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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başbakan İsmet İnönü; sesinin kısıklığı se
bebiyle, Hükümet Programım Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısının okumasını teklif etti 
ve bu istek tasvibedildi. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ke
mal Satır Hükümet Programını okudu. 

Hükümet programı üzerindeki görüşmelere 
3 Ocak 1964 Cuma günü saat 10,00 da başlan
ması kabul edildi. 

3 Ocak 1964 Cuma günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Enver Aka 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Nevzat Sengel 

SORU 

1. -
Yazılı soru 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı Ulav'-
ın, Kıbrıs olaylarına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/123) 

GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
I. — Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yar

gılama usulü ve disiplin suç. ve cezaları hakkın
daki kanım tasarısının Millet Meclisince kaibul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1 /548; C. Sena
tosu 1/314) ('S. Sayısı: 368) 
3. — 3 . 1 . 1964 tarihli 23 noü Birleşime ka

tılmayan üyeleri gösterir yoklama tutanağı 
1. Emlin A ç a r (/Maııjilsa) 
2. ıCöva't Açılkalın (Cumlhuıibaışfcanınca 

S. Ü.) 
3. iSalbdhaıttlkı Adalı (Bialtay) 
4. Şevket Akyürek (İstanbul) 
5. Zeki Arsan (Corum.) 
6. Hidavet Aydmer (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) 
7. Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 
8. Suphi Batur (Sinop) 
9. İzzet Birand (İzmir) 

10. Ömer Lûtfi Boealı (İzmir) 
II . Şevket Buladoğlu (Trabzon) 
1(2. Otaman Cövjdelt Erkult iOMütaihiyia) 
13. Tevfik İnci (Zonguldak) 
14. Enis Kansu (İzmir) 
15. Bsalt Malhmult K a r a k u r t (Urfa) 

Ü.) 

Ü.) 

1)6. ıHaımld'i Oğuı^bıoyloğlrt (iBallılkielsiır) 
17. Ahmet Onar (Konya) 
18. Talât Oran (Bilecik) 
19. Kâzım Onbay (Cumhurbaşkanınca S. 

20. Cahit Ortaç (Bursa) 
21. Necati özdeniz (Cumhurbaşkanınca S. 

I 

22. Mehmet Şükran Özkaya (Tabiî Üye) 
23. Ki fa t Öztürkçine (İstanbul) 
24. Halit Sarıkaya (Çanakkale) 
25. Nurullaıh Esat Sümer (İstanbul) 
26. Sabri Topçuoğlu (Bingöl) 
27. Berç Turan (İstanbul) 
28. Gavsi Uçagök (Ej&işehir) 
29. Nüvit Yetkin (Malatya) 
30. Muzaffer Yurdakuler (Tabiî Üye) 

Yukarda adları yazılı sayın (30) üye Cum
huriyet 'Senatosu Genel Kurulunun 3 . 1 . 1964 
tarihli (23) ncü Birleşimine katılmadıkları tes-
bit edilmiştir. 

3 . 1 . 1964 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

'Nevzat Sengel 

Kâtip 
Yozgat 

Neşet Çetintaş 



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

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER ; Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Neşet Çettintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeni İçtüzük mucibince yokla
ma defteri imza edilmek suretiyle yoklama yapı
lacaktır. Lütfen defteri imza buyurun. 

1. — Başbakan tsmet İnönü tarafından teş
kil olunan Bakanlar Kurulunun programının 
görüşülmesi. 

BAŞKAN — 15 üye söz almıştır. İlk defa 
partileri adına söz alanlara söz vereceğim. Mil
let Partisi adına Sayın İzzet Gener buyurun. 

MİLLET PARTİSİ ADINA İZZET GENER 
(Niğde) — S ay MI Başkan, muhterem arkadaş
lar, Millet Partisi Senato Topluluğu adına 
Üçüncü Karma Hükümetinin programı ile il
gili görüş ve dilekleri arz etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Asıl konuya girmeden önce, memleketi bu
günkü merhaleye ulaştıran Birinci ve İkinci 
Karma Hükümet tecrübelerimin verdiği sonuç
lar üzerinde kısaca durmayı faydalı ve lüzum
lu görmekteyiz. Bu sonuçlar, tenkid ve dilek
lerimizi değerlendirmeye ve istikbale matuf 
ümitlerimizin ne derecede tahakkuk edebilece
ğini tesbite yarıyacak ve yolumuza ışık tuta
caktır. 

Birinci 'Karma Hükümetin muvaffakiyeti, 
İhtilâlden çıkmış bir memlekette Anayasanın 
mutlak hâkimiyetini tesis etmek ve demokra
tik rejimi yerleştirmek, aynı zamanda da, 
geçmiş hâdiselerin ve mücadelelerin birbirin
den ayırdığı ve uzaklaştırdığı kütleleri birbi
rine yaklaştırmak ve kaynaştırmak gibi önemli 
mânevi temellerin kurulmasına bağlı idi. Eko
nomimizi tahrip ve gelişmemizi köstekliyen is
tikrarsızlık ve itimatsızlık, ancak bu temelle-

(Defter imza edilmek suretiyle yoklama ya
pıldı.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

rin tesis ve takviyesiyle bertaraf edilebilirdi. 
Birinci Karma Hükümet; itidal, temkin ve 
vatanseverlik örneğini vermiş olan muhalefe
tin gayret, destek ve yardımına rağmen, bu 
hedeflere ulaşmayı mümkün kılamamıştır. Hü
kümete vücut veren siyasi partiler maalesef 
huzur bozucu hâdise ve tahriklerin belli başlı 
kaynakları olmuştur. Bu davranışlar karşısın
da Hükümetin dinamik, enerjik ve basiretle 
hareket ettiğini görmek de mümkün olama
mıştır. Hükümet, hâdiselere takaddüm edip 
tedbir alması yerine çoğu zaman hâdiselerin 
peşinden sürüklemiş ve işi oluruna bırakmış
tır. Hattâ Koalisyona, katılan partiler arasında 
bile bir ahenk ve tesanüt sağlanamamıştır. 

Hulâsa bu tecrübe devresinde, Türkiye'
mizde demokratik rejimin yaşayıp yaşamıyaca-
ğı, içte ve dışta bir endişe ve münakaşa ko
nusu olmakta devam etmiş, huzur ve güven 
her gün biraz daha bozulmuş, rejime taallûk 
eden bir kısım kanunlar müstesna, memleketin 
hiçbir temel meselesine el atılamamıştır. 

İkinci Karma Hükümet tecrübesine gelince; 
bu Hükümetin programı ile, Birinci Karma 
Hükümet programı arasıtıda açıklık ve kesin
lik bakımından bir fark müşahede edilememiş
tir Programın muhteva ve mahiyeti bakımın
dan da esaslı bir fark görülememiştir. Bu 
programda yer alan toprak reformu, vergi 
reformu gibi hayati meselelerin ne suretle ger
çekleştirileceği, hudut ve şümulleri ve vasıta
ları hakkında programda tek bir işarete bile 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 177 — 
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r.aslanmamıştı. Sadece bu reformların yapıla
cağı va'di ile iktifa edilmişti. 

Program bu karakteri ile müphem teşhisler, 
dilekler ve mücerret vaatlerden ibaret bulumı-
yordu. 'Bu hususlar o zaman partimiz grupları 
tarafından her* iki Mecliste tenkid edilmiş, 
programların politik, ekonomik, sosyal ve 
kültürel yaraların tedavisi ve gelişmemizin 
sağlanması için lüzumlu tedbirlerin neler oldu
ğunu ve bunların işleyiş ve tahakkuk ettiri-
lişlerinin nasıl olacağının gösterilmesi ve tev
hit edilmesi gerektiğini belirtmiştik. 

Bu Hükümet tecrübesi de, bize bekledikle
rimizi getirememiş ve zaman zaman Kabineye 
dâhil partilerin bakanları arasında Kabinede 
huzuru bmzan hâdiselerin vücut bulmasına yol 
açılmıştı. Koalisyona giren partilerin müşterek 
bir hedefe yönelmeleri ve bu hedeflere ulaşıl
masında da müşterek bir ruh havası içinde ça
lışmaları gerekirken zaman zaman patlak ve
ren anlaşmazlıklar, huzur ve güvenimizi sağ-
lıyamamış, gelişmemizi de frenlenıiştir. Ken
di iç bünyesi içinde ahengi, birlik ve bera
berliği tenis cdemiyeıı bir kabinenin ana dâva
ların tahakkuku yolunda başarısız kalması tabi
idir. 

Bilhassa bu koalisyonun sona erişi, siyasi ha
yatımızda bir eşi görülmemiş hislerin ve kötü 
şartların etkisi altında cereyan etmiş bir zaıf 
örneği olarak gösterebilir. Kabine Başkanının 
Amerika'da memleket meseleleri ile ilgili temas
larda bulunduğu sırada, ona kuvvet kaynağı ola
rak ayakta durması gereken kabineye dâhil par
tilerin sabırsız, itidal ve temkinsiz davranışları 
içte ve dışta büyük tepkiler yaratmıştır. Başba
kanın dönüşünden sonra sükûn ve itidal ile ka
rar verilmesi yerine küçük hesapların etkisi al
tında acele ve fevri kararlar alınmıştır. 

Aziz arkadaşlar; 
Dünkü Hükümetlerin olduğu kadar bugün

kü Hükümetin de esaslı vazifesi; demokratik re
jimi yerleştirmek ve yurtta maddî ve mânevi 
huzuru sağlamak olmamdır. 

Tarafsız bir iktidarın ana şartlarından biri, 
Devletin yukarı kademelerinde vazife görenlerin 
samimi olarak bu zarureti kabul ötmeleridir. 
Hükümet, programında idarenin tarafsız işi ive
ceğini sarahaten belirtmelidir. Birinci ve ikinci 
Ka rnıa Hükümet devirlerinde, yukarı kademe- I 
nin partizan zarfların etkisinden kurtulamadık-
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lanın gösteren icraata sık sık tesadüf edilmiştir. 
Partizanlığın ortadan kaldırılmasının ilk şartı 
baştakilerin bu görüşe uymamalarıdır. 

Hükümet programında yer alan çeşitli vaitle-
rin, bilhassa finansmanla ilgili olanlarının yer
lerine getirilebilmesi, Meclise1 sunulmuş olan 1!)(J4 
yılı Bütçe tasarısındaki imkânlara bağlıdır. Bu 
imkânların sınırını aşan vaitlerin ciddî ve sa
mimî telâkki edilmesi mümkün olamaz. Bu se
beple bu çeşit, konular üzerinde fazla durmıya-
cak ve görüşlerimizi 1!)()4 yılı Bütçe tasarısının 
müzakeresinde tafsiJâtiylo arz edeceğiz. Mem
leket ini izin maddî ve mânevi sahada, yükselmesi, 
sosyal ve ekonomik gelişmeler şüphesizdir ki, 
cehalet ve sefaletle yapılacak mücadeleden elde 
edilecek sonuçlara bağlıdır. Her ne kadar Hü
kümet programında bu mühim meseleye temas 
edilmiş ve bu alanda yapılması Öngörülen işler 
sıralanmış ise de, bunların hangi yollarla ve 
usullerle ve ne gibi imkânlarla başarılacağı yo
lunda hiçbir işarete ve kayda raslanmam ıştır. 

Muhterem arkadaşlar: 
Memleketimizin içinde bulunduğu ekonomik 

ve sosyal şartlar, huzur bozucu tahrik ve pro
pagandalar için çok müsait bir zemin hazırlamış 
bulunmaktadır. Bilhassa son zamanlarda teh
likeli bir hal alan sol cereyanların yerleşmesine 
ve kökleşmesine müsaitdolan bu zemin mutlaka 
ve süraltle ıslalh edilme']diir. Beş Yıflflrk Kalkınma 
Plânında hedef aldığımız sosyal, ekonomik ve 
kültürel gelişmelerin tahakkuk ettirilmesi ön 
plânda yar 'akııaJlıdiir. Hürtriiyet içinde 'kalkınma 
politikası, ferdî mülkiyete ve özel teşebbüse Ön 
plânda yer vermek zorundadır, tktisadi faali
yetleri devletleştirmede ileri giden bir rejimin 
insan haklarım ve fert hürriyetlerini tahdide 
mecbur kalmaması mümkün değildir. Türk 
ekonomisinin ferdî mülkiyet ve özel teşebbüsü 
temel olarak benimsemesi lüzumludur. Kalkın
mamız için muhtaç bulunduğumuz yıllık yatı
rımlardan mühim bir kısmının özel teşebbüse 
bırakılması; Devletin birçok sahalarda tesirli 
tedbirler almasını iktiza ettirmektedir. Bugüne 
kadar alınan tedbirler bu boşluğu doldurama
mıştır. 

Muhteremi arkadaşlar: 
Programdaki genel formüller, görüşlerde1 bir

lik ve1 beraberliği kuramıyanlar arasında ciddi 
ve samimî bir anlaşma havası içinde çalışmanın 
ifadesi telâkki edilemez. 
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Bugün bankaya olan birkaç yüz lira borcunu 

bilo ödiyemiyeeek kadar acıklı bir durumda olan 
çiftçilerimizin eğitilerek teknik bilgiler ve vası
talar ile cihazlandırılması daha fazla geciktiril
memelidir. Tarım sahasındaki reformlar masa 
başında değil, tarlaya intikal ettirilecek şekilde 
düzenlenmelidir. İktisadi kalkınmanın tahak
kuk ettirilebilmesi, diğer birtakım şartların ye
rine getirilmesini zaruri kılmaktadır. Bunların 
başında ve önünde emek sahiplerinin hayat şart
larının ıslah edilmesi gelmektedir. Çiftçi ve iş
çiler insanca bir hayata kavuşturulmadıkça iste
nilen randımanın alınması mümkün olamaz. İs
tismar edildiğine inanan ve yarınından güveni 
ol mı yan bir insanın işine dört el ile ve istekle 
sarılması beklenemez. Emekle sermaye arasında 
adil münasebetler kurulması sosyal güvenliğin 
ilk şartıdır. 

Vatandaşları açlık, işsizlik ve sefaletten ko
rumak Devletin en önde gelen vazifelerindendir. 
Zamanında Devletin sosyal adalet ve sosyal gü
venlik tedbirleri ile harekete geçmesi, müfrit sol 
cereyanlara karşı en tesirli bir mücadele vasıta
sı telakki edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal bakımından 

çok müşkil şartlar altında ve tehlikeli bir bölge
de dünya sulhunun bekçiliğini yaptığını ve bu 
uğurda imkânlarının çok üstünde fedakârlıklara 
katlandığını dostlarımızın ve müttefiklerimizin 
nazara alması lâzımdır. Hükümet programında 
belirtildiği gibi, dış politikamızın gaye ve pren
sipleri bakımından partiler arasında bir ayrılık 
yoktur. Millî bütünlük ve güvenliğimizin ko
runması hususunda partilerin birlik ve beraber
lik havası içinde oldukları bir gerçektir. Bunu 
bir defa daha bu kürsüden teyide1!meyi bir borç 
ve vazife addetmekteyiz. 

Atatürk'ün Yurtta sulh, Cihanda sulh pren
sibine dayanan politikanın gerçekleşmesi yolun
da bütün gücümüzün sarf edilmesi gerektiğine 
inanmaktayız. "" 

Hükümet programında yer alan meseleler 
üzerinde görüş ve dileklerimizi belirtmiş bulunu
yoruz. Şimdi memleketin ve rejimin kaderiyle 
ilgili gördüğümüz önemli birkaç meseleye temas 
ederek konuşmamızı tamamlıyacağız. 

Yapısı, şekli ve rengi ne olursa olsun bir dik
ta rejimine zemin hazırlamak ist iyen gayretler 
karşısında Büyük Millet Meclisine ve Hükümete 

düşen vazifeler olduğu şüphesizdir. Büyük Mil
let Meclisi çalışmaları ile ve davranışları ile Hü
kümet de basiretli tedbirleri ve Meclise karşı ta
kınacağı saygı ile tahrikleri, yıkıcı, bölücü ve 
tahrıbedici propagandaları hüsrana uğratmak 
ve bu müesseselerin şeref ve itibarını yükseltmek 
mevkiindedirl er. 

Büyük Millet Meclisi, rejimi yıkmak istiyen-
lerc tahrik malzemesi veren bir yer olmaktan 
uzak kalmalıdır. Hükümet de, mühim memle
ket meselelerini sık sık Meclisin huzuruna getir
meli ve müzakerelere imkân vermelidir, ikinci 
Karma Hükümetin bu hususta gösterdiği gayret 
yeteri kadar tatmin edici olamamıştır. 

Aziz arkadaşlar; 
Önemli ve hayati iç ve dış memleket mesele

leri üzerinde kararlar alınmadan önce, muhalefe
tin bu husustaki görüşlerinin sorulması ve bu 
meselelerin ilk önce bir münakaşa ve tetkike ta
bi tutulması demokratik nizamın gerektirdiği 
parlâmento teamüllerinden olduğu halde, Birin
ci ve İkinci Karma Hükümet devirlerinde buna 
hiç dikkat ve itibar edilmemiş; muhalefet, icra 
kuvvetinin karar ve tatbikatından sonra ancak 
bunlara muttali olabilmiştir. Hükümet progra
mında bu hususa dikkat edileceği yolunda vait-
lerde bulunması, bu vaitlerin yerine getirilmesi 
ile değerlenmesini mümkün kılacaktır. 

Kıbrıs meselesine gelince; 
Andlaşmanm birinci maddesinin ihlâli dola-

yisiyle, dördüncü maddedeki müdahale hakkımı
zın kullanılacağı yolunda Hükümetin ilk merha
lede almış olduğu karar, Büyük Meclisçe ve Mil
letçe tasvibedilmiş ve Hükümetin gerekli bütün 
imkânlara başvurarak harekete geçmesi sabır
sızlıkla beklenmiştir. Adada güvenliğin. Ana
yasanın ihlâl edilmesi ve ilhak faaliyeti şeklinde 
hâdiselerin tekerrür etmesi yüzünden, And las
ın anın dördüncü maddesindeki müdahale hak
kımızın kullanılmasına imkân hâsıl olduğu hal
de, Hükümetimizin bu hakkı kullanmakta gös
terdiği tereddüt,- ihmal ve zarf Adada olayların 
ırkdaşlarımızın aleyhine teveccüh ve inkişaf et
mesine yol açmıştır. 

Andlaşmanın haklı ve münferit müdahaleye 
karar veren Hükümete tanıdığı hak ve yetkiler 
çok geniştir. Bunlar maalesef vakit ve zama
nında kullanılmamıştır. Bilhassa Adadaki giU 
venliğin bozulması, Anayasanın ayaklar altına 
alınması, Fuıosis faaliyet ve hareketleri bir ted-
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hiş havasının ötesine geçmiş ve âdeta bir milletin I 
bir diğer ırkı yok etmeye çalışması gibi bir he
defe yönelmiş bulunmaktadır. Bu ortamda 
münferit müdahale yolu ile alınması gerekli ted
birlerin bu ölçü ve oranda tedbirler olması 
mümkündü. 

Bilhassa Makarios'un muhtırasına verdiğimiz 
cevabı reddetmesi ile Adadaki durumun ne ola
cağı belli olmuş ve lüzumlu tedbirlerin alınması 
ve hazırlıkların yapılması gerekirken, hiçbir 
şey yapılmamış ve hâdiselerin inkişafı beyhude 
yere beklenmiş ve çok kıymetli zamanların kay
bolmasına sebebiyet verilmiştir. 

Hükümet, dördüncü maddenin tatbiki için 
enerjik olarak müdahaleye karar vermiş ve bu
nu dünyaya ilân etmiş iken, her nedense, sonra
dan bundan rûcu edilmiş ve tevil yoluna sapıl
mıştır. 

[Klâsik ,usul, beyan ve metotlarla ve bu ek
sik tedbirlerle hak istihsal edilebileceğini um
mak hayal peşinde koşmak olur. Arkadaşla
rımızın güvenliğinin tam olarak sağlanması ve 
Anayasa ile teminat altına .alınmış bulunan 
hak ve hürriyetlerin korunması bu davranış
lar altında mümkün olamıyacaktır. Bunların 
gerçekleşebilmesi Türk Hükümetinin enerjik 
ve dinamik hareket otlmegindı ve yapılacak müda
hale sınırrl&rınaın anldiaşjlmalar <çer'çje!velsi içinde gıe-
niişlleıbilmıesliıni icalbötltürmeiktıedir. Hailen üç Defle
tin KılbmsUaıki kuvvetlerinin Ibir İngiliz k^muıta-
numn emmime verilerek işlerte d1, Ikonulduğunai 
göre, Türkiye'nin daha geniş ölçüde müda
hale imkânları zorlaşmıştır. Bu kesin müda
halenin hâdiselerin patlak verdiği anlarda ya
pılması bugünkü stratejiyi lehimize çevirebi
lirdi. Bütün hâdiselerin mesulü olan ve Zürih 
ve Londra andlaşmalarmı tek taraflı olarak 
feshettiğini bütün dünyaya ilân edecek cüreti 
gösteren Makarios'un, hiçbir suçu olmıyan 
muhterem bir muhatap gibi kabul edilerek ona 
hizmet arz edilmiş ve muvafakati alınarak yar
dımına koşulmuştur. Aynı zamanda, ingiltere 
Devleti, Kıbrıs'ın. «Commıon Welth» devletle
rinden biri olduğunu beyan ederek bize zımni 
bir imada bulunmuştur. Halbuki bu Devletin 
bundan evvel imza koyduğu Zurih ve Londra 
andlaşmalarına sadık kalması İâzı.mgelirdi. Bu 
Devlet, bu tutumu ile andlaşmalar dışında 
[Kıbrıs'a karşı bir hami Devlet siıfatmı takın
maktadır. I 
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Muhterem arkadaşlar; 
Büyük müttefikimiz Amerika Birleşik Dev

letinin bu facialar karşısındaki tutumu çok 
acı ve cidden Türk Milletinin toptan güvenini 
kırıcı şekilde tecelli etmiştir. Müdafaasız, des
teksiz ve yardımsız bir halde Adada E. O. K. 
cılar tarafından muhasara, edilen ırkda^la-
rımız boğazlanırken, hareketsiz kalması, cid
den toptan Türk Milletini rencide eden ve en 
sıkışık ve haklı bir durumda bile yalnız bıra
kılacağımızı gösteren bir diplomasi olayı ola
rak siyasi hayatımızda daima bizi incitecektir. 
Aynı Devlet, hiçbir ahdî mecburiyeti olmadığı 
halde, Süveyş kanalı buhranında donanmala-
riyle ve ordulariyle harekete geçen ve bu böl
genin bir kısmını işgal eden İngiltere ve Fr.an-
ısa'ya ihtarını yapmış ve bu hareketi durdur
muş ve kanalın tahliyesini ve serbestisini sağ
lamıştı,. Halbuki o zaman müdahale edilen me
sele Süveyş kanalının millileştirilmesi konusu 
idi. O zaman işe derhal müdahale etmeyi bir 
borç ve vazife telâkki eden ve insan hakları
nın en büyük hâmisi olduğuna inandığımız bü
yük dostumuz, 120 bini Türk'ün hayat ve kade
rinin bahis konusu olduğu bir dâvada pasif 
kalması, milletlerarası her dâvada ahdî vecibe 
ve vazifesini şerefle ve vekarla yapmış olan 
milletimize karşı esefle karşılanan ve 30 mil
yon Türk'ün kalbini zedeliyen bir hareket ve 
elîm bir davranış olarak hâtıralarımızda ebe
diyen yaşıya çaktır. 

Yine Birleşik Amerika Devleti enerjik 
tutumu ile Küba işine el .koymuş Üçüncü Ci-
h,an Harbi tebilikesme rağmen, Rus silâhları
nı Küba'dan uzaklaştırmıştır. 

Birinci 'Cihan Harbi mağlûbiyetinden sonra 
vatanı en ücra yerlerine kadar işgal edilmiş, 
ordusu ve silâhı kalmamış 'Türk Milleti, dün
yanın yegâne hâkimi olan ve karşılarında baş
ka hiçbir mukavemet ve muvazene unsuru bu-
lunmıyan itilâf zümresine karşı kükremiş, on
larla mücadele etmiş ve bugünkü 800 bin ki
lometre karelik bir vatan toprağı üzerinde is
tiklâlini sağlamıştır. 

Bugünkü kudretli Türk Milletinin basılıda 
bulutlan Hükümet ise, 120 bin ırkdaşlmız Kıb
rıs'ta boğazlanırken ve bunların hayatını ga
ranti eden bir muahedenin altına da imza koy-
'muş iken Ve bu muahede bir müdahale hak
kını tanıdığı halde, Kurtuluş (Savaşındaki ru-
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hu maalesef gösterememiş ve .muhalefetin tam I 
desteğine rağmen hâdiseler karşısında pasif 
kalmıştır. îş başına geçen yeni Hükümetin bu 
konuda daha dinamik ve enerjik hareket et
mesini temenni etmekteyiz. 

Vafetimiz dolmak üzeredir; Çok nazik bir I 
devrede ağır şartlar altında iş başına geçmiş 
ve mesuliyet yüklenmiş olan yeni Hükümete I 
başarılar dvler, Yüce Heyetinizi saygı ile se- I 
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karasapan, C. K. M. 
Partisi Gruıpu adına. 

C. 'K. M. PARTİSİ GRUPU ADINA CE
LÂL TEVFİK KARASABAN (Afyon Ka-
rahisar) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri; 3 ncü İnönü 
Hükümetinin programı dolâyısiyle Senatoda bir I 
gelenek haline gelen görüşmelere biz de kendi 
partimiz hesabına kısa bir izahla katılacağız. j 

(Sözlerime başlarken, evvelâ, benden önce ko
nuşan hatip arkadaşımızın partimizi itham eden 
ve burada hiç de yeri oiımyan sözlerine dokun
mak mecburiyetini hissettim. Liderleri C. K. M. 
P. sini İkinci Koalisyona girmekle sandalye ve 
ikbal peşinde koşar göstermiş ve kendi tâbirleri 
veçhile Halk Partisinin dümen suyuna girmiş, 
şeklinde tarif etmiş, propagandasını bu şekilde 
yapmıştır. Şimdi de, Hükümetten ayrılış şekli
miz üzerine de en acı tenkidlerde bulunmakta, 
en ufak bir beis görmemektedirler. Kendilerine 
buradan hayret ve teessüflerimi arz etmekle ye
tineceğim. Bunun esaslarıma girmekte bir. fayda 
görmediğim gibi, bunun yerinin de burası ol
madığını zannediyorum. Kaldı ki, Senatonun bu 
kürsüsünde yeni bir Hükümet programı dolayı
siyle görüşme yapılırken şu veya bu partiye it
hamda 'bulunmamın da yeri olmıyacağı kanaa
tindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet; şüphe
siz ki, çok nazik bir zamanda ve faaliyeti bakı
mından çok yüklü birçok işler önde dururken 
gelmiş ve bu şartlar altında teşekkül etmiş bu
lunuyor. Millet Meclisinde dün uzun uzadıya 
partimizin bu husustaki mülâhazaları arz edil
mişti. Burada bunları tekrara lüzum görmüyo
ruz. Yalnız şunu ilâve etmek isteriz ki; biz Hü-

-„ kümetten çekilirken yalnız mahallî seçimlerin 
neticesinden müteessir olarak değil; fakat, bir 
buçuk senelik tecrübemizin memleketin karşısın- | 
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da bulunduğu sosyal, ekonomik ve politik mev-
zuların halline muktedir olacak bir Hükümetin 
bünyesine sahibolamamasından ve bu Hükümet 
bünyesi içerisinde arzu ettiğimiz ahengin ve ça
lışma imkânlarının bulumamamasından dolâyl 
terk etmek mecburiyetinde kalmıştır. Mahallî se
cimler her medeni memlekette olduğu gibi mu
hakkak ki, umumi siyasi seçimler değildir. Fa
kat her memlekette; meselâ İngiltere'de ve me
selâ Fransa'da mahallî seçimler daima gelecek 
umumi seçim için bir işaret teşkil eder ve Hü
kümetlere kendi vaziyetlerini ona göre ayarla
mak ihtarı mahiyetini taşır. Buna uymak me
deni bir anlayış meselesidir. Biz buna uymakla 
bir vazifeden kaçmadık; daha kuvvetli bir teşek
küle imkân vermek için yerimizi terk ettik. Ve 
herkes de biliyor ki, buna son dakikaya kadar 
âzami gayret sarfı ile »çalıştık. Şimdi önümüz
deki Hükümet programının bizzat kendisinde de 
haklı olarak söylendiği ıgibi, Birinci ve İkinci 
(Koalisyon Hükümetlerinin programlarına ta-
mamiyle değilse bile çok muvazi bir mahiyet 
arz etmektedir. Bunum içerisinde reformlar mev
zuu vardır; reformlar da yeni değildir. İkinci 
Koalisyon Hükümeti zamanındaki programda 
bunlara yer verilmiştir. Ancak meselâ; zirai re-
formlarun yahut toprak reformunun önümüze 
hangi şekilde geleceğini bilmiyoruz. Tatbiki ba
his konusu olunca evvelâ akla gelen husus -ni
tekim programda da işaret edilmiştir- kadastro
mun ikmali meselesidir. Bunun nekadar güç bir 
iş olduğu ve bunun nekadar gecikeceği de hepi
mizin malûmudur. Kadastro yapılmadan arazi 
reformuna gitmek bittabi çok yanlış bir hare- • 
ket olur ve o takdirde bir iyilik yapalım derken 
memleketi içinden çıkılmaz bir zorluğada sok
muş oluruz. Kaldı ki; zirai reform yahut top
rak reformu hangi şekilde yapılacaktır? Hiç 
şüphesiz ki, Anayasanın tayin ettiği çerçeve da
hilinde yapılacaktır. Bunu böyle kabul etmek 
icabeder. O takdirde bunum yapılabilmesi için 
karşılığı nedir, nerelerden, hangi menbalardan 
bu reformu talhakk.uk ettirilebilmek için paı*a bu
labileceğiz? Bunlar izah edilmiş değildir. Ve ye
ni bütçe bir milyar liraya yafeın bir açıkla hu
zurunuza geleceğine göre, yeniden bir açıklık 
meydana getirmek veya başka yerlerden tasarruf 
etmek suretiyle bu muazzam işin başarılmasının 
mümkün olup olmadığını düşünmek de sizlere 
terettübeden bir vazifedir. Naçiz mütalâamıza 
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göre •bunlar söylenmiştir, düzel prensiplerdir ve 
hiz parti' olarak kendi programımızdaki umde
lere dayanarak bu gibi reformları bütün kuvve
timizle tasvibetmeye ve desteklemeye amadeyiz. 
Fakat, biz temenni ederdik ki, programda bun
ların hiçolmazsa bâzı esasları hakkında bize 
birçok i]> ucu verilsin. iBu yapılıma m ıştır. Malî 
ve iktisadi vaziyetimiz hepimizce malûmdur. 
(Bunlarım bugünden yarına halline imkân yok
tur. Kaldı ki; bu şekilde, kanaatimize göre, bi
ze göre, milletin çoğunluğunu temsilden uzak 
olan bir Hükümetin de bu işleri başarmasına 
maddeten imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu fazla 
işgal etmek istemiyorum. Yalnız, hepimiz için 
muazzez olan Kıbrıs meselesine de kısa bir te
masta bulunmayı vazife addediyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, Kıbrıs meselesi hak
kında Hükümeti muaheze etmek kolaydır. Şu
nu yaptı, bunu yaptı demek herkesin hakkıdır. 
Belki yapmadığı, bâzı şeyler vardır; yaptığı bâ
zı şeyler bizi tatmin etmemiş görülebilir. Fakat 
eski bir hariciye miintesibi sıfatiyle ve bilhassa 
Hatay dâvasında tıpkı şimdiki hâdiseler gibi, 

ihâdiselerin içerisinde bulunmuş bir arkadaşınız 
sıfatiyle, bu gibi, millî meselelere, «surenehere» 
vatanperverlik yarışı millî meselelerde gayet ko
laydır, fakat neticelerine katlanmak çok güçtür. 
Memleketimiz Kıbrıs meselesinden dolayı çok mu
tedilindir. Hükümetimizin enerjik hareket etmiş 
olmasını nasıl tasvibetmişsek daha da enerjik ha
reket etmesini daima isteriz. Haklarımızın müda
faası için, bütün milletçe hiçbir fedakârlıktan çe-
kinmiyeceğimizin bütün dünyaya duyurulmasını 
elbette biz de isteriz. Fakat, «vaktiyle şöyle ya
pıldı, böyle yapıldı, şöyle yapılabilirdi, böyle 
yapılabilirdi» demek çok ucuz birtakım söyle
nen sözlerdir. îş başına gelindiği zaman bunla
rın yapılıp yapılamıyacağı derhal anlaşılır. Ve 
zaten de iş başına gelmesi <bahis konusu oîmıyan 
birtakım insanların bu gibi .şeyleri ucuz bir me
ta hâline getirmeleri de ne Meclisin, ne de Se
natonun şerefine1 ve haysiyetine yakışır. (Al
kışlar ve «bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; vaziyet böyle olmak
la beraber; yine, aynı konuya avdetle bu kadar 
mühim bir dâvanın da belirdiği şu sırada biz 
çok arzu ederdik ki; ıSayın İnönü, tek bildiğimiz 
ve benim şahsan takdir ettiğim büvük devlet 

adamlığı sıfatına bir daha müracaat ederek, bi
ze daha kuvvetli ve daha temsili bir Hükümet 
takdim etsinler. Kendilerinin müşkülâtını tak
dir ('diyoruz. Fakat, birçok .müşkülleri hallet
miş bir insan sıfatiyle bunu da halledebilecek
lerine inandığımız içindir ki; sonuna kadar ıs
rar ettik ve bir azınlık Hükümeti teşkiline yar
dımcı olmadık. 

Bu itibarla temennimiz, Hükümetin bu me
suliyetini müdrik olarak, dallı a büyük bir dik
katle çalışması ve itimat reyi aldığı takdirde 
bünyesinde zaman zaman lâzımıgelen takviyeleri 
yapmasıdır. Bu hususta daha fazla bir şeyler 
söylemek şimdilik yerinde değildir. Hürmetleri
mi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
(«Şahsı adına konuşması için sjraya geçme

si lâzımdır.» sesleri.) 
Peki erendim. Sayın Ağırnaslı sonra konu

şursunuz. 
/Buyurun Sayın Kapanlı, V. T. P. (irnpn 

adına. 

Y. T. P. fHİUPU ADINA TURHAN KA
PANLİ (iSakarya) — Muhterem Başkan, muh
terem iSen a türler ve 'muhterem Hükümet erkânı; 
Hükümet programının Kıbrıs Cumhuriyetine 
taallûk eden kısımlarımı grupumuz dikkatle in
celemiş, ahitlere sadakat prensibini ve tutumu
nu, medeni Devlet anlayışının temel ilkelerin
den biri olarak benimsemiştir. Millî dâvalarda 
l)ir ve beraber olmanın lüzum ve zaruretine ina
nan Y. T. P. si, Hükümetinin! bu ölçüde alacağı 
kararların yanında ve mesuliyetini paylaşması
nın huzuru içindedir. Kıbrıs dâvasını ön söz 
olarak ele almamızın delâlet ettiği ilk mâna; bu 
dâvaya verdiğimiz ehemmiyetten dolayıdır. Par
ti farkı gözetmeksizin bütün Hükümetlerimizin 
dış politikalarını her safhasında destekliydi 
Türk Parlâmentosunun içte AT dışta itibarımı
zın sağlanmasında ehemmiyetli bir unsur oldu
ğuna inanmaktayız. Hükümetten vâki temenni-
!: rimize dün Millet Meclisinde, partimiz adına 
konuşan değerli arkadaşım Ali Dizmaın salâhi
yetle temas ettiği cihetle huzurunuzu söylenen
ler ile işgal etmek istemiyoruz. Ancak hâdise
lerde Hükümetimizin miidalhalesini yeter bulını-
yanlar ve Adaya çıkartma yapmamız gerektiği 
fikrini müdafaa edenleri haklı görmüvoruz. 
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Hükümet in müessir tedbir aldığına ve ciddî 

müracaat lar içinde dâvayı takibettiğine kaani 
bulunuyoruz. 

Türkiye'mizin, Kıbrıslı soydaşlarımızın istik
bâli fevri karar lar ile değil, serinkanlı ve ger
çekçi bir politika ile temin olunacağına dâvamı
zın haklılığı ölçüsü içerisinde inanıyoruz. 

Muhterem Senatörler, vatandaşların serbest 
düşünce ve hareketlerine imkân veren (demok
ratik hayat tarzını) ve insanlığın şerefini ko
ruyan ; vatandaşın ret'allı ve saadetini on muvaf
fak tarzda tahakkuk ettiren bir düzen olarak 
kabul ediyor; medeni millet vasfına lâyık olma
nın ancak hür bir cemiyet içinde yaşama ile 
mümkün olduğunu arz ve ifade ediyoruz. İnsan 
şahsiyetimin, fert hürr iyet inin kutsallığına ina
nıyor ve insanı ıbir alet, bir vasıta güren totali
ter siyasi felsefeyi Y. T. P. si olarak ret etti
ğimiz cihetle Hükümet programında yeralan bu 
tarifler üzerindi1 mutabakatımızı beyan ediyo
ruz. 

Muhterem Senatörler , iktisadi kalkınmaya 
esas olmak üzere, Ortak Pazar milletleriyle ara
mızdaki büyük gelişme farklarının kapatılması
nı, kalkınma finansmanımın sağlam kaynaklara 
istinadetmesini, Türk sanayiinin dış rekabetine 
dayanabilmesi için gayret sarfım düşünen Hü
kümet aynı anlayış içinde yabancı sermaye ya
tırımlarını da teşvik etmek ve artan ilgiyi geliş
tirmek kararında» olduğunu ifade eylemiştir. 
Mutabıkız, doğrudur. Ancak; programı tetkika 
aldığımız şu sırada istesekte, istemesekte maziye 
dönmeye ve sayın Hükümet (Başkanının muha
lefet yıllarında söyledikleriyle bu kere Hüküme
tinin programındaki kalkınmayı tahakkuk ettir
mek için çarelerden biri olarak kabul buyurduk
ları yalbancı sermaye ve yatırım mevzuunda o 
tar ihte ne düşündüklerini hatır lamakta progra

mın tahakkuku ve samimiyeti bakımından fayda 
umuyoruz. 

iSayın Başbakan l!)ö4 senesinin seçim propa
gandaları sırasında, İstanbul 'da geniş halk kit
lelerine hitabettiği s ırada; «İşte hukuk âlemi, iş
te profesörler. 'Hepsinin önünde söylüyorum. 
Petrol Kanununu karşılıklı taahhüt şeklinde 
görmek bir kapitülâs'yan devrini açmaktır. Biz 
bunu asla kabul edemeyiz. 

İktidar bu kanunlarun yabancı sermayeye ve 
hususi teşebbüse büyük inkişaf verdiğini dünya
ya propaganda etmek istiyor.» Devamla. 

«Şimdi çiftçi için yeni bir tehlike belirmiş
tir. Yabancı sermaye ziraata da.vet edilmiştir. 
Yabancı sermaye gelip işletecek, toprağı nereden 
'bulacak? Şüphesiz birçok çiftçimizin en çok 
20 dönüm olan arazisinden alacaktır. Yabancı 
sermaye gelip; meselâ, Orta - Anadolu 'da buğ
dayı Çukurova'da, pamuk; Karadeniz'de1, fın
dık; İzmir ve Samsun'da t ü tün yetiştirilmesin
den bizim ne istifademiz olacaktır. Yabancı ser
maye eşit otmıyan şartlarla yerli çiftçiye kati 
olarak hâkim olacaktır. Bu tamamiyle imtiyazlı 
bir z i raa tür . Çiftçiyi mutlaka- tehlikeden koru
yacağız. 

İkt idar iktisadi olarak o kadar dard ı r ki dış 
krediyi tedarik edebilmek için gözü kapalı ya
bancı sermaye arıyor, hiç ürkmeden onu şim
diye kadar girmediği sahalara davet ediyor. 
Petrol ' 'Kanunundan medet umuyor. Petrol Ka
nunu kapit üliasyou hükümleri iie hazırlanmış, 
gönüllü bir kapitül iasyon lâyihası olarak tak
dim edilmiştir. Ne kadar uğraştık, ne kadar ça-
lıştıksa ancak dış yüzünde görülen bir iki ku
surunun gözden saklanmasından başka bir neti
ce elde edemedik.» 

Sayın İnönü, Balıkesir 'de irat buyurduklar ı 
nutkunda «Ticari hayat, ticaret, Cumhuriyet 
devrinden beri bizim (»İlinize geçmiştir. Ondan 
evvel, böyle değildi. Kendi memleketimizde ser
best ticaret yapamıyorduk. Yalbancı sermaye ti
cari sahamıza girmiştir. Petrol, bizim gibi fakir 
milletimizin büyük bir servet kaynağı olacak bir 
maddeyi yabancılara verecek bir kanun, seçim
lere yakın bir günde çıkarıldı. Dünyanın hiçbir 
yerindi1 izan sahibi bir iktidar böyle bir kanun 
çıkaramaz. Bu kanun, bir- kapütülâsyon kanu
nudur.» vSivas'da.. 

«İktidar, gül gibi toprağımıza Afrika kabile
lerinin koyduğu yalbancı sermayeyi getirmek is
tiyor,» buyurmuşlardır . 

Muhtereni Senatörler, 
Sayın Hükümet Başkanından grupum adına 

sormak istiyoruz. Yabancı Sermaye Kanunu 
hakkındaki görüşleri devam ediyor mu? ekliyor
sa tashihi için ne gibi tedbir düşünmektedirler? 
'2 senelik kısmi ve şimdi de güven oyu alırlarsa, 
fiilî iktidarlarında Yabancı Sermaye K a n u n u n u 
değiştirmeyi düşünürler mi? Petrol Kanunu, bir 
kapitülâsyon, kanunu ise, devamında fayda 
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umarlar mı? 'Bu suallerin cevabı programları
nın samimiyetinin işareti olacaktır. 

Muhterem Senatörler, 
Hükümeti bir an önce (hitama erdirmek için 

O. K. OM. P. ile yarış halinde gayret sarfettiği-
mizi ifade eden Sayım (Başbakanın bu mütalâa
sını üzüntü ile karşılıyoruz. Demokrasinin yer
leşip kökleşmesi konusunda parti menfaatlerini 
daima ikinci plânda tetkike alan Yeni Türkiye 
Partisinin, kuvvetli bir Hükümet kurmanın im
kânını hazırlamak (gibi tamamen demokratik bir 
icaba uyarak Hükümetten çekilmesi, bu kadar 
ağır bir muameleye mâruz bırakılmamalıydı. 
Kaldı ki, (Koalisyon Hükümetlerinin dayandığı 
temel fikir, «tabiyet» değildir. Temel felsefe; 
müşterek mesuliyet, müşterek salâhiyet, müşte
rek amüessiriyet'tir. (Müşterek 'müessiriyet prensi
binin partimiz aleyhine zarfa uğratılması de
mokrasinin geleceği bakımından partimizi cid
den endişeye sevk etmiş, mahallî seçimlerin ne
ticesine intizaren Hükümetten çekilmeye Grup-
ça karar verilmiştir. 

Nispî seçimin tabiî icabı Koalisyon Hükü
metlerimin kurulmasıdır, özlenilen Hükümet; 
müstakar, kuvvetli ve tabanı olan devamlı Hü
kümetlerdir. iSaym İnönü böyle bir Hükümetin 
kurulması için lüzumlu gayreti sarfetmemiştir. 
Nitekim, dünkü konuşmalarında «Yeni Hüküme
tin başlıca ele aldığı meseleler, reform meselele
ridir. Bunların şimdiye kadar geç kalmış ol
masından dolayı beraber çalıştığımız arkadaşla
ra hitap tevcih etmedik. Yalnız kaldığımız zaman 
bunları daha iyi yapabileceğimizi zannederek 
Meclise arz ediyoruz» demişlerdir. Yalnız Hü
kümet, yani ekalliyet Hükümeti (kurdukları tak
dirde, reformları raha iyi yapabileceklerine ina
nan Sayın İnönü namına müzakerelerin idare 
edildiği sırada ekalliyet (Hükümeti kurma fikri
ni Sayın İnönü'nün benimsemiş olduğu, gözük
mektedirler. 

Muhterem Senatörler, 
Vatandaşları iktidar ve muhalefet grupları 

olarak karşılıklı muhafazada Devletçe menfaati
miz bulunmadığı, geçirdiğimiz acı hâdiseler do-
lâyısiyle sabittir. Bundan dolayı Koalisyon Hü
kümetlerinin kurulması için kâfi gayret sarf 
edilmemiştir, diyor ve bu fikrimizde demokrasi
nin geleceği (bakımından ısrar ediyoruz. 

3 ncü İnönü Hükümetine davet edildiğimiz 
sırada masum şartlarımız meler idi? Bu mevzu
da çok konuşuldu. Şurasını samimiyet ve ce
saretle ifade eıtmelk isteriz ki, partimiz 2 nci Baş
bakan Yardımcısının lüzumsuzluğunu ileri sür
müş; Hükümet, parti ve grup münasebetlerini 
tesis iiçin Develet Bakanlığı mevzuunda muha
taplarına itirazda bulunmuştur. Diğer taraftan 
plânın başı olan Sayın Başbakan '.m, kanunen 
haiz bulunduğu salâhiyeti e nine sureti kafiyede 
müdahale etmeksizin; kaldı ki, bu kanun ica
bıdır, - 91 sayılı Kanunda yazılı hususların ye
rine getirilmesi içıin partimiz Başvekil Muavi
nine bu vazifemin verilmesinin talebinden iba
retti. Ancak Sayın Başbakan, (büyük gayesinin 
tahakkukuna yardımcı kabul ve plâna ortak 
kabul etmiyeceıklerinii sarahatle beyan buyurma
ları üzerine cevabın, müşterek mesuliyet, müş
terek .salâhiyet ve müşterek müessiriyet esas
larına aykırı düşeceği mütalâasiyle Hükümete 
iştirakte demokratik mizam bakımından bir fay
da ummadık. 

Muhterem Sanatörler, 
Siyasi hayatlarının büyük bir 'kısmını başka 

bir gidişin alışkanlıkları içerisindıe geçirmiş si
yasilerin birden bire kendilerini demokratik 
rejimim icaplarına uydurmuş gözükmeleri, umu
miyetle muhalefet devrinin 'kütlelere hoş 
görünme arzusundan doğmaktadır. Siyesi 
ya h siy etlerim oJduğıı gibi, siyasi teşekküllerin 
de bâzı itiyatları vardır. Bunlar zaman içinde 
geçecek, demokrasi mutlaka tarifine uygun tat
bik olunacaktır. İhtilâl sonrası Parlâmentosun
da ve yeni Anayasamıza muvazi demokratik 
rejimin kurulması yolunda Y. T. Partisinin ken
disini feda edercesine gayret sarfottiği, insaf 
sahiplerinin »kabulüne mazıhar olmuştur. Türlü 

müşkilât ile geçen 2 senelik gayesinde yeniden 
bir ekaliyet Hükümetine yani nispî seçime rağ
men parti Hükümetine dönmek; demokrasinin 
geleceği bakımından sevindirici olmamıştır. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN -— A. P. Gruptt adına Sayın Çağ-
layangil, 

A. P. (TRUPU ADINA İHSAN SABKÎ ÇAĞ
LA YANG İL (Bursa) —> Sayın Başkan, üçüncü 
Hükümetim muhterem azaları, değerli arkadaş
larım ; 
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rinde, Adalet Partisi Senato Grupunun görüş
lerini açıklamak için yüksek huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Son mahalli seçimler neticesinde ortaya çı
kan Hükümet buhranı, şimdii karşınızda 'kade
rini bekliyen iktidara inkılâ'betmedcn evvel 
bir çok istihaleler geçirmiştir. 

Hükümet kurma görevi evvelâ Cumhuriyet 
Halk Partisine tevdi edildi. Bu partinin grupu 
'teklifi müsait karşılamadı. Ondan sonra va
zife Adalet Partisine teveccüh etti. 

Sayın Devlet Başkanı; kuvvetli, istikrarlı 
bir Hükümet teşkilini «arzu buyuruyorlardı. 
Çok haklıdırlar. Türkiyenin üç ve dış meseleleri, 
başarmağa muhtaç ve mecbur olduğumuz re
formlar, plân tatbikatı, iktisadi güçlükler gibi 
köklü ve halli oldukça zor problemler, ancafk 
güçlü ve kudretli bir Hükümetin iş ibaşına gel
mesiyle tahakkuk sahasına çıkabilecekti. O za
mana 'kadar vazife almış olan iki Koalisyon 
Hükümeti de iyi işliyememişlerdi. Halbuki, 
nispî temsil sisteminin 1961 seçimlerine göre te
zahür eden neticeleri, koalisyon idaresini zaru
ri kılıyordu. Koalisyon, bizim alışık olduğu
muz bir Hükümet tarzı değildi. Menşei, formas
yonu, programları farklı olan partilerin birlik
te çalışmaları kolay olmuyordu. Hükümieıt bün
yesinde Türk idari tarihinde görmeğe alışık ol
madığımız bir sürü çatışmalar başarısızlık do
ğuruyordu. Hele İkinci Koalisyonun son günleri 
yakışıksız mücadeleler içinde geçmişti. Bu Hü
kümet, bünyesindeki ihtilâflarla uğraşmaktan, 
millet işlerini yürütmeğe zaman ayıramamış, 
âdeta kendi vücudunu kemirerek geçinen can
lılar gibi, nefsiyle taayyüş ederek ayakta dur
mağa çalışmıştı. 

Bu hal karşısında yetkili organlarımızı top-
lıyarak durumu uzun uzadıya tartıştık. 

Kuvvetli, istikrarlı bir iktidar yaratabil
mek için Hükümetin evvelâ sağlam ve zemini 
geniş bir oy çoğunluğuna oturması lâzımdı. 
Sonra, Hükümeti teşkil edecek üyeler arasın
da samimî, ciddî bir ahenk knrulabilmeliydi ve 
nihayet gaye ve hedefte tam bir birlik mevcut 
olması icabediyordu, 

Bu şartların ışığı altında gözümüzü Millet 
Meclisine çevirdik. Parlâmentonun bugünkü 
terekküp tarzına göre, kuvvetli bir Hükümetin 
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sağlam ve geniş bir oy çoğunluğuna sahip ol
mak vasfı ancak Adalet ve Cumhuriyet Halk 
Partileri birleşimiyle mümkün olabilecekti. Fa
kat bu koalisyonda kuvvetli Hükümetin diğer 
iki unsuru, yani üyeler arasında ciddi ve sami
mi bir iş birliğiyle gayede iştirak şartlarının 
tahakkukunu şüpheli gördük, ilk koalisyon 
tecrübesi ve o güne kadar cereyan eden ve 
şimdi tekrar hatırlatılmasında fayda görme
diğimiz pek çok acıklı hâdiseler ümit verici 
değildi. 

Buna rağmen iyi yürekle çalıştık. Mevcut 
partilerin sayın liderlerini teşriki mesai im
kânları araştırılmak üzere davet ettik. Cumhu
riyet Halk Partisi sayın Genel Başkanı, bizim 
kuracağımız Hükümetin dışında kalacağını 
katiyetle ifade etti. Diğer partilerle kurulabile
cek bir Hükümetin de, arzu edildiği gibi kuv
vetli ve istikrarlı olamıyacağı anlaşıldı. 

Bize göre, buhrandan kurtulmanın ve kuv
vetli bir Hükümete kavuşabilmenin tek çıkar 
yolu, yeni bir seçimdi. Bu görüşlerimizi belir
terek sayın Devlet Başkanına Hükümeti kur
maya imkân göremediğimizi arz ettik. Bun
dan sonra görev, tekrar Cumhuriyet Halk Par
tisinin sayın liderine tevdi buyruldu. 

Derigne Başbakanın, Hükümet kurma gö
revini yerine getirme}^ çalışırken, kuvvetli 
Hükümet şartiyle ne dereceye kadar ilgilendi
ğini bilemeyiz. Bildiğimiz şey, Sayın İnönü'nün 
Adalet Partisi sayın Genel Başkaniyle bu sıra
da vâki olun temasında, müstakbel Kabinenin 
icraatını muhalefet olarak destekleyip destek-
lemiyeceklerini sormak suretiyle Hükümeti ne 
şekilde kuracaklarını ihsas etmiş olmalarıdır. 

Netice tahminlere uygun olarak çıktı. 

Bugün karşımızda duran Hükümetin kuv
vetli ve istikrarlı olmak vasfına ne dereceye 
kadar yakın olduğunun tayinini Yüce Senato
nun takdirlerine terk ederiz. 

Evvelâ şunu arz etmek isteriz k i ; biz bu ne* 
ticeyi yadırgamıyoruz. Bilhassa nispî temsil 
sisteminin uygulandığı çok partili memleketler^ 
de, partilerârası bir anlaşmiya varılamaması 
halinde, sağlam ve geniş bir oy çoğunluğuna 
oturamamasma rağmen, ekseriyet oyu ile des
tekleneceğini uman herhangi bir partinin, bir 
azınlık Hükümeti kurması vâki ve mümkün 
dür. Bu bir cüret değil, belki de e«surane ve 
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vatanperverane bir hareke t sayılır. Ama bizim 
bu Hükümet t e yadırgadığımız, izahına imkân 
bulamadığımız ta ra f la r vardır . 

Sayın Başbakan, dün Millet Meclisindeki 
beyanlar ında aynen şöyle buyurdu la r : 

«Bu mecliste i t imat kazanan bir Hükümet , 
milletin iradesine i t imadına is t inat eden bir 
Hükümet t i r . Böyle olmasa bu mecliste bulunan 
mebusların milletin iradesine is t inadetmedik-
lerini iddia etmek lâzımdır. Onun meşruiyeti 
üzerinde söz söylemek sadece haksızlık, sadece 

şantajdır . 
Bugün kanunlar ın ve işlerin yürütülmesi 

için i t imat oyu verir, ondan sonra işlerin yürü
mesi için verilen güven oyuna lâyık olarak 
desteklenmezse, bir gün yardımcı görünüp, er
tesi gün onu iptal, etmek gibi bir hi lekârl ık or
taya çıkar..» Bu beyanlar üzerinde biraz dur
mak jcabediyor: 

Bu Mecliste i t imat kazanan Hükümet in 
meşruiyeti üzerinde elbette söz »söylenemez. 
Bu, lapalis hakikat i k a d a r açık bir keyfiyet t i r . 
Bunda- beraberiz. Ama yukar ıda da arz ett ik, 
nispî temsil sisteminde, çözümü uzayan ve zor
laşan Hükümet buhran la r ında cesaretle ortaya 
çıkan bir azınlık Hükümet ine verilecek güven 
oyu, o Hükümet in bü tün icraat ve ta tbikat ını 
peşinen kaimi ve t aahhüdeden bir mâna taşı
maz. 

İ t imat oyu alan bir azınlık Hükümet i , aslın
da zaruret ler in, imkânsızl ıkların doğurduğu 
zorlama bir Hükümet t i r . Arakitsiz veya sakat 
doğanlara benzer. Nesebi sahih fakat , fonksi
yonları mahdut tu r , sayın Başbakanın da kabul 
ve ifade buyurduğu gibi, bu çeşit Hükümet le 
rin güçlükleri çoktur . A y a k t a kalmalar ı zor
dur . I leraıı tehlikeye maruz kalabilirler. Onun 
içindir ki bu şekilde kuru lmuş kabineler', bü
yük reformlara, radikal ıslahat tedbir ler ine 
müstakilien girişmezler. Çünkü sosyal bünye
de köklü değişiklikler ya ra t acak icraa t ta mil
let çoğunluğunun ha t t â milletin t ü m ü n ü n sö
zü ve hakkı vardır . Bütün milleti i lgilendiren 
meseleler, her kanad ı temsil eden fikirlerin or
tak neticelerine göre çözülür.» Ama Başbakan 
o fikirde değil ki... Bakın ne b u y u r d u l a r ! «Ye
ni Hükümet in ele aldığı meseleler, reform me
seleleridir. Bunlar ın şimdiye k a d a r geç kalmış 
obuasından dolayı beraber çalıştığımız arka
daşlara bir i tap tevcih etmedik. Yalnız kaldı

ğımız zaman bunları daha iyi yapabileceğimizi 
zannederek Meclise arz ediyoruz.» 

İşte bizim yadırgadığımız, şaşakaldığımız 
cihetler bunlardır . Demek ki sayın Başbakan 
reformlarda, muhalefetin fikrini almak şöyle 
dursun, evvelce, ik t ida r or takl ığı yap t ık la r ı 
par t i ler le bile mutab ık kalamamış, onlara 
görüşlerini kabul ett irememiş, şimdi yal
nız kaldığına göre bunları arzu ett iği şekilde 
hazırlayıp Meclise sunacak ve aldığı i t imat 
oyuna dayanarak tasvibini istiyecek... 

Hayır Sayın Başbakan, bir toprak reformu
nu, ibir vergi reformunu yalnız kaldığınız za
man daha iyi değil, işle o zaman asla yapamaz
sınız. (jünkü bunlar topyekûn Türk milletinin 
ilgilendiği meselelerdir. Bunlar ancak, bütün 
parti lerin iş ve görüş birliği sağlanarak düzen
lenebilirler. 

Azınlık ITükümeline verilen güven oyların
da, bu konulardaki icraatın da görüşünüze terk 
edildiğine dair bir . taahhüt yoktur. 

Hele itimat oyu verildikten sonra işlerin 
yürümesi için desteklenmediği takdirde ortaya 
hilekârlık çıkacağı iddiasını; bu Par lâmentoda 
konuşulması caiz olmıyan bir beyan şeklinde 
telâkki .ediyoruz. Sayın Başbakan bu konuda 
yapı lan tenkidleri cevaplandırırken «elbetteki 
beğenmediğiniz icraatı itimat oyu verdim diye 
tas vibef inek mecburiyet inde değilsiniz. İsterse
niz Hükümeti de düşürebilirsiniz» diyor. O hal
de itimat oyu verirken yardımcı, kanunlar ı ge
t irdiğim zaman bozguncu olmazsınız derken ne
yi kaydediyorlar?. 

Başbakan dünkü beyanlarında, siyasi part i 
lerin Hükümet kurmaya veya kurulacak Hükü
mete katılmaya, yanaşınıyara'k aciz gösterdikleri
ni sert bir ifade ile tenkidden sonra : 

«Siyasi, par t i çalım müessesesi değildir; si
yasi par t i demek, vatandaşın kaderiyle muay
yen kanaatlerle ilgili olmak iddiasıdır. Siyasi 
par t i başında bulunanlar ya hizmet fikriyle 
murakabe 'edecek ya da vazife teveccüh ettiği 
zaman her riski göze alacak cesaretin sahibi 
olmalıdırlar.» buyurdular . Oo'k doğru.. Hangi 
hâdiseyi, hangi par t iyi kasdederek söyledikle
rini bilmiyoruz ama bu kanaati eriyle tamamen 
mutabıkız. İşte biz Türk milletinin kuvvetli 
bir Hükümete olan ihtiyaç ve iştiyakını tanı bir 
kanaat halinde taşıdığımız için bunu sağlama
ya imkân göremeyince iktidarı değil, muraıka-
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beyi tercih ettik. Ün hareketimizin siyasi bir ca
lim diye telakki edileceğini asla inanmıyoruz. 
Çünkü, kendileri de biz Hükümet kurmaya ça
lışırken muhalefeti tercih buyurmuşlardı . Biz 
Sayın Başbakanla beraber düşünüyor ve diyo
ruz ki : Siyasi parti ne bir calim müessesesi, ne 
de bir iktidar tekelidir. Demokrasiye bağlı 
olanlar bu zihniyetle sonuna kadar mücadele 
etmeye mecburdurlar. . 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerin, buhran
lı ve nazik zamanlarında., iş başındaki Hüküme
tin çok kuvvetli ve sağlam olması lâzımdır. Sa
yı n Başbakan, Hükümet kurma, göreviyle uğra
şırken, birden bire had bir safhaya, giren Kıb
rıs meselesi ortaya çıkmıştır. Vaziyetin ne ka
dar ciddî olduğunu en iyi şekilde dün yine. ken
dileri tasvir buyurdular . Böyle bir anda millet 
birliği ve beraberliğinin normal zamanlardan 
çok önem kazandığını düşünerek is basma, ge
lecek Hükümet in muhtaeolduğu yegane vas-
l'ı,kuvvetii ve güçlü olmak vasfını, kuracakla
rı. Hükümet in temel şartı sa.ysal.ardi. ve. mesaile
rini bu noktada teksif buyursalardı , şimdi kar
şımızda bulunacak Hükümet in manzarası dos
tun gönlünü dolduran, düşmanın gözünü yıldı
ran Ibir hüviyet taşırdı. 

Biz yeni. Hükümet in teşekkül tarzında, bu 
vasfı bulamadığımız için başarıya da ulaşacağı
na da inanamıyoruz. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Hükümet in bünyesini ilgilendiren maruzatı

mızı bu şekilde belirtt ikten sonra: şimdi de, 
programının muhle vasi üzerindeki görüşleri
mizi açıklamakhğımıza müsaadelerinizi istir
ham edeceğiz. 

Ancak, her şeyden evvel belirtmek istediği
miz cihet, bu sahadaki görüşlerimizi açıklarken, 
çok konuşulması, itiyat haline gelen teferruata 
ait meselelere hiç değinmiyerek ele alacağımız 
konuların üziirünü tamamen objektif bir açıdan 
tetkik ve tahlil ile yetineceğimizin ifadesi ola
cakı ıı-. 

Bu bakımdan, programın en önemli konusu 
elbettek iktisadi kalkınma davasıdır. 

Hükümet, bu. vadide başarıya ulaşmanın 
cüzüm yolunu, plânın her alanda gereği gibi 
uygulanmasında, buluyor. Bize göre ise hiç va
kit kaybetmeden alınması iealbeden. önemli tedbir
ler vardır : 

Türkiye bugün demokrasi blokunuu, Nato'-
ııııtı, Ortak Pazarın içinde bulunuyor. Bu hale 
göre biz her şeyden evvel içinde yaşadığımız. 
gelecekte de içinde yaşamaya niyetli ve azim
li bulunduğumuz İm camianın, şar t lar ına uyma
ya. mecburuz, 

Bir taraf tan halen dışardan görebildi
ğimiz yardımlar ın ilânihaye devam, eimiyeeeği-
ni; diğer taraf tan, gerek Ortak Pazarın gerek
se buna benzen- kurulmuş ve kurulacak teşek
küllerin içinde gittikçe genişlemek, istidadını 
gösteren , bir sahada, serbest rekabete1 mâruz 
bulunduğumuzu dikkatten uzak tutamayız. 

İstihsal sahalarımızı, istihsale yardımcı dal
larımızı, sanayiimizi, içinde yaşadığımız (iarb 
camiasının bütün, şart biriyle mukayeseye ve 
hayırhah bile olsa bunların rekabetlerine muka
vemete mecburuz. 

Kendileriyle kader ve iş birliği ettiğimiz 
memleketlerde sanayi sahasında kredi faizi 
(/( -V ve T) civarında ve normal vâde pek uzun 
iken, memleketimiz sanayicilerinin kısa, vade
li kredilere büyük faizler ödemeye mecbur kal
maları, sanayiimizi inkişaf ettirmek hususun
daki gayretlerimizin aşılmaz barajı haline gel
mekledir. 

Yabancı memleketlerin vergi mevzuatı en 
rasyonel bir şekilde işler, en âdil kıstaslarla ya
pılırken bizim, tu tumumuz bunun aksine olu
yorsa, ekonomi sahasına konulmuş ağır ve isa
betsiz tahditler, sanayici ve tüccarın çalışına 
imkânlarını zorlaştırıyorsa bu vadide müspet 
n et içel ere. ulaşabil memize imkân kaim ıyacak-
tu \ 

Yine bu gayelerle bankacılığımızı, bütün id
dialara. rağmen mevcudiyetinden şüphe, ettiği
mi/, sermaye ve p/ara piyasalarımızı, vergiciliği
mizi, bütçelerimizi, malî t u tumumuzu bir kelime 
ile zihniyetimizi bu açıdan düzeltmemiz, düzen
lememiz ve mütevassıl kaplar gibi kendilerine 
siyasi ve iktisadi bağlarla, •merbut bulunduğu
muz memleketlere i\öro ayar lamamız lâzımdır. 

Sosyal 'adalet prensiplerini aktüel bir 'mü
cadele, bir politik ist ismar vesile ve vasıtası ol
maktan ç ıkararak , isabetli bir ekonominin sıh
hatl i neticeleri haline get irmek zorundayız. 

Alacağımız ters karar la millî gelirlerimizi 
donduru r veya. tasar lanan inkişaf seviyesine çık
maktan voksun, biı- hale get i r i rsek; or tada sos-
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yal adalet ilkeleriyle tevzie tâbi tutulacak Ibir 
varlık kalmaması tehlikesiyle karşılaşmamız 
mümkündür. 

Plân ve programın rasyonel bir şekilde uy
gulanması için Ihususa sektörün, özel teşebbüsün 
ürküp çekinmiyeceği bir iktisadi iklimin süratle 
yaratılması mutlaka sağlanmalıdır. Plân ve 
programı, Devlet kadar belki ondan muvaffak 
bir şekilde uygulamanın bütün yolları özel te
şebbüse açık olmalıdır. 

Devletin kendi iktisadi teşekküllerine bah
şedilen bütün imkânlardan özel sektörün, bil
hassa 'küçük .tasarruf erbabı tarafından kuru
lacak büyük teşekküllerin evleviyetle faydalan
ması imkânları hazırlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu konu ile ilgili -maruzatımızı şu mülâha

zalarla tamamlamak mümkündür : 
Bir mtemlekette vergi reformu, sanayi, ihra-

«cat, ticaret ve bunlara benzer ekonomik faali
yetlerin rahatça ıgelişmesi için bütün pürüzleri 
ortadan kaldırmak gayesiyle yapıldığı takdir
dedir ki, reform 'telâkki olunabilir. Bu gaye 
ile yapılan vergi reformları, mükellefleri taz
yik etmeden, mükellefiyetleri dar gelirlilere sıç
ratmadan tatbik olunursa verimli neticeler alı
nır. 

Mücerret (Dtevlet tarafından girişilecek te
şebbüslere kaynak bulmak) temelinden hareket 
eden bir zihniyetle yapılmaya kalkışılan bir 
vergi reformunun, memleket ekonomisindeki 
ağır zararlarını görmek için uzun bir intizara 
lüzum kalmıyıacaktır. 

ıSevgili arkadaşlarım; 
.Biraz da toprak reformu üzerinde durmak 

istiyoruz : 
'Toprak reformu çok eski bir problemdir. 

Her devrimde ortaya çıkar. Fikrî muhtevası 
yoktur. Memleket muhitine uyar. Bir de artan 
sanayi mamullerine pazar bulmak ihtiyacı, 
köyden «çıkıp ışehire gelen nüfusun zirai saha
da bırakacağı boşluğun giderilmesi, dış tica
ret dengesi için ihracat imkânlarının çoğaltıl
ması, istikrarlı bir köylü sınıfı yaratılabilmesi 
gibi sebepler toprak reformunu zaruri kılar. 
Toprak reformu çok yönlü bir problemdir, 
toprağı kime dağıtacağız? Ne kadar dağıtaca
ğız? »Kimin toprağını dağıtacağız? 

Zirai düzeni ıslah için kredi ihtiyacını nasıl 
karşılıyacağız? Pazarlamayı ne şekilde sağlı-
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yacağız? Optimal işletmeyi hangi esaslara gö
re tesbit edeceğiz? Optimal bir kere ayarlan
dıktan sonra miras ve sair sebeplerle onun 
parçalanmamasını ne yolda sağlıyacağız? Çift
çiyi rasyonel bir ziraat 'sistemine sokabilmek 
için kredi müessesesini ne yolda işleteceğiz? 
Köy yerleşmesini ne yolda kullanacağız? Köy 
birleşmesini hangi esaslar dâhilinde ayaıiıya-
cağız? Toprak reformu yapıldıktan sonra na
sıl bir ortam ortaya çıkacak? Bu toplumda 
liderlik hangi grupa teveccüh edecek? Top
rak kamulaştırma yoluyla dağıtılacaksa, topra
ğı elinden almanın hakkı nasıl ödenecek? 
'Gayrimenkulun Anayasada yazılı gerçek de
ğeri, piyasa değeri midir1, kanunla bilhesap 
tâyin edilecek bir değer midir? 

fBu meselelerin halli uzun mesai, ince bir 
dikkat ve görüş beraberliği ister. Bunlar .sağ
lanmadıkça toprak reformundan fayda değil 
zarar hâsıl olur. Toprak reformunu bir ziraat 
reformunun temeli yapmadıkça mücerret top
rak dağıtmaya teşebbüs etmek, bugünkü du
rumu biraz daha ağırlaştırmaktan başka netice 
vermez. 

'Sevgili arkadaşlarım; 
Şimdi de; Kıbrıs meselesi üzerindeki görüş

lerimizi arz etmek istiyorum : 
Kıbrıs, bu milletin ortak davasıdır. Bu me

selenin millî vasfı her yönüne galiptir. Kıb
rıs'ta Landra ve Zurih Andlaşması hükümleri
ni ihlâl hattâ iptal için pusuda fırsat kollıyan 
bir idarenin kurulduğu ilk gününden beri mev
cudiyeti malûm olduğu halde, hâdiselerin bu
günkü safhasına girmesini önliyecek tedbirlerin 
gereği gibi alındığına kail değiliz. 

Filhakika; .I'9i5ı9 yılında Londra ve Zürich 
anlaşmalarının müzakeresi sırasında bugünkü 
Başbakanın o günkü kanaatlerini incelemek çok 
enteresan neticeler verir. 

iBu müzakerelerde o zamanın muhalefet li
deri Millet Meclisi kürsüsünde şöyle konuşmuş
lardır : 

«Kıbrıs dâvasında iki tez vardı. Biri, il
hak, öbürü taksim. Biz Meclis olarak taksime 
karar verdik. (Hükümet gitti, Londra ve Zu
rih anlaşmalarında yepyeni bir hal şekli ile 
geldi. Bunu niçin Mecliste istişare etmedi? Bu 
ayrı bir meseledir. (Bundaki zorluğu anlıyorum. 
Dostlarımız tavsiye etmiş olabilir. 
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Bir müzakere masasına insan her zaman 

istediğini istihsal için oturamaz. Hâdiseler bu 
yola itmiş olabilir. Bunu kabul edelim. Fakat 
biz bu anlaşmalara kırmızı oy vereceğiz. Se
bebi de şudur.» buyuruyorlar. «(Bu anlaşma
larda Kıbrıs Cumhuriyetinin başka bir Dev
lete ilhakını ve taksimini de meneden hüküm
ler vardır. Binaenaleyh, taksim de, ilhak da 
hukukan kapanmıştır, reddedilmiştir. 

Kabul edelim. Ama fiilen öyle midir ? «Fii
len öyle değildir.» buyuruyorlar. Fiilen tak
sim tezi kapalıdır, ama ilhak tezi daima açık 
kalmıştır. Çünkü buyuruyorlar «müdahale an
cak Kıbrıs Hükümetinin Anayasayı ihlâli kar
şısında bahis mevzuu olabilir. Kıbrıs'ta kuru
lacak Ib'ir Hükümetin de .güdün birinde ofturup 
Itaıklsıilnıe imfkia.ni mualdidi ive ^mânevi lyfdk'tur.» di
yorlar. Haklı... Ama, illhaik, göreceksinlız (bu
yuruyorlar, büyük bir uzak görüşle, bugünkü 
Ihâldlllselerü aynen taisıviir ederek, '«(bu (olacaklar, 
bu (kapı açık, vâikıa» diyorlar, «©ir .maldlde var, 
•avvıeM iısltişare edilerek üçlıü m/üdalhale (olur, 
oliinaızisa Ibclk Ibaışına mıüdıalhale» alma- diiylorlar, 
«Açılk kapı, illhaik kapıisı... O yola /tevessül eide-
meylnlce Yunanilstana gideceğiz». 

İlıhalka müisaade eder mi? Etim ez... İnlgillJtere ? 
Onun Akidemiz siyasetti 'malûm.. Menfiaıaitiilyle dil-
gil|i değil... E'tmez.. Kala kala münferit Ib'ir Türk 
müdahalesi ıkalııyior. Buraiya dikkat (buiyu.run ar
kadaşlarım; «Bu müdahale ancak; emrivaki şek
linde âni yapılırsa kıymet ifade edeıybu yapılma
dı mı bu elden gider. Başka türlü bu işlemez» di
yor. Yolunu da gösteriyorlar... Bu kapanaibilirdi, 
diyorlar. Şöyle, kapanaibilirdi... Üç devlet de 
münferit müdahale hakkına malik olduğuna gö
re, biz İngiltere'yi ilhak ortaya çıkarsa Türk
lerle ortak müdahaleye mecbur tutucu bir kayıt 
koysaydık» diyorlar. İlhak bahis konusu olursa, 
İngiltere de, Türkiye de, «Müdahaleye mecbur
dur.» kaydını koysaydık, o zaman o taraf da ka
palı kalacak idi. Daha vakit var, onu yaparsa
nız biz bu andlaşmayı da tasvibederiz. O zama
nın Hariciye Vekili merhum kürsüye çıkıyor, 
meselenin Sayın Başbakan tarafından pek güzel 
tetkik edildiğine ait şükranlarını belirttikten 
sonra diyor ki, yalnız bir noktada hata ediyor
lar. Onların zaıf dediği şey, bu muahedenin kuv
vetidir. Çünkü diyorlar, «Eğer biz buyurdukları 
gibi, İngiltere'yi de bu müdahalenin yanma al
mak şartım, bu muahedeye dercetseydik, o za-
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man İngiltere ile beraber müdahaleye mecbur 
olacaktık. Bunda İngiltere sikan çıkarabilirdi. 
İlhak vardır, yoktur, nazaridir, değildir, diyebi
lirdi. Ve o zaman inisiyatif bende olmazdı, tek 
başına müdahale edemezdi, Türkiye..» O zaıf 
değil kuvvet.. Şimdi, İngiltere böyle bir yola 
sapsa dahi biz re'sen müdahale etmek imkânım1' 
kazanmakla bu kılozu kapattık, diyor. Ve der
hal iştirak ediyorlar, «Sayın muhalefet liderinin 

ıbevanları çok yerindedir, âni müdahale ve emri 
vâki bu işin şartıdır, bundan da niçin korku
yorlar» buyuruyorlar. «Yunanistan'a 600 mil 
mesafede, Türkiye'ye 40 mil mesafede... Türkiye 
28 milyon, Yunanistan 5,5 milyon neden korku
yorlar? Bizim tarafta bu iş», buyuruyorlar. Ben 
düşünüyorum, bundan senelerce evvel her zaman 
itimat eylediğimiz uzak görüşlülüğü, tecrübesi 
ve politika bilgisi ile bugünkü hâdiselerin vuku
unu aynen hikâye eden zabıtlar var, dikkat bu
yurunuz, okuyunuz, bugün cereyan eden şeyleri 
Sayın İnönü o zaman tasvir buyurmuşlardır. Ve 
tedavisini de, teşhisini de, kendisi koyan bugün
kü Sayın Başbakan, hâdiseler o mecraya sokul
duğu zaman, o yola niçin gitmediğinin izahına 
imkân bulamıyorum. 

•Sevgili arkadaşlarım, 
Zor günler yaşıyoruz. Memleket içinde birli

ğin, kardeşliğin kurulmasını sağlıyacak bir içti
mai ve siyasi iklimin kurulup yaşamasına yar
dımcı olmak kaçınılmaz bir memleket borcu ha
line gelmiştir. Geriye bakmıyalım. Kusurun kim
de olduğunu araştırmaya çalışmakla vakit geçir
meyelim. İçine düştüğümüz her buhrandan an
cak millî iradeye olan inlkiyat ve itimadımızla 
kurtulacağımıza inanıyoruz. Bu inancımızı teyi-
den Birinci Millet Meclisinin Birinci Toplantı
sında Büyük Atatürk'ün millî irade hakkındaki 
sözlerini tekrarlıyarak huzurunuzdan ayrılaca
ğım : 

«Efendiler, 
Millet önünde, onun istihkakı istiklâli önün

de, onun liyakati terâkki ve teceddüdü önünde 
her kuvvet ancak milletin irade ve emeline uy
mak suretiyle yaşıyabilir. 

Milletin irade ve emeline uymıyanların tali
hi hüsrandır, izmihilâldir.» 

Bu muazzam iradenin önünde huzurunda ke
mali hürmet ve inkiyat ile eğilelim. Atatürk il
keleri üzerinde pekçok konuşulan bu zamanlar-
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da büyük Atatürk'ün. millî iradeyi nasıl tanıdı
ğı ve nasıl 1 amil iğinin da unutulmaması dile
ğiyle yüksek huzurunuzdan ayrılıyor, cümlenizi 
hürmetle sel Anılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - ( \ II. P. ( i rupu adına Sayın 
Betik 

('. II'. P. (ÜH IH ADINA ZİHNİ HHTİL 
(Tokat) - 'Viice (hıminıriyet Senatosunun Sayın 
Başkam ve sayın üyeleri; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının büt üııüyle yürür lüğe »'irdiği İT) 
'Mkirn Mitil tar ikinde yapılan (hımhuriyot Senato-
su üyeleri ve milletvekilleri seçiminden sonra üç 
defa Karma üükümel kurulmuş! ur. 

(\ fi. I\ ile bağımsızlar tat'ai"nıdan kurulan 
Üçüncü Karma Hükümet Programını -'.'(). 12. If.Hİ.'i 
tar ihinde yüksek huzurunuzda okudu. Biz bu
gün yüksek huzurunuza C\ !!'. P. Cumhuriyet Se-
naiosu ( I rupunun İni program hakkındaki gürii-
süııü arz ölmek üzere gelmiş l)ulınnıyoruz. 

Sayın arkadaşlar, bilindiği üzere bütün gay
ret lerimizin. bütün çabalarımızın bir lek hedefi 
vard ı r : Türkiye 'de bütün Türkive nin insanca ya
şamaların! sağlamak. Yine bilindiği üzere, Ye
ni Anayasamız İni hedefe demokratik hukuk dev
leti rejimini kurmak ve bu reüimi her çeşit sar
sıntıdan koruyarak yaşatmak iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmamızı bu rejim içinde ve plâna. 
bağlıyarak gerçekleş!"irmekle varabileceğimizi tes 

J)it etmiştir. Hemen belirtmek isleriz ki, Üçün
cü Karma i iükümel Programı da, Birinci ve 
ikinci Karma Hükümet Programları gibi, İm he
defin takipçisi olma karakterini taşımaktadır. 
Bu programın Birinci ve İkinci Karma Hükümet 
'Programlarına, nazaran gösterdiği fark, 1 nci ve 
2 nci Karma Hükümet ler programlarında \'er al
mış olan birçok hususlar gerçekleştirildiği için, 
tabiatiyle bunlara yeni Hükümet Programında. 
yeı- verilmemiş; ancak Karma Hükümet ler Pro
gramlarında yor almakla beraber, gerçekleştiril
mesine imkân ve fırsat bulunamamış olan «Top
rak Reformu» ve köylünün toplu olarak kalkın
dırılması, «Vergi Reformu» uda eksik olan hu
susların sosval adalel çerçevesinde ve plânın tam 
finaıfsmanmı sağlıyacak tarzda tamamlanması ve 
kamu hizmetlerinde gerekli ıslahatın bir an ('in
ce yapılması gibi hususlar olarak belirtilmiş
t i r . 

Bu programa, göre, biri köye yönelen çeşitli 
devlet hizmetleri arasında, bağlantı kurma, bn hiz
metlerin Kalkınma Plânına ve vıllık nrogramlara 

uygun bir ahenk içinde, verimli bir şekilde yürü
tülmesini sağlamak, köy kalkındırılmasının hız
landırılması hareketine önderlik eline ve gerekti
ğinde köy hizmetlerinin en önemlilerinden bir 
kısmını ro'sen yapma ile görevli Köy İsleri Ba
kanlığı; diğeri, enerji kaynaklarımızı süratle ge
liştirmek ve tabiî kaynaklarımızı daha iyi değer
lendirme ile görevli l'hıerji Bakanlığı olmak üze
re iki yeni Bakanlık kurulmuştur . 

Programda, birçok batı ülkelerinde olduğu gi
bi, bakanların, bakanlıklarda ve Meclislerde 
kendileriyle birlikte çalışabilecek yardımcılara 
olan ihtiyaçlarının günden güne daha çok duyu
lur hale geldiğim» de işaret edilmiş ve bunun en 
iyi bir şekilde sağlanması imkânlarının araştırı
lacağı vadolunınuştur. 

Sayın arkadaşlar, program hızla artan nüfu
sumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasının halkımı
zın hayal seviyesinin yükseltilmesinin, ortak üye
lik' anlaşması imzaladığımız Ortak Pazar millet
leriyle aramızdaki gelişme farklarının kapatılma
sının, kalkınmamızın dış kaynaklarının bulun
masının, yaf r ımlar ı finanse1 edecek iş kaynakla
rın artır ı lmasının, kamu sektörünün finansmanı 
için lüzumlu fonların adaletli ve sıhhatli vergi 
kaynaklarından tam olarak sağlanmasının; ayrı
ca, bölgeler ve fertler arasındaki büyük gelir 
farklarının giderilmesinin çözüm bekliyen büyük 
meseleler olarak ortada olduğunu söylemektedir 
ki, bu, reatlist bir görüştür. Yeni Hükümet bu 
görüşünü belirttikten sonra bu meseleleri kısa 
yoldan hal için yapılacak zorlamalar, ekonominin 
denge ve istikrarını bozabileceği gibi, bunların 
gecikmeden ve cesaretle ele alınması da, yarın çö
zümü güç yeni meseleler doğurabilecektir demek 
suretiyle, ekonomik: kanunların en önemli faktörü 
olan. zaman mefhumu üzerinde durmuş ve bunu 
mümkün olduğu kadar çok doğeıiendirmekliğimiz 
lüzumuna işaret etmiştir. Pillıakika, zaman fak
törünün gv-ri kalmış bir memleket olarak, <nı az 
gidişmiş memleketler kadar değerlendirme zorun
da, olduğumuz artık her kes tarafından kabul edi
len bir gerçektir. Yaşama gücümüzü ancak bu 
suretle artırabiliriz. 

Sayın arkadaşlar, programda önemle .ver alan 
ve kalkınmalım finansmanının enflâsyon yarat 
mıyau sağlam kaynaklara dayanmasının şart ol
duğunu belirten, bütçe denkliğinin ekonominin 
genel dengesinin ve istikrar içinde gelişmesinin 
ilk şartı olduğunu ifade eden, para ve kredi poli-
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tikamızm iktisadi gelişmeye imkân verecek, üret i- i 
mi teşvik edecek yönde olacağını, para ve kredi 
hacminin ekonominin normal ihtiyaçlarının üs- i 
tünde artarak enflâsyona yol açmasına müsama
ha edilmiyeceğiiii söyiiyen vait ve taahhütleri 
memnunlukla karşıladığımızı da bilhassa işaret 
etmek isteriz. 

Sayın arkadaşlar, programın vergi reformuna 
ait kısmını da tasvip ediyoruz. Zira, kalkınma 
çabalarımızın artırdığı finansman ihtiyacını mut
laka karşılama zorundayız. Vergiye ekonomimizin 
gelişmesine hizmet edebilecek bir hüviyet verme, 
her çeşit kazancı vergilendirme, vergilendirmede 
vergi adaletini sağlama, vergi ziyamı önleme, ver
gi kanunlarımızı herkes tarafından kolay anla
şılır, doğru ve kolay uygulanır hale getirme, üzer
lerinde daima önemle durmamız gereken konu
lardandır. 

Sayın arkadaşlar, Anayasamızın 110 ne i mad
desi, mahallî idarelere görevleri ile orantılı gelir 
kaynakları sağlanması lüzumunu emrettiği halde, 
bu konu bugüne kadar maalesef ele alınamamış
tır. Yeni Hükümet programında mahallî idare
lerimizi, kanuni ödevlerini kalkınma plânlariyle 
kendilerine yüklenen görevleri gerçekleştirebile
cek ve aynı zamanda demokratik bağımsızlıkları
nı sağlıyacak malî kaynaklara kavuşturmak mak-
sadiyle bu idarelere ait vergiler de ıslah edilecek 
ve buna ilişkin tasarılar pek yakında Meclise su
nulacaktır, demek suretiyle bu konuyu da ele al
mış bulunmaktadır. Va'dedilen tasarıları sabır
sızlıkla beki iveceğiz. 

Sayın arkadaşlar, program uzun yi'llardan 
beri üzerinde durulan ve yeni Anayasamızın 
37 nci maddesinde de yer alan poprak reformu
nun gerçekleştirilmesinin önemle 've süratle ele I 
alınacağını da 'vaadetmektedir. Filhakika, 'top
rağın 'verimli olarak işletilmesini ıg'ençe ki eştir
mek ve topraksız olan 'veya yeter toprağı bu
lun ımy an Çiftçiye toprak sağlama amacını gü
den, çiftçinin işletme araçlarına sah'(bulmasını 
kolaylaştıracak olan bu konunun daha fazla ge
ciktirilmesi, programda da denildiği gibi. mc«e-' 
lenin çözümünü daha da güçleştirecektir. Hiç 
şüphe yok ki, toprağın claHıa 'verimli olarak iş
letilmesi konusuna .toprağın ,sul:amnasıı çiftçinin 
işi ettim e araçları kadar teknik imkân ve bilgi
lerden de faydalandırılması dahil bulunmakta
dır. I 
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Sayın arkadaşlar, pro.gramııı önemli özellik

lerinden birisi de, köy ve köylü kalkınmasını 
tüm olarak ve acele işler arasında ele almış bu
lunmasıdır. Yeni Hükümetin Köy fşlerıi Ba
kanlığını ihdas ettiğine yukarda işaret eyle
miştik. Nüfusumuzun 2/M ünün köylerde ya
şamakta olması, köylerimizden azınsanamıya-
cak bir kısmımın okul ve öğretmenden, içme su
yundan ve yoldan maihrum -'bulunması mesele
nin önemini İrattım çıplaklığı ile kavramaya ye
ter. 'Bir ülkede köy ve köylü halkındırılmak-
sızHi toplum kalkınmasından 'baihsedilemez. 
Bir yıllık programı uygulanmakta olan 5 Yıl
lık Kalkınma Plânımızın hedeflerine ulaşabil
mesi ancak köy 've köylülerimizin kalkınması 
ile niümkün olabilecektir. Hizmetlerin elve
rişli1 merkezlerde toplanması suretiyle 'bütün 
köylere ikısa zamanda ulaştırılması imkânları 
•üzerinde durulacağının, kendi (başlarına yaşı-
yamıyaeak durumda olan köylerin yeterli top
luluklar lıaline 'getirilmesinin çarelerinin araş
tırılacağının, orman içi köylerde yaşıyan va
tandaşlarımızın orman varlığına zarar vermek
sizin yaşamaları ve kalkınmaları konusuna özel 
'bir önem 'verileceğini 've köy yolları yapınınım 
19Pfl yılında yüzde yüz artırılacağının proig-
ranıda vadedil meşini hepimizi sevindirecek 
müjdeler' uliaraık karşılıyoruz. 

Sayın arkadaşlar, yeni Hükümet progra
mında idari reformun önemli bir unsurunu teş
kil eden personel rejimi ile ilgili çalışmalarını 
süratle bitirerek, bununla ilgili tasarıları ya
kında Yüce Meclislere getireceğini de vaadet
mektedir. Memurlarımızın terlilerini imkânla
rımıza göre ve zamanla daha iyi bir şekilde bağ
lıyacak, daha çok ve daha etkili çalışmalarını te
min edecek hükümleri içine almasını istediğimiz 
bu tasarıların bir an önce kanunlaşmasındaki 
fayda da aşikârdır. 

Sayın arkadaşlar, («alışma hayatımız işçi 
ve işveren münasebetleri, toplu sözleşme, grov 
ve lokavt hakkı veren yeni kanunlarla yeni bir 
düzene girmiştir. Yeni Hükümetin çalışma ha
yatımızla ilgili olarak girişmiş bulunduğu ve ye
ni kanunlar çıkarmayı hedef alan çal asmalarını 
bir an önce bitirmesini, miktarı her gün biraz 
daha artan yurt dışındaki işçilerimizin mânevi 
ihtiyaçlarını karşılıyacak ve artırdıkları paraları 
yurt içinde hem yurt menfaati ve hem de ken-
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di menfaatleri bakımından daha iyi bir şekilde 
değerlendirmesini sağlıyacak tedbirleri bir an 
evvel almasını temenni ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar, yeni Hükümet plânlı kal
kınma dönemine girildiğini, bakanlıklar faali
yetlerinin yıllık programlarda programlara bağ
lanıldığını, ve 196-1 yılma ait programın da bas
tırılıp, dağıtıldığını söyl iverek programlar, eski
den olduğu gibi, bakanlıkların yapacakları faa
liyetleri teferruaıtiıyie' anlatma yoluna gitmedi
ğini belirtmekte, ve aynen « plânı her alandaki 
Hükümet faaliyetinin genel çerçevesi olarak ka
bul ediyoruz. Plâna uygun olarak hazırlanacak 
yıllık programlarla, plânın iktisadi ve sosyal 
kalkınma ve hizmet alanlarındaki hedeflerini 
eksiksiz olarak gerçekleştirmek azim ve kararın
dayız» demektedir. O. II. P. Cumhuriyet Sena
tosu Grupu olarak biz do bakanlıkların plâna ve 
programlara göre gösterecekleri faaliyetlerin te
ferruatı üzerinde durmıyacağız. Ancak, prog
ramda «sağlık hizmetini köylünün ayağına ka
dar götürme, sağlık personelinin yurdun mah
rumiyet bölgelerinde de görev almalarını sağla
ma, özel teşebbüsün sağlık hizmetleri alanında
ki teşebbüs ve gayretlerini teşvik etme, toprak 
ürünlerimizin miktarını çoğaltma, kalitesini 
yükseltme ve değerlendirilmesi yolunda, ulaşılan 
başarıyı devam ettirme ve ihracatı her suretle 
teşvik ve himaye etme, suçlu çocuk ıııaih'keme-
1 eriyle, çocuk islâh evlerini bir an önce kurma, 
eğitim ve islâh esasına dayanan infaz sistemi
nin uygulanması için yapılan çeşitli çalışmaları 
hızlandırma, Usul kanunları ile İcra ve İflâs 
Kanununda yapılacak değişiklikleri bir an önce 
bitirme, Diyanet İşleri Kuruluşunu yeterli ve 
verimli imkânlara kavuşturma, bu arada dinî 
vazife ve bilgilere gerçekten sahip Diyanet İs
leri hizmetlileri yetiştirme, vatandaşın Devlet 
Teşkilâtına her zaman güven ve huzurla başvu
rabilmesi için bütün idare adamlarının ve bü
tün görevlilerin gayret göstermelerini sağlama» 
şeklinde yer alan hususların gerçekleştirilmesin
den doğacak faydalara C. H. P. Cumhuriyet Se
natosu Grupu olarak bizim de inandığımızı be
lirtmek isteriz. 

Sayın arkadaşlar, dış politikamızın bütün 
siyasi partilerimizce ve siyasi partilere men-
subolmıyan bütün vatandaşlarımızca, tek keli
me ile bütün Türk Milletince bcnimscnildiğini 
millî bir hüviyet taşıdığını artık dünyada duy-

mıyan ve öğrenmiyen kalmamıştır. Bu konuda 
şaşmıyan hedefimiz, Büyük Atatürk tarafından 
en veciz bir şekilde ifade edildiği üzere, «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» dur. Biz toprak bütünlü
ğümüzün, millî istikalimizin ve millî menfaatle
rimizin en büyük teminatını barışta gören bir 
milletiz. Hürriyet, adalet ve hak eşitliğine da
yanan bir dünya nizamının kurulması ve yaşa
ması, barış ve güvenliğin kurulması, yeni Hü
kümetin ileride kurulacak hükümetlerin Millet 
tarafından daima desteklenen amacı olmıya de
vam edecektir. Ahitlere sadakat, dış politika
mızın başta gelen umdesidir. Kıbrıs olayları ko
nusunda yeni Hükümet tarafından verilen ka
rarları, ıgirdişilen teşebbüsleri ve alman tedlbMeri 
isabetli buluyoruz. 

Sayın arkadaşlar, programda yer alan ve 
Ordumuzun en iyi silâhlarla teciliz edilmekte ol
duğunun, eğitiminin nazari ve âmeli olarak en 
yüksek seviyeye ulaşmasını 'sağlıyacak bütün 
gayretlerin sarf edilmekte bulunduğunu belirten 
cümleler büyük memnunluk doğurmuştur. Si
lâhlı Kuvvetlerimizin gerekliğinde vatani vazi
felerini şimdiye kaçlar olduğu gi'bi bütün Türk 
milletinin takdirine ve güvenine lâyik bir şekil
de kahramanlıkla, şan ve şerefle yapacağına 
emin bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar, C. H. P. Cumhuriyet Sena
tosu Grupunun üçüncü karma Hükümet prog
ramı hakkındaki görüşünü açıklarken bu prog
ramın 1 - 2 nci karma Hükümet programların
dan esaslarda farklı olmadığına yukarıda işa
ret etmiştim. Üçüncü karma Hükümetle, birin
ci ve ikinci karma Hükümetler arasındaki esaslı 
fark, sonuncusunun Millet Meclisinde sandalya 
çoğunluğuna sahibolmıyan C. H. P. ile bağım
sızlar tarafından kurulmuş olmasıdır. Bu su
retle kuruluş bir zaruretin ifadesi olmuştur. 
Yeni Hükümet bu zaıııreti ve durumu önemle 
nazara almış ve programında aynen şöyle de
miştir. «Hükümet bunun için muhtaç bulundu
ğu desteği yalnız halktan ve halk egemenliğinin 
tek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde arıyacaktır. Meclisten destek ve halktan 
yardım gördüğü sürece iş başında kalacaktır. 
Bu destek veya yardımdan yoksun kaldığını his
settiği anda kutsal emaneti her güçlüğe ve her 
derde demokratik yollardan çare bulabileceğine 
inandığı Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 
verecektir. Yeni Hükümet muhalefet gruplariy-
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le de her konuda bir anlayış ve davranış beraber
liği arıyacağmı» programında bilhassa belirtmiş
tir. Hükümetin bu hususa ait görüşü program
da şöyle ifade olunmuştur. «Görev başında kal
dığı sürece Hükümet yalnız C. H. P. Grupu ile 
ve kuruluşunda büyük yardım ve destekleri 
olan değerli bağımsız üyelerle değil, muhalefet 
gruplariyle de her konuda bir anlayış ve davra
nış beraberliği aramak için kendine düşen hiç
bir gayretten kaçmmıyacak. Hele Türk mille
tinin kaderini ilgilendiren önemli konularda ik
tidarla muhalefetin danışma ve dayanışma ge
leneğini Türk siyasi hayatına yerleştirmek için 
her vesileden yararlanmayı ödev bilir.» 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
kanı ve sayın üyeler, siyasi partiler grupları 
arasında medeni münase(betler kurmak ve ya
şatmak, çalışmaları millet ve vatana hizmet 
idealine daima bağlı olarak tenkidetmek veya 
desteklemek, yetkilerimizi kullanırken, sorum
luluklarımızı da unutmamak hepimizin başlıca 
şiarımız olmalıdır. Geçmişin hiç fayda sağlamı-
yan, sadece zarar doğruran mücadedederinden 
mutlaka kaçınmalıyız. Bütün gücümüzü millet 
ve vatana borçlu bulunduğumuz hizmetJeri ye
rine getirmek için harcamalıyız. 

Sayın arkadaşlar, geri kalmış bir memleke
ttin bütün realitelerini görmeye ve bunları yen
mek için ilmin gösterdiği çarelerin hepsine ce
saretle ve sabırla başvurmaya mecburuz. Unut
mamalıyız ki, gerçeklere itibar etmiyen inkarcı 
zihniyet hiçbir devirde makbul olmamıştır. 
Türkiye'mizi demokratik hukuk Devleti rejimi 
içinde plâna bağlı olarak hızla kalkındırma ide
ali hepimizin bütün Türk milletinin idealidir. 
Bu ideal, hepimizi vazifeye çağırmaktadır. Bu 
vazifeyi başarıyla yapmanın bütün şerefi hiç 
şüphe yok ki, hepimize aklolacaktır. 

Sayın arkadaşlar, C. H. P. Cumhuriyet Sena
tosu Grupu olarak yukarıda izah edilen sebep
lerle Malatya Milletvekili tsmet İnönü tarafın
dan kurulan üçüncü karma Hükümet progra
mını tasvip ettiğimizi arz eder, Yüce Cumhuri
yet Senatosunu en derin saygılarımızla selâmla
rız. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Grupları, adına konuşma bit
mişti]*... 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) —- Biz ko
nuşmadık, ıbizim de grupumuz adına konuşma
mız olacak, söz istiyorum efendim; 
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BAŞKAN — Parti sırasına göre bitmiştir... 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Baş'kanım, C. K. M r P . ve M. P. si de bi
zimle aynı vaziyettedir. 10 kişilik grupları yok
tur. Madem ki, onlar da partileri adma konuş
tular. Burada iki temsilcisi bulunan İşçi Par
tisinin de partileri adma konuşması lâzımdır. 
•Söz hakkının tanınmasını rica »edeceğim... 

(BAŞKAN — İşçi Partisi namına Niyazi 
Ağımaslı arkadaşımızın konuşmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. Buyurun efendim. 

İŞ'Çİ PARTİSİ ADINA NİYAZİ AĞIR
NASLI (Ankara) — Cumhuriyet Senatosunun 
Muhterem Başkanı, saygıdeğer üyeferi, 3 ncü 
Hükümetin Muhterem Başkanı ve üyeleri; biz 
3 ncü Hükümetin Programında Sayın İnö
nü'nün Hükümet kurmaya henüz memur edil
meden evvel yaptığı beyanlara muvazi bâzı 
tedbirler aradık. Muhterem İnönü, Hükümet 
kurmaya henüz memur edilmediği ikinci Koa
lisyonla bu üçüncü Hükümetin kuruluşu ara
sında casaretle toprak reformundan, vergi 
reformundan ileri birtakım kanunlardan ha
bis buyurdular. Ve bu tedbirlerin alınmasına 
şimdiye kadar kurdukları hükümetlerin ka
natlarının, koalisyon kanatlarının engel oldu
ğundan yakındılar. Üçüncü Hükümet, doğru
dan doğruya C. H. P. Hükümeti şeklinde ku
rulmuş olduğuna göre, Muhterem İnönü ta
ralından açıklanan programda bu hususların 
vuzuhla yer almasını beklerdik. Denilebilir ki, 
eski koalisyon ortaklığımızda engel çıkaran 
koalisyon kanatları, eski siysasi partiler rey ver
memek suretiyle aynı engeli devam ettirir
ler, denilebilir. Ama, gerçekten inanılacak mem
leket hayrına birtakım reform kanunları ge
tirilirse ve bu efkârı umumiyeye ilân edilirse, 
bunlardaki menafati gören büyük halk kütlesi, 
elbette ki, «buna karşı çıkan siyasi teşekküllere 
'karşı tutumlarını tâyin etmeleri de kolaylaş
mış olur. Bu itibarla programda, vuzuhla be
lirtilmiş olmakla beraber biz, cesur reform ka
nunları getirileceğini ümidediyor ve bekliyo
ruz. Ekseriya programlarda güven oyuna 
müncer netice düşünüldüğü için fazla vu
zuhtan, açıklıktan sakınılma yolu tercih edi
lir. Yahut, bunun bir deyimle de Hükümet prog
ramında bu nevi tedbirlerin tamamını kapsa-
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mas; mümkün. olmıyaoağı için, ana hatlarına 
temas od iîvıvk do yel indir . Biz, Muhterem .İnö
nü'nün bu üçüncü. kabinesinin uysal görünüşü 
içerisinde ongunu yak ından tanıdığımız d 
ğerii, idealist arkadaşlar ımızın bu neviden ro-
i'oım hareket ler ine engel çukarmıyacakları ka
naatindeyiz. Şu halde muhferem Hükümet ten 
programını. takiben - 'iıı.şalla.h güven oyu 
alırsa - süra t le get i receği reform hareket ler ini 
bekliyoruz. Bunlar, âtıl kapasitelerin harekete 
geçirilmesi is t ikametinde tedbir ler olacak mı
d ı r ? Bunlar gerçekten vergi adaletini sağ
layıcı, sadece bir avın; insana himaye çadırı 
olan sistemler yerine âdil \vrgi fideme yo
l u n u temin -edici t asa r ruf la r ve kanunla r olacak-
î ü i d ı r .' 

Devletin 50 milyarının yat t ığı iktisadi Dev
let Teeşkküllerinin sürat le halk yarar ına işliyon 
ve kâ r getiren müesseseler haline ifrağı dü
şünülüyor mu? 

Memleketimizi gerçekten büyük' endişelerle 
•karşı karş ıya bı rakan işsizlik, açık ve gizli iş
sizlik, önlenebilecek mi? Bu ist ikametlv sürat l i 
ve cezri tedbir ler a l ınacak mı? Önümüzdeki yıl
l a rda okur - yazar sayısının yüzde yüze yak-
laştırılması i s t ikamet inde radikal tedbirler, gv-
leceğv} matuf öğretmen, sayısının, öğretmen 

o k u l l a r ı m , ve sairesi, halk dersanelerini ve 
saireyi a r t ıma suret iyle okur - yazar nisbeti-
nin yüzde yüze çıkarılmasını , - hiç olmazsa, 
8 - 1 0 sene içinde - sağlanacak tedbir lere baş
lanacak mıdır? 

Vurt ölçüşümle bir üretim seferberliğinin 
şevkl i çabasını vatandaşlar". benimsetecek ciddî 
tedbir ler ve hazırl ıklar getirilecek inidir? 

Bğer hurdan muhterem Hükümet getire
cekse bu istikâm-eücki bütün davranış lar ının , 
kendisi bugün beîki az lemsilcisiyle gü(;süz gibi 
görünen bir p a r t i d i r ; ve fakat milletin, halkın 
inancı ltiba.ri.iyh1 bu is t ikâmetteki davranışlar ı 
desteklememizin mâna. taşıyacağını belirterek 
Hükümet i bu yoldaki davranış lar ında dalma 
destokliyeeoğiıni/i, yardım edeceğimizi ifade et
mek isterİDi. Böyle olduğu takdirde, artık Ana
yasanın sosyal devlet ilkelerini anlanıamazlık-
tan gelmek; sosyal adaleti, herkesin -başka tür lü 
anlaması ve çok defa, sadece bir fantezi olarak 
kullanılması yolundan çıkarıp, gerçek, yoksul 
halkımızın kalkınması istikametinde bir sistem 
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olarak benimsemek mümkün olabilecektir. Biz 
bunu bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs konusundaki 
fikirlerimizi daha. evvel de açıklamıştık. Biz ka
nunlara yasalara, taahhüt lere, beynelmilel anlaş
malara ve taahhütlere sadakat göstermesini biten. 
bir muidiz . Bu İtibarla bizim Hükümetin belki 
biraz daha cesur davranışı iyi olurdu gibi bîr 
düşüncemiz bulunmakla beraber, her halde ka
rarında ısrarlı olması ve Kıbrıslı soydaşlarımı -
z;n haklarını koruyucu bir tedbirin ancak bölge
lerini ayırmak suretiyle Kumlarla hiç olmazsa 
iç içe yaşamaları kabil olmadığına göre yan ya
na. yaşamalarını temin edecek bir sisteme doğru 
götürme istikamet indeki gayret h-riniu devam 
edeceğini ümidetmek isteriz. Bu takdirde bütün 
Türk Milleti ve Türk Milletinin içinde temsil 
ettiğimiz siyasi parti Hükümete müzahir olacak
tır ve elbette dest eki iyecekt ir. 

Arz ettiğimiz iktisadi ve içtimai yönden nok
sanlıklarına rağmen demokrasi yol a lmaktadır ; 
demokratik müesseseler gerçekten tekâmül yo
lundadır . Bunu kabul etmeliyiz ve geçirdiğimiz 
şu *?.."> senelik leerübe, demokrasinin kazancına 
\;- birçok çeşitli tahriklere rağmen, demokrasi
nin yaşıyacağı yolundaki kanaatimizi ve ümidi
mizi kuvvetlendirmiş olan hâdiselerin zinciri ile 
bugüne e d m ' ş bulunuyoruz. Hükümetin, ne 
olursa, olsun, sağlıyaeağı güven oyuna liyakati-, 
bence pa rlânıent onun içerisindeki güven i'-- be
raber. ;hsaıda halkın güveninin de büyük bir te
sir yapacağı kanısındayım. Hailem güveni Par
lâmentoyu asabilir. Vakit vakit parlâmentolar 
tutucu obi'biür ve halk, ileriye doğru atılmış 
o hm hamleci kanunları , Hükümetlerin belki ek 
ser iydi parlâmento içinde ılıyıp etmelerini» so-
hebokı bile, ilerde o Hükümetin temsil ettiği 
s:y;rn teşekkülü, halkın tutmasına yalayabilir, 
Bize, «da-ha. kın-v-Bi Hükümetler kurdukları İnil
de Sayın İnönü, bu reformları getirmediklerine 
!^örv, bundan, sonra da bunu beldemde beyhude
dir» diyenler vardır. Ben her zaman iyi niyetli 
olmuşumda!-. Şahsan bu tarzdaki konuşmaları 
ümidimi gölıHiyecc<k güçte telâkki etmiyorum. 
Ve yine bir müddet daha, asırlarca beki em iş olan 
yuk-m! fakat sevgili, aziz milletimizle beraber bir 
müdd -1 dadıa, umutla, bokliveceğiz. Bu ümitleri
mizin boşa. çıkarılması halinde her halde zaman? 
habbeden .millet ten dalıa çok tarihi değerler kay. 
b-dilmiş olur. Bunu da hat ı r la tmış olalım. 
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Türkiye İşçi Partisi adına yeni Hükümete 

muvaffakiyet temonni ederini; milletimize de 
birlik ve düzenlik dilerim. Hepinizi saygılarım
la selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 12 arkadaş daha söz almıştır, 
isimlerini okuyorum : Sayın Yıldız, Sayın Te-
vetoğlu, Sayın Demir, Sayın Ulay, Sayın (îebol-
oğiıı,- Sayın Çağa, Sayın Kayalar, Sayın Okur-
er, Sayın Demirdağ, Sayın Bek at a, Saym Kok
sal. 

Şimdi sıra Sayın Dikeçliğil'indir. Buyurunuz. 
(Hükümet söz istiyor, sesleri) Bir dakika 

Sayın Dikeçliğil, Başbakan söz istiyor. Buyurun 
Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri, Hükümet progra
mı üzerinde siyasi partilerimizin görüşlerini dik
katle dinledik. Beyanatların her biri ayrı, ken
disine göre ayrı özellik taşıyor ve her biri "bizim 
için büyük ölçüde istifadeli olmuştur. 

Müşterek olan konuları ve sonra ayrı ayrı 
bahsedilen konuları mümkün olduğu kadar ayır 
maya çalışarak eevap arz etmeye gayret edece
ğim. 

Bu Hükümetin kurulmasında şimdiye kadar 
programlarda bahis konusu edilen ve devam edi-
legelen vazifeler mahiyetinde olan konular müm
kün olduğu kadar muhtasar geçilmiştir. Hükü
metin hangi şartlar altında kurulduğu ve başlı
ca hangi meselelerle uğraşmayı kendisi için ka-
rekter gösteren konular belirtilmiştir. 

Hatiplerin hepsi de müşterek olacak Hükü
metin ; eski hükümetlerin bozulması ve teşek
kül gayretleri ve neticeleri üzerinde durmuş
lardır. Yüce Senatonun üyeleri bugünkü buh
rana, bugünkü Hükümet kurma teşebbüsüne 
hangi safhalardan geçerek geldiğimizi pek gü
zel hatır!ıyaeaklardır. Bugün 3 Ocak 19(>:> tür. 
Hükümet istifasını "2 Aralıkta 'Sayın Devlet 
Başkanına vermiştir. Demek ki, bir aydan faz
la bir müddettir Hükümet buhraniyle uğraşı
yoruz. Hakikat şudur : 2 Aralıkta istifasını 
verdiğimiz Hükümet, ondan evvel de, bugün 
veya yarın istifa edecekmiş gibi, devamlı bir 
kriz içinde yaşıamakta idi. 

Geçmiş hâdiselerin mesuliyetini aramak ni
yeti ile huzurunuza çıkmadım. Ama, bu mese
lelerden bahsederken, beraber çalıştığımız ar
kadaşlarımız gerek 'Birinci Koalisyonda, ge-
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rek İkinci Koalisyonda, gerekse ondan sonra 
Hükümet teşkili için yapılan teşebbüslerde ken
dilerini haklı göstermek, müdafaa etmek 
için çalıştıkları aşikâr olai'ak görülüyor. Yani 
bütün bu gayretlerin karşısında başlıca so
rumlu ben kalıyorum. Beraber çalıştığım muh
terem teşekküller ve arkadaşlarım insaf ile 
düşünürlerse, geçen hâdiseleri daha insaflı yü
rekle değerlendireceklerdir ve âti için hepimiz 
biı-ıçok dersler çıkaracağız. 

Şimdi, Hükümet istifasının ve bugünkü Hü
kümet kurma teşebbüslerinin kabul edilen 
müşterek bir şartı vardır, dile getirilmiştir. 
İstikrarlı ve kuvvetli Hükümet kurmak, is
tikrarlı ve kuvvetli Hükümet kurmak, bizim 
çoğunluk sisteminde alıştığımız âdetlere göre, 
mümkün olduğu kadar çok sayıda iktidara 
parti olarak gelmek ve partinin kuvvetli bir 
disiplin içinde, Mecliste her sözünü yürütmesi 
ve memlekette her istediğini serbestçe yapması 
mânasında alınmıştır. Nispî temsilde bu şart
lar esasından değişti. İlk tecrübesi bizi çetin 
imtihanlar karşısında bıraktı. Şimdi siyasi par-, 
tilerimizden hiçbirisi yalnızbaşına Hükümet 
kuramıyor, mutlaka Karma Hükümet teşkili 
ieabediyor.' İlk günde bu ihtiyacı gördük. Bir
birinden çok uzak olduğu zannolunan, sayısı 
en çok iki parti ile Karma Hükümet yapmaya 
çalıştık. 

Hakikat odur ki. Karma hükümetler çok 
ge:g!n duygular içinde birbirinden çok uzak 
kaim:;; siyasi teşekkülleri bir arada çalıştır
mak gayesini .gütmektedir. Ye bu geçen iki 
sene zarfında onların bir arada çalışmasiyle 
vatandaşlar arasında da mevcut uzaklığı azalt
mak vazifesini oldukça iyi bir surette görmüş
lerdir. denebilir, faydalı olmuşlardır. 

Her Hükümette olduğu gibi, nispî temsilin 
mecburi kıldığı Karma hükümetlerde, hükü
metlerin devamlı sayı çokluğuna istinadetmesi 
san-'i zayıftır. Bu sistemde kuvvetli Hükümet, 
Hükümeti teki l ederken vuzuh içinde anlaş
mış parti liderlerinin ve partilerin Meclis grup
larının Hükümeti devamlı olarak yaşatmak 
için hulûs ile, samimiyetle çalışmalarına bağ
lıdır. Çalışmak mümkün olmadığı zaman da, 
bir araya gelip «artık çalınmamız mümkün de
ğildir, ayrılalım.» demek dürüst bir hareket
tir. Ve neticesi ne olursa olsun, buhranı ev
velden kabul edip kısa kesme yolunu bulmak-
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tır. Bizim bu Karma hükümetlerin zayıflık 
göstermesi şundan ileri gelmektedir; Hükümet 
gruplarla beraber teşekkül eder ve 'gruplar ka
rar verir. Bir defa gruplar o kabul edilen 
Karma Hükümet içerisinde çalışma, kararında 
umumi değildirler ve müttefik değildirler. Bun
dan sıkıntı çektik. Binaenaleyh, 150 - İSO ki
şilik bir grupla, bir parti grupu ile Karma Hü
kümet yapıp da işe başladığınız zaman, bunu 
150 - 180 kişiye istinadettire.miyorsunuz. Bir 
miktarının desteğine mazhar oluyorsunuz. Ve 
işin garibi, grup içinde sizi destekleme meye 
karar vermiş olan kıs'mı aksi reyi iltizam 
ederse, iştirak edenleri iptal etmiş oluyor. 
Onun için ilerde de, ilerdeki hükümetlerde de 
Karma hükümetler olacaktır've olması da lâ
zımdır, ilerdeki Karma hükümetlerde de parti 
reislerinin, ve grup mensuplarının daha Hükü
mete girerken ağır mesuliyetlerini her ihti
male karşı iyi, hesabedip, yiirütnueye karar 
vermeleri lâzımıdır. Bunu geçmiş hâdiselerden 
geleceğe intikal edecek bir hâtıra olarak nakle
diyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, partiler benim eski 
muhalefet devirlerindeki beyanatımdan da 
türlü vesilelerle bahsetmişlerdir. Onları da 
burada açıklıyacağım. Yeni Türkiye Partisi, 
Petrol kanunu ve Yabancı Sermaye kanunu 
münasebetiyle benini tâ 1954 te muhtelif top
lantılarda verdiğim beyanatı zikretmişlerdir. 
Meselâ Petrol kanunu hususunda zikrettikle
rinden anladığıma göre, bu kanunun aleyhinde 
bulunduğumu ifade eden beyanlarımı söyle
mişlerdir. Yabancı sermaye kabul edilirken söy
lediğim mülâhazaları tekrar etmişlerdir. Ye 
bugün ne fikirde olduğumu lütfen sormuşlar
dır: 

Yalnız arkadaşıma hatırlatayım ki, bunlar 
esaslı kanunlardır, Petrol kanunu ve Yabancı 
Sermaye kanunu. Ne fikirde olduğumu sormak 
için arkadaşım biraz geç kalmışlardır. Beraber 
Hükümet ettik, esaslı kanunlarda ne fikirde 
olduğumu daha işe başlarken bilmeleri lâzım
dı. Beraber çalışırken herhalde öğrenmiş ola
caklardır. Madem ki açıldı, bir iki kelime ile 
bu mevzulara temas edeyim. 

Petrol kanununda ben bu petrol işletmesi 
meselesini bizim kendi kaynaklarımızla yap
mamız 'lüzumuma kaani idim. Bunu müdafaa et

tim. Seçim zamanı idi ve muhtelif beyanlarım
da da söyledim. Petrol kanunu hususunda ak
si fikirler vardı; petrol bulmak güçtür, bilhas
sa arayıp bulmak meselesi büyük para sarfını 
ve büyük ölçüde teknik kudreti icabettiren bir 
konudur, biz o ölçüde bir parayı bulamayız o 
ölçüyü elde etmek için çok zaman geçiririz di
ye iyi niyetle bunları söylüyorlardı. Onun için 
yabancı sermayeyi, Petrol Kanunu konusunda 
davet etmemiz lâzımdır, tezi benimle mücadele 
ediyordu. Ve bu tez çoğunlukta idi. Seçim za
manı çoklukta olanlar, yabancı sermayeyi is
temiyor, Petrol (Kanununu istemiyor tarzında 
bu tezleri benim aleyhimde kullanmışlardır. 
Seçim zamanıdır diye ihtiyat etmedim ve fik
rim ne ise onu söyledim ve o seçimi de kaybet
tim. 

Şimdi bu geçmiş hâdiseleri iki bakımdan 
cevaplandırmak isterim. Petrol arayıcıları çok 
para sarf etmişlerdir. Pakat bugün; -19,54 ten 
beri 10 sene sonra- bizim çok mütevazı ölçülerle 
bulabildiğimiz petrol kaynakları en öndedir. 
Ve bugün o hizaya gelmiş ve yeni bulunmuş 
bir petrol kaynağı işlememektedir. (Sağdan ve 
soldan alkışlar) Ben temenni ederim ki, ümi
dim de vardır ki, birçok yerlerde böyle kay
naklar bulunacaktır ve biz de bu sebeple bun
lardan istifade edeceğiz. 

Yabancı sermaye .meselesi; yabancı serma
yenin ne şartlarla gelebileceği, gerek zirai ko
nuda gerekse endüstri konusunda, arada çıka
cak ihtilâfların zarar verebileceğinde çok ısrar 
ettim ve bu ısrarımın yabancı sermaye kanu
nunun yapılmasında faydaları oldu, birtakım 
usullere bağlandı. 

Bu mülâhazaları söyledikten sonra esaslı 
bir Hükümette mesul olarak ve umumiyetle bir 
parti lideri olarak siyasi vazifemizi acık bir 
surette bütün dünyaya söylemek isterim. Bir 
kanun kabul edilirken her birimiz şu fikirde 
veya. bu fikirde bulunabiliriz, mücadele ederiz. O 
idareden sonra iktidarlar değişir, onu yapmış 
olanlar gider biz geliriz, başkası gelir. Mücade
le etmiş olanlar iktidara gelir. Her mesuliyet 
alan adam ondan evvelki Hükümetin çıkardığı 
kanuna güvenerek işini, sermayesini getirmiş 
olanların kendilerine kanunla temin ettirilmiş 
olan bütün haklardan endişe etmeksizin istifade 
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etmeleri şarttır. (Bravo sesleri alkışlar.) Onun I 
için vaktiyle o fikirde idim, evet o fikirde idim I 
ve o fikrin isabeti var mıydı, yok muydu zaman I 
bunu oldukça göstermiştir. İnşallah benim söy
lediklerim tamamiyle yeni teşebbüslere yardımcı I 
olacaktır. Ve çıkacak yeni teşebbüsler bundan I 
istifade edeceklerdir. Netice ne olursa olsun Pet- I 
rol Kanunu mevcuttur. Mevcudolduğu gibi tat- 1 
bik edilecektir. Yabancı sermaye ile kim mem- I 
leketimize gelmişse emniyettedir ve kanun ile kim I 
memleketimize gelmek istiyorsa bütün emniyet I 
hakları ile işinde emniyet içinde çalışacaktır. I 

Kıbrıs meselesinde Adalet Partisi Sözcüsü la- I 
rafından benim beyanatıma atfedilen sözleri ce- I 
vaplandırmak için ona da kısaca arzı covabede- I 
yim : I 

Biliyorsunuz Kıbrıs andlaşmaları - Zürih ve 1 
Londra andlaşmaları - Meclise gelmeden evvel tak- I 
sim tezi, bütün siyasi partilerce, memleketçe dâ- I 
va olarak ortaya atılmıştı. O mücadele nihayet I 
bu andlaşmalaıia bir şekle bağlanarak Meclisin t 
huzuruna geldi. Adalet Partisinin Sayın Sözcü- I 
sü orada benim beyanatımı zikretmişlerdir. Kısa- I 
ca bugün huzurunuzda belirttiğim gibi, o gün I 
ben bu andl aşmanın aleyhinde bulundum. Evvel- I 
ce ilân edilmiş olan tezlerin, tedbirlerin, taleple- I 
rin terk edilip, daha aşırı hal çareleri temin olun- I 
madığından değil, enternasyonal bir zeminde, I 
milletlerarası bir konferansta oturıılmuş Devlet I 
için mümkün olan faydaların sağlanmasına çalı- I 
şılmış ve bu eser meydana gelmiştir. Eserin m ah- I 
zurları üzerinde, eserin arzu edilen neticeleri ver- I 
mekten âciz olduğu üzerinde İsrar ettim. Başlıca I 
temas etmek istediğim nokta da garanti meselesi I 
idi. Bir Anayasa nizamı kuruluyor. Bu Anaya- I 
sa nizamı ihlâl edilirse ne olacak? Teminatçı Dev- I 
letler müştereken buna müdahale edecekler. Müş- I 
tereken ve münferiden. Müştereken müdahale I 
bir netice vermediği takdirde münferiden müda- I 
hale yapılacaktır ve bunun işlemesi için bir ih- I 
lal olduğu vakit teminatçı Devletler görüşecek- I 
ler, hattâ konferans yapacaklar, ondan sonra ga- I 
rantiyi sevk edeceklerdir. Şimdi, bana o zaman I 
dendi ki, kimse gelmezse, biz müdahale ederiz, ada I 
kırk mil uzaktadır, istediğimizi yaparız. I 

Ben bunun güçlüğünü anlatmak için, derhal I 
harekete geçmek imkânı olmak lâzımdır. Uzakta I 
bulunan bir adanın ve,- ihtilâtları olan, dostları, I 
müşterek menfaat sahipleri devletler olan bir ada- ] 
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nın ihlâl halinde yola getirilmesi için, derhal ha
reket edilecek imkâna sahip olmak lâzımdır. 

Niçin yapmadınız diyorlar. 
Derhal hareket imkânı yoktu ki. «Bu mesele 

çıktı, niçin derhal müdahale etmediniz, vakit ge
çirmeden, şüphe eder etmez..» 

Şüphe eder etmez hemen müdahale etmek hak
kını vermezler insana. Zaten derhal müdahale me
kanizmasının işlemesi, vakanın meydana çıkması
na ve teminatçı devletlerin müzakere etmesine, 
konferans yapmasına ve mutabakat aramasına 
bağlıdar. O olmazsa münferit müdahale hakkı 
kullanılacaktır. Biz de böyle yaptık. Sonra bas
kın, işgal, âni hareket ancak taarruz eden bir 
adamın, taarruz etmek istiyen bir adamın yapa
bileceği bir askerî harekettir. Onu söylemek is
tiyorum. Taarruz fikrinde olmıyan bir taraf âni 
hareket edemez. Ben askerî bakımdan, stratejik 
bakımından şartım söylemek istedim. Siz âni ha
reketten bahsediyorsunuz; «Âni hareket yapmak 
lâzım.» diyorsunuz. Bu Andlaşma böyle bir ha
rekete imkân vermez. Andlaşma böyle bir harekete 
imkân verse bile, uluslararası hukuk ve o zaman
dan beri çok daha gelişen uluslararası münasebet
ler boyl6 âni hareketlere imkân vermezler. Şimdi, 
bu şartlar altında Kıbrıs'ta müdahale hakkımızı 
işlettik. İnsaf ile düşünmek lâzımdır; konuştuk, 
müracaat ettik, müzakere ettik, muhaberat ta
riki ile her türlü yolları aradıktan sonra münfe
rit müdahale hakkımızı kullanacağız dedik, (ia-
yet haklı ve hukuk nizamına dayanan bir davra
nışla kendi muahede hakkımızı kullanmak istedik, 
ondan sonra bizimle beraber teminatçı olanlar 
derhal; beraber hareket edelim dediler, iş bu mec
raya girdi. 

Vaka ayın 21 inde patladı, biz ayın 25 inde 
bütün bu safhalardan geçerek müdahaleye karar 
verdiğimizi tebliğ etmeye muvaffak olduk. - 4 
gün zarfında - Vaka, aym 21 inde otomobille gi
den bir Türk ailesi ile polis arasında geçen bir 
mücadele ile başladı ve bu mücadele âdi bir zabı
ta vakası mıdır, bunun mabadı ne olacaktır, di
ye gece gündüz takibettik, eksik malûmatlar sai
kı ile aym 25 inde, müdahale etmek mecburiye
tinde olduğumuzu bildirdik. İngiliz gazeteleri, 
Türklerin süratli davranışlariyle, süratli davra
narak tek başlarına müdahale hakkını kullanma
ya karar vermeleriyle müşterek müdahaleyi tahrik 
etmiş, içtinabı mümkün olmaz hale getirmiş ol
duğunu yazmaktadırlar. 
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- Âti için de Kıbrıs meselesinin tam huzur için

de islemesi için garantör, teminatçı devletlerin 
hem müşterek müdahaleleri, hem de vaktinde mü
dahalelerinin lüzumlu olduğu sabit olmuştur. 

Şimdi, politikamız nedir derler. Ne düşünü
yorsunuz, ne yapacaksınız? Hep bunlar sorulu
yor. 

Muhterem, arkadaşlar, teminatçı devletlerin 
teminatına bağlanmış olan uluslararası bir Ana
yasa nizamı ihlâl edilmiştir. Bunun kabili tat
bik olmadığı iddia edilmiş, bu Anayasanın, mil
letlerin hak la r ına uygun olmadığı ileri sürülerek 
Kıbrıs Cumhuriyet in in başında bulunanlar iste
dikler i gibi Anayasa tadi lâ t ı yapabilecekle
rini iddia etmişlerdir . Bütün bu kar ış ıkl ıklar ın 
sebebi, idarenin başında bulunanlar ın halkın 
is t inadet t iği müeyyideleri ka ld ı rmak f ikrinde 
oldukla ıı nı mütemadiyen söylemeleridir. Biz 
h u k u k Devleti olarak milletlerin haklar ın ı bu 
hak la r va rd ı r ama milletlerin zaman zaman ka
zandıklar ına mukabil t aahhü t le r i vardı r ve hak
ları millet lerarası b i r takım taahhüt le re bağlan
mıştır. 

Devlet va rd ı r ki, siz, komşu olan bir başka 
devletle birleşeniezvsiniz demişlerdir. Birçok bü
yük devlet ler in emniyetleri mülâhazası onu, bu
günkü hali ile, bugünkü istiklâline kavuşmak 
için böyle bir t aahhü t almaya mecbur etmiştir . 

Kıbrıs Cumhuriyet i müstakil olarak kurul
duğu vakit başlıca a l âkadar olan devlet lerden 
Türkiye , Yunanistan ve İngi l tere adada kalmış
lar. İngil tere bir takım talepler inden vazgeçmiş
tir . Taksim diyormuş, ondan vazgeçmiş, i lhak 
diyormuş ondan vazgeçmiş. Bir takım üslere ih
tiyacı varmış, onları a ldıktan sonra gerisinden 
vazgeçmiş. Bu vazgeçmelere mukabil orada ya-
şıyaıı insanlar ın haklar ını hukukî müeyyidelere 
bağlamış ve bu müeyyideleri de ayrıca teminatçı 
devlet lerin müdahaleler ine bağlamış. Onun kar
şısında ç ık ıp ; «ben istediğimi yapar ım, onların 
hiçbirini tanımam» şeklinde bir iddia, h u k u k 
dışıdır. Mesele, buradan çıktı . Bu ihlâl niyet
lerinin manzarasının ve iddialar ının her çeşit 
görülmesinde Hükümet vaziyet almıştır. Temi
natçı devletlere söylemiş, kendi Kıbrıs Cumhu
riyetine söylemiş, konuş tuğu zaman söylemiş, 
yazıyla söylemiştir'. Bu teminatçı devletlerin 
rızasiyle, karar la r iy ie t a k a r r ü r etmiş bir Anaya
sadır. Bunun tek taraflı ihlâli mümkün değil
dir. Bunu kabul etmeyiz, böyle bir teşebbüs 

olursa Kıbrıs meselesi arada hiçbir t e rk ip yok
muş gibi dâvanın başına rueıı eder. Bunu Kıb
rıs Cumhuriyet inin Başkanı bizim misafirimiz 

o l d u ğ u zaman aramızda konuşmuş ve söylemiş
tik, kendilerine. 

Şimdi, Muhterem Senatoyu temin ederim, ki 
Kıbrıs meselesi başladığından beri ahdî olan 
haklarımıza usulararası münasebetlerin bütün 
icaplarına dikkatle riayet ederek işi evvelâ münfe
rit müdahale zaruret inin kabul edilmesine var
dırdı . Ondan sonra müşterek müdahale başladı
ğı vakit , bunun da ta tbikini d ikka t le yakından 
ta'kibediyoruz. 

Şimdi pol i t ikamız; ilk politika ve lâzım olan 
şov sudur : Bir defa Adada süra t le emniyet, ve 
huzur teessüs etmelidir. ,Bu henüz teessüs et
memiştir. İngilizlerin idaresinde Türk ve ''Yu
nan kı talar ının subaylar ından ve diğer lâzım 
olan azanın iş t i rakiyle bir idare kuru lmuş tur . 
Bu idare bir kargaşal ık, bir anarşi devrini 
teslim .almıştır. İ ler gün i îerl iyerek bir emni
yet nizamını tesis etmeye çal ışmaktadır . Bir 
defa bu ele geçsin. Dikkat le takibet t iğimiz bu
dur . Hâdiseler, geniş ölçüde .memleketimiz
de teessüre sebebolmuştur. Bütün haber ler 
esaslı bir kaynak tan gelmemektedir . Lefkoşe'
de savaş içinde bulunanlar ın , can ve mal kay
bına uğrıyaııların. Kıbrıs'ın diğer merkezlerin
den haberler i yoktur . Orada, bulunanlar ın ver
dikleri bilgiler de sarih ve kesini değildir. 'Başta 
bulunan Kıbrıs İdaresinin Hükümet i i t imada 
şayan bir bilgi verecek du rumda değildir . Ve
remiyor, vermiyor. Bu şa r t l a r al t ında ayın 
?A] smdan beri Kıbrıs ' ta üçlü idare teşekkül 
etti . Bu müddet .zarfında emniyeti ve huzuru 
tesis için çalışıyorlar. Hece gündüz işittiğimiz 
her vakayı takibederiz. Hiçbir taşkınl ık hare
ketini tervicetmeyiz. Bir an evvel vatandaşla
rın, tam bir vukufla Kıbrıs ' taki vakaları isa
betle takibetmeler ine imkân vermeye çalışıyo
ruz. Ve Kıbrıs ' taki Türk Cemaatinin emniyet 
içinde yaşaması için bütün imkân la r ı temin et
meye çalışıyoruz. Vazife vakt inde görülmüş, 
âzami sürat le tedbir ler alınmış, en güç. olan 
müşterek müdahale nizamının işlemesi temin 
edil m:.-}, ondan beri de emniyetin tesis edilebil
mesi için bütün gayre t ler mütemadiyen takibo-
lunmııştur. İlerde ne olacaktır , deniyor. Bir 
kere bu şekilde vaziyet i s t ik ra r bulsun, ondan 
sonra ilerde ne olacağını ayrıca görüşürüz. 
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Yüce .Senato şundan emin olabilir ki; Lon

dra ve Zi'u'ih andi'aşmalannın bize haklarımı
zı tanıyan, onların işlemesini vesikalara rap
tetmiş olan vesikalar olarak, senetler olarak 
kıymetli tutuyoruz. Bunların hulûs ile. dü
rüstlükle tatbik edilmesini takibcdocoğiz. Bu 
•çıkan hâdiseler bunların ne kadar dürüstlükle 
tatbik edilebileceği hususunda büyük ölçüde 
ders verecektir ve mi yar olacaktır. Bu dersle
rin ve lüzum görülen tedbirlerin meydana çık
ması için evvelâ ortalığa sükûn gelmesi ve 
bir idarenin ahvale hâkim olması lâzımdır. 
Üçlü idarenin bunu temin etmesini istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, partilerimiz re
form işlerinde, bilhassa toprak reformunu ele 
almışlardır. Yo toprak reformunun .şartları ve 
meseleleri üzerinde fikirlerini söylemişlerdir'. 
İlk önce teşekkürle kaydetmeliyim ki, partiler 
her iki muhterem 'Mecliste de toprak refor
muna .aleyhtar olmadıklarını söylemişlerdir, 
tatbikini istiyorlar, birtakım eksik »-ördükleri 
noktaları savunuyorlar. Meselâ; bugün Ada
let Partisi Sözcüsü, toprak dağıtmakla, me
sele hallolma/, buyurdular. Zaten bu reformu 
yalnız toprak tevziinden ibaret saymadığımızı 
programımızda da söylediğimizi zannediyorum. 
Zirai reform beraber yapılacaktır. Toprak 
dağıtılmış olan, toprağı olup da bunları işle
tecek vasıta ve imkânı bulamıyanlara yardım 
etmek, ıeform içindedir. Bunun gibi, toprak 
reformu içinde büyük bir zirai reform mâna
sını beraber sayıyoruz. Kezalik krediler üze
rinde durulmuştur, (ierek Ziraat Bankasının 
yardımını sağlamak, gerekse kooperatifler yo
luyla çiftçilerimize faydalı olmak lüzumu ön
görülmüştür. Bunun tedbirlerini alacağız ve 
kanun şeklinde huzurunuza geldiği zaman bu 
hususta, etraflıca görüşeceğiz. 

Münakaşaları bitirirken bir iki noktaya, da 
tema ı edeyim: Plânlama tatbiki. Şimdi muhte
rem. üyolee, Adalet Partisi sözcüsü; buradaki 
Hükümet teşebbüsleri esnasında Adalet Par
tisi lideriyle konuşurken benim kendisine yal
nız muhalefet olarak Hükümeti destekleyip 
domtekfemiycceklerini sorduğumu, yani ne su
retle yardım yapacaklarını sorduğumu söyle
miştir. Uov partiye bunu sordum; bizimle 
işbirliği yapmak istediklerini, koalisyonda işbir
liği yapmak isteyip istemediklerini, onların yar

dım arzularından. Ldidlâ! etmeye çalıştım. Yal
nız O. K. M. P., ile aramızda iyice onlaşma bu
lunduğunu zannediyorum, Onlara sordum. Sa
yın (Uimüşpala, benim; «-nasıl yardım edecek
siniz» şeklindeki, soruma, iberaber iş yapmak, 
beraber çalışmak imkânını derhal karşıladı. 
«Biz murakabe vazifesini ifa etmek için muha
lefette kalmayı iltizam ediyoruz. Zaten O. H. P. 
ilo veraber çalışmak, prensibolarak ayrıldığı
mızdan dolayı mümkün değildir, onun için İni
mi beyanlarımızda da söyledik, kesin kararı
mızdır. Muhalefet olarak murakabe vazifesini 
yapmak istiyoruz» dedi. Prensip ihtilâflarına 
misal olmak üzere plânlamadan aramızda ba
his geçti. Plânlama için, Sayın (Uimüşpala'um 
bana söylediği «plânsız kalkınma bahis konu
su değildir. Fakat mevcudolan plân, nazari, 
aşırı devletçi, ve özel teşebbüse kâfi saha bırak-
mıyan -bir plândır, onun için tadili ve ıslâhı 
lâzımdır», dediler. Yani, bizim eski hükümet
lerde ve yeni Hükümet teşkilinde başlıca dâva 
olarak ele aldığımız plânın yürütülmesi, plân
lamanın tatbiki, konularında aramızda esaslı 
bir ihtilâf vardır. Bir defa «mevcut plân yü
rütülmelidir» diyor. Diğer partilerle iberaber 
çalıştığımız zamanlarda, plânın tatbiki hususun
da aramızda bir ihtilâf olmadı. Yalnız her plâ
nın tatbikinde birçok münakaşalar oldu; fakat 
plân, başlıca ihtilâf noktası olarak ayrılmaya 
zemin olmadı. Başka türlü oldu; Y. T. P. Plân
lamanın idaresini kendi idaresine almak isti
yordu. Evvelce bu ihtilâf çıktı. Buna muhale
fet ettim. Sonra, bu seferki buhran sırasında, 
yeniden Hükümet kurulacağı zaman, bu mesele 
bir daha ortaya geldi. Nitekim Y. T. P. nin 
(İenel Başkanı Sayın Alican dün Millet Mecli
sinde de; benim plânlamayı hayatımın bir ideali 
addettiğimi, bunu takdir etmekle beraber, 
kendisinin de buna büyük ölçüde ehemmi
yet verdiğini zikretmişlerdir. Adalet Partisinin 
Liderinden Iböyle bir şey işittim, diğerlerinden 
böyle bir şey işitmedim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, plânlama çok 
taraflı bir iştir. Ve âletin işlemesi için en mü
himleri olan; «iyi tetkik etmeli, iyi hazırlanmalı, 
ihtiyaca kâfi bir e^er vücuda getirmeli.» bunların 
hepsi doğrudur. Ama meydana ne eser getir
meniz onun işlemesi için barut lâzımdır, para 
lâzımdır. Para meselesi her plânlamanın en ön-
de gelen meselesidir. Yo finansman meselesi iç 
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ve dış olarak dış yardımı temin etmeğe, iç yar
dımı sağlamağa bağlıdır. Bugünkü münasebet
lerde ve bugünkü yardım prensiplerinin anlaşıl
masında, esaslı nokta budur. Ve siyasi partiler 
için güç olan mesele, bu hakikati vatandaşa açık
ça söylemek cesaretidir. Kalkınma istiyoruz... 
Mutabıkız. Plân yapıyoruz... Mutabıkız. Ama 
bunun vasıtasını vereceğiz; bunu söylemek lâ
zımdı r. 

Şimdi, bu iç finansmanın temin edilmesi 
meselesi yalnız kendi işimizi görmek için, yatı
rını yapmak için, kaynak tedarik etmek değil, 
dış yardımın da gerçekleşmesinin buna bağlı ol
masıdır. Gelişmekte olan memleketlere yardım 
yapan devletlerin üzerinde önemle durdukları 
prensip budur. Yeter nisbette vergi almıyan mem
leketleri, kendi mükelleflerinden vergi alarak bes
lemenin herkes aleyhindedir. Yeteri kadar 
Türk lirası bulamadığımız işler için yardım ve
ya kredi olarak dolar verilmiyeeeğini her vesi
le ile söylemektedirler. Onun için programda 
vatandaşlarımıza ve Büyük Meclislere plânla
mayı yürütmek için lâzım olan kaynakları 
adaletle, isabetli yerlerden şüphesiz temin 
etmek zaruretine daima işaret ettik. 

İşçi Partisinin mülâhazalarına da kısaca ce
vap arz etmek isterim, İşçi Partisi, bozulan 
Hükümetlerin niçin bozulduğunun teferruatiy-
le ilân edilmediğini söylemektedir. Arz ettiğim 
gibi bu konuya tcferruatiyle temas etmeğe lü
zum görmüyorum. Zannediyorum ki umumi ef
kâr bunları kâfi derecede biliyor.. (Duyulmu
yor sesleri) 

Diğer sorulan hususlar, «Okuyup yazma 
olacak mı?», «Sosyal tedbirler alınacak mı?» 
Bu işe işçi Partisi çok meraklıdır. (Gülüşme
ler) Emin olsunlar ki, 27 Mayıs'tan sonra bü
tün Hükümetler sosyal adalet meselesinde bi
rinci derecede hassas olmuşlardır. Bu hususu 
Anayasaya temel esaslar olarak geçirmişlerdir 
ve bu işler nazariyatta da kalmamış, iki senelik 
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Hükümet zamanında geniş ölçüde tatbikat sa
hasına girmiştir. Ve muhterem arkadaşlarım, 
sosyal adalet için işçilere, işçi hayatına tatbik 
etliğimiz yeni kanunların yalnız güçlük veren, 
münakaşası açık bir surette göze çarpan misal
lerini biliyoruz. Kolaylıkla ve anlayışla işliyeıı 
taraflarında bilgimiz azdır. Meselâ; toplu söz
leşme için meydanda, hepimizin hatırında olan 
bir iki misali kolaylıkla zikredebiliriz. Fakat 
bu üç-dört ay zarfında yetmişe yakın toplu 
sözleşme işverenle işgören arasında yapılmış
tır ve hiç kimse duymamıştır. 

Demek istiyorum ki, büyük ölçüde tatbika
tın büyük kısmı muntazam işlemektedir. Aşırı 
vaziyet alanları bizzat işçiler, ve umumi efkâ
rın murakabesi kolaylıkla iyi istikamete yö
neltmektedir. 

Okuyup - yazma meselesi eski davamızdır. 
Eğitim, öğretmen dâvasında bütün ihtiyaçları
mız görülecektir. Plânlı devrede esas olan nok
ta, bütün ihtiyaçların bir senede, 5 senede bü
tün millet için temin olunamıyacağının bilin
mesidir. Mutlaka sıraya konulacak ve ihtiyaç
lar birbirinden sonra temin edilecektir. Sırayı 
kabul etmek sırasına razı olup sabretmek, plân
lama devrindeki milletlerin herşeyden evvel 
alışıp rıza ile kabul* edecekleri bir disiplindir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizi'programla hu
zurunuza getirilen mülâhazaların esaslarını 
umumi hatları ile arz etmiş bulunuyorum. Dai
ma irşadınızda, lûtfıınuza ve Hükümetin doğ
ru yola gitmesi için uyarmalarınıza ihtiyacımız 
olduğunu arz ederiz. Plânlamanın mutlaka mu
vaffak olacağına, muvaffak olması lâzımgeldi-
ğine inanıyoruz. Yüce Senatonun aziz üyeleri
ne yürekten saygılarımı sunarım. (Şiddetli al
kışlar) 

BAŞKAN - - Sayın arkadaşlar vakit, ilerle
miştir. Saat 15.00 te toplanmak üzere oturuma 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13.15 



Î K I N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Enver Aka 
KÂTİPLER : Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN —• Oturumu aıçııyiorıım, HüMiamet 
programı üzerinde müzakerelere devam ediyoruz, 
söz sırası Sayın Dikeçligil'de. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte-
rem arkadaşlar; bu, üçüncü Hükümet programı 
oluyor. Her programa bakacak olursak birbirin
den farksız olduğunu görürüz. Yalnız, bu prog
ramda biı* hususiyet var. Demokratik nizamın 
gelişmekte olduğunu kaydediyor. Hakikaten de
mokrasinin Türkiye'de zaman itibariyle gelişti
ğini görüyoruz. Yalnız arada bir fark; koalis
yon Hükümetleri dağılmış olmasına rağmen yi
ne de demokratik nizam devam etmektedir.. Fa
kat bendenize göre bu programda bâzı noksan
lıklar var. Bilhassa bu bir siyasi edebiyat man
zarası arz ediyor. Bu siyasi edebiyat yani Hü
kümet programı, bir siyaset edebiyatından öteye 
geçemiyor, gibi geliyor bana.. Zira, bilhassa hal
kın refahından bahsederken, halika külfet yüklü
yor. Bu m ey anda yeni iki bakanlık kuruluyor. 
Hali hazırda Hükümet kadrolarında 230 586 me
mur var. Bütçemizin yüzde 55 i buraya gidiyor. 
Üstelik 'bir Köy Bakanlığı ile bir de Enerji Ba
kanlığı kuruluyor. Köy Bakanlığı köye yardım 
edecektir. Ama, bu Köy Bakanlığının kuruluşu 
ile köylüye yük olacak yeni kadrolara ihtiyaç 
vardır. Memur kadrosu biraz daha fazla artacak 
ve genişliyecektir. Dolayısiyle de vergi miktarı 
artacak. Biz köylüyü refaha kavuşturalım der
ken, köylümüze külfet yükleyeceğiz. Bence git
tikçe genişliyen bir bürokrasi nizamında, yani 
memurların sayısının alabildiğine arttığı bir ni
zamda Hükümet, programında böyle bir geniş
leme değil de daralmayı düşünecekti ve düşün
meliydi de.. Ama burada bu 'Olmamıştır. Şimdi 
Köy Bakanlığı ne yapacak? Nafıa, Maarif bun
ların işini görüyor. Diğer bakanlıklar hakeza. 
Bu, ortada yalnız bir insana sandalye teminin
den başka bir şey değil gibi geliyor bana. Ha
kikaten köylü, «Gölge etme başka ihsan istemem» 

diyor. 635 milyon liralık bir vergi geliyor. Ar
kasından bu da kâfi gelmiyccek tahmin ediyo
rum ki, bu bakanlıklara bir makam arabası, di
ğer taraftan memur kadrosu gibi meseleler da
ha ziyade halka yük olacaktır. Ayrıca yine bu 
arada siyasi bakanlıklardan bahsediliyor. Siyasi 
bakanlıklar da kurulduğu takdirde araba salta
natı biraz daha artacak. Bu memleketin gittikçe 
artan memur kadrosuna, araba saltanatına değil 
do; bence, gittikçe kadroların kısılmasına ve ta
sarrufa imkân verilmesine ihtiyaç vardır. Hü
kümetin programında tasarruftan bahsederken 
alabildiğine yeni bakanlıklarla, siyasi bakanlık
larla karşımıza çıkması, tasarruf zihniyeti ile 
kabili telif olmasa gerektir. 

Yiııe'bu programda Avrupa'ya giden işçileri
mizden bahsedilmektedir. Avrupa'ya giden işçi
lerimiz yurda döndükleri zaman bu işçilerin iş 
gücünden nasıl faydalanılacağı üzerinde katiyen 
durulmuyor. Halbuki bizim için ,en kuvvetli bir 
kaynak olan Avrupa'ya gönderdiğimiz işçileri
mizden ilerde nasıl faydalanılacağı hususunda 
plânlamanın ve aynı zamanda Hükümet teşkilâ
tının bu mevzu üzerinde durması iktiza ederdi. 
Bu da olmuyor. Ve bilhassa maarif programında 
muğlâk meselelere tesadüf .ediyoruz. Deniyor ki 
programda, «Bunun yanında Millî Eğitime, Ana
yasamızda en güzel ifadesini bulan Atatürk il
kelerine, Batı uygarlığının temel ilkelerine, sos
yal düzeni ve millî kültürel değerleri yaratacak 
ve geliştirecek bir hüviyet verilecektir.» Şimdi 
bu cümleye bakacak olursak, bundan evvelki ka
binede ele alman Millî Eğitim Bakanlığının tu
tumu nedir ve ne olmuştur? Batı kültüründen 
maksat nedir? Batı kültürünün hangi taraflarını 
alacağız ve hangi taraflarını almıyacağız? Bun
lar bizce meçhuldür. Ve diğer taraftan, «Millî 
eğitim alanında sosyal bir gelişim ve düzenleme» 
denilince: Müdürlerin ve müdirelerin yerlerinin 
değiştirilmesinden başka birşey olmıyacak gibi 
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geliyor, bize. Niteldin ])imdan evvel de öyle ol- I 
muştur. Ayın Bakan Bey yerinde ka ld ı rma gö- I 
i'o öyle olacaktır. Ve hu mesleki lam manası ile I 
huzursuz kılıyor ve meslek ilerisindeki ayrışma- I 
hır daha çok »-öze batıyor. Öğretmenlik mesleki I 
cazip bir hah1 getirilecek, deniyor. Bu söz çok I 
söylendi daimi bu suret !e öğret menler okşandı I 
ama hangi şekilde, hangi bakımdan cazip bir ha- I 
le getirildi veya gel irilmekledir? Ve biz bunları I 
da göremiyoruz. I 

S.idece, öğretme ilere bir boru (-alınıyor, I 
«.öğretmenle! zamanl ı siz de refaha kavuşacak- I 
siniz. Şu. gelecek, hu gebeok» deniyor. baba.t I 
a rkas ından lıi(;bir şey geldiği yok. Mevcut I 
kanunla r dahi çıkmıyor, Bu zamana kadar I 
ders ücretleri kanunlar ı dahi çıkamamışt ır ve I 
ç ıkmamaktadı r . Bu bakımdan ITükümot- Prog- I 
mm i. bence daim z i \ a d \ bir vait programıdır . I 
rl''aha'kkuku ne dere<ev.> kadar olacak? I 

Viııc Tiiikümet Programı hazırlanırken sos I 
yal zemin düşünülmemiştir . Mütemadi bir su- I 
retti1 sosyal zeminden ve reformlardan bahse- I 
dil mistir. Ama, içtimai zemin buna, müsait I 
midir, değil midir, hangi yönlerden yapabiliriz, I 
hangisini yapabiliriz:'' Bunlar söylenmemiştir. Bir I 
•vait proıgramı olarak kalmıştır. .Sosval adalet ve I 
sosyal cemiyet teranesi alabildiğim1 söylen- I 
mistir. Bu, memleket içerisinde aksakl ıklara I 
da yol açmıştır. B.ıı, sosyal adalet prensibinden I 
bahsedilirkem acaba, mendeki1!, içerisinden bugüne I 
kadar sosyal adalet prensibi hangi bakımlar- I 
dan. gcliştirilcbilmiştir veya gelişt ir i lecektir? I 

Devlet dairelerim1 giren bir va tandaş di- I 
ger insanlarla aynı muameleyi görebilecek mi- I 
di r? Bunun, hasretini çeken ve bunu bekli- I 
yen halk elbette bunu da. göreıuiyecektir. ITal- I 
buki halk idari sistemdi1 bir müsavat iste1- I 
«Tektedir. Ayrıca, sosyal adalet prensibi ya- I 
vaş yavaş memleket içerisinde sermayenin I 
kaçışma da yo l ' açmaktad ı r , Çünkü bu deyimler I 
başka istikâmetler',:1 aktar ı l ıyor ve başka isti- I 
kanıotlore doğru yol alıyor. Xitidvi.ni, halkın I 
bir taraıftan da, vergi vermemesinin sebebi iti- I 
mats ızbk tan ileri geliyor. Bu itimadı bu va- I 
salı yara tmadığımız müddetçe halktan normal 
vergi alacağımıza ben kaani değilim. Aynı za
manda, Hükümet in şu bakımlardan da. d ikkat I 
nazarını, eelbetmek isterim. ] 
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I Şimdi memleketimizde bizim tasarruf bo-
I noları dive bir meselemiz var. telim ai ada-
I letten bahsedilince, tasarruf bonoları nerelere 
I gidiyor? Tam mânasiyle tasarruf boa!:!! '!, 
I .muayyen bâzı. ellerde top lanmakladı r . Bu bo-
I noları a.buı adamlar bunları sa tanlardan dü 
I şak değeı den yani rayiç bva t ından az değei'-
I de, meselâ viizde f>0 - (>() noksanı üzerinden alı-
I yorlar. Bunlar günün birindi1 muayyen el ler-
I de teraküm edecek ve içtimai adaletten halıse-
I den Hükümet bunun al t ından kalkannyacak-
I fM- \re kalkamaz olacaktır . Onun için bu tasar-
I 'sM' bonolarının nerelerde ve kimlerin elinde 
I ' no!'-mlma hususu'uı Hükümet nazarı i t ibara 
I sb.ırhdı. ' . Burada, al ınmamıştır . 

I Muhterem a rkadaş l a r ; yine gönlümüz isfer-
I di ki. Hükümet Programında memleketimizde 
I <>•• lişmelke olaaı ve hiç de ı ımursanmıyan bir dü-
I /ensizlik vardır. Bu düzensizlik bilhassa tnem-
I lekelimizde huzursuzluk' ya ra tmak tad ı r . Bu hu-
I tursuzluk bilhassa. sol faalivetlerin artması key-
I fiyetidir. Hükümet , programında bu hususda <la 
I lâkayl kalmıştır, ve kalmaktadır . O bakımdan 
I »-önlümüz i s t e d i ki, su son zamanda Hükümet 
I kuvvetli bir vasat üzerine otursun ve dayansın. 
I Böyle azınlık bir şekildi1 kurulacak bir Hü'kii-
I ^ ın<iu memleketimize sulh ve sükûn getireee-

I '"'uıe bendimiz kaani değilim. Bu intikal dev-
I ri' di1 Hüküm'-!, kuru lurken kuvvetl i bir va-
I sat üzerim1 oturtulması ve siyasilerin bir 
I araya, gelip, hissi taraf lardan kaçınarak ıtıoııı-
I lekelin bünyesini derinden derine te tkik etnıe-
I le;i ve düşünmeleri iktiza ederdi. Bu düşünce-
I terinden sonra, kuvvetli bir Hükümetin nasıl 
I kurulacağı meselesini liderlerin, bir araya ge-
I 'ip enim1 boyuna, anış t ı rmalar ı ikt iza ederdi. 
I Kauaatimzce Türkiye 'mizde Kıbrıs meselesinin 
I ortaya, çıktığı şu günlerde çok kuvvet l i bir 
I Hükümme ihtiyaç vardır . Bu Hükümet le r 'de 
I millî bir koalisyonla t ababkuk edebilir. Yoksa 
I azınlığa dayanan bir Hükümet sistemiyle mem-
I loket meselelerinin halledileceğine kaani deği-
I •lim. Çünkü, bu H ü k ü m e t zemini ve vesatı tanı 
I mânasiyle düzelteceb bir durumda, değildir. TC1-
I bette ki, Senatomuzda bunları konuşmanın yeri 

yoktur . Sebebine geline.1; Hükümet senatör-
I lerden güven oyu alacak değildir. Onun için 
1 dinleyip ayr ı lacakt ı r . Bu suretle bizde kendi 
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aKıarmış olacağız. Za fikirlerimizi burada 

inanımızda, Türkiye'mizi?! iktisadi, siya.si ha
yat ında, siyasi tar ihinde bir İ t t iha t ve Terakki 
politikası mvvcuttu .Bu İ t t iha t . Terakki politi
kasına devam edildiği müddetçe ve dıdmi su
re t te bu İt t ihat ve Terakki politikası güdül
düğü müdddetçe Türkiye 'mizde istik; arlı hükü
metlerin kuru lacağına bendeniz kaani değilim. 
Onun için, kemali samimivvtle İ t t ihat Terakki 
pol i t iaksmdan vazgeçilmeli ve yine kemali sa
mimiyetle memleket meselelerine eğitinmelidir. 
Itışlâllah Hükümet bunda muvat'afk ohır. Ama 
Hükümet in bu tu tuşu ile ve zemin de hazırlan
madığı müddetçe aynı zamanda, topluluğa 
da dayanmadığı müddetee muvaffak olacağına 
bendeniz kaani değilim. 

Hürmet ler inde. (Alkışlaı1.) 

B A Ş K A N —• Sayın Ahmet Yıldız. 
A H M E T YILDIZ (Tabiî Üye) - Sayın 

Başkan, Üçüncü İnönü Hükümet in in sayın üye
leri. sayın senatör le r ; ben bir konuşma hazır
lamıştım. yazılı bir konuşmayı okuyacakl ım. 
Faka t , görüşmelerin akışı böyle önceden ha
zırlanmış bir konuşmanın sınırları içinde 
kalmıyaeak bir şekilde düşüncelerimi, temenni-
lerimî sunmaya beni zorladığı için; hazırlıklı oi-
ı.'.ııyan fakat. bazı noktalara dayanarak bir ko
nuşma yapmak istiyorum. 

Evvelâ peşinen şunu arz edeyim ki, cidden 
gelişmeleri hoşnutlukla karşı ladım. Dün bir 
yayl ım ateşi şeklinde başlıyan siyasi tartışma
lar, bu sabahtan i t ibaren bir muta• eke. bir uz
laşma ve bir işbirliği atmosferine girmiş bulu
nuyor. 

Ben görüşlerimi sunarken siyasi hiçbir züm
reyi veya kişiyi ne yermek ve ne de övmek gibi 
bir ön yargı ile konuşmıyaeağım. Hukukî sta
tüm ve siyasi hüviyetimin gereğini samimî ina
nışlarını], objektif k ıs tas lar içinde ve mümkün 
olduğu k a d a r açık ve kesin ifadelerle sunmaya 
çalışacağım. 

Konuşmamın başında, üzerinde ehemmiyetle 
d u r m a k istediğim bir noktayı peşinen arz ede
y i m : Şuna samimiyetle inanıyorum ki. bugün 
Türk politik yaşant ıs ında en büyük noksanı, baş
lıca siyasi teşekküllerimizde, Türk siyasi ha
ya t ına yön verecek nitelikte'ki teşekküllerimiz
de bir s t ratej i noksanı vardır . Gerçekten stra
tej inin hata lar ını tak t ik le düzel tmek çok pahalı 
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bir metotdur . Onun için, ana yönü ve yöntemi
ni bulanııyan ve daima dümen kıran, buhran
lara da bu yüzden sebebolan bir tart ış ına orta
mı yarat ı l ıyor . Lğer, beni bağışlarsanız, bir 
hususu belir tmek isterim; Korkunç ha ta la r için
de bulunduğumuz kaygusunu beslemekteyim. Po 
litik yaşantımıza, Devlet yönetimine etkisi ola
bilecek teşekkül ve kişiler beni bağışlarlarsa. 
bir teklifimi sunacağım. Bir an için bölgesel 
etkilerden, par t i baskı lar ından, ön yargı , özel 
kapr is ve komplekslerden tüm olarak sıyrılıp,-
psikomoral bir gözetleme noktasından sosyal 
a«kışımızı. politik gelişmelerimizi bir perspek
tif içinde görelim. Bunu görürsek, böyle nok
san olduğunu belirtmeye çalıştığım politik stra
tejimizi tesbit de zannederim ki, köklü bir eleş
t i rme yapa'biiiriz. Ben bunu yaparken , ya k m 
geçmişten bugüne ve geleceğe ait projeksiyonlar ı 
da ihtiva eden bir panoroma çizmek ist iyorum. 

Geriye dönersek; kısaca toplumsal yaşantıda, 
ulusal yapıda ihtilfdleı* birer operasyondur. Böy
le bir operasyonu geçirdikten sonra henüz neka-
hat devrinde iken, hastalığı ar t ı racak tür lü et
kenler başıboş, aşırı saldırılarla toplumu rahat
sız etti. Bunları üzüntü ile belirteyim ki, kon
trol edemedik. Bazan bu önünü göreni iyen, sını
r ını bulanııyan ve zorla kabul ettireceğini sandı
ğı birçok fikirlerin arkasından koşan, miktarı da 
çok olmıyan insanların yarat t ığı buhranlar öyle 
anlar oldu ki, bir kaıısa. kadar toplum yaşantımı
zı itti. Bu kadar içinde kurulan, yahut da, bu 
dalgalanma içinde kurulan karma Hükümetle
rin yıkılışı da, dikkat buyurulursa , aynı etkiler
den kurtulamadı . Dünyada karma hükümetleri 
yıkan nedenler, bizim Hükümetler in yıkılışında 
yoktur, bir sosval kalkınma sorunu yüzün
den bir fikir çatışması, ne ekonomik ilke ve metot
lar yüzünden bir çatışına, ne de kalkınmamızı tüm 
şekilde ilgilendiren ilke ve metotlardaki bir görüş 
ayr ı l ığ ından çıkmadı. Demin arz ettim ve özel
likle bizim bu pek dalgalı geçen iki yılımızın 
tür lü baskıları al t ında oîdu ve yıkıldıktan sonra 
da, her yıkan veya yıkmakta, rolü olanlar bundan 
pişman oldu. Görülüyor ki ; bu, dirayetini , tak
dirini kullanmakta bir gecikme ile ancak sosyal 
akışa bir etki yapabildi. Gelecekte şöyle bir ge
riyi' dönersek hepimiz, zannederim ki, pekçoğu-
nraz bundan mahcubiyet duyarız. 

Bugüne gelelim; bugün Türk toplumu olağa
nüstü bir oluş içinde birçok buhranlara gebe, bir-
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çok çevrelerde kararsızlık eylemleri arz ediyor. 
Bıkkınlığı teşvik edenler ve tabiatı itibariyle bık
kınlığı seçenler ve bir türlü dış baskılar içerisin
de bulunan bir toplumsal hayattayız. Sizin veya 
benim prestijim, şu partinin kazanması veya bu 
partinin kaybetmesinin çok üstünde, hepimizi ay
nı derecede ilgilendiren büyük olaylar içinde bu
lunuyoruz. Bu olaylarda yanlış kanılara varma
mız] belki de etkileyen bir demokrasi anlayışı da 
meydana çıktı, buna da yüksek müsaadenizle de
ğinmek isterim. Partiler her şeyin üstündedir. 
Partiler hattâ, ulusal yararların da üstündedir. 
Çünkü Anayasa; partileri, demokrasinin ayrıl
maz unsurları saymıştır. Anayasanın bu kaydı 
tek parti sistemine gidilmemesi, çok parti bulun
ması içindir. Yoksa bütün Devlet kurumları de
mokrasinin aynı derecede ayrılmaz kurumları
dırlar. Öbürlerini yok edip, hepsinin üzerinde 
partileri içine alan bir görüş değildir. O bakım
dan şimdi partileri bütün bunların üzerine çıka
ran bir görüş - affedersiniz - demokrasiyi deje
nere etmeye doğru götürür. Ve parti aleyhtarı 
akımlar işte böyle bir görüşten kuvvet alır. Bu 
bakımdan Anayasanın bu maddesini yanlış anla
madan; evet tek partiye gidilmez, partiler demok
rasinin ayrılmaz unsurlarıdır ama, yalnız bunlar 
değildir. Bunlardan çok daha önemli toplumsal 
kurumlarımız vardır. Yaşadığımız dönemi bir
kaç ana çizgi ile çizerken, ne kadar ivedi davran
manız gerektiği hususunda bir kanı veririm sa
nıyorum. Bütçeyi bile henüz görüşüp bitireme
dik, hattâ Bütçe Komisyonunu bile kaç, gündür 
kuramıyoruz. Günkü, «iktidar ne olacak, kim ola
cak, Anayasadaki oran nasıl kurulacak?» tered
dütleri içerisinde Bütçe Encümeni bile paydos 
olmuş. 

Sonra karşımıza alıp konuşmaya bile tenezzül 
etmiyeceğimiz bir kimse, bu iç çekişmemizden ya
rarlanarak bize kafa tutacak kadar aşırılık içinde 
bulunabilmiştir. İşte bu, bizim bu za'fmuzdan 
faydalanılmanın tipik bir örneği... Hükümet 
Programında ve Sayın Millî Savunma Bakanının 
NATO Konferansındaki beyanlarını okuyoruz. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tüm olarak, miktarı 
ve teşkilâtının, türlü yönlerden bir değişikliğe 
gitme zorunda olduğu» söylenir. Ve ayrıca plân
lı bir ekonomi döneminin birinci yılından ikinci 
yılma intikal ediyoruz; bütün bu büyük olaylar 
içinde - iki ay oluyor ki; «fiilen» diyeceğim -

3 . 1 . 1964 O : 2 
hukukan mevcut ama «fiilen» diyeceğim Hükü
metsiziz. 

Bütün bu duruma göre, Hükümet programı 
üzerinde yapılan tenkidlere bir dönelim. Beni 
bağışlarsanız, bir gelişme olmasına rağmen bu, 
ümit verici olmaktan çok uzak «sen» ve «ben» e 
fazla yer veren, hattâ başbaşa konuşulan şey
leri kürsüye getiren, nerede ise kavramını ve 
an la m mı değiştirecek kadar insanı tereddüde1 

sevk eden konuşmalar dinledik. 
Ben bir şey arz edeyim, önemini belirtmek 

bakımından... (Jok aşırı görüş ayrılıklarına 
düştüğümüz birçok politikacıların zam anını iz
ci a. bize söyledikleri o kadar lâflar vardır ki, 
onların bir tanesini söylemek, «çok önemli bir 
koz biz*1 verildi ama, bir sır saklama, böyle 
şeyleri her an ortaya atmama, alışkanlık ve bu 
tutma Devlet otoritesinin verdiği yetkiyi hel
an kendi prestiji için kullanımıma olanağına 
saygı dolayısiyie bunların bir tanesini dahi 
ortaya atmaktan kaıçındık. Onun iıçin bir lide
rin biı- grup i!e veya birisi ile her konuştu
ğunu fırsat buldukça kürsülere getirip konuş
ması sanırım ki, politikacılara karşı itimadı 
sarsar. 

Sonra, bir çözüm yolu söylenmeden konuşu
luyor. Parti, görüşünü sunarken ya muhale
fettir veya geleceğin iktidarıdır, ne istiyor? 
Reformdan bahsediliyor. Nasıl reform istiyor? 
Vergiden bahsediyor, nasıl vergi istiyor? Par
tiler bütün bunları söylesin, lütfetsin bu ce
sareti göstersin ki, biz de bu görüşü görelim. 
Demekki, bu görüşme uygun geliyor veya gel
miyor. Hayır efendim, vergi .şöyle olmalı, 
böyle güzel olmalı, kimseyi incitmemeli, çok 
olmalı, verimli olmalı. Nasıl olur bu? Bu 
veı'giyi koymak için bunun verileri ve temel 
kıstasları nedir? Bu bakımdan burada bu hu
suslar cesaretle söylenmiyor. Çözüm getiremi-
yen bu görüşleri - affedersiniz - kürsüleri Hayd-
park'a çevirme laktiği diye sayarım. 

Şimdi bir noktaya daha değineceğim. Top
lumsal gerçeklerimiz ve dünya ile olan ilişik
lerimiz bir tarafa atılarak, soyut bir oda için-
deymişiz gibi konuşmalar oluyor. Bir arka
daş veya birkaç; arkadaş; «efendim. Ortak 
Pazara tam üye olarak girmeli idik.» dire
mezsiniz, girmek istemezdiniz. Ortak Pazara 
tam üye .sıfatiyle girmemiz için o liberasyonu 
yapacak" ekonomik gücümüz var mı? O güm-
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rük iudirimlerini yaparak Türk ekonomisini 
bir sömürge ekonomisi yapmaya gönlümüz razı 
ını? O halde giremezsiniz. iBizim istediğimiz; 
müsaade ediniz, şartlan geliştirelim, yardım 
ediniz, indirim yapınız, kademeli olarak gir
meye çalışalım. Bizim için uzun süreli bir fır
satı lehinize kullanabilme dururken, cum
burlop bir Ortak Pazara tam üye olarak gi
relim. îki sene sonra döviz kaynaklarımız bit
sin ve Türk sanayii iflâs etsin. 'Bunun sonucu 
bu.. Sonunu göremeden, gerçekler gösteriyor 
ki, biz yarım üye yerine tanı üye olmak isti
yoruz, gerçekleri düşünmeden her hangi bir 
husus hakkında veya Ortak Pazara girmemiz 
konusunda bu kürsüden, «efendim yarını üye
lik sıfatı bize yetmez, tam üye.» Neredeyse, 
«bana bir porsiyon yetmez, 10 porsiyon yemek 
ver.» gibi bir şey. Viyemeyiz ki onu, gücümüz 
yetmez buna. 

iSonra, Kıbrıs hakkındaki tenkidi e re de kı
saca dokunacağım. Ben, -Kıbrıs için alınan ka
rarı; Hükümetin uluslararası anlaşmalara, hu
kuk görüşlerine saygının içinde alınabilecek 
en cesur bir karar sayarım. Bundan sonra, 
gelişmelerin de oldukça iyi olduğunu görmek
teyiz. .Bütün dünya basını, U. P. ve A. P., 
Un ite t Press,e ve Associetet 'Presse gibi basın 
organları aleyhimizde yayınlar yaparken ; biz, 
saldırıcılar arasında gösterilmeye çalışılırken 
bugün bakıyoruz ki, az da olsa, «Türklerin 
haklı olduğunu, hunharlığın öbür tarafta ol
duğunu, meşru bir müdafaa durumuna Türk
lerin düşmü olduğunu» söyliyecek kadar akıl 
sahibi insanlar çıkmaya başladı; ve Adaya 
ortak müdahale kararı alan hükümetlerin tem
silcileri bugün görüyoruz, ne diyorlar .«Hak
sızsınız.» Makariüs da haksız, sen de haksız.. 
Yüzüne karşı söyleyebiliyor. Ve dışarda bir 
politikamızın akılcı bir hukuk düzeni içinkle 
uluslararası anlaşmalara uygun geliştiği ka
naatinin kuvvetlendiği bu anda. Bunu hepi
miz kuvvetlendirecek, geliştirecek gibi bir ça
lışma .yerine, hudut bilmez, yapılması belki 
de mümkün olnııyan lâfları yol bilmeyi kendi
mize seçmiyelim. Ben, bu noktada Hükümet
ten artık hukukî ve haklı durumumuzu her 
gün biraz daha ortaya atan bu büyük ölçüde 
yararlanmasını; artık denenmiş ve sonu iyi ol
nııyan -metotlar yerine gerçekçi bir metodu, 
benim özel kanaatim, birçok arkadaşlarımın da 

bölüştüğü gibi, artık taksimden başka bir me
tot olmadığı görüşünü az sakıncalı bir solüs
yon bularak buna ulaşması yönünde yine di
rayetini ve aklını hukuk metotlarını kullana
rak ulaşmasını açıkça temenni ederim. 

Bugünü çizdikten sonra bir de geleceğe ba
kalım. Bence geleceğin stratejisi üç noktaya da
yanmalıdır. 

1. Türkiye'de gerçek anlam' ile bir demok
rasi kurulabilmelidir; kurulabileceği umudu 
uyanmalıdır. Bu demokrasinin adı da bir «Cef-
ferson demokrasisi» değil; sosyal ve ekonomik 
özü olan, devlet kavramına uygun bir demokra
si. 

2. Demokratik rejim içinde de; Türkiye'de, 
her türlü köklü tedbirlerin, reformların yapıla
bileceği bilfiil ispat edilmelidir, gösterilmelidir. 

• î. Kalkınmamızın mümkün olan hızını 
ümidleri kuvvetlendirecek bir şekilde artırmak 
için iç kaynaklarımızdan, ortaklaşa, görüşen so
nucu olarak yararlanma dışa karşı istikrar, alı
nan .yardımları kullanabilir ehliyette olduğu
muzu ispat eden, bir davranış bence geleceğe 
göre politik stratejimizin esasları olur. 

(üiven oyu almasını umduğumuz ve aldığı 
takdirde de görüşlerimize itibar edeceğini san
dığımız Hükümetin programı ve bundan sonra
ki'yönetimi üzerindeki görüşlerimi sunmak is
terim. 

Sa\'in arkadaşlarını, derin ve köklü Türk 
toplumunu bütün yönleriyle kapsıyan ve etkili
ydi bir oluş içindeyiz. Yönünü bulmaya çalışan 
toplumsal* güdülerin, dış baskıların da arttığı bir 
dönemle güçlü bir yönetime ihtiyacı vardır. 

Aşırılıkların, reform aleyhtarlarının, yıkıcı 
akınıların gücü oldukça azaldığı bir dönemde, 
plânlı ekonominin de başarısı başlangıç, için, ki 
bu yıl % 6,8 ümit verici olmasına rağmen, plân
lı ekonomide karşılaştığımız üç. güçlük; plân 
alışkanlığının olmayışı, kadronun sayı ve yeter
lik bakımından azlığı ve plâna karşı direnmele
rin de kuvvet verdiği- yeter finansman sağlana
mayışı yolunda Hükümetin getireceği cesur ted
birlerin kısa zamanda gelmesini temenni ede
rim. 

Sayın arkadaşlarım, bütün sorumlulara bir 
hususu hatırlatmak isterim. Ünlü (îeneral Mar
şa!'in bir sözüdür bu. Der ki, «normal durumlar
da evvelâ durum muhakemesi yapılır, varılan 
karar uygulanır. Olağanüstü önemdeki durum-
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kırda, bir milletin kaderine etki yapabilecek 
olaylarda evvel fi k a r a r verilir, soma. bu karar ın 
nasıl uygulanacağı ta ı l ı ş ı larak sağlanır.» 

Benim samimî inancım; bugün 'Türkiye böy
le. bir durumdadı r , Bugün Türkiye 'n in uluslar
arası önemini, imkkı olan yerini çağdaş bir ül
ke halinde alabilmek, için yapacağı meseleler 
meydana çıkmıştır. Karar la r açık. 'Biz şimdi on
lar ı değiştirici değil, dünyada denenmiş başarı
ları görülmüş bu metodları naı:ıl uygulıyacağı-
niizı, İm karar la r ı uygu lamak için neler yapma
mız 1 fi zı m geldiği şeklinde (General Marşal 'in de
diği gibi, ikinci bir ti].) tar t ışma yapmak zorun
dayız. Böyle tar t ışma yapıldığı t akdi rde , tar t ış
manın zaman başarısı için ben Hükümet ten şu 
dör t , beş noktayı istirham edeceğim. 

"Bunlardan bir is i ; devlet otoritesini güçlü 
k d m a k ; ikincisi, i s t ik ra r ve huzur getiren bir 
politika ; üçüncüsü ; demin de belirtt iğim gibi, 
demokraside reformların yapılabileceğini isbat 
edecek bir tutum.. Demokrasinin bizde de yürü
yebileceğini isbat etmek.. Sonra, politik makam
ların, devlet kademeler indeki yerlerin bir nimet 
idde etme, kendisine veya yarar ına y a r a r «ağ
lama. yeri değil ; millet hizmette bir yarış yeri 
o lduğunu gösterecek bir tu tum, bütün çekişme
lerimizin hızını azaltır. 

Şimdi bu noktalara biraz daha dokunayım. 
Ö d d e n güçlü bir devlet otoritesi ku rup geliştir
me, bü tün arzuladıklarımızın yapabilmenin te
me] koşuludur. 

Yara t t ık la r ı aşırıl ıklarla toplumu sürükle
dikleri , bıkkınlık ve ümitsizlik i t inde biricik 
kur tar ıc ı edasıyla ortaya at ı lacaklar ın sayısı, 
buhranl ı devir lerde çok ar tar . Buna karşı en 
kuvvet l i tu tum, o biricik kur tar ıc ı diye kendini 
o r taya atan fakat hak ika t t e hiç olan insanların 
güçlerini ortaya atacak t u t u m ; kuvvetl i akımı 
ve Devleti elinde bulunduranlar ın temsil etme- | 
siyle sağlanır. 

Bu nok tada ikinci husus ; ikinci Cumhuriyet 
Anayasasını tam anlamı ile u y g u l a m a k : Ana
yasanın çizdiği sınırları aşanlara Devlet otori
tesi insafsız ve merhametsiz bir şekilde inmeli
dir. Bunun temelini ve felsefesini istediği gibi 
üenimsiyenlerc, temelini ve felsefesini sarsmak 
istiyenler karş ıs ında aynı şekilde son derece 
merhametsizce, Devlet organlar ı gücünü göster
melidir ki, biz sağından, solundan mıncıklanır, 
yarısını işimize geldiği için benimseriz; öbür ya

nsını işimize1 gelmediği için benimsemeyiz» sek
lindeki bir Anayasa, t u tumu isinde obıııyalım. 
Anayasa, Devlet hayatında, yarat ı lacak kaus'un 
kaynağı olacaktır . Onun için buna inanıyorum 
ki, Anayasayı tüm halinde uygulamayı sağlama
lıdır. 

Sonra, herkesin haddini ve sınırım bilmesi 
lâzım. Bu, Türkiye 'de sanırım ki, buhranlar ın 
bir belirtisidir. Ben bazan, - beni bağ ış lada
nız - arz edeceğim. «Kaç tane Başbakan var

d ı r» diye şüphelendim, (iazetelme bakıyorum, 
Başbakanın bir beyanatı var, onun yanında iki 
üç kişi daha yüksek tondan memleketin kaderi
ne hükmediyormuş gibi konuşuyor. Büyük Mil
let Meclisi üye;-.i bulunan kimseler de gazcic'e-
rinde aynı, hiç sorumluluğu olmıyan hukukî 
hiçbir otoritesi bulunmıyan insanların beyan ve 
lâ i iarma yvv verilirse, Devlet, de benim gibi bi
raz bu işleri az anlıyan «acaba kaç tane Baş
bakan vardır» diye sorar. (Gelişmeleri karşıJı-
yaca'k ön tedbir imi Hükümet gecikmeden alma
lıdır. 

(Geçmiş devrin yüz karası olan bir olaydan 
bahsedeceğim : 

Meınelekettc bütün Devlet teşkilâtını uyarı
cı olur inancı ile söylüyorum. Bir rejim devril
mesine teşebbüs edilir. Bir sene sonra resmî 
üniformalarını giyer, en büyük millî bir kuru
mu istilâ eder ve Türkiye 'de Millî İimniyet ile 
emniyet bundan ancak ondan sonra haberdar 
olur. Böyle Devlet idare edilemez. (Bravo ses
leri) O hald*1 bir muıı iekel te millî emniyet, em
niyet varsa, Devirlin k a i m i n i n birinci koruyu
cusu bunlardır . Bu Sizim hin bu devrin briki 
do ulanı lacak bir olayı diye kalacaktır . Devlet 
teşkilâtının bundan mahçuboldüğunu sanırını. 

Sonra, «yeter ölçüde bir huzur ve i s t ikrar 
sağlanmazsa» dedim,- «toplumsal kalkınmamız, 
bütün iddialarımız gerçekleşmekten uzak ka
lır.» Bu alanda yapılan çabaları bozan bir tu
tun ı da, «Huzur istiyoruz, is t ikrar istiyoruz» 
perdesi altında huzur ve ist ikrarı sabote eden
lere gösterilen müsamahadır . Hlbette bir kurum, 
bir anlayışı benimsedikten sonra istediği yüne 
bunu çekerek onu dejenere etmekle bozulur. 
Bu sosyal psikolojinin verisini Hükümetin 
ve 'ıcpimizin tümü ile unutma: mk gerekir. H.ü-
küm'din tedbirleri açık ve cesaretle getirmesi 
ricasında, bulunuyorum. Bu akındaki tedbirler 
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gelsin; karşısında kim var, yanında kim var, 
çıkan buhranların güçlükleri, günahkârı kim? 
Biz de, toplum da anlasın. 

Arz edeceğim diğer nokta; reform konusu. 
Gerçekten artık denenmiş ve başarısı görülmüş
tür ki, Türkiye çağdaş bir ülke haline gelebil
mek için köklü birçok reformlara, muhtaçtır. 
Bütün bunları ortaklama benimsememize rağ
men, bütün parti' temsilcilerinin bunu tekrar 
etmelerine rağmen, umudumuzun zayıf olduğu
nu üzüntü ile itiraf etmek isterim. Esasen ge
çirdiğimiz buhranların perde arkası nedenleri 
arasında bu reformlar da vardır Burada yadır
gadığımı üzüntü ile belirtmek istediğim 1 - 2 gö
rüş beyan edildi. Azınlık Hükümeti nasıl re
form getirir? Ben sandım ki, azınlık Hüküme
tinin reform getirme cesaretini takdir- ederim 
diyecek gibi, cidden desteği pek büyük olmı-
yan bir Hükümetin reform getirmesi hususu talî
dir edilir. Reform Hükümetin değil, reformun 
buraya getirilmesi hususu Hükümetindir. Onu 
ben de teklif edebilirim, bir komisyonda teklif 
edebilir. Bunu yürütme organı bütün kaynak
lanın- kullanarak getirecek. Ben, o reformu 
kabul ettikten sonra, tümümüzün malı sayaca
ğımıza göre, cihetteki bunu getirme cesareti, 
hazırlama cesareti ve şerefi yürütme organmın-
dır. Ama, bunu getiremez diyen, bunu getir
memesi lâzımdır diyen bir görüş hiçbir yerde 
iltifat bulamaz. Bizim tasdikimizden geçecek. 
Bir parti programını bize kabul ettirmiyor. 
Anayasa düzeninin emrettiği reformları getiri
yor. Ben onu ancak takdir ederim. 

Ronra bu reform aleyhtarı görüşler bir çeliş
me içindedirler. Klâsik deyimle arz edeyim; 
ağalığı salın, her türlü sömürücü eğilimleri des
tekle, vergi reformunu deforme et, verginin 
yükünü az gelirlilerin sırtına yükle, toprak re
formunu önlemek için bütünüyle diren, sonra 
silâhları çek, komünizme saldır. Bu akıllıca bir 
metot değildir. Dünyanın hiçbir yerinde başa
rı kazanmamıştır, bu. Arkadaşlarını, sıtmayı 
önlemek için, sivrisineği yok etmek için batak
lığı kurutma'k lâzım. Kendi elimizle bütün çev
remizi bataklık haline getirecek olursak, içe
risindeki sivrisinekleri ilâçla öldürsek bile. 
başka mikropların orada yaşamasını önliyeme-
yiz. Onun için Türk toplumu eğer bu aşırı 
akımlarla mücadele etmek istiyorsa, bu akım

lara elverişli ortamı yok etmek için artık belli, 
sayılmış, köklü tedbirler alma'k zorundadır. 

Bu arada 1 - 2 taktiğe de dokunacağım. Hiç
bir kimseden partiden bahsetmediğim için sanı
rım ki, rahatlıkla söyliyöbilirim. Reformlara 
kimse «ben karşıyım» demiyor da, reformu 
anlamından sapıtan, yapılmasını güçleştiren 
bir taktik savunuluyor. Meselâ, bunlardan bir 
tanesi «toprak reformu». Efendim, «toprak 
reformu, öyle arazi evlek, evlek dağıtmakla ol
maz; sanki kaç kişiye toprak yeter. Hepsine 
yetecek mi bu? Toprak reformu yerine tarım 
reformu olması lazımmış.» Şimdi müsaade eder
seniz bu taktiğin altını açıklayayım. Evet hiç
bir kimse bugün gelip de toprağı evlek, evlek 
dağıtalım, bu, af edersiniz, ahmaklık olur. Bunu 
savunan kimse yok k i? ' E sonra? Bütün top
rakları dağıtırsak, herkese yetiyor.. Bunu da 
söliyen kimse yoktur. 

Yetmez elbette. Ama, toprak dağıtıldığı za
man, her halde ondan şimdi yararlananlardan 
birkaç misli daha insanın faydalanacağı da mey
danda... «Toprak reformu yapmıyalım», ee, «Yal
nız tarım reformu yapabm».. Nedemoktir Bu?.. 
Bu demektir ki, topra'k ağasına Devletin bütün 
imkânlarını verelim; 40 köyü mü, 10 köyü mü, 
5 köyü mü var, onlar onda dursun. Kredi verelim, 
tohum yardımı, makina, her şey verelim. Kazancı 
bir milyon ise, beş milycn lira olsun. Kime ne fay
dası var? Üstelik tarım ürünlerinden de vergi al-
mıyalım da hep ona kalsın.. Bunun yerine biz 
diyoruz ki, hayır., lıkisi de lâzım. Hem toprak 
reform/u, hem tarım reformu.. Bunların sınır
ları çizilsin, - en çok ve en az sınırlar - kimse
nin malı da zorla elinden alınmasın, Anayasa 
hükümlerine göre ödensin. Ama, toprak reformu 

'yanında tarım reformunu da beraber yapalım ki: 
bizim böyle sosyal ve politik affedersiniz yüz 
karası meselelerimiz vardır, öyle insanlar var
dır ki, bölgesine Anayasayı bile sokmuyor, in
sanları toprakla birlikte alıp, satıyor. Bu insan
lar varken, bu insanları görürken; bunlar ister
se on kişi olsun, isterse yüz kişi olsun; bunların 
varlığım, kaldırmak lâzım. 

Sonra diğer bir görüş: «Efendim, servet be
yanı kalksın.» Neden, niçin kalksın servet be
yanı? Vergi kaçakçılığını önlemekten başka za
rarı ne bunun? Kimsenin servetine el koymu
yor, kimseye servet vergisi ver, demiyor ve ka-
eırdığm serveti alacağız, da demiyor. Ama, ka-
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eakçılık yapına, şunun nâmııskârane vergisini 
ver deniliyor. «Efendim, servet açıklanamaz.» 
Peki bu kürsüden dış politikamızın, hattâ Millî 
müdafaa politikam ızı ıı açıkl anmasını ist iyen 
birçok kimseler, kişilerin servetlerinin açıklan
masında büyük sakınca görüyorlar. Müsadeniz
le bu, Devlet görüşü ile bağdaşmaz. Ya birinde 
samimiyiz, ya Öbüründe. Samimi isek, dürüstçe 
vergisini verecek bir kimse, servetini beyan et
mekten hiçbir zaman sakınmaz. Hoş bizi de üç 
defa mal beyanı yaptığımız halde, hâlâ «mal be
yanı yapmadı», diye yazıyorlar, gazeteler. O 
•başka. 

İlimdi, önemli bir nokta, müşterek derdimiz -
dir, arz edeceğim. Artık Parlâmento üyelerini 
türlü menfaat gruplarının temsilcisi olarak gös
termek ist iyeni e re bu fırsatı verıniyelim. Bu he
pimizi derinden rahatsız etmektedir. Hükümet
ten istirhamım, reformları nasıl yapacağını, ne 
yapacağını, bundan kaç kişi rahatsız oluyor, ya
rarı nedir, bunları açıkça belirtme şeklinde Mec
lise getirsin, reddedildiği zaman veya verimi 
azaldığı zaman günahı kim yapıyorsa, (eminim 
ki, o günaha kimse gelmiyecek) ona kalsın. Onun 
için cesaretle bu reformları, (Hükümetin güven 
oyu alsa da, almasa da, ondan sonra gelen de, 
hangisi ise), getirmesi esaslı bir noktadır ve bu
radan dönmek güç olur. 

Sayın arkadaşlarım, bir önemli tehlikeye de
ğineceğim. Bu arz ettiğim tedbirlere aleyhtar 
olanlar, halka sokulma olanağını halkı kendi ya
rarlarına en son hızında kullanabilecek şekilde 
başarı ile yapabilmektedirler. Korkarım ki, hal
kın aleyhinde olan bu görüşlerin savunucuları, 
diğer parti de çok azdır, bunlar muhakak ama 
mevcuttur. Bu savnıuıcuhır, halk yığınlarını 
kendi kötü düşüncelerinin satış pazarı haline ge
tirmekte büyük başarı göstermektedirler. 

Çünkü, şöyle arz edeyim - madem ki biraz 
evvel ibu mevzuu işledim - Atatürkçülüğün bir 
rönasausı olan 27 Mayıs Devrimi ve felsefesi 
ve onun getirdiği düzen, halkın yüzde 90 - 95 
ninı yararına olmasına rağmen, birçok yerlerde 
gördüm ki, bu halkın aleyhine çevril ekilmiş. 
Sorduğum zaman «senin aleyhine mi bu?» 
«Hayır,» «E... ne aleyhinde?» «Öyle söylediler» 
diyor. 

Demekki, (görülüyor ki, halkın büyük ço
ğunluğuna, hepimize düşen vazife, partilerin 
büyük çoğunluğu devrimci ve bunları iıstediğini | 

bildiğim için rahatlıkla söylüyorum, böyle kölü 
bir tutumu önliyebilwek şekilde halkın yara
rına, hangisidir? Toprak reformu; 50 kişiyi ra
hatsız (H\CV, 50 bin kişiyi meninim v<\w. Vergi-
rel'ormu; belki 500 kişiyi, bin 'kişiyi, on hin ki
şiyi rahatsız eder, fakat milyonlarca, kimsenin 
ayağına hizmeti götürür. (Joğunluğu devrimci 
olduğuna in a tıdığım partilerin görüşüme katıl
dığını bilmek bana, cesaretle konuşmak lirsa'tı-
nı veriyor. 

Bir noktaya daha, değiıııiyorum; «demokra
tik düzeni bütün kurum ve gerekleriyle ger
çekleştirme imtihanını vermekteyiz,» dedim. 
Yaşadığımız dünyanın değer bükümlerini, 150 
yıllık özgürlük imüeadclesinin ibilinelerde ya
şattığı kutlu Özlemleri ve dünyanın gidişini bir 
tarafa iterek, dönüşü olmayan (bir yol olarak 
seçtiğimiz demokrasi 'düzenini, bu memlekete 
yararlı görmiyen, hatta halkı buna yeterli bul-
mıyan akımlar işte, bu deminden beri çizmek 
is'tediğim tablodaki hatalarımızdan faydalanı
yorlar. Anayasanın 'demin de arz ettiğim gibi; 
es] lirisin i, felsefesini ve sözlerini açıkça uygu-
lıyacak bir ısıistenı, Iböyle bir rejimin kurulması
nın baş Anıentüsü oluyor. Bâzı Anayasa savu
nucuları görürüm : gayet garip, Halife Abdül-
ıuecit'in Mustafa, Kemal Paşaya çektiği ielgr;ıf 
gibi, Mustafa Kemal Paşanın. Uumhurbaşkaiıİl
gından bahsetmez, Cumhuriyetten de bahsetmez, 
Tebriklerini sunar.» Aynı şekilde Anayasayı 
anlamak; Anayasanın felsefesine, temeline, es
prisine bendmseyiei bir kabul göstermeden Ana
yasa, savunulamaz. Bu bakımdan, sanırım ki, 
bu rejimin gerçekleşmesi için, böyle bir espr
iliyi benimsemiyen bir politika gerekir'. Ana
yasayı böylece tereddüt yaratacak 'bir sekile' 
götürmek istiyen akımlara karşı bir hoş göriir-
lük, ihanete seyirci kalmak demek olur. BPızı 
kayıtlara rağmen, 'huzura susamış olduğunu 
toplum gösteriyor. Bâzı haklarından fedakâr
lık yaparak, dahi, bir huzur ve istikrar İstiyo
ruz. Bunun en güzel örneği arkadaşlarım, sı
kıyönetimdir. Hiçbir dönemde sıkıyönetimi 
bu şekilde çoğunluğun sevdiği görülmemiştir. 
Fakat, bugün; muhalefet de dâhil, çoğunluk 
sıkıyönetimi benimsiyor. Neden? Demin arz 
ettiğim özlemden. Sıkıyönetimin yaptığının 
% 901 her devirde yönetimin, yürütmenin ve 
belediyelerin yapacağı hizmetlerdir. Demek 
bunları yapinıadı'k, ondan evvel. Yapacağımıza. 
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güvendik, yapmadık . Ondan dolayı sıkıyöne
t imin olmasından halk 'memnun. Bu sanırım ki, 
H ü k ü m e t e ve hepimize büyük bir uyarıcı etki 
yapmalıdır . 

Şimdi çok önemli bir tehlikeye değineceğim. 
Türk iye 'de bugün polit ik teşekküllerin ve ki
şilerin i t ibarını iflâs e t t i rmek ist iyen kuvvet l i 
bir akım vardır . Bunu tü r lü yönlerden işliyen, 
yürü timler, gerçekleştiği andan i t ibaren, hazır
ladıklar ı plânlar için or tamı uygun bulacaklar
dır. Bir örnek vereyim size : 27 Mayıs tan de
mokrasiye geçişte, bunun etkisini ve isteklerimize 
desteğini bütünüyle yaşadık. Bir politik kadro, 
ihtilâli destekliydiler ve yapanlar ta raf ından if
lâs ettiği kabul edilmiştir. Onun yanında bir
çok politik kişiler ve kadroların ihtilâli yapan 
ve' destekliyenlerin özlemlerine cevap verebilece
ği inancı mevcut... İşte böyle kuvvetli bir inanç, 
İhti lâli benimsiyen ve destekliyenlerde mevcu-
dolduğu için, Millî Birlik Komitesi böyle bir ida
reden demokrasiye geçişte en güvendiği dayana
ğını buldu. Bu da olmasa; acık konuşuyorum, 
bugün çaba budur . Hiçbir siyasi teşekkül veya 
kişi böyle bir şekilde umut verecek bir varlık 
gösteremiyocoğini propaganda yaparak tüm ha
linde - başta arz ettiğim gibi - biricik kurtarıcı 
edasiyle ortaya çıkmak istiyenlere, ortamı hazır
lanmak istiyen bir tu tuma gerekçe veren davra
nışlarımız \a rd i r . Sonra - demin arz ettimdi -
«Bakanlık makamları, Devlet yönetimindeki so
rumlu yerler, bir nimet elde etmek, bir yara r ko
parmak ve yararı istediklerine dağılmak yerine; 
Devlete, millete hizmet yarışı yeri sayılmalıdır,» 
dedim. Bizim Anayasamız bunu büyük bir kısmiy
le sağlamıştır. Cidden, 1960 dan evvelki Cumhu
riyet Hükümetler i devirleriyle, 1900 tan sonraki 
devir arasında bu büyük farkı görebiliriz. Keyfî 
gidişi, karşısındakileri. ezme teşebbüslerine karsı, 
direnme imkânına mâlik değildik, 1960 tan önce. 
Hukuk düzenimiz de buna müsait idi. Çünkü 
destekliyecek müesseseler yoktu, güvenlik sistem
leri sağlanmamıştı. O halde, böyle bir perde ile 
bütün meydana çıkarcıları susturmak, bütün fa
aliyetleri ör tüp, istediği şekilde bir idare kurma 
imkânına mâlikti, İkt idar . Her sevimize hükme-
derdi , evimize bile. Fakat , 1960 tan sonra, 1961 
<}on sonra bugünkü Anayasa düzeni içinde böyle 
bir düzen kurulamaz. Mümkün değildir. Güven-
lik sistemleri kuruldu, müesseseleri kuruldu. 
Bunlara rağmen, böyle bir şey yapmaya imkân 

yok. İk t idar nerede ise bir iğneli fıçıya döndü. 
Faka t bütün bunlara rağmen, bu gerçeği görıni-
yenler, bu özlem içinde hepimizi rahatsız edebi
lir. Hükümet ; tutuıııiyle, bu art ık olmıyacağı, se
natörler ve milletvekilleri, gidişin gerçek yönü 
ispatla, bunun olamıyacağmı, gösterirse hepimiz 
rahat ederiz. 

Sayın arkadaşlarını, çoğunluğunuzun görüşle
rini temsil ettiğim inancı ve rahatlığı içinde, açık 
ifadelerle bir eleştirme yaparak Hükümet ten is
teklerimi de sundum. Bu çoğunluğun her ko
nuşmamda büyük hoşnutla tanık olduğum gö
rüşlerine rağmen; azınlıklar, aşırılıklarla çok defa 
bu çoğunlukları baskı altına alabiliyorlar. Çoğun
luğun böyle, küçük aşırılı azınlık baskısından 
kur tu lma olanağını göstererek, yaşadığımız döne
min umut lu bir gelişme sağlamasını umarım. 

Aziz arkadaşlarım, 40 yıl içerisinde eğer bu 
tabloyu çizecek olursak, ikinci bir bağımsızlık sa
vaşı içerisinde olduğumuzu rahatlıkla söyliyebili-
riz. Gerçekten, çabada sosyal ve ekonomik alan
da dünya ile ilişkilerimizi, ve ilgilerimizi göz önü
ne getirecek olursak, karşılaştığımız güçlükleri 
düşünecek olursak, sosyal ve ekonomik alanda bir 
bağımsızlık savaşı içerisindeyiz, denıoktir. Ben 
bütün bu şikâyetlerime, bâzı umutsuzluk ifade 
eden bu sözlerime rağmen, umut lu ve optimist ol
duğumu açıkça söylemek isterim. Çüşnkü mese
lelerimiz ortaya çıktı, nasıl halledileceği anlaşıldı. 
Mutlaka bunların çözülebileceği inancındayım. 
Bu bağımsızlık savaşını arz ettiğim tedbirleri al
mak suretiyle kazanmakta; birinci bağımsızlık sa
vaşında büyük rolü olan Sayın Başbakanın, bu
nu da başarmasını temenni eder, hepinizi saygı 
ve sevgi.ile selâmlarım. 

B A Ş K A N — Bir önerge var arkadaşlar, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hat ip ler in konuşmalarının on dakika olarak 

tesbiti hususunun oylanmasını arz ve rica ederiz. 
Adana Tabiî Üye 

M. Nur i Âdemoğlu Suphi Karaman 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
B A Ş K A N — Takrir in leh ve aleyhinde ko

nuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Yok takrir i 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... TCtmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Sayın Mehmet Ali De
mir. 
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MMIl'MET ALİ m\\\ll (Tunceli) - - M n h -

slerem Balkan, mulh'terem senatörler, muhterem 
Hükümet HIrkânı: 

('uiinlhnıJiyet Halk Partisinin çoğunluğu fa
kat bakımsız Parlnınc-ııto üyelerinin azınlığı ile 
tevekkül ett ir i lmiş olan Üçüncü Koalisyon Hü-
küımeîihin programı üzerine kendi görüş ve dü
şüncelerimi arz etmek' gayesiyle ı-;ivz almış bulu
nuyorum. 

A [ı dit e re m a rkadaş la r ; 
'Kaüul edilen nispî seçim sisteminin <"cabı ola

rak geme1! seçimlerden hu yana parlâmenl oda 
lemsil edilen par t i lerden bâzılarının or taklaın 
kurduklar ı hükümetler in prmgı anılarında ver 
alan ana meselelerin tat 'bîkma geçilmeden önce 
çözümlenmrüni hayırlı .bir iş olarak görmemek
teyim. 

Zira, ekseriyet sistemi bir yana, nispî serîm 
sisteminde :uzun ömürlü 'hüküme;tlere mesnet teş
kil etmediği ve dola'yısiyle yer vermediği ö n g ü n 
için a r t ık !bir gerçektir . Kaldı ki. bu s i s len in 
kasıl ettiği netice» gereğince, partile'."den her 
hangi birinin ikt idarda veya m.dhaledVite bu
lunması Iher an mümkündür . Burada en önem
li nokta, kınadan 'hükümetlerin ümürlcrinin 
K'.ısa muşunda en fazla mil kıt ve inende kel in 
/•arar göriuevsi 'hali bir hakikat t i r . 

ihtilâl sonrasını yaşıyan bir memlekette 
Anayasanın mutlak hâkimiyetini tesis e'tme'k 
ve demokra t ik rejimi yerleşt i rmek kadar ö n e n -
li diğer 'bir •husus da, şu veya bu sebeplerle 
yekdiğer ler inden uzaklaşan kütlelerin ve bu 
kütlelerin Par lâmentodaki temsilcilerinin bir
leştirilmeleri ve üiıieşimiş olmalarıdır. Öyle 
ki, bu memlekette zıt 'kutuplar aras ındaki 'mü
cadeleler, yalnız ve yalntz, seçim zamanlarına, 
inhisar etmeli' ve et t ir i lmelidir . iMelmlcket kal
kınmasını köstekliyen çeşitli parazit unsurla
rın başında istikra rsızîük ve ığüven sözlük gel 
'inektedir. 

Mulhterem a r k a d a ş l a r ; yeni Bükülmedin ku
ru tuıyumla şu önemli Ihususa temas et-nnden ge-
çemiyeceğim : H.ükümetleri'n teşekkülünde Iba-
kan'lık alan sayın poli t ikacılardan bâzılarının, 
vazifeye üaşlaelıkian sonra bulunduğu vekâle
tin bünyesinde nıevzii hattâ sathi reforma gi
rişti kleri müşahaele edilmektedir . 'Bakanlığın 
mulhtelif kademeler inde vazife görenler ildi 
saslarına, kabil iyetlerine, e'lıliyetlerîıu, hizmet
lerine ve :hizmet sürelerine ba'kdmaelan ihissî 

veya par t izanca bir düşüncenin, 'hattâ çeşidi 
baskıların tesiri ile görevlerinden uza'klaştınl-
makfa, onların yerine siyasi ıgöriis ve diKş'üuee-
leri bâkanınki'ne uygun, bakanın partisinin si
yasi 'mağdurları get ir i lmektedir . 

Yüce parlâmentoda müker re r .şikâyet ko
nusu olan ive geride bırakt ığımız yıl larda acısı 
fazlası ile ve milletçe çekilen ini hayatî konu 
üzerine bir defa da(!ıa sünger çekmeye kimse
nin .ha.k'kı olmamak lâzımdır. 

Hükümetler in her kuruluşunda sorumdu şa
hısların değişmesiyle 'gerçek kıymetler bir ta
rafa itilir, dost ve allihaplar için yeni makamlar 
icadedilir, müesseselerin bünyesinde aynı si
yasi göt'üşe s'aüıip akrabayı taa î lügat için sal
tanat kurulursa , -bu zevatın kimlere 'hizmet 
edeceğini ve bu tu tumdan kimimin zarar gö
receğini, takdirkâr insaflara terk etmekle iktifa 
edeceğini. 

Plânlı bir kalkınma devresine girildiği sa
vunulan bu zamanda, art ık kanunlar ın emrin-

ı de ve milletin hizmetinde bulunan ehil, lâyık 
elemanlar vazife başına çağırı lmalıdir . Devlet 
idaresinde part izanca tutum ve zihniyete1 son 
verilmelidir. Her alalıda memleket gerçeklerini 
bilenlere, haya t ta ka rak te r ve> fazilet imtihanı
nı şered'li olarak verebilenlere i t ibar eelilmeli-
elir. Hükümetler in, veya bakanlar ın değişmesi, 
muhtelif yov ve kademenle vazife gürem vatan
daşları düşündürmenıevlielir. Alevluldü) muha
fazası sağlanmalı , değişeni Hükümetler , bakan
larıyla değil, hizmetleriyle anı lmak ve değer
lendirilmelidir. İ le r makam sahibi yetkilerini 
bilmeli, çalışma sınırını c'zmoli, bir çerçeve da
hilinde çekinmeden, hat tâ hiç bir müdahale 
görmeelen icraatını tanı e>larak yapmalı ve ya-
pabilnıelieh'i'. 

Muhterem a rkadaş l a r ; 
Bir ekalliyet Hükümeti sayılan Üçüncü 

inönü l iüküme't inin programı kendilerinin de 
ifade1 ve' itiraf et t ikler i gibi, diğer koalisyon 
Hükümet leri p rogramlar ından esaslı bir şekil-
ele farklı değildir. Ancak, f)47 milyon lira açık
la. bağlanan bütçede hangi imkânlar la gerçek
leştirileceği. belirtileni programına aldığı bir 
iki reform esası hariç, bu davranış la r Büküme1-. 
tüı reformcu bir Hükümet dedi r tmek cabasın-

! elan öteye gîtnıiyceeğini zaman gösterecektir . 
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Yeni Hükümet programında yar alan, fa

kat tatbiki bugünkü mevzuat, çalışma tarzı ve 
zihniyet karşısında, yılları değil, asırları kap-
sıyacak olan hususlardan; bölgeler ve fertler 
arasındaki farkların giderileceğine özel sektör 
yatırımlarının tarım, maden, sanayi ve turizm 
gibi alanlara yöneltilmesi görüşünü yerinde 
bulmaklayım. Tarım kredileriyle küçük sanayi 
ve esnaf kredileri alanındaki yetersizliğin gide
rilmesini ve çeşitli el sanatlarının geliştirilme
sine önem verilmesini topraksız köylüyü top
rak sahibi yapmak, ve çiftçiyi toprağı'işliyecek 
imkânlara kavuşturmak hususundaki görüşle
rini yerinde ve müspet olarak mütalâa etmek
teyim. 

Kadastrosu tamamlanmıyan bir memleketin 
toprak reformu yapılamıyacağı inancına sahip 
bir kimse olarak her şeyden evvel kadastro fa
aliyetinin geliştirilmesini çok hayırlı bir teşeb
büs olarak kabul ediyorum. 

İktisadi ve sosyal kalkınmamızın tüm ola
rak ancak köylerimizin ve köylülerimizin kal
kınması ile mümkün olabileceğine inanmıyan 
tek bir fert bugün için artık tasavvur edilemez. 
Bugüne kadar sözden öteye gitnıiyen ve yalnız 
bol keseden edebiyatı yapılan önemli konular 
şulece programa alınmakla bırakılmamalıdır. 
Devletin çeşitli organlarının köye ve köylüye 
yöneltilmesini köylerimizin geleceği için mesut 
bir başlangıç ve teminat olarak görüyorum. 

Memleketimizin tabiî ve coğrafi yapısı ile 
bölgeler arasında, iktisadi faaliyet hacimleri 
ve gelir* seviyeleri bakımından büyük farklar 
olduğu bir-vakıadır. Verimi az, her türlü im
kândan mahrum olarak ilk çağ hayatı yaşıyan, 
yalnız karın tokluğuna tabiatın amansız kuv
vetleriyle mücadele eden, iktisadi, içtimai ve 
kültürel bakımından çok geri ve az gelişmiş 
bölgelerin' ve sakinlerinin dertlerine eğilmek 
zamanı çoktan gelmiş, hattâ ve hattâ geçmiş
tir bile. 

Muhterem Senatörler; 
•Bütün çıplaklığı ile acı gerçek bu iken; dün 

olduğu gibi, bugün de az gelişmiş bölgeler 
(özellikle doğu bölgeleri) mevcut bakanlıkla
rın c/c 90 ııın hizmet ve nimetlerinden mahrum 
bırakılmıştır. 

Milletin bir temsilcisi, özellikle az gelişmiş 
bir bölgenin halâ büyük bir çoğunluğu mağa
ra Jıayatı yaşıyan vatandaşların temsilcisi ola

rak ifade etnıekliğimdc bir mahsur yoksa, Mil
letin bu kürsüsünden diyorum ki; «benim, his
lerine tercüman olmaya çalıştığım Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları, yalnız Osmanlı İm
paratorluğu Devrinde değil, fakat Cumhuri
yet, devrinde de Devletin varlığım Hükümetin 
kuvvetini, muayyen kimselerde, köye gelen 
tahsildarın azametli şahsında, en büyük hiz
met varlığını da, sayımlarda kolaylık sağla
mak amacı ile parası kendisinden alınmak şartı 
ile kapılara vurulan 25 kuruş değerindeki nu-
in aratörlerde gör müştür.» 

İşte bunun için diyorum ki; hizmetlerin yal
nız programda yer alması kâfi değildir, tatbi
kata geniş yer verilmelidir. 

Oysa, 5 Yıllık Plânda «etüdü yapılan işlere 
öncelik tanınacağı ibaresinin gayet zeki ve us
talıkla yerleştirilmesini başaranların, plânlı ve 
programlı devrede dahi, az gelişmiş bölgelere 
götürülmesi gereken hizmetlerin önüne nasıl 
bir baraj kurmuş olduklarını bilmelerini iste
rim. Bu her iktidar devlinde böyle olmuştur, 
ve böyle olagelmiştir. 

Devlet babanın bütün nimetlerinden müste-
fidolan vilâyetlere ve bölgelere ait geçmişte ha
zırlanan milyonlarca lira değerindeki projeler 
ihalelerle sarih mukavelelere bağlanır da, prog
ramda bahsi geçen bölgelere gerekli hizmetle
rin ifası ve etütlerinin yapılması için gerekli 
eleman gönderilmez; buna mukabil geri kal
mış bölgelerin bol bol edebiyatı yapılır ve prog
ramlarda boş kalan yerler bu bölgelerin edebi
yatla riyle doldurulur. 

Muhterem arkadaşlar; artık edebiyat, yap
maktan vazgeçip, hayvanlarıyla . birlikte aynı 
hayatı yaşıyan bu yürekler acısı yaşayışlarına 
bir yön, bir son verilmelidir. Bu hayatı görmi-
yenlere, yaşamıyanlara zaman zaman basını
mızda intişar eden bu bölgelere ait röportajları 
olsun hiç olmazsa okumalarını tavsiye ederim, 

Okurlarsa, belki vijandarı sızlar. Sızlar 
da, Türkiye'nin yalnız birkaç vilâyette-ı, ba
kanlardan bâzılarının veya yakın dostlarının 
seçim bölgelerinden ibaret olmadığını kavrar
lar. Belki o zaman bâzı kimselerin de hazme
demediği, tesadüfen de olsa, az gelişmiş böl
ge halkı ile haşır neşir olmuş politikacıların 
Hükümette görev aklıkları zaman yurdun bu 
kesimine yapacakları yardım veya yatırım çok 
görülmez. Az gelişmiş bölgelere yapılacak ya-
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t ınnı lar , kuru lacak sınai tesisler sayesindedir 
ki, muayyen bölgelere doğru kaymakta olan 
nüfus akıını da (inlenebilir. 

•Programda eğitim davamızın başarısında 
temel unsur olan fedakar ve ülkücü. Öğretmen 
topluluğunu, maddi, m/ân ev i huzur imkânlar ı
na. kavuş tu rmak elzemdir, denilmekte. . . 'Ben 
şahsan kaniim1 ki, vatanın her yönden kalkın
ması ancak ve ancak, cehalet ve sefaletle ya
pılacak mücadelenin doğuracağı başarıya bağ
lıdır. Şüphesiz ki, bu .mücadelenin başlıca 
öncüleri ve kahramanlar ı öğretmenlerdir . Öğ
retmen zümresinin maddi ve mânevi, bakımlar
dan tam bir huzura, kavuş turulması şar t t ı r . 
Maalesef ve maalesef, birçok sahalarda oldu
ğu gibi bu zamana kada r bunun da yalın/, 
edebiyatı yapılmışt ır . Ne gar ip bir tecelli ve 
teza t t ı r ki, öğretmenlik meslekinin cazip hale 
getirileceğini beyan eden İnünü hükümet ler i , 
"Parlâmento üyeleri t a ra f ından bu meslek men
supları lehine, Yüksek Meclise sunulan teklif
lerin karşıs ına en şiddetl i birer muhalif olarak 
çıkmışlardır . Hükümetin maarif ordusuna 
karşı olan bu t u t u m u d u r ki, irfan ordusu 
mensuplarını Başkent caddeler inde hak arama
ya, kadar sevk etmiştir . 

Tok part i l i bir demokra t ik rejimin bu 
memleket te sağlam temeller üzerine otur tul 
ması vazifesiyle Türk siyasi hayat ına kendi
sini kabul ett iren ve böylece o turmuş bulunan 
Sayın inönü'nün' çok kuvvetli bir Hükümet 
teşkil etmesi ve bâzı fedakâr l ık larda bulunma
sı lâzım iken, % •'>;") ilâ 40 aras ında bir vatan
daş oyuna dayanan ekalliyet Hükümet in i kur
masını tasvibe gönlüm bir tür lü razı olmuyor. 

Fakat , şunu da samimiyetle ifade etmek is
terim ki, Sayın İnönü'nün Üçüncü H ü k ü m e t 
I eskilinde siyasi haya t ta tecrübeli bâzı kim
selere yev verdiği kadar , yeni Kabinede genç, 
dinç, enerj ik a rkadaş la ra da Hüküm/ette yov 
vermelerini bu memleketin geleceği için iyi 
bir teminat olarak kabul ediyorum. 

Yeni Hükümete başar ı lar diler, hepinizi 
hürmet le selâmlarım. (Alkış lar) 

'BAŞKAN —- Sayın Tcvetoğlıı. 
F F T H t TEVFTOfJ.LU (Samsun) — Muhte

rem 'Başkan, muhterem senatör arkadaşlar ını , 
Üçüncü İnönü Kabinesi ile yeni H ü k ü m e t 

ve Programı üzerindeki şahsi görüşlerimizi Hü

kümet ten iki eski senatör arkadaşımın huzu
ru 'de , arz etmek İstiyorum. 

P i r inc i Koalisyon .% 50 Ha lk Part is i Hü
kümeti idi. İkinci Koalisyonda bu nisbet % 75 
olmuştur. 'Bugünkü Üçüncü İnönü Kabinesi ise 
% 9!) Halk Partisi Hükümetidi r . Anayasa, nispî 
seçim, sistemi ve part i lerin 19fil de aldıkları 
rey adedleri değişmeden, bir par t inin yur t 
içindekiniıı aksine Par lâmento dâhil inde sağla
dığı bu nisbet yükselişi cidden d ikka te şayan
dır . 

Kanaat imizce yeni Hükümet ne bir koalis
yon, ne de bir azınlık Hükümet id i r . - Tâbirim 
mazur görülsün - çorbaya tuz ka tmak kabi
linden, bağımsız bir senatör ve iki milletvekili 
a l ınmak suret iyle kuru lmuş yeni Hükümet , 
bünye ve kadrosu i t ibariyle, O. H. P. idareci
lerinin bir özel kabinesidir . Bu özel kabine, 
reformist plân ve programın kolaylıkla tat
bikini mümkün kı lacak bir mütecanis manzara 
gösterse de, tecrübeli par t in in gerçek kuvve
tine tektiibi.il e tmemektedir . İ lk İki koalis
yona, görüş ve düşüncelerim, yüzde yüz benim-
setmiyerek yorulan Sayın Başbakan, bu yeni 
kabinelerini teşkilde, H ü k ü m e t içi i s t ikarar ı , 
Hükümet in o turması gereken kuvvet l i zemine 
tercih etmiş görünüyor lar . Güç dâvalar ın halli, 
plânlı ekonomik kalkınmanın ve çeşitli re
formlar ın gerçekleştir i lmesi to ta l i te r rejim
lerle, demokra t ik memleketlerde birbir ine ay
k ı r ı yol lardan t ak ip ve ta tb ik o lunmaktadı r . 
Memleketimizde, demokra t ik prensiplere yüzde 
yüz uygun, t a h a k ü k u k u n u candan dilediğimiz 
ibir plânlı ka lkınma ve reformların gerçek
leşebilmesi için bu plân, dâva ve reformların 
millete mal edilmesi, milletçe benimsenmesi ve, 
desteklemesi ş a r t o lduğuna göre Hükümet in 
teşkil inde d ikka te alınmış prensibi hatalı ve 
kifnyetsiz bulmaktayız. 

Kısacası, yeni H ü k ü m e t için, - içinde yaşa
dığımız ağır şar t lar ı ber taraf edip, tehlike ve 
ıs t ı raplar ı giderecek, millet ve memleketimi
zin saadet ve kader in i güvenil ir esaslarla sağ
lama bağl ıyacak beklenen ve istenen (kuvvet l i 
H ü k ü m e t ) işte budur demek bizce mümkün de
ğildir. F a k a t hem Mecliste hem de memleket te 
ekalliyete dayanan bu kuvvet teki bir Hükü
metin iç ve dış politikada, ne derece başarı sağ
lı vacağım kolavca, kest i rmek kabildir . 

212 

http://tektiibi.il


C. Senatosu B : 23 3 . 1 . 1964 O : 2 
Hazırlıksız getirilmiş Basın - Yayın şimdi de 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı misali önümüzde 
iken, 'bir yeni hevesin hazırlıksız, plânsız birer 
mahsûlü gibi görünen iki yeni bakanlık hariç, 
yeni porigram, iki eskisi ile bâzı sayfa ve pa
ragraflarda kelime ve virgül farkı dahi bıı-
lunmryau, birkaç tahmin ve temenni makalesi
nin bir araya getirilmiş üçüncü baskısı his
sini vermektedir. Önce 26 aydır yapılanlar övül-
me'J-te ve sonra bunlardan arta kalanların re
form adı verilen bâzı icraatle tamamlanacağı 
belirtilmektedir. Nihayet, halli gerekli .yurt içi 
meselelerin bâzılarına işaret olunmakta ve fa
kat bu işlerin nasıl, hangi imkân ve usullerle 
başarılacağı anlatılmamaktadır. 

Hükümete, yasak sayan «Özür vasıtası» 
olarak alındıkları hissini veren üç bağımsız 
üyenin parti ve programları bulunmadığına 
göre, yeni Hükümet Programının bilhassa eko
nomik prensip bakımından O. İT. P. Progra-
miyle tam bir uyarlık arz etmesi gerekirdi. 

Bu vesile ile bir hususu açıkça belirtmek is
tiyoruz : Yıllardan beri milletimizin fertleri 
arasında, siyasi, sosyal ve fikrî çekişme, anlaşa-
mamazlık ve huzursuzların başlıca sebebi, (Mil
liyetçilik, lâiklik ve Devletçilik) umdelerinin 
vuzuhla tarif edilmeden, sınırlandırılmadan 
türlü tefsir ve istismara müsait ilkeler halinde 
bırakılmalarıdır. (Sağdan bravo sesleri ve alkış
lar.) 

Bugün de Hükümet gerçekte bir karma Hü
kümet olmadığı halde, Programındaki siyasi 
.ve iktisadi doktrinler, ilkeler karmakarışıktır. 

Vuzuhsuzluk ve tezatların türlü şüphe, ha
talı tefsir ve güvensizliklere yol açacağı hususu 
hiç nazara alınmamış, bugünkü şartlar muva
cehesinde kendilerine yardımcı, tamamlayıcı, 
samimî bir murakabe hizımeti görmek istiyenle-
re, program plânları üzerinde salim kanaatler 
edinmek imkânı verilmemiştir. 

Hulâsa, millî gelir paylaşmımn, sosyal ada
letin ve plânlı kalkınmanın gerçekleşmesinde 
tatbik olunacak sistemin vuzuhsuzluğu, bizi gü
vensizliğe götürmekte'dir. Fikir cereyanları
nın fakir, zayıf olduğu vasatlarda, sosyalizmi 
cereyanı, değişiklik ihtiyacının ve reformların 
•sembolü .olarak ortaya atılınca, nasıl sayıları 
düzinelere aşan çeşitlerden hangisinin benim
sendiğini anlıyabilmek imkânsız ise, yeni Hü

kümetin yeni Programında da liberalizmden 
aşırı Devletçiliğe kadar savunulan doktrin
lerden hangisinin, hangi variantı gerçekten be
nimsenmiştir, bunu kestirmek güçtür. 

Düşüncelere gölge düşüren, kafalarda istif
hamlar yaratan plânla ilgili bir mühim hususa 
da temas etmek arzusundayız. 

Yabancı mürşidini bir tarafa bırakıp, kal
kınma plânımızın yerli mimarların fikrî görüş 
ve metotlarına dikkatinizi çekmek isteriz. 

Plânlama Dairemizi kurmuş ve çalıştırmış 
yerli plân uzmanı sosyalistler, aynen kendi tâbir 
ve ifadeleriyle : 

«Emeği toplumun temel direği sayıyor, her 
türlü sömürücülüğü ortadan kaldıracak olan 
(Gerçek bir demokrasi nizamı) nın kurulması 
için gerekli koşulların bilim ışığı altında in
celenmesini, böyle bir düzenin kültür temel
lerini araştırıp bunların yayılmasına çalışmayı) 
kendilerine hedef ve gaye biliyorlar. 

Bugün, demokrasi tâbirinden Batı dünyasın
da anlaşılan mâna ile kurulu bir nizamı beğen
medikleri ve «Gerçek demokrasi», adını verdik
leri bir başka nizamı, yani sosyalist bir nizamı 
bugünkünün yerline yerleştirmeyi gaye edindik
leri açık ve aşikârdır. 

Bu plâncılar tarafından yayınlanmış bir bil
diriye göre: (Türkiye, esas itibariyle kapitalist 
bir düzene dayanan bir kalkınma çabasına giriş
miştir. Bu gayretin yanıbaşmda bir de sosyal 
adalet gayesi gütmektedir. Halbuki bu hızlı kal
kınma ve sosyal adalet hedeflerine teveccüh et
miş memleketimizde de bir, «sınıf mücadelesi». 
vardır. Türkiye'de «Çok partili sistem halk is
teklerinin belli çıkarlar için istismar edici şek
linde» işlediğinden iktisadi ve sosyal meselelerin 
çözümlenmesi çok partili sistemin oyun kuralla
rının bozulmasına sebobolmuş, böylece demokra
tik düzenin asgari şeklî unsurları bile uygulana
mamaktadır.) 

Bu bildirideki kapitalist düzenden ferdî mül
kiyet, özel sermaye, özel teşebbüs muradolundu-
ğuna ve yine bildiride : 

«Bugünkü siyaset kadrosu hızlı kalkınmayı 
gerçekleştirecek niteliğe mâlik olmadığı gibi, ik
tidar mekanizması da sosyal adalet ilkelerini ye
rine getirecek bir yapıya sahip değildir. Özellik
le gelişmekte olan bir ülkede kapitalist düzenin, 
menfaat dengesine davamın bir iktidarın sosval 
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adalete bağlanması beklenemez. Böyle bir men
faat düzeninin ortaya çıkardığı kadronun hızlı 
bir kalkınma cabası için gerekli inanç ve enerji 
ile hareket etmesi imkânsızdır, meseleleri, sü
ratli çözüm yolu be'kliyen Türk tplumu bugünkü 
şartlar içinde tam bir çıkmazdadır. Toplum ya
pısının. ve tarihî gelişmenin incelenmesinden or
taya çıkan gerçekler, halk mutluluğunu hedef 
tutan bir çerçeve içinde düşünenleri sosyalist bir 
çözüm yolu etrafında birleştirmektedir.» Denil
diğine göre, Kalkınma Plânımızın ilk temel ha
zırlanışında vazifeli bu kimselerin bildirisi ile 
bugünkü Hükümet ve programının ne münasebe
ti var diye düşünenler kendilerini haklı buluyor
larsa, bizim şu hakkımızı da teslime mecburdur
lar : 

'Bu, kallkmıma plânımiizın yaptı rı'lduğı bu sa-
pıik «;xsy araşitlerin göruıs, filklr ve iıstöilkaımdtlem 
ile Hükümet programı arasında bir münasebet 
'bulunmadığını, açıkça, katiyetle ve güvenle bil
mek, öğrenmek hakkımızdır. (Alkışlar) 

Bu vesile ile halkımızın ve milletimizin hu
zurunda bulutların silinmesi, istifhamların çö
zülmesi, samimiyet derecesinin ortaya konulma
sı şarttır. 

Tüzük ve bildirilerinde yer alan «Kapitalist 
düzenden şikâyetler», «Bilim ışığı», «Bilimsel 
görüşler», «Bilimsel şartlar», «Bilimsel yollar» 
tâbirleri, «Sınıf mücadelesi», «istismar», «sömü
rücülük», «tarihî gelişme», «Gerçek bir demok
rasi» gibi kalıplaşmış model sözlerle bizlere hep, 
bir adı da (ilmî sosyalizm) olan marksizmi ha
tırlatan ve reform diye kollektivizmi telkin eden 
bir sosyalizmin, özel sektöre de yer vermesindeki 
samimilik derecesini ayırmak mümkün müdür? 

Atatürk'ün, «imtiyazsız sınıfsız bir millet», 
diye tavsif ettiği ve «Memleketimiz zengin mem
leket, zenginler memleketi olsun», temennisinde 
bulunduğu Türk milleti ile Türkiye'yi iktisaden 
kurtaracak ve kalkındıracak olan yardım, metot, 
ekonomik sistem, bağlı ve ortak bulunduğumuz 
demokratik dünyanın yardımı, metodu ve siste
mi midir? Yoksa yukarda plânda çalışmışların 
(Tüzük ve bildirilerinden) verdiğimiz örnekler
de arzulandığı gibi yardım Batıdan, metot Do
ğudan bir karma sistem, midir? Bunun açıklan
masında, açıkça belirtilmesinde büyük fayda ve 
zaruret vardır. (Bravo, sesleri) 

Bu gerçeğin bilinmesi, açıkça ortaya konul
ması NATO müttefiklerimizle, Müşterek Pazar 
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ortaklarımıza da, Türk Milletiyle birlikte tanv 
bir güven kazandıracaktır. Plân ve programları
mızı halkımızın ihtiyaçlarına göre tanzim, etmek
te bize ışık tutan yine Büyük Atatürk olmuş
tur : 

«Bilhassa iktisadi faaliyetimizi istinadet t ire
ceğimiz esaslar, her türlü bilgi ile beraber, doğ
rudan doğruya memleketimizin topraklarını kok-
lıyarak ve bu topraklarda bizzat çalışan insan
ların sözlerini işiterek tesibit olunacaktır. Sanayi 
ve ticaretimiz için dahi aynı mütalâa yapıla
caktır.» 

Acaba bu veciz işarete ve metoda bugün dü
şünülen kalkınma plânı taş duvarlar arasında 
.mahre.mâne hazırlanırken riayet olunmuş mu
dur? Buna müspet cevap vermek imkânsızdır. 
Zamanımızda ekonomik eşitsizlikleri tesviyede 
en fazla başarı gösteren siyasi rejimler muhafa
zakâr iktidarlar olmuştur. Demokrasilerdeki sos
yalizm cereyanları, uzun tecrübe ve mücadeleler
den sonra yatağına yerleşen nehirleri andırmak
tadırlar. Oralardaki partilerin fikirleri, prog
ramları, hedef ve yolları sarahatle bilinmekte
dir. Memleketimizde sosyal adaleti gerçekleştir
mek gayesini savunanlar acele, süratle netice al
mak arzusundadırlar. 

Devlet m akmamızda esasen mevcudolan zaıfı, 
son zamanlardaki (Kapitalizm - sosyalizm) dâ
vasının vücuda getirdiği çekişmelerin yarattığı 
kararsızlık, huzursuzluk, vuzuhsuzluk büsbütün. 
artırmış bulunuyor. 

Bizim kalkınma hamlemizin başarısına engel 
olan sebepler, ekonomimizin, istihsal takati ta
hammülünü aşan bir yük altında bulunuşudur. 
Bu yük hafiflet, i lmedikce ne yeni vergiler veya 
vergilerde değişiklik, ne de dış krediler, dertle
re kati şifa sağlıyaeak bir deva olamazlar. 

Dış krediler, döviz buhranlarının, hafif ge
çirilmesi gibi muvakkat 'Yır tedaviden başka 
netice temin edemezler. Yemi vergiler enflfısyo-
nist bütçe açığını nazari olarak kapatabilirler. 
Fakat ihracat üzerindeki endirekt te-ıirleri do
lay ıs iyi e de daha mühim mahzurlara zemin ha-
zırlıyabilirle:'. Kalkınma hamlemizi yürütm ,k 
isterken milletimizde, iş ve ticaret erbabımızda, 
dış sermaye yatırımı yapacak yabancılarda, 
cemiyetimizin karma ekonomide en ziyade han
gi kanada veya hangi sahaya dayanacağı h:.V 
kmda bir sarahata varmak ihtivacı mevcuttur. 
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Hüküm ot programında bu hususların sarahatle 
belirtilmesi zaruriydi. 

Bütün bu vuzuhsuzluklar ve tezatlar bizi 
kurulan Hükümetin 'başarısı hakkında endişe
ye sevk etmektedir. Millet ve memleketimizin 
yüz yüze bulunduğa zorluk \Te tehlikeleri ber
taraf edebileceğine inanılanııyan bir Hükümete 
«vaziyeti siyasiye icabı» güvenmek, gelecek çok 
daha korkunç zorluk ve tehlikelere bile Ibile yol 
açmak, talip çıkmak olur. Bütün bu görüşleri
mize rağmen; kurulmuş Hükümet, Millet Mec
lisinden güven oyu alırsa, milletimize başarı ile 
hizmet etmesi ve bize düşüncelerimizde yanıl
dığımızı. ispatı, en halisane temennimizdir. Söz
lerimizi, dün Millet Meclisinde Sayın • Başba
kan. tarafından kullanılan bir cümleye işaret
le bitireceğiz. Sayın Başbakan (Siyasi parti 
çalım müessesesi değildir) buyurdular. (Jok 
haklıdırlar. .Fakat bizim kanaatimiz şudur ki, 
demokrasinin Türkiye'de kurucusu ve koruyucu
su olmaya talip en tercübeli siyasi tarafından 
bu sözün söylenişi, Anayasa teminatı altında 
bulunan Ibir partiye değil, C. H. P. dışındaki bü
tün partilere Sayın İnönü tarafından bizzat 
yapılan bir sataşma, bir taşlama ve bir gerçek 
çalımdır. En büyük muhalefet partisinin taş
lanıp tarihini unutarak, programında rahatça 
(Toplantı ve (histeri Yürüyüşleri hürriyeti ek
siksiz gerçekleşti) diyebilen Sayın Başbakanın 
bu (Siyasi parti çalım müessesesi değildir) söz
leri bir yeni ağır manevi taşlamadır. Sayın Baş
bakan bu haksız çalımlarını bize değil, yerinde 
ve zamanında Papaz Makariyos'a yapsalardı 
da, ömrünün son gününde bize hem aklını hem 
çizmesini kullanarak Hatay'ı armağan etmiş 
büyük Atanın enerlerine eser katsalardı, ken
dileri için de milletimiz için de daha faydalı 
olurdu kanaatindeyiz. Saygılarımla. (Şiddetli 
alkışla/. 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Hay. 
SITKI [TLAV (Tabiî Üye) — Muhterem 

arkadaşlarım, elimdeki kâğıtları görüp de ürk
müş olmıyasmız. Çünkü, sabahtan beri muhte
lif siyasi partilerin kıymetli liderleri ve mü
messili arkadaşlar bizi o kadar değerli fikirlerle 
tenvir ettiler ve irşadettiler ki, zannederim bu 
saatte hepinizin dinleme kudret ve kabiliyeti 
de tükenmiş bulunuyor. 

Bu sebeple ben konuşmadan vazgeçiyorum. 
Kurulacak olan Hükümete muvaffakıvet t em en-
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ni etmekten başka bir dileğini yoktur. Görüyo
rum ki, şayanı memnuniyet olan, sabahtan be
ri devam eden görüşmelerde bütün partiler, par
ti olarak resmî ifadeleriyle Türkiye'deki sosyal 
adaleti ve sosyal reformları tam mânasiyle be
nimsemiş ve âdeta millete hizmet etme yolunda 
'birbirleriyle yarış halindedirler, münferit tek 
çatlak seslere ise ben cevap 'vermiyeceğinı. 
Özür dilerim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın 'Geiboloğlu. 
CEVDET GEBÖLOGLü (Bitlis) — Mıılh-

terem Başkan; sayın arkadaşlarımı, esasen Par-
lâmentoımuzda mevcut siyasi partiler, Birinci 
ve İkinci Karma hükümetlere aynı parti ve 
aynı zatın Başbakanlığında iştirak ile prog
ramlarını beraberce yaparak peşinen tasvibet-
miışlerdi. Aynı Başbakanın Üçüncü Hükümet 
programımda da, Birinci ve İkiınei .Karma hü
kümetlerin programlarından ayrılmamakta 'ol
duğunu belirttiğine göre, Ibu programlar üze
rinde umumi ve temele ait tenkidi erin esasa 
raci olmaması gerek. .Aynı zamanda getirece
ği reform kanunları da Meclislere geldiği za
man, görüş ve fikirlerimizi arz etmemiz ieaib-
edeceği kanaatindeyim. Binaenaleyh, şalhsan 
kısaca bir iki noktaya temas edeceğimi1: 

Birincisi; Birinci, İkinci 've Üçüncü Kar
nı:1. Hükümet programlarında önemle yer 've
rildiği halde bir türlü gerçekleşeni iyen bir mıe-
sele; diğeri de, Birinci ve İkinci Karma Hükü
met programlarında bulunduğu 'halde hu Hü
kümet programında bulunmıyan bir hususdıır. 

Muhterem arkadaşlar, ümlgün Deıvlcıt kapı
sında en asıgari ücret, kapıcı ve odam Ücreti 
olarak 200 liradan 'başlamaktadır. 800 liraya 
kaçlar ücret alan odacılar da 'bulunmasına rağ
men, dinî 'teılbiye ve ahlâkımızın olgmnlanma
sında en büyük yeri olan din adamlarımızın 
% 80 i ise ıoda:cı maaşı olan 200 Türk lirası al
makta ve âzamisi ise '500 lirayı geçmemektedir. 
Her nedense Diyanet İşlerini tedvir edem Def
let Bakanları iki yıl içinde kurulan Karma 
(hükümetlerde beş defa değiştirilmiştir. Aıvni 
Doğan, Ali Şakilr Ağanoğkı, Hıtfzı Oğuz Be-
kata, Vefilk Pirmiçcik>ğlu <ve nihayet î'braÜim 
Saffet Omay. Bu değişim eleri de 'bakanların ba
şarısızlıkları ile 'bir alâkası ımı -var? Yoksa Di
yanet İşleri Teşkilâlt Kanununu çıkartmak beş 
bakan değiştiren C. H. P. sine nasi'lrola.mıyacak 
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ini endişesi içinde Ibu (Bıakaıilığm bağırnlsız bir 
a rkadaşa (verilmesini t a lebe tmektey in ı ! HM)'.'> 
karına, bütçe müzakereler inde 2O0 liralık as
gari •üet-eliıı 'MO liraya çıkarılması kakk ında 
verdiğini ta.krir, 17 ye karşı l'S oyla reddedil
miş 've sayın bakan da HMİ4 malî yılında Teş
kilat, 'Kanununu çıkaracağını ve dalha • mükeuı-
mel !i)ir şe'kilde din adamlar ımıza geçim ve ya
şama imkânlarını sağlıyaeağını vadetmesi te-
sellisiyle HWU yılını bekledik. 

I in Meclisten, muntazam feı'fi imkânlar ına 
•malik olarak zabıt kâtipleri , 'vali muavinler i , 
ennniyet. müdür le r i (ve na'hiye müdür ler i irin 
zam ve ödenek kanunlar ı kalbııl edilmiştir. Şu; 
anda yeni Hükümetin Sayın Maliye Bakanın
dan Kamazan ayının yaklaşt ığı 'bu ay içinde, 
din adamlarının dualarını almak ve Hüküme
tin daha güven oyu almadan mânevi 'güveni 
almasını temenni ve rica etmekteyim. 

Muhterem arkadaş lar , ikinci temennim de 
şu olacaktır . 'Birinci ve İkinci Ka rma Hükü
met p rogramlar ında olduğu -halde. Üçüncü 
Hükümet programında bulunmıyan tün- husus, 
Birinci Karına Hükümet programında eski si
yasi yara lar ın sarılırı alsı !ve tamı tedavi edilmesi 
yer almıştı. Kakat İkinci K a r m a Hüküme t 
programına 113 sayılı At Kanunu ve Kı'smî 
siyasi affın çıkarılması şeklinde neticelenen es
ki siyasi ya ra la r hakk ında Üçüncü Hükümet 
p rogramında yer yoıktur. Halbuki 'bu p rogra 
mın son paragraf ı şu Ihusa yer vermektedir . 
«'Birinci ve İkinci 'hüküm el er p rogramlar ında 
ye r . a lmış ulan ibirçiok Itmsuslar gerçekleştiri ldi
ği için tabiati'ylc bun la ra yeni Hükümet prog
ramında yer verilmemiştir. Ancak Karma 'hü
kümet ler programlar ında yer almakla beraber 
gfi'çekl eştirilmesin e iımkân ve fırsat bııluna-
mamiiş..»' demektedir . Şu 'halde bugün kuru
lan Hükümet , saf bir Halk Partisi Hükümet i 
dir. Hu H ü k ü m e t ; ki 1045 den 27 Mayıs lOfiO 
tar ihine k a d a r Par lâmentoda beraber çalıştık
ları 'bir siyasi par t inin arkadaş l ık .kavası içeri
sinde 'bunların 4 seneye yaklaşan 'çektikleri sı
k ın t ı la r ına cihetteki son vermek vazifesiyle 
karşı karşıya 'bulunmaktadır . Bu suretle Halk 
"Partisi, 'bu affı k i r siyasi istismar 'vasıtası ya
pacak olan siyasi part i lerin de bu işi yapmala
rına M on vermiş olacaktır . Kaldı ki , Sayın 
Ahmet Yıldız burada gayet 'veciz ifadelerde 
bulunmuştur . Bu memlekette Hükümet in ye

teri derecede huzur ve ist ikrarı sağlaması lâ-
zımgeldiği hususuna dokunmuştur . 'Bendeniz, 
samimî olarak şu kanaat teyim ki, 27 Mayıs 'ha
reketinin, Kurucu Meclis, Yeni Anayasa, Se
cim Kanunu ve dürüs t k i r se'içimle Par lâmen
tonun açılniiası, Ihükümetterin kurulması ve ni-
kaye t son yapılan mahal l î seçimlerle gaye ve 
hedeflerine ulaşmış olduğu kanaat indeyim. 
Binaenaleyh 27 Mayıs tedibirlerinin birçoğu 
tasfiye edildiğine göre, dış tehlikelere karşı 
kirlik, 'beraberlik ve kardeşl iğe en -çok ımıh-
taçolduğıımuz 'bu devrede bu meselenin de 
Oı a 11 ed i İn ı esi ge rek t i ği k a n a atin d ey im. 

Son olarak... 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Acık söy
le, 'hangi mesele'.' 

CEVDET fHvBOEOfHlT (Devamla) — Me
sele, siyasi affın son kademesinin de art ık 'hal
ledilmesi zamanının geldiği kanaat id i r . 

ESAT ÇAÇA (CuımlhuHbaşkanınea :S. Ü.) — 
IVır de ne zaman cıkaca.k de de... 

C E V D E T C U B O E O f i D r (Devamla) — Acık
tır, bunda bir şey yok. Yaraların sarılması, ve 
saire... 

ESAT ÇAÇA ((Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ne zaman çıkacak diye söylemediğin kalıyor. 

C E V D E T C E B O E O C E U (Devamla) — İn
şallah .en yakın zamanda, hayırlısiyle... (Cürül tü-
ler.) 

Arkadaşlar; burada, Kurucu Meclise girmiş 
bir arkadaşınız olarak, bu işin zamanının geldi
ğine samimî olarak inanmış bir arkadaşınız ola
rak konuşuyor, samimî inancımı ifade ediyorum. 
Bunda hiçbir siyasi yat ır ım, şahsi yatırım ve po
litik bir endişem yoktur, arkadaşlar. Samimî 
inancımı, samimî olarak konuşurum, bu kürsü
den... 

Son olarak şunu ifade edeyim, saf bir Cum
huriyet Halk Part isi Hükümet i olan bu Hüküme
ti iniz güven oyu aldığı takdirde benim bunda ye
gâne endişem, 10 senelik muhalefetten sonra, ik
t idara geldiği anda eskisi gibi part izan düşünüş-
lü bir Hükümet olmasıdır. B u n u n olmamasını 
temenni etmekteyim. Bu Hükümet C. TT. P. niıı 
Hükümet i değildir, Türk Milletinin Hükümeti
dir. Elbette o Hükümet in başarısı ile hepimiz üğü-
neceğiz. 

Yeni [Tükümet güven oyu aldığı takdirde ba
şarı lar dileyerek, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
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E S A T (/A(İA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - -

Saf değil, akıllı... 

B A L K A N — Rica ederim, rica ederini. 
Muhterem arkadaşlar, bir kifayeti müzakere 

önergesi gelmiştir. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hükümet Programı hakkında par t i grupları 

dışında altı hatip konuşmuş ve durum tamamiy-
le aydınlanmıştır . 

Yeterliğinin oylanmasını arz ederiz. 

Tabiî Üye • Tabiî Üye 
Sami Küçük Suphi Karaman 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

/. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 12 
nci maddesinin kaldırılması ve 2.9 ncu maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/133, ('. Sena
tosu 2/100) (S. Sayısı : 327) (1) 

B A Ş K A N — Komisyon, burada. Hükümet 
burada. 

Bir önerce var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Uindemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 327 
sıra sayılı kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil. Art us 

8512 sayılı Cemiyetler Kanununun 12 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair. 

B A Ş K A N — Efendim, Encümen öncelikle gö
rüşülmesi teklif ediliyor. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 327 S. Sayılı fiasmayazı tulanayın son im
dadı r. 
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BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, beş ar

kadaşımız daha mevcuttur. Yeterlik önergesi de 
gelmiştir. Yeterlik önergesi hakkında lehte ve 
aleyhle konuşmak istiyen var mı?.. Yok. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet cevap verecek mi.' 
CBAŞTIRMA BAKANİ EETÜ!) ALEİS-

K E N D E R (Manisa) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet cevap vermiyor. 
(Umdemin 1 nci maddesinin görüşülmesi bit

miştir. («Ekseriyet yok, Hükümet yok.» sesleri.) 
Ekseriyet olmadığını 5 sayın üye istediği tak

dirde yoklama yaparız. (Umdeme devam ediyo
ruz. 

Raporun üyelere dağıtı lmasından sonra 48 sa
at geçmiş bulunuyor. Raporun okunmasını rey
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ktmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. Rapor okunmıyacaktır. Tü
mü üzerinde konuşmak istiyen'. Yok... Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edim
ler... E t m iyeni er... Kabul edilmiştir. Efendim, 
ivedilik teklifi vardır . Kanun teklifinin ivedi
likle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 12 nci mad
desinin kaldırılması ve 29 ncu maddesinin değiş

tirilmesi hakkında Kanun 

MA DDK 1. — 28 Haziran 193S tarihli ve 8512 
sayılı Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesi kal
dırılmış ve 29 ucu maddesi aşağıdaki şekilde» de
ğiştirilmiştir : 

Madde 2î). — Kanunun açıkça, gösterdiği hal
lerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olma
dıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakı
mından gecikmede sakınca bulunan hallerde de, 
mahallin en yüksek mülkiye» Amirinin yazılı em
ri olmadıkça, zabıta, derneklerin merkez, şube 
ve müesseselerine giremez. Hâkim kararı veya 
mülki âmirin emri, her istenildiği zaman zabıta
ca ibraz edilir. 

BAŞKAN •-- "Madde hakkında söz istiyen 
'Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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M A D D E 2. — Bu kanun yayımı tar ihinde yü

rür lüğe girer. 
B A Ş K A N — Madde hakkında söz ıst iyen? 

Yok... Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler. . , Etmiyenler. . . Kabul, edilmiştir. 

MADDE 3. — Bıı kanunu Bakan la r Kurulu 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

2. — Başkanın Karma Bütçe Komis
yonunda temsil edilecek Siyasi Parti Uruplarının 
ve bağımsızların oranları hakkında bildirisi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaş lar , bir de 
K a r m a Bütçe Komisyonunun üyeleri için par t i 
g rupla r ı ve bağımsızlardan istenilen arkadaş lar ı 
arz ediyorum. 

C. II . P. ( I rupu orantı (i/48, (i üye ; bağımsız
lar, orantı 2/50, :•> i'ıye; A. 1\ orantı 2/7, 3 ü y e ; 
Y. T. P. orantı t / 0 5 , bir üye O. K. M. P. 0/96 
ü y e ; Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 1 ü y e ; 
Taibiî üyelerden 1 üye. O. K. M. P. den yok 
efendim. 

O. SAÎM SARICÖLLÜ (Aydın) •— Orana 
i t i razım var, söz ist iyorum. 

BAŞKAN — Buyuran , efendim. 
O. SAİM SARIOÖLLÜ (Aydın) — Muh

te rem Başkan, muhterem senetör ler ; orantıyı 
t e tk ik ettiğimiz zaman orantıda bir hatâ oldu
ğunu müşahede etmekteyim, Çünkü bağımsız
lar 10 dan ziyade olsalar daha 2, küsur nisbetin-
de bir üyelik almaya imkânlar ı yoktur . Çünkü 
bundan evvel bağımsızlar ı ; Ta'biî üyeler, 'Re
is icumhur kontenjanından ve par t i lerden istif'a-
en ayrılmış veya her hatibi bir' suret le ayrılmış, 
müstaki l olmuş kişilere hasretmişlerdi . Halbuki 
Ira defa Tabiî üyeler ve Reisicumhur kontenja
nına gereken üye adedi verildikten sonra bağım
sızlara üç üye vermek' kanaat imce yerimle de
ğildir. 

Bu it ibarla bu hususa itiraz etmekteyim. Baş-
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yürü tü r . 

BAŞKAN — Madde hakk ında söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. Yalnız ka
nunun başlığı değişmiştir . Onun için açık oyu
nuza arz edilecektir . 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

kanlık Divanı hâdiseyi yeniden tezekkür etsin. 
Durum bu, hürmetler imle. 

BAŞKAN — Oyların neticesini bildireceğiz 
e Ceııdi m. 

Oylarını kul lanmıyan arkadaş lar , lütfen kul
lansınlar. 

M E H M E T ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Baş
kanlık Divanından bir sorum var, efendim. Aca
ba bu .'> ncü Hükümete katı lan Cumhuriyet Sena-

• tosu içerisindeki bağımsızların sayısı kaçtır*? 

BAŞKAN — 14 bağımsız, efendim. :i(î C. İT. P. 
14 bağımsız, yekûn 50. Muhalefette bulunanlar 
da 130 dur. V. T. P. 2-'5, Tabiî üye 21, Cum
hurbaşkanınca S. Ü. 10, O. K. M. P. 9, M. P. (i, 
İşçi Par t is i 2, 

KARITK IŞIK (Van) — Bu 14 kişi içerisin
de, Hükümet i destekliyeeekler, kimlerdir , bil
miyoruz? Bu 14 kişi bağımsızlar g rupi! mı teş
kil edenler midir? 

B A Ş K A N . — Hayır. 14 bağımsız desfekliye-
ceklermiş. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Oylamanın neticesini arz ediyorum. 
(96) iş t irak vardır . (1) ret, (1) çekimser, 

(94) kabul. Salt çoğunluk temin edilmiştir. Tek
lif kanunlaşmışt ı r . 

Efendim, gündemde konuşulacak başka bir 
şey kalmamışt ır . 7 Ocak 1964 Salı sünii saat 
15,00 de toplanmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17,07 
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3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesinin kaldırılması ve 29 ncu maddesinin değiştiril

mesi hakkındaki, kanun tc'difine verilen oyların sonucu 

(Kamu bul edilmiştir. 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
R-efet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Cürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Calip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Oelâl Tevfik Karaaapan 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Riüat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçatı 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Cye sayısı : 185 
Oy verenler : Q6 

Kabul edenler : 9 4 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : l 
Oya katılmıyanlar : 84 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Kadri Ö/.taş 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayaıar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
I Tali t Sarı kaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin lianguoğlu 

ELÂZIĞ 
liasim (îiray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aymıksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özetil 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Ta i ip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil 'Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 

İZMİR 
Cahit. Okurer 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat (jummlı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kıl iğ 
Muammer O bu:/ 
Alı met Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
N'erlinı Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Ab<!üİkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. A t aşağım 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
'urban Kapardı 

SAMSUN 
FVflıi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi P.atur 

SİVAS 
ffulûsi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni ÎU'lil 
Osman ITaeıbaloğlu 

TRABZON 
Vusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
:adık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

— 219 
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0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 

TABİÎ ÜYELER 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Sakıp Ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKEÎSR 
Enver Aka (Başkan) 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 

[Reddeden] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinser] 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya hatılmıy anlar] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geholoğlu 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

Enver Kök 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçjagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Fethi Başak 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
(t.) 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret TUIIÜ 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza ITlusmatı (I.) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahat'tin özfbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aç.ıkalın 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal (I.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

220 — 
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/Açık üyelikler] 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 

Eskişehir 
Hakkâri 
îstanbul 
Samsun 

1 
1 
1 
1 

-«es*>©<sâa»i «• 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

YılRıMlÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

3.1.1964 Onma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan İsmet inönü tarafından teş

kil olunan Bakanlar1 Kurulunun programının 
görüşülmesi 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Avukatlık Kanun/unun 7 nci madde

sinin kaldırılması v,e 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adaljet Komisyonca raporu 
(M. Meclisi 2/385; C. Senatosu 2/102) (S. Sayı
sı: 292 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi: 10.12.1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE PİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Bâzı müessese, tevekkül ve işletaıie,-
lerin kullandıkları, «Devlet» keÜimeli isimlerin 
kaldırılmasına dairi kanun teklifininl Milljet 
Meclisince reddolunan metni ve Ouimhuriyja't 
Senatosu İçişleri ye Anayalsa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/489; C, Sena
tosu 2/108) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9 .11.1963] (Ret) 

2. — Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı 
fiiller hakkındaki 5.3.1962 tarih ve 38 sayılı 
Kanunum yürürlükten kaldırıl(masına dair ka
nun tteklifininj Millet Meclisince reddolunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adar 
lelt Komisyonu raponu (M. Meclisi 2/289; C. Se
natomu 2/109) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma tari
hi : 1 . 11 . 1963] (Ret) 

X 3 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetveldjeı değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı vje Karma Bütçe Komisyonu ra-
ponu (M. Meclisi 1/571; C. Senatosu 1/323) 
(S. Sayısı: 357) [Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1963] 

X 4. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/565, 2/610; C. Senatomu 1/316) 
(S. Sayısı: 351) [Dağıtma tarihi: 17 .12 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu hak

kındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisine!» kabul 
olunan metni ve Cumhuriyiet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporlu (M. Meclisi 
3/510, C. Senatosu 2/101) (S. Sayısı: 326) 
[Dağıtıma tarihi: 23: . 10 < 1963] 

X 2. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanunun|un 
12 nci maddesinin kaldırılması ve 29 ncu mad
desinin değiştirilmesi ha!kkındalki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni vje 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/433, C. Senatosu 2/100) (S. Sayısı: 327) 
[Dağıtma tarihi: 24 < 10 . 1963] 

3. — İmar Kanununa bir miadde eklenmjesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kamunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 



Senatosu Sosyal işler, İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/205; C. Senatosu 1/300) (S. Sayısı : 335) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963] 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/342; 
C. Senatosu 1/289) (S. Sayısı : 313 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

5. — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/239; C. Se
natosu 1/303) (S. Sayısı : 358) [Dağıtma tari
hi : 19 . 12 . 1963] 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa fonundan temin olunan kredinin Devlet 
borcu olarak Hazine hesaplarına intikalini Türk 
lirası karşılıklarının kullanılma şekli hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Basın - Yayın ve Turizm, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/248; C. Senatosu 1/293) (S. Sayısı : 
360) [Dağıtma tarihi : 23 . 12 .1963] 

X 7. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi îşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/521; C. Senatosu 1/315) (S. Sayısı : 362) 
[Dağıtma tarihi : 23 .12 .1963] 

8. — Durmuş Çetinkaya hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/414; C. Senato
su 2/103) (S. Sayısı : 363) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1963] 

9. — İzzet Sivaslı ve Ali İlgaz haklarındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/545; C. Se
natosu 2/105) (S. Sayısı : 364) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1963] 

X 10. — «Hususi kredi» ve «Silâhlanma is
tikrazı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiye
sinin tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Tür
kiye arasında mektup teatisi suretiyle yapılan 
23 Haziran 1962 tarihli Andlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Ya
yın ve Turizm, Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/348; C. 
Senatosu 1/296) (S. Sayısı : 361) [Dağıtma ta
rihi : 24 . 12 . 1963] 



Dönem : 1 O O T 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 611 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesinin kaldırılması 
ve 29 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /433 ; 

C. Senatosu 2 /100) 

(Not : M. Meclisi S. Sayın : 370) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7.9 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4607 . 23231 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 5 . 9 . 1963 tarihli 131 nci Birleşiminde önselik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 15 . 2 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş Ve Genel Kuru
lun 5.9. 1963 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S, Sayısı : 379) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 20 . 9 . 1963 

Esas No. : 2/100 
Karar No. : 41 

Yüksek Başkanlığa 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifinin, Millet Meclisinin 5 . 9 . 1963 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen metni; ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
olundu : 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun Anaya&aya aykırı bulunan hükümleri dolayısiyle sevk edilen 
işbu kanun teklifini, Komisyonumuz da uygun mütalâa etmiş, yalnız şekle taallûk eden bir iki 
değişikliğe lüzum görmüştür. u. 

Teklif başlığındaki «Anayasaya aykırı» sözü, esasen gerekçede izah ve ifade edildiği cihetle ay
rıca başlığa derci kanun tekniği bakımından da uygun görülmemiş ve başlık «3512 sayılı Cemiyet-
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ler Kanununun 12 nci maddesinii] kaldırılmasına ve 29 ucu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi» şeklinde değiştirilmiştir. 

Teklif ile kaldırılması derpiş edilen 12 nci madde ile değiştirilmesi istenilen 29 ncu madde; me
tinde 1 ve 2 nci maddeler olarak müst^killen yer alması daha uygun görülmüş ve buna göre de di
ğer maddeler teahubettirilmiştir. 

Millet Meclisi metni, yukarda mâruz değişikliğiyle kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlı

ğa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Muğla Ordu Sivas Tabiî Üye 

//. Menteşeoğlu E. Ayhan Z. önder O. Koksal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. İçel İzmir Maras 
B. Uluç C, Okyayüz O. L. Bozcah 

Cemiyetler Kanununun, meri 
12 nci maddesinin Anayasaya 
muhalif hükümler ihtiva etme
si esbabı mucibesdyle kaldırıl
ması istendiğine göre bu husus
ta evvelemirde mütehassıs Ana
yasa Komisyonunun mütalâası 
alınması lüzumu gerekçesiyle 

»öz hakkım mahfuzdur. 
N. Evliya 

Tekirdağ 
Selâmı Üren 

Anayasa ve Adalet Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 22 .10 , 1963 

Esas No: 2/100 
Karar No: 98 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 5 Eylül 1963 tarihli 131 nci Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen, 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Eylül 1963 tarihli ve 4607-23231 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale olunmakla Komisyonumuzun, 22 Ekim 1963 tarihli Bir
leşiminde Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

1. 4 Nisan 1951 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve antidemokratik kanun hü
kümlerini tesbit etmekle görevli ilim Komisyonunun bu konuda hazırlamış olduğu raporda; 28 Ha
ziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun, «Devlet, hususi idareler ve belediyelerle 
Devlete bağlı kuramlardan hizmet karşılığı maaş ve ücret alanlar, bulundukları işin sıfat ve ma
hiyeti ile cemiyet kurmazlar.» hükmünü muhtevi 12 nci maddesini dernek kurma hak ve hürriyeti
ni sınırlayıcı ve antidemokratik olarak göstermişti. 7 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının meriyete girmesinin hemen akabinde yeni Anayasamıza aykırı kanunla-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 327 ) ' 
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rı tesbit etmekle görevli Bakanlıklararası bir Komisyon teşkil edilmiş ve bu Komisyon da hazırla
mış olduğu raporunda, Cemiyetler Kanununun yukanda bahis konusu edilen 12 nci maddesinin, 
Anayasamızın «Sendika kurma hakkı ve serbestisinden bahseden 46 ncı maddesi hükmüne aykın 
olduğu belirtilmiştir. 

Komisyonumuz, her iki mütehassıs komisyonun da fikirlerine iştirak ile, mezkûr madde hük
münün antidemokratik olduğu kadar Anayasaya aykın bulunduğunu kabul etmiştir. 

2. Diğer taraftan, Cemiyetler Kanununun «Zabıta, cemiyetlerin merkez ve müesseselerine ma
hallin en büyük mülkiye âmirinden verilen ve istenildiği zaman ibraza mecbur olduğu yazılı emri 
hâmil olarak her zaman girmeye salahiyetlidir.» hükmünü muhtevi 29 ncu maddesinin de yeni Ana
yasamızın 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğu yukanda bahis konusu Bakanlıklararası Komis
yonca antidemokratik hükümler meyanmda gösterilmiştir. 

Komisyonumuz, mezkûr kanunun 29 ncu maddesinin Anayasaya aykırı bulunduğunu kabul et
miştir. 

3. Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metnin başlığının «3512 sa
yılı Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesinin kaldırılması ve 29 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında Çamın» şeklinde tâdil edilmesinin kanun teklifinin gayesine daha uygun düşeceğini ka
bul etmiş ve başlık bu şekilde tadil edilmiştir. 

4. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1 nçi maddesini aynen kabul etmiştir. 
5. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 2 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 
6. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 3 neü maddesini aynen kabul etmiştir. 
7. Anayasamızın geçici 7 nci maddesinde bahis konusu kanunlardan biri olup, iki yıl içinde 

kanunlaşması gereken bu kanun teklifinin Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilik ile su
nulması Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Bu kanunda Sözcü Bu Kanunda Kâtip 
Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. îzmir Tabiî Üye 

Ş. Kayalar Â. Artus Ö. L. Bozcah 29 ncu maddeye muhalifim 
S. özgür 

Aydın Aydın Çankırı . Kastamonu 
29 ncu maddeye muhalifim, Söz hakkım mahfuz H. Bağlı A. Nusret Tuna 

söz hakkım mahfuz muhalifim 
F. Turhangü ö. S. Sarıgölllü 

C. Senatosu (S. Sayısı.: 327 ) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

3512 sayılı Cemiyetler Kanunu
nun Anayasaya aykırı hüküm
lerinin kaldırılmasına dair ka

nun teklifi 

MADDE 1. — 28 Haziran 
1938 tarihli ve 3512 sayılı Ce
miyetler Kanununun 12 nci 
maddesi kaldırılmış ve 29 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 29. — Kanunun açık
ça gösterd;gi hallerde, usulüne 
göre verilmiş hâkim kararı ol
madıkça; millî güvenlik veya 
kamu düzeni bakımından ge
cikmede sakınca bulunan hal
lerde de, mahallin en yüksek 
mülkiye âmirinin yazılı emri 
olmadıkça, zabıta, derneklerin 
merkez, şube ve müesseselerine 
giremez. Hâkim kararı veya 
mülki âmirin emri, her istenil
diği zaman zabıtaca ibraz edi
lir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

3512 sayılı Cemiyetler Kanunu
nun 12 nci maddesinin kaldırıl
masına ve 29 ncu maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 28 Haziran 
1938 tarihli ve 3512 sayılı Ce
miyetler Kanununun 12 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Adı geçen ka
nunun 29 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 29. — Kanunun açık
ça gösterdiği hallerde, usulüne 
göre verilmiş hâkim kararı ol
madıkça; millî güvenlik veya 
kamu düzeni bakımından ge
cikmede sakınca bulunan hal
lerde de, mahallin en yüksek 
mülkiye âmirinin yazılı emri 
olmadıkça, zabıta, derneklerin 
merkez, şube ve müesseselerine 
giremez. Hâkim kararı veya 
mülki âmirin emri, her istenil
diği zaman zabıtaca ibraz edi
lir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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CUMHURİYET SENATOSU 
ANAYASA VE ADALET 

KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3512 sayılı Cemiyetler Kanunu
nun 12 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 29 ncu maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

ı 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayası: 327 ) 


