir. Şöyle deniyor bu mevzu
da : «Bana, niçin üç senedir elinde iktidar var
dı, yapmadın, derler. Üç senedir koalisyonlarla 
uğraştım hiç vakit kaybetmedim, neticeyi ala
cağım zaman toprak reformunu istemiydiler 
onu baltaladılar.» Ben bunun tefsirini yapmı-
yacağım. Çünkü Hükümet Programında bunun 
tefsirini yaptım. Bizim Toprak Kanununu bal
taladığımızı kabul edemem ve kabul etmem. 
Biz bu hususta lâzım gelen gayreti göstermi
şizdir. Karma Komisyon kurulmasını biz temin 
etmişizdir ve biz Dördüncü Koalisyon Hükü
meti olarak, bizden evvelki Hükümetin getir
diği Toprak Reformu Kanununu geriye alına-

iıi'şızdır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Dördüncü 
Koalisyon Hükümeti değiliz. Şimdi neye anga
je isek onu yapacağız. Bunları da okudum ve 
söyledim. 

Muhterem milletvekilleri; geliniz bu kadar 
mühim mevzularda iltibasa mahal verecek, va
tandaşın zihnini karıştırmaya yarıyacak bu gi
bi şeylere tevessül etmiyelim. Bunların sıkıntı
sını sonra hep beraber çekeriz. Çünkü herke
se toprak vereceğiz diye ortaya çıkıp toprak 
veremediğimiz takdirde meydana gelecek hoş
nutsuzluğun derecesini düşünmek lâzımdır. 
Toprak mevzuunu müsaadenizle burada kapa
tacağını. 

Şimdi petrol mevzuuna geliyorum. Yine gö
nül isterdi ki, seçim nîeydanlarında defaatle 
konuştuğumuz bu mevzu bu kürsüye tekrar 
gelmesin. Adalet Partisi olarak seçim beyan
namemizde petrol hususunda ne yapacağımız 
^•ayet kesin yazılmıştır ve vatandaş bize bu esas 
üzerinden rey vermiştir. Ne diyoruz? Petrol 
Kanununu değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? 
Millî ekonomimizin icabına göre. Temel fikir 
ne olacak millî ekonomimizde? Biran evvel 
Türkiye'nin dışardan ham veya işlenmiş pet
rol almaktan kurtulması olacaktır. Böyle ola
caktır, temel fikir bu.. Hattâ biraz ileri gide
rek Avrupa pazarına Orta - Şark'tan bin kilo
metre yakın olan Türkiye'nin petrol satabilir, 
petrol müştakları satabilir hale gelmesidir. Po
litika bu. Seçim beyannamemizde ve Hükümet 
Programımızda aynen böyle yazılıdır. Devam 
ediyorum, başka ne diyorum? Diyorum ki, pet
rolü mümkün olan en ucuz kaynaklardan sa
tın almaya gayret edeceğiz. Bunu da diyorum. 
Yine devam ediyorum; bir millî rafineri kura
cağız. Muhterem milletvekilleri, var mı rafine
ri plânda, Beş Yıllık Plânda var mı? Yok. Beş 
Yıllık Plân buradadır, yıllık programlar bura
dadır. Bunların hiçbirinde petrolün nasıl dü
zenleneceğine dair, petrol müessesesinin nasıl 
düzenleneceğine dair hiçbir hüküm yokken 
Dördüncü Koalisyon kurulduktan iki ay son
ra bu Mecliste petrol meselesi çıktı. Bizim 
bundan bir şikâyetimiz yok. Bilâkis memleke
tin menfaatine ölmıyan şeyler varsa bunları 
düzeltmek hepimizin boynumuzun borcudur. 
Ama, yine toprakta olduğu gibi, beş sene için
de hiçbir şey yapmadan zaman geçecek, sonra 
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türlü çeşitli ithamlar bigünah insanlara yapı
lacaktır. tşte burası yadırgadığımız, beğenme
diğimiz, reddettiğimiz husustur. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, yabancı sermaye 
için plânda kayıt var. Şimdi bir şovenist hissi
yatın içine girip yabancı lâfını gördüğümüz 
zaman mutlaka bizi sömürür korkusunun içine 
mi girelim ? tşte yine burada bağlanıyor. Muh
terem milletvekilleri, herkes şunu bilmelidir ki, 
bu memlekette hiçbir parti ve hiçbir partili 
hiçbir kimse, ne yabancı şirketlerin âleti olur, 
ne yabancı şirketler buna muktedir olabilir. (A. 
P. sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri.) 
Hepinizi tenzih ediyorum. Geliniz bu gibi ima
lar, sözler, şunlar bunlar milletin gönlünü kı
rıyor, bunlarda çok dikkatli olalım. Petrol 
mevzuunda diyoruz ki ; istihsalimiz nakliye im
kânlarımızla tahdidedilmiştir. Yapalım şu boru 
hattını, biran evvel yapalım, istihsalimizi artı
ralım.. Muhterem milletvekilleri, 4,5 milyon ton 
petrole 1965 tc ihtiyacımız vardır. 1,5 milyon 
ton kendi kaynaklarımızdan, o milyon tonu da 
dışardan alıyoruz. Her sene 60 - 70 milyon do
lar. 1946 dan 1964 yılma kadar 750 milyon 
dolar vermişiz. Bu para ile beşyüz fabrika ku
rabilirdik. Her birinde bin kişi çalışırdı, 500 bin 
aileye iş bulabilirdik ve bu da 3 000 000 insan 
ederdi. Nasıl sanayileşeceğiz ? Gaye bu olmak 
lazımdır. Biz bunları diyoruz. 1970 senesine ka
dar Türkiye daha her sene 60 - 70 milyon dolar 
olmak üzere 400 milyon dolar petrol parasını 
dışarıya verecektir. Bizim tenkid ettiğimiz nok
ta bu. Şimdi sayın sözcü geliyor buraya diyor 
ki, petrol istihsali 1961 de 400 bin ton idi, 800 
bin tona çıkardık. Ben de diyorum ki, az çı
karmışsınız. Daha çok çıkarmanız lâzımdı ve 
ben de diyorum ki, övünmüyorum, 1964 sene
sindeki 800 bin ton 1965 te î;5 milyon to
na çıkacak. Şimdi şunu mu diyelim; siz iki - üç 
senede iki misline çıkardınız, biz dokuz ayda 
veya bir senede iki misline çıkaracağız? Bu 
münakaşaların uzun boylu bir kıymeti yoktur. 
Geliniz, bu meseleler üzerine yapıcı bir şekilde 
eğilelim de, Türkiye'yi biran evvel dışarıdan 
petrol almaktan, dışarıya milyonlarca dolar 
vermekten nasıl kurtarabiliriz, bunun çareleri
ni ârıyalım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

(C. K. M. P. den bir üye; «istihsal söyle 
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ama, sondajlardan bahsederek, kuruyan kuyu
lardan bahsederek.») 

Şirketleri de söyliyeyim, istiyorsanız onu 
da söyliyeyim. Madem ki sordunuz söyliyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, hususi sual
lere mutahabolmaymız ve sual sorulacak tarz
da bir ifade kullanmayınız. Kendi konuşma 
şekliniz ne ise ona göre konuşun. Arkadaşlar 
siz] er de lütfen sual sormayın. İstiyorsanız, bu 
mevzuun kanunu geldiği zaman herkesin sual 
sormak hakkı vardır. Cevap cin verilir, eni
ne boyuna konuşulur. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, müsaade 
ederseniz İm mevzuu da burada keseyim. Baş
ka bir mevzua geçeyim. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün 
dış politika ile ilgili beyanlarına teşekkür ede
rim. 

Bir iki itirazım vardır, bu hususları da söy
leyeceğim. Bir defa 4 ncü Koalisyon Hüküme
tinden, «geçici Hükümet» «Seçim Hükümeti» 
şeklinde bahsedilmiş olması zannediyorum ki; 
bir üslûp meselesi olsa gerek. Yoksa Türkiye'
de hiçbir Hükümet geçici Hükümet değildir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yanlış 
anlaşıldı ben böyle birşey söylemedim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Da
vamla) — Evet ifadenizde var. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu lütfen söz 
almadan konuşmayınız efendim. Bunun usulsüz
lük olduğunu siz çok iyi bilirsiniz. 

TURHAN UEYZİOĞLU (Kayseri) — Beye
fendi, tahrif ediyorlar, ayıp ayıp. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bu şekilde 
konuşmanızın da usulsüzlük olduğunu bilirsiniz 
siz. 

Devam edin Sayın Başbakan. 

"BAŞBAKAN SÜLEYMAN DBMİREL (De
vamla) — Ben sizi gayet sükûnetle dinledim. 

Şimdi dış politika mevzuundaki beyanlardan 
bir iki hususa temas etmek isterim: Cumhuri
yet Halk Partisi Grtıpıı adına konuşan Sayın 
Feyzioğlu, programlınızın dış politika kısmı 
üzerinde grupunun görüşlerini bildiren beyana
tında, programımızın millî politika hüviyetini 
ve bu yönden arzu ettiği devamlılığı belirtti. 
İşbu politikada Hükümetimizi destekleyecek-
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lerini söylediler: Diğer taraftan Sayın Feyzioğ-
lu yapıcı ve gerçekçi görüşe dayandığını ifade 
ettiği dış politika programımızda Kıbrıs'la il
gili olarak iki nokta üzerinde tereddüt ve istif
ham ifade eder bir şekilde durmuştur. Birisi, 
son defa Magosa'da vukubulan Rum tecavüz
leri dolayısiyle Hükümetin alacağı her enerjik 
tedbiri Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek-
liyeceklerini beyan ederken, mezkûr hâdisele
rin gelişme seyrine göre Hükümeti böyle ener
jik bir tedbir ittihazı istikâmetinde görmediği
ni itham eder ifadeler kullandı. Hükümetimizin 
Kıbrıs konusunda ittihaz edeceği enerjik ted
birleri Cumhuriyet Halk Partisinin destekliye-
ceğine dair beyanı şüphesiz ki, Kıbrıs dâvamı
zın yürütülmesi bakımından kıymetlidir. Fakat 
enerjik tedbirlere tevessülde tarafımızdan ne
vama gecikme veya tereddüt olabilirmiş gibi bir 
mâna ifade edecek sözlerini şüphesiz ki payla-
şamam. Kıbrıs dâvasının selâmetle yürütülebil
mesi için milletçe müşterek bir anlayış içerisin
de olmak ve davranışlarımızı buna göre tes-
bidetmek zannederim ki, hepimizin müşterek 
fikridir. Bu sebeple bu anlayışı zedeleyebilecek 
her türlü söz ve ifadelerden sakınacağım. 
Yalnız şu hususları belirtmekte yine müşterek, 
millî dâva bakımından büyük fayda görürüm. 
Hükümetimiz Kıbrıs dışında memleketimizin 
ve cemaatimizin haklarının ve meşru menfaatle
rinin korunması için icabında her türlü feda
kârlığı göze almaktan çekinmeyecek bir ruh 
haleti ve azimle bu dâvanın üzerine eğilecek
tir. Yüce Meclisin kararlarım tereddütsüz tat
bik edecektir. (A. P. sıralarında alkışlar.) 
Hiç şüphe yok ki, bu azim Kıbrıs meselesinin 
bütünü ile tatminkâr bir sonuca ulaştırılması
na müteveccihtir. Bu sonuç için çalışılırken 
karşılaştığımız zorluklar, haksızlıklar ve tah
rikler çeşitli zamanlarda değişik seviyelerde 
ortaya çıkmış ve çıkmaktadır. Bunların, dâva
nın bütününe olan zararını, azimle olduğu ka
dar, büyük bir soğukkanlılıkla değerlendirmek 
ve ittihaz edilecek tedbirleri bu zaviyeden ele 
almak şüphesiz titizlikle riayet edilmesi gereken 
bir husustur. Nitekim, dâvanın çeşitli müşkül 
safhalarında bu husus göz önünde tutulmuştur. 
Her halükârda Hükümetimiz Kıbrıs dâvamızı 
savunurken meşruiyetin dışında kalmamaya bü
yük bir dikkat göstermeye devam edecektir. 
Keza Hükümetimiz bu dâvanın savunulmasında 

Dünya kamu oyunu dâvamızın karşısında değil, 
yanında tutmaya âzami gayret sarf edecektir. 
Bu ölçüler dâhilinde mütalâa edildiği takdirde 
Magosa olaylarından bu yana ittihaz ettiğimiz 
tedbirlerin isabetinden şüphe edilemez. 

Muarızlarımızın Birleşmiş Milletler müzake
resi arifesinde Türkiye'yi manevi yönden sar
sacak bir harekete tahrik etmelerine karşı, 
bu taktikleri ref'edecek bir usulle hareket et
miş olmayı, enerjik tedbir ittihazında tereddüt 
ve gecikme gibi tavsif etmek^her halde insaf
sızlık olur. Şu hususu teyiden beyan etmek 
isterim ki, ahvalin gerektirdiği her türlü ted
biri icabında almakta Hükümet kesin kararlı
dır. 

İkili müzakereler konusunda Sayın Feyzi-
oğlu'nun ileri sürdüğü mülâhazaların dayandığı 
sebepleri teşhis etmekle beraber, bunları tama-
miyle tasviple karşıladığımızı söyliyemem. Dik
kat buyurulacak olursa, biz ikili müzakerelere 
gereği kadar değer verilmesini ileri sürerken, 
çok önemli bir noktaya da işaret etmiş bulunu
yoruz. O da Kıbrıs meselesinin barışçı yollarla 
halledilmesi için bu müzakerelerin arz ettiği 
önemdir. 

Geçici ve taktiklere dayanan sebeplerle ta
raflardan birinin bu müzakerelere lâyık olduğu 
değeri izafe etmekten kaçındığı gibi haller vuku 
bulabilir. Bu mazide de olmuştur. Fakat unut
mamak lâzımgelir ki, 1959 da Kıbrıs statüsü
nün tesbiti, Türkiye ve Yunanistan Hükümet
lerinin müzakere ve anlaşmaları ile kabil olmuş
tur. İki memleketin ve hattâ millî cemaatlerin 
gerçek menfaatleri bizim kanaatimizce, Kıbrıs 
ihtilâfına bulunacak çözüm yolu için ışık tut
malıdır. İki memleketin gerçek millî menfaatle
ri, evvelemirde Türkiye ve Yunanistan'ın Kıb
rıs konusunda bir anlaşmaya varmak üzere gö
rüşmelerde bulunmaktan başka hangi yolla ger
çekleştirilebilir? Bizim bu konuya atfettiğimiz 
dikkat bir aklıselimin ifadesidir. Karşı taraf 
bunun önemini idrakte mütemerrit kalırsa, her 
halde bundan dolayı Türkiye'ye hiçbir sunu 
taksir izafe edilemez ve netayicini de bunda 
temerrüdedenin kabul etmesi gerekir. Bizim, 
ikili müzakereler konusundaki görüşümüz bu an
layışa müstenittir. Ne dikta, ne zaıf arzusuna 
dayanmaktadır. Aklı selimin icaplarının ifade
sinden başka bir şey değildir. 
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Muhterem milletvekilleri, şimdi konuşmamın 
üçüncü kısmına geliyorum. Sayın Alican dün 
ve bugünkü konuşmasında gayet mühim nok
talara temas buyurdular. Evvelâ şunu açıkça 
ve kesin olarak belirteyim ki, biz, istikrar için
de büyüyen bir ekonomik gelişmeye taraftarı/. 
İstikrar içinde büyüyen plânlı bir ekonomik 
gelişme. Plân mevzuundaki münakaşayı burada 
uzun uzadıya yapacak değilim. Sadece memle
ketin bütün kaynaklarını harekete geçiren, 
Devlet sektörü için bağlayıcı, özel sektör için 
yol gösterici, teşvik edici ve özel sektörün iste
diği atmosferi yaratıcı bir plân ve özel sektörün 
istediği itimat atmosferini yaratıcı bir- iktisadi 
ve malî politika. Bu, bizim kalkınmamızdaki 
temel görüşü teşkil eder. Bir noktanın yanlış 
anlaşıldığını zannediyorum. Zannediyorum ki, 
bu hata bizimdir. Programa yazılış şeklinde, 
iltibasa meydan verecek şekilde yazılmıştır. Biz, 
kamu harcamalarının bütçede miktarını yük
seltmeyeceğiz derken, burada yatırımları değil, 
câri kamu harcamalarını kasdetmişizdir. Esa
sen bütçesi büyümeyen bir memlekette iktisadi 
gelişme mevzuubahsolamaz, bütçeler büyüye
cektir, başka türlü düşündüğümüz hizmetleri, 

-âmme hizmetlerini, cufrastrüktür hizmetleri, 
sosyal hizmetleri görmeye imkân yoktur1. Bunu 
tasrih etmek isterim. Bütçenin donması gibi 
bir şey mevzubahis değildir. Yalnız Sayın Ali
can Devletin câri masraflarında tasarruf yapı
labileceğine pek inanmadıklarını - yanlış anla-
madımsa - sabahleyin söylediler. Her gelen, bu 
iddia ile gelmiştir. Bu doğrudur. Doğru olan bir 
şey daha var; bugün bizim Devletimiz en pahalı 
işleyen bir Devlettir. Masraflı, gayet masraflı 
bir Devlettir. Bu da doğru. Şimdi, zannediyo
rum ki, pahalı işleyen bir mekanizmayı pahalı 
olarak muhafaza edeceğiz, diyemeyiz. Pahalı 
işliycn bir mekanizmada tasarruf sağlıyacağız, 
diyemeyiz. Pahalı işleyen bir mekanizma da ta
sarruf sağlayacağız, tasarrufa gayret edece
ğiz demek bizim vazifemizdir. Bu itibarla, biz 
karşımıza çok iyi niyetlerle, idarede, usuller
de, teknikte, metotda, mekanizmada yapılacak 
değişikliklerle tasarruf yapabilmenin bütün 
imkânlarını arıyarak ve muvaffak olursak yap
mış olarak geleceğiz. Demek istediğimiz husus 
budur. 

Şimdi, Sayın Aliean'ın diğer bir mütalâasına 
da dokunmak isterim. Bir Plân Bakanlığı kurul-
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ması hususu bir mütalâası dır, diğer bir müta
lâası da, bir taraftan hedefler tâyin edilmeli, ic
raat bakanlıklara bırakılmalıdır. Şimdi yanlış 
anlamadı isem, bu ikisini telif etmek zannedi
yorum ki, güçtür. Kendileri plânın tatbikatın
dan şikâyet ettiler. Haklıdırlar. Biz de plânın 
tatbikatından plânın lâzımgeldiği ölçüde tatbik 
edilemediğinden şikâyetçiyiz. Bunun pekeok 
nedenleri vardır. Nedenler sadece dışarıdan 
borç alamamaya bağlanamaz. Katiyen bu şekil
de bağlanamaz. Bu nedenlerin herbirinin üze
rine eğilmek lâzımdır. Evvelâ, plânı tatbik vdvn 
idarede mesuliyet korkusu idareyi felce uğrat
mıştır. Bunun düzeltilmesi lâzımdır. İdarenin 
mesuliyet demlide eder, karar verir hale geti
rilmesi lâzımdır. Sonra, proje yokluğu geçen 
üç sene zarfındaki tatbikatta çok geniş çapta 
plân meselesini baltalamıştır. Projesiz plân tat
bikatı yapılamaz, muhterem milletvekilleri. Pa
ranız olabilir, hedefleriniz vardır, her şeyimiz 
vardır da o projeyi iş ve icraat haline getirecek 
imkânınız projedir, elemandır. Biz bunun için 
Hükümet programımıza bir kayıt koyarak ge
liyoruz: «Proje yapılmasının teşviki» Onun 
için biz Hükümet programına bir kayıt ko
yarak geliyoruz: «Bu 'plânları tatbik edecek 
elemanların yetiştirilmesi ve hizmette tutulması 
Binaenaleyh, biz za'fın nerede olduğunu biliyoruz. 
Şimdi, eğer yanlış anlamamışsam, plân için bir 
bakanlık, bakanlıkların üzerinde, bir taraftan 
sadece; hedefler tâyin edilmiş, bakanlıklar ic
raya bırakılmış. Bu plân tatbiki meselesini 
halletmiyeeektir. Çünkü, işleri daha da çok ka
rıştıracaktır. Bunların tatbikatını hep görüyo
ruz. Bu itibarla plân meselesinin, aslında bizim 
bugünkü Hükümet bünyemize icra bünyemize 
tamamiyle oturduğunu da iddia edemeyiz. Bir
takım tıkanıklıklar vardır. Bu tıkanıklıkların 
önlenmesi için biz gayret göstereceğiz. Ye 
plân icrasında, mutlaka daha büyük rakamlara 
erişmeye mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri, .19(52, 19(i."> ve 19(>4 
senelerinde, üc senenin plân tatbikatında- sanayi 
sektöründe .erişilen merhale yüzde 12 olması lâ-
zımgelirken, yüzde S don fazla değildir. Bi
naenaleyh, bir taraftan diyoruz ki, işsizlik ar
tıyor, bir taraftan da diyoruz ki, sanayileşemi-
yoruz. Bu itibarla, hakikaten Devlet idaresin
de mühim bir proplemle karşı karşıyayız. Size 
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bu işi bir gün iyinde hallederiz diye bir vaitle 
gelmiyoruz. Gayet gerçekçiyiz. Muhtelif tıka
nıklık noktaları vardır. Üzerinde dikkatle, cid
diyetle, ehemmiyetle duracağız. 

Şimdi Sayın Aliean'm bunun dışında yapmış 
bulunduğu bütün telkinlerine teşekkürlerimi 
sunarım. (A. P. ve Y. T. P. sıralarından alkış
lar) 

i). K. M. P. sözcüsünün, Genel Başkanının 
keza samimî tenkid ve telkinlerine teşekkürleri
mi sunarım. (A. P. ve C. K. M. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Bir noktanın plânda bulunmalığmdan şikâ
yet ettiler. Bu da, programın yerleşme konu
suna değinmediğidir. Doğrudur, çünkü yer
leşme konusunda bizim fikrimiz zannede
rim ki, buradan hasedilen, bilhassa köy 
topluluklarının yerleşmesidir; - eğer yanlış an
lamadıysam - Biz köy topluluklarının yerleşme
sinde kendileri gibi düşünmüyoruz. Bu itibarla 
burada söylenmiyor, ama fikir şu ise; 40 bin 
köye enfrastürüktür yatırımları, köye mektebi, 
yolu ve elektriği götüremeyiz, (bunları birleş
tirdim ise, biz bu fikre tatbik kabiliyeti ol
madığından, tatbik cdilemiyeccğindcn dolayı iş
tirak edemiyoruz. Bunlar umumi ekonomik kal
kınmanın icaplarına göre, çok kere iyi bir teş
vikle kendiliğinden olacak şeylerdir. Bu iti
barla esasen bunu yaptığımız takdirde kaç pa
raya malolacağmı, enfrastürüktüründen kaç 
misli fazla paraya malolacağmı hesabetmek ge
rekir. Bu gerekçelerle bu fikre iştirak etmedi
ğimiz için böyle bir şeyi de programımızda yerini 
bulmamıştır. 

Millet Partisinin yapmış bulunduğu tenkid-
lere de teşekkürlerimi sunarım. (M. P. sıraların
dan alkışlar) Yalnız, bu tenkidler içinde fev
kalade mühim addettiğim bir hususun vuzuha 
kavuşması lâzımdır. Ve bu vuzuhun bu Par
lâmentonun zabıtları içinde bulunması lâzımdır. 

Şöyle ibareler var, muhterem sözcünün beya
natı içinde : «Millet Partisi Meclis Grupunım 
kanaati odur ki, demokratik rejim memleke
timizde henüz sağlam bir şekilde temeline otur
mamıştır.» Bir seçimden çıktık, geliyoruz muh
terem milletvekilleri. Demokratik rejim teme
line oturmamışsa burada toplanmak beyhude 
gibi gelir, bana. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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Şimdi devam edeceğim : «Bütün vicdanlar
da teminat ve müeyyidesini bulamamıştır. Onu 
tehdideden çeşitli cereyanlar ve hastalıklar mev
cuttur.» Başka bir paragrafta ise : «Demok
rasinin emniyetle içinde yaşıyabileceği mânevi 
iklim henüz istenilen ölçüde teşekkül etmemiş
tir» Yine başka bir yerinde : «Bir kere daha 
hatırlatalım, ki, biran evvel bahsettiğimiz ger
çeklere gözleri yummak şüphesiz tehlikeleri 
uzaklaştıracak veya ortadan kaldıracak bir ted
bir değildir.» diyorlar. 

Yine bir başka yerde diyorlar ki, «Muhte
rem milletvekilleri, cümlenizce malûmdur ki, 
demokrasi basit bir seçim ve rey mekanizması 
değildir.» 

Diğer bir yerinde de : «Bugüne kadar olan 
siyasi geleneklerimiz, hürriyet ve demokrasi 
için bir teminat değil, ancak bir tehlike teşkil 
edecek mahiyettedir.» 

Buradan da «ateşle oynuyoruz» mânası çı
kıyor. 

Yine bir başka paragrafta: «bütün bunlar 
siyasi bünyemizdeki hastalıkları bir tarafa ata
rak yeni bir seçim yapılmış olmasını ve mevcut 
Anayasayı her derde deva saymak ve kötü ih
timalleri tamamen önliyebileceği hayaline ka
pılmak kanaatimizce tehlikeli bir yoldur» deni
yor. 

Bir paragraf daha arz edeyim: Millet Parti
sine ve onun Meclis grupuna göre «başta Hükü
met ve iktidar olmak üzere demokratik rejime 
bağlı olduklarını söyliyenler çok dikkatli ve 
samimî davranmazlarsa, şartlar öyledir ki, 
memleket yeni buhranlara sürüklenebilir. Asır
lık gayret ve ıstırapların esiri olan bugünkü ni
zam öldürücü tehlikelerle karşı karşıya gelebi
lir.» 

Şimdi bu mütalâaları tahlil etmem lâzım. 

Muhterem milletvekilleri, büyük bir mesuli
yetin altında olarak, büyük bir mesuliyetin al
tında bulunan bir Hükümetin Başkanı olarak 
ve bu Hükümete omuz vermiş büyük bir parti
nin Genel Başkanı olarak bu mütalâaların tah
lilini yapacağım. 

Parlâmento kendisini savunduğu müddetçe 
ancak demokrasiyi yürütebiliriz. Binaenaleyh, 
Türkiye'de Devletin emniyeti her şeyin başında 
gelir. Devlet emniyet içinde değil ise fertlerin 
emniyet içinde olmasına imkân yoktur. Şimdi, 
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bu ifadelerden - Ümüdederim ki ben bu ifadele
ri yanlış anlamadım - bir emniyetsizlik havası 
seziyorum. Şimdi acaba, Sayın Millet Partisi 
sözcüsünün bu ifadeleri yaparken bildiği bâzı 
şeyler mi var? Şayet bildikleri bâzı şeyler var
sa, Devletin emniyetine müteallik, rejimin emni
yetine müteallik bildiği bâzı şeyler varsa, bun
ları, bu Parlâmentonun kapılarını kapatıp, gece 
gündüz burada oturup konuşmak ve bunları vu
zuha kavuşturmamız lâzımgelir. (A. P. sırala
rından bravo sesleri) Aksi halde, «Biz zaten, 
daha araba devrilirse, biz zaten demiştik ki, de-
diydik ki» demek için bu gibi vuzuhsuz beyan
ların yapılmış olmasını senelerce millî iradenin 
mücadelesini yapmış olan Millet Partisi ile ka
bili telif bulmak imkân dâhilinde değildir. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Yani, Türkiye'de 
iktidarlar şartlı ve bağlı, Türkiye'de demokrasisi 
güdümlü mü olacak? Buna hiç kimse razı de
ğildir ve hiç kimse de razı olmıyacaktır. Şayet 
birtakım zinde, birtakım uyanık, birtakım gölge 
kuvvetler farz ediliyorsa, bunları da muhterem 
milletvekilleri hepinizin bilmesi lâzımdır. Çok 
büyük bir yükün altındasınız, çok büyük bir me
suliyet altındasınız. Türkiye'nin yeni baştan 
birtakım buhranlara hiçbir şekilde tahammülü 
yoktur. (Alkışlar) Bu ifadelerin sahipleri, 
Sayın Millet Partisi sözcüsü; benim anladığım 
hususlar yanlış ise bunların yanlış olduğunu, 
şayet anladığım doğru ise, milletin huzurunda 
Devletin emniyetinin olup olmadığı hakkındaki 
kanaatlerini izhar etmesi lâzımgelir, madem bu ka
dar kesin ifadelerde bulunuyorlar.. Bunu iki 
türlü mütalâa etmek lâzımgelir. Ya bildikleri 
birtakım şeyler vardır. Bu takdirde Sayın Bö-
lükbaşı'nm kendi tâbirini kullanacağım, «aba
nın altından çomak mı gösteriliyor» kendi tâbi
ridir. 

İkinci husus ise : «Mamur ve müreffeh Tür
kiye'de, Demirel'in va'di gerçekleşemez» yahut 
buna benzer bir şey.. 

Muhterem milletvekileri, mâmur ve müreffeh 
Türkiye sadece benim va'dim, sadece benim 
idealim, sadece benim düşüncem, sadece benim 
derdim değidir. Mamur ve müreffeh Türkiye, 
hiçbir ayrım yapmaksızın şu sıralarda oturan 
muhterem milletvekillerinin hepsinin derdidir. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 
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Şayet, bu, «Bekliyelim, göreceğiz, nasıl olsa 

beceremiyeceksin» demek mânasına geliyorsa, 
o mânaya geliyorsa, gayet tabiî sadece bana 
bırakırsanız, sadece bütün yükü benim omuzla
rıma bırakırsanız, dünyanın hiçbir yerinde, hiç
bir sihirbazın, hiçbir kimsenin tek başına, 
32 milyonluk memleketi bir gecenin içinde cen
nete çevirdiği görülmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamın sonu
na geliyorum. Burada bilhassa bâzı hususların 
münakaşasını yapacağım. Hemen hemen bütün 
sözcülerin beyan ettiği «Bu programın içinde bu 
kadar çok vait var, bunları nasıl gerçekleştire
ceksiniz, hangi kaynaklardan faydalanarak ger
çekleştireceksiniz? Türkiye'nin kaynakları belli
dir, acaba yabancı kaynaklardan mı faydalana
rak gerçekleştireceksiniz?» ikinci kısmının ceva
bını verdim. Hiçbir memleketin gelişmesini baş
ka kimse yapamaz. Her memleketin gelişmesini, 
kalkınmasını hükümet dediğimiz bir avuç insan 
da yapamaz. Böyle olsaydı 45 senedir bu mese
lenin çözümü bulunurdu, öyle ise, geliniz bir 
meselenin bir tahlilini yapalım. Evvelâ bu hu
susta yönetilmiş bulunan tenkidlerin büyük bir 
kısmının, Hükümet programı mefhumundaki 
farklı anlayışlardan geldiğini sanıyorum. Bir 
hükümet programı, bir bütçe değildir, bir hükü
met programı, bir yıllık program da değildir. 
Bir hükümet programı 5 - 1 0 yıllık bir plân da 
değildir. Nedir bir hükümet programı? Bir hü
kümet programı; hedefler, istikametler ve niyet
ler manzumesidir. Bu zamana kadar yazılan bü
tün hükümet programlarını tetkik ettim 1946 
dan bu yana. Hiçbirisinde bu programın icabı 
şu kadar milyar liradır, bunun kaynakları da 
şudur, diye bir hesap yok. Muhterem milletve
killeri, bu programın icabettireceği masrafların 
nasıl karşılanacağı yıllık programlarda, yıllık 
bütçelerde, beş yıllık programlarda inikasını bu
larak huzurunuza gelecektir. O zaman, bunu bir 
noktai hareket, bir mukayese vasıtası olarak mu
rakabenizi yapacaksınız. 

Şimdi dedim ki, bu bir istikametler ve he
defler manzumesidir. Bunlarda istikametler ve 
hedefler verilmiş, fakat derinlikler verilmemiş
tir. Bir hükümet programında derinlikler ver
meye imkân yoktur. Bu sebeple de dört sene zar
fında, Türkiye'nin bütün köylerinin, yollarının 
yapılacağını iddia etmiyoruz. Ama arzumuz; 

— 312 — 



M. Meclisi B : 9 9 . 11 . 1965 0 : 2 

memleketin imkânları, bulabileceğimiz her im
kân, seferber edeceğimiz her imkân muvacehe
sinde ne kadar çok köyü yola kavuşturmak müm
kün ise o kadar çok köyü yola kavuşturalım, di
yoruz. Binaenaleyh, buraya konulmuş bulunan 
her istikameti bu buut içerisinde anlamak lâzım- I 
dır. Şayet, birisi çıkar da derse ki, «dört sene 
içerisinde Türkiye'nin her meselesini halledece
ğiz» bunun sıhhat derecesinden hep beraber şüp
heleniriz. Böyle bir şey olamaz. Ama, dört sene 
içerisinde koyduğumuz istikametlerde büyük me- I 
safe alabiliriz. Getirdiğimiz şey budur. Muhte
rem milletvekilleri ümidederim ki, çoy hayalpe
rest değil, bilâkis hayali kıt davranmış olduğu
muzu zaman bize gösterecektir. (A. P. sıraların- I 
dan alkışlar) 

Şimdi yine programın içinde, birçok mevzu
ların ihzar edileceği, birçok mevzuların kısmen I 
icra edileceği, birçok mevzuların tamamen icra 
edileceği yazılı. Binaenaleyh, priporiteler var- I 
dır içerisinde. îhzar da icranın bir parçasıdır, 
Devlete 10 milyar lira sarf ediyoruz, diyoruz. 
Farz ediniz ki, 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra her I 
ne ise bizim Hükümet devremiz sonunda, bizim 
Hükümeti bıraktığımız zaman, her şey bitmişti, I 
bu programın içinde. Yeniden hükümet kurulup 
hükümet meydana gelinceye kadar Devlet daire- I 
leri ne yapacak? Oturacaklar mı? Bu itibarla I 
hükümetlerde temadiyet esastır. Bu temadiyete I 
de Hükümet programlarının imkân verebilmesi I 
lâzımdır. Hangi parti gelirse gelsin Türkiye'de 
köy yolunu, köy suyunu yapmaktan vazgeçecek I 
mi? Sadece birisi daha az, diğeri daha çok ya
pacak. Artık bu Türkiye'nin bugün vazgeçilmez I 
realitesi haline gelmiştir. Bunu si>ler de söylü
yorsunuz, bütün tenkid edenler söylüyor. Bütçe- I 
lerde yine göreceğiz. 

Ümidederim ki, bizi, böylesine geniş buldu
ğunuz bir programın içinde, muayyen bir süre I 
sonra kâfi derecede geniş olmamakla kâfi dere
cede ufuklu olmamakla itham etmeyesiniz. Kal- I 
kınma meselesinde en mühim şey hedeftir. He- I 
defi mutlak mânada yüksek seçmekte fayda var- 1 
dır. Çünkü, yine Sayın Sözcü arkadaşlarımızın I 
söylediği gibi, bir dairei fâsite kırılacaktır. Nasıl I 
kırılacaktır? Bu kürsüden, hiç kimse gelip de 
şunu istemiyoruz, demedi. Nedir bizim progra- I 
mımıza koyduğumuz şeyler? Diyoruz ki, köye 
yol yapalım, köye su götürelim, köye mektep gö- | 

türelim, köye elektrik götürelim, gübresini daha 
ucuz verelim, tohum verelim, krediyi düzelte
lim, aletini ucuz verelim, öğretmen verelim, top
raksız köylüye toprak verelim, esnafa kredi ve
relim, iş imkânları açalım, sanayileşelim, mek-
tepsiz kalmış, liseyi bitirmiş talebeye yeni üni
versite imkânları hazırlıyalım, orman köylüsüne 
daha iyi şartlar hazırlıyalım. Bütün bunlar Tür
kiye'de Devletin artık bir belediye sınırları içe
risindeki devlet olmaktan çıktığını gösteren de
lillerdir. Bunların hiçbirisine hiç kimse itiraz 
etmiyor. Bunlar yapılacaktır. Nasıl yapılacak
tır? İşte buraya geliyoruz. Milletçe elele verece
ğiz, memleketin bütün imkânlarını harekete ge
çireceğiz. Hesaba katamadığımız faktörler var
dır, onları da işler hale getireceğiz. Bu faktör
lerin en başında, Türk vatandaşının iş gücüne, 
Türk vatandaşının teşebbüs gücüne ve Türk va
tandaşının yaratıcılığına inanmak gelir. (A. P. 
sıralarından, alkışlar) Burada Büyük Atatürk'
ün bir paragrafını okumama müsaadelerinizi ri
ca edeceğim. Diyor ki Büyük Atatürk, 1923 Ey
lül : «Bütün dünyada olduğu gibi, memleketi
mizde de en başta bulunan mühim işimiz iktisat 
işidir. Bu işte en yüksek muvaffakiyeti temine 
çalışmak hayatidir, zaruridir.» Bunun için bu 
işe bütün devlet teşkilâtının yolunu gösteriyor. 
Bütün yurttaşların ve hepimizin ciddî duygular
la alâkalı olmamız lâzımdı. Buyurun Büyük Ata
türk'ün o keskin dehasının şaşmaz istikametini.. 
(A. P. sıralarından, alkışlar) 

Yine bir paragraf daha okumama müsaade 
buyurunuz : «Millî iktisat yolunda emin olarak 
ve emniyet vererek katî ve radikal adımlar atar
ken esas programımızın ilham ettiği umumi ted
birleri tercih etmek en doğru yoldur.» 

Şu paragraf fevkalâde canlı ve fevkalâde gü
zeldir. içtimai heyetimizin bütün iş bölümleri 
sahiplerini faydalı alâka ile, bu yolda elele ver
iniz, omuzomuza dayanmış bir hedefe yürüyen 
samimî yolcular yapmak, Devletin iktisat işinde 
yorgunluğunu azaltmak ve muvaffakiyet zama
nını kısaltmak tek çaredh'. (A. P. sıralarından 
alkışlar ve bravo sesleri) Nasıl başaracağımızın 
yolunu Büyük Atatürk göstermiştir. 

Şimdi müsaade buyurursanız bir iki hususa 
daha temas edeceğim. Bize deniyor ki, enflâs
yon devri mi geri gelecek? Gelmiyecektir. Çok 
dikkatli olacağız, fevkalâde dikkatli olacağız. 
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Enflâsyonla bir memleketin kalkındığı görül
memiştir. Gayet ucuz ve gayet basit gayet ge
çici bir şeydir. Biz hiçbir şekilde enflâsyon mü
dafaası yapamayız. Her kim yaparsa yanlış ya
par. 

Şimdi bize - yine müsamahalarınıza sığına
cağım - «Bu kadar çok şey va'dettiniz» diyen 
sayın C. H. P. sözcüsüne bir şeyi hatırlataca
ğım. Kendilerinin 1965 seçim beyannamelerini 
dikkatle tetkik ettim, 388 aded vait var. 

Binaenaleyh Hükümete gelselerdi gayet ta
biî ki ; kendileri de hacimli bir şey ile gelecek
lerdi. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de bu
günkü şartlar içerisinde büyük gayretler isti-
yen büyük iddialarla yola çıkmaya mecbursu
nuz. Bu itibarla biz büyük bir gönül ile karşı
nızdayız. Diyoruz ki, bunları yapalım. Hepiniz 
de bunlar yapılsın diyorsunuz. İmkânların ve 
kaynakların bulunmasında bize yardımcı ola
cağınızdan eminim. 

Bir hususu da burada yine reddetmeye 
mecburum. Gayet sarih olarak sayın C. H. P. 
sözcüsü, Adalet Partisinin komünizmi yaydığı
nı iddia etti. Bunu tamamiyle reddederim. Bu 
tamamen yanlış, tamamen haksız bir beyandır. 
(Adalet Partisi sıralarından bravo sesleri ve al
kışlar)... 

Muhterem milletvekilleri sözlerimin sonuna 
gelmiş bulunuyorum. Uzun saatler sizi, beni 
dinlemek zahmetine, beni dinlemek meşakkati
ne mâruz bıraktığım için hepinizden özür dile
rim. 14,5 saatte söylenmiş olan hususları 4 saat 
45 dakika içinde cevaplandırmak durumu hâsıl 
oldu. Bu itibarla açık kalmış, cevap bulmamış 
bâzı hususlar varsa (Orta sıralardan «servet 
beyanı» sesleri)- Söyliyeyim servet beyanını. 

Muhterem milletvekilleri, servet beyanının 
kaldırılacağı seçim beyannamemizde ve Hükü
met Programımızda yazılıdır. Servet beyanna
mesi kaldırılacaktır. (A. P. sıralarından şid-

•detli alkışlar, ve bravo sesleri) Adalet Partisi 
olarak, henüz maliyemizin vergi beyannamele
rinin yüzde üçünü kontrol edebildiği bir devir
de, servet beyannamesinin vergi ziyamı önledi
ği kanaatinde değiliz. Bunun için kaldırılacak
tır servet beyannamesi. Bunun yerine vergi zi
yamı önliyecek daha ilmî tedbirler getirilecek

tir. Servet beyannamesinin kalkması bir kanun 
mevzuudur. Bu kanunu getirdiğimiz zaman bu
rada ariz ve âmik münakaşa edilecektir. Bu 
itibarla biz kalkınmamızda vergi ziyamı en şid
detle takibetmek durumundayız. Vergi vermi-
yen bir memleket olamaz, vergisiz bir devlet 
yaşıyamaz. Bu itibarla kim diyebilir ki, vergi 
ziyama müsaade edilsin?... Geliniz hedefleri 
tam alalım, metotlardaki münakaşamızı hedef
lere sıçratmıyalım. (A. P. sıralarından, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, izahatımı bu nok
tada tamamlamış bulunuyorum. (C. H. P. sıra
larından «vergi ilâm» sesi) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü-
taaddit defa söyledim; sual sormayınız, ve Ri
yasete müracaat etmeden söz alıp konuşmayı
nız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İzahatımı bu noktada tamamlamış 
bulunuyorum. Şayet, Yüce Meclisinizin itimadı
na mazhar olursak büyük bir gönülle, büyük 
bir vatan sevgisi ile, büyük bir millet sevgisi 
ile bu aziz vatana ve bu büyük Türk Milletine 
hizmet edeceğimizden emin olmanızı rica eder, 
Cenabı Hakkın bizi bu yolumuzda muvaffak 
kılmasını temenni eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Adalet Partisi sıralarından şiddetli 
ve sürekli alkışlar. «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, söz 
sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mu-
hiddin Güven'indir. 

Sayın Güven, konuşmanız ne kadar sürecek
tir, tahminen. Çünkü elimizde birleşime bir sa
at ara verilmesi yolunda bir takrir vardır. Ne 
kadar sürer? 

A. P. GRUPU ADINA MÜHİDDİN GÜ
VEN (İstanbul) — Gayet kısa efendim. Kifa
yet takriri de var esasen. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MÜHİDDİN GÜ

VEN (İstanbul) — Yüce Meclisin değerli üye
leri; Sayın Başbakanın beş saate yakın konuş
masından sonra bizim Grup adına buna ilâve 
edecek her hangi bir sözümüz yoktur. Huzu
runuza getirilen, objektif olarak realitelere 
müstenidolarak meselelerin tahlilini onun arka
sından yapılan teşhis ve onun arkasından geti
rilen terkibi aynen kabul ediyoruz. Ve 
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şuna inanıyoruz ki ; Büyük Meclisin için
de bulunan ister iktidar, ister muhale
fet partilerinin milletin geleceği ve âli istikbali 
için el ele vererek, bir çalışmanın içine gire
ceği muhakkaktır. Ve biz yine inanıyoruz ki; 
Türkiye'mize ait hayat katarının harekete mü
heyya olan cihazlanmasına vereceğiniz güven 
oyları ile Adalet Partisi iktidarının kudreti 
yerleşecek ve memleketin sahibolduğu ve olması 
icabettiği bir devamlılık vasfı içinde bekledi
ğiniz müreffeh ve mesut 'istikbale doğru tevec
cüh edecektir. (A. P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Çok sevgili arkadaşlarını; sahibolduğunuz 
tecrübelerle, mücehhez bulunduğunuz bilgi
lerle yalnız ve yalnız insanlarımızın gelece
ğini ve iyi hayatını temin etmeye çalışaca
ğız, elbette ki, tekrarlardan kaçınacağız. Bunun 
yanında metotlunuz ikna değil, ikbal ve ıslah 
metodu olacaktır'. Ve insanların bir iyi niyet 
zemini üzerinde yeni Türkiye'nin yeni inşasını 
yapmakla geleceğe ve genç nesillerine de borç
lu bulundukları vazifeleri en iyi şekilde ifa 
edeceklerdir. Hepinizi saygı ve hürmetle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından bravo sesleri, al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önerge
sini okutuyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Aleyh
te grup adına yazılı olarak daha evvel söz iste
miştim. 

İSMAİL AKDOĞAN (Yozgat) — Grup 
adına aleyhte söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet Programı dört gündür en etraflı 

şekilde müzakere ve münakaşa edilmiştir. 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; kifa
yet önergesi okunmuştur. Kifayet önergesi 
aleyhinde sayın... Buyurun efendim. 

SADUN AREN (İstanbul) — Aleyhinde söz 
almak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten C. H. P. 
Grupu adına, Saym Turhan Feyzioğlu; siz 
şahsınız adına mı, Grup adına mı efendim? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Grup 
adına yazı ile istemiştim. 
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BAŞKAN — O da mı grup adına. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Grup 

adına. 

BAŞKAN — Şu halde birinci sırada Sayın 
Turhan Feyzioğlu; zaten ikisi de aynı grupun 
mümessilleridir, Saym Turhan Feyzioğlu ve 
Saym Muammer Erten, Saym Nazif Kurucu 
şahsı adına. Saym İsmail Hakkı Akdoğan Grupu 
adına, Saym İbrahim Sıtkı Hatipoğlu şahsı 
adına ve Saym Sadun Aren T. I. P. Grupu adı
na kifayet önergesi aleyhinde söz istemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 
104 ncü maddesinde; «Kifayet önergesi aley
hinde birden ziyade söz istemiş olsa dahi bir 
kişiye ancak ruhsat verilir» kaydı vardır. 
Bu sebeple, sırada bulunan Saym Turhan Fey
zioğlu'na kifayet önergesi aleyhinde söz veri
yorum. Buyurun Saym Feyzioğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Saym arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu kifayet öner
gesinin aleyhindedir. Başbakan Saym Demirel 
uzun bir konuşma yaptı. Ondan sonra da Ada
let Partili bir arkadaş konuştu. Ve Saym Baş
bakanın konuştuklarını elbette onun partisine 
mensup bir sözcü olarak teyidetti. Başba
kanı cevaplandırmak imkânı verilmeden kifa
yet kabul edilirse, Başbakanın iddiaları cevap
sız bırakılmış olacaktır. 

Halbuki Saym Demirel konuşmalarında 
«Gelir, burada cevap verirler, söylediklerimin 
aksini söylesinler» buyurdular. Hattâ bir de
fasında ; «cevabı varsa saym C. H. P. sözcüsü
nün, gelsinler bu kürsüden cevaplarını bekli
yorum» dediler. Zabıtlardadır, herkes duydu. 

Şimdi saym arkadaşlarım; fikir insicamına 
sahibolduğundan emin bulunduğum saym ar
kadaşlarımın, bu fikir insicamı namına, Sayın 
Başbakanın bu davetine uyarak cevap vermek 
imkânını bizden esirgememelerini rica ederim. 

Saym Başbakan yine, «konuşulmalıdır ve 
bu meseleler sarahata ermelidir» diye konuştu
lar. Saym arkadaşlari'm; Başbakan haklı söy
lüyorlardı. Yalnız hakikatlerin aydınlatıl
ması için Saym Başbakanın bu davetine uyu
larak, ondan sonra muhalefet sözcülerine de, 
kısa da olsa - müddet tahdidi de konsa - ko
nuşma ve cevap hakkı tanınmalıdır. Konuşma 
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tahdidi konmasına dahi itirazımız yok. Yeter ki, 
tamamiyle konuşmak ve davete uyarak ce
vap vermek imkânından kökten ve toptan 
mahrum edikhiyelim. Kifayet önergesini red
dediniz. 

Sayın arkadaşlarım; C. H. P. sözcüsü olarak 
söylediklerimize Başbakan cevap verdi. Fakat 
arz etmeye mecburum ki, - kifayet kabul edi
lemez, bu sebeple kifayet 'kabul edilemez - arz 
etmeye mecburum ki, söylediklerimizi değiştir
di. Önemli noktaları atladı, yanlış ve gerçekle
re aykırı beyanlar bulundu. 'Toprak reformu 
gerekçesini okuyorum, dedi, rakamları 'okuma-
dı, atladı. (A. P. sıralarından gürültüler, 
C. H. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu ıbir rakika; 
mubterem arkadaşlarım, biraz sonra okunmuş 
'olan kifayet önergesini Yüksek Heyetinizin oy
larında arz edeceğim. Oyların isabetle kullanıla
bilmesi, oyları Yüksek Meclisin sarahatle kul
lanabilmesi için konuşulanların iyi dinlenmesi 
iicabeder. Bu sebeple lütfen sükûnetle > dinle
yin. Usule aykırı ıbir konuşma olursa Reis onu 
sadede davet eder. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Sayın 'arkadaşlarım; 
«gerçeklıer meydana çıksın demek, söyliyecek-
leri varsa gelsinler, bu kürsüde aksini iddia 
edebiliyorlarsa söylesinler» demek yetmez. Ko
nuşma hakkını da 'esirgememek ioabeder. 

Başbakan konuşur, bunları söyler, davet 
eder, meydan 'okur, arkasından kendi partisine 
mensup bir sözcü konuşur ve hemen Mfayet 
önergesi ile iktidar partisi grupu muhalefetle
rin konuşma hakkını kısar ve ortadan kaldırır-
sa o zaman bu, cevabı versin, daveti havada 
kalmış 'olur. Sayın arkadaşlarım, bu usule baş-
vurulmamasını ve Sayın Başbakanın söyledik
leri gibi, kürsüye çıkıp cevap vermek imkânı
na ®ahi(bolmamızı, sarahate kavuşsun dediği 
'meseleleri sarahate kavuşturmamızı imkân dâ
hilinle sokmanızı rica ederim. 

•Şu anda Mecliste Adalet Partisi Grupu ço
ğunluktadır, kifayet önergesi kabul edilecek 
olursa bu, kanaatimce, bir kuvvet işareti de
ğil, iktidar partisi grupu Sayın Başbakan için 
bir zarf olur. Başbakan, «gelin, cevap verin» 
diyor. Müsaade edin cevap verelim, bir iki saat 
daha çalışalım, neticeye varalım. 
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Sayın arkadaşlar, 14,5 saat konuşuldu deni
yor. îşte bakınız Saym Başbakanın 14,5 saat 
konuşuldu dediği rakamın içinde dört saate 
yakım Adalet Partisi Grupunun itki sözcüsünün 
konuşmalarının yekûnu Sayın Başbakanın ra
kamları böyledir. Kendi grupu sözcüleri konuş-
ımalarını da bizim sütuna efcülyereJk hesap yaptı. 
Bunun cevabını verelim. Sayın arkadaşlarım öbür 
rakamlar da böyle, onları da açıkhyalım. 

Şimdi, Barbakanın sözlerine cevap olarak şu
nu söylemek isteriz ki, kürsüden bir bir gelip ce
vap vereceğiz. Kürsüden bir bir cevap verebilmek 
için Sayın Başbakandan ricamız, kendi grupu
nun, kifayet önergesinin aksi istikametinde, aley
hinde oy vermelerini sağlamalarıdır. Aksi halde 
tezada düşmüş olurlar. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) Ben eminim ki, sayın iktidar partisi gru
pu, kendi Başbakanının «gelsin muhalefetin söy-
Hyecekleri varsa bu kürsüden söylesinler» sözünü 
basit bir kürsü çıkışı halinde bırakmıyacaklardır. 
Aksi halde yanlış bir iş yapmış olurlar. 

'Sayın arkadaşlarım, bırakınız da, meselâ bu 
Yüksek îslâm Enstitüsü konusunda yaptığı ya
rım itirafı tam ispat haline getirelim. Bırakınız 
da, söylediği rakamların yanında gerçek rakam
ları ifade edelim, istirham 'ediyorum bütün ar-
kada'şüanmdan; Mfayet önergesi reddedilsin. 
(Ortadan alkışlar.) 

Sayın arkadaşlarım, kifayet önergesi kabul 
edilirse, Başbakanın sözlerinin uzun ve etraflı 
bir müzakereye ve bir cevaba tahammül edile-
milyeöek kadar zayıf olduğu peşinen kabul edil
miş olur. Bu yola gitmeyiniz. (Ortadan alMşlar.) 
Kifayet önergesini kabul etmeyiniz M, size, dinî 
inançlara saygılı insanlar olduğumuzu, fakat 
ibadet hürriyetini istismar 'eden Başbakanın tu
tumundan uzak olduğumuzu ifade etmek imkânı
nı bulalım, istismarcı değiliz, dine saygılıyız 
demek imkânını bulalım. 

istismarcılığı bu kürsüden... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu esasa girmeyi
niz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Bizim sözlerimizi tahrif 
ederek, bir Başbakanın yapmaması lâzım gelen 
bir üslûp içinde, pekâlâ anladığı konuları anla-
nuaımazlıktan gelerek yaptığı tahrifleri ortaya 
koyalım. Kifayeti ret ediniz sevgili arkadaşla-
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rıın. Saygılar sunarım. (Ortadan bravo sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN .— Muhterem arkadaşlar, Sayın Sa-
dıın Aren kifayet teklifinin üzerinde konuşmak 
üzere söz istiyor. Bu hususu açıkça ortaya koya
bilmek için İçtüzüğün buma ait maddesini -okuyo
rum efendim. 

«MADDE 104. — Müzakerenin kifayeti aley
hinde söz istiyenler 'bulunursa içlerinden yalnız 
[bîrine nıhsat verilir. Ondan sonra dşari reye 
nıüracaat olunur.» diyor. 

üzerimde konuşmanız mümkün değildir Sa
yın Aren. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, okunmuş odan 
kifayet önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka-
(bul edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Oylamadan 'evvel hir takrir vermiştik. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müzake
reler devam ediyor lütfen yerinizden kalkmayı
nız. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkanım, bir önergemiz var. Müzakereler de
vam ederken vermiştik. 

BAŞKAN — Müzakere devam ediyor efen
dim. 

Şimdi Saym İsmail Hakkı Akdoğan, verdiği
niz önerge Riyasettedir. Bunda kifayet oylan
madan evvel muamele göreceğine dair hiçbir 
ıısulıi sarahat yoktur. Evvelâ kifayet var, İmini 
hallettik. Şimdi buna geldi sıra. 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Kifayeti müzakereye 'karar 'verildikten sonra 
konuşudur mu ? 

BAŞKAN —• Siz sataşma dolayısiylc söz is
tiyorsunuz. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devanda) — 
Sataşma ela müzakerenin içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, siz geçen dev
rede de Mebusluk yaptınız ve usul meseleleri
ni -gayet iyi bilirsiniz. Sataşmayı Heyet kabul 
ederse çıkıp istediğiniz giıbi konuşabilirisiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Partisi Gru-
pu, Saym Başbakanım konuşmalarında,.. Bu
rada sarahat yok, Başbakanım konuşmasında 
değil mi efendim bu sataşma ? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Evet. 

BAŞKAN — Kendileri zapta geçen ibeyan-

lariyle teyidediyorlar. Millet Partisi Gruıpu Sa
yın Başbakanın konuşmasında Millet Partisine 
salaşıma olduğunu iddia ekmektedir. 

Ayrıca T. 1. P . ; «Grup sözcülerimizin Ana
yasaya ilişkin görüşleriyle çeşitli beyanlarında 
bulunmıyan görüş ve ifadeler, Sayın Başbakan 
Süleyman Demirdi tarafından kendilerime, izafe 
edilmiş ve bunlara dayanılarak konuşmalar ya
pılmıştır. Bu sebeple İçtüzüğüm 95 nci maddesi 

' gereğince grup adıma Sayın Mehmet Ali Ay-
bar'a söz verilmesini» teklif etmiştir. 

Bilâhara ikinci bir önerge göndererek «Meh
met Ali Aybar yerine, deminki taleplerini Sa-
dıın Aren'in konuşması şeklinde tavzih ettikleri
ni ifade etmişleridir. Onlar da, tüzük gereğince. 
95 nci madde uyarınca kendilerine sataşma ol
duğu iddiasındadırlar. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adıma Saym Turhan Feyzioğlu tarafından im
zalanmış olan; Sayın Barbakanın beyanları ara
sında, ileri sürdüğüm mütalâalar hilâfına, bana 
fikirler isnadetmiş olduğumdan, İçtüzüğün 
95 mel maddesinle göre, her zaman söz hakkını 
haiz olduğum için Yüksek Başkanlıktan grup 
sözcüsü olarak söz talep ve istirham edij^orum.» 
diye bir önerge verilmiştir. Bu önergelerin ge
liş sırası; gerçi (Sayın Feyzioğlu bu önergeyi 'ilk 
defa vermiş, fakat ıgeri istedikleri için sırasını 
kaybetmiştir, yani geri isteyip tekrar vermiş ol
dukları için sırasını kaybetmiştir. Böylelikle ilk 
sıra, Saym T. 1. P. tarafımdan verilmiş olan bir 
önergededir. Bilâhara Saym M. P. temsilcisi 
taraflımdan verilen önerge, sonra da Saym Fey
zioğlu'nun önergeleri sıra almaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben Başkanınız 
olarak Saym Başbakanın konuşmalarında gerek 
T. 1. P. ne, gerek M. P. ne ve gerekse O H. P. 
ne İçtüzüğün 95 nci maddesinin esprisine uygun 
bir sataşma yapıldığı kanaatinde değilim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Biz 
sataşma için söz istemedik. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 95 nci maddesinde 
sataşma diye bir kelime yoktur zaten. Bu sataş
ma sözü, eŝ ki Parlâmento üyelerinim gayet iyi 
bildiği ve böyle bir teamül olduğu için, bu ke
limeyle ifade edildiği noktasından bu kelimeyi 
'kullanıyorum. 
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İSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Grupumuzun sözleri başka mânada burada söy
lenmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem 'arkadaşlarım, 95 nci 
ımıaddeyi okuyacağım. Efendim, 95 nci maddede 
iki husus m'evzuubahistir. Birisi, «Kendisine bir 
taarruz vâki olan veya ileri sürdüğü mütalâa 
hilâfına kendisine bir fikir isnadolunan üye her 
zaman söz isteme hakkını haizdir,» diyor. 95 nci 
madde bu. 

Bu maddenin tümüne de, ötedenberi bu Par
lâmentoda sataşma dolayısiyle söz isteme diye 
bir isim takılmıştır. Bunu da bütün Parlâmento 
üyeleri bilirler. 

Muhterem arkadaşlar, ister ikiye ayırımız, 
ister dörde ayırınız, bu halû kârda bu iki se
bep bir tek maddenin ilginde ve 95 nci maddede 
mevcuttur. 95 nci madde bunları saydıktan son
ra, «böyle bir durumun olup olmadığını Keis 
takdir eder» diyor. Ben de takdirimi bu yolda 
ifade ediyorum. Başbakanın konuşmalarında ge
rek taarruz teşkil eden, gerekse ileri sürdüğü 
mütalâa hilâfına kendisine bir fikir isnadolun-
mak suretiyle ifade edilen bir husus yoktur. Mec
lisimizde müzakere usulü her zaman böyle ol
muştur. Bütün gruplar adına konuşanlar, «fi
lân grup böyle söyledi, benim görüşüm budur, 
benim, sözlerim yanlış olarak 'anlaşıldı, ben şöyle 
•söylemişdim» diye her zaman müzakereler böyle 
cereyan etmiştir. Takdirim 'budur. Ben takdiri
mi böyle ifade ediyorum. Fakat bütün sataşma 
vardır diyenlerin de ısrar hakkı vardır, ısrar et
tiklerini boyan ederler, Yüksek Meclisin hakem
liğinde bu konuyu hallederiz, Tüzük icabı da bu
dur. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan müsaade ederseniz ben İsrar ettiği
mi beyan ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ©diniz Saym Feyzi
oğlu. Evvelâ Sayın T. î. P. ne hitabedeyiım. 

Sayın Sadun Eren bu konuşmaların ve tak
dirimin yönünden, kendi önergenizde tebarüz 
ettirdiğiniz konuda ısrar ediyor musunuz? 

SADUN AREN (îstanlbul) — Ediyoruz. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 95 nci 

madde muvacehesinde 'Saym T. î. P. Grupu, 
kendilerine yöneltilmiş ve 95 nci madde esprisi 
içinde bir usulsüzlük olduğu iddiasında ısrar et
mektedirler. Bu ölçü içinde T. î. P. ne, Sayın 
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Başbakanın konuşmasında bir sataşma olup ol
madığı hususunu oyunuzla sunacağım. Sataşma 
olduğunu kabul edenler... T. î. P. ne bir salaşıma 
olduğunu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, siz de ısrar 
ediyor musunuz? 

İSMAİL* HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Akdoğan 
da ısrar ediyor; «Bize sataşma olmuştur, 95 nci 
maddenin işlemesi gerekir, bunu oya sunun az» 
diyor. Ben bu hususu oyunuza sunuyorum. Sa
taşma olduğunu kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Feyzioğlu lütfen ifade buyurun efen
dim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkanım, ben bir sataşma olduğunu, sa
taşma tarifi içine girecek bir söz söylenildiğini 
ifade etmiyorum. Ancak, 95 nci maddede, sara
haten ifade edildiği gibi, grup adına söylediğim 
sözlerde, grupum adına ifade ettiğim fakirlerin 
Başbakan tarafından bir noktada değil, üç, dört 
noktada yanlış ifade edildiğini belirtiyorum. Ar
kadaşlarımızın oy verebilmesi için bunların ne 
olduğunu 'belirtmek isterim. Seçim konusu... 

BAŞKAN — Anlıyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
tarzda ifadesini istirham ediyorum.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Saym 
Feyzioğlu şimdi ifade ettikleri hususu önergele
rinde kısiaca veciz olarak esasen tebarüz ettirmiş
lerdir. Fakaıt, her halû kârda bu madde 95 nci 
maddedir. Her halû kârda kendilerine iddia 
ettiği fikir hilâfına birden ziyade fikir isnado-
lunması halinde dahi böyle birşeyin varidolup 
olmadığını takdir Başkana aittir. Ben de bu 
takririmi no yolda kullandığımı beyan ettim. Si
zin ısrarınız halinde oya sunulacaktır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Israr 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Saym Feyzioğlu beyanlarında 
ısrar ediyorlar. Şimdi bu sataşma kelimesini öte
denberi böyle ifade edildiği için kullandık. Bu
nu tavzih ettim Saym Feyzioğlu. 
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Sayın Fcyzioğlu ısrar ediyorlar, bu ısrar hu

susunu oyuınuza sunuyorum. Sataşma olduğunu 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Sataşma ol
duğu kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, güven oyu müza
kereleri bitmiştir. Anayasamız gereğince bir 
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tam gün geçtikten sonra, yani 11 Kasım Perşem-
foe günü saat 15.00 te akdedeceğimiz birleşimde 
güven oylaması yapılacaktır. Bu sebeple Birleşi
mi, 11 Kasım Perşembe günü saat 15.00 te top
lanmak üzere kapatıyorum. 

(Kapanma saat : 19,15) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
9. BİRLEŞİM 

9 . 11 . 1965 Salı 

Saat : 10,00 
1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafından 

teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programının 
görüşülmesi. 

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