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na'nın, bir önceki birleşimde Bakanlığı ile* 
ilgili olarak yapılan gündem dışı konuş
malara cevabı 238:240 

2. — Urfa Milletvekili Bahri Karake-
çili'nin, Urfa'daki kuraklık hakkında gün
dem dışı demeci 240:242 

3. — Adıyaman Milletvekili Mehmet 
Zeki Adıyaman'ın, Millet Meclisi üyeliği 
aday seçiminin kur'a yoluyle yapılmasına 
dair kanun teklifinin geriverilmesine dair 
önergesi (2/869, 4/392) 242 

4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
(6/96), (6/113) ve (6/114) esas sayılı söz
lü sorularının yazılı soruya çevrilmesine 
dair önergesi (6/96, 6/113, 6/114, 6/396) 242:243 

5. — Konya milletvekilleri Mustafa 
Kubilây îmer ile Bahri Dağdaş'm, tabiî 
âfetlerden zarar gören çiftçiler için alma-

Sayfa 
cak tedbirler ve yapılacak yardımlarla çift
çi borçlarının takside bağlanması hakkın
daki kanun tekliflerinin bir Geçici Komis
yona havalesine dair önergesi (2/874, 
4/393) 243 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, gecekonduların affı hakkındaki kanun 
teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/380, 4/394) 243:244 

7. — İzmir Milletvekili Kemal önder 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
1598 sayılı Malî Denge Vergisi Kanunu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin 59 No. lu Geçici Ko
misyona havalesine dair önergesi (2/873, 
4/395) 244:245 

8. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
yapma gübreler ile tarım ilâçları konusu
nu incelemek, bu alanda şikâyet konusu 
haline getirilen ithal, imal ve dağıtım saf
halarında üreticiyi zarara sokan girişim
ler yapılıp yapılmadığını tespit etmek ama-
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Sayfa 
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/118) 245:246 

9. — Ankara Milletvekili Suna Tural 
ilo Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Türk - Yunan ilişkileri hakkında Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/59) 246:248 

10. — Sakarya milletvekilleri Hayret
tin Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'-
ııin, öğretmenlerin içinde bulunduğu ko
şulları bütün kapsamı ile incelemek ve ge
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dair önergesi (10/117) 248:250 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu ile Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur'un, tarım girdilerini bir dü
zene sokmak ve toplumumuzun sıhhatli 
ekonomik ve sosyal bir bünyeye kavuştu
rulmasını temin etmek için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/60) 250 

Küta'hya Milletvekili İlhan Ersoy, Kütahya 
ilinin genel sorunları. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Oolakoğlu, Ga
ziantep ve çevresindeki kuraklık âfeti ve alın
ması lâzımgelen tedbirler, 

Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan, Mardin 
Milletvekili Abdurrahim Türk'ün öldürülmesi, 

İçel Milletvekili Turhan Özgüner, Çukurova' 
dahi kuraklık, 

İzmir Milletvekili Ali Naki Üner, çiftçilerin 
gelir 'dağılımında mâruz kaldıkları adaletsizlikler 
ve 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı da, 
Diyarbakır'da ve yurdumuzda (hüküm süren ku
raklık ve ziraî sigorta konularında gündem dışı 
'birer demeçte 'bulundular. 

'Sayfa 
12. — Niğde Milletvekili Mevlût Ocak-

çıoğlu'nun, Devlet idaresindeki aksaklık 
sebeplerinin giderilmesi, seviyeli, hızlı ve 
verimli bir kamu hizmetleri teşkilâtı kuru
labilmesinin çarelerini aramak maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/119) 250:252 

IV. — Görüşülen işler 252 

1. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının 
Aralık 1972 Ocak, Şubat 1973 ayları hesa
bına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu (5/26) (S. Sayısı : 881) 252 

2. — Toprak ve Tarım Reformu ka
nunu tasarısı ve Konya Milletvekili Bahri 
Dağdaş'ın, Tarım ve Toprak Reformu ka
nun teklifleri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, 
İçişleri, İmar ve İskân, Köy İşleri, Orman, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilen 
3'er üyeden kurulu 81 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/655, 2/569, 2/690) (S. 
Sayısı : 869) 252:285 

I Başkanlık Divanındaki ve Daimî Komisyon
lardaki açık üyelikler için yapılacak seçimle, gün
demin «İkinci Defa Oya Konulacak İşler» bölü
münde bulunan kanun tasarılarının acık oylama 
işlemlerinin birlikte yapılması kabul edilerek; 

Baş'ka.nlık Divanı ile Daimî Komisyonlardaki 
açık üyeliklere seçim yapıldı. 

Başkanlık Divanındaki açık üyelikler için ya
pılan seçime verilen oyların ayrımı sonunda; 

Mardin Milletvekili Abdülkadir Kermooğlu ile 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin Başkanvekil-
liklerine, 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer, Kütahya Mil
letvekili Mehmet Ersoy ve Gaziantep Milletve
kili Muhittin Sayın'm Divan Kâtipliklerine, 

Siirt Milletvekili Zeki Oellker'in de İdareci 
Üyeliğe ve 
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Daimî Komisyonlardaki açık üyelikler için ya
pılan seçime verilen oyların ayrımı sonunda, 
adayların gösterildikleri komisyonlara seçilmiş 
•oldukları 'bildirildi. 

1973 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına (1/829) (S. Sa
yısı : 878) .ve 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına (1/800) (S. Sayısı : 872) dair kanun 
tasarıları ile 

Yargıtay Kanunu tasarısı (1/615) (S. Sayı
sı : 774) tekrar açık oya sunularak, oyların ayı
rımı sonunda, kabul edildikleri bildirildi. 

Toprak ve Tarım Reformu kamum tasaı 
ve Konya Milletvekili Bahri üağdaş'm, Tan 
•ve Toprak Reformu, İklime Milletvekili İ'lh 
mi Ertem'in, Tarım Reformu kanım tekli i'le 
1/655, 2/569, 2/690) (S. Sayısı : 869) niıı öne 
lik ve ivedilikle görüşülmesi kabul olunarak, t 
mü üzerinde 'bir süre 'görüşüldü. 

Genel Kurulda çoğunluk kalmadığından; 
10 . 5 . 1973 Pei-sem.be günü sual 15,00' 

•toplanılmak ü/ere Birleşime saat 19,20'de son v 
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Hakkı Gökçe 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Doğan Avsarijil 

.ivai'ip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ' 
ııı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla değişen 43 ncü maddesinin ve ay
nı maddede yazılı 1 No. lu cetveldeki gösterge 
tablosunun değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/879) (Plân Komisyonuna) 

2. — İstanbul Milletvekili İt eşit Ülker'in, 
seçmen kütüklerinin yazılması ve yoklaması tari
hinden sonra yapılacak ilk seçim gününde 21 ya
şını 'doldurmuş olanların seçmen kütüklerine ya
zılması için yasa önerisi (2/880) (İçişleri, Adar 
let. ve Anayasa komisyonlarına) 

3. — Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçeri-
mez'in, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü nedeni 
ile memur ve işçilere ödenecek ikramiye ile il

gili kanun teklifi (2/881) ('Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

Tezkereler 
4. — Sivas Milletvekili 'Mustafa Tim isi "n in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1056) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri (fenol Müdür
lüğüne bağlı döner sermaye işletmelerin 1968 
takvim yılı konsolide (bilançosunun sunulduğu 
hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/1057) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

6. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı döner 
sermayeli işletmelerin 1968 bütçe yılı konsolide 
'bilançosunun sunulduğu hakkında Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/1058) (Sayıştay Komisyo
nuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — 107 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tarım Bakanı Ahmet Nusret Tuna'nın, 
bir önceki birleşimde Bakanlığı ile ilgili olarak 
yapılan gündem dışı konuşmalara cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşmüş bulunan 
sayın milletvekillerine cevap vermek üzere Sa
yın Tarım Bakanı Ahmet Nusret Tuna, buyu
runuz efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Çoğunluğu
muz yok sayın Başkan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan bir yoklama yapsanız... 

TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 
(C. Senatosu Kastamonu Üyesi) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Evvelki birleşimde sayın Turhan Özgüner, 
sayın Şinasi Çolakoğlu, sayın Sabahattin Savcı, 
sayın Ali Nâki Üner arkadaşlarımız; tarım ve 
kuraklık mevzuu üzerinde gündem dışı konuşa
rak bâzı temenni ve tavsiyelerde bulunmuşlar 
ve bâzı aydınlatıcı bilgi vermişlerdir. 

Bu mevzuda gösterdikleri hassasiyetten do
layı hepsine peşinen teşekkürlerimi arzetmek 
isterim. 

Şunu ifade etmek isterim, kıymetli mütalâa
larının pek çoğuna iştirak etmekteyiz. Bunların 
bir kısmı uzun vadelidir, bir kısmı kısa vadeli
dir. Elden gelen gayretle, temas ettikleri temen
nilerin tahakkukuna çalışacağını arzetmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı aydınlatıcı bilgi 
vermeye mecburum. Hükümetimizin programı; 
taban fiyatları, üretici emeğinin en iyi şekilde 
değerlendirilmesi ve hayat seviyesinin yükseltil
mesi amacıyla düzenlenecek ve destekleme alı
mına bu anlayışla devam edilecektir. Tarımda 
girdi maliyetlerinin artmaması için gerekli ted
birler alınacak, taban fiyatlarının tespitinde, 

özellikle Dünya fiyatları üretim miktarı ve ma
liyetler gözönünde bulundurulacaktır,» kaydını 
ihtiva etmektedir. 

Şimdi, arkadaşlarımın konuşmalarında ge
çen mevzulara kısaca ayrı ayrı temas edeceğim. 
Bunlardan bir tanesi, taban fiyat mevzuudur. 

Muhterem arkadaşlar, halen matbuatımızda 
bu taban fiyat mevzuu münakaşa edilmektedir. 
Taban fiyat mevzuu, okuduğum kayıtlarla kon
muştur. 

Bu itibarla, bunun tahakkuk edip etmeyece
ği veya filân hükümet üyesinin bu şekilde be
yanda bulunduğu şeklindeki münakaşaların ye
ri olmadığını açıklamak istiyorum. 

Şunu ifade edeyim, taban fiyat mevzuu Hü-
metçe programdaki esaslara uygun olarak ele 
alınmıştır. Bakanlıklar gerekli hazırlığı yapmış
lardır. Hazırlıklar bitmiştir. En kısa bir zaman
da taban fiyatlarının ilân 'olunacağına itimat 
etmenizi rica ediyorum. En kısa zamanda ilân 
edilecektir. Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün 
alın teri değerlendirilecektir. Sosyal adalet il
keleri tahakkuk ettirilecektir. Bundan emin ol
manızı rica ediyorum. (A.P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

İkinci olarak; programımızda, çiftçi ^girdi-
lerinin sabit tutulacağına söz vermişiz, taahhüt 
etmişiz. Demişiz ki ; önümüzdeki yıl tatbikatın
da çiftçi girdilerini sabit tutacağız. Şimdi, bu 
sözler acaba programda mı kalmış, tatbikata mı 
intikal etmiş. Kısaca bir kaç mevzua temas ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, çiftçi girdilerinin en 
başında büyük rakam ifade eden gübre işidir. 
Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, bu sene 
Kızıl Çin ve Rusya gübre alımına başlamışlar
dır ve aşağı yukarı gübre üreten bütün devlet-
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lerin gübresine bağlanmışlardır. Bu itibarla, ha
li hazırda gübre fiyatları dünyada % 70-100 art
mıştır. Bugün bir gübre ithal etme lâzım gelse, 
dışardaki fiyatlar Türkiyede satılan fiyatlardan 
% 70 - % 100 nisbetinde daha pahalıdır. 

Buna rağmen, Hükümetimiz iki milyon ton 
kadar dahilden istihsal etmeyi planlamıştır. 2,5 
milyon ton dışardan ithal edilecektir. Hüküme
timiz programındaki vaidine sadakat göstere
rek Türk köylüsünün ve çiftçisinin, girdi mas
rafları da dahil olmak üzere, bir kalemde, sade
ce gübre kaleminde 1 250 000 000 liralık süb
vansiyonu kabul etmiştir. Gübre fiyatları sabit 
tutulacaktır. Geçen seneki fiyatlardan daha pa
halı olmayacaktır. Kompoze gübreler bir miktar 
ucuzlayacaktır. Devletin bunlardan vergi almak 
suretiyle 1 250 000 000 liralık bir feragati ka
bul ettiğini, gübre kararnamesinin bu şekilde 
hazırlandığını huzurunuzda açıklamak istiyo
rum. İnşallah en kısa zamanda gübre satışları 
sabit tutulacak ve köylümüz 1 250 000 000 lira
lık masraftan kurtarılacaktır. (CHP sıraların
dan «İnşallah» sesleri) 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
' İndirme yok, sabit tutulacak öylemi?. 

TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, bunun ya
lan olup olmadığını kararname elinize geldiği 
zaman göreceksiniz. Şimdi bunu rica ediyorum, 
biz Cumhuriyet Hükümetiyiz, bütün millete hiz
met etmek istiyoruz. Varılan karar budur, inşal
lah gübre fiyatlarının artmadığını göreceksi
niz ; artmayacaktır, sabit tutulacaktır. 

Ayrıca, dünyadaki gübre fiyatları % 70 -
% 100 artmıştır. Buna rağmen hükümetimiz 
% 70 - % 100'e yakın bir sübvansiyon kabul et
miştir. Artık bunun başka anlamı yoktur. 

Muhterem arkadaşlar... 
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Bakan, 

traktör meselesinden de bahsediniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakirli müdahale etme
yiniz efendim, böyle .bir sistemimiz yok. Gün
dem dışı konuşan arkadaşlara sayın Bakanımız 
cevap veriyorlar. 

TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Hükümet 
teşekkül ettiği zaman sulama mevzuunda bir 
kararname geldi. 1971 yılında sulama ücretle
rine '% 100 zam yapılmıştır. 1972 yılında ise 

% 70 bir artma olmuştur. Hükümet toplantı
sında sulama fiyatlarının artırılmamasına ka
rar verilmiş, eski fiyatların aynen muhafazası 
kararı alınmıştır, bunu da arzediyorum. Bunun 
portesi 250 milyon liradır. 

Traktör mevzuu : 
Şimdi muhterem arkadaşlar, traktör bakı

mından memleketimizde bir sıkıntı olduğu va
kıadır, doğrudur; isteyen vatandaş istediği an
da traktörü bulamamaktadır. Vatandaşlarımı
zın büyük bir kısmına traktör fiyatları pahalı 
gelmektedir. Bu itibarla... 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Hayır sayın 
Bakan, traktör var, bulunuyor. 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın Bakirli, 
karşılıklı münazara yapmıyoruz. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Efendim trak
tör var, yeterki 120 bin lirayı bulun, karaborsa
da çok traktör... 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, siz de 
söz alır konuşursunuz, yerinizden müdahale et
meyiniz ve lütfen oturunuz efendim, yok böyle 
bir usulümüz. 

TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, mutlaka 
söylenenin ve hakikatin hilafını söylemek itiya-
dmdaysınız benim söyleyecek bir şeyim yok. 
Yalnız siz de bilesiniz ki 40 bin traktör plânlan
mıştır; hali hazırda 4 ncü ayın sonunda temin 
edilebilen traktör sayısı onbin civarındadır. Ha
len açık vardır. Hergün vatandaş istemektedir, 
istekleri karşılanamamaktadır. Niye karaborsa-
olsun, nedret olan yerde karaborsa olur, isteni
len miktarda olmadığı için. Hakikaten bir takım 
kanunsuz, nizamsız hareketlerin ihbarı yapıl
maktadır, bunların üzerinde hassasiyetle du
rulmaktadır. Fakat şurası bir vakıadır ki... 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Bakan, 
ben ihbar ediyorum, 120 bin liraya karaborsada 
traktör satılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakirli çok rica ediyo
rum. Sayın Bakanım, sizden de bir istirhamım 
olacak, vâki müdahalelere cevap vermek sure
tiyle gündem dışı konuşan arkadaşlara cevap 
verme hususunu ihmal etmeyiniz, yalnız onla
rın konuşmalarına cevap lütfediniz. 

TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Devamla) — Sayın arkadaşlar, plânlanan, prog
ramlanan traktörün imâli mümkün olamamış-
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tır. Bu itibarla ihtiyaç vardır, en kısa zamana 
isteyen vatandaşın traktörünü alabilmesi için 
gerekli tedbirler alınacak, icabında ithalâta gi
dilecektir. Traktör fiyatları ela, diğer ziraî alet 
ve makin alarm tetkiki gibi, kurulan komisyon
ların tetkikine verilmiştir, fiyatları inceden in
ceye tetkik ettirilmektedir, bunu da arzederim. 

Şimdi .muhterem, arkadaşlar, temas edilen 
konulardan birisi de kuraklık mevzuu idi. Bu 
yıl maalesef beklediğimiz yağışı alamadığımız
dan bâzı yurt parçalarında kuraklık vardır ve 
mahsul, geçen yıl ki kadar gözükmemektedir. 
Memleketimizin büyük parçasında şu son haf
talardaki yağmur vaziyeti iyi olduğu takdirde 
iyi bir mahsul idrak edeceğimiz tahmin edil
mektedir. Bugünden müsbet veya menfi, kati bir 
şey söylemeye imkân yoktur. Halihazırda boş
altı vilâyetimizde, en başta Urfa olmak üzere 
kısmi kuraklıklar vardır. Diğeu' vilayetlerimiz

d e k i haberler müsbet gelmektedir. Elbet mahsu
lün idraki için yağmura ihtiyaç duyulan hafta
lar önümüzde vardır. İnşallah bu haftalar verim
li ve yağmurlu geçer, geçen yi İki veya ona ya
kın bir mahsul idrak etmemiz mümkündür. 

Şimdi, kuraklık haberini aldığımız zaman, 
Hükümetimizin, güven oyu almasının üçüncü 
günü, bu kuraklık mıntıkalarında vatandaşın 
ıstırabına acaba bir yardımcı olabilir miyiz di
ye tetkik seyahatine çıktım. Bu kuraklık bölge
lerinin mühim bir kısmını gördüm. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa Urfa civarın
da, vatandaş hakikaten ektiğini alamayacak şe
kilde bir kuraldık hüküm sürmektedir. Bütün 
tarlalar kurumuştur, hayvanlar yiyecek bulama
yacak hale gelmişlerdir. Oradan yayılan ve çe
şitli istikâmetlere giden kuraklık şeritleri var
dır. Bunlar bakanlığımızca tespit olunmaktadır. 
Yalın/ şunu ifade etmek istiyorum, elimizde kâ
fi miktarda stoklarımız vardır. Geçen yılki 
mahsullerin ihracatı zamanında men edilmiştir, 
ihracat yapılmamaktadır. Elimizde kâfi miktar
da stoklar vardır. Bu vatandaşlarımızın ıstıra
bını her surette savacak imkâna sahip olduğu
muzu ifade etmek isterim. 

Bu kuraklık bölgesinde yaptığımız seyahat
ten sonra durumu Bakanlar Kuruluna götür
dük, Bakanlar Kuruluna arz ettim. Bakanlar 
Kurulu, bu vatandaşlarımızın ıstırabının ' dindi
ril mesi için kasaba/ve köylerin yiyeceklerinin 
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temini, tohumluklarının temini, hayvan yemle
rinin temini ve kanıma uygun şekilde borçla
rının ertelenmesi için gerekli karara vardı. 

Bu itibarla, kuraklıktan endişe duyan arka
daşlarıma şunu ifade etmek isterim, Devlet bü
tün imkânlarıyla bu muzdarip vatandaşlarımı
zın yanında olacaktır. Hiç bir suretle kıtlık 
vesaire gibi haberler asılsızdır. Elimizdeki im
kânlarla bu felâketi, bu kuraklığı zararsız hale 
getirmeye muktedir olduğumuzu arzeder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (A.P. ve CC4P sırala
rından alkışlar.) 

2. — Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili'nin, 
Urfa'daki kuraklık hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Karakeçili gündem 
dışı çok kısa bir konuşma yapmak üzere söz is
temişlerdir, buyurun efendim. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Yüksek huzurunuzu çok ciddî ve hayatî bir 
konu için işgal ettiğimden dolayı, beni takdir 
ve anlayışla karşılayacağınızı ümit ederek ko
nuşmama başlayacağım. 

Konuşmamı kısaca iki bölümde Yüce Heye
tinize arz edeceğim. 

Birinci bölümde, bu yıl yurdumuzu etkile
yen kuraklık nedeniyle güney ilimiz ve seçim 
bölgem olan Urfa ilinin uğramış olduğu felâketi 
dile getireceğim. Takdir edersiniz bu sene ku
raklık âfeti bütün Türkiye'yi etkiledi. Ancak 
son zamanlarda yer yer yağan yağmurlar yur
dumuzun geniş bir kısmını bu âfetten kurtara
bilmiştir. Bu arada Urfa ilinin kuraklık kesafeti 
gittikçe yaygınlaşmış ve yıllık olarak metreka
reye 600 kilogram yağış alması icap ederken, 
bu sene ancak 97 kilogram yağış alabilmiştir. 
Bu nedenle çoğu sahalarda ekilen tohum hâlâ 
tane olarak yer altında bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Urfada'ki vatan
daşlarımızın sıkıntısı tahmin edilenin üstünde
dir. Tam mânasıyle Sina çölüne dönmüştür. Ku
yulardaki sular çekilmiş, otlar yeşermemiş, ekin 
denilen bir nesneye rastlanmıyor. Temel ekono
mi tarıma dayandığı için esnafı, tüccarı çalışamaz 
haldedir. Biraz daha güneyde bulunan Akçaka
le, Viranşehir ve bir zamanlar medeniyetin, be
reketin membaı ve beşiği olan Haran halkı ço
luk çocuğu ile kadını ve erkeği ile Toroslar ve 
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Karacadağ eteklerine çekilmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Burada bir saplama yapmadan ge
çemeyeceğim. 

Bugünün modern Türkiye'sinde hemen he
men her sevindirici ve kahredici hadiselerin ce
reyan tarzı, sayın TRT ve sayın basının deneti
min ve gözetiminden geçiyor dersem mübalâğa
lı bir ifade tarzı kullandım denilemez. Hoşuna 
giden ve hesabına gelen hadiseleri pekâlâ kamu
oyuna hattâ dünya kamuoyuna mal edebilir. 
Şurada bu şirin vatanımızın bir parçası olan, 
peygamberler diyarı ve bir zamanlar medeniye
tin beşiği olan güzel Edessa'mızm, yani Urfa'-
nm kahraman ve asîl insanlarının kuraklık do-
layısıyle uğramış olduğu felâketten bu iki mües
sir Anayasa kuruluşu olan müesseselerin objek
tiflerini, kalemlerini ve kameralarını esirgediği 
için doğrusu yadırgıyorum. 

Gönül isterdik! sayın TRT bir ekibini Urfa' 
ya gönderip zamanında bir mavi denizi andıran 
Haran ovası, Ceylânpmar çiftliği Akçakale, Vi
ranşehir ve diğer mümbit ovaların nasıl bir kum 
çölü haline geldiğini, o hayat fışkıran topraklar
da yaşayan insanların susuzluktan ve gıdasız
lıktan nasıl kıvrandıklarını ve oraların nasıl ıssız-
1 aştığını, toprağın nasıl çatladığını görsün ve 
tamamen saçmalıklardan ibaret olan «Uzay Yo
lu» gibi zamanı ve anlamı geçmiş film vesair 
gibi programlar yerine bu ızdıraplı tabloyu za
man zaman ekranında gösterip, burada masa 
başında oturan elit bürokrat görevlilerin gözle
rinin önüne sersin. 

Yine gönül isterdiki sayın basının güçlü ka
lemleri, röportajları,- fotoğrafçıları bu virane
ye dönmüş, bu çöle dönmüş Urfa'miza gitmeli ve 
bu acıklı tabloyu baş sayfalarına yazmalı, çiz-
meli ve aksettirmeli, kamuoyu ve ilgililerin na
zarı dikkatini buraya teksif ettirmeliydi. Sayın 
TRT ve basma olan bu çağrım, aslında ta 1 500 
kilometre uzaklarda bulunan felâkete uğramış 
1 milyon 300 bin Urfa'lınm çağrısı ve ricasıdır. 
Bundan böyle bu iki değerli müessesenin yar
dımlarını bizden esirgemeyeceği kanaatini taşı
yorum. Şimdiden kendilerine teşekkürlerimi arz 
ediyorum. 

Böyle gündem dışı konuşmaların bir anlamı 
olmadığını ben de biliyorum. Gece saat 10'da 
Meclis bülteninde TRT, konuşmacının ve konu
nun durumuna göre kendi kanaatini de ekleye

rek değerlendiriyor. Meselâ bu akşam, «Sayın 
Karakeçili Urfa'nm uğramış olduğu kuraklıktan 
bahsetti ve Hükümetten yardım istedi» der ge
çer. İşte bunu bildiğim için İm iki değerli mües
seseden yardım bekliyorum. 

Halen Mayıs ayının başında olmamıza rağ
men esen kuzey rüzgârları bölgede tozu dumana 
katmıştır. Manzara tam manâsıyle yürekler acı
sıdır. Çevrede çok yaşlı kimselerden sorduğu
muzda ; «Henüz Urfa böyle talihsiz bir sene ya
şamamıştır.» cevabını alıyoruz. Bu,durum karşı
sında bütün Devlet kuruluşlarını hattâ bütün 
özel teşebbüsün yardımlarını beklemekteyiz. Bu 
felâket depremden de beterdir arkadaşlarım. 
Depremde evler yıkılır, ölen ölür; yaralılar has
taneye kaldırılır ve yaralar hemen sarılır; fa
kat ekinler yerinde, yeşillik yerinde durur, su
lar seviyesinde durur ve seviyelerini muhafaza 
eder. işte biz bu arada, Kızılay'ın da yardım 
ellerini Urfalı fakir vatandaşlara uzatmasının 
zaruretini hissediyoruz. Mayıs ayının başında 
ve bölgenin en bereketli ayı içerisinde olmamıza 
rağmen sıkıntının nasıl olduğunu arz ettim. He
nüz önümüzde 10 ay gibi uzun bir zaman vardır. 
Şayet bu vilâyetimize kötü memur zihniyetiyle 
bakacak olursak, çok acı ve telâfisi zor olan du
rumlara düşmüş oluruz. Urfa'da binin üstünde
ki yerleşim noktalarının hemen hemen hepsinin 
susuz olduğu bir gerçektir. Buna karşılık ha
lihazırda YSE'nin elinde ancak sekiz su tankeri 
bulunmakta, o da Urfa'da ki YSE Müdürünün 
beceriksizliği ve kötü tutumu yüzünden çalış
maz haldedir. Bu yüzden, köylü susuzluktan, 
demin de arz ettiğim gibi, göç etmektedir. 

Saniyen Urfa halkının % 95'i çiftçidir. Eğe
nin, Akdenizin çiftçisi gibi değil, sadece buğday 
istihsalcisidir. 1954 den 1960 senesine kadar buğ
daylara süne haşeresi musallat oldu. Müteakip 
yıllarda ise, ya dolu veya böyle görülmemiş de
recede kuraklığa maruz kalındı. Şayet tesadü
fen üç - beş yılda bir iyi ekin geldi ise o da 
ancak yıllık harçlık ve açlığını karşılar. Bu 
yılki kuraklık Urfa çiftçisinin belini büsbütün 
bükmüştür, yerinden yuvasından etmiştir. 

Bir darbımesel vardır; «Keçi can derdinde, 
kasap et derdinde» misâli gibi, Urfa çiftçisi bu 
kadar zaman tabiatın haşin âfetine maruz kal
mış; buna karşılık Ziraat Bankasının şube mü
dürleri kollarını sıvı yarak, banka avukatlarını 

241 — 



M. Meclisi B : 107 10 . 5 . 1973 O : 1 

ve jeep sahiplerini kazandırmaktan başka hiç 
bir faydası olmayan icra takibine giderek köy 
köy gezmektedirler. «Bu kadar köy gezdim, bu 
kadar icra emri çıkardım» diye övünerek üst 
makamdan terfi beklemektedirler. 

Bütün bu ızdırap dolu tablo içerisinde biz 
Urfalı parlamenterlerin ve Urfalı hemşehrileri
min yüzünü aydınlatan bir ümit ışığını gördük. 
Bir hakkı burada teslim etmek mecburiyetinde
yiz. Urfa'mızm bu ızdırabmı duyan sayın Hükü
metin bu işle ilgili Tarım Bakanı sayın Ahmet 
Nusret Tuna ve Köy İşleri Bakanı sayın Orhan 
Kürümoğlu ile beraber inceleme maksadıyle fe
lâket yeri olan Urafa'ya gittik. Manzara yukarı
da arz ettiğimden daha vahimdi. Her iki bakan 
da Urfalı felâketzedelerin yüzlerini güldürecek 
vaatlerde bulundular. 

Biz Urfa milletvekilleri olarak gerek şahsı
mız ve gerekse Urfalı hemşehrilerimiz adına sa
yın bakanlara şükranlarımızı ifade ediyoruz ki, 
hemen incelemeden sonra olayı Hükümete mal 
etmiş ve çiftçi borçlarının 1 yıl tehiri ile ekmek
lik, yemeklik ve tohumluk ihtiyacını zamanında 
gidermek kararını almışlardır. Ancak buna rağ
men bu karar hâlâ Urfalı hemşehrilerimize ken
dini hissettirmemiştir. Hâlâ susuzluktan göç de
vam etmekte hâlâ icra emri üzerine icra emri 
yağmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, ancak Urfa çiftçi
sini bu yükün, bu felâketin altından salimen 
çıkartabilmek için başka çareler aramak lâzım
dır. Yukarıda arz ettiğim gibi... 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili, rica ederim 
kısa konuşacaktınız. Onlar 1960'ta oldu. 

BAHEİ KARAKEÇİLİ (Devamla) — Bütün 
Devlet teşkilâtının bu mesele ile ilgilenmesi lâ
zımdır. Urfa .çiftçisine istikbal vâdeden kararlar 
almak icabeder. Elle tutulur bir benzetme ver
mekle bu konuyu bitirmeye çalışıyorum. 

Ceylânpmar Devlet Üretme Çiftliği dünya
da her bakımdan ya üçüncü ya da dördüncü sı
rayı almaktadır. Aynı zamanda bir Devlet iş-
letmes'idir ve en modern şekilde ziraat yapmak
tadır. Urfa çiftçisi ise tamamen iptidaî şartlarla 
çalışmakta ve üstelik Urfa çiftçisi hemen he
men çok kere böyle âfetlere mâruz kalmasına 
rağmen, Ceylânpmar Devlet Üretme Çiftliği sa
dece bu yıl böyle bir âfete duçar olmuştur. Çift
lik müdürünün bu zararın nasıl ve nereden kar

şılanacağını, koyunları ve fıstıkları nasıl sula
yacağını pek haklı olarak kara kara düşündü
ğünü gördüm. 

Şayet, Devlet bu çiftliğinin arkasında olmaz
sa, acaba bu yıl nadasını kaldıracak kuvvete 
haiz midir? Acaba tahumunu bulabilecek midir? 

İşte muhterem arkadaşlarım, bu durum kar
şısında Urfa çiftçisinin içinde bulunduğu bu sı
kıntıyı yüksek tasviplerinize bırakıyorum. Onun 
için diyorum ki, Urfa çiftçisinin bu sıkıntıdan 
kurtarılması için istikbale muzaf çorelerin Hü
kümetçe, Devletçe ve Parlâmentoca hemen alın
ması lâzımdır. 

Meselâ, Kars ilimiz böyle bir felâkete 1960 
yılında mâruz kaldı, Devletin ânmde müdahale
siyle çiftçi borçlarının tümünü Devlet affetmiş 
ve Kars çiftçisi bugüne kadar hayatını sürdürü
yorsa, zannedersem bu hayırlı karara borçludur. 

Urfa çiftçisinin de Ziraat Bankasına olan 
borçlarının hiç olmazsa on yıl taksite bağlan
ması ve faizlerinin affı gerekmektedir. 

Ayrıca, âfet fonundan, Urfalı işsiz vatan
daşlarımızın üç - beş bin tanesinin dış ülkede 
çalışmak üzere gönderilmesini istemek de el
bette hakkımızdır. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

3. — Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki 
Adıyaman'ın, Millet Meclisi üyeliği aday seçimi
nin kur'a yoluyle yapılmasına dair kanun tekli
finin geriv er ilmesine dair önergesi (2/869, 4/392) 

BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Sayın 
Zeki Adıyaman'ın bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 . 4 . 1973 tarihinde vermiş olduğum 2/869 

esas numarada kayıtlı Millet Meclisi üyeliği aday 
seçiminin kur'a yoluyle yapılmasına dair kanun 
teklifimin geriverilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Adıyaman 

M. Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, (6/98), 
(6/113) ve 6/114) esas sayılı sözlü sorularının 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi (6/96, 
6/113, 6114, 4/396) 

— 242 — 



M. Meclisi B : 107 10 . 5 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Uşak Milletvekili Saym Âdil 
Turan'm, sözlü sorularını yazılıya çevirdiğine 
dair önergesi vardır, Genel Kurula arz ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üç yıl önce verdiğim; 
1. İlkokul öğretmenlerine de ek ders ücreti 

ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
(6/96), 

2. Uşak'a bir fabrika kurulup kurulmaya
cağına dair Başbakandan (6/113), 

3. İlk ve orta dereceli okullarda okutulan 
ders kitaplarına dair Millî Eğitim Bakanından 
(6/114), 

Sorulan sözlü sorulara yazılı olarak cevap 
verilmesi için gereğini saygıyle öneririm. 

Uşak 
Âdil Turan 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

5. — Konya milletvekilleri Mustafa Kubilây 
tmer ile Bahri Dağdaş'm tabiî âfetlerden ve ya
pılacak yardımlarla çiftçi borçlarının taksite 
bağlanması hakkındaki kanun tekliflerinin bir ge
çici Komisyona havalesine dair önergesi (2/874, 
4/393) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Saym Kubi
lây İmer ve Saym Bahri Dağdaş'm önergeleri 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen evraklarla Yüce Meclisin ıttılaına su

nulan, tabiî âfetlerden zarar gören çiftçiler için 
alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlarla çift
çi borçlarının taksite bağlanması hakkında ka
nun teklifimizin, muhteviyatı ve ehemmiyetine 
binaen ayrıca lüzum görüldüğünde kürsüden 
ifade edeceğimiz sebeplerle Bütçe ve Plân, Ta
rım ve Ticaret komisyonlarının her birinden se
çilecek 5'er üyeden kurulu 15 üyeli bir Geçici 
Komisyona havale edilmesi için karar alınması
nı, teklif sahipleri olarak saygılarımla arz ve 
teklif ederiz. 

Konya Konya 
Mustafa Kubilây İmer Bahri Dağdaş 

BAŞKAN — Saym Kubilây İmer ile Saym 
Bahri Dağdaş'm önergelerinde, müştereken ver
miş oldukları kanun teklifinin geçici bir komis
yonda görüşülmesi hususu istenmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ge
cekonduların affı hakkındaki kanun teklifinin, 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre gündeme alın
masına dair önergesi (2/380, 4/394) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Saym Re
şit Ülker'in bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gecekondu Kanununun yürürlüğe girdiği 1966 

yılından sonra idarenin göz yumması sonucu ya
pılmış yüzbinlerce gecekondunun kanunî duruma 
getirilmesi için 8 . 6 . 1970 gününde, gecekon
duların affı hakkında kanun teklifini Yüce Mec
lise sunmuştum. 

Teklifim 30 . 6 . 1970 gününde İçişleri Ko
misyonuna havale edilmiştir. Aradan üç seneye 
yakın bir zaman geçmiş olduğu halde bu bir mad
delik kanun teklifim bugüne kadar ele alınma
mıştır. içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince tek
lifimin gündeme alınmasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker, vermiş oldu
ğu önerge ile kanun teklifinin süresi içinde ko
misyonda görüşülmemiş bulunduğunu, bu se
beple gündeme alınmasını talebetmektedir. 

Görüşlerini ifade edecekler, buyurunuz efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım; 

8 . 6 . 1970 tarihinde gecekonduların affı 
hakmda bir maddelik bir kanun teklifinde bu
lunmuştum. 

Bugün 300 bin gecekondu 1966'dan sonra ya
pılmış durumdadır. İmar Kanununun 18 nci ve 
Gecekondu Kanununun gene 18 nci maddesine 
göre, ne bunlara su verilir, ne elektrik verilir ne 
diğer hizmetlerden istifade ederler; aynı zaman
da da her an yıkılma tehdidi altındadırlar. Şim
di bu 300 bin gecekonduda yaşayan vatandaşın 
esas itibariyle bir kabahati yoktur. Eğer, gece
kondu yaptırılmayacak ise, ki kanun böyledir 
yaptırılmayacağım emrediyor; bütün devlet kuv
vetlerini kanun hükümetin emrine vermiştir, 
bunların yaptırılmaması lâzımdır. Yaptırıldık
tan sonra bunları muallâkta bırakıp, ıstırap iç.in-

— 243 — 



M. Meclisi B : 107 

de bırakıp, İnsanlık haysiyetinden yoksun bir 
şekilde susuz, elektriksiz, bâzı zaman kaçak elek
trik alarak, - kaçak elektrik alırken cereyana 
kapılıp ölenler ve saire - yaşamaları çok üzücü
dür. Biliyorum bir program yapılmıştır, belli 
kanunlar çıkarılacaktır. Ben öyle sanıyorum ki, 
Yüce Meclise sunduğum, gerçekten tek madde
lik bir kanundur, bu af getirilmek suretiyle 
gecekondu kanunu çıktığı tarihte nasıl evvelce 
yapılmış gecekondular birtakım haklara sahip 
kılmmışlarsa bunlar da aynı haklara sahip kı
lınmış olacaklardır. Onlara bir huzur vermiş 
olacağız, onlara Anayasanın emrettiği bir dü
zeye getirmiş olacağız, hiç olmazsa. 

O bakımdan, Yüce Mecliste değerli arkadaş
larımın bu bir maddelik kanunun gündeme alın
masına iltifat etmelerini istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker tarafından 

verilmiş ve O on el Kurula arz edilmiş önerge ile 
kanun teklifinin komisyonda süresi içinde gö
rüşülmemiş olması sebebiyle, İçtüzüğün .°>6 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınması talebedil-
miş, kendileri de kısaca önerilerini izah etmiş 
bulun m akta di rl ar. 

Gündeme alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Gündeme alınmasını kabul 
buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

7. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile Or
du Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 59 No. 
lu Geçici Komisyona havalesine dair önergesi 
(2/873, 4/395) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Kemal 
Önder ve Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ek-
şi'niıı, kurulmuş bulunan Geçici Komisyona bir 
tekliflerinin havalesine mütedair önergeleri var
dır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Komisyonunda bulunan 2/873 esas 

No. lu, 1598 sayılı Malî Denge Vergisi Kanunu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifimizin aynı mahiyetteki işleri görüş
mekte olan 59 No. lu Geçici Komisyona havale 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Ordu 
Kemal Önder Memduh Ekşi 

10 . 5 . 1973 Ö : 1 

BAŞKAN — Sayın Önder, önergenizi izah 
etmek üzere, buyurunuz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Malûmunuz olduğu üzere Tasarruf Bonosu 
İhracı hakkındaki Kanunun yerine kaim olmak 
üzere Malî Denge Vergisi Kanunu Meclisimiz
den geçmiştir. 

Tasarruf Bonosu İhracı hakkındaki Kanu
nun 5 nei maddesinde götürü usulde tespit olu
nan ticarî kazanç, serbest meslek kazancı ve üc
retlerden tasarruf bonosu alımı muaf tutulmuş
tu. Malî Denge Vergisi Meclisimize geldiğinde 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinde sadece götürü usulde tespit edilen ücret
ler muaf tutulmuş buna mukabil götürü usulde 
ticarî kazanç, ve serbest meslek kazancı muaf 
tutulmamıştır. Bunu bir maddî hata, bir sehven 
yapılmış bir gözden kaçma olarak görüyoruz. 

Bu itibarla, sadece tasarruf bonosu almayan 
götürü usuldeki dar gelirli esnafın Malî Denge 
Verigsinden de muaf tutulmasını öngören bir 
teklif yaptık. Sayın Hükümet de aynı görüşte 
olduğunu Hükümet sözcüsü marifetiyle kamu
oyuna intikal ettirdi ve Hükümet tarafından da 
böyle bir teklifin hazırlandığı açıklandı. 

Hükümet de aynı görüştedir ve teklif Mec
liste bulunmaktadır. 59 sayılı Geçici Komisyon, 
teşekkülü itibariyle böyle bir teklifi görüşmeye 
yetkilidir. Mevcut Karma Komisyonun günde
minde; Gelir Vergisini, Kurumlar Vergisini de
ğiştiren kanun tasarıları da bulunmaktadır. Ko
misyon çalışmakta olduğuna göre, gerçekten 
bir haksızlığı giderebilmek için yaptığımız tek
lifin bu Karma Komisyona havalesi suretiyle 
önümüzdeki kısa süre içerisinde çıkabilmesini 
sağlamak amacıyle bu önergeyi verdik. Sayın 
Hükümet de aynı görüşte olması nedeniyle ko
misyonda teklifimiz müzakere edilirken elbette 
ki, teknik bakımdan yapılması lâzım gelen iyi
leştirmeyi de yapma imkânına sahibolaeaktır vo 
bu haksızlık bu devrede giderilmiş olacaktır. 

Yüce Meclisin dikkatine ve iltifatına arz 
eder, saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Ekşi tara
fından verilmiş bulunan önerge ile, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin, 
kurulmuş bulunan 59 numaralı Geçici Komis-
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yona havalesi hususu talebedilmiş; sayın öner
ge sahibi Önder de önerilerini kısaca izah etmiş 
bulunmaktadır. 

59 numaralı Komisyona havalesini kabul bu
yuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

8.— Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, yapma güb
reler ile tarım ilâçları konusunu incelemek, bu 
alanda şikâyet konusu%haline getirilen ithal, imal 
ve dağıtım safhalarında üreticiyi zarara sokan 
girişimler yapılıp yapılmadığını tespit etmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/118) 

BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Sayın Ab
dullah Baştürk ve îeel Milletvekili Saym Çetin 
Yılmaz tarafından verilmiş bir Meclis araştırma 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Türküye 40 OÖ0 köy mezra ve toplamım a biri

mi iıle köylü Türkiyeidir, ibu görünümü ile bir 
tarım ülikeısidir. Tafran. ülkesi <olmarnn gerçeğim
den yıamsiyam bir gübre ve. ilâç sorumu ile de 
karşı 'karşıyadır. 

Mriıllî endüstrinin sağlamı bir temele dayalı 
olarak lrarulabillmesi için, tarım kesiminden 
sağlanan gelirin artırılması gerektiği gerçeğin
de 'bulgun her yurtsever 'birleşmiştir. Türkiye'de 
ekime elverişli topraklanın hemen tümü ekilmiş 
hattâ hayvancılığın gelişmesi açısından öneimli 
'ulam, meraların hir kısmı sürülmüş okluğundan, 
tarımsal ıg-el&ri artırma amacı ile eJkiım alanları
nın geliştiilrilmcsi bir alternajtif olanak düşünü
lemez, 

Bu koşullar' altında tek calicimiz 'bir mirim
den '('bir hektar toprak bir baş hayvan vb.) alı-
naln verimim, başka deyimle üretkenliğin (pro-
düktivitle) iaritırılm'alsınidam öteye 'bir çaremıiz kal-
nıam'l!Ştıı,. 

'Koşulları Türkiye'ye benzeyen ve tanın ke
simlimde üretkenliği antırarak, millî emdüstrıilie-
rinin kurulması, bu yoldan gidilenek fcalkımmia,-
mın sağlanması a,maeıyle bizden önce girişimler 
yapmış ülkelerin tecrübelerden öğrenildiğine 
(göne, gübreleniıe % 41 olanında 'bir artış sağlar
ken, ısulaım-a koşul!arımın ıslâihı % 27 bir artışa 

sebelbolmıakta, tohum ıslâhı ile % 13'Kik, müna-
'Velbe ile % lO'luk toprağın dalha iyi dağılması ve 
kullamılmıası yoluyle % 9'lu'k bir artış sağla ma-
bilmıekttedİT. 

Ülke çapındaki bu büyük dememıeden öğre
nildiğinle ıg'öre, gülbreleme verimin artırılmasın
da en etkin ve en (başaralı giıişimlerden bliıri ol* 
mıaktajdur. Bu gerçeği öğrenen ve yapma gübre
leri ikulla'mmaya başlayan Türk çiftçisi, bir süre
dir tarımın 'bütün alanlarında:, arttan miktarda 
gübne kullanmakta, verütaıi artırıcı diğer tek
nikleri d>c uygulamayıa çalışmaktadır. Ancak ta
lep ve gereksinmemin giderek artması, Türkiye' 
nin ürcıtöbSldiği gübnele miktarımıın sınırtı, ol
ması, üllkede üretileibiilen yapma gübrelerin il
kel maddeler bakımtınjdan yabancı kaynaklara 
ıbağlı kalması, çeşiMi sorunlara sebemolmakta, 
'bu anada 'bâzı imalâtçılar ile, ithalâtçı ve dağı
tıcılarım sonucu etkileyen gübre fiyatlarının 
yükselmesinle neden olarak, üreticiyi zor durum
da 'bırakan davranışlardan yakımlmiakitadiır. Ha-
!ber ve inceleme konusu olaınak basınla intikal 
ettirilmiş olan bu çeşlit olaylar ile gübreyelerefc 
ürün yet-iştirmenin selbebolduğu, ek olaylaır, ör
neğin •tarımı ilâçlarının kullanılması, bunların 
yoğaltıltaaıssı, dış ülkelerden saıtınalmması, dağı
tımı hem ekonoimimıi'z ve hem de insan sağlığı 
bakjnııından önemli bir sorun halünie dönüşmüş! 
ve yakınmaların yaygınlaşması, duırammın bftr 
Meclîs araştırmasını gerektineeek kadan önem 
kteaınimıaısın'a neden olmuştur. 

(A) Yapma'gübreler ; 
Azotlu, fosforlu ve Pçtaslı güıbıleler olanak 

başlıca üç grup altımda ineelenimesi gereken 
yapıma gübreleinin, üretîm vte tüketimi bakı
mımdan, Türkiye'miz, çok gerilerde kalmış ül
kelerden birijdir. 11970 yılımda saptanmış veya 
yanlanmnş bulgulara göre İtalya'da hektara 
3ı6;69 kg. Azotlu gübre; 32,41 kg. Fosforlu 
gübre; 112,19 kg. Potaslı gübre isabet ederken, 
Tüı'klitye- oritaılaımaları ayın sıraya uyarak 3,32 
kig. bir 'bölümün yakıt olaırak kullanulmaısı ve 
ortalama ralkamlarm böylesiine düşük olm'ası ül-
keımizlin gübre kullanıma kapasitesinin yüksek 
olduğumu ve önümüzdeki yıllarda 'bu talebin 
hızla artacağım, gerçekte artması gerektiğini 
göstermekte, buna karşılık gübre yapımımda 
kullanılacak olan tesislerim ikmalü ve ilkel mad
denin, Türkiye'de teıdairiki husıısumda bir yavaş-
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lı!k veya beıcenilksizrik dikkati çjefcmlektediır. G-üîb-
renin başka ülkelerden ilthal edilenelk, üreticiye 
geçilişi çeşitli dilenden yapılınca doğal olanak fi
yat artışları oluyor bir kısım tüccar ile anacımın 
çıkaırlar sallamasına ve bu anada maliyetinin 
ıgeneıksiz olanak yükselmıesine neden oluyon. Bin 
tana/ftan talbaın fiyatları uygulamlaısı ile baskı al
tına gineın üreticiler kayıplara uğramakta, hu 
tkoşullar Türk /tarım kesiminde 'bunalımlar ya
ratmaktadır. 

Ülkemizde yapılan gübre imali bakımından 
önıemıli oldtığıı anlaşılan toprak kayalan bulun
muş fakat bunların 'işlettirmesi bir önemli sorun 
haliniö gelmiştir. Nitno-gemli yapma gübrelerin 
üretiminde kullanılan anaihammadde amıonyafc 
ve benzerlerinim bir plân dahilinde ediinilmesi-
gerekinken bu konudaki ihmaller üretimi (gecik-
tinmûlş Akdeniz gübne. faıbrikasının aylarca ka-
pammasıma seibeıb olmuştur. 

Türkiye'de 19173 yılında 5 440 754 ton yap
ma .gülbne 'kullanılması gerekmektedir. Oysa 
197I3 yılında elimizde 929 846 ton yapma gübne 
vardır. 2 170 000 ton azotlu 2 000 000 ton fos
forlu, 30 000 ton potaslı olmak üzene 4 2100 000 
ton gübrenin en aız kullamılmaisı gerekmektedir. 
Bu naikam plâuılianmadlan düşük olmasına nağ
men T97i3'ün ilk 6 ayında 648 000 ton aızotlu 
486 000 ton fosforlu, kullanıllabıilmiştir. Bu bü
yük gereksinme ve üretim çelişkisi gübneyi ka-
rab'oıroa'ya düşünmüştür. Türk köylüsü feryad 
etmıektedir. 615 kuruşluk gübre 120 kuruşa çık
mıştır. Bu kesimde sömürünün kudurganlığı da
ha 'da antiac aktır. 

(B) Tarım İlâçlaırı : 
Tanımda yapma gübne kullanılması, bin ya-

nıylıe verimin artmasına ve bir bireyden aılınan 
ürünıün çoğalmasına ne/den olurken, bâzı mese
leleri de birlikte getinmıektedir. örneğin gübre
lenmiş topraklarda yetişen ürünlerin hastalıkla-
na kanşı daha az mukavim oldukları, Ibu neden
le ilaçlamaları genektüği hilinmuakte, verimin al
tıncı ve ününü koruyucu. hin çane 'olanak, bâzı 
tarım ilâçlarını da gübreyle binlikte kullamımalk 
zorunluk haline dönüşmektedıin. 

;Bn!sek'tjislit, Fumignsid, Herbisilt v.b. gruplar 
halinde mütalâa edilen bu ilâçların, imal; ithal 
ve satışında tıpkı gübrede olduğu giilbi bâzı yol
suzluklardan söz edilmekte, geniş çapta ölçü
süz ve kontrolsuz bin biçimde kullianılışları in-

sian ve diğer camlıların sağlığı balkımındlaın kü-
çümusenmıeyeıcek sakınca ve teihlikeler yarat
maktadır. Geçen yıllarda yem yen, 'ölümlere, bâ
zı vatandaşların kitle halinde hastalamımallarınıa 
sdbebolan tanım ilâçlarının hem fiyat hem dıe 
kullanılış balkımından kontrol altına alınması
na, buna ilişkin yasaların em kışla süne idinde 
hazmlıanaırialk yününlüğe sokulmasınla ihtiyaç 
•vardır. 

Tanım İlâcılarının kurallarına .göne kullanıl-
mamıaları ve. yetiştirilen ürünlen üzerinde ese* 
maktanda kalmaları bunlarla beslemen insan ve 
hayvanlarda birikimlere neden olmalkta, daha 
sonra sanlık, kanser ve benzeni hastalikların 
nedeni haline 'gelmıektedir. İhtiyatsızca kullan/ı-
lan tarım ilâçlarının fcalıntılaın yüzünden had 
zelhinleınmelere mânuz kalanak vefat etmiş yüız-
lenc'e vatandaştan s/öz edrlebilin. 

Bu ilaçlanın bu şekilde kullanılmakta oluş
ları Tünkilye^dem tarımsal ünün satım'ala'n ülke
lerce de bilindiğinden çok zıamıan ihnacatımıızm 
sınırlanmıaısına sdbeibolalbiliyor. 

Biaşka ülkelerde insan sağlığı içim tehlikeli 
olduğundan yasaklamam bâzı ilâçların Türkiye'ye 
.satıldığı ve gelişigüzel kullanıldığı söylentile
ri yaygındır. 

'Tarımsal verimi antmmak ve bin bireyden 
ve birimden dalha çok ünün alarak üneıtken-
liğl yoğaltmak için her toplumun başvunduğrı 
ve bizimde kullanımaımız gereken çağdaş tekniği! 
ve üretkenliği artırıcı niteliği olduğu bilinen 
yapmia gübrelen ile tarım ilâçları konusunu ve 
tanım kesimlini nalhaıtsız edem siömıününün neden
lerimi incelemnek, bu alanda yakınma 'konusu ha-
liinıa getirilen ithal, imâl, dağıtım safhalarında 
üreticiyi zariana sokan girişimler yapılıp yapıl
madığımı saptama amacı ille «Meclis Araşjtırma-
sı» alçalmasını öneriniz. 2I6.4.1973 

Yozıgat Milletvekilli îçel Milletvekili 
Abdullah Baştürk Çetin Yılmaz 

BAŞKAN — Gündemdeki ye;rimi allacak, sı
naisi geldiğinde gönüşüle'cekıtir. 

9. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 'Si
nop 'Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, Türk - Yunan 
ilişkileri hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/59) 

246 — 
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•BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Su
na Tnıral ille 'Sinop Milliettvekiri Sayın Hilmi İş
güzar tari&fmdan verilmiş bir Genel Görüşme 
'önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir kaç seneden beri sinsi bir şekilde ve de

vamlı olarak bütün Türkleri özellikle Batı 
Trakya Türklerini yok etmek ve Lozan Anlaş
masını tanımama politikası güden Yunanistan' 
m Devletler Hukukunu hiçe sayarak giriştiği 
insanlık dışı eylemler karşısında aşağıda arz-
edilen sebepler nedeniyle Türk - Yunan ilişkile
ri hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Genel Görüşme açılmasını arz ve talep 
ederiz. 27. 4. 1973 

Ankara Milletvekili Sinop Milletvekili 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Batı Trakya Türklerinin korkusuz şekilde 
savunuculuğunu yapan gazeteci Selâhattin Ga
lipsin Batı Trakyalı Türklere yapılan baskının 
başka bir kurbanı olarak hapse mahkûm edildi
ği tarihten bu yana günler geçmiştir. Batı 
Trakya'da «Azınlık» Türklerinden oluşan grup
ların sessiz ve şaşkın kıpırdanışları Yunan isti
naf mahkemesinin haksız kararları devam et
miştir. Orada Türklerin arazi satmalmaları ya
saklanmış ancak Türklerin hırıstiyanlara arazi 
satmaları kolaylaştırılmış Türk'ün toprağı Yu
nanlıların ellerine geçirilmek için her türlü dev
letin baskısı artırılmıştır. 

Müslüman ve Türk olan öğretmenlere insan
lık dışı yapılan zulüm vicdanları sızlatacak ka
dar acı olmuştur. 22 müslüman öğretmen tayin
lerinden sonra azledilmişler, suçlarının ne oldu
ğu bilinmeden haklarında inceleme yapılıyor 
gerekçesiyle işsiz bırakılmışlar, eğitim ve öğre
tim haksız tasarruflarla Yunan yönetimine ge
çirilmiştir. Bu arada Gökçeler köyünde 550 dö
nüm arazi köy merasına ait diye 50 yıldır topra
ğı işleten Türk sahiplerinden alınmış ve Türk
lerin arazi ile meşgul olmadıkları gülünç iddia
ları da gerekçe olarak gösterilmiştir. 

Okullardan bir çok öğrenciler uzaklaştırıl
mış, doğdukları köylerde okumaya mecbur edil
mişler, hane nakli ve taşınmak gibi sebepleri 
hiçe saymışlardır. Ayrıca Türkiye'den gönde
rilen kitapların dağıtımı keyfi yapılmış, adı ge
çen kitaplar gerçek mercilerine ulaştırılmamış-

tır. Halkın dertleriyle ilgilenen insanları ve ga
zetecileri sebepsiz yere tehdit ve tevkif etmiş
ler, böylece halkın huzursuzluğuna yol açan 
olayları Yunan Hükümeti bizzat kendisi meyda
na getirmiştir. Yunanistan Anayasa sı'nm 8 nci 
maddesiyle hangi dil ve dinden olursa olsun 
her vatandaşa yaşama ve hürriyet hakkı tanı
mışken herkesin evi dokunulmaz ocak kabul 
edilmiş iken ayrıca şirketler ve örgütler kur
makta dil ve din ayrılmaksızm bütün Yunanlı
ların serbest olduğu belirtilmiş iken, yine; her 
vatandaşın veya toplu grupların problemleri 
için Devlet makamlarına müracaat etmeyi ve en 
kısa zamanda cevap alma hakkına sahip oldu
ğu Anayasalarında öngörüldüğü halde vatan
daşlara mülk sahiibi olmak hakkı tanınmış, bu 
hakkı devletin koruması zorunlu kılınmış iken 
bu maddelerin Batı Trakya Türklerine tatbik 
edilmediği keyfi işlemler yapıldığı bir gerçek
tir. Batı Trakya Türkleri ayrı bir toplum kabul 
edilmiş ve bunlara ne Lozan Antlaşmasının hü
kümleri ve ne de Yunan Anayasasının hükümle
ri tatbik edilmiştir. Türkçe için Türkçe propo-
ganda yapıldığı iddiasıyla Iskoçe'de ıssız bir 
köye sürülen, ana babası hâlâ yasak bölgede 
olduğu için de onlarla görüşemeyen sürgün Sü- • 
ko Salih Süleyman Yunan Mahkemeleri icratı-
nın en hazin ve en garip mağdurlarındandır. 

Her Yunan vatandaşına 5 yıl geçerli pasa
port verildiği halde, müslüman Türklere bir 
yıl geçerli ve ancak tek bir ülkeye gidebilecek
leri kayıtlı cinsten bir pasaport verilmektedir. 

Türklerin mesken masuniyetleri ihlâl edil
mekte, gelişi güzel zamanlarda müsaadesiz ev
lere girilmekte ve yine Türkler türlü sebep ve 
bahanelerle mahkemeye verilmekte ve böylece 
de Türklerin, mal, mülk ve can emniyeti suiisti
mal edilmektedir. Bu durumlar ilgili mercilere 
ulaştırıldığı zaman ilgilenilmemekte, sadece alı
nan emir gereğinin yapıldığı ifade edilmekte
dir. 

Türk - Yunan ilişkilerini ve azınlık hakları
nı tedvin eden Lozan Antlaşması azınlıkların 
korunmasıyla ilgili 9 maddelik bölümü Türkiye 
ve Yunanislandaki azınlıkların hak ve hukuku
nun neler olduğunu bu hak ve hukukun nasıl 
kullanılacağını kayıt altına almıştır. 

Açıkça belirtilmiş hükümler temel konular-
şeklinde kabul edilmiş, hiçbir kanun ve nizamın 
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hiçbir devlet düzeni ve işleminin bu hükümle
rin. evveline geçmemesi, onların üstüne çıkma
ması taahhüt edilmiştir. (Md. 38 - 24) 

Ayrıca, Türkiye'de müslümaıı olmayan azın
lıklara hangi hak ve hukuk tanınmışsa Yıı-
nanistanda bulunan Türk azınlığına da aynı 
haklar ve hukuk imkânı tanınmıştır. 

Lozan Muahedesi bilhassa Türkiye'de yaşa
yan milliyeti, dili, dini ve ırkı ne olursa olsun 
bütün halkı özgürlükleriyle birlikte Türkiye 
Hükümetinin himayesine vermiş Medenî Hu
kuk ve Siyasî Haklar açısından müslümanlarla 
müslümaıı olmayanları eşit telakki etmiştir. 
Kültürde, eğitim ve öğretimde, ibadette, tica
rette serbestlik esasını öngörmüştür. 

Oysa Yunanislan bütün bu maddelere aykı
rı işlemler yapmakta ve bunları ısrarlı bir şekil
de devam ettirmektedir. 

Bugün Batı Trakya Türkleri Makyavclist 
bir sistem içinde Yunanlaştırılmaya çalışılmak
ta, canlarından bezdirilerek topraklarını Yu
nanlılara satmaya, paralarını, dahi Yunanis
tan'dan. çıkarmadan mensup oldukları aile ve 
ocağını terke medbur edilmektedirler. Türk 
toplumunu içine alan Yunan kıskacı gittikçe da
ralmakta, Lozan Muahedesinin tüm hükümleri 
ihlal edilmektedir. İnsanlara insanca yaşama 
hakkı vermeyen Yunan Hükümetinin bu tutu
mu karşısında Türk - Yunan ilişkilerinin yeni
den gözden geçirilmesi insanlık haysiyeti yö
nünden zaruret halini almıştır. Meselenin Mil
let Meclisinde ele alınarak bu konuda bir Genel 
Görüşme açılması; açılacak genel görüşmenin 
ışığı altında Hükümetin ciddî ve ısrarlı takip 
edeceği politikasını tesbit etmesi şarttır. 

Meselenin bu güne kadar olduğu gibi oyala
yıcı ve statükocu bir görüş içinde değil, millî 
menfaatlerimize en uygun mevcut ve mer'i Lo
zan Antlaşmasına sadık, NATO'ya ve Kıbrıs 
politikasına rağmen taviz vermeyen bir Poli
tikayı izlemeye yönelmesi gereklidir. Türk ada
letini, insanlığını, kadirşinaslığını bilen ve gö
ren Türkiyedeki azınlık haklarının Batı Trakya 
Türkleri için de mutlaka sağlanması yönünden 
bir Genci Görüşme açılmasını lüzumlu gördüğü
müz cihetle önergemize itibar edileceği ümidi
ni taşıyoruz. 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini -alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir, 
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10. — Sakarya millet vekilleri Hayrettin Uy
sal İle Barbaros Turgut Boztepe'nin, öğretmen
lerin içinde bulunduğu koşullan bütün kapsamı 
ile incelemek ve gerekli imkânların sağlanmasını 
temin etmek amacıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılması
na dair önergesi (10/117)( 

BAŞKAN — Sakarya ımıHletvekilleri Sayın 
Hayrettin Uysal ile Sayın Barbaros Turgut 
Boztcpe'niiıı araştırıma ile ilgili önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi !Saym Başkanlığına 
Top seslerinin Ankara'dan duyulduğu gün

lerde, düşmanın 50 kilometre yaklaşmasına 
rağmen, 21 Temmuz 1921'de Ankara'da il!k kez 
bir eğitim 'kurultayı toplanıyor ve bu kurultay
da Atatürk açış (konuşmasın] yapıyordu: 

Büyük Atatürk diyordu iki, 
«Gerçi Ibugün maddî ve ımanevî kuvvet kay

naklarımızı millî sınırlarımız içindeki memle
ketlimizde işitil acı bulunan düşmanlara karşı 
kullanmak zorundayız. Memleket eğitimi için1 

ayrılabilen şey gelecek eğitimimizin dayanağı 
olacak iki temel 'kurmaya yeterli değildir. An
cak, geniş ve elverişli şart ve araçlara kavu-
şuneayıa kadar geçecek savaş günlerinde dahi1, 
'büyük dikkat ve titizlikle işlenip çizilmiş bir 
millî terbiye programı yapmaya ve bugünkü 
millî eğitim teşkilâtımızı şimdiden millî bir 
yönde çalıştıracak ilkeleri haızırlamaya çalışı
nız.» 

Görülüyor ki, ulusu kurtarmaya yöneldiği' 
daıha ilk günlerde Atatürk, ;bir yandan bağım
sızlık ve özgürlük savaşı 'verirken bir yandan1 

da eğitime yüksek değer verilmesi çallışmıaları-
na katılıyordu. Yine o günılerde, En mühim ve; 
feyizli vazifelerimiz millî 'eğitim işleridir. Mil
lî eğitim işlerinde mııltlaka muzaffer olmak lâ
zımdır. Bir milletin halkiki kurtuluşu ancak bu 
•suretle ottur..» diyordu. 

Büyük Atatürk, bütün hayatı boyunca bu 
ilkelere bağlı kaldı. Türk 'öğretmenini her git
tiği yerde onurlandırdı. Öğretmenlerin teşki
lâtlanmasından! kıvanç duydu. Çağdaş kuşak
lar yetiştirilmesi görevinde ıtek 'dayanağının öğ
retmen olduğunu açıkça (belirledi. 

25 Ağustos 1924 günü Ankara'da toplanan 
Öğretmenler Birliği Kurultayına da katıldı ve 
şu sözleri söyledi; 
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«Seçkin topluluğunuzun içinde bulunmak
tan duygulanan gururum, sonsuzdur. Türkiye 
Öğretmenler Birliğinin Ankara'da yapmakta ol
duğu ilk kuruıltaymı çok büyük memnuniyetle 
karşıladım. Memleketimizin sizler gibi,x değerli 
öğretmen hanım ve beylerinin burada toplan
ması, Cumhuriyetimiz için çok feyizli sonuçla
rın belirmesine im/kân verecektir.» 

«Cumlıuriyeit, fikren, ilmen, fenncn, bede
nen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar is
ter. Yeni nesli bu nitelik ve yetenekte yetiş
tirmek sizin 'elimizdedir. Üstün görevinizin 
başarılmasına, yüksek olan çalışmalarınızla 
varlığınızı vakfedeceğinize asla şüphe etmem,» 

Köklü bir inanç ile erdemli ve soylu bir gö
rüşün sahibi büyük AtatüHk, öğretmenin yeri
ni, gerçek bir tanımla saptamıştı. 

Öğretmen, çağımızın istediği, ülkemizin ih
tiyacını 'duyduğu ilerici, Atatürk devrimcisi 
Ikuşağı yaratacaktır. 

Fa'kat yıllar yılı kovaladı, büyük Ata
türk'ün önerdiği kökü ıbu toprakta, ulusal 
eğitim sistemi ıbir türlü kurulamadı. Büyük 
Atatüılk'ün güvendiği, ikururlandığı Türk öğ
retmeni genellikle bâzı siyasal kadroların sal
dırısına uğradı, horlandı, karalandı. 

Sonuç : 
1. İyi ve doğru bir eğitimi, çağdaş etkin

liği olan ulusal bir sistem olarak bu ülkenin 
öğretmenleri yapabilir, kurabilir, uygulaya
bilir. Türk ulusunun öğretmenleri, büyük ço
ğunlukla ülkesinin ve halkının eğitim sorunla
rını bilen, Atatürkçü ve Anayasam bir top
luluktur. 

2. Oysa öğretmenlerimizin gittikçe yoğun
laşan, büyüyen önemli sıkıntı ve ızdırapları 
vardır. Hem maddî yönden ve hem de manevî 
yönden süregelen bu sıkıntı ve ızdıraplar, Türk 
öğretmenini sarsmaktadır. «Gerçek kurtulu
şu, millî eğitim İşlerinde başarılı olmaya bağ
layan» ıbüyük Atatürk'ün işaret ettiği amaca 
ibu tutum, politika ve davranışla varmak müm
kün değildir. 

3. Türk öğretmeninin tutucu bâzı siyasal 
kadrolara kul -olmasını beklemek, düşünmek 
yanlışların en büyüğüdür. Şimdiye değin öğ
retmenim uğradığı her kıyımda, hep bu siya
sal tutucu kadronun parmağı olmuştur. Öğ
retmen topluluğu üzerinde hep itici, öğret-
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menleri kusturucu ve yanlış bir politika izlen
miştir. 

4. Hiç. şüphemiz olmasın ki, bu yanlış po
litika ve kıyımlara rağmen, öğretmen, özgür 
ve ulusal bilince sahip kuşaklar yetiştirecektir. 
Cağ için değerlerin öncüsü olacaktır. Atatürk 
çizgisini her iıc pahasına olursa olsun izleyecek
tir. Öğretmeni bu görevden alıkoymak müm
kün değildir. 

5. Cumhuriyet Türkiye'sinde, öğretmeni
ne liçtenlikle saygı duyan, öğretmenliğin yücel
mesi için çetin uğraşlar veren, sonuçlar ailan 
dönemler olmuştur. Fakat, Türkiye'de öğret
mene ve eğitime kıymaktan zevk alan ilgililer, 
bakanlar da çıkmıştır. 

6. Gerçekleri görmeyerek bireyleri, yan-
lızlaştırma, toplulukları çözüp güçsüzlcştir-
rae yoluyla, demokrasiyi yozlaştırmak isteyen
lerin stratejilerini, millî iradenin en güçlü ve 
en yüksek organı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi boşa. çıkarmalıdır. Bunun için Türk öğret
meninin açı çektiğini, küskün ve tedirgin ol
duğunu bilme'] idir. 

7. Yenli kuşağı yetiştirecek, Cumhuriyeti 
ve Atatürk devrimlerini daha bilinçle koruya
cak, yayacak, sağlam kişilikler yaratacak 
olan Türk öğretmeni, inandığı millî ve 'ege
menlik, millî irade ve tüm demokrasi yapısı 
içerisinde gerçeklerin ve durumunun bütün ay
rıntıları ile bilinmesini, saptanmasını istemek
tedir. 

8. Bugün öğretmenlerimizin % 75'i 1 00,0 
liranın altında maaş almaktadırlar. Atatürk 
zamanında kendilerine verilen üstün değerle ilk
okul öğr ötmeni iğinden başlayarak bütün kade
melerde en üst dereceye kadar yükselenilcn, 
ilkokul öğretmenleri de dâhil üç yılda bir ter
fi eden öğretmenlerimizin bugün bu hakları 
elinden alınmıştır. Hattâ birçok meslek dalla
rına yan ödeme verilirken en uzak köylerde 
dahi fedakârca çalışan öğretmenlerimize hiçbir 
yan ödeme verilmemiştir. Yine bugün terfi'sü
releri geldiği ve bu süreler geçtiği halde 10 
binlerce öğretmen terfileri yapılamadan mağ
dur durumda ineklemektedirler. 

Öğretmenelirimizin yıl ve derece kayıpları, 
eşitsizlikler en çok bu büyük kitleyi mağdur 
etmiştir. 

Bütün bu nedenlerle; Millet Meclisimizin 
bu çok ön emil i konuyu bütün kapsamı ile yerin-
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de 'araştırması, görmesi, bilgi edinmesi ve bu
na göre süratle memleketimiz için bir hayat 
davası, kurtuluş sorunu olan öğretmen ve eği
tim camiasına gerekli imkânları maddî ve ana
nevi yönden sağlayabilmesi için Anayasamızın 
88 nci maddesi uyarınca öncelikle bir Meclis 
Araştırması yapılmasını saygı ile arz ve teklif 
©deriz. 

Sakarya Milletvekili Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal B. Turgut Boztepe 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

11 — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
tarım girdilerini bir düzene sokmak ve toplumu
muzun sıhhatli ekonomik ve sosyal bir bünyeye 
kavuşturulmasını temin etmek için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına dair önergesi (8/60) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Sü
leyman Mutlu ile Amasya Milletvekili Sayın 
Vehibi Meşhur'un bir genel görüşme önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin kalkınması uygulanmakta olan 

«Kalkınma plânı ve Stratejisine» göre tarım ke
simini ihmal ederek, sadece sanayileşmeye yö
nelmekle değil, her ikisine de aynı ağırlığı ver
mekle mümkün olacağı kanısındayız. Aç millet
ler tek taraflı sanayileşmez. Bu esastan hareket 
ederek tarım kesiminin can damarını teşkil eden 
Ziraî âlet ve ekipman ile sağlıklı tohum, kali
teli ucuz gübre ve ilâçların bir düzene konma
sı, pahalılık ve faturalı karaborsadan kurtarıl
ması tarım ürünlerinin taban, tarım girdilerinin 
tavan fiyatlarının tesbiti ilk amacımız olmalı
dır. Traktör sorunu içinden çıkılmaz halde sö
mürü sistemine dönmüştür. 38.000 liraya mon
taj, 33.000 liraya ithal edildiği buna karşılık 
67.000 liradan 108.000 liraya kadar % 250 kâr
la satıldığı bu işlerde de millî bankalarımızın 
aracılara hizmet edip, asıl üreticiyi yıllarca borç 
öder durumda bağımlı kıldığı yetkili odaların 
kongre konuşmalarından öğrenildiği giıbi her-
ıgün karşılaştığımız olağan ticari olaylar halin
de görülmektedir. 

Tarım keeiminde pancarın kilosu 20 kr. iken 
küspesi 65 kr. Buğday 90 kr. iken kepeği 120 

kr. gübrenin 230 kr, olması, Haşhaşın başkaları
nın hatırı için yasaklanması ve yerine hiç bir 
ürünün ikame edilmemiş olması, Türk tarım 
kesiminin Plânlama yolu ile geniş üretici ve köy
lüyü ezerek, Sanayi adı altında bir kısım parti
zanlığı Millî Bankalarımız yolu ile destekliye-
rek garip bir ekonomi ve sosyal bünye yaratmı-
ya çalışmak, Türkiye'nin geleceği için çok endi
şe vericidir. Tarım girdilerini bir düzene sok
mak ve üreticiye kârını ve zararını hesap edilir 
duruma getirmek, toplumumuzu sıhhatli ekono
mik ve sosyal bir bünyeye kavuşturulmasını 
temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
Genel Görüşme açılmasını saygı ile arz ederiz. 

Afyon Milletvekili Amasya Milletvekili 
Süleyman Mutlu Vehbi Meşhur 

BAŞKAN — Genel Görüşme önergesi gün
demdeki yerini alacak, sırası geldiğinde gö
rüşülecektir. 

12 — Niğde Milletvekili Mevlût Ocakcıoğlu' 
nun, Devlet idaresindeki aksaklık sebeplerinin 
giderilmesi, seviyeli, hızlı ve verimli bir kamu 
hizmetleri teşkilâtı kurulabilmesinin çarelerini 
aramak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi
ne göre bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/119) 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Sayın Mev
lût Ocakcıoğlu'nun Meclis Araştırma önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bir mizah şairimiz, zamanında ve son asır 

bidayetinde devlet hayatımıza hâkim olan üç 
etkenden yüreği yanarak bahsetmiş, iltimas, 
madeni has... i dan yakınmış idi. 

Bir doğru sözlü Başbakan çıkmış, devlet ida
remizin (A) dan (Z) ye kadar bozuk olduğunu 
söylemiş ve yakmmıştı. 

Bugün aynı yankıların daha da kötü bir şe
kilde devamından tüm millet olarak, devlet ola
rak acı çekmekteyiz. 

Devlet mekanizmasının üst kademelerinde 
kilit noktalarında oturanların, valilerin, umum 
müdürlerin, müsteşarların, uzmanların, teknik 
yetkililerin bünyevi bir sorumlulukları yoktur. 
Bir yanlış karar, bir keyfi davranış ile devlet ve 
millet milyarlarla ifade edilen maddi ve mane
vî zararlara duçar kılınır, bunun bir müeyyide
si, zararla orantılı bir cezası yoktur. 

— 250 — 
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Devlet dairesinde bir vatandaşın haklı işi 
haksız, öteki vatandaşın haksız işi haklı hale 
getirilebilir. Bir yüksek tahsilli vatandaş avan
tajlı işlere yerleştirilebilir, aynı hatta daha yük
sek değerdeki tahsilli kapılarda süründürülür. 
Güya imtihan yapılır, amma, mülakat denen 
bir baraj kurulur, İmtihanı kazanan yâni liya
katliye, sen yaramazsın denebilir, liyakatsize 
de sen yararsın denilir. 

Milyonlara mal olan bir devlet inşaatı mü 
teahhidilerin, yolsuzlukları sc-bebi ile ilk gün 
yıkılır yada bozulur. Ne müteahhit ne kontro
lör, ne de dairenin baş yetkilisinden sual soru
lur. Herkesin yaptığı vurgun, yolsuzluk yanma 
kalır. 

İthalât, ihracat yolsuzlukları (zeytin yağı 
skandali misali) krediler yolsuzluklar, ticaret 
sanayii, devletin dış ve iç politikasına ait geniş 
yolsuzluklar vur vurana kır kırana sürer gider. 
İsraf alabildiğine artar. 

Himayeler bertaraf edilip tahkikata alabil-
seniz de bütün bu devlet bünyesini kemirici 
davranışların cezası vazifeyi suistimal, vazifeyi 
ihmal vasfı içindedir. Cezası birkaç ay hapistir 
Onu da hâkimler affederler. Belki saym yetki
linin bir de yeri değiştirilir, o kadar. Devlet bür 
bünyesinde işlenen büyük suçlar hep cezası-
kalmıştır. 

Bu haksızlıkları bu millî bünyeyi bölücü, ke
mirici, vatandaşı birbirine, vatandaşı devlete 
düşman edici, vatandasın devletine hükümetine 
itimadını yok edici, kişileri anarşiye götürücü-
davranışlara karşı feryat edenlere de bin türlü 
iftiralar isnat edilir, doğru söyleyen dokuz köy
den kovulur. 

Medeni dünya kendi devletleri bünyesinde
ki bu, hastalıkları kimi tamamen, kimi de za
rarsız hale indirecek ölçüde tedavi etmişler, gi
dermiş, milletlerini bir selâmete getirmişlerdir: 

Bizde bu iyileştirme yoluna bir türlü teves
sül edilmemiş. Osmanlı idaresinin - son çöküş 
devresinin bu hastalıkları millî devletimiz için
de de sürüp gelmiştir. 

Osmanlı idaresi çöküş devresinin devlet 
idaresindeki tüm hastalıklar, ortaçağın idare
deki karanlık usulleri, bâzı vasıtalarla, Cum
huriyet idaremize de aynen intikal etmiştir. 
Bu vasıtalar, devlet idaresinin ve ekonominin 
her dalında hâkim çevrelerin adamlarıdır. Pa

dişahlık idaresinin kurt adamları ya da ittikleri 
adamlar genç cumhuriyet çarkının kilit nokta
larına Kuva-i Milliye ruhunun pırıltıları içine 
maalesef bünyeyi kemiren birer kurt gibi yer
leştiler. Halen de millî bünyemizi kemirip du
rurlar. Millî bünyeden gelen kendilerinden ol
mayan yeni nesil bu kilit noktalara yanaşamaz, 
bin türlü engellemeler ve karalamalarla yanaş
tırılmaz, yanaşabilenler de o çarkın içinde kıyı-
hv, istenilen kalıba sokulurlar. 

18 - 21 yaş arasındaki gençlere oy vakkı ta-
mnmamasınm açık nedeni bu değilimdir? Bu 
çağ menfaat tesirinden azadedir. 

Bir takım gizli eller çağdaş uygarlığa giden 
yolumuzun üzerindeki köprüleri zaman zaman 
atmakta, milletçe bütünleşeceğimiz, asıl dava
larımız hedefine yöneldiğimiz dönemeçlerde bir
liğimizi kıracak mürettep hadiseler yaratmakta 
gürültüler ve toz duman içinde bizi olduğumuz 
vere çakmaktadır. 

Devlet hayatında her türlü reformun iyi bir 
Hare mekanizması içinde oluşabileceği, iyi bir 
'"İarenin millet ve devlet bünyesinde^ yapılması 
^erekli tüm reformu (ıslahatı) kendiliğinden 
kıpabileceği bir gerçektir. 

Bir Alman siyaset bilimcisi, bu konu da, 
'bırakınız akılsızlar rejim ve sistem konuların
da tartışa dursunlar, devleti en iyi yönetecek 
^nsur mükemmel bir idarî teşkilâttır) demiş. 

Bugün her türlü reformdan, ıslahattan bah
setmekteyiz. Ancak reformların en başı olan 
idare reformu, idarenin iyileştirilmesi konusu 
yine rafa kaldırılmış olmaktadır. Gizli eller ida
remizin iyileştirilmesini, geri kalmışlıktan, sö
mürüden kurtulmamızı istememektedir. 

Devletin ve idarenin varlık nedeni, vatanda-
daşlarm güvenlik ihtiyacından başlayarak, her-
türlü ihtiyaçlarını kamu hizmetleri aracı ile 
karşılaması keyfiyetidir. 

Zamanımızda kamu hizmetinin yapılır gibi 
gösterilmesi ve sadece şu veya bu şekilde kesin
tili ve eksik yapılması yetişmez. Esas olan se
viyeli, hızlı ve verimli şekilde çalışan bir kamu 
hizmetleri örgütü kurmaktadır. 

Anayasamızda hep millî bütünlük sözcüğü 
etrafında tadilât yaptık. Bir metindeki sözcük
ler ne ifade eder? Bunu tatbikata getirmek lâ
zımdır. 
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Memur, âmir sorumsuzluktan ve günlük sı
kıntılarından kurtarılarak 'bir çalışma heyeca
nına, görevini benimseyecek, vatandaşını seve
cek, adalete saygı gösterecek hale nasıl getiri
lecektir?. özet olarak, iyi, verimli, hızlı, adalet
li bir idare nasıl kurulacak, hangi usullerden 
yararlanılabilecektir ? 

ıSONUÇ: Geri kalmışlığımızın baş sebebi 
olan devlet idaremizdeki bozuklukların sebep
lerinin giderilmesi, seviyeli, hızlı ve verimli bir 

kamu hizmetleri örgütü kurulabilmesinin çare
leri üzerinde Anayasanın 88 nci- maddesine gö
re Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Niğde Milletvekili 
Mevlût Ocakçıoğlu 

BAŞKAN —. Araştırma önergesi gündemde
ki yerini alacak, sırası geldiğinde görüşülecek
tir. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 
1972 Ocak, Şubat 1973 aylan hesabına ait Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/26) (S. Sayısı: 881 (1) 

BAŞKAN — Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu vardır, okutuyorum. 

(Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru okundu). 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz-
olunmuştur. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdas'm, 
Tanm ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhamı Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklifle
ri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar ve 
İskân, Köy İşleri, Orman, Tanm ve Pimi komis
yonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 numa
ralı Geçici Komisyon r-aporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (2) 

BAŞKAN — Toprak v e Tarım Reformu 
Kanunu Tasarisı'nm müzakeresine devam edi
yoruz. 

Tümü üzerinde müzakereler başlamış ve tü
mü üzerinde sayın gruplar adına iki milletve
kili konuşmuş bulunmaktadır. 

Müzakerelerdeki söz sırasını tekrar arz edi
yorum. 

Demokratik Parti GruJbu adına sayın Bah
ri Dağdaş. 

Adalet Partisi Grubu adına sayın Cevdet 
Akçalı. 

(1) 881 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) — 869 S. 8 ay ılı basmayazı 106 ncı • Bir
leşim tutanağı sonundadır. 

Demokratik Parti Grubu adına ikinci defa 
sayın Kuibilay İmer. 

•Sayın Bahri Dağdaş, Demokratik Parti 
Grubu adına buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri: 

Dün de belirttiğim gibi -tekrarında lüzum 
hissediyorum- 20 seneden beri bâzı çevrelerin 
ağzında sakız ettiği ve memlekette büyük ölçü
de en ücra köyüne kadar, her siyasî kişinin ağ
zında temel slogan olan Toprak ve Tarım Re
formunu görüşmekte olan Meclisimiz, bu 15-20 
senelik karşılıklı münâkaşa ve bâzı hallerde 
kavgaya kadar giden, bâzı hallerde kışkırtma
lara, arazi İşgallerine kadar sürüklenen bir mev
zuu görüşmek üzere toplanan Mecliste, maale
sef bugün yine salonda 50 kişinin üstünde me
bus yuktur. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Mec
lis açıldığında ekseriyet vardı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 50 kişinin 
üstünde mebus mevcut değildir; Meclis açıldı
ğı zamanda sayın Başkan yoklamaya lüzum 
hissetme'miştir. 

-SÜLEYMAN ÇtLOĞLU (Antalya) — Gru
bunuzdan kaç kişi vardı ? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bunu böy
lece tescil ediyorum. 

BAŞKAN — Bu tescilinizi kabul etmiyo
rum. Böyle tescil olmaz sayın Bahri Dağdaş. 
Meclis Başkanı açar, usulüne göre itiraz edilir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben gör
düklerimi olduğu gibi tescil ediyorum. 60 kişi
nin üstünde milletvekili sayısı olmadığını tes
pit edip ve tescil ettiriyorum. (AP sıraların
dan gürültüler) 
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BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ken
di partisinden de kimse yok. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin şu anda, yani gö
rüşmesi anında.. Değil mi efendim? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet. Tes
cil ediyorum. 

BAŞKAN — Olabilir efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) '— Başlangı

cında da böyle idi. Başlangıcında belki de 150 
kişi idi, ama şimdi 60 kişiye düştü, sayın Baş
kan. Bunu böylece tespit etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Bahri dağdaş, biliyorsu
nuz milletvekilleri sık sık girip çıkıyorlar efen
dim, kulislere çıkıyorlar, giriyorlar. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben gö
rüşümü söylüyorum; politika yapmıyorum. 

BAŞKAN — Lüzum yok böyle ifadeye. Bu 
şekilde girişinize bir kanunun müzakeresinde 
lüzum var mı ? Bilmiyorum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Elbette var 
dır. Nasıl olmayacakır? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, kendi partisinin mebusları kendi
sini dinlemeye gelmiyor. 

BAŞKAN •—• Sayın Asutay, müdahale buyur
mayınız. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Kanunların çıkmamasını vatandaşa şikâyet 
edenler cevabını versinler. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Müzakere
leri takip etmeyen milletvekili arkadaşlarımı
zın görüşlerini belirtmesi için, müzakerelerin 
takibi şarttır; oylarını kullanmalar için de mü
zakerelerin takibi, de önemli bir mevzudur, ha
yatî bir mevzudur. Getirilen kanun Türk Mil
letini adeta altüst eden bir kanundur. O bakım
dan burada bulunmaları şarttır. Bunu böylece 
tescil ediyorum. 

Ondan sonra bir şeye daha işaret etmek is
tiyorum. Biz görüşlerimizi bildireceğiz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biz 
bu kanuna reyimizi vermeyeceğiz ki; rey vere
ceklerin bulunmasını mümkün kılın. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Haydi be 
sende 

BAŞKAN —Çok istirham ederim efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Çok rica 

ederim, terbiyeli konuşalım. Çok rica ediyorum. 
Meclisin edebini muhafaza edelim. 

BAŞKAN — Hem edebini, hem usulünü sa
yın Dağdaş. Onu da rica edeceğim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Çok rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Benim de ricam var. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Aynı şekilde 

mukabele etmeye imkân vermeyiniz. Öyle zanne
diyorum ki, yüce Meclisin çatısı altında bulunan 
hiç kimse, o küfürlere lâyık ne bir anadan, ne 
de babadan gelmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; bu kanun hakika
ten ağırlık ve önem taşıyan, memleketimizin ge
leceğinde ya altüst olmasına veyahut ta büyük re
fahına sebebiyet verecek, fevkalâde önemli bir ta
sarıdır. Ben bunu müspet anlamda söylemiyorum. 
Kritiklerimi arz etmek için, kanunun ağırlığı yö
nünden belirtmek istiyorum. 

Bu kanunu niye getirmişiz? Bu kanun niçin 
geldi? Adına «Reform Kanunu» diyoruz. De
mek ki, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Türk tarımın
da bir reform yapma ihtiyacı duyulmuş ve sene
lerden beri çeşitli siyasî partilerimiz çeşitli görüş
ler arz etmişler, çeşitli tasarılar hazırlamışlardır. 
Bu tasarıları zaman olmuş seçim arefesine gel
miş, zaman olmuş seçimden evvel taahhütlerde bu
lunulmuş; seçim arefesine gelindiğinde «yüzde 
yüz bir Tarım ve Toprak Reformu getireceğiz» 
taahhütleri yapılmış. Seçimler bitmiş gelmiş, «Ça
lışıyoruz, çalışacağız» denmiş ve nihayet Meclis
lerin de dışında bir 12 Mart vukubulmuş. Bu 12 
Marttan sonra dışarıda bir teknik kadro teşekkül 
etmiş, adına «bilmem ne teknik kadrosu» denmiş, 
o bir kanun hazırlamış. Bu kanun, zamanın hü
kümetine gelmiş. O hükümet te, kendi görüşüne 
göre ufak tefek tâdilleri yapmış ve yüce Meclise 
sevketmiştir. Böylece bir Tarım ve Toprak Refor
mu Kanunu Tasarısı ile karşı karşıya gelmişiz. 

Fakat bundan evvel de, bu gelen kanunun 
anayasasını, yine aynı şekilde dışarıdan bir tek
nik kadro işlemiş, adına «Öntedbirler Kanunu» 
demiş, o da gelmiş. Anavasaya rağmen, mülkiyet 
hukukuna ve Medenî Kanuna rağmen, yüce Mec
lis' n coo-unlucunun oylarıyla çıkmış ve yürürlüğe 
girmiştir. Demiş ki; «Ben 30 dönümün üstündeki 
bütün alım satımları durduruyorum.» Bu Önted 
birler Kanunu ile demiş ki : Bu 30 dönümün üs
t/ünde «iı#er 1!50 dönüm. ofeun, jssıt'er 2O0 dönüm' ol
sun, ister 500 dönüm olsun, ister 1000 dönüm ol -
sun, ben toprak reformu yapıncaya kadar sen 

— 253 — 



M. Meclisi B : 107 

bunu satamadığın gibi bu araziyi karşılık gösterip 
kredi bile alamıyacaksm.» Gelen Öntedbirler Ka
nunu böyle diyor. 

Hiç bir bankacının bu Kanun yürürlükte ol
duğu müddedçe, rasyonel bir kredi sistemine git
me yetkisi yoktur artık. 30 dönümle bu dondurl-
muştur ve dahası da vardır. 

Yine Öntedbirler Kanunu tasarısında, hiç 
olmazsa o bölgede sahibine bırakılacak arazi ka
darım tanıyordu; ama Mecliste Komisyonun deği
şiklik yaptığı tasarı, tasarının Meclisten çıkan 
şekli, tevzie tabi olacak kadar miktarını esas aldı; 
bu şekilde de, 30 dönümü de daha aşağıya düşür
mek şeklinde arazi alım satımlarının hepsini 
frenledi ve bunun adına da Anayasa düzeni içe
risinde hukuka dayalı öntedbirler, reform getir
dik diye övünüyoruz. Ondan sonra da Ortak Paza
ra öye oluyoruz; garpçıyız, Atatürk'çü çizgi için
deyiz... 

Böyle 'bir tie'dıbir aaıcajk ve amtoaık W1T lefr.de 
Sovyet Rusya'da alınmıştı. Yine 1945' lerde de
mirperde gerisindeki memleketlerde alınmıştı ve 
biz de bugün 1972 - 1973 yılında Türkiye'de de 
bunun benzeri bir Öntedbirler Kanununu Meclis
ten çıkarttık, yürürlüğe de koyduk. 

'Şimdi bu işin kanunla olan ilişkisi. 
Bu reform nedir? Yenir mi, içilir mi? Herkes 

kendisine göre bir reform teranesi tutturmuştur. 
Bir kere ele alalım. 

Reforma ihtiyaç gösteren müstenidat nedir ? 
Ne de ıslahat yapmak istiyoruz ? Mesele burada 
Nedenini bir kere bilelim. 

Türkiye'de 78 milyon hektar arazi varlığı var, 
78 milyon... Bunları bu Mecliste kasten tekrarlı
yorum her vesile ile, herkesin kulağını doldurmak 
ve Meclis zabıtlarına geçirmek için söylüyorum. 
Bu 78 milyon hektarın yapılan anketlere göre 
- ne ölçülmüş ne biçilmiş - 26 milyon hektarı özel 
sektörün, yani şahısların ya mülkiyetindedir ve
yahut da zilyedindedir; geriye kalan 52 milyon 
hektar da Devletin hüküm ve tasarrufunda dır. 
Arazi varlığımızın durumu bu, mülkiyet durumu 
bu. Bu miktar, yani 52 milyon hektar arazi var
lığına sahibokn Devlet, demirperde gerisinden 
sonra, Sovyet Rusya'dan sonra, (bu kadar arazi 
varlığına sahip Devlet, garp âleminde yalnız Tür
kiye'dir. Bu bir vakıa. 

Şimdi bir de dönelim, reform yapacağız; ge
len reform hakikaten bu 52 milyonu, ıbu 26 mil-
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yonu bir arada, topyekûn entegra bir sistem içe
risinde ıslah etmeyi hedef tutuyor ve milletimi
zin refahını, saadetini hu ölçüde geliştirmek isti
yorsa cihetteki hiç bir Türk vatandaşı böyle bir 
ıslahatın karşısında olamaz. 

Islahat nedir? Islahat şudur : Dün neydik, 
hugün neredeyiz, neyi ne şekilde ıslah edersek ne
reye doğru 'gideriz ve bize ne getirir? Getireceği
miz ıslahat tedbirleri hakikaten Türk 'ekonomisi
ni, Türk'ün sosyal ' bünyesini bugünküden iki 
misline, üç misline, dört misline itiyorsa o ıslahat
tır, o reformdur. Aksi ise, o zulüm olur. Bunu 
'böylece tescil edelim. 

Kürsüye çıkmadan evvel : «Bahri Bey uzun 
mu konuşacaksın, kısa mı konuşacaksın» diye 
sordular «ben bildiklerimin hepsini söyleyeceğim, 
hepsine işaret edeceğim» dedim. Ben toir atasözüne 
inanmıyorum; «cami ne kadar ibüyü'k olsa imam 
bildiğini okur> sözüne de inanmıyorum, pek o 
kadar inanmıyorum. İnanıyorum ki, aklı selim 
ve mantığın sahibi Yüoe Meclisin muhterem üye
leri, elibette ileri sürülen müspet ve matematik 
hakikatler karşısında vicdanî kararını ve oyunu 
kullanmada bu konuşmaların ağırlığını hissede
ceği inancı içindeyim, Onun için konuşuyorum ve 
bunu kendime de vazife biliyorum. Gfecmişte bu 
konuda, bu sahada büyük ölçüde çalışmış bir ar
kadaşınız olarak elbetteki bildiklerimi Yüce Mec
lise ilmî müstcnidatı ile birlikte polemiğe kaçma
dan arz edeceğim. Mutlaktır bu; ama Yüce Mec
lisin salonları Iboş olur, dolu' olur, zabıtları var
dır, TRT'si vardır, basını vardır, hun'lar da ken
dine düşen hisseyi buradan alır. Bütün bunları 
yapacağız. Neticede de kararı verecekleri ve bu 
konuda sahibi salâhiyet olanları kendi vicdanla-
rıyle haşhaşa bırakacağız. Bu da bizim irşat etme 
görevimizin temel şartı olacaktır. 

Özel mülke taallûk eden arazi yahut zilyedlik 
yoluyle işletilen arazi - yekûnu 26 milyon hek
tar - bize ne getirmiştir? Nereden başlamış, ne 
getirmiştir? Reformda, ıslahatta fikre 'varmak 
için periyotları mukayese etmek zarureti vardır. 
Hakikaten varmanın yolu budur, başka* türlü 'va
ramazsın. 26 milyon hektra arazi 19241ten bu ya
na Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarının ve Me
denî Kanununun himayesi altında, teminatı al
tında Türkiye'mize 3 - 4 milyon ton hububattan 
haşlamış, 50 bin ton pamuktan başlamış, aşağı 
yukarı 30 - 40 bin ton likit yağdan başlamış; 1970' 
lerde Ibu miktarı hübu'batta 18 ilâ 20 bin tona 
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ulaşmıştır, pamukta 50 bin tonluk yükselişi 550 | 
hin tona ulaşmıştır. Sökerde 50 - 60 bin tondan I 
haşlanmış, 1973 '1 erde 800 hin tona ulaşmıştır. 

Hülâsa hu 26 milyon hektarın üzerinde 1924' 
lerle 19701er mukayese edildiği takdirde meyveci 
İlkte, hayvancılıkta, pamuk istihsalinde, huhuha't 
istihsalinde Ibüyük ölçüde artışlar kaydetmiş. Bâ
zı sahalarda 5 misli, bâzı sahalarda 6 misli, hâzı 
sahalarda 10 misli, bâzı sahalarda da 20 misli ar
tışlar kaydetmiş. Ama hu artışlarda devletin hiz- I 
meti fevkalâde cüzîdir, katkısı hiç yok gibidir. 
Türk çiftçisi, vatanperver Türk çiftçisi yalnız 
kanunların teminatı altında dişi ile tırnağı ile, ço-
luğu ile çocuğu ile didinerek Türk tarımında, 
Türk 'ziraatinde üretimi 'biraz evvel söylediğim 
meb deden almış ve bugünkü 'seviyeye getirmiştir. 
Artışları da global rakamlar olarak arz ettim. 
Buna mukabil devletin hüküm ve tasarrufundaki 
araziye geçmeden evvel gene plâncıların bize ver
diği rakamlara göre hu 26 oniryon hektar yılda 
gayri Safi hâsılamıza 40 ilâ 50 milyar lira bir 
katkıda 'bulunmaktadır. Bir diğer görümle bu 
26 milyon hektar hize 3,5 milyonluk bir İstan
bul yapmıştır, 'bize 1,5 milyonluk bir Ankara 
meydana 'getirmiştir. Bize 500 - 600 bin nüfuslu 
bir İzmir şehri meydana 'getirmiştir. Bize 300 -
400 bin nüfuslu bir Adana şehri meydana getir
miştir. Bizi İstanbul'la, Hakkâri ile asfalt yolla 
bağlamıştır. Bizi Adana ile, İskenderun ile Ka
radeniz sahilleri ile asfalt yollarla bağlamıştır. 
İğnesini yapamayan bir sanayie sahibolan mem
leket olarak almıştır tekstil sanayii kurmuştur. 
Sanayiin diğer dallarını 1950'ye kıyaslanamaya
cak ölçüde geliştirmiştir ve büyük bir istihdamı 
gücü yaratmıştır. 

Şimdi «Bahri Bey, yani bu kâfi midir?» de
nebilir. Elbette kâfi değildir. Bunu daha çoğa 'gö
türmek için yollar vardır tabiî. Şimdi bir de gele
lim devletin hüküm ve tasarrufundaki olan ara
zi ne yapmıştıı. bunu da bir inceleyelim. Bu in
celemeler bize gösteriyor ki bu 52 milyon bek- I 
tar arazinin bir 27 milyon, 28 milyon hektar ci
varındaki kısmı meradır, 18 ilâ 20 milyon hek
tar civarındaki kısmı da ormandır. Ormanlık ve I 
meralık bölgemiz de yurdumuzun çeşitli ekoloji- I 
lerinin iklim şartları bakımından, ısı, yağmur 
bakımından, tabiat şartları bakımından, diğer 
26 milyonluk özel mülke veya zilyede dayalı ara
ziden daha büyük avantajlara sahiptir. Bunu I 

I teknisyen olan her arkadaşım çok iyi bilir. Fa-
I kat buna rağmen biz zu 52 milyon hektar arazi

nin, ekonomimize katkısını; Devlet Bakanı 'bili
yor mu, bilmiyor mu bilmem ama benim araş
tırmalarıma göre taş çatlasa 8 milyarın üstün
de değildir. 8 milyar diyorum ki beni tekzip et
mesinler diye. 

Şimdi bu rakamlar muvacehesinde yani bir 
yerde 50 milyon, 52 milyon hektar araziye muka-

l bil 8 milyar lira bir kafcki, öbür tarafta 26 mil
yon hektar fakat katkısı 40 ilâ 50 milyar civa
rında bir gayri safi hâsıla. Şimdi reform kanu
nu geliyor, bu reform kanununa göre diyoruz ki 
biz hakikaten Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin 
köylüsünün, Türkiye'nin fukarasının daha iyi 
günlere gitmesi için, daha müreffeh bir hayata 
kavuşması için Türk arazi varlığının değerlendi
rilmesinde ve daha çok hâsılaya kavuşturulma
sında gelişen teknolojik şartlardan en iyi şekil
de faydalanmasında bâzı ıslahat hareketlerine ih
tiyaç vardır. 

Meselâ Türkiye'nin bugünkü üretimi 20 mil
yonluk hububatı mevcut potansiyelimize göre 
40 milyona götürmek mümkün, meselâ bugünkü 
750 bin tonluk şeker üretimini 1,5 milyon tona 
götürmek mümkün. Meselâ bugün 550 bin ton 
civarında olan pamuğumuzu 1 milyar 200 milyon 

I tona götürmek mümkün. Meselâ bugün 200 bin 
ton civarında olan likit yağ üretimimizi 600 bin 
tona, 800 bin tona götürmek mümkün. Meselâ bu-

I gün et üretimini 2 milyon tona yükseltmek müm
kün, mevcut potansiyelimizle. Meselâ bugün süt 
üretimimizi 20 milyon, 25 milyon metrekübe 
yükseltmek mümkün. Bu tabiî şartlar itibariyle, 
mevcut arazi ve varlığımız ve potansiyelimiz iti
bariyle yapılan hesaplarla, teorik hesaplarla 
mümkün, ama bunun yanında doğru, başka şey
ler de yapmak lâzım. Arazi üretimde tek başına 
bir varlık değil. Meselâ su kaynaklarına göre 

I Türkiye'de 1 milyon bir hesaba göre, diğer bir 
hesaba göre de 1,3 milyon hektar sulanan arazi 
var, ama gene yapılan çalışmalar, teknik çalış
malar gösaeriyor ki Türkiye'de daha 10 ilâ 11 
milyon hektar sulanacak arazi var, sulanabilir 
arazi var - milyon hektar. 

I Meselâ bunun yanında biraz evvel gündem 
dışı konuşmaları münasebetiyle 'Sayın Tarım Ba
kanının burada; «Sadece gübreden 1,2 milyar li
ra sübvansiyon karşılığı getirdik» dediler. Haki-

I katen sevindirici bir şeydir, övünülecek bir şey-
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dir. Gübrenin ve tohumun lüzumuna inanma
yan bir zihniyete karşı bir Bakanın çıkıp «Tür
kiye'de gübreye 1,2 milyar 'sübvansiyon verdik» 
demesi bile huzur verir, vatanını seven herkese 
huzur verir. Gönül istiyor ki Tarım Bakanı bir' 
gün çıksın kendisinden, geçmişteki adamları bir 
vesile ile Adana'da da söyledim evvelki adamla
rın projeksiyonlarını, perspektif çalışmalarındaki 
şeylerde karşısına çıkan, «Bunların hepsi uydur
ma rakamlardır» diyen insanları bu şekilde kür
süden 'tekzip etti mi biz inşirah duyacak, bunun
la iftihar edeceğiz, 

Gene gönlüm istiyor ki, bir Tarım Bakanı da 
çıkıp diyecek ki; «7 milyar lira gübreye •sübvan
siyon verdik, 8 milyar lira gübreye sübvansiyon 
verdik.» Vereceksiniz beyler, mecbursunuz ıbun-
lara, bunları vereceksiniz. Bunların hiç »birisi 
ufak görülecek işler değildir. Demin de söyledim,. 
et, süt bu miktara çıkacak, ama 6 milyon ton da 
sınaî yemine ihtiyaç var. 60 milyon ton da kaba 
yeme ihtiyaç var. Bunları getirmedikçe olmaz, 
(bunların hepsi gübreden geçer, iyi tohumdan ge
çer. Bunları getirmedikçe sen hangi kanunu geti-
rirsen getir karnımızı doyurmaz, lâf o. O uydur
madır, uydurmadır. Sen hangi sanayi tesislerini 
kuracaksan 'kur inanmam 'ben buna. 

Bakın ne diyor dünya. Dünya diyor ki, «1973 
yılı buğday kıtlığı yılı olacak.» Hiç kimse demi
yor otomobil kıtlığı, hiç kimse demiyor tayyare 
kıtlığı 'olacak,. ama buğday kı'tlığı olacak diyor. 
«1973'ler buğday kıtlığı olacak» diyor. Dünya ne 
diyor gene, âlimler ne diyor? İster dinlesin, ister 
dinlemesin söyleyeceğiz bunları Meclislerde. Bu 
(böyledir. Ne diyor dünya? Dünya diyor ki «Şe
ker kıtlığı olacaktır, pamuk kıtlığı olacaktır, et 
kıtlığı olacaktır.» Öyle diyor dünya, bütün ilim 
adamları, araştırmacılar böyle diyor, evet böyle 
diyor. Delilleri var, buğday çıkmış 60 dolardan 
120 dolara, sen yine 100 kuruşla taban fiyatta 
ısrar et. 60 dolardan 120 dolara buğday fırlıyor, 
dünya gübre fiyatlarında ise buna mukabil an
cak 11 dolarlık bir artma oluyor. Ne olmuş? Şe
ker fiyatları 35 dolardan, 250 dolara fırladı. Pa
muk fiyatları 55 ilâ '60 sentten, 1 dolara fırladı, 
daha da yükselecek. 

Dünya nüfusu da durmadan arıtıyor, (biz de 
artıyoruz. Dünya .nüfusu, 2000 yılında, bir beısa-
Ibagüre, '6,5 milyar, bir 'h'esalba göre de 7 milyar 
olacak diyorlar. Bizim de nüfusumuz 2100(0 yı

lında 80 milyona doğru gidecek, Ee, sien güb-
reyi; 215 milyon ton veya 30 milyon, ton gübre
yi çok görürsen, sen senede 20 - 25 bin traktör 
deındiği zaman, camım bunu küm kullamacıalk der 
ve ondam sonra, her şeyi toprak reformuma bağ
layıp, toprak reformu yapılırsia herşey balMur 
dersen bu bizim aç kallacağımızın resmidir. De-
mıe'k ki, üretimleri ortaya çıkarmak 'içlin, -evve
lâ şu 11 milyon hektar sulanialbilir sahadan • bir 
kısmını daha <sulama(k süratiyle hiç olmazsa 
ömü'müzdekii yıllarda 7 - 8 milyon helktıarıa gö
türeceksin. Ama Deivl'et olarak tek başıma biç 
ıbir şey yapamazsın milletsiz; bunu bili.. Eğer 
•medenî bıilr varbksiam, 'eğer hulkuıkun üstütmlüğü-
no inanıyorsam 'kendini milletin üstümde tutup, 
uydurma şimJal havalarının rüzgârları ve gazete 
kupürlerine göre reform yapamayacalksım. Ya
pacağın reform, 25 milyon ton ^gübreye doğru 
göitürüyoırsa reformdur, onu millet destekliyor
sa reformdur. Aksi halde o reform değildir. 

Getirıe'ceğiln sulamayı orada ırgat olarak 
milleti çalıştıracaksın yapma; su batlarımı, su 
hendlörini yıkar millet, başımla uçurur. öyle re
form yoktur. Milletle gönül gölüle yafpaıcaıksım. 
Millet ima'maca'k.. Hukuka inamacalk; kurduğu 
Miöclisıe inamacıaik. Millet Devleti işveren ola
rak görmiöyeceik'tlir. Hizmetinizde bir müessesle 
olarak görürse senin getireceğim relform tiasa/rı-
laınma inıanır. Başka türlü reform yok. Başka 
türlü relform ütoplidir, hayaldir. Bunları nealıize 
edeceksin; 

Bir (ziamiamlar «ata, öküze yedirecek kiadlar 
ziemgim değiliz» demiştim. Hattâ bu yüzden !ka-
rikatürfee edilmiştik. Doğrudur. Hâkikatem ic-
•nalaltm haınig'i sektöründe <çalışırsa çalışsam ıat 
ille öküz iisitlilhsial'in'iln yüzde 40 - 50'ısini yeır. Do
kuz ay yaltar, mal sahibini kendıisıine hizımjetkâr 
yapar, üç ay çalışır, omdan sonra da köylünün 
omuzu yamadan kurtulmaz. Ondam somra bem 
toprak reformu yapıyorum dersin. O zamam! 
köylü sana der -ki, gel ıbemim bu yırtık şapfeamıa 
anlat o reformu. Derler bumu. Ama 50 dönüm 
paımuık tarlasına, 1510 dönüm kıraç araıziiyie 
tralkbör vereceğim, bu imkânı sağlayacağım de
diğim zaman, bu baMlkaıtıem ya,paıeak der, (birliyor 
bu işli der. Anua sen bumun içime girime, yörük 
aurtıındam kurlban kes. Milletin mülkiyetime, zil
yedimle el uzat, ondan sonra da reform yapıyo
rum de.Yoık öyle şey. Olmaz yahu!.. Gülünç 
şeyler bunlar. Bu, milletlin kültürüyle alay ett-
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mıeiktiır, milletin tecrülb'eledlîylle (alay etmektir. 
Bu mümikün değildir. Mümikün olan şeyler üz?e-
rinde duracağız. Gideceksin dışarıdan, içeıtil-
den gerekli hususları temin ederek şu güt) neyi 
şu traktör fabrikalarını, şu değerlemldi'müe mü-
>eâ33seler<ini kuracaksın, de gerindireceksin. İş
te 'bunlar samayi; getiriyor sama hepsini ;* fetdh-
dam; gücü içiihde bunun. Şu hedefleme uiaşıtıra-
cıalk • müesseseler geliştirilsin, sana yapacağım 
o toprak reformu dediğinden, - biraz sonra de
taylarına gireceğiz tabiî, nıevzumuz o, araamev-
zu o - daha fazla reifah sağlayacaktır. 'Görelim, 
mukaye&e edelim, istatistiklerden de faydala-
mallım; saadet, refah toprak: reformunda mıdır, 
yoksa taırımjda, topye'kûn ^milletle el ele, 'gönül 
gönülle, 's'anıayisiyle, teknolojisiyle, suyuyla, ye
rlin altıylıe, yerin üstüyle yarınından -emin bir 
•çliftlçi kitlesiyle çalışmakla mı mümkündür? M'e-
sale burada. Bunla karar vereceksin.. Buna ka
nar vereceksiin. Yoksa «Filân yerden geldim, 
yolun üstünde kurulmuş 'bir sürü seraların için
de yatişı'tiriilen sebzeler miebzıeler gördüm, öyle 
yapalım»» demek yetmez. Bu türlü çalışmalar 
hiçbir milletin karnını doyuırmamıştır, bizimki-
nd de doyurmaz. Amia >sera kurmayalım demilyo-
rum, 'eübette sera da kuracağız, o da bunun için
de. Yilm 12 ayında her türlü sebzeye de. kavu
şacağız ; hüner bunlarda. Yılın 12 ayında bir 
yerden eikip bir yarden bileceğiz. 'Başka türlü 
Milleti doyurmak mümkün değil. Artan nüfu
sun 'beslenme imkânını, sanayii gelaştirmıeoıin 
biaişjka türlü yolu yok, biç arama, mümikün değill. 
Bunlarla gideceksin... 

Şimdi, bütün bu çalışmalarımızın, bütün bu 
didinmeılerimiziiln neticesinde Türkiye'de, Cena
bı Hakka çok şükür, 'evvel Allah sonra milletıi-
ımizlin gayretleriyle aç yok. Arıza olanak kurak
lıklar var. Arıza 'olaraik mahsul hararları Var, 
mevcuttur; dünyanın her yerinde var. İşte Dev
let orada kendini gösterecektir. Türkiye'de 'bir 
tabiî âfetler fonunun kurulmasında, geliştirilme
sinde - bu hususta biraz evel bir önerge vermiş
tik, Sayın Başkan elimizi her halde görmedi, 
önergemizi izah edecektik. Bu vesile ile onu da te
barüz ettireyim - büyük yarar vardır. Nasıl ki 
âfete uğrayanın evini yaptırıyorsam, âfete uğra
mış tarlanın ıslahı, tarlanın gübresi, traktörün 
akaryakıtıyla, tarlanın hakikaten boş kalmaması 
için büyük ölçüde sübvansiyona dayanan bu gibi 

âfetlerde de Devlet milletin yanında olmadı mı o 
zaman millet Devletine inanmaz. 

Buna ancak, seçim evel i veya seçimden sonra, 
Allah büyüktür üç sene sonra daha bir şeyler ge
lir dersen, o zaman da millet, hakikaten Yüce 
Parlâmentoya olan itimadını yitirir. Bu tedbir
leri alalım. 

Diyebilirsiniz ki, ama Bahri Bey, sen de za
manında burada idin, neden bunları getirmedin? 
İşte biz bu tarım reformu tasarısına çok ümit 
bağladık da onun için geç kaldı. Yoksa düşünül
müştü ve taslağımızın metni içinde maddeleri de 
vardı. 

Şimdi, dardmasmlar ama, Sayın C. H. P. nin 
hatibini dün ben burada dinledim. Gönül is terki 
kendisi de burada olup da beni dinleseydi. 

Şimdi, saym arkadaşımız fukaralık var di
yor. Çiftçi fakru zaruret içinde sürünüyor di
yor. Fukaralıktan kurtarmanın tek yolu sadece 
toprak reformudur diyor. E, peki ama fukara 
çiftçiye toprak vermek istemeyen kim var içimiz
de? Var olan toprağı kim vermek istemiyor?.. 
Çiftçinin fukaralıktan kurtulmasını, çiftçinin re
faha kavuşmasını istemeyen tek parlamenter var 
mı içimizde? Mümkün müdür bu? M ümidin değil
dir. 

Soruyorum : Muhterem Cumhuriyet Halk 
Partisi, sen Cumhuriyet tarihinin en eski siyasî 
kuruluşusun. 1924 Anayasası senin'eserin. Mede
nî Kanun senin eserin. 1961 Anayasası da senin 
eserin. Peki, ancak muhalefete düştüğüm zaman 
mı köylünün açlığı, fukaralığı aklına geliyor? 
(Hayır, yani o Medenî Kanun) Bir taraftan Ata
türkçüyüm diyorsun. Kabul ediyorum; Atatürk
çülük ile hepimiz iftihar ediyoruz, ama sen yal
nız kendi inhisarında olduğunu iddia ediyorsun. 
İyi ama bu Medenî Kanun da Atatürk'ün malı, 
O'nun malı. 1924 Anayasası da Atatürk'ün malı. 

Şimdi fukara çiftçi ve fukaralık diyorsun, 
hakikaten 1950<den bu yana mı başladı bu? Yani 
sen muhalefet olduktan sonra mı haşladı bu? Ha
ni şimdi toprak tarım reformu diyorsun. Üç se
ne 173 milletvekili ile burada idin, 27 senelik de 
tecrüben vardı. Nedir işte bak... Adalet Partisi 
Grubu bir gayrete girdi, (Allah vekil) hemen bu 
kanunu çıkarmak için geceli gündüzlü çalışmaya 
girdi, seçimden evvel bile; fakat çıkacak mı, çık
mayacak mı, hayırlı olacak mı, o ayrı mesele. 
Ama sen de yapabilirdin bunu, 173 tane milletve-
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kilin vardı Büyük Mecliste Öbürlerinden de tü 
/ük destek görerek 'bu iıanunu çıka :tabl':/•.' ı. 
N./e çıkarmadın1?.. 27 sene, 3 sene daha 30 ceıı. 
ediyor bir milletin hayatında. Ancak, ne zaman 
ki hükümetten uzaklaşıyorsun, o zaman fukara 
çiftçi aklına geliyor. Hükümete doğru geldiğin 
zaman bunların hiç birisi aklına gelmiyor. Mede
nî Kanunun sahibisin, Anayasanın sahibisin. 
Doğru... Şimdi biz senin yerine iftiharla "da, 'bü
yük içtenlikle de diyoruz ki, biz Mustafa Kemal 
Paşanın, Atatürk'ün Medenî Kanununa saygılı
yız. 

Medenî Kanun ve 1924 Anayasası hakikaten 
şimal rüzgârlarından uzak kalmıştır. Mustafa Ke
mal Paşanın dehasını Yüce Meclisin önünde bir 
defa daha tekrarlıyoruz ve diyoruz ki; doğruy
muş. 

1924lerde Bolşevik ihtilâlinin - öyle, zannedi
yorum ki - ömrü yedi senelikti Ama Mustafa Ke
mal Paşa 1924 Anayasasını oradan ilham alarak 
yapmadı. Medenî Kanunu da oradan ilham ala
rak getirmedi. Tamamen Garbın tcknc'lüj'k pen
ceresine, hukuk anlayışına, milletin hukuk'anla
yışı ve inançlarına uygun !bir Medenî Kanunla 
bir Anayasayı o Meclislere 'tedvin ettirmişti. 

Şimdi biz burada kalkmışız Cumhuriyet lîa'C: 
Partisinin yerine 1924 Anayasasını ve Medeır 
Kanununu savunuyoruz. Ne garip tecellidir bu . 
Reddi miras ettiyse, deki; ben o partiden değilim, 
benim rengim bu oldu, de Ama sen Cumhuriyet 
Halk Partisiysen Medenî Kanun senindir. 1924 
Anayasası senindir. Ben Türk vatandaşı olacak 
o kanuna inanmışım. Benim babam, amcam, da
yım, halam teyzem ve ben o kanunların ışığın
da tedvin ettiğin Toprak kanunlarına, Tapu ka
nunlarına inanarak mülk edinm\şyz. Emek 
sarf etmişim, gayret sarf etmişim ve biraz evvel 
de dediğim gibi, hamdolsun bugün kırk milyon
luk milleti sadece ve sadece bu 26 milyon hek-
tarlı 1924 Cumhuriyet Anayasası ve Medenî Ka
nununun ışığı altında bu gayretin içine getire
bilmişim. Nedir senin benden alacağın?.. Peki, 
reform istiyorsun, nedir o reform?.. Reformu da 
bir çıkar ağzından, bir şey getir diyorsun. Ge
tirdiğin ve müdafaa ettiğin şeylere biraz sonra 
temas edeceğim. 

Bunu da böyle tescil ettikten sonra, gayet 
tabiî ki eski partim olan değerli Adalet Partili
lerin de buradan alacakları hisse var, oraya da | 

geleceğim. Hiç öyle şey yok. Bu kanun tasa
rısı olduğu gibi sizin eserinizdir. Komisyondan 
çıkıp geldikten sonra bu artık her şeyi ile sizin 
eseriniz haline gelmiştir. Tamam mı?.. 

Muhterem milletvekilleri; ben, yoruluncaya 
kadar, konuşacağım, sabırlarınızı istismar edi
yorsam özür dilerim, ama kendimi bu konuşma
yı yapmaya mecbur hissediyorum. (A.P. ve D.P. 
sıralarından, «Konuş konuş zevkle dinliyoruz.» 
sesleri) 

Şimdi, Türkiye'de fukara çiftçinin yanında 
olmak kadar, az topraklı çiftçinin yanında ol
mak kadar faziletli hiçbir şey yoktur. Eski tec
rübelerime dayanarak söylüyorum; demin şe
kerden bahsettim. Şeker pancarı çiftçisi 3 - 4 
dönümlük çiftçidir, ama bize 800 000 ton şeker 
veriyor. 

Pamuk çiftçisinin büyük kısmı 40 - 50 dö
nümlük çiftçidir, ama bize 550 000 ton pamuk 
veriyor. 

Buğday çiftçisinin % 80'i 50 ilâ 100 dönüm
lük çiftçidir, ama bize 12 milyon tona yakın 
buğday getiriyor. 

Gönlümüz ister ki, evde ekmeği yediğimiz 
zaman, tekneden veya dolaptan ekmeği aldığı
mız zaman, her Türk vatandaşı hakikaten bu 
40 - 50 dönümlük buğday çiftçisini, 3 - 4 dö
nümlük pancar çiftçisini, elbette ruhunda ve 
benliğinde sezmelidir ve sezecektir de.. Ona yar
dım etmeyecek, Türkiye'de bir fert veya şu ça
tının altında hiçbir milletvekilini göremiyorum. 

Şimdi işte bu yollarda anlaşamıyoruz. Yol
lar nedir? Bu yollar çeşitli. Türk çiftçisini bu 
yeter gelirli olmayan, az topraklı olan, toprak
sız olan, çiftçiyi yeter toprağa, yeter gelire ka
vuşturmanın yollarında Yüce Parlâmentonun 
çatısının altında çeşitli görüşler var. Ama bu 
görüşlerden hangisi ilme yakındır, hangisi tek
niğe yakındır, hangisi ekonominin ta kendisi
dir. İşte bunu tâyin edeceğiz. Yüce Parlâmento 
burada buna karar vermek zarundadır. Bizim, 
toprak reformunun siyasî tarafı dediğimiz bu. 

Yani; çiftçiyi, fukara dediğimiz 3 - 4 dönüm
lük toprağa sahip çiftçiyi «İşte bu gelirle, görü
yorsun, (affedersiniz) bilmem neyin nesi gibi, 
ne uzuyor, ne de kısalıyor. Onun için gelin bu
nun yolunu bulmak istiyorsak, hudutları birbi
rine karıştıralım, sen ırgat ol, Devlet olarak ben 

I de senin işverenin olayım.» diyeceksin. Yani 
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«Kolhoza ve kollektivizme götürelim..» Bu bir 
yoldur ve buna inananlar vardır. Yani adam, 
Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan ola
cak. Tamam mı?.. Hiç olmazsa 3 - 4 dönümü 
ekiyor biçiyor. Kiracılık, ortakçılık yapıyor, 4 
dönümlük, 5 dönümlük pancarım 20 dönüme 
çıkarıyor. 30 - 40 dönümlük buğday ekimini 
80 - 100 dönüme çıkarıyor, bir kısmını arazi sa
hibine veriyor, bir kısmı ile kendisini yeterli 
hale getiriyor. Bu yolların hepsini tıkayacağım. 
«Bu yollar uzun yollar» diyeceğim. «En iyisi 
mi? Toprak reformu..» Ne imiş toprak reformu? 
öyle sistemler getireceksin ki, adamın 4 dönüm
lük tarlası olduğuna da pişman edeceksin. Ede
ceksin... Akşam evinde yatmasına da pişman 
edeceksin. (Gülüşmeler) 

İste millet bunu vermeyecek. Bunu yapma
yacak, buna inanın. Eğer yaparsanız, bu kanun 
tasarısını çıkarırsanız, kan gövdeyi götürecek
tir, Sayın Devlet Bakanının dediği gibi. 

Hani Savm Devlet Bakanı divordu ya, «Ka-
raosmanoğlu'nun getirdiği öntedbirler kanunu 
çıkarsa, - sonra en zalimini kendisi getirdi - kan 
gövdeyi gö+ürecek» eliyordu... İşte bu kanun çı
karsa - Allah korusun - hem aç kalırız, hem de 
getirdiğin gübreye de kimse bakmaz... Hatırlar
sınız, 1940'larda. şöyle bir «Kombinalar Kuru
mu» kuruldu, tarla sürmeye traktörler geldi. O 
zaman tarlam elimden alınacak diye bu traktör
ler iş bulamadı, köy yollarında eridi gitti, kay
boldu. Getirilen sistem o. Korkunç bir sistem, 
korkunç bir sistem.. Sanki bu vatanın çocukla
rı değilmiş gibi böyle bir kanunu tedvin etmek 
hakikaten akim, mantığın, havsalanın alacağı 
iş değil bu.. İş değil bu. Yani Himalayalar ka
dar dağ var, o dağı 40 milyonluk insan kaldıra
mayacak, dört tane koperatif müdürü ile, iki 
tane bilmem neredeki «Mülyim doçent» kaldı
racak. Bu mümkün mü, akıl alır mı bunu?.. 
Adama, «Ya harmana girmedin, ya dirgen ye-
medin» derler. Yani bu mümkün olacak şey de
ğildir. 

Şimdi, refaha gidecek yollarda, - demin de 
söyledim, neticelerini de getireceğim - iki yol 
vardır : 

Biri; demokratik, mülkiyete saygılı, ama 
kamu menfaatlerini mutlak manâda ön plânda 
tutan sistemdir, onun geliştirilmesidir. Diğeri 
de sosyalist sistemdir, kollektivist sistemdir. 

Birinci Cihan Harbinden sonra Lenin gib; bir 
adamın şahsında Marksizm bir vasat buldu. 
Sovyet Rusya'da tıpkı şimdi az topraklı, top
raklı, topraksız çiftçiye toprak verecoğiz sloga
nı ile bir 17 ihtilâli yarattı, bununla komünizm 
Rusya'ya girdi. Birinci Cihan Harbinden 1945 
yılma kadar bu hareketler devam etti. Bereket 
versin ki, hür dünyanın büyük bir kısmı buna 
iltifat etmedi, gereken teknolojik ve ekonomik 
tedbirleri aldı ve bunları yalancı çıkardı. Fa
kat bu hava devam etti durdu, İkinci Cihan 
Harbinden sonra ve İkinci Cihan Harbi içinde 
de bu komünist ve kollektivist propaganda bü
yük ölçüde yeniden yayılmaya başladı. Sebe
bine gelince; harbin neticesi olarak bâzı ülke
lerde verimde düşüklükler vardı, harbin getir
diği deprasyonlar neticesinde teknik gücün şu 
veya bu şekilde harp maksadıyle israf edilme
si neticesinde dünyada bâzı açlık emarelere gö
rülüyordu, fırsat bildiler bunu ve hemen bir 
toprak reformu furyası çıkardı, ama Allah'tan 
Garpta da buna karşı yeniden tedbirlere baş 
vuruldu, ve Garbın getirdiği tedbirler onları 
büyük ölçüde yine bugün yalancı çıkarmış du
rumdadır. 

Değerli milletvekilleri, bir araştırmayı hu
zurunuzda kısaca arz etmek istiyorum: Bu ge
lişmeler dünyada nasıl olmuştur? Toprak ve ta
rım reformu uygulayan ülkelerde alman so
nuçlar şöyledir. «Toprak ve tarım reformumun 
kamulaştırma ve yeniden topraklandırmayı 
esas alan hiçbir ülkede dekara verim artmamış
tır. Rusya, Küba, Meksika, Mısır, Suriye, Irak, 
Romanya, Polonya ve Güney Amerika Devletle
ri gibi ülkeler bunun açık bir delilidir» diyor 
araştırma. Bu, dünya literatüründen alınmış ne
ticelerdir. 

Bunlar içinde yalnız Bulgarislan'da önemli 
bir verim artısı olmuşsa da; Bulgaristan ve 
Milliyetçi Çin'deki sözde . bu verim ' artışının 
başka sebepleri vardır. Bunu da toprak tevzii
ne bağlayanlar var içimizde, aldanıyorlar. Bul
garistan bizden ayrıldıktan sonra bizim kardeş
lerimizin, amcalarımızın Bulgaristan'daki 
mülklerine kondular ve onları tevzi ettiler ve 
onun adına da toprak reformu dediler. Yoksa 
bu artışlar Bulgaristan hür olduğu zaman yapı
lan toprak reformuna bağlanmamak. Eğer ha
kikaten bir artış varsa ve bunu şimdiki köy 
kooperatiflerindeki artışlarıyla ispat ederlerse 
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doğrudur, o kollektivist bir sistemdir, ondan ev
velki büyük ölçüde yine tapu nizamına dayanı
yordu ama, bizden kalan arazilerin taksimini 
bâzı çevreler nedense Bulgaristan'ın tarım re
formu olarak gösteriyorlar. 

Toprak reformunu müdafaa edenlerden bir 
tanesi de Milliyetçi Cindeki yerleşimi ele alı
yor. Bu bir iskândır, toprak reformu ile ilgisi 
yoktur. Komünist Çin, milliyetçileri ekarte et
tiği zaman bunlar Formoza Adasına giderek yer
leşmişlerdir, dışarıdan aldıkları yardımlarla 
yeniden bir düzen kurmuşlardır. İnşallah bu re- . 
formcular böyle bir güce sahip olurda Türki
ye'ye böyle bir arazi ilhak ettirirlerse belki biz 
de orada böyle bir yerleşme yaptığımız zaman, 
ıböyle bir plân uygularız. Ama bugün Türkiye 
bin senelik bir yerleşimin sahibidir, böyle bir 
toprak reformu ile kalkınacağı zehabına kapıl
mak büyük ölçüde milletin geleceğini bir karan
lığa itmeden başka bir şey olmaz. Ama toprak
ta iş düzenlenmiyecek mi? Elbette düzenlene
cek, elbet yeter gelirli işletmelere Türk çiftçisi 
kavuşturulacaktır, elbet yeter gelirsiz Türk 
çiftçisinin yeter gelirini bugünün iki, üç misline 
çıkarmak için hür ve demokratik düzen içinde 
tedbirler de vardır, o tedbirleri kanunun mad
deleri müzakere edildiği zaman Yüce Meclisle
re sunacağız. Toprak reformcuları hiç hayale 
kapılmasınlar, artık şapkaları düşmüş kelleri 
görülmüştür. Dünyanın her yerinde toprak re
formunun karşısında fevkalâde güzel teknik, il
mî, geliştirici, teknolojiye, ekonomiye dayanan 
tedbirler vardır. Maddei mahsusları geldiği za
man Yüce Meclislerin önünde bunları da söyle
yeceğiz. 

Bir iddiaları daha var; İtalyan Toprak Re
formu. Hep Meclislere bunları getiriyorlardı, 
taibiî Polonya'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'
dan hiç bahsetmezler. Çünkü tesadüfen Mecli
sin içindeki değerli üyeler Bulgaristan'dan, 
Macaristan'dan geçip Batı Almanya ve İngilte
re'ye gittikleri için bütün vahameti ile onları 
görüyorlardı. Ama öyle yer] er seçiyorlar ki, 
Türk efkârını bulandırmak için, hakikaten Mil
liyetçi Çin, Formoza gibi yerlere kim gidecek? 
Giden olursa da tek, tük. O da bir devlet hiz
meti varsa gidilip görülür. 

Almanya ve Japonya'da İkinci Cihan Har
binden sonra böyle tedbirler getirdi, işgal kuv-
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vetleri. Ama bunlar gider gitmez hepsi kalktı. 
Hani.. Japon Toprak Reformu diyorlar ya Mc. 
Arthur'un zoru ile gelmiştir, Mc. Arthur gider 
gitmez o da gitmiş yerini bulmuştur, yine tarım
da reforma yerini terk etmiştir. İtalyan Komü
nist Partisi bundan çok büyük ümitler bekle
miştir, fakat hem toprağı alman, hem toprak ve
rilen çiftçi üç sene bile duramamış, bırakmış 
şehre kaçmışlardır. Bunların hepsi birer vakıa
dır, bunları hiç kimse inkâr edemez, çünkü re
alite bunlar. 

Ben buradaki konuşmalarımla mutlak mâ
nada üç beş dönüm arazi sahibi çiftçiyi müda
faa etmiyorum. Ben burada topyekûn bugün 
nüfusumuzun % 70 ini teşkil eden, büyük ölçü
de yeter toprağı olmayan ve yeter toprağı olan 
çiftçilerin müdafaasını yapıyorum. Biraz sonra 
da o düzenli, işletmeler konusuna değindiğim
de maksadımı daha iyi anlıyacaksmız. Çünkü o 
düzenli işletmelerin, devletin işletmelerinden 
daha çok iyi olduğunu sizlere ispat edeceğim. 
Bu kanunda nelerin getirildiğini ve altında ne
lerin yattığını da ondan sonra söyleyeceğim. 

Müdafaam, büyük ölçüde 3,5 milyon yeter 
toprağı olmayan, fukaralık içinde kıvranan 
çiftçinin saadete kavuşması içindir ve bunu sağ
layacak tedbirlerin üzerinde duruyorum bu ko
nuşmalarımla, Bu tedbirlerin de neler olduğu
nu biraz sonra izah edeceğim. Yoksa üç tane, 
dört tane toprak ağası diyen sayın Cumhuriyet 
Halk Partisinin sözcüsü neden devlete çatmıyor ? 
Asıl büyük toprak ağası o, neden fukara çiftçi
nin yanmda olduğunu söylüyorsun da 1945 yı
lından bu yana inim inim inlettiğin orman çift
çisini dikkate almıyorsun? 1961 Anayasasında 
>ben miyim burada; «Bir çalı kesenin suçu affe-
dilmiyeccktir» diyen? 1945 yılında ormanları 
devletleştiren ben mi idim? 1945 yılında aldığın 
tedbirlerle ve 1961 Anayasasına koyduğun dev
letleştirme hükümleri ile ne getirdin Ormana? 
Ne getirdin, gel ispat et bakalım. Fukaralıktan 
bahsediyorsun, onun da yanında, yöresinde, 
içinde 10 - 12 milyona yakın Türk vatandaşı 
yaşıyor. Ne yapıyor?.. Irgat, ırgat. Eğer bir ki
şi, işletme müdürü hakikaten vicdanlı bir Türk 
evladı ise, iş veriyorsa ekmek var, yoksa yok; 
aç. Ne yapıyor? Hepimiz yaşıyoruz içinde.. Ha
pishane içindeki müdürünü, mühendisini gardi
yan yapan kanunu ben mi getirdim? Biz mi ge
tirdik? 1945 de bunları biz mi koyduk? 
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Dahası vardı,.mukayese edelim efendim, mu
kayese edelim: 1945 de orman devletleştirmeden 
evvel neydi, şimdi ne oldu?.. Ben 1940 Kars or
manlarını biliyorum, Kastamonu ormanlarını 
biliyorum, Bolu'nun büyük kesimini biliyorum. 
Ormancı arkadaşlarım buradadır. Bir, iki arka
daşım da buradadır. Biz Sarkamış'a gittiğimiz 
zaman Komasor köyü diye bir köy var, Kars ili
mize 7 kilometre uzaklıktadır. Buradan orman 
hududu başlardı, Karaurgan'da biterdi. Sarı
kamış kasabasını, biz ormanın içinde biliyor
duk. Ormanın içindeydi. Hattâ Sarıkamış kasa
basının içinde oturanlar, ormanın içinde olduk
ları için, geceleri çocuklarını dışarıya çıkaramı-
yorlardı, kurt kapar diye. Çok iyi hatırlarsı
nız. 

Şimdi, ne idi o vüs'at? 126 bin hektarlık bir 
şey 1945 de devletleşti, 1950 - 1955 lerde 26 bin 
hektara düştü. Hani 100 bin hektar ? Hani da
ha iyi besliyecektin? Daha güzele götürecektin? 

Peki yalnız 1945'den sonra mı soğuk 'başladı, 
köylü kasti, yakıtı? 1945 'den evvel Sarıkamış t a 
sağulk yokmuydu? 1945'den evvel 'bütün Kara 
İlinin evleri, Sarıkamış'ın evleri kaloriferliydi 
•de linyit kömürü mü yakıyordu?.. Hani geliş
tirdim diyorsun, geliştirdim diyorsun. Beki se
nin bu 100 bin hektar arazin medıir? Yine de 
öökmuyorsun içine, çeıkmişsiiln tel örgünü «ya
sak 'bölge.» Allalhtam kork ıbe birader. Ya yap, 
ya yaptır. Ne bırakıyorsun yapsın, ne de yapı
yorsun. Hengün çıkaca'ksıın kürsüye, hergün 
(bütçeler getireceksin; bu sene 26 Tbdm,- ölbür sienle 
100 'bin hektar ağaçlandırdım diyeceksin. Tut
tu mu, tutmadı mı ben ne hileyim? (Gülüşmıe-
ler) Mümkün değil. 

Sen laılac'alksm 18 - 20 milyon 'hektar onmanı, 
içinde 5 milyon mieseere taşımayan eğer 5 
milyonun çok üstünde verimli orman olsaydı 
Türkiye'de bugün ormanımızın etası herhalde 
yarım metreküp veya 0,8 metreküp . olmazdı. 
Her/halde »dünya vasatisi 2 metreküp ise, hiç ol
mazsa 1,6 nneltoeküp (bir etoya saıhib olurdu. Ama, 
'20 milyon hektarın içinde 1,5 metreküp ataya 
ısahibolmıatk 30 milyon mietrelküp odun eidiiyor. 
30 milyon metre küp odunu piyasaya arz etme 
nerede, 3-4 milyon metreküp ile kifafı nefs et
me nerede? Yani, asgarî şeyleri söylüyorum. 

Alıyorum çayırını : Burada da 28 milyon. 
Ama neymiş ? Yeni kanunun içinde dle <o hüküm

ler var. Değerli arkadaşım hukukçudur, İsmail 
Alaca da >oradaydı. Bakıyorum, kanunu tadat 
^diyorum; bilımem ne. Zeren'in mıema hukukun
daki içtihatları buraya gelmiş • oturmuş. Yani, 
yani kanun bize içtihat 'getiriyor. Yani köydle 
böyle kullanırsın.. Köyde meranın verimi art
sın. Köye, 2 - 3 cümleyle değinmiş, ama tedlbir-
leri ne? Hiç yok; yanaşmıyor oraya, yanaşmı
yor. Merayı 'kim sorar, çayın kim sorar. Ka(ç 
kere söyledik burada, kürsülerde söyledik; 200 
- 300 saııe evvelki mjera mleöıulmu, çayır mef-
İıu'mu ile bugünküler değişiktir. 200 - 300 senle 
evvel dünya nüfusu Ibuıgünlkü nüfusun dörtte 
'biıi idi. O zaman arazi kullanmia, arazi değer-
İGindirmJe kıstasları ayrıydı. Nüfusu 4 'milyarı 
aşan, 7 (milyara doğru giden dünyada nuera ve 
çayır mefhumu ayrıdır. Bunlar elkoınomifc kıs
taslardır; sen, ıbunlları getireceksin. 

Sayın Devlet Bakanı <eşya hukuku profesö
rüdür. Eşyanın hukukunu 'btiılmtdk ayrıdır, tek
niğinin geliştirillmieısi ayrı ıkonudur. Eşyanın'hu
kuklunu bilirsiniz, doğru; ama onun tekniğini 
'geMştineideksin. Onun tekinliği nasıl gelişecektir? 
«İşte onu tespitte bu kanun rol oynuyor» deni
yor. Yok öyle bir şey, yok öyle birşey. Maddeyi 
mlaJhsusu geldiği zamian derişiklik önergesini 
verereğiız. Getirmişsin orada, 28 hin hlektan.. 
Haini fujkaıra çiftçiden yanayım diyordun? 28 mil
yon hektarın asıgaırî % 30 - 40'ı (bugün kültür 
arazisi olacak durumdaıdır. Getirecıeksin harita-
liarını, getireoeksin arazi kllasifikasyon harifra-
larını, toprak değerlendürmfe haritalarını; hu
dut nerede 'bitiyor, keısiın 'olarak göstereceksin. 
Çünkü, CoıutinenM iklimide bir hektar pancar 
ziraati 20 nüfus besliyor; 1 hektar hutou/baıt zi
raati 6 nüfus besliyor; 1 helktaır patates ziraati 
8 nüfus besliyor; 1 hefktar yem ibütkisi ziraati 2ı 
kişiyi besliyor; ama en iyi çayırla, en iyi mera 
fair kişiyi (besl'eyemiyor. Sen o halde, kıstasla
rımda, hani, fukarayı zengin etmek isttityorsan, 
mutlak mera hududu nerededir bileceksin. Gel 
amayaillım bu kanunda bulaJbdlir mıiyiz? Yanaş-
aniiyor oraya. Malksatlarını bira'z sonra söyleyei-
eeğim; yanaşmıyor. Hudut tespitine ne orman
da ne de başkasında yanaşıyor. Çayır ve mera
da komisyonda Sayın Yaşar Bir'in iükazı üzeri
ne konmuştur. Yoksa yoktu onlarda. Sebebi 
var talbiî; sefoelbi, doktirinerdir. Çünkü, çayır
da, mera da, orman ela Devletin hüküm ve ta-
sarruıfundadır. Dâva bunun içindedir. Onum 
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için, o hudut tespit 'eıdıfesie, takke düşecek ta
biî ; fukara çiftçi fukaralıktan kurtulacak. İşte 
toprak vermemin yolları. 

San getitnecieksin 18 - 20 milyon hektar or
manın etrafına tel örgüyü çslkeoeiksiin, iiçıiınlde 5 
milyon lılefe'tar daihi verimli ormamın olmayacak. 
Ama biır Mersin 'ekolojisinde, ama (bir Anıtailya 
iökolojisinıde, ama bir Edremit Körfezi ekoloji-
'sinde, 600 metreye kadar, dönümü 40 liralık ça
mın yerime, dönümü 200 liralık, 300 liralık zey
tin va/rdır; 200 liralık 300 lürakk şeftali yaridir, 
'200 liralık 3O0 liralık narenciye vardır; 200 li
ralık elma vardır. Sen bunları yasak mefhumu
na bırakacaksın; burası ormandır diyeceksin ve 
çiftçiyi topraklandırma bakımından, sureti kati-
yede ormanların kıstasları, bütün her şeyi geti
receksin diye sosyal kıstasları bir siyasî ideolo
jiye mesnet teşkil edeceksin. İşte o zaman sami
miyetine inanmam. «Sen fukara çiftçinin yanın
da değilsin» diyeceğim. Şu 18 - 20 milyon hek
tar ormandan, bugün asgari 10 milyon hektar, 
fukara çiftçinin emrine tahsis edilecek arazi var. 

Yüce Meclislere Orman Kanunu gelmişti, ko
nuşuyorduk; bir orman tarifi önergesi verdim, 
hatırlarsınız. O önergede ormanın hududunu ta
rif ettim. Bir ziraat mühendisi olarak, bir mil
letvekili, bir Türk'ün oğlu olarak ben orman 
düşmanı değilim; ama ormanın kendi ekonomisi, 
kendi ekolojisi içinde büyümesini istiyorum. 
Onun dışındaki yer ormanın değildir; onun dı
şındaki yer narenciyenindir, portakalındır, zey
tinindir. Onun dışındaki yer eğer meyilli ise el
manındır; meyilli değilse pamuğundur, buğda
yındır. Ben millet besleyeceğim, kamu yararı 
işte burada. Fukara çiftçiden yanayız, berabe
riz; haydi buyur, gel böyle bir çalışmanın içine 
girelim; kolay mı? Neyi almışsın eline? Antal
ya'da, Mersin'de 100 - 200 dönüm bataklık ku
rutmuş, anası bellenmiş, derisi yüzülmüş; ço
cuklarına 200 - 300 dönüm arazi bırakabilmek 
için. Kıstas getiriyor; 30 - 40 dönüm; oyunlar 
getiriyor, kasıtlar var, söyleyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, geniş mânada konu
şulmadan bu kanunlar çıkarsa millet yakanızı 
bırakmaz. Bunu iyi bilin, millet yakanızı bırak
maz; bunlar hakikatlerdir, vakıalardır. Sen ge
leceksin 20 - 30 milyon hektar araziyi boş tu
tacaksın, bana oraları, turist gibi veyahutta 
orada hapsedilmiş bir vatandaş olarak seyretti

receksin. Ondan sonra da geleceksin, Millet 
Meclisinin kürsüsüne «Toprak reformu istiyo
rum, Türk çiftçisini fukaralıktan kurtaracağız.» 
diyeceksin; bu mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, işte görüyor musunuz, 
topraksız çiftçiyi toprağa kavuşturmanın yolu 
bu. Ama değerli arkadaşım Hüsamettin Beye ko
misyonda ben bunu anlatmadım. Korktu, zan
netti ki, bununla ben ün yapacağım. Yok, kork
ma, o tarifi getirseydin de ün senin olsaydı, bak 
görüyor musun içinde neler yatıyor? 

Şimdi şu kanunda getirilen şeylere bakın; 
burada samimiyet arayacak mısınız? Sayın ho
cam, Sayın profesör; siz değil misiniz İsveç'te 
verdiğiniz konferansta bunları söyleyen? Ken
disine de söyledim, «Hoca, bu beyanını ileride kul
lanacağım» dedim. Bu kürsüden söyledim, tescil 
de ettirdim. «Kültür arazisinin, çayır, mera ara
zisinin toprak klâsifikasyonuna göre, arazi değer
lendirmesine göre hudutları kesin olarak tespit 
edilmedikçe ormancılığın gelişmesi mümkün de
ğildir.» diyen siz değil miydiniz dedim. 

Benim getirdiğim tarif hakikaten sizin şu be
yanınızla aynı değil midir? Ben de arazi klâsifi-
kasyonunu getirmiyor muyum? Türkiye'de bunu 
yapacak müesseseler yok mu? Maddeyi mahsusla
rı görüşüldüğü zaman getireceğim. Kürsüye çan
ta ile çıktım; bâzı milletvekili arkadaşlar sabaha 
kadar konuşacak diye korktu. Utanıyorum getir
meye. 

Şimdi ne oluyor? Getir bu hudutları; niye ge
tir miyorsun? «Efendim, eğer getirirsek, bu hu
dutlardaki fundalıklara, bu hudutlardaki makilik
lere, bu hudutlardaki bilmem nelere dokunursak, 
belki yukardaki orman da elden gider.» diyor. 
Beyefendi 100 yıl, 200 yıl daha bana oraları sey
rettirmek istiyor. Benim milletimi vahşetle suç
luyor. Bunun mânası bu. Orman sevgisi olma
makla suçluyor. Ondan sonra da geliyor, «tlmen 
ve, fennen orman niteliğini kaybetmiştir» diye ta
rif getiriyoruz. Bir yer, ilmen, fennen ya orman
dır, ya değildir. Öyle değil midir meslektaşım? 
Bir yer, ilmen, fennen ya ormandır, ya değil
dir; kaybetmişi yoktur. Nasıl kanun çıkarırsınız? 
Olur mu bu? Üstünde çam ağacı yoksa orman de
ğildir; eğer üstünde meyvalık varsa orman değil
dir, eğer çam ağacı varsa ormandır. Eğer porta
kal yetiştiriliyorsa, narenciye ziraatı yapılıyorsa; 
ekonomik değeri daha çoksa, daha çok çiftçinin 
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yüzünü güldürecekse, fak.ru zarurete daha çok set 
çekecekse orası narenciye bahçesi olacak, ilim 
bunu böyle emrediyor, fen bunu böyle emrediyor; 
bunu kabul edeceğiz. 

Fukaralık edebiyatını getirip, 3 - 4 dönümlük 
arazinin mülkiyetine ve zilyedine sahip olan ada
mın elinden de bunları alıp, hepsini o hamurun 
içine mi itmek istiyorsun? Bu kanunun kastını an
latmak için buna giriyorum. Buna mecburum. 

Bunu bu şekilde izah etmediğiniz takdirde, bâ
zı mahfiller devamlı istismar konusu yapar. Ha
kikaten Türkiye'yi soyan 1 0 - 1 5 tane ağa var. 
Halbuki, Türkiye'yi soyan en büyük ağa, Dev
let... Hem aç öldüren devlet, hem zulüm eden 
devlet; ona karşı hiç bir şey yok. Ama İstanbul' 
unu, ama Ankara'sını, ama elektrifikasyonunu, 
ama çimento sanayiini, ama tekstil sanayiini ku
randan 26 milyon hektar arazinin alınması iste
niyor. Bu, anlaşılacak iş değil; akıl kârı, mantık 
kârı değil; anlamak ve kavramak mümkün değil. 

Politikacılara söylüyorum, bir topluluğun içi
ne giriliyor, bakıyorlar ki, 300 - 400 tane 100 -
200 dönüm araziye sahip çiftçi var; hemen önüne 
çıkıyor; «Canım efendim, bizim kastımız 100, 200, 
300 dönümlük araziyi elden almak değil» diyor
lar. Ya nedir? «Biliyorsunuz Güneydoğuda 703 
tane köy var.» Bu köyler nerededir? Bu köyleri 
beraber bulalım. Peki 70 3tane köye sahip olanlar 
var deniyor; bunlar hakikaten ağa ise, derebeyi 
ise, hakikaten gaspetmişse ki, 27 senedir duru
yordun, sen hükümettin, bu gasba nasıl müsa
ade ettin? Olacak iş mi, Anayasa yok mu idi? 

Haydi diyelim ki, 1945'e kadar böyle bir ka
nunumuz yoktu. E, 1945'de 703 tane ağa için 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarmışken, 
niye gidip almadın? Bugüne kadar neden bek
lettin? Mümkün mü? Biraz evvel bir değerli ar
kadaşım buraya çıkarak dert yandı. 

Ben Tarım Vekili iken 3 - 4 kere Urfa'ya git
miş adamım; ondan evvel de 1953 - 1954 yılla
rında rahmetli Menderes'in Urfa'da bir yeraltı 
su projesi vardı, bir Alman heyeti ile beraber 
1954 yılında gitmiştim, süneden gözünü açamıyor-
du. Benimle eredikasyon projesi başladı ve 20 yıl
lık plâna bağlandı. Ondan evvel var mı idi; söy
le... Buğday olduğu zaman süne vardı. Kuraklık 
olduğu zaman zaten buğday yoktu. 3 - 4 tanesi 
de hüsnü kuruntudan, korkularından ağa geçini
yorlardı. Çünkü, hepsinin maksadı bankadan 5 -

| 10 kuruş kredi alabilmekti. Evde de yine ayran 
içiyorlar. Bu vakıa... Hangisinin tayyaresi var, 
hangisinin İsviçre'de veya başka bir yerde villa
ları var? Ama bir gazetecinin var, görüyoruz; 
Allah daha çok versin 2 - 3 yerde villâsı var, hem 
de yurt dışında. Bunlar mevcut.. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Bir sana
yicinin.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bir sanayi
cinin var. Ben özel sektör düşmanı değilim, Ce
nabı Allah bütün çiftçileri böyle yapsın. Aklınız
dan başka bir şey geçirmeyin, ama bunlar öyle 
konular ki, politikada samimiyet ister, inanç is
ter. 

Meksika buğdayı geçen sene geldi, 40 mm. ye
rine 70 mm. olsa idi, o gübre ile beraber, yine 
buğday koyacak yer bulamayacaktık. Ben Urfa' 
ya 70 bin ton gübre götürdüm. «500 ton gübre 
alan bir yere 70 bin ton gübre gider mi?» dediler. 
Valiye emir verdim, «Gübre satılacak.» dedim. 
Urfa'ya gübreyi başka türlü götüremezsin, müm
kün değil. 2 - 3 sene % 30'unu, % 40'ını sata
caktır; ama 3 sene sonra da gidip gübre alacak
tır. Bu bir vakıa. Tohumu götüreceksin, bir kıs
mını satacak; bunlar vakıa. Bundan dolayı çift
çiyi hırsız ilân edemezsin, zira inanmadığı şeydir, 
inandırmcaya kadar göz yumacaksın. Korkma, 
öldüğü zaman çocuğuna en büyük vasiyeti, eğer 
sen ona yardım etmişsen, «Devlete şu kadar bor
cum vardır; eğer beni kabirde rahat yatırmak isti
yorsan evvelâ bu borcu ödeyeceksin.» olacaktır, 
oğluna bunu vasiyet eder. Bundan büyük temi
natı, sen nereden görüyorsun? Yok, onların hep
sini bırakacaksın, 10 senede 2 - 3 defa mahsul 
alan çiftçiye, kalkacaksın «bunlar toprak ağaları
dır, bunlar siyasî güçtür» diyeceksin. Siyasî güçse 
sen yarattın. 1950 yılından evvel vardı bunlar. 
1950'den evvel Anayasa vardı, Medenî Kanun 
vardı, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu vardı. 
Ama ben, siyasî bir insan olarak, teknik bir adam 
olarak bunların siyasî güçlerinin hatırlarının her
kesin ne kadar varsa, o kadar olduğuna inanıyo
rum. Bir Urfa'lı çiftçinin hatırı vardır, olabilir; 
Parlâmentonun içinde de hatırlı adamlar vardır. 

Ben size rasyonel bir şey söyleyeyim. Söz sö-
-̂ ü açıyor, kusura bakmayın. 

Bakınız, şu elimdeki kitap beynelmilel bir 
araştırmanın neticesidir. Öyle zanediyorum ki, 
değerli milletvekillerinin bir çoklarının elinde var-
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dır. Dünyaca tanınmış otoriteler bir araya gel
miş ; makineli kuru ziraat diyorlar. «Dünya açlığı
nı gidermek için tedbirlerimiz ne olacak? diyor
lar. Bizim Urfa'daki gibi Amerika'da da toprak 
ağaları varmış. Şimdi almışlar ele o işletmeleri, 
rakamlarını buraya koymuşlar; örnek olarak alıp 
getirmişler. Meselâ, bir tane çiftlik var; 3 600 hek
tarlık, yani 36 000 dönüm. Diğer bir çiftlik var, 
1 200 hektarlık, yani 12 000 dönüm. Diğer bir 
tane var, 4 200 dönüm. Diğer bir tane var, 5 200 
hektar, yani 52 000 dönüm. 

Şimdi, bunları almış adam; niye koymuş? Ku
ru ziraattadır, buğday nadası... Yani bizim Urfa, 
bizim Diyarbakır, bizim Mardin gibi. Cenabı Al
lah ruhsat verir de Fırat Projesi tahakkuk eder
se, işler elbette değişecektir. Ona yanaşmıyor, 
ama o toprak ağalarına yanaşıyor. Hadi gel şu 
barajı yapalım dedin mi, 40 bin yoldan bahane 
buluyor. O zor şey; yalancı çıkar. Ama, toprak 
reformu de, gitsin... Kolay diyor. Mümkün değil. 
Niçin okudum bunları? Diyor ki; «Yatırdığım ser
maye şu kadardır. Toprak kapitali de şu kadar
dır. Benim elde ettiğim kâr, bütün bu teknolojik 
imkânlara rağmen, % 3 ilâ 4'ü geçmiyor» diyor. 
Evet, evet... İşte buradadır, çiftçiler buradadır; 
% 4, % 5 üst üste kârı olsa idi, bu Urfalı, Gü
neydoğulu çiftçilerimizin hepsinin her yerde köşk
leri olacaktı. Ama yoktur. Ama ne yapmıştır? Bü
tün bu yokluğa rağmen, imkân bulmuştur. Dev
letin bütün mümanaat gaddarlığına rağmen, 
traktörü şuradan almış getirmiştir, tohumu filân 
yerden almış getirmiştir; hiç olmazsa on senede 
iki defa, üç defa mahsul almış, milleti açlıktan 
kurtarmıştır. Yahu teşekkür borcun var; ne ağa
lıktan bahsediyorsun!.. Eğer bir ağa arıyorsan, 
gel Ceylanpmarmla orayı bir mukayese edelim; 
hangisi daha kârlıdır; hangisi daha kârlı çalışı
yor? O imkânların dörtte birini götürelim oraya, 
bakalım Karakeçili mi iyi çalışıyor, Devlet Üret
me Çiftliği mi? Şapkalarımızı önümüze koyalım. 

E., bütün bunların hepsini atacaksın bir ta
rafa, milletin gücünü atacaksın bir tarafa, Şimal 
rüzgârı veya şu veya bu siyasî amacım var diye
ceksin, bir kanun derpiş edip, onu da Meclislere 
şu veya bu baskı ile kabul ettirmek isteyeceksin!.. 
Bu mümkün müdür? Öyle zannediyorum ki, yüce 
Meclis bundan hakikaten büyük ölçüde mütees
sirdir. Nasıl kanundur? Sorumsuz üç tane teknis
yen oturacak, bir ay, Türkiye'nin bilmem neleri 
diyecek; başına bilmem rant faktörü, bilmem ari-

dite faktörü diye üç tane formül oturtacak, arka
sından endeks diyecek, bilmem mendeks diyecek, 
getirecek; ilim yapıyorum diyecek, altına doktri-
ner şeylerini sokacak. Olacak iş midir? Ve onu da 
yüce Meclisler günlerce; on ay, oniki ay müd
detle müzakere edecek. Bu nerede görülmüştür? 
Nasıl müzakere eder, nasıl karara bağlar? Bizim 
anlamadığımız taraf işte bu. 

İyi hatırlarım, Abdurrahman Güler arkada
şım da buradadır, Karaosmanoğlu'nun tasarısına 
dedim ki, bu metin komünist metnidir. Bir arka
daşım da buradan dedi ki; «Canım herhalde Hü
kümeti ilzam etmiyorsun.» Dedim ki, bu metinin 
altında kimin imzası varsa, onu da ilzam ederim. 
Elbette ederim; nasıl getirir? Millet iradesine, 
1961 Anayasasına dayalı olmayan bir kanunu, bir 
hükümet Türk Parlâmentosuna nasıl yollayabilir? 
Yollarsa, komünist derim. Evet, bunu derim, bu
nu dedim. Hiç kimse bana mâni olamaz. Eğer 
yalan söylüyorsam, onu ispat etsinler; yalan söy
lüyorsam onu ispat etsinler. 

Gene de arazinin hudutlarının tayini konusun
da, Yaşar Bir arkadaşım buraya geldi, bir daha 
tekrarlıyorum; «Bu çayır ve orman sınırlarının 
tespitinde büyük yararlık var» demiştiniz, hatır
lar mısınız? Hani, nerede? Orman hariç diye bir 
amaç maddesi koymuş ve tarım arazisini tanımla
mışsınız. Ne demek orman hariç? Orman tarıma 
dahil değil mi? Nasıl ormanı tarımın dışında 
mütalâa edersin? Entegre bir düzendir, birbirini 
tamamlayan bir düzendir. 

Demekki maksat var, bir maksat var. O mak
sadın tahakkuku nedir? Türkiye'de her şeyi orma
na çevirmek, her şeyi çayır-meraya çevirmek... 
Evet, biraz sonra geleceğiz, hangi yollara teves
sül ediyorlar; neden tevessül edilmiştir? Bu tek
nisyenlerin hakikaten Büyük Meclislere ne ta
ahhütleri var, ne bağlılıkları var? Sorumlulukları 
nedir millete karşı? Böyle bir teknisyen kadrosu
nun hazırlayıp getirdiği kanunu Büyük Millet 
Meclisi nasıl müzakere edebilir? Nasıl müzakere 
edebilir?.. Ben, Devletin bütün güçleriyle, bir si
yasî partinin temsilcisi, vekili olarak üç senede 
zor hazırladım; o da bir görüş olarak ve tahakkuk 
ettirip getiremedik de; ama iki ayın içerisinde bir 
kanun hazırlanıyor; o da, Türk ekonomisinin te
melini teşkil edecek bir kanun!.. Nasıl oluyor; ne 
getiriyor? Bunların üzerinde eğiliniyor mu? Ne 
yapmıştır? Bütün maksatlarım, maddelere geç-
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meden evvel, kanunun tümü üzerindeki görüşleri
mizi açıklayacağımız zaman, hepsini, söyleyece
ğim birer birer. 

Muhterem arkadaşlarım, hür ve demokratik 
düzende namuslu mülke saygı duymak her va
tandaşın, her hür yaşayan insanın vazifesidir. Biz, 
- hem parti olarak, hem şahsen - diyoruz ki; fa
ziletsiz, şerefsiz her türlü tutumun karşısındayız, 
her türlü gasbm da karşısındayız. Ama topyekûn 
bir milleti hırsız görmek kadar da alçaklık yok
tur. Bu mümkün değildir. Bir Parlâmentonun 
içinde, şu veya bu şekilde, üç - dört tane hırsız 
da olabilir, yalancı da olabilir; mümkündür. Her 
sınıfın içinde mümkündür bu. Ama topyekûn 
Parlâmento hırsız demek, şer'in ta kendisidir, 
şerefsizliğin ta kendisidir. Bunu böyle kabul ede
ceğiz. Eğer bir kanun, hakikaten millete hırsız 
gözü ile bakıyorsa, eğer bir kanun milleti hakika
ten kabiliyetsiz, hakikaten kültürsüz, hakikaten 
bedevi bir hayatın, bedevi bir zihniyetin içinde 
görüyorsa, o kanun Türkiye'nin kanunu olamaz 
Mümkün değildir. 

. Biraz evvel hiçbir yardım görmeden, vatan
perver, namuslu Türk çiftçisinin 1924'lerden 
1950'ye kadar nelere kadir olduğunu, 1950'den 
bugüne kadar nelere kadir olduğunu rakamlarla 
ifade ettim. Sen dönüp böyle bir çiftçiye, böyle 
bir kitleye, nasıl olur da; «sen bunları yapamı
yorsun, sen dirij e edilmek mecburiyetindesin, sen 
ırgatlıktan başka şeye lâyık değilsin» dersin; bu 
denilebilir mi, bu mümkün mü? Bu mümkün mü?.. 
Ama kara çiftçiye daha çok gelir, daha çok im
kân sağlamanın yolları var. O yollara niye yanaş
mıyorsun? Sebep ne? Neden, gel beraber olalım, iç
te ve dışta kaynaklarımızı bulalım, biran önce 
demiyorsun? 25 milyon ton gübreye gidelim dedi
ğimiz zaman neden yan çiziyorsun? Neden eline 
imkân geçer - geçmez, hemen kalkıyorsun, sanayi 
temel sektördür, diyorsun ve işine geldiği zaman 
da toprak reformu istiyorsun? Bunlar anlaşılma
yan şeylerdir. Çeşitli devrelerde, imkân eline geç
tiği zaman başka, imkân elinden çıktığı zaman 
başka türlü konuşan politikacılara kimse inan
maz; mümkün değildir. Ben öyle parti liderleri 
tanırım ki, şu Parlâmentonun huzurunda gün
lerce, «Toprak reformu olmadan bu memleket sa-
nayileşemez» demiştir; ama aynı partinin lideri, 
bir ölçüde, iktidarın bir kanadını eline geçirdi, 
hazırladığı üç yıllık plânda diyor ki; «Sanayileş-
medikçe kalkınma olamaz.» 

Yahu dün, «Toprak reformu olmadan kalkın
ma olamaz, sanayileşme olamaz.» diyorsunuz, iki 
sene sonra kalkıyorsunuz, «Kalkınmada sanayileş
meden başka çare yoktur.» diyorsunuz; hangisi
ne inanalım, hangisi doğru? 

Meseleleri bu ölçüde anahatları ile çizdikten 
sonra tasarıya geliyorum. 

Muhterem milletvekilleri, elimdeki şu tasarıyı, 
yani teknisyenler kadrosu tarafından hazırlanıp 
Erim Hükümetleri zamanında Meclise sevkedi-
len, bilâhara Melen Hükümetinin kabullendiği ve 
bir karma komisyonun da tasvibinden geçerek 
Meclise gelen şu kanun metnini, ben de inceledim. 
Bir kanun teklifeisi olarak, her ne kadar komis
yonda bulunmayı arzu ettimse de, neticeye ula
şamayacağıma inandığım için bugüne kadar sab
rettim. 

Şimdi bu kanun nedir? Elimde 25 tane profe
sörün hazırladığı bir kitap vardır. İsmini de ve
riyorum, Sayın Devlet Bakanı öyle zanediyorum, 
İngilizce ve Almancayı iyi bilir, bu kitabın adı 
Handburch der Landwutschaft'tır. Ziraî ekono
mide ve hakikaten dünyada da üstüne olmayan il
mî bir eserdir. Bu eserin ikinci, üçüncü ve dör
düncü sayfalarında, ziraat politikalarının epok-
larmdan, periyotlarından bahsediyor. Merkanti-
list görüş, liberal görüş, fizyokrat hareketleri ve 
bir de sosyalist görüş adı altında kısımlara ayır
mış ziraatin tekâmülünü. Sosyalist görüşün de 
içinde pek tabiî ki, Kari Marks başta; Lenin ve 
Stalin ve onun diğer arkadaşlarının görüşleri
ne de bu eserde yer verilmiştir. Bu görüşün tat
bikatına ait de, yine aynı kitabın içerisinde, 21 
nci sayfada, ziraat ihtilâlinden bahsediyor, «Do
ğu Avrupa'da ziraat ihtilâli» diyor, toprak re
formu değil. Adı da toprak reformu. 

Evet, ihtilâl diyor. Bu ihtilâlin içinde, maa
lesef, 1945'te bizim çıkardığımız kanun da var, 
görüş o. Mülke haksız yere el uzattın mı odur; re
vizyondur o. İster bin dönümüne el uzat, ister 
İ500 dönümüne. Kamu yararı nedir? Burada izah 
ediyor onu. Sosyal hayattaki tesiri nedir? Onu 
da izah ediyor. Ama, hem sosyal hayatı, hem ka
mu yararını gerçekleştiriyorsa ve daha da ileriye 
götürüp, elini uzattın mı, o zaman ya gasb olur, 
yahut da ihtilâl olur. 

Şimdi anahatlarıyla, şu esere göre, bu kanun 
bir ihtilâl kanunudur. İfade ediyorum, bu kanun 
bir ihtilâl kanunudur. İlmî müstenidatı da elim
dedir. Birincisi bu. 
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Bu kanun, bu kolektif düzenin öncülüğünü 
yapıyor. İsterseniz Almancasmı da okuyup tescil 
ettireyim; ama vaktinizi almak istemiyorum; arzu 
eden arkadaşlarımın, bu 25 tane profesörün ha
zırladığı ilmî görüşü her zaman emrine amade tu
tuyorum. 

Şimdi ilmî bakımdan bu böyle. Lenin'den bu 
yana dünyada çıkarılan bir çok görüşleri tevhid 
eden ve bizde de ilk defa 1961'lerden sonra bir 
tasarı ve 1966'da da ikinci tasarı, - hani meşhur 
Türkiye İşçi Partisinin tasarısı - ele alınmış, on
dan sonra da elimdeki şu Karaosmanoğlu'nun 
meşhur Toprak Reformu Stratejisi, bu kanunun 
hazırlanmasında temel teşkil etmiştir. Çünkü, ga
yet sarih; Hükümet değişmişti, ama Toprak Re
formu Kanununu hazırlayan erkân, yani Ziya 
Gökalp Mülayim erkânı çalışmaya devam ediyor
du. Bu stratejiyi hazırlayan da, elimdeki T. İ. P. 
tasarısını hazırlayan da aynı ekip. Şu T. İ. P.'in 
kanun teklifi ile, yani Cemal Hakkı Selek ve ar
kadaşlarının hazırladığı teklif ile, şu stratejiyi 
hazırlayan ekip aynı ekiptir. Ama ne yapmıştır? 
Tutmuş, bundan sonra hazırlanan bâzı kanun 
tekliflerinden de, meselâ benim Meclise verdiğim 
kanun teklifinden de yararlanmıştır. Çünkü, Ön 

Tedbirler Kanun tasarısını Hükümet Parlâmento
ya getirdiği zaman sabredemedim, kanun teklifi
mi verdim. Hatırlarsınız, zamanın Hükümet Baş
kanı, «Şu, şu, şu tekliflerden haberimiz vardı, 
ama şunun teklifinden haberimiz yoktu.» diye be
yanda bulunmuşlardı. Ön Tedbirler Kanun tasa
rısı Meclise verildikten ve benim de kanun tekli
fim alındıktan sonra, bu fırsat bilinmiş, «İyi ol
du, bunun bâzı hükümleri ile rengimizi kamufle 
ederiz.» demişlerdir. Bu kanunun içinde böyle bir 
tevhit vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu T. î. P.'in 
kanun teklifini bir alalım, okuyalım; daha insaf
lı bu T. t. P.'in teklifi. Gelen tablolara bakılır
sa, toprak reformu konusunda Türkiye İşçi Par
tisinin verdiği kanun teklifi daha merhametli; 
yani kaf dağından kar bağışlıyor.. Şu kanunun 
içinde, sabahtan beri anlattığım, hani şu 26 mil
yon hektar orman konusu, 18 milyon, 20 milyon 
hektardan mutlak ormanın dışında kalan sahalar 
var ya, onlara hiç yanaşmamış. «O hazır» diyor, 
benim dediğim ideolojinin içinde o. O öyle. 

Çayır, mera, sureti haktan, demin de söyle
diğim gibi, Zeren bilmem kimin mera hukukun

daki içtihatlarla yerleştirilmiştir. Ama tekniğinin 
geliştirilmesi konusunda, birim sahadan azamî ve-
rime götürülmesinde, milletle olan münasebetle-
rine ait hiç bir şey göremezsiniz burada. Çünkü o 
tamamdır. Bütün maksat, bu kanunun ağırlığı, 
sadece sadece o 52 milyonun dışında kalan 26 mil
yon hektar arazi sanki bu milleti fukaralaştırmış, 
bu köylüyü soymuş soğana çevirmiş gibi göster
mek. Onun için bu 26 milyon arazinin ıslahı ge
rekiyor diyor. Mümkün mü bu sayın milletvekil
leri? Bir yerde 52 milyon hektarlık arazi varlığı 
için hiç bir tedbir getirmeyeceksin, yanma bile 
yanaşmayacaksın, ondan sonra da kalkacaksın, 
senelerden beri dişi ile tırnağı ile varıyle yoğuy-
le didinip kazandığını ki, kimisi gitmiş İstanbul' 
da kervansaraylar kurdurmuş, kimisi gitmiş İs
tanbul'da işhanları kurdurmuş, kimisi gelmiş An
kara'da işhanları kurdurmuş, kimisi sahillerde vil
lalar kurdurmuş, o zavallının da dişinden tırna
ğından artırdığı, 100 dönümle başlayıp 300 dönü
me 500 dönüme çıkarttığı arazisi için şimdi gelip, 
«Ben onu düzenleyeceğim.» diyeceksin... Neyi dü
zenliyorsunuz? Nasıl düzenlersiniz? Benimle bera
ber ter mi döktün? Neyi alıp götüreceksin? Nedir 
suçum? Pamukta daha yüksek verimli tohum ge
tirdin de ekmedim mi? Gübre imkânı sağladın da 
kullanmadım mı? Suyu getirdin de sulamadım mı? 
Üstelik sulamak istediğim zaman Önüme çıktın. 
Gübre istediğim zaman «Senin kafan çalışmaz» 
dedin. Tohum istediğim zaman «Lüzum yok» de
din. Sen Devlet olarak bunları demiştin; şimdi de 
kalkmış diyorsun ki, Benim bu 500 - 600 dönüm 
araziyi sana tavan olarak tanıyorum». Niye tavan 
olarak bunu tanıyorsun? Nedir kıstasın? Ne yap
tım, kimi öldürdüm, kimin elinden aldım? Sen 
bunu benim elimden nasıl alırsın? Ben ter dök
müşüm, canımı vermişim; babam ölmüş, dedem 
ölmüş, ben de nerede ise nefesimi tüketmek üze
reyim. Bu topraklar çocuklarımın emniyetidir. 
Ben bu vatanın oğlu değil miyim, sen nasıl bunu 
benim elimden alır da tanzim edersin? Hani senin 
Anayasa teminatın? Hani senin medenî hukuk 
anlayışın? Seninle bir istilâ hükümetinin farkı 
ne? Farkı ne? Sebebini söyle, anlarım. Hakikaten 
araziyi boş tutuyor, hakikaten har vurup harman 
savuruyor, hakikaten işhanlarmda karı kız oyna-
•"ivorsam ve bu yüzden millet açlıktan ölüyorsa 
al; bu yüzdense al. Ama sen kalkacaksın 52 mil-
von hektara hiç bir tedbir getirmeyeceksin ve bir 
de çıkıp «Kanunu mahsusları var, o zaten yürü-
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yor.» diyeceksin. Yürüseydi, zaten 7 milyar ol
mazdı. Yürüseydi, zaten sen şimdi böyle bir re
form kanununa ihtiyaç duymazdın. Yürüseydi, 
hakikaten o ormanla çayır, Türkiye'de bugün her 
türlü şeyimiz tamamdı. Mümkün değil bu. Ne 
yürüyor diyeceksin, neyin kanunu mahsusu 
var diyeceksin! Hiçbir şeye bahane bulamaya
caksın ve getirdiğin kanun buz gibi kollektivist 
bir kanundur. Tıpkı çayıra, meraya, ormana ne 
yapmışsan şimdi de bu 26 milyona onu yapmak 
istiyorsun. Milleti ırgat yapmak istiyorsun bu ka
nunla. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bravo Dağ-
daş, bravo. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, evet 
maksadım budur. Eğer dediğim bu rakamlar ya-
lansa onu gel söyle. 

TALÂT KÖSE OĞLU (Hatay) — Ne yalanı 
canım. 

BAHRİ DAÖDAŞ (Devamla) — Mesele bu. 
Cemal Hakkı Selekler: «500 dönüm» diyor. Ce

mal Hakkı Selekler'i niye kınadık arkadaşlarım, 
niye kınadık? Cemal Hakkı Selekler ve Türkiye 
İşçi Partisi hakikaten legal bir parti ise neden 
göğsümüze basmadık? Neden, neden? Sebep ne? 
Neden Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi
ni kapattı? Onunki de bir kanun teklifi, işte ge
tirmiş. Şimdi o teklifin bâzı maddelerini okuya
cağım. 

Evet, ikinci maddesini okuyorum: «Gerçek ve 
tüzelkişilerin veya bir ailenin sahip olacağı aza
mî toprak genişliği 500 dönümü aşamaz. 500 dö
nümü aşan bütün topraklar, bu kanunun yürür
lüğe girişi tarihinden itibaren topraksız veya az 
topraklı ailelere dağıtılmak üzere kamulaştırı-
lır.» 

Diğer bir maddesinde ise: «Sulu ve susuzlar
da bu miktar 100 dönüme kadar düşer.» diyor. 
Hiç olmazsa adamın bir ümidi var; yani «100 dö
nüm de alabileceğim» diyecek; ama bu şimdi ge
tirilen kanun, 50 ilâ 150 dönüm arasında sulu 
yerlerde arazi veriyor. Endeksler üzerinde de du
racağım; «50 ilâ 150 dönüm». Hattâ bâzı yerde, 
Adana'da 30 dönümle başlıyor. Belki yaptıkları 
toprak endekslerinde bu 18 dönüme de düşecek. 
Türkiye İşçi Partisi, «Sulu yerlerde 20 dönüm
den aşağı olmaz» diyor. Hiç olmazsa bunu diyor. 
Yani, sanki taş atmış Devlet Vekili veya Hükü
met, onunla beraber para kazanmış. Birincisi bu. 
Bunu böyle getirmiş. 

10 . 5 . 1973 O : 1 

I Kanun bir de modern işletme tarifi getiriyor 
ki, her gören güler. Gelecek maddeyi mahsusu, 
konuşacağım. Ondan sonra da Kaf dağından kar 
bağışlıyormuş gibi, «Suluda bunun üç katını ve
receğim.» diyor. «Kuruda da bu olacak, ama hiç
bir zaman 1200'le 1500 dönümü, 2500 dönümü ge
çemez.» diyor. Niye.. Niye getirdin bu modern 
işletmeyi? Neden 1200 değil de 1500? Neden 3000 
değil, 4000 değil de 1250? Neden? Neden koyuyor
sun bu tavanı? İlmî kıstasın nedir? Ekonomik kıs
tasın nedir? Nasıl koyabilirsin? Bir ilmî araştırma 
mevcut mu? Ama bir taban koyabilirsin ve bunun 
aşağısına düştü mü, kıstas olarak hiç olmazsa, 
«30 ton buğday» diyebilirsin. (Ki, ben öyle demi
şim.) 30 ton buğdayın 20 tonu ile beslenirse, 10 

| tonu ile de taksitlerini öder. Yani alma imkânı 
var. Onun aşağısına düştü mü, artık traktör ala
mıyor, gübre alamıyor, eğer sebzeci değilse, çaycı 
değilse. Eğer pamukçu ise geçinemiyor. Bunları 

I koyacaksın.' Niçin koyuyoruz? Çünkü, onun aşa
ğısına düştü mü artık zulüm başlıyor, öyle, bi
zim 3- 500 000 çiftçimiz var. Şimdi, «Canım 
efendim, 3 500 000 topraksız ve az topraklı çift
çim var.»; kabul ediyorum, doğru. Bir milyon kü
sur da topraksız çiftçim varmış; onu da kabul edi
yoruz, doğru. Eh getirdiğin bu kanunda, orman-

I dan, meradan yaratacağın istihdam gücünü, top-
1 raklandırma imkânlarını araştırdın mi? Yok. Ne-
I reden? Hazır mülkün üstünden. «Yörük sırtından 

kurban kesiyor» toprak reformu... 

Ben -okudum, siyasî literatürde (elimdeki 'ki
tapta) bir tek başka örneği yok. 1927 senosin-

I de Kiel'de toplanan 'Sosyal Demokratlar, Orta, 
Avrupa şartlarında, - dikkat (buyurun 'bir tek 
literatür bunun dışında yoktur; 'bu da 1927'de -
sırf taraftarlannı tutmak için, komünist ihtilâ
lini daha çabuklaştırmamak için, Almanya'da, 
1927'de Kiel'de toplanan Sosyal Demokratlar 700 
hektar, yani 7 500 dönüm 'bir tavan koymuş, 
Onun dışında hür dünyada hem modem iştletme 
tarifi yapacaksın, hem tavan getireceksin; hu 
'mümkün müdür? Buna aklı oları, şu kadar aklı 
olan karınca hile, güler. Mümkün değil. Nedir? 
Ben de getiriyorum modern işletmeyi. Modern 
işletmenin tarifleri var. Kusura bakmasın Sayın 
Öztrak, bunları üzerine aldı, ama haksızdı. Ben 
isterdim ki o, olmasın, 'başka birisi alsın hunu üs
tüne ki, iyice bindireyim; ıbiraz daha centilmen 
davranıyorum sen varsın önümde, ne yapalım; 

I onu bilesin, iyi bilesin; o öyle. 
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Şimdi bakın, bunu (koyduk. Açıyorum, top
lanmışlar burada, şu kitabın içinde. Benim dedi
ğim gibi bir tavan mevcuttur. «Ama öbür tavan» 
diyor; '«.modern işletme, ne olacak!» diyor. Müna
vebeliyle, ıslak materyaliyle, damızlığıyla, teknik 
imkânları 'gelişen şartlara göre tatbikatiyle, en 
çok rant, en çok gelir, en çok işgücü, on .çok ve
rim hangi büyüklükteyse (bir ekolojide modern 
işletme o. Onun dışında bir kıstas koyamazsın; 
ilmî değildir bu, doktrinerdıir; komünistlik olur 
ıbu, kollektivist olur. Tapuna, Anayasana kimse 
inanmaz; mümkün değil. Demin söylediğim kay
naklan niye geliştirmiyorsun? Ne hakkınız var
dır 600 metreye kadar Mersin >saihilierinl yasakla
maya? Gidiniz görünüz; on dofa, yüz defa söy
ledim; denizin dibindeki, suyu, vatandaş kendi im-
kânlanyle almış narenciye (bahçelerine fışkırtı
yor. Tırmandır onu 600 metreye kadar. Var ora
da bizim bir 30 milyar; Çanakkale'den ta Gazi
antep'e kadar gider. O ekolojiyi, o meyilli araziyi 
değerlendirirsen, fukara diye hiçbir çiftçi kal
mayacak. Gel o imkânları götürelim. Gel o im
kânları götürelim ki, dağı 'başı vatan yapsın Türk 
Milleti. Aczine mi inanıyorsun, kabiliyetsizliğine 
mi inanıyorsun ki hazır yerden bir şeyler alma
ya çalışıyorsun? Yok, doktriner... Çünkü, yapıyor 
Türk Milleti, ben görüyorum. Hem öyle teraslar 
yapıyor, hem Öyle limonluklar yapıyor ki, değme 
mütehassısın a1 tından çıkmayacağı derecede. On
lardan vardır burada, burada milletvekilleri var
dır. Neden esirgiyorsun orayı? Yasak bölge ilân 
ediyorsun hazırlanmış sahaları. Üstelik de rica 
minnetle, hem de Komisyondan çıka iken, sanki 
Kaf Dağından kar bağışlamış gibi. Dejenere oldu 
deniyor. Ne demek yahu? Neyi dejenere? Dejene
re olan getirdiğin kanun. Evet, gaspın karşısın
dayım, vurgunun karşısındayım; Tapusuz olup 
kanunların dışında bir sahiplik iddia eden varsa 
•seninle beraberim; ama adam çalışıyor, didini
yor; varını yoğunu vermiş, varını yoğunu ver
miş... Ne hakkın var senin ele bu 26 milyona tah
dit getiriyorsun? Neden ilâveler getirmiyorsun? 
Neden, tüm Türk arazi varlığını bir entegre dü
zen içerisinde 'geliştirecek bir kanun tasarısın
dan kaçıyorsur.? Sebep? Sebebi söyleyin. Bunun 
sebebini söylemedikçe fukaralıktan hiç kimse -bu
rada ıbahsedemeyecektir; arazi yokluğundan hiç 
kimse burada bahsedemeyeccktlr, ve bu kanun çı
karsa, milletin eli aizin yakanızda olacaktır. Me
sele bu. 

Alıyorum stratejiyi. Bu stratejide ne diyor? 
Kamulaştırdığım arazide istersem devlet çiftliği 
kurarım; istersem köy birliklerine kiraya veri
rim diyor'. Kanunun içerisinde bu madde geti
rilmiştir. Evet, 22 nci 23 ncü maddeleri alın, bu 
stratejinin bütün hükümleri içindedir; alın oku
yun. 

Kiracılık, ortakçılık; Dağdaş'm tasarısından 
bir bölüm almış; am'a bir madde de getirmiş; 
«reform bölgesinde kiracılığı, ortakçılığı kaldırı
yorum» diye. Kaldırıyorum diyor. Ondan sonra 
bir madde getirmiş. Yalnız, reform bölgelerinin 
dışında da maddeler •getirmiş. Ama, t i r madde 
daha getirmiş, diyor ki; «eğer hükümet isterse 
bütün Türkiye'de, her yeri reform bölgesi olarak 
da İlân edebilir» Evet, var bunlar, kanunda var. 
Ne demektir? Kiracılığı, ortakçılığı ortadan kal
dıracak. Bir yerde koyuyor. Demin dedim ya; 
bâzı fikirlerin altına bunu sokuşturuyorlar. Ya
ni, bak kiracılığa, ortakçılığa bir önem veriyoruz. 
Sebep? Bir maddede koyuyor onu getiriyor, di
ğer bir maddede reform bölgesi diyor vre orada 
kiracılığı ve ortakçılığı kaldırıyor; diğer bir 
maddede do ilân ediyor, diyor ki; isterse hükü
met bütün Türkiye'de reform tatbik edilir. 

Evet... Şimdi, ne oldu kiracılık, ortakçılık? 
Herkes bekleyecek; 3,5 milyon çiftçi nüfusu bek
leyecek. Çünkü, o 3,5 milyon fukara çiftçi, birbi
riyle ortaklaşarak, kiralamak suretiyle yeter ge
lirli işletmeler haline gelmek için >beklcyeeek. Ki
racılığın durumu o; yani, zaman ölçüsü içerisin
de yeter geliri5 işletmeler haline gelmek üzere... 
Kiracılığın içinde çünkü hüner var, kiracılığın 
içinde çünkü tecrübe var, sermaye var. Bunu 
da kaldıracak ki, her yerde herkes arazisini 
boş tutsun, verim düşsün; hemen kolhoza doğ
ru... Netice o. Bu kanunun hedefi o. Eğer, ka
nun hakikaten topyekûn entegre bir ıslaihatı 
öngörüyorsa; su kaynaklarıyle, kredileriyle, 
orman sahalarıyle, çayır, meralarıyle, yeraltı, 
yerüstü ıslah metotlarıyle, arazi ıslahlarıyle, 
getirirdi bunları bize. Elbetteki, biz de bunları 
kor, kararlaştırır, bir pariyot içerisinde Türk 
Devletinin güçleri ve Büyük Milletimizin gay
retiyle sıralar, öncelikler, periyoritler tanır bu 
ıslahatımıza girerdik. Elbetteki, demin de söy
ledim, 80 milyon Türkün, (30 sen sonra 80 mil
yon Türkün) beslenmesini teminat altına alan, 
Türk Vatanının ıslaha muhtaç olan her türlü ha-
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roketinde Türk Parlâmentosu milletinin yanın
dadır. Milletinin karşısında olabilir mi? Müm
kün değildir. Sen kalkıyorsun, milletin hapse
dildiği, milletin turist diye geçtiği çayırı, mera
yı hepsini bırakıyorsun oraya, yalnız geçmişte
ki bâzı şeyleri alıp geliyorsun; sureti katiyede 
bir mesuliyetin altına girmiyorsun. Ondan son
ra da bunlar için özel kanun çıkaracağım di
yorsun. Ondan sonra da 26 milyon hektar mül
kün üstüne ambargo getiriyorsun. Yok, yok; 
vermezler, vermezler; benim olsa vermem, ölü
rüm vermem; onu söyleyeyim. Öyle zannediyo
rum ki, Türk milleti de mülkünü nikâhı kadar 
mübarek sayar, öyle zannediyorum, öyle inanı
yorum. Sıkıysa alın. Ben öyle inanıyorum. Ama 
hakikaten bir developman, hakikaten bir hare
ket, hakikaten bir teşvik, hakikaten bir himaye 
ile önüne çıkan bir kanunu, millet ancak şük
ranla karşılar; millet ancak teşekkürle karşılar, 
millet ancak, o devlete dua ile medyunu şükran 
olur, duasıyle. Milletimiz de bu, milletimiz de 
bu.. Bunların hepsi zabıtlara geçsin diye söylü
yorum. 

Bakınız, korkunç şeyler. Maddeler derpiş 
etmişler, 28 nci maddede diyor ki; «eğer bir yer 
sahiıbi tarafından işlenmiyorsa, kiraya verilmiş
se burası kamulaştırılır.. Ancak, sahibine o böl
gede tevzie tabi olacak arazi kadar arazi bıra
kılır, gerisi kamulaştırılır.:» Niye?.. Nedir bu
nun hukukî ve teknik mesnedi? Sebep: Eğer 
g'üıbre kullanıyorsam, eğer bütün teknik imkân
ları .tatbik ediyorsam birim sahadan azamî ve
rime götürmek için; (ıbenim anlayışım orada 
!geldiği zaman söyleyeceğim) neden kamulaştı-
i'iyorsun, sebep ne? «Bütün kamulaştırdığım 
içinde de 8 milyon bilmem ne olacak, bu 8 mil
yon ile de aşağı yukarı 37 bin çiftçi ailesini 
yerleştireceğim» diyor. 

Yahu bunun için kanun getirmeye lüzum 
var mı? Ormanın hakikaten ilmî tarifini yap, 
hudutlarını çiz; gel içine oturtalım. Değil 37 
bin, sana 137 bin aile yerleştireyim. Hem senin 
şimdi vereceğin topraktan 10 defa daha müsait; 
ama giremezsin buna, O zor iş, terliyorsun. Ora
da doktrine aykırı düşen işler var. Tabiî, teknis
yen bunların hepsini hazırlamış, oraya koymuş. 

Dahasa var: «ıSulu sahada» diyor. Eğer dev
let bir yere su getirirse, orası sulanırsa; sulan
madan. evvel bedeli bin lira ise, su geldikten 

sonra bilfarz, «arazinin bedeli 5 bin lira olacak» 
diyor. O zaman, koyduğum bu normların altın
da istersem sahibine bırakacağın, ister tevzi 
edilecek. Bakın, bu insaflı ve ölçülü müdür Al
lah aşkına? Düşünün, kimin aklına gelir bu? 
mümkün müdür bu? Ne yapacak; meselâ şu
rada (bir arkadaşımla beraıber hesapladım, ta
biî Meclise okumak için hesapladım) dönümü 
bin liradan 50O dönüm arazi.. Sulanmadan ev
vel dönümü bin lira; tu tan 500 bin lira. Bu
nun eşdeğeri; su getirildiği takdirde dönümü 5 
bin lira oluyor. Demek ki şimdi, bana, (benim 
orada bin dönüm arazim vardı, eğer arazimin 
dönümü 5 bin lira ederse) 500 dönüm arazi ye
rine bana 100 dönüm arazi verecek. Niye?.. 
«ISu getirdim» diyor. 

Vicdanınıza söylüyorum, bu nerede görül
müş? Ben gitmişim, dedem vurulmuş, dedemin 
dedesi şehit olmuş; bir ucum gitmiş taa Bal
kanlara, bir ucum taa Türkistan'a kadar, en so
nunda bir vatana gelmişim, senelerce beklemi
şim ; kırında, kıracında canım çıkmış; en sonun
da Devlet, baiba geliyor, bir su getiriyor, bu suyu 
getirdikten sonra diyor ki; «Bu su gelmeden 
evvel bunun yerinin dönümü 500 lira idi (eşde
ğer bu, bu değil mi?) sana yüz dönüm yeteri» 

Şimdi bir başka örnek vereyim. 500 dönüm 
belki çok fazla oldu, biraz, büyük toprak sa
hiplerini kayırıyor gibi geçti. Adamın Adana' 
da 100 dönüm arazisi var. Ceyhan Barajı yapıl
madan evvel 100 dönüm arazinin değeri 100 
bin lira idi. Ceyhan Barajı yapıldıktan sonra 
sulama geldi. Bu sulamada hakikaten o 100 dö
nümlük arazi bin liradan 100 bin lira ediyor. 
öbür taraftan, su geldiği için 20 dönümünü bı
rakıyor. Bir, yeri istimlâk ediyor diyor ki, «ben» 
diyor.... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Rant, 
kıymetten tenzil edilmiş oluyor.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet. Bü
tün bunların hepsini söylüyorum. 

Bir daha geliyor diyor ki, «senin bu arazini 
kamulaştırıyorum. Şimdi sana 350 dönüm bıra
kıyorum, geri kalan 150 dönümünü alıyorum. 
Bu 150 dönümlük arazinin dönümünün bedeli 5 
bin liradır; ama sana bin liradan veriyorum» 
Niye?.. Çünkü buraya devlet su getirmiş. Nere
deyse borçlu çıkıyorsun. Evet eşdeğer de bu. 
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Şimdi bakin, dikkat buyurun. Bütün bu spe
külasyonlar 50 milyon, 52 milyon hektarla de
ğil, hep o 26 milyon üstünde dönüyor. Hiç yok, 
kanunun bir yerinde göremezsiniz. «Ormana, 
birim sahadan azamî verime götürmek için şu-
tcdbiri getirdim bu reform tasarısında; çayır, 
meraya bunu getirdim» yok hiç bir şey; fakat 
«çayır, mera tarifini hakikaten kısıtlayıcı, fu
kara çiftçiyi, daha çok imkân verici, daha çok 
gelir sağlayıcı bir imkâna kavuşturacağım» der
se, o mümkün değil. Neden i Hepsi 26 milyon 
dönüm arazi üzerinde oynanıyor. Yok ki, öyle 
bir tarım reformu olamaz. Eğer bu 52 milyon bi
zim hudutların dışında ise, Erkânı Harbiyeye 
söyleyin hudutlarım çizelim, kim gelip sahiple-
necekse sahiplensin. Eğer bizim hudutlarımızın 
içinde ise ve Türkiye'de de 3,5 milyon az top
raklı çiftçi varsa, hakikaten dar gelirli çiftçimiz 
varsa elbette ki ilmin, tekniğin, ekonominin ışı
ğı altında bunları yararlandırmak zorundayız. 

Toprak bir bütündür. Anayasa demiyor ki, 
«sadece 26 milyon hektar özel mülkte veya zil
yette olan araziler için toprak reformu getire
ceksin». Anayasa öyle mi diyor, var mı öyle bir 
kayıt ? Ama tefsir ? Tefsir oraya gelip çıkıyor. 
Anayasa diyor ki ; «Devlet, toprağı verimli ola
rak işletmekle mükelleftir.» tüm toprağı. Or
man, toprağın üzerinde bitmiyor mu; çayır, 
mera, toprağın üstünde bitmiyor mu1? Peki bun
ların köylü ile olan münasebeti, o yoksul çiftçi 
ile olan münasebeti1?. Irgatlıktan hiç, kurtulma
yacak mı, kaptıkaçtılıktan hiç kurtulmayacak 
mı î Reformu bu mu devletin ? Buraların gelişti
rilmesi için bu tasarıda getirdiği tedbir]er ne; 
medburî kooperatifçilik; Ticaret Bakanlığından 
•müdür tayini. Sonra; gübre... Ka[ba lâf. Ne ka
dar, nasıl?.. Bu imkânlar olmadıkça, entegre bir 
düzen içerisinde hakikaten Türk arazi varlığını 
milletiyle, devletiyle el ele, gönül gönüle değer
lendirmeyen tasarı bizim tasarı olamaz, bu müm
kün değildir. 

Şimdi, bir şeyi hekrar hülâsa ediyorum1: Di
yorum ki ; sosyal veya ekonomik hayatımızı 
bugünkünden bir misli veya birkaç misli refah 
seviyesi, yaşama düzeni, her türlü medenî im
kânlara kavuşturacak bir tasarı ise biz bunun 
yanındayız. Eğer bu tasarı hakikaten yalnız ve 
yalnız doktriner olarak, özel mülke haksız ola
rak ve ilmî araştırmaya dayanmadan yönelmiş-

se bu tasarının adına biz, «kollektivist tasarı» 
diyoruz ve bunun milletimiz karşısında olaca
ğına inanıyoruz. Bunu iyice bilin. 

Yine diyoruz; kamulaştırma konusu her 
medenî ülkede vardır, bizim ülkemizde de ola
cak. Ama ne derecede olacaktır? Yeni muhacir 
gelmiştir, onu yerleştirmek için olacaktır; yeni 
arazi islâhı imkânı ile yeni yerleştirmeler orta
ya çıkacaktır, işte oralarda olacaktır. Bunlar 
olur, mümkündür. Arazi toplulaştırılmasına, 
tapulu arazilerin düzenlenmesine elbetteki bâ
zı kıstaslar konacaktır. Bu, her medenî ülke
de olduğu gibi, bizim memleketimizde de ola
caktır. Çünkü hakikaten, yeter gelirli ve ekono
mik ünitelere kavuşturulmadan, Türk tarımın
da beklenilen netice mümkün değildir. Çünkü 
teknolojiyi tatbik etmek imkânımız olmıyacak-
tır. Bu budur, çünkü mümkün değildir. 

Yani bir tasarıda, topyekûn arazi değerlen
dirilmesinde, milletle olan ilişkilerde mülkiyeti 
teminat altına almayan bir kanun; geleceğin
den emin olmayan bir üreticiyi sureti katiyede 
bu memleketin geleceğine ait hiçbir tasarrufta, 
hiçbir yatırımda bulunmaya teşvik edemez; bu 
mümkün değildir. 

O bakımdan diyorum ki, «'getirdiğiniz tasarı 
bu dediğim hasletlerin hiç, birisine sahip değil
dir, doktriner ve sola kaçan, ileride kollektiviz-
•mi geliştirecek bütün temel ilkeleri havidir.» 

Diğer bir konuya daha değinmek istiyorum, 
o da şudur aziz milletvekilleri; burada «kamu
laştırma bedeli» ' deniyor. Buna, büyük bir 
mülkiyet düşmanlığı mı diyelim, yoksa başka 
bir şey mi diyelim! Buna bir tabir bulamıyo
rum. «Kamulaştırma bedeli, daha evvelki be
yan üzerine vergi beyanı üzerine yapılır,» di
yor. Yani «1972 de arazine bir beyanda bulun
muştun, hani» (38 nci maddenin foyaları çıkı
yor, meydana, çıkıyor, bakın) «efendim, 72 de 
beyanda bulundun» diyor. Arazi nedir? 500 li
ra. «Ben, reform bölgesine girdiğim zaman o 
beyanının üzerinden kamulaştıracağım, onun 
üstünde sana 1 kuruş vermem.» Ey, yahu, on
dan bu yana 4 sene geçti, her sene parada % 10 
değer kaybı var; % 40 gitti. E, olur mu? Benim 
arazimin değeri o gün 400 dü; ama bugün 600 
olması lâzımdır. Kanun eliyor ki, «Yok, bunun 
üz e r in d en yapacağım.» 

Bakın sonra ne diyor değerli Milletvekille
r i ; «Ben sana bunu 19 senede ödeyeceğim; ama 



M. Meclisi B : 107 

toptan e§ya endekslerindeki artışları da kayde- [ 
deceğimj» İnsana ne cazip geliyor, görüyor mu
sunuz? «Endeksi de dikkate alıyor.» diyorsun. 
Hakikaten 19 sene sonra tasavvur ediniz para 
düşmelerini % 10 üzerüıden hesaplayınız 19 se
ne üst üste; bir de % 6 faizi de var başka bir 
maddesinde, güya cazip gösteriyor, Ondan son
ra da) «toptan eşya endeksleri üzerinden bede--
İmi tahakkuk ettireceğim» dediği şeyi bir mad
de ile de ortadan kaldırıyor; ama, «kamulaştır
ma bedeli, kamulaştırmanın başlangıcındaki 
bedelin üstüne çıkamaz» diyor. 

Ee, beni sen endeks ediyordun? Şimdi, 400 
liraya satmaldığı arazinin, 19 sene bedelini öde
diği zaman % 20'si ele geçiyor; desene ki «Gas
ledeceğim, alıyorum elinden, alacağım,» bu; 
endeksin tarifi budur. Bunu hiç kimse de baş
ka türlü anlayamaz; tasarı burada; bunu hiç. 
kimse başka türlü anlayamaz. 

O halde tasarı bir yönüyle de hakikaten, 
«Hukuk devletiyle bağdaşmayan türlü vesileler 
ihdas edip, vatandaşın elinden tapulu mülkünü 
gasbeden bir tasarı oluyor. Bunda demagoji 
diye hiçbir şey yoktur, rakamları da buradadır, 
yazmışımdır; hem de mütehassıslarla beraber I 
oturup hesaplamışımdır. 

Hani sen reform yapıyordun ? Sen reformu 
yapmıyorsun, zulüm yapıyorsun bize, zulüm j 
Senin toprak yereceğin adamlar da artık sana I 
inanmaz, «Bugün bunlara yapan, yarın da bana, 
yapacaktır,» der; buna inanmaz. Bu, reform de- I 
ğil zulümdür, gasptır. Nasıl getirirsin, nasıl dü- I 
şünürsün, nasıl böyle hukukî oyunlarla getirip 
bunları kamufle edersin? Mümkün mü bu? Ne I 
yaptı bu arazi sahipleri size ki, sadece 26 mil- I 
yon arazi üzerinde bu kadar kombinezonlara I 
düşmek mecburiyetinde kaldınız? Cesaretiniz I 
mi yok, milletin önüne çıkmaya? Bir deyişle 
çıkıp, «Biz bunu alıp yeniden parselleyeceğiz, I 
yeniden yerleştireceğiz.» deseniz ya? Bunu di- I 
yebiliyor musunuz; deyin de görelim? Bu va- I 
tan yalnız 10 - 12 tane adamın vatanı değildir. I 
Nasıl yaparsın bin senelik yerleşimde böyle ta- I 
sarrafları? Nasıl yaparsın, şu kadar adet üni- I 
versiteye ulaşmış Türkiye'de böyle bir oyunu? 
Bunu, ifade etmeye tâbir bulamıyorum. Bunlara 
insan nasıl tenezzül eder? 

Bir taraftan endeks göstereceksin; niye koy- I 
dun endeksi? De ki, «Efendim, ben bunu şuna | 
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aldım} 20 senelik taksite bağlıyorum; % 6 faiz
den, başkasını da vermem, hepsi o/kadar.» Hem 
endekse edeceksin, hem de diyeceksin ki, «Baş
langıçtaki fiyatını geçemeyecektir.» Ondan son
ra da 19 seneye bağlayacağım. Bu, dünyanın 
hangi hukuk devletinde görülmüştür? İtalya'da 
tarım reformu yapılmıştır, arazi de vermişler
dir. Bırakınız o arazinin bedelinin ödenmesini, 
adamlar 17 bin dolar da işletme sermayesi ver
mişlerdir. Buna rağmen bırakıp kaçtılar Sayın 
Bakan, bırakıp kaçtılar. Demin okudum; bunun 
reform neresinde? Neyi getirecek, neyi ıslah 
edecek? 

Şimdi, bir taraftan ortakçılığı kaldırıyor
sun; bir madde ile getiriyorsun reformu şümul-
lendiriyorsun. «Hiç kimse ortakçılık yapmasın.» 
diyorsun; öbür made ile de, «Reform bölgelerin
de ortakçılığı tamamen kaldıracağım,» diyorsun. 
Buna oyun denmez de ne denir? Çünkü strate
jide bu vardı; ortakçılık ve kiracılık kalkacak
tı. Bunu kamufle etmek için bu üç maddeye ih
tiyaç vardı, onun için onların üçü arka arkaya 
geldi; bir yerde birisi müzakere edildiği zaman 
katml edilsin, öbürüsünde de mâkul görülsün 
diye. Bütün tasarının taktiği bu. Ondan sonra 
da «3,5 milyon az topraklı çiftçi hiçbir yan ça
lışma imkânına kavuşmayacak; ya 30 dönümü 
bizat işletecek veya ortağa, kiraya veremeye
cek» diyor. Bekle de dur; filân Hükümet gele
cek, 30 sene sonra reform yapacak, bekle de 
dur : Yarın mı gelecek, öbür gün mü gelecek; 
kiraya vereyim mi, vermeyeyim mi, verirsem 
adam para verir mi, vermez mi? Bekle de dur o 
30 dönümün üstünde. «Kapıcılığa gideyim mi, 
gitmeyeyim mi? Gidersem arazimi elimden alır
lar mı?» Ondan sonra da, «Fukara çiftçinin ya
nındayım» de. 

Emniyet ver, emniyet ver, huzur ver. Huku
kun üstünlüğünü getir; hakin olmayan şeye el 
uzatma. Aksi halde, sana Devlet demezler, hü
kümet demezler; düşman derler. Bu olmaz, bunu 
nasıl yaparsınız? Bu nasıl anlayış? 

Hem emrivaki yaparsınız, hem de her gün 
«Nisap yoktur» diye yoklama istersiniz. Ondan 
sonra da buraya gelirsiniz, hemen bir takrir ha
zırlattırıp, çoğunluğun olduğu bir gün yine bir 
emrivaki ile, tasarının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini kabul edersiniz. Nedir o hazırlat
tığınız takrir? Dersiniz ki, bu önergenizde, «Ta-
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sarının tümü görüşülünceye kadar, üzerinde 
önerge verilen madeler müzakereye esas olur; 
üzerinde bulunmayan madeler okunur ve oyla
nır.» 

Nereden çıktı bu? Hani ya, milletin refahı 
için en âdil, en dürüst tarzda bir tasarı getirip 
Meclislerin müzakeresine sunacaktık? Aceleniz 
ne? Bu tasarı, komisyonlarda on ay müzakere 
edildi; on gün içinde mi bu Meclisten çıkaraca
ğınızı zanediyorsunuz ? Bu oyunlarla, bu obs-
trüksiyonlarla böyle bir tasarıyı kanımlaştırır-
sanız millet size ne der? Millet size ne der? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ne 
der? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ne mi der? 
«Gasıpçı» der, «Cambaz» der. Ne diyecek? «Be
nim hükümetim değil» eler. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Doğru, der. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Der ya... 
«Benim temsilcim değildir» der. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hükümete ne 
der? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) —Bunları der.. 
Bunları der. Tabiî, toprak reformu isteyenlere 
de aynı şeyi diyorlar. Evet. Mesele burada. 

Değerli milletvekilleri; şimdi diyebilirsiniz 
ki, peki Bahri Bey, sen bunu tenkidediyorsun, 
bunun hiç yolu yok mu?» Elbette var : Hem ka
mulaştırmadan da var. O kadar güzel imkânlar 
var ki; 3,5 - 4 milyon insan eğer hakikaten he
vesli ise, eğer hakikaten o işin erbabı ise; eğer 
hakikaten canı ile, gönlü ile ziraatçilik yapmak 

"istiyorsa; bütün medenî âlemde olduğu gibi, 
"Türkiye'de de bunların yolları var. Serbest re
kabete esas olmayan bir emteanm el değiştir
mesi hiçbir medenî ülkede görülmemiş şeydir. 
Bir emteanm zorla el değiştirmesi ancak ve an
cak totaliter devletlerde mümkündür; ya faşist 
olacaksın, ya komünist olacaksın; bundan baş
kası yoktur. Şimdi rejimimizin adını söyleyin, 
rejimimizin adı nedir? Hukuk devletidir. Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası yürürlükte olduğu 

. müddetçe biz hukuk devletiyiz. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sosyal hukuk 

.devleti. 

. . . : BAHRİ. DAĞDAŞ (Devamla) — Hukukun 

. içinde hem sosyal vasfı vardır, hem ekonomi 
vardır, hem siyaset vardır, hem siyasî vardır. 

Hepsi vardır hukukun içinde. Ben hukukçu de
ğilim ; ama pancarcıyım, pancar tarlasından me
bus oldum; ama bu kadarını da (Müsaade et) 
ben buradan söyleyeyim. Eğer bir yerde ekono
miden bahsediyorsak; onun içinde sosyal vasıf 
vardır; vermişsin toprağı, verdik te ; hem 1945' 
ten sonra 20 milyon dönüm verdik. 2.7 milyon 
da mera verdik. Değerli hükümet mensupları 
devlet arşivlerinden bir tanesinin adresini vere
bilir mi; nerededir o toprak? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Toprak 
yok, yerine adam çıktı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Yok işte, 
yok. Gördünüz mü, kendi pratik hayatımızdan 
bir örnek verdim. İşte, ormanı bekletiyorsun, 
artma yok ki... öyle ; ama mahvolma var. Hep, 
mesele meseleyi açıyor Sayın Ora!; kusura bak
ma, sen istedin ben de cevap vereyim. Sayın 
Ecevit bir gün Kızılcahamam'da dedi ki, «Ne
rede görülmüş bir çalıyı kesenin cezasının affe
dilmesi ?» 

Ben de Arslanköy'e gittim. Dedim ki; Sayın 
Ecevit hakikaten görülmemiştir; ama o Ana
yasayı ben yapmadım; sen yaptın, senin partin 
yaptı.» Dedim ki ; gel, şu Arslanköy'e beraber 
gidelim. Bu Arslanköy büyük ölçüde orman 
tarhipçisi idi, (Mersinliler iyi bilirler onu) yüz
lün hektar orman gitti, adamlar bitten pireden 
kurtulmamıştır. Ama 5 bin hektar kadar bir 
vadide elma, şeftali fidanları dikmeye başladı
lar. Ben oraya gittiğim zaman, o beş bin hek
tarlık arazideki elma ve şeftali biti, orman ka
çakçılığını çıkaramamıştı oradan. Fakat o 7 bin 
hektarlık elma, köye gazlı buzdolabı getirmiş
ti. Oradan bana karpuz çıkardılar. Ben gitti
ğim zaman o beş bin, yedi bin hektarın içinde 
köye ortaokul yapmışlardı kendi paralanyle. 
Ben gittiğim zaman, köye telefon santrali al
mışlardı kendi paralariyle; piyasayı takip 
için. Ben gittiğim zaman, orada 600 ton su pom
pa edecek derecede derin, kuyu pompaları sa-
tmalmışlardı: Yüzbin hektarı bir yere koyun, 
boş bin hektarı da bir yere koyun. 

Ben oraya gittiğim zaman köylüler benim 
ve orman mühendisi arkadaşlarımın yanma 
geldiler, orman mühendisi arkadalarıma dedi
ler ki, «Hakikaten» erozyon, onlarda öğren
mişler o tabirleri.) «Orman erozyonu korur, or
man yağmur getirir, orman suyu çoğaltır, or-
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man araziyi muhafaza eder». Hepsini öğrenmiş
ler; sıraladı bunları bir ihtiyar. «Siz şimdi o 
bizim boşalttığımız yerlere fidan dikin; dev
letçisiniz, devletsiniz» dedi. «Bizim de elma
lara bol su gelsin; ama siz oralara fidan dik
tiğinizde, bizden amele yok size» dedi. Mese
le bu. Yüzbin hektarı yedi, bitten kurtulama
dı ; fakat 7 bin hektarlık şeftali ve elma saye
sinde; buzdolabı sahibi oldular, buzlu karpuz 
(Çatal, kaşık hepsi içinde) getirdiler önümü
ze koydular. Elektrik, 600 ton su pompa eden 
makineler, ortaokul.. Bana dedi ki, «Sayın Ba
kan senden ricam şu: Benim şeftalimi, elma
mı Mersin üzerinden gönderme. Çünkü iklim 
değiştiriyor, bozuluyor. Eğer sen Hükümet ola
rak bir iş yapmak istiyorsan, Ayrancı yolumu
zu yaptır. Biz Konya üzerinden Ankara'ya pi
yasaya gidelim. Eğer hakikaten bir gün, iki 
gün Mersin üzerinden gidersem, şeftalime yat
kın şeftali diyorlar. Ayrancı üzerinden gider
sem, çalısı ile beraber götürüyorum. Çünkü 
son turfandadır». Bunların hepsini anlatan ba
na Arslanköylü; sırf son turfanda olduğunu 
ispat etmek için. «Eğer sen bize bu yolu yap-
tırırsan, o zaman Devlet olduğuna inanırız. Ge
risini biz yapıyoruz» dediler. Meseleler bun
lar. 

Bu ölçüde bir araştırmaya dayanmayan, 
memleket ekonomisinde bütün tabiî kaynak
ları bu ölçüde bir arada meczetmeyen bir ta
san mutlak surette ölüme mahkûmdur. 

Yalnız ve yalnız toprak tevzii ve kamulaş
tırma maksadıyie getirilen bir tasarı olarak 
niteliyoruz biz bunu. Bunun, ekonomimize su
reti katiyede katkısı bulunmayacaktır; eko
nomimizi zulme ve kaosa götüreceğine inanıyo
rum. Elbette bundan başka türlüsü olamaz; 
üç ayın, dört ayın, on ayın içerisinde. Elbet-
teki; teknisyeni ayrı bir doktrinin peşinde ko
şan, Hükümeti ayrı, Meclisi ayrı bir havanın 
içinde olan bir dönemde hazırlanan tasarı, bun
dan başka olabilir mi Ancak doktriner fikir
lerden istifade etmek isteyenler bunların al
tına bunları yerleştirir ve Meclisin önüne de 
temcit pilâvı gibi getirirler. Mesele bu. Boy
numuz eğiktir Yüce Meclisin kararma: İster
sen bu tasarıyı gece yarısı kanunlaştır. Ben 
bunu buradan söylüyorum, millet de duyuyor. 
Tehdit de etmiyorum, bu mümkün müdür1? Bu, 
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benim ne yetişme tarzım, n<e de Parlâmentoya 
olan inancımdan dolayı mümkün değildir; 
ama fikrimi söylüyorum: Bu budur, bu bir 
realitedir. Yangından mal mı kaçırıyoruz? He
men ivedilik önergeleri veriliyor. Her mad
desinin üzerinde ayrı ayrı durup oylamanız 
lâzımdır muhterem milletvekilleri. 'Sizin, mil
lete, partiler olarak taahhütleriniz vardır, o 
taahhütlere bağlısınız. Taahhütlerine sadık ol
mayanlara «Müflis» derler. Taahhütlerini yeri
ne getirmeyenlere millet inanmaz, «Yalancı» 
derler. 

O bakımdan, «Tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler bitene kadar, hakkında önerge ve
rilen maddeler müzakereye esas olacak. Sonra
dan önerge verilmesi mümkün değildir» diye 
olan kararınızı geriye alınız, gündeminize hâ
kimsiniz. Bu ne demektir? Bu kararınızı, geri-. 
ye alınız. Hepsini burada didik didik edelim. 
Hepsinin ilmî, ekonomik dimensionlannij tes
pit edelim. Bize ne getiriyor? Onları görelim. 

Hükümet çıksm desin ki; «Şu getirdiğim ta-
sarryle Türk ekonomisine şu katkıda bulunu
yorum». Diyeceğini ben size söyleyeyim: «Ca
nım, biz bunu 15 sene için getirdik. Bu, 15 se
ne sonra değişecektir» 15 sene sonra endüstri-
leşecekmişiz. Neyin ile endüstrileşeceksin? Türk 
tarımı 15 sene seni bekleyecek; kiracılar, or
takçılar vazgeçecek; arazi boş kalacak. Serma
ye gitmeyecek. Öntedbirler Kanunu yürürlük
te devam edecek. Ondan sonra da endüstri ku
racaksın, Alman, Amerikan endüstrileriyim re
kabet edeceksin. Bu olur* mu, bu mümkün mü
dür? Kim inanır buna? 

Gübre fabrikaları kuracaksın. Ne yapacak
sın Getirip kooperatiflere vereceksin. Orada 
maliyet yok. Ben bir İsrail seyahatine gitmiş
tim. Dedim ki, «Yahu, siz portakal ve bu yu
murtanızı serbest piyasada nasıl satıyorsu
nuz?» Dediler ki, «Bizim yumurtada yegâne ra
kibimiz Sovyet Rusya'dır. Çünkü onlarda ma
liyet fiyatı yoktur. Komünist Partisi, 5 liralık 
bir malî 5 kuruşa verin dese 5 kuruşa veri
yorlar», ama biz veremiyoruz. Bizde de bir ma
liyet var. Biz de onlara karşılık diyoruz ki, 
bu yumurta bugün saat 9'da, tavuğun bilmem 
neresinden çıktı, ambalaj ettik. Saat 3'te de si
ze getirdik. Yumurtamız tazedir, tayyare ile ge
tirdik. İşte ancak bununla rekabet edebiliyo-
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rtız.» (A. P. sıralarından gülüşmeler) Tabiî'bu
nu bana orada devlet söylemiyor^ «Bord» söy
lüyor, tüccar söylüyor. 

Şimdi, işi gücü yok ta, bilmem ne bakanlığı 
filân yerdeki yumurtaya tayyare tahsis ede
cek. Bırakalım bunları, bırakalım bu devlet
çiliği, bırakalım bu şeyleri... Hakikaten bir 
hayalin, ütopinin peşinde gidemeyiz beyler... 

Muhterem milletvekilleri; şimdi, tasarı 
«Endeks» diye bir şey getiriyor. Bu «Endeks» 
tabiî yeni bir terminolojidir. Parlâmento için 
belki yeni bir terminoloji; ama meslek içi 
adamlar için belli bir şeydir. Taa 1917'de fi
lân, Birinci Cihan Harbinde filân, hani bizim 
«Kırkta bir» 1er vardı ya meşhur «İstiklâl Har
binde, işte 1/40 Yergi ile harbettik.» Şimdi 
orada da, Devlet harbe girmiş, bir vergi alın
ması lâzım. 1/40'e yakın bir uygulama olmuş. 
Kimi çok, kimi ise az vergi vermiş. Almanya' 
da şurada burada sızıltılar meydana gelmiş. 
Ondan sonra denmiş ki, (Die einheitswert, ismi 
de budur, Index'in diğer bir tâbiri de budur) 
«Bir kıstas, bir değer bulalım. Bu kıstas, de
ğer üzerinden hakiki, gerçek değeri bulalım 
ve buna göre vergilendirelim, yani buna gö
re, hâsılaya göre bir vergi sistemi yapalım.» 
Şimdi tutmuşlar, bir toprak haritalanmasma 
geçmişler. Yani kanunun müstenidatı ve il
mî dediği yerde araziyi tevzi ettiği zaman 
mülke dayalı endeksi kabul ediyor; fakat or
man ve çayır, mera sınırlarına geldiğimiz za
man endeks yok. 

Şimdi, «Bahri Bey, bunun üzerinde neden 
böyle duruyorsunuz?» diyeceksiniz. Elbette 
duracağım. Niye durmayayım1? Topyekûn po
tansiyelin tespiti lâzımdır. Topyekûn potansi
yelin tespitinde hakikaten havza amenajma
lıma ihtiyaç var. Şimdi hamle yapacağız, re
form yapacağız. Bu havza amenaj manian ol
madıkça, yapacağımız yatırımın âtisini gör
mek mümkün •değildir. Bir kasabanın endek
sine, bir bilmem nerenin endeksine göre bu
nu yapmak mümkün değildir. Kaldı ki, getir
dikleri bu endeks de yanlıştır. Burada meslek-
daşlanm var. 

Şimdi «Endeks» nedir Bir kere, toprağın 
teşekkülünü, yani ana grubunu bileceksin. Top
rak alüvial midir Kestane rengi toprak mı
dır? «Braun erde» midir? «Çernez yum» mu

dur? Bunu bileceksin. Bilmeden var mı en
deks? Yoktur. Sonra neyi bileceksin? Bu top
rakların üzerindeki toprak vasfını; ağır mı
dır hafif midir, killi midir kumlu mudur? Bu
nu da bileceksin. Peki, daha neyi bileceksin? 
Hangi tabanın üzerine oturmuştur? Bunu bi
leceksin. Ondan sonra, klâsifikasyonlannı ala
caksın. Ondan sonra da gideceksin, diyeceksin 
ki; «Bir braun erde dgrade, onun alüvialinin 
meydana getirdiği şu topraklarda verimlilik 
şu şu tabiî şartlar nezdinde 100'dür. Bunun 
yanında filân yerde 70, filân yerde '60'tır.» di
yeceksin . 

Şimdi soruyorum: Ormanların hudutlandı-
rıdmasmı bu endekslere göre, kartografik esas
lara göre, toprak haritalarına göre sınıflan
dıralım dediğimiz zaman, Orman Bakanı «He
nüz çok erkendir. Bu imkânlar Türkiye'de 
yoktur» demişti. Bunu diyen kimdir? Bu ta
sarımın altında imzası bulunan Bakan diyor. 
Kim? Profesör... Hem de orman profesörü, öbür 
taraftan, peki «Sen bu endeksleri nereden bul
dun?» diyoruz. Bulsan bulsan, söyleyeyim sa
na ya «Mayarisehe koofisiyent» iklime göre al
dın, veyahut da Ooks'un yaptığı haritaları ka
bataslak aldın önüne; olsa olsa metodu» ile 
böyle gittin. Türkiye ölçüsünde başka dokü
mantasyon yokki Bir Antalya havzası için 
hakikaten böyle bir endeks getirsen, bilece
ğim. Çünkü orada o haritalar var. Bir Meriç 
havzası için getirsen, bileceğim, orada var. 
Aslında, hem de Anayasaya zıt düşmüşsün. 
Anayasa d'ıyov ki, «Tarım bölgelerine ayrılır». 
Sen kalkmışsın, Aydın'm Sıöke kasabası ile, pa
muk bölgesi ile getirmişsin; faraza Kars'ın ve
yahut Trabzon'un, yahut Diyarbakır'ın bir ka
zasını ayni endeksin içine oturtmuşsun. Bunla
rı okuyup da vaktinizi almak istemiyorum, 
maddesi geldiği zaman söyleyeceğim. 

Bingöl'ün bir regyonu ile Ayvalık'ı almış
lar. Yahu, Bingöl'de elma bitiyor, doğru; ama 
Ayvalık'ta zeytin bitiyor. Allah'tan kork, bunu 
nereden çıkarttın? Bu yalan değil de nedir? 
Yani, onunla bunun geliri bir olur mu? Ayva
lık'ta pamuk var; ama Bingöl'de pamuk yok. 
Ayvalık'ta bir buğdayı hakikaten pas kesi
yor; ama Bingöl'de kesmiyor. Nereden çıkart
tın bunları? Tasarının madde-i mahsus geldi
ği zaman bunun üzerinde daha geniş duraca
ğız. 
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Şimdi, siz sadece ve sadece bir bahane ara
yıp, Toprak Reformu yapmak için bu endeks
leri çıkarıp geriyorsanız, samimî değilsiniz. 
Ama biz diyoruz ki; gelin, Türkiye'yi şu şu hav
zalarına bölelim. Su havzalarının amenaj man
ianın yapalım, yani şu endeksleri çıkaralım. 
Her havzanın çayırının, mer'asmm neresi oldu
ğunu söyleyelim. Sen bunu hudutlandırmadık-
tan s-onra, tıpkı bu tasarıdaki gibi, şimdiye ka
dar devanı edip gelen, kapının önünde buğday, 
pamuk biten yeri de mer'a olarak ilân edecek
sin. Bu havza amenajmanini yapmadıkça, mut
lak meranın, mutlak ormanın neresi olduğu
nu tespit etmedikçe; Türkiye'de üretim po
tansiyelini tespit etmek mümkün değildir, 
gübre ihtiyacını tespit etmek mümkün değil
dir, traktör ihtiyacını tespit etmek mümkün 
değildir, elektrifikasyonun ziraatle olan ilişki
lerini tespit etmek mümkün değildir. Tabiî sen 
orada, «Toprakta bir ilmî kıstas yaptım» diye 
böbürlenmek istersen, birisi de çıkar bu ayıp
larını yüzüne vurur; böyle vurur, böyle. 

ÎBütün bunların yanında şunu söylemek is- ' 
tiyorum. Şimdi bir Mera Kanunu var. Demin 
de söyledim. Niçin bunları söylüyorum? Or
manda birim sahadan, dönümden en çok 50 lira, 
60 lira gelir sağlanır; çayır, mera (Demin de 
söyledim) en iyi vasıfta olsa dahi bir kişiyi 
besliyor; ama kültür arazisi ister hububat ek, 
ister pamuk ek, ister pancar ek, ister yem 
bitkisi ek) vasati olarak 5 kişiyi besliyor. 

Ekonomik kıstası ve potansiyeli değerlen
dirme bakımından mecbursun buna: Bu ame-
najmanı, bu tespiti yapmadıkça sen, rasyonel 
bir işletmenin içine giremezsin, rasyonel bir 
potansiyel değerlendirmesini yapamazsın. Sen 
bunu böyle yapıyorsun: Toprak haritaların, 
Kars'daki bir bölgele İzmir'in bir bölgesini ay
nı tutuyor; bir harita yapıyor, bir endeks ge-
tiriyorsun ve bunu hata savmak için yapıyor
sun ; hata savmak, ilmî göstermek için. Neden ? 
Nedeni gayet basittir. Mera ve çayır, geldiği 
zaman söyleyeceğiz, tasarıda tarım arazisi mad
desi görüşüldüğü sırada tarifi tamamlayaca
ğız, o zaman da konuşacağız. Ormanı çıkara
cak, çayırı, merayı eski düzeninin içerisinde 
bırakacak; eğer verecekse hakikî çayır, 
mera kredisi başka yerlere gidecek. O da 
belli değildir, o da kuracağı kooperatiflerin, 

] oradaki müdürlerin keyfilidedir. Bir de bir key
filik var, kooperatif keyfiliği var. 

I Şimdi bütün bunların yanında tedbirler ge-
I tirrnede hakikaten fevkalâde âciz kalmış tasa

rı; onun yanında da fevkalâde doktriner; fev-
I kalâde, bünyeyi tahribeden, fevkalâde kötüye 

götüren bir ekonomik veyahut bir doktriner gö
rüş bu tasarının temelini almıştır. 

Muhterem milletvekilleri, size (Zamanınızı 
fazla işgal etmemek için) bir de, entegre dü-

I -zen içerisinde, bir Avrupa entegrasyonu içeri
sinde iştirak etmiş olduğumuz Ortak Pazarda
ki tutum hakkında da biraz bilgi vermek isti
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, modern tarım iş
letmelerinin geliştirilmesi hakkında Ortak Pa-

I zarın görüşünü aynen okuyorum : «Manholt Plâ
nı toplulukları ülkelerinde normalden çok faz
la sayıda küçük ve yetersiz tarım işletmeleri
nin bulunduğu ve bu yüzden çiftçi gelirlerinin 
diğer sektörlerde çalışanlara kıyasla çok dü
şük olduğu gerekçelerine dayanmaktadır.,» 

Biz de ne diyoruz? Türkiye'de hakikaten, 
ziraî sektörde ziraî işletmelerimiz fevkalâde 
parçalanmıştır. «Sayın Bakan, bizi öyle ıbir bün
yenin içine it ki, biz de, iştirakimizle bu enteg
re sistem içinde çalışmayı benimsediğimiz mil-

I letler gibi o düzenin içine gidelim» diyoruz. Bir 
' arazi toplulaştırması getirmişsin; ama sulu sa

hada başka kıstas kullanıyorsun, başka şeyde 
başka şeyler kullanıyorsun. Bunların hiçbirisi 
bizi doyurmuyor ve üstelik de, hakikaten, mülkî 
emniyetini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. 
İster 150 dönüme el koy haksız olarak, ister 
50 dönüme haklı olarak el koy, neye koyarsan 
koy, adın; sosyalistlikten, kollektivistten, ya
ni ihtilâlci toprak reformundan ileri geçme
yecektir. Başka şey söyleyemiyorum size; müs-
tenidatı buradadır, bu bir ihtilâlci toprak re
formudur. 

jKendi teklifinizi olıyorum; aca'ba ben mi 
doğru söylüyorunv,Sayın Bakan mı doğru söy
lüyor diye düşünüyorum. Burada misâl olarak 

I verilen, toprak reformunu yapan ülkeler var. 
Meselâ, «Filân yerde, falan yerde toprak re
formunu yapan ülkeler» diyor. Bende de var 
onlar. Şimdi arazi dağılımlarını alıyorum, ba
kıyorum. Meselâ, diyor ki : Lâtin Amerika ül-

J kelerinden, Guatemala'da büyük işletmelerin 
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toplam işletmelere oram %1'dir; ama arazi var
lığının % 48'ini tutuyormuş bu % 1. % 4 ora
nında olan toplam işletmelerin oranı da, arazi 
varlığının % 45,1'ini tutuyor. Aile işletmeleri
ne bakıyorum, aile işletmeleri, yuvarlak olarak 
% 8'dlr; arazi varlığınım % 18 - 20 sini işgal 
ediyor.. 

(Alıyorum diğer bir başka memleketi, ba
kıyorum ki orada da, meselâ Kolombiya'da da 
arazi varlığının % 50'ye yakını % 1,3'ün elin
dedir. Buralarda hakikaten bir nevi arazi 
prensliği var, yani arazi Devleti var şahısların 
elinde. Hakikaten böyle memleketlerde topra
ğa müdahale yerindedir, bunlar da yapılmış
tır. Bunlara toprak reformu denmez. Bunlara; 
ekonomik işletmelerin geliştirilmesi için kıstas
ların tayini denir ve bu da yapılmıştır. 

Bize gelelim; alıyorum böyle rakamları, ta
biî sizin elinizdeki de anket rakamlarıdır, be
nim elimdeki de; aynı şicylerdir, yüzde yüz kati
yeti olmayan şeyler bunların her ikisi de. Bizde 
'bakıyorum, 1 ilâ 5 dönüm arasında yuvarlak ola
rak 399 000 işletme var, tüm arazi varlığının 
% 12'sini teşki! ediyor. İşlenen arazi miktarı da 
1 144 000 küsur. 

6 ilâ 10 dönüm arasındaki arazilere bakıyo
rum, 375 000 işletme var, yuvarlak olarak bu da 
% 2'ye yakın, % 1,89. 11 ilâ 20 dönüm arasına 
bakıyorum, arazi varlığının % 4,45 'ini işgal edi
yor; 21 ilâ 30 dönüm arasmdakilere bakıyorum, 
% 6 civarındadır; 31 ilâ 40 dönüm arasındaki
ler yine % 6 civarındadır; 41 ilâ 50 dönüm ara
sında da yine % 6'sini teşkil ediyor. 51 ilâ 100 
dönümü % 23'ü; 101 ilâ 200'ü % 22, yani hülâ
sa olarak, (başınızı ağrıtmayayım) 5 bin dönü
mün üstünde 400 000 dekar arazi var, bunun % 
2,3'ü bütün. Bu da bu. 

Şimdi 'bu strüktür içerisinde diyor ki «Türki
ye'de tasarruf yok, toprak ağaları var.» Bir siya
sî partiye mensup arkadaşım da diyor; «toprak 
ağaları var.» Genel dağılım bu. 

Şimdi burada sosyal adalet ilkelerini sağlaya
cağız. 52 milyon hektarda hiç bir şey yok; fakat 
işlenen arazinin dağılımı bu; büyük işletme, yani 
5 bin dönümün üstünde olan işletmelerin sayısı 
da % 2.5 civarındadır, ama bunun yanında dev
letin elinde 300 binlik, 400 binlik, 500 binlik, 2 
milyonluk çiftlikler var. E, bunları niye veriyor
sun? Bunları da dağıtalım. «Yok» diyor «tohum

luk için lâzım». Daha ne için lâzım? Damızlık 
için lâzım. Dünyanın neresinde tohumluk ve da
mızlığı devlet ıslah 'etmiştir? Devlet 'araştırma 
hizmetleri. Evet, doğrudur; ama devletin, h'ıv 
elit materyalim 'araştırması için gayret göster
mesi. Evet; ama ıslah her daim teşvikle, özel sek
törde olmuştur. Hayran damızlığının geliştiril
mesi de özel işletmelerin, modern işletmelerin 
içinde gelişmiştir. Tohum ıslahı da dünyada mo
dern işletmelerde, öczl sek1 töre dayalı işletmelerde 
gelişmiştir. Bunun aksini hiç biriniz ispat ede
mezsiniz. Bu budur; iki, iki dörttür. Bu budur. 

Şimdi, devletin 'arazisini dağıtmaya gelince; 
devletin arazisi yok şuna lâzımdır, yok buna lâ
zımdır. Orman suyu tutuyor, çayır bunu yiyor. 
Öbür taraftan eğer 1 000 dönümün, 2 000 dönü
mün üstünde iki üç tane işletme varsa., ondan 
sonra, «bunları ben kamulaştıracağmı bu sana 
çoktur.» Niye çoktur? Peki ben bu % 75'inin to
humunu nereden bulacağım? Peki ben bunun 
% 75'inin damızlık ineklerini, damızlık koyunu
nu, damızlık tavukçuluğunu nereden geliştirece
ğim? Nereden geliştireceğim? Eğer, Devlet Üret
me Çiftliklerine, yeni yeni üretme çiftlikleri ile 
Türkiye'yi, 23 ncü madde de ve 22 nci maddede
ki istikametlerde geliştirmek istiyorsan; on'a ya
sak. Onun için, benim arazimi kamulaştırarak ya
pamazsın. Git, devlete ait ormanda, arazide yap, 
ona bir şey demiyorum. Git 'orada yap; ama mut
lak surette rekabet ve seleksiyon imkânına kavuş
mak için, rasyonel bir tohumculuğun' yapılması 
için hakikaten, bu ufak işletmelerde birim saha
dan azamî verime götüren faktörler nedir? Biri 
gübredir, biri de tohumdur. Bunun ikisini birleş
tirdiğin zaman Türkiye'yi % 70 büyütüyorsun. 
Bunlar olmadığı zaman da sürüm sürüm sürünü
yoruz. Mesele bu. 

Peki, ben bu tohumu nereden alacağım, nere
de üreteceğim nerede geliştireceğim? Meksika 
menşeli buğda}< getirdik, (Cansaray bey bura
da) Adana'da tohumluk üretecek çiftçi bulama
dık. İki üç tane çiftliğin dışında münavebe tat
bikatına uygun arazi bulamadık. Böylece bölük 
pörçük olmuş Türkiye'nin ziraî bünyesi. Haki
katen ister sulu saha içerisinde, ister kıraç saha 
içerisinde bünyesini param parça etmiş... Arazi 
toplulaştırması demiyorum, o başka türlü anlaşı
lıyor. Tapulu araızinin hakikaten yeter gelirli iş
letmeler haline gelmesi için kiracılık ve ortakçılık 
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üzerinde durmamızın yegâne sebebi budur. Bu 
imkânları iyi düzenlediğimiz takdirde, zaman 
ölçüsü içerisinde ya ortakçı veya kiracı onu yeter 
gelirli hale getirecektir veyahut 'ta sahibi getire
cektir, kendi sahibolaeaktır. Bu, zaman ölçüsü 
içinde olacaktıı Ama böyle bir nizamda, öyle 
bir sistemde geliştirmen lâzımdır ki... örnekleri 
vardır garpta, sayın hocam bunları çok iyi bilir, 
eşya hukuku okumuş, Landwutseharft denlim, 
çok iyi bilir ve gayet de güzeldir. Bugün Flıube-
reinigııng konusunda girişilen havza amenajma-
nma dayalı ve biraz sonra Okuyacağım yeter ge
lirli modern tarım işletmelerinin kurulması da 
buradan geçti. 

Eğer Almanya'da, Holanda'da, Fransa'da 
ortakçılık ve kiracılık rasyonel bir şekilde geliş
mese idi, orada da ne sanajd gelişecekti, ne de ta
rımında bugünkü ulaşılan birim sahadan âzami 
verime ulaşma imkânı olacaktı. Çünkü hakikaten 
seleküf bir beynin ziraate gitmesinde ortakçılık, 
kiracılık rol oynar. Hakikaten tecrübenin ziraate 
gitmesinde ortakçılık, kiracılık rol oyna m ıştır. 
Ya adam iyi bir ıslahç,?dır, öbürüsü de arazi sa
hibidir; hakikaten' o ıslahını kendi işletmesinde 
geliştirmesinde menaf at görmüştür, sermayesini iş

letmesinin emrine tabi kılmıştır, ıslahtan para ka
zanmıştır veyahut bir diğerinin sermayesi var
dır öbürüsünür arazisi vardır; fakat iyi bir ıs
latıcıdır sermaye ile birleşmiştir, her ikisi de kâr 
etmiştir. Ama bunun neticesinde de her milletin 

.hakikaten kendi 'evolüsyon, kendi gelişme dünya
sı içerisinde temel ekonomik faktör olan ziraatın 
gelişmesinde ortakçılık, kiracılık fevkalâde önem 
taşıyor. 

Onun için diyoruz ki; şu 3,5 milyonun tohu
munu ve damızlık hayvanını mutlak surette se-
lektif bir ölçü içerisinde, rekabete dayalı bir ölçü 
içerisinde temin etmenin yolun modem tarım iş-

• letmelerinin adedinin çoğalmasına bağlıdır ve bu 
adedin çoğaknasındaki kıstas da tıpkı Almanya' 

•daki flurbereinigurg'un, yani ra.um'un içerisin-
• deki araştırmaya dayalı, mahsul patern projeleri
ne dayalı, gübre tüketimleri hedeflerine dayalı, 
tarktör ihtiyaçlarını, orman, çayır ve mera sınır
larını mutlak mânada tayin ve tespit eden bir 
ekonomik, teknik çalışma ile tâbiri caizse sosyal 

"ve siyasal hedeflerin de bundan başka yolda ta
hakkuk edeceğine ben inanmıyorum. Eğer va-

' tandaşm hakikaten çok ekmeğe ihtiyacı varsa ve 

bu temin edilmişse orada sosyal adalet vardır. 
Eğer hakikaten bir yerde elma zaruret halin
den çıkıp ihtiyaç haline gelmişse, orada sosyal 
adalet var. Eğer bir yerde muz hakikaten kitap
larda değil de konsuma başlamışsa orada sosyal 
adalet var; ama sosyal adalet sağlamışsın, Mer
sin'in dağlarını bekletmişsin, 20 dönüm bilmem 
ne vermişsin, yetişememişsin, tâyin ettiğin koo
peratif müdürlerinin raporlarına göre hareket 
etmişsin... Bu, dünyanın hiç bir yerinde bir şey 
geliştirmemiştir. 

O bakımdan modern işletmelerin -müdafaasını 
Bahri Dağdaş, fukara bir çiftçinin oğiu burada 
yapıyor, onların avukatlığını yapıyor diye bir 
şeyi sureti kaüyede reddediyorum. Sebeplerini 
söylüyorum, sebebi şudur diyorum. Kim varsa 
aksini gelsin burada söylesinler... En iyi tohum 
nerede ıslah edilmiştir, en iyi hayvan nerede ıs
lah edilmiştir ve onların devamlılığı nasıl sağ
lanmıştır; ben isim vermek suretiyle, Holanda' 
da böyledir diyorum, Fransa'da böyledir, Dani
marka'da, İsveç'te böyledir, okuduğum İsviçre'de 
böyledir, İngiltere'de, Kuzey Amerika'da böyle
dir. Yani hür ve demokratik nizam içinde yaşa
yan her memlekette bu böyledir. O bakımdan re
kabete dayalı mevcut işletmelere de ben he
nüz daha «»modem», diyecek durumda değilim. 
Fakat hiç olmazsa kendi muhiti içerisinde bu
güne kadar gayretsiz bir Devlet himayesine 
rağmen, bu kadar geliştirdikleri için de ken
dilerine şükran borcum vardır. O bakımdan, 
bu 3,5 milyon, 4.milyon civarında az topraklı 
ve topraksız çiftçinin, yeter gelirli işletmeler 
haline gelinceye kaçlar, ımutlak surette to
humculuğun ve gübreciliğin hakikaten bir hav
za amenaj marnına dayalı bir mahsul paternl ve 
pazarlama organizasyonu, (biraz sonra okuya
cağım onları) ve kredi.teşvik primleri mutlak 
surette bugünden tezi yok, bu kanunun içine 
girmelidir. Girmediği takdirde, 30 sene bir 
.milletin hayatında 30 gün kadar kısadır. 

Ziraatte, bir buğdayı 80 kilodan 130 kilo
ya, 140 kiloya çıkarmak ancak 20 senede, 30 
senjede mümkündür. Pancar verimlini 1 ton
dan 3 tona ancak 46 senede çıkarabiKrsiniz. İyi 
bilir Trakyalılar, değerli arkadaşımın mınlta-
kasıdır Alpullu Şeker Fabrikası; ilk kurdukla
rı zaman omların sahiplerinin de biraz ütopüle-
r] vardı: Çiftlikler tutarız, çiftliklerde üreti-
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riz, devletçilik yaparız demişlerdi. Ürettikle
r i pancar, istihsal ettikleri şekerin fiyatından 
daha pahalıya cılktı. Yıani hani hazan pancarı 
§eker fiyatlarıyle mukayese ederiz, o zaman 
şekeri 30 kuruşa, pancarı 35 kuruşa mal etti
ler. İyi hatırlarlar; kendilerini' bilmem ama 
ağalbeyisi mutlak hatırlar, ben hatırlıyorum, 
Iben orada idim. 1940'larda bu sistemin baM-
Ikaiten gelişmediğini görünce o zaman yalnız 
tohumu dahi kendi çiftliklerinde tutmadılar. 
Özel sektör eliyle pancar tohumu üretimi ve 
özel çiftçiler eliyle pancar üretimine gittik d© 
fabrikalar boş kalmadı. Demin de söylediğim 
gibi 4 dönümlük, 10 dönümlük, 15 dönümlük 
pancar çiftçisi bu tdhuımcııluk ve bu teşvik 
primleri ve taban politikası sayesinde bugünkü 
750 000 - 800 000 Iton şekerin üretilmesinde 
iböyle bir politik görüşün, böyle bir siyasî görü
şün ne güzel imkânlar sağladığının tipik deli
lidir. Tabiî kaynakların özel sektör eliyle ve 
Devlet 'eliyle çalıştırılmasında da hangi ölçüde 
daha çok ağırlığın olduğunu; orman, çayır, 
'mera ile şu 26 milyon özel sektör arasındaki1 

arazi varlığı bunun tipik bir delilidir. Ama 
bu kanun, her şeyi çayır, meraya döndürmeye 
doğru (gidiyor, ama bu kanun hakikaten kol-

' lefetivist bir düzenin ilik tohumlarını bütün gü
cüyle atma gayreti içindedir. Bunu defalarca 
tekrarlıyoruz. 

Şimdi balkınız; plânda yeter değerli modern 
bir tarım işlemesini aşağıdaki şekilde tarif et-
Imektıediir. 

«Modem tarım usullerini uygulayacak» di
yor. «Ehil bir kişi tarafından idare olunan.» 
Sahibi demiyor bakın, dikkat buyurunuz sahi-
ibi deniliyor, ehil bir çiftçi diyor, 

Çünkü kaınunla; «işletmedin mi tevzie ta
l isin diyor, ancak orada tevzi edeceğim mik
tarda sana arazi bulacağım.;» diyor. 

«İşletme muhasebesi tutan, asgarî 6 yıllık 
ibir geliştirme plânı bulunan.» deniyor... Bunla-

. rı getir, vergi versin, doğrudur, hiç karşı 
değiliz. 

«Çiftçiye yılda asgarî 2 000 saatlik iş im
kânı sağlayan ve bu emeğe karşılık çiftçiye, to
humluk ve yem masrafları çıkarıldıktan sonra 

.yılda 10-12 000 dolar gayrisâfi gelir getiren 

. her işletme yeter gelirli işletme sayılıyor. 
Tasarıya geliyoruz; 15 000 lira... 

Şimdi bu yeter gelirli işletme Ortak Pazar 
entegrasyonu içerisinde, Bizim tasarıda 15 000 
lira. Buradadır pamukçular, pancarcılar da 
vardır burada. Ben üç ay giderim, beş nüfus
lu ailemle pancar çapası, pancar sökümü yap
tım mı 15 OıOO'i laillnm, dokuz ay da istediğim 
yerde çalışırım. iSen nereden buldun o ahma
ğı da getirip orada 15 000 lira >gelr getiren 
toprağa bağlayacaksın. Bu mümkün müdür?... 
Bu mümkün müdür?... Giderim, üç ay pamuk 
çapasına, yahut pamuk toplamaya; hem Cavit 
Oral Beyin bulgur pilavıma yerim bedavadan, 
mecburdur bana iyi bakmaya, hem de üç ayda 
15 000 lirasını alır giderim. Nereden buldun 
bunu? O halde, hani az topraklı topraksız 
çiftçiye medar olacağım diye 15 000 liralık ye
ter gelirli işletmeler getiriyorum, bunun mâ
nası nedir? Az topraklı ve toprağı bulunma
yan çiftçiye yeni bir yük daha yüklüyorsun. 
İcat ediyorsun, diyorsun ki az türedin, biraz 
daha çok türe. Mümkün mü bu? Olur >mu böy
le şey? Nerede görüldü bu? Bunun teknikle, 
ekonomiyle ilişkileri ne ? 

Bir dahası şunu söyliyeyim: Eğer hakika
ten bu 15 000 liralık işletmeler fevkalâde çofc-
sa, ilerde hedef tutacağın bu Devlet çiftlikleri
nin mânası ne? O halde üçer dönümlük, onar 
dönümlük Devlet çiftlikleri kur, her biriıniin 
yanma da bunları koy olsun 'bitsin. Mesele 
bu. Bunlar, demagoji değildir, hakikatleri 
belirtmek, arayıp arayıp içini bulup mukayese 
imkânı vermek için bunları arz ediyorum. Ya
ni günün bıı zamanında yüksek huzurlarınızı 
işgal ediyorsam 'duyduğumu, inandığımı söylü
yorum. Tecrübelerime dayanan her şeyimi söy
lüyorum. Bütün dünyadaki ilmî, ekonomik 
tatbikatları ısizilere aktarıyorum. İsterseniz ku
lislerinizde beni kınayın, isterseniz hangi isti
kamette oy verirseniz veriniz, benim saygım 
vardır; ama ben görevinıi yapmış insanın hu
zuru içinde olacağım. Buna inanıyorum ve 
hattâ o kadar saygılıyım ki, bilhassa A. P. li-
lere söylüyorum: Oradan ayrıldıktan sonra ha
zırladığım kanunu sırf o Hükümete, eski şeye 
saygı duyduğum için öntedbirler Kanunu gelin
ceye kadar Parlâmentoya getirmedim. Getirme-
dim bunıı. O saygıyı duydum; ama gerisi size 
ait bir şeydir. Gerisi size ait bir şeydir; ben söy
lüyorum bunu. Ama derseniz «Cami ne kadar 
büyük olursa oilsun imam bildiğini okur.» İste-
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diğini oku... Sen söyledin 'ben de söylüyorum, 
ibeni de miillet dinliyor. 

Bu konuşmamın bir diğer sebebi de; «Hay 
gidi Bahri Dağdaş sen de şu kadar sene Ba
kanlık yaptın, neye bunları yapmadın?» Mil
let duysun diye buradan söylüyorum; bu kanu
nu yapmıştım, getirmiştim. Onun için de söy
lüyorum. Tabiî o kadarını da bana bağışlaya
caksınız, o kadarı da beniiım baklam, olsun. 

Şimdi, meseleleri bu ölçüde değerlendirdi
ğimiz zaman, bir yerde almış adam «2 300 saat 

' işgücü sağlayacak» diyor, 10-12 000 dolar, yani 
180 000 banknot. Bunun içinde de tohumluk 
yok, yemlik de yok. Şimdi bu entegrasyonun da 
şu Tarım Reformu Tasarısıyle biz ortağı olaca
ğız. Rekabet edeceğiz... Öyle şey mi olur? Na
sıl olur bu? Yani bu hesapları yalnız şurada 
oturan teknisyen Ziya Gökalp Mülayim'in dışın
da Türkiye'de bilen yok mu? İşte bak, böyle 
çıkar buııar... Hemen bir ayın içerisinde bunu 
tasarı haline getirip Meclislere sevkedersen, bi
ri de çıkar, ister mahcup ol, ister sen beni mah
cup et... Gönlüm ister ki, (Huzurunuzda beyan 
edeyim) ben mahcup olayım, yerin dibine gire
yim, yeter ki millete saadet getirsin o. Ama ben 
o vazifemi yapıyorum. Mümkün değildir, demin 
okudum; Toprak Reformu yapan hiçbir millet 
payidar olmamıştır. Ya komünist olmuştur, 
Kolhozun ırgatı olmuş, öyle çalışıyor, ziyan 
etmektedir veyahut da aklı başına gelmiştir, he
men «Allah belâsını versin şu komünist partisi
nin» demiştir İtalya'daki gibi. Anlatabildim mi? 
Doğru yolunu bulmuş girmiş flurbereinigung'a. 
İşte kitap burada, o da burada, yazıyor: «1950' 
lerde kandık» diyor. Neydi onun adı, Togliati 
miydi ne Al lalını belâsı, İtalyanm basma belâ 
olan... «Ona kandık, toprak reformu çıkardık, 
nerede ise aç kalacaktık. Sonra hemen döndür
dük Flur-bereinigung'a, havza amenajmamna, 
bölge amenajmanma, gübre developmanma, su
lama imkânlarına, kredi imkânlarına gittik» di
yor. Şimdi İtalya hakikaten sanayileşmeye doğ
ru gitti. Köylüler, verdikleri topraklardan da 
hepsini bırakıp kaçtılar. Bunu huzurunuzda ifa
de ediyorum. 

Bu böyledir, bunun başka türlüsü yoktur. 
Kaldırın, böyle bir kanunu reddedin. Böyle bir 
kanun bizim Parlâmentoya yakışan bir kanun 
değildir. Mustafa Kemal Türkiye'sinin kanunu 

değildir. Mustafa Kemal'in temel felsefesini söy
ledim. Bunun aksine ne söylerse, hepsi yalandır. 
Mustafa Kemal'in temel felsefesi 1924 Ana-
yasasıdır. Bu konuda Mustafa Kemal'in te
mel felsefesi Medenî Kanunumuzdur. Geri
sini nasıl tefsir edersen bana vız gelir. 
Medenî Kanun buradadır, vesikadır. 1924 
Anayasası da oradadır, işte Mustafa Kemal Pa
şa od ar. Onun dışında Mustafa Kemal Paşa yok
tur, onun dışındaki şimal rüzgârı ile dönen ve 
yön değiştiren bir Mustafa Kemal yoktur. Allah 
ona rahmet etsin... Eğer yol aranıyorsa, çizgi 
aranıyorsa işte yol, işte çizgi bu. Bunun dışında 
getireceğiniz her şey, milletimizin değildir. Mil
letimiz benimsemiyor. Milletimiz Cumhuriyete 
inanmıştır, saygısı vardır. Ama, onun dışında 
da dikte ettirmek istediğimiz bir şey varsa, mil
letin örfüne, milletin ananesine, milletin gele
neğine aykırı ise kabul ettirmeniz mümkün de
ğildir, olmayacaktır. Olmayacaktır. Ben pancar
cıyım. Tekrar ediyorum; Konya'da olsun, Amas
ya'da olsun, Erzurum da olsun bir köye eğer 
o güne kadar buğday parası 2 000 lirayı geçme-
mişse, ben pancardan 10 000 - 12 000 lira o 
köyde dört çiftçiye ödedim mi, orada artık mah
sul vardır. Gitmeye lüzum yoktur, o kendiliğin
den gelecektir. Vermeden almak Allaha mah
sustur. Şimdi sen burada toprağı dağıtacağım 
diye kalkmış bir tasarı getirmişsin. Kime dağı
tacaksın, bu getirdiğin rakamların hepsi, o za
manki Komisyon Başkanı, şimdiki Devlet Baka
nının bir açık oturumunda dinledim, diyor ki, 
«İste bana verilenin hepsi bu» (boynunu da bü
küyor) «Böyle dediler ama, bu çıktı» diyor. 

Ama, Türkiye'de 3,5 milyonu toprağa kavuş
turma kaynaklarını da söyledim. Yar, hcmnasıl 
var? O zaman ormanımız da en güzel olacaktı; 
çayırımız, meramız da o zaman en güzel olacak
tı. Ama onlar kolay iş değildir; ter ister, iman 
ister, bütçe ister, kafa ister, kaynakları bulup 
milletin emrine vermek ister. Onlar zor iştir. 
Ama mevcut şeyi taksim etmeyi ninem de yapar. 
Parayı kazan, getir. Hazır teknede ekmek, onu \ 
taksiminde ne var ki... Kolay. Mesele bu, mesele 
bunları yapmak. Getireceksin tabiî, herif taş kı
racak. 

Görüyoruz, her defasında söylüyorum, amon
yum nitrat gübresi verdik, amonyum nitrat 
gübresi istihsal etmeye başladı, Mersin'den kur-
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taramıyoruz. Kayaları deliyorlar, onunla patla
tıyorlar, dinamit yok. Evet, herif vatan yapıyor 
vatan!... Şimdi onları boş bekleteceksin, dinamit 
vermeyeceksin, gübre götürmeyeceksin, toprak 
yoktur diyeceksin, Adana'daki Kağnı Ağanın 
800 dönümünün 300 dönümünü alıp buna vere
ceğim. E, ne oldu!.. Yamalı bohçaya, yeni bir 
yamalı bohça daha... Az topraklı çiftçiyi, daha 
az topraklı çiftçi adedine iblâğ. Tasarı bu. Ama 
altında yatan fikir, diğer maddeleriyle beraber 
bizi % 90 ihtimalle kollektivizme götüren bir 
tasarı. Çünkü öbür kaynaklar devletin hüküm 
vo tasarrufunda. O kaynaklara el uzatmıyor ki, 
onun developmanı, onun geliştirilmesi için bir 
gayreti yok ki inanayım. Mümmüıı değildir. Bun
ları maddeler geldiği zaman da sarahaten söyle
yeceğiz. Ama Yüce Meclis, hakikaten bu tasarı
nın tümü bitip te oklu bittiye getirirse, - Mec
lis gündemine hâkimdir, isterse tümünü birden 
oylar, kanunlaştı da der - o zaman mesele deği
şir. Ama bırakınız maddelerinin de üzerinde 
duralım. Bunların nereye geldiğini deşelim. Bize 
imkân veriniz. Verdiğimiz önergeler iki gün 
içinde tamamlanacaktır deniyor. Ben devlet mi
yim, ben Hükümet miyim, ben bir milletveki
liyim. 

Şimdi ben nereden düşüneceğim ki, Meclis 
bir karar alacak; kanunun tümü konuşulunca-
ya kadar önerge verirseniz veriniz, vermediğiniz 
takdirde önergeniz kabul edilmeyecektir. Bu ne
rede görülmüştür'? 

Şimdi, ben bir kanun teklif çişiyim. Ne yap
tım biliyor musunuz? Gittim, önerge yazdım 
gece yarısına kadar. Tuttum kanunumdan mad
deleri kestim arkasına zımbaladım. Evet, başka 
türlü önerge yetiştirmem mümkün mü? Vicdan
la, insafla kabili telif mi?.. Söylüyorum, böyle 
önemli bir kanunda, Türkiye'yi birbirine düşü
ren bir kanunda bu Meclis bunu nasıl önerir, 
hangi sebep ve saikle?.. Nedir yani, ne kaçırıyo
ruz? Düşmandan mal mı kaçırıyoruz? Kim de
miş bu kanun tasarısı yüzde yüz böyle çıkacak? 
Milletin üstünde yegâne bir kuvvet varsa, o da 
Allahtır, onun dışında hiç bir kuvvet vız gelir. 
Ne münasebet, kim icat etti, hangi baskı kuvve
ti?.. Benim yedi dedemden kalmış mülküme ne 
hakla el uzatacaksın ? Sana o yetkiyi kim verdi ? 
Eğer işgal kuvvetiysen onu söyle, ona bir şey 
demem. Hele söyle de göreyim, o zaman da 
Türkiye'de yaşayabiliyor musun?.. 

Meseleleri bu ölçüden, hakikaten titizlikle 
ele almak mecburiyetindeyiz. Bu, benim 
sanayiimin gelişmesi için de, milletimin saa
deti için de en önemli bir kanun. Sen 
bunu iki saatte oldu bittiye getireceksin. Ni
ye?.. Efendim, işte bu tasarı on aya yakın ko
misyonlarda görüşüldü, oraya bütün milletvekil
lerinin hepsi gitti.. Ne münasebet gitti? Hangi 
milletvekilleri on ay müddetle o kanun tasarı
sını intensif olarak takip etti? Hem de takip et
se dahi, her milletvekili hakikaten kararını ve 
vicdanının sesini, duyacağı zaman buna bir tet
kik imkânı verme hakkı yok mu?.. Nasıl verilir 
böyle bir önerge?... 

Evet devam ediyoruz, şimdi, geliyorum 
Plâna,. 

Plân, «Ayrıca, tarım işçilerinin günde sekiz 
saat çalışmalarını, haftalık ve yıllık izin kullan
malarını, ve diğer sektörlerde çalışan işçiler gi
bi sosyal haklardan aynen faydalanmasını teklif 
etmektedir...» 

«Yeter gelirli ve modern işletmelerin kurul
masında topluluğun malî yardımlardan fayda
lanabilmesi için.. Dikkat edin beyler» - «..Top
luluğun malî yardımlardan faydalanabilmesi 
için çiftçilerin yukarıdaki kriterlere uymaları 
ve âzami altı yıllık bir modernleşme plânı hazır
lamaları gerekmektedir. Böyle bir plânın uy
gulanması sonucu işletmenin üçüncü yılından 
itibaren yeter gelir sağlayacak bir üretim yap
ması..» istenmektedir. 

Şimdi, bir de Ortak Pazara üye olmuşuz. 22 
senelik te bir prespektif vardır. Hatırlarsanız 
ben de bir perspektif yaptım, ama çok alay mev
zuu oldum. Allaha şükür o şimdi bir kıstas ola
rak kullanıyor. Bunların hepsi böyle. 

Şimdi, burada diyor ki; eğer Ortak Pazara, 
yeter gelirli hale gelmek istersen, «Topluluk 
yardımda bulunacak» diyor. Hangi ölçüde?.. 
Muhasebe tutan ölçüde. Hangi ölçüde? Hakika
ten .100 - 120 dolar, 12 000 veya 12 50ü, yahut 
180 000, 190 000 liralık bir üretim gücüne ka
vuşursa. Hangi ölçüde? 2300 saatlik bir işgücü 
yaratırsa. Hangi ölçüde? Teknolojiyi geliştirir-
sen, sana katkıda bulunacağım diyor. Bir de bu 
topluluğun üyesiyiz. 

Şu plân diyor ki ; Ahmağın biridir o, hazır 
kollektivizm varsa Ortak Pazar'a ne lüzum var? 
Oradan gelecek hayır Allahtan gelsin, En iyisi 
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kollektivizmdir; ye iç yat... İleride de gelişirse, 
bir yer de kaparsan, üstünde oturursan, orada 
kalırsın, rasyon budur, dersin olur biter. Öbürü 
emek istiyor, hep peşini takip etmek istiyor. Zor 
şey tabiî." 

Evet, bütün bunlar hakikaten ihııî kıstasla
ra, hakikaten aylarca değil, senelerce üzerinde 
çalışmış, araştırma donelerine dayanan husus
lardır. Ama hemen gidip filân gazetede bir ku
pür okuyup ertesi gün bir kanun haline getirir-
sen mesele böyle olur. Eğer, filân yerde gittim 
duydum, hani bilmem bir hemşehrimin hamam 
gördüğü gibi sarayı gördünse, onu getirip ka-
nunlaştırırsan'o zamanda tabiî gülersin, alay 
edersin, pancar tarlasından geldi dersin, filân 
yere gitti dersin, dersin, dersin... Tamam mı?.. 
Ondan sonra da işte sahipsiz kalırsa ortaklık, 
onun araşma da gelir böyle kollektivizmler gi
rer, üstünü de gayet güzel cilalar. Ondan sonra 
da «Ayağıma yer edeyim, gör ki sana ne edeyim» 
der. Der bunu. Hiç bundan şüphen olmasın. 

«Modern ve yeter gelirli işletmeler ya mün
ferit çiftçiler tarafından veya birlikte çalışmak 
üzere birkaç çiftçinin birleşmesi suretiyle kura
bilecektir. Pek tabiî bu son durumda, işletmenin 
bir şirket statüsünde kurulması gerekmektedir. 
Modernleştirme plânlarında işletmenin bugün
kü durumu...» 

Şimdi insan ister istemez gocunuyor yani. 
Yani tasarıyı okuduktan sonra, hem de kendi 
Hükümetinden böyle bir tasarı gelirse ister is
temez insan ter döküyor, üzülüyor Bir taraftan 
kiracılığı, ortakçılığı kaldıracaksın, öbür taraf
tan 15 bin liralık yeter gelirli işletmelerden bah
sedeceksin, ondan sonra da diyeceksin ki, sos
yal adaleti geliştirdim. Neyi var benim ortak
çılık ve kiracılığımın? İşte o da böyle şirket ku
ruyor. Budur bunlar. Sen bunları biraz daha 
modernleştir, bu 3,5 milyonu hakikaten bugün
kü veriminin 2 misline, 3 misline çıkar, insan 
gayreti vardır. 100 liraya, 500 liraya el uzatır
san, bu gayret 5 000 liralık, 6 OOÖ liralık karşı
lık verir. İşte bunları sağlamak meeburiyetm-
desin. Bütün bunlar duracak; fakat reform böl
gesi geldi mi ortakçılık, kiracılık kalkacak. Ye
ter gelirli işletme de 15 000 liralık olacak. Bu
nun adına da işletme diyeceğiz ve bu da yaşıya-
cak. Bu mümkün mü?.. 

«Modernleşme plânlarında işletmenin bugün
kü durumu, modernleştirmek için alınacak ted

birler ve erişilmek istenen üretim hedeflerinin 
belirtilmesi lâzımdır. İşletmeleri modernleştire
cek çiftçiler, tarımdan vazgeçen çiftçilerden bo
şalan arazilerden de faydalanabileceklerdir.» 

Şimdi, tabiî ki, bu satırlar, böyle okuduğum 
gibi buraya kolay kolay konmamış. Bu satırla
rın her birisi 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 8 aylık 
çalışmadan sonra, araştırmadan sonra gelmiştir 
buraya. Burada hemen böyle kolay okunuyor. 

Şimdi adam ne diyor? Bir kere geliştirecek
sin diyor. Plân, mahsûl paterni yapacaksın di
yor. Sununla neyi, nasıl geliştireceksin? Yani, 
asgarî masrafla âzami verim sağlama, âzami gelir 
sağlama plânını getireceksin diyor. Üretim faz
lalığı deniyor. Şimdi kalkacak, değerli arkadaşı
nım birisi veya Hükümet cevap verirken diye-
cekki entansif işletmeler ufak işletmelerdir ek
seriyetle. Hayvancılık işletmeleri entansif işlet
melerdir. Entansite arttığı müddetçe üretim 
artmıştır. Entansite bir yerde artıyor, doğru. 
Ufak işletmelerde çok artıyor, o da doğru. Hele 
sübvansiyonu verme, hepsi acıdan ölür. ,.Yok 
yok, mümkün değil... Yani, boğaz tokluğuna bi
le gelmiyor. O iş gücünü, o entansiteyi sağlamak 
için verdiği emekle sarfettiği yatırımı toplarsan, 
karşılığında aldığı parayı piyasa rayiçlerine gö
re değerlendirirsen adam aç ölmeye mahkûm. 
Entansite var ama... 

TALÂT KÖSEOLÖU (Hatay) — Âmme hiz
meti görüyor. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Karnım 
doymuyor, entansite var... 

Şimdi, mesele şu : Birim sahadan âzami ve
rimdeki gaye, hem işgücünü doğuracaksın, en 
yüksek prodüktiviteye kavuşturacaksın. (İster 
kendi, ister çalıştırttığm adam) Ondan sonra 
sermayeyi değerlendireceksin, ondan sonra da 
o işgücü ve sermayenin en yüksek verim ve ge
lirini sağlayacaksın ve maliyeti düşüreceksin, 
düşürmedin mi eksisteıız yok. Bu ufak, cüce iş
letmelerin Almanya'da, İsviçre'de, Holânda'da, 
Danimarka'da... Holanda'yı Asutay kardeşimiz 
de iyi bilir, denizin altından çıkmıştır o sular. 
20 hektarlık, 15 hektarlık polderlerdi. 20 hek
tarlık polder bir zamanların modern işletmesiy-
di. Şimdi 150 hektardan aşağı olan dahi koru
muyor. 1 500 dönüm Holânda'da. Şimdi 1 500 
dönümlü arazi Holânda'da yeter gelirli işletme 
olacak, 50 - G0 - 70 hektarlık yeter gelirli iş-
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letıne, G00 - 700 dönümlük işletmelerde işgücü 
ve maliyet unsurlarının asgariye düşmesinde 
kıstaslar bulunacak, biz geleceğiz yeni kanunla 
15 dönümlük, 20 dönümlük, 30 dönümlük, en 
kabadayısı 150 dönümlük, 250 dönümlük işlet
meler kurup ihdas edeceğiz. Hem de bunu bü
yük ölçüde, normal hudutları içine doğru ya
naşmış işletmeleri bölüp parçalamak suretiyle. 
Bu hangi akla hizmettir bilemiyorum? Bilemi
yoruz ve anlayamıyoruz. Ve buradadır, bura
dadır, söylüyorum. 

«Modernleştirme plânları önce üye ülkeler 
hükümetleri Tarım Bakanları tarafından tetkik 
ve tasvibedilecek. Ancak ondan sonradır ki top
luluğun düşük faizli kredilerinden ve diğer yar
dımlarından faydalanmak mümkün olacaktır.» 
Yani böyle bir çalışmanın içine gireceksin. Eğer 
Yüce Meclisiniz, hakikaten biz ilerde Ortak Pa
zar entgrasyonundan vazgeçiyoruz diyorsa, ona 
da bir şey demiyorum. Ama, sadece bu entegras
yonun işbirlikçisi bir millet olarak da ilmin, 
ekonominin ve tekniğin de emrettiği bu düzeni 
geliştirmek mecburiyetindesin. Başka yolun yok. 

Bir taraftan çıkarsın Hükümet Başkanı ola
rak dersin ki, 1995 yılında ziraat kesiminde nü
fusu 15 - 16 milyon düşüreceğiz, öyle dediler. 
22 senelik perspektif içerisinde ziraî nüfus bu 
olacak. Plânda eyle diyor. Bilmiyorum 19 mu, 
16 milyon mu, öyle dedi Sayın Başbakan, öbür 
taraftan da, ziraatte nüfusu çakmak için mev
cut paramparça olmuş, az topraklı çiftçi adedi 
3,5 milyonu geçen, 1 milyon da topraksız çift
çisi bulunan bir memlekette yeni az topraklı 
çiftçiler icadediyoruz. E, bu bir tezattır. Sen, 
«Nüfusun % 70'i» dediğin takdirde, bu kesim
de 28 milyon nüfus vardır. Demek ki, 1995'! erde 
nüfus 80 milyon olursa ve % 70 olarak kabul 
edersek, - o zaman da bu tutuma göre almıyo
ruz - o zaman 80 milyonun % 70'i olan 56 mil
yonunu yine burada tutacağım demek istiyor
sun, bu mümkün değil. 16 milyon da bir ölçüde 
mümkün gibi görünmüyor ama, haydi 56 mil
yona karşılık çok iyidir. Ama, sen 56 milyona 
erişmeden, bugün bunun tedbirlerini almadan, 
yarın alacakmış gibi bunun adedini çoğaltırsan, 
alacağın mümkün değil. O zaman 56 milyonun 
hepsi oraya çakılacak demektir. Getirdiğin bu 
kanunda bunların izlerini görsem inanacağım. 
Hakikaten 1 6 - 1 7 milyona iniyor diyeceğim. 

Gayet tabiî fırsat yalnız onların olmayacak, 
bir gün onlar gibi düşünmeyenlerin de ekseri
yeti bu Meclise gelecektir. O zaman da ormanın 
hudutlarını çizeceğiz, çayır ve mer'anm hudut
larını da çizeceğiz. Göreceklerdir, analar ne 
oğullar doğuruyor, az topraklı çiftçiler nasıl 
yeter gelirli hale geliyor. Allah'a şükür millet 
ölmemiştir. O kadar çok Bahri Dağdaş'lar, o ka
dar çok Cavit Oral'lar daha yetiştirecektir. O 
bakımdan ümidim tamdır. Ondan dolayı hiç 
kimsenin tereddüdü olmasın. O rakam ilmî bir 
rakamdır ve doğrudur. 

Bizim de yaptığımız hesaplara göre yeter 
gelirli işletmeler, 30 ton taban olarak kabul 
edildiği takdirde ve modern işletmelerin geliş
tirilmesi neticesinde 1980'lerde, 1990'larda 16 -17 
milyon tarım nüfusunun ancak insan haysiyeti 
ne yakışır ve milletiimzin bütün beslenme em
niyetlerini gelişen teknolojinin ışığı altında te
minata alacağına ben inanıyorum. O rakam doğ
rudur; fakat, o rakamın gerçekleşmesi için bu 
kanun doğru değil. Bu kanun evimi yıkıyor, 
bu kanun uzun vadeli bir kanun. Eğer içinizden 
biriniz çıkıp diyorsanız, ki bilmiyorsun, her hal
de onu da diyenler olacak. Bu, tenkitlere 
uğradığı zaman; «Canım, hele bir seçimi kazana
lım, gelip biz onları değiştiririz» diyenler okJbi-
lir; ama değiştiremezsiniz. Kolay kolay olmaz, ka
rıştırmayın. En doğrusu, reddedin. Taahhüdü
nüz vardır, felsefenize uygun bir kanun getirin. 
Eğer reddetmiyorsanız, değişiklik önergeleri il (i 
temel felsefenize uygun bir şeklin içine itin. Alı
nız ve tetkik ediniz ve öyle 3 - 5 günün içinde şu 
hacimde bir kanunu çıkarmak gayreti içinde bu
lunmayın, doğru olmaz. Millet Parlâmentomuzu 
ayıplar, hem çok ayıplar. 

«Topluluk, düşük faizli kredilerden ve diğer 
yardımlardan faydalanmak» yalnız daha evvel de 
değinildiği üzere arazi ve irat hayvanları muba
yaasında düşük faiz uygulanmayacaktır. Zira, 
Mansholt Plân; esas itibariyle ziraat arazisinin 
daraltılması ve süt üretiminin azaltılmasını he
def tutmaktadır. Heı'kes gider Mersin'e, biz gide
riz tersine. Biz deriz arazi yoktur, herif br.lm 
sahada teknolojisini o kadar ileri götürmüştür ki, 
nerede ise... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Mersin' 
de havalar çok güzel. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Espriniz 
çok güzeldi, teşekkür ederim. 
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Bundaki kasıt şu : Tarımı ve tarımda birim 
-•sahadan azamî verimi >o dereceye getir 'ki, ziraat 
-arazisi sende bir problem olmasın. Yoksa, arazi 
•edinme kredileri 'bizde maalesef gayet tabiîdir. 
Biraz sonra tarımın gelişme periyotları 'konusun
da çok değerli bir dünya uzmanının da burada 
.görüşlerini ifade edeceğim. 

Hangi periyotlardan geçirildiği takdirde, ara
zinin hangi değerleri değiştirildiğinin tipik mi
sallerini orada da veriyorlar. 

Demek iki, bizim ortağı bulunduğumuz Ortak 
Pazar Topluluğu tarımda marjinal, ufkî geliş
meyi çok evvelden katetmiştir. Verdikal geliş
menin de artık zirvesine çıkmıştır. Yani 15, 20, 
30 katlı apartmanlara gitmiştir. O derecede tek
noloji ve kredi imkânı ve pazarlama imkânı sağ
lamıştır ki... 1950 Almanyasmda, 1950 F '̂j?lisa
nında (bir bardak süt ancak hastaya 'gidiyordu. 
Harp sonr asıdır, natırlarsınız. Fransa'da 'kedi eti 
yeniyordu, hem de esir Fransızlar ölü kedi eti yi
yorlardı. Ben harbin içinde orada olduğum için 
(bunları gayet iyi biliyorum. 1941, 1942'den 1950' 
ye 'kadar içerisinde yaşamış bir arkadaşınız ola
rak söylüyorum bunları. 

1940'larda, 1.945 Uerde orman fidanlıkları sö
külmüştür. Fidan yetiştiren müesseseler bezelye 
yetiştirmek için, marul yetiştirmek için fidanlık
ları dökmüşlerdi. Bedeli ne olursa olsun açlık 
vardı. Adam teknolojiyi o derecede geliştirdi ki, 
bugün o daracık arazi kendisine çok geliyor. Bu 
kanun işte buraya götürüyor mu? Demin de söy
ledim, konuşmamın başında da işaret ettim, de
dim ki, «var mısın, 11 - 12 milyon hektarı yeni
den ısulamaya, 25 milyon ton gübreyi getirmeye, 
30 milyon ton gübreyi getirmeye, değerlendirme 
müesseselerini kurmaya,' muhafaza tesislerini 
kurmaya, milletle elele, gönül gönüle çalışmaya? 
İşte imkânlar ela çıkmıştır, Ortak Pazar enteg
rasyonu... Ama hakikaten bu arazi daraltması, 
ziraatten çıkartması uzun zaman sürecek mi? 
Sürmeyecek. Orada da sürmeyecek. 

Aslında bugün maliyetlerin düşürülmesi ve 
dış pazarla rekabet etmesindeki gaye, bundan 10 
sene evveldi, 5 sene evveldi, Şeker stoku vardı, 
şüt gölleri vardı; fakat et stoku elinde kalma
mıştı. Eti geliştirmek için ayarlıyor, dondurucu 
ekonomi içinde değil ki, diri jant ekonomi, 'gü
dümlü bir ekonomi içinde değil ki, seyyaliyet sa
hibi. Ama bu araziyi de ne elinden alırım, ne de 
kamulaştırırını. Öyle bir hüküm yok . 

Eğer arazi edinmek istiyorsan, sana, öbürle
rinde olduğu gibi, faizsiz el tutmam ama, burada 
% 2 faiz ile veririm, yine arazi al. 2 sene sonra, 
biraz evvel de belirttiğim gibi dünyada tükenen 
buğday stokları, dünyada tükenen et stokları, 
dünyada tükenen şeker ve pamuk stokları dolayı-
sıyle bunlara yine işletmelerdeki maliyetleri 'dü
şürtmek için arazi edinme kredilerini faizsiz ola
rak vereceklerdir. Elbette vereceklerdir, hem de 
3 - 5 sene sonra 'artık Alman ekonomisinde., Fran
sız ekonomisinde, Danimarka ekono'misinde öyle 
bol bol istediğimi yer, istemediğimi yemem değil, 
yine kıymalık ete fit olacak bir duruma gelecek. 
Çünkü, nüfus artıyor. İstatistikler bunu göste
riyor. 

O bakımdan diyorum ki, hem sanayimizin ge
lişmesi için, hem Ortak Pazar entegrasyonun da 
yeter ıgelirli işletmeleri ve modern ekonomik iş
letmeleri temel 'hedef alacağız. Temel hedeftir. 
Bu kanun onu getirmiyor. Bu kanun, yeter gelir
li, yani bir Ortak Pazar anlayışı içerisinde, bir 
ekonomik nizam içerisinde, bir yeter gelirli işlet
me prensibini getirmiyor. Asgariden 30 tonluk, 
Benim kendi teklif ettiğim tasarıda 30 ton asga
ridir ama, hükümet kararı ile yeter gelirli işletme 
60 tondu. Bizim ekonomik konjonktürümüze gö
re, ekonomik durumumuza 'göre oldukça bölün
memesi icap eden bir parçadır. Bu azımsanmıyor, 
ama ileride ekonomimiz geliştiği müddetçe biz 
de onu 120 bine çıkaralım. Öbür taraftan da mo
dern tarım işletmeleri kuralım., Yok başka mil
leti teşvilk etmenin yolu, öbür yol kolhozdur, 
öbür yol kolektivizmdir, öbür yola hiç bir in-
put tatbik etmek mümikün değildir, geliştire-
mezsin, rekabeti kaldırıyor, tecrübeli adamı 
kaldırıyor, sermayeyi kaldırıyor ortadan, teşvik 
etmiyor, bizi acılığa sürüklüyor. Bu yol, o yol. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, Ortak Pa
zar entegrasyonu üzerinde durmanın bir diğer 
sebebi; elbette ki bu benim biraz da zaafımı ola
cak, çünkü aşağı - yukarı bu paralelde 1968'ler-
de bir tarım reformu tasarısı hazırlamıştım -
Ortak Pazar entegrasyonu bünyesi içinde 1969' 
lardan sonra geüşmüş olunca beni teyit yönün
den biraz daha ferahlandırıyor, biraz daha me
suliyetini aldığım bir parti veya bir topluluğu 
yanlış yola sevk etmemek için bir gayret göster
diğimin ispatı olduğu içindir ki bunları bura
da, huzurunuzda hem Yüce Meclisin Ortak Pa-
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zar entegrasyonu yönünden giriştiği teşebbüsle
rin memleketimizle olan üişkiler'iıni irtibatlan-
dırma yönünden, hem. de Ibu tasarıyı hakikaten 
eğer elimizden gelebilirse şu istikamette hir ro
taya doğru itme bakımından bilginize arz et
mek istiyorum. 

Bir konuya daha (değinmek istiyorum : O da 
üreticilerin teşkilâtlanmialsı .konusudur. 

Mansholt Plânı, tarım ürünlerinin pazarlan-
masında üreticilerin gitgide artan bir sorumlu
luk yüklenmelerini öngörmekmektedir. Bu mak
satla üreticilerin, ürün grupları itibariyle bir
leşerek, kooperatifleşerek 'bütün pazarlama iş
lerini yürütebilecek tarzda teşkilâtlanmalarına 

* Ibüyülk lönem. vermektedir. Ayrıca, hükümetle
rin zamanla fiyat garantisi sisteminden tama
men ellerini çekmeleri ve bu işin üretici birlik
ler tarafından yürütülmesi istenmektedir. Bun
dan başka tarım ürünlerinin üretimle, talep 
arasında yeterli bir denge kurmada bu mak
satla gerekli tedbirleri almada ve uygulamada 
bu birliklerin sorumlu olması teklif olunmak
tadır. Plân üreticilerin 'teşkilâtlandırılmalarını 
ve bütün pazarlama işlerini yürütebilecek ka
pasiteye ulaşmalarını temin 'için gerekli mas
raflarının % SO'unun FOG^dan karşılanmasını 
teklif etmektedir. Yani, çiftçi birliklerinin, çift
çi organizasyonunun, hani şu özel ısektör şek
lînde organize olmasının, dış ve iç pazar etüt
lerinin bizzat çiftçi (birlikleri üreticilerinin ha
kikaten kendi menfaatlerini, geleceklerinin em
niyeti yönünden garanti etmek, hirbirlerine te
minat olmak için Mansholt Plânı da koopera
tifçiliği, çiftçi birliklerini, çiftçi birliğidir, koo
peratifçiliği tercüme olarak almışlardır oraya, 
teşkilâtlanmadır daha doğrusu., Ki nitekim bir 
çok verrein'ler ferbantlar isminde geçer. Bun
ların hiç 'birisi de kooperatif değildir; çiftçi 
teşkilâtlarıdır. Pazarlama işte1?.. Grene! şartlar 
da, yani kooperatifler de vardır ki tipik Rai-
fayzınıhdır. öyle kooperatifçilik ve böyle bir 
çiftçi teşk'ilâtlandiMİmasınm elbette ki arzusu 
içindeyiz. Ama müsaadenizle, Devletin müdürü
nü dahi tâyin edemeden yetkisi olmayan bir 
.kooperatifçiliğin adına da başka kooperatif der
ler. îşte milletlimiz bunun da karşısında ola
caktır. 

Bunların hepsini şu ölçüler içerisinde ifade 
ediyorum; elbette iki bizim görüşlerimiz, öğle
den sonra iki saatten beri yaptığım izahat 

C.H.P.'nin görüşünün tam 180 derece tersidir» 
180 derece tersidir. C.H.P., şu kanundaki top-
raik dağıtımını dahi az görüyor. Diyor ki ; «sa-
ısibine bırakılacak arazileri fazilasıyle bırakmış
sın, ibunlar kapitalisttir.» Tamamen 'bünye tah-
rilbedici hir görüşün içindedir. Tamamen cüce-
işletmeye gidiyor ve ondan sonra da nereye gi
deceğini bilmiyorum. Bu görüşün içindedir. 

Bizim! müdafaamız, tekrar ediyorum yüksek 
huzurunuzda, yeter gelirli ve ekonomik ünite
lerin geliştirilmesi istikametindedir Bol igübre-
nin, bol traktörün, iyi pazarlamanın, hür irade
ye dayalı çiftçi teşkilâtlandırılmasının yönün
dedir. 

Yani öyle zannediyorum M, TRTMn değer
li mensupları sabahtan ıberi ifade ettiğimiz bu 
görüşlerimizi, hakikaten o paralelin İçinde iki 
satırla igeçştirirse, Yüce Meclisin huzurunda 
elim yakalarında 'olacaktır. Bu konuşmaları
mın temel ilkeleri ana görüşlerimiz öyle zanne
diyorum zabıtlarda mevcuttur, alacaklardır, 
Nasıl İki burada, bir ısözlü soru münasebetiyle 
her parti ile dakikalarca meşgul oluyor ise, be
nim bu konuşmamı iki dakikada, üç dakikada 
geçiştiremez sayın TRT. Bu kadar ter döktük
ten sonra bu görüşlerimizi aynen verecektir. 
Söylüyorum temel ilkelerini. Yoksa, iki cüm
le ile «C. H. P. de, D. P. de tasarıya karşı çık
tı» şeklinde bir ifade kullandın mı elim yakan
da. olur TRT! Onu söyleyeyim sana, tamam1: 
mı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — TRT 
tehditle iş yaparsa, biz de aynı şeyi» yaparız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — ister yap, 
ister yapma. Ben 'görüşlerimi söylüyorum. Çikl 
sen de ısöyle, seninlkini de yazsın, tamam mı T 
Tamam. 

Ben Türkiye için 'bir partinin görüşünü ifa
de ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Netice olarak şunu söylüyorum: Bu kanun 

tasarısı hiçbir ekonomik fayda sağlamıyor.. 
Aksine ekonoımilmizji ve ziraatimizi mutlak mâ
nada bir kaosun içine itiyor. Bu kanun ta
sarısı, güdümlü bir ikoopera^çiliğiın, içine iti
liyor. 03u kanun (tasarısı Devleti, Büyük öl
çüde işveren müessese haline getirip, ilerdeki 
hedeflerinde Devlet çiftlikleri ve kollektitvizmiı* 
bütün nüvelerinin temelini atıyor, diyorum. 
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Bu kanun tasarısı, Türk çiftçisini hakika
ten değil saadete, refaha götürme; aksine, 
mevcut durumu daha da kötüleştirecek, yeter 
toprağı olmayan çiftçi sayısını daha da çoğal
tacak ve anlları daha çok ekmek, daha çok eıt 
peşinde koşturacaktır. 

Tekrar ediyorum, bu kanun tasarısı bir re
form niteliğini, taşımıyor. Reform, bir ıslâ
hattır, bir geliştirme işidir, bir saadede, refa
ha götürme işidir. Üretimi ve geliri bugünkü 
durumun iki misline, üç misline, beş misline 
çıkarma işidir. Bu kanunda bu yoktur. 

Bu kanun, gerek 22 ve 23 ncü .maddelerin
de ve gerekse kiracılık, ortakçılık ve sulama 
konularında verdiğim örneklerde de büyük öl
çüde bir dolktrikıer hedefin temelini teşkil edi
yor. 

Bu kanun, diğer maddei mahsusları geldi
ği zaman da söyleyeceğim gibi, istimlâklerde 

getirmiş olduğu esaslarla Devleti bir nevi ga-
ısıpv,ı sıfatının içine itiyor. Bir nevi, bedelle 
değil de gaspetmek yoluyla araziye el koymak! 
suretiyle bir kamulaştırma politikası getiriyor. 
Bu da ne Anayasa ile, ne Anayasa hukuku
muzla, ne de milletimizin inançlarıyla bağdaş
tırılacak bir durum değildir. 

Şimdilik mâruzâtımı burada bağlıyor, Yü
ce Meclisi sevgiyle selâmlıyorum. (D. P. ve A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —Sayın D. P. Sözcüsü igörüşme-
le-rini mesaimizin bittiği dakikada sonuçlandır
mış bulunmaktadır, o bakımdan teşekkür ede
rim. 

Çalışma süremizin bitmiş olması hasebiyle, 
14 . 5 . 1973 Pazartesi saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanımla saati : 20.02) 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

107 NCİ. BİRLEŞ/İM 
10 . 5 .1973 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• T. ]>. M. Meclisi Saymanlığının Ara
lık 1972 Ocak, Şubat .1973 ayları hesabına ait 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/26) OS. (Sayısı : 881) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR; VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 1.0 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 MCİ maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 4. —- Topntak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonla rindin seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon rapora (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

IV 
A - HAKLARTNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 

(X) Açık oya sunulacak işleri qösterir. 



4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 neü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna •geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teiklii'i ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721 'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10. 7 . 1972 ve 1 .2 .1972) 

4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
30 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 38Ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 . 1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih. Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunumun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 
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9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununum 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
halikında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi Işgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. —• istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısr : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 



ek) (Dağutma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
iti, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo- • 
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23.. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile îçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve' 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'ın özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
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raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 ııci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'dcn doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarımı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) OS". Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Haeısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçiine'nıin, Toptancı halleri kanun 
teklifi erine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü, hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osmaın-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
169'6'ya ek) (Dağıtıma tarihleri : o . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1071 ve 14 . 4 .1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Cösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. İSayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 



kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 

Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3?er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili . Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
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üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825. 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıf] 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1 .12 . 1972) 

13. — 14 . 7 / l 9 6 5 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nei ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 21.6.1.971, 9.12.1.971 
ve 1 . 12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ye Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağılma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 .1972) 

19. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt '3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtli 
Ali Rıza oğlu Teslime'd en doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet özcaırm ölüm. cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 . 1.1971, 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27' Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun 1 aşarisi ve Bursa Milletvekili 
Kasım önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağı!, m a tarihi: 14 . 12 . .1972) 



24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asııtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412ye 1 nci ek ve 412ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Va.zii'ı; ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'c 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

20. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 .1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Oöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıh 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 . 1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri i 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34 .— İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l 'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, öilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in öiüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 



Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 ncd ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu, (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 ncd 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angrnın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkmdaJki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi haMkmda kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 noü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 3 . 1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. —• Ali Sırplı ioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affma dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milfetveklli Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ncd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kaimi edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı :, 235'e i nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 1.1 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu" 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 

2 3 . 2 . 1 9 7 3 ) 

47. — Anka fa Milletvekili Suna Tura! ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, İ l l i sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı-



rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Erean Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Flân komisyon
ları raporlan (.1/536) (S. Sayısı.: 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı :863) (Da
ğıtma tarihi :29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ille 
Helanda Krallık Hükümeti anasında Hava Ulaş

tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı-
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevleri 
35 blok B - 18'da oturan Rahmi Kızı Penbe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair .kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek ^bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili. Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. —• Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
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Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 6.5. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun .teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'm, 
C. .Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada

şının, Hatay M'iMetvekdli Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüllesin, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Grörıevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 .1973) 

» « , . . • • — • • <mm* 

(Milet Meclisi 107 nci Birleşim) 



Donem : 3 A A i 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O O I 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1972, Ocak, Şubat 1973 
ayları hesabına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
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Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme 3 . 5 . 1973 

Komisyonu 
Esas No. : 5/26 
Karar No. '14 

Yüksek Başkanlığa/' 

6 622 098.69 Aralık 1972 başında bankada mevcut para. 
-fi -51 777 587.55 Aralık 1972, Ocak, Şubat 1973 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

58 399 686.24 Toplam. 
(44 779 775.86 Aralık 1972, Ocak, Şubat 1973 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

13 619 910.38 Mart 1973 başında bankada mevcut para. 
T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1972,, Ocak - Şubat 1973 aylarına ait hesapları ince

lendi. 
Aralık 1972'de Ziraat Bankasındaki 6 622 098.-69 liralık mevcudu ile Aralık 1972, Ocak, Şubat 

1973 aylarında Hazine'den 51 777 587.55 lira almamak Bankadaki hesaba yatırılan m/eblâğın 
cem'an 58 399 686.24 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 44 779 775.86 lira tenzil edildikten sonra 
Mart 1973 başında bankadaki kasa mevcudunun 13 619 910.38 liradan ibaret olduğu ve Sayman
lıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 

Denetçi 
Ordu 

Hamdi Mağden 

Çanakkale 
Mustafa Çalıkoğlu 

Sözcü 
İstanbul 

Tekin Erer 

Adana 
Fazıl Güleç 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Kâtip 
Konya 

İhsan Kabadayı 

Burdur 
Ahmet Çüoğlu 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Kars Yozgat 
Kemal Kaya Neşet Tanrıdağ 




