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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tarafından 
teşkil olunan Hükümet Programının görüşül
mesinin, Millet Meclisindeki program görüşme
leri henüz neticelenmemiş bulunduğundan, 
3 Mart 1965 Çarşamba günü saat 14,00 e bıra
kılması kabul olundu. 

3 Mart 1965 Çarşamba günü saat 14,00 te 

toplanılmak üzere birleşime son verildi. 
Başkan 

Başjkanvekili 
Fikret Turkangil 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Mustafa Yılmaz înceoğlu 
Kâtip 
Bolu 

Sim Vzunhascmoğlu 

SORU 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Osman Alihocagil 'in, Erzurum'da kar mücade

lesi yapılan yollara dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/320) 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN — Enver Aka. 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz var, gündeme 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tara
fından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun prog
ramının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Gündemimiz, Başbakan Suad 
Hayrii Ürgüplü tarafından teşkil edilen Ba
kanlar Kurulunun programıdır. Bunun üzerin
de görüşmeler olacaktır. 

Dördüncü Koalisyon Hükümetinin programı 
üzerinde söz alanların isimlerini okuyorum. 

İhsan Hamit Tiğrel, Zihni Betil, Mehmet 
Hazer, Hıfzı Oğuz Bekata, Fehmi Alpaslan, 

Ahmet Nusret Tuna, Sıtkı UJay, Ekrem Özden. 
Osman Koksal, Suphi Karaman, Sırrı Atalay, 
Hüsnü Dikeçligil, Mehmet Ali Demir, Nuvit 
Yetkin, Celâl Ertuğ, Fahri özdü ek, Sadık Ar-
tukmae, Baki Güzey, Niyazi Ağırnaslı, Enver 
Kök, Vasfi Gerger, Tahsin Banguoğlu, Hilmi 
Onat, Oavit Tevfik Okyayuz, Mustafa Yılmaz 
tnceoğlu, Fethi Tevetoğlu, Enver Bahadırlı. 
Ahmet Yıldız. 

Gruplar adına söz alanlar lütfen bildirsin
ler. Adalet Partisinden grup adına L («Osman 
Sairn Sarıgöllü» sesleri) 
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Bugüne kadar teamül olarak topluluklar 

adına söz alan arkadaşlarımıza, gruplara veri
len haklar veriliyordu. Tahdit etmiyorduk ko
nuşmaları. Bunu oylarınıza arz edeceğini. Bu
gün, topluluklar adına söz alacak olan arka
daşlarımızın sözlerinin tahdidedilnıemesini ka
bul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Efendini, söz sırasının sizlere okuduğum bu 
listeye göre dikkate alınıp alınmaması veya
hut bunun üzerinde lehte, üzerinde veya aleyh
te şeklinde bir sıraya tâbi tutulup tutulmama
sı hususunu yüksek oylarınıza arz edeceğini. 
(«Gruplardan sonra, gruplardan sonra» sesleri) 

Şahısları adına söz alanlar için bu sıranın 
takibedilip edilmemesini oylarınıza arz edece
ğim. Bu sıraya tfıbi kalınmasını arzu edenler 
lütfen işaret buyursunlar. («Gruplardan sonra. 
gruplardan sonra» sesleri) Evet efendim, grup
lardan sonra. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Riyasetin 
vâki teklifi üzerine sıraya girilmek suretiyle söz 
alınmıştır. Burada artık söz sırası değişsin 
şeklinde birşey olamaz. Yalnız bu sıra içinde 
lehte ve aleyhte ve üzerinde olmak üzere söz 
alanları ayırmak ve ona göre söz vermek Riya
setin hakkıdır ve isabetli bir iş olur. Bu şe
kilde oylarsanız mesele halledilir. 

BAŞKAN — Şu halde lehte, üzerinde ve 
aleyhte, şeklinde bir tertibe koymak üzere isim
leri birer birer okuyup işaret edeceğim. 

Şahısları adına söz alanların isimlerini oku
yorum, lütfen işaret buyursunlar. 

İhsan Ha mit Tigrel? 
İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

özerinde. 
BAŞKAN — Zihni Betil ? 
ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata? 
HIFZT OĞUZ REKATA (Ankara) — ["ze

rinde. 
BAŞKAN — Fehmi Alpaslan".' 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Üzerinde, 

BAŞKAN — Ahmet Nusret Tuna? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Lehinde. 
BAŞKAN— Ekrem Özden? 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) •— Üzerinde. 
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BAŞKAN — Osman Koksa ? 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Suphi Karaman? 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Aleyhte. 
BAŞKAN — S i m Atalay? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sıtkı Ulay? 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Hüsnü Dikeçligil? 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Mehmet Ali Demir? 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Nüvit Yetkin? (Yok sesleri). 
OelâlErtuğ? 
CELÂL ERTUfi (Elâzığ) — («Lehinde» 

sesleri). 
"BAŞKAN — Fahri Özdilek ? 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sadık Artukmaç? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Baki Güzey? 
BÂKİ GÜZEY (Bursa) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Niyazi Ağırnaslı? 
NİYAZİ AclTRNASLT (Ankara) — Lehin

de. (Gülüşmeler «bravo» sesleri ve alkışlar). 
BAŞKAN — Enver Kök? («Yok»' sesleri) 
Vasfi Gerger? 
VASFİ GERGER (Urfa) — Lelhinde. 
BAŞKAN — Tahsin Banguoğlu? («Yok» 

sesleri). 
Hilmi Onat? 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Cavit Tevfik Okyayuz («Yok» 

sesleri). 
Muşta fa Yıl maz İnceoğlu ? 
MUSTAFA YTLMAZ tNCEOttLU (Afyon 

Kara hisar)—Lehinde. 
BAŞKAN — Fethi Tevetoğlu? 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Lehinde. 
BAŞKAN — Enver Bahadırlı? 
ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Ahmet Yıldız? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Kâmil Coşkunoğlu? 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Osman Saim Sarıgöllü? («Yok» 

sesleri). 
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BAŞKAN — Grnpıı adına Sayın Mehmet 

Hazer buyurunuz. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 

ADINA MEHMET HAZER (Kars) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, partisiz bir Baş
bakanın Başkanlığında dört partinin katılma-
siyl'o kurulan Dördüncü Koalisyon Hükümetine 
C. H. P. si Grupu başarı dileklerini sunar ve 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlar. 

Yeni Hükümetin kuruluş ve programı hak
kında partimizin görüşleri Millet Meclisinde 
Sayın Genel Başkanımız ve parti sözcülerimiz 
tarafından 'etraflıca izah edilmiş bulunmaktadır. 
Senato Grupumuz, bu görüşleri teyit ve tas-
vibeder. Bu sebeple konuşmamızı bir özet ha
linde sunmakla yetineceğiz. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet Programının 
birinci sayfasında ve ilk cümleleri arasında «bu
gün içinde bulunduğumuz ortam, bünyesinde 
kuvvet taşıyan istikrarlı bir Hükümeti ihtiyaç 
haline getirmiştir.» denmektedir. Bunu, yani, 
bu fikirleri iki noktada toplamak mümkündür. 

Bir; içinde bulunduğumuz ortam. 
İki; bünyesinde kuvvet taşıyan istikrarlı 

Hükümet. 
İçinde bulunduğumuz ortam hakkında isa

betli bir teşhise varabilmemiz için, bizi bu or
tama getiren yollara kısa bir göz atmak icabe-
diyor. 27 Mayıs 1960 ihtilâl ve inkılâbının ge
tirdiği geniş hürriyet havası içerisinde memle
kette çeşitli fikirlerin açıkça tartışılmasına im
kân sağlamış, sosyal bünyenin türlü ihtiyaçları 
basında, toplantılarda yazılıp, söylenmiye baş-
lanmıştıî. 

Birinci inönü Hükümeti 1961 senesinde böyle 
bir hava içerisinde başladı. Askerî ihtilâlden 
sivil idareye geçişte 1961 seçimlerinde yapılan 
ağır tahriklerin yarattığı güçlükler iyi niyetli 
temaslarla giderilmiş ve nihayet Hükümet ku
rulmuştur. Meydanlarda yürüyüş yapan okul
suz kalmış gençler, sokaklarda yalınayak miting 
ve yürüyüş yapan işçiler, fabrikalarda birik
miş mamul stokları ve havada ümitsizlikler 
vardı. Silâhlı ve silâhsız ayaklanmalar da bu 
devrelere raslar. 27 Mayısı millet adına gerçek
leştiren Kahraman Ordu, meşru hükümetin ya
nında yer almış ve bu sayede memleket birçok 
musibetlerden kurtarılabilmiştir. O hâdiseler
den sonra Büyük Mecliste inönü'yü ayakta al-
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kışlıyanlar şimdi o günleri unutmuş görünmek
tedirler. 27 Mayıs 1961 senesinden 13 Şubat 
1965 tarihine kadar çeşitli hükümet teşekkül
leri içinde iş başında kalan inönü hükümetleri 
Anayasanın öngördüğü garanti müesseselerin 
hemen tamamını gerçekleştirmiş ve bunları yeni 
hükümete işler halde teslim etmiştir. Anayasa 
Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, Danış
tay yeni Kanunu, bağımsız Radyo - Televizyon 
Teşkilâtı, Grev ve Lokavt tedbirleri bunlar ara
sındadır. Bundan başka, plân fikri, vergi re
formları, bütçe ıslahatı, konsorsiyum, Türkiye'
nin Ortak Pazara üye olması, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri kanunları, hazır halde teslim edi
len imkânlar halindedir, istikrarlı bir para ve 
tarafsız bir idare de bu devrede büyük ölçüde 
gerçekleştirilmiştir. Bunlar kolay ifade edilir; 
fakat, güç basardır işlerdir. Son yıllarda ve bil
hassa son aylarda ihracatta, mevduatta, istih
salde büyük artışlar olmuş, huzur ve sükûn ha
yatı piyasada hâkim olmaya başlamıştır. Güç
lüklerin bittiği yokuşlardan düzlüğe dönüldü
ğü sanılan bu sırada 3 ncü İnönü Hükümetini 
düşürme teşebbüs ve arzuları meydana çıkmış
tır. Bunun zahirî sebebi ne suretle izah edilirse 
edilsin, hakikî sebebi kanaatimizce şudur : 

C. H. P. si kuvvetlenmektedir. Bu partiye 
müteveccih oylardan küçük partilere hisse düş
mez. Oylar orada toplanmadan, birleşelim ve 
düşürelimden, ibarettir. Inönüsüz ve C. H. P. siz 
Hükümet iddiaları bu maksadın üzerine usta
lıkla örtülmüş bir perdeden ibarettir. Bu he
sap doğru da olsa, küçük partiler yanlış yolda
dır. Bunu aşağıda izah etmeye çalışacağız. Bu
gün içinde bulunduğumuz ortam işte budur, ar
kadaşlar. C. H. P. sinin iştirakiyle kurulan 
hükümetler çok müşkül şartlar içinde millet 
hizmeti yüklenmiş, yıpranması pahasına da olsa 
bu hizmetlerden kaçınmamıştır, insaf sahibi 
herkesin bu hakikati teslim edeceğine inanıyo^-
rıız. C. H. P. si «aman partimiz yıpranmasın, 
aman şahıslarımız yıpranmasın» diye hizmetten 
kaçamaz. Bugün dâvalarımızı ve programlarımı
zı iktidarda bırakarak muhalefete çekilmiş, du
rumdayız. Yarın fikirlerle, sahibi yine millet 
hizmetinde birleşecek C. H. P. si yeni bir ham
le ile yine hizmete hazırlanmış bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de müsaadeniz
le, yeni Hükümetin teşekkül tarzına ve bünye
sindeki kuvvetlere bir göz atalım. 
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Bu Hükümet, birbirine zıt maksatlar güden 

partilerden kurulmuş ad ma kâh, seçim hükü
meti, kâh rey hükümeti, denilen bir birleşimdir. 
Bu hükümet, aynı mirastan pay almak istiyen 
zıt menfaatli ortaklardan kurulmuştur. Bu mi
rastan büyük pay alan parti, diğerlerine vücut 
veren, nispî temsili temelinden reddetmekte, 
koalisyon ihtimalini büyük ölçüde bertaraf ede
cek çoğunluk sistemini savunmaktadır, öbür 
partiler ise nispî temsili ve millî bakiye 
sistemini müdafaada bizden de ileridirler. 
Esasında bu kadar aykırılık olan partile
ri, bir hükümette birleştirmek mümkün olsa 
bile, onu başarılı kılmak kolay olmıyacak-
tır. Eşit müessiriyet, eşit sorumluluk formülün
den ne kasdedilirse edilsin, maalesef bu kuruluş 
kuvvetli bir kuruluş değildir. Politik maksat
larla Hükümetin dışında kalan, üç parti başka
nının gövdesi ve parmağı Hükümetin içinde gö
rünmektedir. Lideri Hükümete giren parti de, 
daha işin başlangıcında «bu bir A. P. Hükümeti 
değildir» demek lüzumunu hissetmiştir. Bu çe
kinmeler ve itirazi kayıtlar, Hükümetin başa
rısına olan güvensizliği artırmaktan başka, Hü
kümete bir şey sağlamamıştır. Kuvvetli hükü- i 
met isteği, böyle mi gerçekleştirilecektir? Or
taklardan birisi, küçük suların, büyük sulara 
karışmasını bekliyor. Diğerleri de Hükümette 
yıpranmamak için dışarda kalmayı tasarlıyor. | 
Seçmen oylarının iki uçta toplanmasını önlemek I 
ve müfrit çekişmeleri azaltmak için alman ted
birler ve çıkarılan kanunlar küçük parti lider
lerinin gafleti yüzünden tesirsiz kalmaya mah
kûmdur. Bu küçük partilerin orta hat üzerinde 
bir kuvvet halini almaları hattâ yaşamaları bile 
artık şüpheli bir hale gelmiştir. Bu partilerin 
daha fazla hisse alma hesabına dayanan koalis
yona girme tedbirleri de küçük suların büyük 
sulara karışmasını önliyemiyecektir. Saym Os
man Bölükbaşı da bir sene sonra eriyip gidecek 
partisinin arkasından bebesini kaybetmiş arap 
şeyhi gibi vaha vaha dolaşsa, testi testi su iç
mek, bugünden daha çok korulmak ve daha çok 
nutuk söylemek zorunda kalacaktır. Demokra
simizin şeyda bülbülünü, çeyrek iktidarının bu 
nevbaharında uyarmak benim için bir vazife
dir. Bu, bir dost sözüdür. Bunda bir tariz mâ
nası aranılmamalıdır. 

Arkadaşlar, yeni hükümetin kuvveti konu
sunda gözden kaçtığını gördüğüm bir noktaya | 
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daha temas etmeyi lüzumlu saymaktayım. Ha
tırlanacağı üzere mahallî seçimlerden sonra 
ikinci koalisyona dâhil iki parti artık biz seç
men çoğunluğunu temsil etmiyoruz, seçmen küt
leleri bizden uzaklaştı, demokratik anlayışımız 
bizi çekilmeye zorluyor, demişlerdir. Bu gerek
çe ile de Başbakanın Amerika'dan dönmesini 
bile beklemeden Hükümetten ayrılmışlardır. 
Aynı partiler şimdi, yeni Hükümet bünyesine 
kuvvet taşıyan unsurlar olarak girmiş görünü
yorlar. Arkadaşlarımızın bu kanaat ve fetvala
rına göre bugünkü Hükümet de kuvvetli değil
dir. Belki de bir «azınlık hükümeti olma» itha
mına da mâruz kalacaktır. Fakat, biz ise ne o 
gün, ne de bugün bu fikri paylaşmadık. Biz, 
yine fikirlerimizde sabitiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de programa 
birkaç cümle ile değineceğim. 

Programda, «Karma Hükümete katılan ve 
kuvvetini bu inançtan alan partiler tam bir gö
rüş birliği ile tesbit ettikleri protokola dayana
rak dördüncü bir koalisyon hükümeti kurulma
sında mutabık kalmışlardır» denilmektedir. Bu 
mutabakatı Hükümet programında da görmek 
isterdik. Millet Partisi liderinin Millet Mecli
sinde yaptığı konuşmasında yer alan şu sözleri 
aynen tekrarlıyorum. «Program, vuzuh ve kat
iyet» bakımından istenilen mükemmeliyette de
ğildir. Bu durumu zaman darlığı ile bile bir de
receye kadar mazur görmek insaflı bir hareket 
olur. Program, temas ettiği çeşitli meselelerin 
hal tarzlarını anahatlariyle bile ifadeden çok 
zaman uzak kalmıştır. Bu karakteriyle, umumi
yetle bir tedbirler manzumesi olmaktan ziyade, 
iyi niyetli temennilerden ve vaitlerden ibaret 
bulunmaktadır. Programın bu mahiyeti mura
kabeyi güçleştirebileceği gibi, tatbikatta da 
müşküller doğurabilir. Vadettiği bâzı hususları 
ne surette gerçekleştireceğine dair de kâfi sa
rahat mevcut değildir. Bölükbaşı'nm bu konuş
masından anlaşılıyor ki, daha işin başında Hü
kümete katılan ortaklar, Hükümet programın
da mutabık değillerdir. 

Diğer taraftan genel hatlariyle program, 
pembe vaitlerle örtülü suni bir buket manza
rası ve havası vermektedir. Programda yer 
alan birçok prensip ve dâvalar ortak partilerin 
bâzılarına tamamen, bâzılarına da kısmen ya
bancıdır. Yıllardan beri yerilip, reddedilen bu 
fikirlerin kabulünü, hatadan dönüşün bir işa-
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reti olarak kabul etmek aşırı bir iyimserlik 
olur. Bunlar, muvakkat bir zaman için itibar 
gören ve programla birlikte rafa kaldırılmaya 
mahkûm iğreti fikirler nıanzarasındadır. Koa
lisyon ortaklarının bâzılarının esastan, bâzıla
rının şekilden reddetikleri servet beyanı,-vergi 
açıklanması, tasarruf bonosu, gibi hususlarda 
programda iltizamı bir unutkanlık göze çarp
maktadır. Programda yer alan bâzı iktisadi, 
malî tedbir ve tasavvurları yedi aylık bir hü
kümet için fazla hayalî bulmaktayız. Kaldı ki, 
programda izlenecek iktisadi ve malî politika 
hakkında da açık ifadeler yer almamıştır. Hele, 
artırılacağı ısrarla belirtilen, hizmetlerin malî 
kaynaklarının ne suretle sağlanacağı âdela 
kasden izah olunmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1949 senesinde baş
layıp, bir hükümet değişmesi yüzünden tatbik 
olunmıyaıı Doğu kalkınması bugün plân hedef
leri içinde ve Anayasa hükümleri arasında ol
duğu halde programda yer almamıştır. Bunu, 
üzüntü ile kaydetmek isteriz, deri kalmış Doğu 
bölgesi ancak plân sayesinde kalkınma yoluna 
girmiştir. Başlanmış ve programlaşmış hizmetle
rin aksatılmadan-yürütülmesini sonuna kadar 
takibedeeeğiz. 

Sayın arkadaşlarım, programdan ve Sayın 
Başbakanın beyanatlarından anladığımıza göre 
Kıbrıs dâvasına barışçı yollarla çözüm aramak 
politikası yeni Hükümet tarafından da benim
senmiştir. 

Sovyet Rusya ile olan münasebetlerimiz 
NATO içerisindeki vecibelerimize, millî şuura 
dayanan demokratik rejimimize hiçbir zarar 
vermiyeceği inancı yeni hükümete de hâkim 
olmuştur. Böylece, yeni hükümet de, inönü hü
kümetlerinin takibettiği politikayı destekler 
görünmektedir. Millî mücadele ruhundan kay
nağını alan Türk bağımsızlığının lüzum ve 
ehemmiyeti dostlarımız kadar', düşmanlarımız 
ve komşularımız tarafından da artık iyice anla
şılmış bulunmaktadır. Sovyetlerle münasebetle
rimizi bir rejim değişikliği şeklinde propaganda 
edenler, vatana hiyanet içindedirler. 

Amerikan yardımını bir partiye mal etmek 
istiyenler ve bu yolda suçlamalar yapanlar da 
aynı hıyanetten yakalarını kurtaramıyacaklar-
dır. Şahsiyetini yakından tanıdığımız partisiz 
Başbakana, ve onun kabine arkadaşlarına başa

rılar diler, Cumhuriyet Halk Partisi adına Yü
ce Heyetinizi tekrar selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Osman Koksal, buyuru
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Osman Koksal. 
KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 

KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muh
terem Başkan; sayın senatörler, kıymetli Hü
kümet erkânı : 

Bu konuşmamızla, 4 ncü Koalisyon Hükü
metinin, Yüksek Heyetinize sunulan programı 
üzerinde. Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Gru-
punun görüşünü kısaca aksettirmeye1 çalışaca
ğız : 

Teferruattan ziyade, içinde bulunduğumuz 
siyasi, sosyal ve ekonomik şartlar muvacehesin
de, memleketin yarınına ışık tutacak bâzı te
mel dâvalar üzerinde duracağız. 

Görüşümüzün, izahı için, memleket realitele
rinin. tahlilinde, zaruret olmadıkça, millî haya
tımızda hattı fasıl olarak kabul ettiğimiz, 
27 Mayıs tarihinden gerilere gidilmiyeceldir. 

Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri, 

27 Mayıstan evvel, memleketin bütün mües
sese ve teşekküllerinde ve hangi partiden olur
sa olsun, milletin kahir ekseriyetinde, memleke
tin âtisi için. ciddî ve haklı endişeler doğmuştu. 

Bu gidişe, bir set çekme zarureti, maşerî bir 
şuur halini alınıştı. Bunun neticesi, Türk Ordu
sunun. aracılığı ile 27 Mayıs Devrimi tahakkuk 
ettiril iniştir. 

27 Mayıs Devriminin gayesi; süratle demok
ratik nizamın temellerini atmak ve Devletin 
idaresini; milletin iradesine terk etmekti. 

Bu gaye, Türk Milletinin olgunluğu ve asil 
Ordumuzun inandığını, feragatle yerine getirme 
hasletinin yeni bir numunesi olarak tahakkuk 
ettirilmiştir. 

İhtilâl idaresi, tesbit ve ilân ettiği zaman 
içinde, seve seve, dürüst bir seçim sonucunda, 
Devletin idaresini, milletin iradesine teslim et
miştir. 

Akabinde, Türk Ordusu, memleketin ve de
mokrasinin bekçiliği görevine, görevlerin en şe
reflisine dönmüştür. 

Büyük Meclisin açılın asiyle, Türkiye'de de
mokrasinin yerleşmesi şeref ve mesuliyetini, 
Türk Milleti adına. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi deruhde etmiş bulunmaktadır. 
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Kıymetli arkadaşlarımız; dürüst ve gölgesiz 

tahakkuk ettirilmesine rağmen, 1961 seçimle
rinden sonra, teşekkül eden parlâmentoda ve 
vatan sathında partiler arasında memleket men
faatlerini zedeliyecek nispette bir ayrılığın 
meveııdolduğu sarahaten müşahede olunmuş
tur. Bu vasata rağmen yanyana gelmez gibi 
görünen iki parti arasında koalisyon hükümeti 
kurulabilmiştir. 

Koalisyon hükümetleriyle idare, demokratik 
nizamın en girift ve zor bir sistemi olmasına 
rağmen, gerek birinci ve gerek onu takibeden 
ikinci ve üçüncü koalisyon hükümetleri, ağır 
ve tehlikeli iç ve dış şartlar muvacehesinde, ha
kikaten, memleket hayrına büyük başarılar elde 
etmişlerdir. 

Siyasi alanda; Anayasanın öngördüğü de
mokratik müesseseler, bu zaman zarfında ku
rulmuş ve her birisi kendi fonksiyonlarını tat-
bika koyarak yerleşmişlerdir. 

Ekonomik alanda; plânlı ve müstakar bir 
ekonomi nizamı milllete benimsetilmiş ve bu
nun tahakkuku tatbika koyulmuştur. 

Sosyal alanda; Anayasamızın öngördüğü 
sosyal güvenlikler ve tahakkuk ettirilmiş veya 
tahakkuk safhasına getirilmiştir. 

Bunların hepsinden mühim olarak, demok
rasinin temel unsuru olan partilerin birbirlerin
den uzak olarak yaşamalarının mümkün olama
dığı, birlikte yaşama, beraber çalışma, Anaya
sa etrafında toplanma zorunluğu, şuuru yerleş
miş ve partilerimiz buna göre bünye değişikliği 
yapmışlardır. 

Demokrasimizin yerleşmesinde kat edilen İm 
büyük mesafede şeref payı Türk Milleti adına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve onun itima
dına mazhar olan ve bünyesinden çıkan üç koa
lisyon hükümetine aittir. 

Mecliste en fazla sandalyaya sahibolan ve 
1)11 sebeple her üç hükümete, en büyük parti 
olarak iştirak eden Cumhuriyet Halk Partisi
nin ve Başbakan olarak Sayın İnönü'nün sarf 
ettiği gayret ve hizmetlerin demokrasinin yer-
leşmesindeki hissesi çok büyüktür. 

1961 seçimlerinden bu yana, geçen zaman 
zarfında da demokratik rejimin yerleşmesi için 
şerefli Türk Ordusunun mücadelelerini, sabır 
ve tahammülünü şu anda belirtmekle gönül ra
hatlığına kavuşmuş bulunuyoruz. 
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Sayın senatörler, 1965 bütçe tasarısının tü

mü üzerindeki oylamada kırmızı oyların fazla 
çıkması neticesinde inönü Hükümeti çekilmiş
tir. 

Kısa bir zamanda yeni Hükümetin kurulma
sı ve en ileri medeni ölçüler içinde iktidarın 
devredilmesi, demokratik alanda ne kadar bü
yük mesafeler kat etmiş olduğumuzu açıkça or
taya koymaktadır. 

Grupumuz için bu, sonsuz memnuniyet kay
nağı olmuştur. 

Muhterem arkadaşların, burada grupumuzun 
görüşüne birkaç dakika ara vererek şahsi bir 
hâtıramı arz etmek istiyorum : 

1961 seçimlerinden birkaç ay evveldi. Mec
lisin bir odasında Sayın İnönü, kıymetli arka
daşlarımdan birkaç kişi ve ben oturduk, konu
şuyoruz. Saym İnönü'ne şu sualleri sordum: «Se
çimlerin neticelerini nasıl tahmin ediyorsunuz, 
seçimlerden sonra rejimi nasıl yerleştireceğiz?» 
Sayın İnönü bana kısaca şu cevabı verdiler : 

«Dürüst bir seçim olacağına inanıyoruz. Esa
sen seçimler üzerinde münakaşa olursa rejimi 
yerleştirmekte çok güçlük çekeriz. 

Seçimlerin neticelerine gelince; üç şekilde se
çimler tecelli edebilir. Birinci şekil; C. H. P. ik
tidara gelebilir. Çalışır rejimi yerleştiririz. 

İkinci şekil, başka bir parti iktidara gelebi
lir; C. H.'.P. muhalefette kalır, yumuşak muha
lefet yaparız; rejimi yine yerleştiririz. 

Üçüncü şekil; hiçbir parti iktidara gelecek 
çoğunluğu sağhyamaz. Bu zaman da ortak hükü
metler kurarız; çetin ve zor bir şekildir. Fakat, 
bütün gayret ve enerjimizi rejimin yerleştirilme
sine sarf eder ve rejimi yine yerleştiririz.» de
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, tarih Sayın İnö
nü'yü ağır şartlar içerisinde, kısa zamanda mem
lekette hürriyet ve fazilet rejimini yerleştiren 
muvaffak ve mahir bir tatbikatçı olarak yazacak
tır. (Alkışlar) 

Şimdi grupumuzun görüşünü arz etmeye de
vam edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarımız, Hükümet progra
mında Anayasada ifadesini bulan Atatürk ilke
lerinin, devrimlerin ve 27 Mayıs'in meşruiyeti
nin temel esaslar olarak kabul ve ilânını memnu
niyetle karşılamaktayız. 
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Hükümetin aşırı sol ve aşırı sağ cereyanlara 

tesirli bir şekilde mücadeleye kararlı olduğunun 
resmen ilânının memnuniyetle karşılıyoruz. 

Yurdumuzun kalkınmasında başarının; plân
lı kalkınma ilkesine bağlı olduğu teşhis ve inan
cın çok isabetli olduğunu ifade etmek isteriz. 

Toprak reformunun biran önce tahakkuku 
için ciddî takip azmi grupumuzca tasvip ve tak
dirle karşılanmaktadır. 

Zararlı akımları tesirsiz bırakacak en mües
sir çare olan sosyal adalet ve sosyal güvenliğin 
gerçekleştirilmesi yolunda Hükümetin en kısa 
zamanda olumlu icraatını görmek grupumuzun 
en halisane temennisidir. 

Siyasi Partiler Kanununun Meclisten biran 
önce ve evvelce tahakkuk ettirilmiş olan partiler 
arası anlaşma esasları dâhilinde çıkarılması için 
âzami gayretin sarf edilmesini beklemekteyiz. 

Millî Eğitim ve Millî Savunmamıza taallûk 
eden Hükümet görüşüne gönül rahatlığıyla ay
nen katılıyoruz. 

Kadın eğitimi konusuna ehemmiyet verilme
sini diliyoruz. 

Makina ve Kimya Kurumunun statüsünün ye
niden gözden geçirilmesi hakkındaki Hükümet 
görüşüne de katılıyoruz. 

Bu müessesenin, yine bir iktisadi Devlet te
şekkülü olarak Millî Savunma Bakanlığına bağ
lanması suretiyle, harb sanayii ve Silâhlı Kuv
vetler ihtiyacının, hariç yardımlara bağlı kalma
dan memleketimizde sağlanacağı mânasına anlı
yoruz. Böyle bir teşebbüsü memnuniyetle kar
şılıyoruz. Gölcük tersanesinin de donanma ihti
yaçlarını sağlıyacak bir duruma getirilmesini te
menni ediyoruz. 

Memleketimizde kurulu fabrikalar arasında 
işbirliği sağlanarak motor sanayiine ve yeni ima
lâta gidilmesi yolundaki çalışmaları yürekten 
destekliyoruz. 

Kurulan ve kurulacak moritaj fabrikalarından 
bu neticeyi beklemekte büyük faydalar ummak
tayız. 

Memleketimizi dış ülkelerin pazarı olmaktan 
kurtarılmasını, işsizliğin önlenmesini, imalât ve 
motor sanayiinin gelişmesiyle mümkün görmek
teyiz. 

İstiklâl Savaşından sonra kurulan yeni Türk 
Devletinin kuruluşundan itibaren genel olarak 
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takibedildiği, muaffak ve şahsiyetli dış politika
nın aynı veçhile devam ettirileceğine dair Hükü
met beyanının tasvip ediyoruz. 

Bütün imkânsızlıklara rağmen Kıbrıslı kar
deşlerimizin insan üstü gayretle mücadelelerini 
hayranlıkla karşılıyor ve Hükümetçe alınacak 
tedbirleri destekliyoruz. 

Türk Milletinin maneviyatına hakikat ışığı 
verme ödeviyle mükellef bir inkılâp müessesesi 
saydığımız Diyanet İşleri Riyasetine hakikî hüvi
yeti verecek olan kanun projelerinin yeni Hükü
metçe ehemmiyetle takibedileceğine dair prog
ramda yer almış olan ifadeyi memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarımız, sözümüzü tamamla
madan evvel önümüzdeki devre için temennile
rimizi sırasiyle arz etmek isteriz : 

Hükümetin muhalefetle dayanışma geleneğini 
samimî olarak kurmak ve korumak hususundaki 
vadini, c'ddî ve samimî olarak takibetmesini ar
zuluyoruz. 

Muhalefetin memleketin âli menfaatlerinde ik
tidarı desteklieceğine inanıyor ve halisane temen
nimiz olduğunu ifade etmek istiyoruz. 

Seçimlerin dürüst ve en ufak bir şüpheden 
uzak cereyanı şiddetli arzularımız arasındadır. 

Seçim mücadelesinin seviyeli, medeni usuller
le ve seçim sonu Parlâmentomuzu teşkil edecek 
partilerin işbirliği yapabilecekleri bir vasatta ce
reyan etmesi ağırlığı olan bir temennimizdir. 

Sayın arkadaşlarımız, son sözümüz şu olacak
tır : 

Dördüncü Koalisyon Hükümetini de progra
mındaki vaitlerini tatbik etmiş bir Hükümet ola
rak takdirkâr nişlerimizle uğurlamak grupumuz 
için en büyük gurur vesilesi olacaktır. 

Değerli Başbakan, Kabinenizle kıymetli va
tanımıza, aziz milletimize ve rejimimize hizmet
lerinizin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Senatoyu 
saygılarımızla selâmlıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özdilek; Millî Birlik 
Grupu adına. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA FAHRİ 
ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, sayın Hükümet erkânı, 13 Şubat 1965 
gününden bugüne kadar milletçe idrak ettiğimiz 
durumun olmuş gelişmesinde takibedilen yol ile, 
Hükümetin kuruluşuna tekaddüm eden protokol, 
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Hükümet programı, koalisyon partilerinin ve Hü
kümet üyelerinin davranışlarını ve bu tablo için
de grupumuzun görüş ve temennilerini arza ça
lışacağım. 

Bugün Türk milletinin siyasi hayatında de
mokratik gelişmelerin özellik taşıyan yeni bir 
safhasını idrak ediyoruz. 

Bu noktaya geliş ve oluşun ibret verici sahne
leri olduğu gibi elbet yeni öğütler taşıdığı da bir 
hakikattir. 

Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan si
yasi partilerin vatandaş şuur ve vicdanmdaki 
sevgi ve itimada dayanan ve Parlâmento bünye
sinde mevcut saygıdeğer varlıklarının Anayasa 
düzeni içinde çeşitli faaliyetleri olacaktır. 

Yalnız arzu ve temenni edilir ki, bu faaliyet
ler sırasında hakların kullanılmasında, toplumun 
bünyevî her hangi bir sarsıntı geçirmesine bir 
sebebiyet verilmemiş olsun. 

Memleketin siyasi ve ekonomik hayatında mü
him rolü olan bütçenin Hükümet düşürmede bir 
vasıta olarak kullanılmasını ve bunun usul hali
ne getirilmesini çok sakıncalı bulduğumuzu be
lirtmek isteriz. 

Hükümetin kuruluşu devresinde Anayasanın 
sorumlu müessesesince takibedilen usulün, Ana
yasa felsefesi ve demokratik geleneklerle bağdaş-
mıyan faaliyetlerini tasvibetmediğimizi zamanın
da bir bildiri ile kamu oyuna arz etmiş bulundu
ğumuz malûmlarıdır. 

Burada yadırganacak cihet, Başbakan seçi
mindeki tutumun gerekçesinde, Hükümete gire
cek en büyük partinin sorumlu liderine Başba
kanlığın verilmemesinde gösterilmek istenen hu-
suuslardır. 

Bu tutuma karşı da diğer sorumlu ilgililerin 
gösterdiği uysallık ve intibaka giden görüşün 
gerçek sebeplerini anlamak bizim için güç olduğu 
kadar da üzücü bulunmaktadır. 

Hükümet etme sorumluluğu ile karşılaşana 
kadar parlâmento içi, parlâmento dışı söz ve dav
ranışları malûm olan bir partinin bu iddiaları 
tescil eder anlamdaki son tutumunu kendileri için 
bir çelişme saymakta ve demokrasimiz için de 
faydalı görmemekteyiz. 

Sayın Senatörler, Hükümeti kurma vazifesi 
alan Sayın Ürgüplü'nün temelinde olmasa bile, 
ayrı görüş ve propagamlarla demokrasi hizme
tindeki dört partinin, koalisyonu kabullerinde 
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aynı anlayışta birleştirici bir protokol ile topla
malarını temin etmiş olmasını, idrak ettiği so
rumluluğun ciddiyetinin bir mânası olarak kabul 
ve takdir ettiğimizi beyan etmek bir vazifedir. 

Birleştirici ve olumlu bulduğumuz bu proto
kolün altında (Hukukî ve vicdanî kanaatlerine 
göre) imzaları bulunan sorumlu dört parti lide
rinden üçünün Hükümet içersinde görev alma
mış bulunmalarını Hükümet çalışmasında huzur 
ve istikrarı sarsıtıcı bir boşluk olarak görmekte
yiz. Çünkü; bakanları tâyin ettiklerini açıkça 
ifade eden parti liderlerinden kurulu komitenin 
hiçbir yetkisi olamıyacağını söylemek gerçeklerle 
çelişme olur. 

Protokole bağlanan temel meseleler yerine ko
mitenin uğraşacağı mevzu diye belirtilen görev
lerin telâkki ve tatbikatından endişe duymamak 
mümkün değildir. 

Sayın senatörler, Hükümet programını ana-
hatları bakımından bundan evvelki hükümetle
rin programlarından farksız, sosyal devlet anla
yışına uygun birçok iyi görüşleri öngören bir 
nitelikte hazırlanmış görmekten memnuniyet 
duymaktayız. 

Böylece, Parlâmento içinde temsil edilen bü
tün siyasi partilerin sorumlularının memleket 
gerçeklerine uygun bir görüşün sahibi ve savu
nucusu olmalarını müşahede etmek yarın için 
ümit verici bir gelişmedir. 

Bu programın açıklanmasiyle verilmiş söze 
ve bundan evvel bildirilen protokole göre, Karma 
Hükümete katılan partilerin tam bir görüş bir
liği ile işe başlama arzularından duyulan iyim
serliği giderecek bir kısım resmî beyanlar ise 
dikkati çekmekte ve kaygı yaratmaktadır. 

Bir partinin genel başkanlığınca teşkilâtına 
gönderilen ve kendi partisinin Hükümeti olmadı
ğını belirtmek ihtiyacını duyan ve yine aynı par
tiden bir bakanın servet beyanı hakkında sorulan 
bir soruya da biz protokole bağlıyız özüründen 
destek alarak verdiği karşılıkları çok dikkate şa
yan bulmaktayız. 

Dörtrü ortaklığın en büyük payına sahibolan 
bir partinin bu tarzdaki beyanı, protokole katıl
ma lüzumunu bir mecburiyet karşısında kabul 
ettiği mânasına gelir. 

Haddizatında Hükümete girmelerin bir emri-
vakiden doğma bir mecburiyet olmadığını, kendi
leri kadar umumi efkâr da gayet iyi bilmektedir. 

383 — 



C. Senatosu B : 49 
Biz bunu ortaklık mesuliyeti ile bağdaştıramı-

yor ve anıklanan iyi fikirleri gölgeler mahiyette 
buluyoruz. 

Sayın senatörler, iktidar partilerinin bâzı 
sorumluları ve organları tarafından başta. TRT 
Kurumu olmak üzere bâzı Devlet organlarına ve 
görevlilerine karşı tevcih edilen itibar sarsıcı ve 
hattâ tehdidediei sözlere şahidolmaktan derin 
bir üzüntü duymaktayız. 

Bir muhalefete dahi yakıştırılanılyacak bu 
tip davranışların Devlet kurumlarını tahripten 
korumakla görevli iktidar çevrelerinden gelişini 
teessürle karşılamaktayız. 

Atatürk ilkelerini benimsemiş ve direktifleri
ni düstur edinmiş olan Türk gençliği, devrimci
lik, 27 Mayıs felsefesine ıgönülden inanışta seç
kin şahsiyeti ve milliyet çelik ruhunun sembolü 
olduğunu ispat ederek göğüs kabartıcı örnekler 
vermiş ve vermektedir. Bu malûm hakikata rağ
men Hükümet proıgramında gençlikle ilgili bü
tün hasletlere umumi olarak temas ederken (şah
siyet sahibi ve •milliyetJçi bir rulh içinde yetiştir
mek) arzusunun ifadesiyle kastedilen mânayı an
lamak güçtür. 

Gençliğe bu yolda Ihiçibir gölge düşürmek iste-
miyen .görüşümüzü Hükümetin de benimsiyeceği-
ne ve paylaşacağına inanmak isteriz. 

İlericiliğin ve demokrasinin muhafaza ve ida
mesini başlıca gaye ve ışiar edinmiş olan, vata
nın, Cumhuriyetin, Atatürk ilkelerinin ve onun 
devamı, olan 27 Mayıs meşru ihtilâlinin şerefli 
yaratıcısı ve muhafızı Silâhlı Kuvvetlerin kendi
ne mevdu hizmetleri (maddi - mânevi) ifa etme
sinde her türlü politik temevvüçlerden uzak bu
lundu ralması lâzımgeldiğine, vatan ve rejim uğ
runa icabında hayati arını istihkar edecek (olan 
bu mesleğin şerefli mensuplarına ıhiçibir zaman 
kendilerini küçük düşürücü bir ima yapılmama
sı gerektiğine, bu arada bunun kadar kötü olan 
sinsice menfaat teminine hizmet eden bâzı (tutum
larla meşgul olmanın tehlike ve zararına işaret 
etmek isteriz. 

Hükümet Programında yeralan mevzuların 
tahakkuku için uzun bir zamana ihtiyaç bulun
duğu bir hakikattir. Programda kayıtlı iş ve hiz
metlerin hangilerinin seçime kadar intacedilebi-
leceğini kestirmek mümkün olamasa bile, umumi 
hatlarıyla programda yazılı fikirlere bugünkü 
koalisyon partilerinin bağlandıklarını görmek, 
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bunu ilerisi için bir taahhüt olarak kabul etme
mize yol açmıştır. 

Sayın arkadaşlar, Millet Meclisinde Hükümet 
Programı üzerinde yapılan müzakerelerin daha 
çok muhalefetle mesul Hükümet arasında cere
yan etmesi tabiî şekli yerine iktidar kanadına 
mensup ve fakat icradan gayrimesul sözcülerin 
büyük gayretlerine karşılık Hükümeti seyirci du
rumda görmek bizler için üzücü olmuştur. 

Birçok konularda açıklık bulunmıyan Hükü
met Programına tevcih edilen sorulara Sayın 
Başbakanın verdiği cevaplar bizleri ve kamu oyu
nu tatminden çok uzaktır. Bu sebeple; çeşitli 
sektörlere ait müphem konulan açıklama yeri
ne; Toprak Reformu, Maden Kanunu, Personel 
Kanunu ve Petrol fiatları gibi millî menfaatleri
mizle sıkı sıkıya bağlı kanun ve kararlar hak
kında Sayın Başbakanın açık ve tatminkâr ce
vaplarını rica ediyoruz. Samimi ve inançlı olarak 
eğildiğimiz takdirde bu konuların çok kısa bir 
zamanda gerçekleştirilmesinin mümkün ve zaru
ri olduğuna dikkatlerini çekmek isteriz. 

Sayın arkadaşlar, yeni Hükümet, henüz gü
ven oyu almadan Ege tütün piyasasının açılması 
münasebetiyle (Tekel İdaresince Devlet adına 
yapılacak mubayaalarda tatbik olunacak sistem
de, herşeyden evvel yerli ve yabancı alıcılara 
karşı zorlu bir rakibolmaktan ziyade mâkul bir 
desteklemenin anlayışlı, yardımcı ve müşfik bir 
havası hâkim olacaktır.) beyanı ile Tekel destek 
alımını yavaşlatmış ve tüccara geniş kredi açmak 
suretiyle müstahsili tüccarım insafına terk etmiş
tir. Bu tutumu cefakâr ve vefakâr müstahsili 
mesut etmediğini 'belirtmek bir borçtur. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin vatandaşlarımız ve millî müesseselerimiz 
indindeki yüceliğinin zedelenmesine fırsat ve im
kân vermemek için birbirimize karşı olan hitap 
ve davranışlarımızda bütün hatip arkadaşlarımı
zı mahallî toplantı usul ve seviyesinin üstünde 
kalmaya davet ederiz. Son zamanlarda müşalıade 
ettiğimiz temayül bizi bir kere daha bu daveti 
yapmaya mecbur etti. 

Hepinizi gnıpumuz adına saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök. 
O. K. M. P. SENATO TOPLULUĞU ADI

NA ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, saygı değer senatörler; 1965 
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yılının Bütçesinin Millet Meclisinde kırmızı oya 
fazla mazhar olması neticesinde Üçüncü inönü 
Hükümeti vazifeyi demokratik bir anlayış için
de yeni bir Hükümete tevdi etti. Bu yeni Hü
kümete tevdi ediliş, şekilleri üzerinde burada 
pek durmamak lâzımgelir. Yeni Anayasamız 
ve onun bize çıkarılmasını emrettiği kanunları 
Meclisimiz daha hâlâ çıkaramamış; Partiler Ka
nununu ve Toprak Kanununu, bir takım siyasi 
görüşlerle, anlayışlarla Meclislerde tutageldiği-
mdz- bir sırada, bu vazifeyi kabul eden Bağım
sız Senatör Sayın Ürgüplü arkadaşıma ve onun
la birlikte bu ağır yükü omuzlarına yüklenen 
diğer partilerimize bu dönüm noktasında basi
retle icrai Hükümet etmelerini can ve gönülden 
temenni ederek bâzı hususları burada partim 
adına belirtmek isterim arkadaşlarım. 

4 ncü Hükümet Programı; birincinin, ikin
cinin, üçüncünün aynı. Bunu tabiî 'karşılamak 
lâzım. Çünkü Anayasamız artık Hükümetlerin 
plânsız çalışmalarını önliyerekten bizi bir isti
kamete götürüyor. Onun için ,bu benzerliği tabiî 
görmek lâzımdır, arkadaşlar. Bizim parti ola
rak bu Hükümetten 'beklediğimiz; fikriyatının 
Anayasa içerisinde tahakkukunun hasretini çe-
iken Senato Grupu olarak, bu Hükümet hangi 
partilerden kurulursa kurulsun bu Anayasanın 
içinde derpiş olunan noktaları tahakkuk ettir
diği zaman ve ona sadakat gösterdiği zaman 
daima kendisine müzahir olacağımız noktasını 
bilhassa belirtmek isterim, arkadaşlar. 

Programların biri birine benzerliği noktası
na böylece değindikten sonra yeni Hükümetin 
kuruluşunda Millet Meclisinde C. K. M. P. Gru
pu adına Cevad Odyalkmaz arkadaşımın soru
suna 9 milyon köylünün ilgili, alâkalı bulundu
ğu ve bütün vatan sathının ıstırabını çektiği 
orman meselesinin bir bakanlık halinde müta
lâa edileceği noktasında Başvekilin vermiş ol
duğu bir «özü burada şükranla anmak isterim, 
arkadaşlar. 

Toprak Kanunu tek başına bu memlekete 
bu memleketin «beklediği sosyal, elkonomik ve 
iktisadi faydaları «ağlıyamaz arkadaşlar. Eğer 
o 9 milyon köylüyle beraber bugün bütçesi bir 
milyarı, bulan Orman Umum Müdürlüğünü bu 
ormanlardan elde edilen hâsılalarla o köylünün 
derdine çaresaz olacak bir vazife ile tavzif ede
bilirseniz bu, Türk köylüsünün bir parça daha 
iyi yaşama yolunda atılmış bir adım olur. Bu-
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nun tahakkukunu can ve gönülden beklediğimizi 
burada ifade etmek isteriz. Hükümetlerin elin
de sihirli değnök yoktur arkadaşlar. 

Geçmiş înönü Hükümeti de en nihayet va
tandaşlardan alacağı vergilerle bu memleketi 
kalkındırmak, âbadetmek yolunda yine prog
ramı çerçevesi dâhilinde bir takını hareketler 
yapmıştır. Bu hareketleri tenkid ettiğimiz kadar 
burada da şükranla anmak, politik gelişmemiz 
'bakımından, siyasi anlayışımız batkınımdan en 
nihayet şu dört seneye yakın bir devre zarfında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün siyasi 
teşekküllerin birbirleriyle ortak hükümetler 
kurmaları bakımından, bir kadirşinaslık ve bir 
hakşinaslık olur. Bu noktayı da böylece belirt
mek isterim, arkadaşlar. 

Ancak bu yeni Hükümetin seçim günlerinin 
yaklaştığı bir sırada çok kısa olan faaliyet sü
resince bize yeni getireceği bütçede, reddettiği
miz bütçede görmek istemediğimiz noktaları da 
cesaretle, yeni bir ruh içinde getirirse Millet 
Meclisinden alacağı tasvip oyu ile 'beraber bizim 
de desteğimize mazhar olacağını tekrar ifade 
etmek hakikatin ta kendisi olur arkadaşlarım. 

Bu vesile ile yeni Hükümete Millet Meclisin
den güven oyu aldığı takdirde başarılar temen
nisiyle hepinizi hürmetle selâmlarım, Tünk Mil
leti için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim sayın arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı. 
MUCİP ATAKLI (Taibiî Üye) — Ben şah-

sim adına söz istedim Saym Başkan, grupum 
olmadığı için. 

BAŞKAN — Sayın Saim Sarıgöllü. 
ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA OS

MAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Pek muh
terem Başkan, Yüce Senatonun kıymetli üye
leri, Sayın Başvekil ve Hükümet üyeleri; he
pinizi grupum adına hürmetle selâmlarım. 

Anayasamızın âmir hükmü, Hükümet prog
ramlarının her iki Meclise sunulacağı ve okuna
cağım, T. B. Millet Meclisinde müzakerelerin 
açılacağı ve neticede itimat oyuna gidileceğini 
hüküm altına almıştır. Cumhuriyet Senatosun
da kurulan bir teamüle göre Hükümet prog
ramları üzerinde siyasi partiler, gruplar, toplu
luklar ve kendi adlarına olmak üzere üyeler ve 
temsilcilerin görüşlerini beyan etmektedirler. Bu 
teamülün gerçekleşmesi çok faydalı ve Millet 
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Meclisine bir nevi yardımcı ve ışık tutar bir hü
viyet iktisabetmektedir. 

Şimdi, ıbütçe oylaması sebebiyle kırmızı oy al
ması neticesinde istifa eden 3 ncü Koalisyon Hü
kümetinden sonra bağımsız Kayseri Senatörü 
Sayın Suad Hayri Ürgüplü'nün başkanlığında 
kurulan Hükümetin programı hakkındaki Adalet 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına gö
rüşlerimizi arza çalışacağız. 

Programa geçmeden evvel, insanlık tarihinde 
daimî bir idare edenler ve edilenler mücadelesi
nin Hükümet eşkâl ve şeklinin insanlara ilâhi 
bir vedia olarak verilen hürriyet ve istiklâlin 
mücadelelerini görmekteyiz. Bu her milletin ta
rihinde olduğu gibi, büyük Türk tarihinde de, 
muhtelif tarihler ve merhaleler halinde yer al
mıştır. 

Kanunu Esasi ile başlıyan bilâhara Meşruti
yet Anayasası ve bunu takbeden Büyük Atatürk'
ün ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türk 
halkına iradei milliyenin bilâkaydü şart Millet
te meknuz olduğuna dair hakları ve kayıtları ha
li; Birinci Cumhuriyetin Anayasası, .kuvvetler 
birliğine istinadediyordu. Bugünkü 1%1 Anaya
sası kuvvetler ayrılığına, çift Meclis sistemine ve 
yasamanın bir üst organı olan Anayasa Mahkê -
mesi gibi muhtelif müesseselere yeni bir hususi
yet getirmiş bulunmaktadır. Ve siyasi partileri 
Türk siyasi hayatının kaçınılmaz parçalan ola
rak, unsurları olarak kabul etmektedir. Bu siyasi 
partiler rejiminin ve Anayasanın getirdiği husu
siyetlerin başında bundan evvelki tek parti hü
kümetleri yerine, parti hükümetleri ve koalisyon 
hükümetlerinin gelişi bir vakıa haline gelmiştir. 
1961 yılında Türk Parlâmentosu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi açıldığı anda bir tek partinin Hü
kümet kurma imkânsızlığı neticesinde Hükümet 
kurma şerefli vazifesine Adalet Partisi olarak iş
tirak etmiş ve vazifemizi yapmış bulunmaktayız. 
Bunu takibeden İkinci Koalisyon Hükümeti dev
rini ikmal etmiş, Üçüncü Koalisyon Hükümeti 
netice itibariyle istifa etmiş ve bugün programı
nı müzakere ettiğimiz Dördüncü Koalisyon Hü
kümeti ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bütçe oylaması neticesinde, Hükümetin büt
çesine kırmızı oy vermek suretiyle düşme üze
rinde birtakım mütalâalar serd edilmektedir. Doğ
ru bulanlar, bulmıyanlar mevcuttur. Anayasa
mız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri-
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ni tâyin ve tadadederken, bütçe kanun taşanla
rının tetkik ve kabulü hususunu yine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kanatlan olan Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosuna bırakmıştır. De
mokratik sistemlerde, neticeler oylamalarla istih
sal edilir. Her iki Meclis de bir tescil organı de
ğil, bir tetkik ve karar organıdır. Bu sebeple bir 
bütçe oylamasında veya beyaz oy verilebileceği 
gibi kırmızı oy vermek en talbiî bir neticedir. 

Üçüncü Koalisyon Hükümetine niçin kırmızı 
oy verildi mevzuuna gelince : Üçüncü Koalisyon 
Hükümetinin bir azınlık Hükümeti olduğu ve 
bütçe tasarrufunda bu azınlık Hükümetinin kâ
fi 'görülmediği neticesine varmak en demokratik, 
en iyi bir anlayıştır. Hükümetler parlâmentolar
da ekseriyeti temsil ettikleri mabette kuvvetli 
hükümetler olarak programlannı, bütçelerini ic
ra ve tatbik ederler. Zayıf oldukları nisibette 
program ve bütçelerini tatbik etmek imkânı güç
leşir ve ekseriyeti temsil etmedikleri için aldıkla
rı kararlar umumiyetle efkârı umumiyeyi tatmin 
etmez. Bir azınlık Hükümeti olan üçüncü Koalis
yon Hükümeti bütçe oylaması neticesinde kırmı
zı oy aldıktan sonra istifa etmiştir. 

Bu durum karşısında, vazife Anayasa hüküm
lerine göre Sayın Devlet Başkanına düşmektedir. 
Sayın Devlet Başkanı, Parlâmento üyeleri ara
sından birisine Hükümeti kurma görevi verecek
tir. Ve en tabiî netice de, Parlâmento üyeleri ara
sından birine vereceğine ve Hükümeti kurması en 
mümkün, en kolay olan olacağına göre de; bunun 
takdiri, bunun tevcihi hususundaki karan yine 
Anayasa hükmüne göre Sayın Cumhurbaşkanına 
aittir. Binaenaleyh, «niçin şu zata verdi» veya 
«niçin bu zata vermedi» gibi münakaşa veya mü
lâhazaların kanaatimce Anayasanın sarih hükmü 
muvacehesinde yeri olmaması iktiza eder. 

Sayın Cumhurbaşkanı müstafi Hükümetten 
sonra Kayseri Bağımsız Senatörü Sayın Suad 
Hayri Ürgüplü 'yü davet etmiş, Parlâmentoda 
mevcut siyasi parti liderleri ile gerekli temaslan 
yapmış ve Sayın Suad Hayri Ürgüplü'ye Hükü
met kurmak vazifesini tevdi buyurmuş. Mesele, 
Hükümeti kurabilecek şahsı tâyin ve tesbit et
mektedir. Yerinde olduğu bu günkü vakıa ile sa
bittir. Dört parti lideri Sayın Suad Hayri Ür
güplü'nün başkanlığında bir araya gelmişler, ko
alisyonun şartlarını tâyin ve tesbit etmişler ve 
bir protokola bağlamışlardır. Bunun neticesinde 
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koalisyon takarrür ve teşekkül etmiş. Bu andan 
itibarendir ki, Sayın Başbakanın ve tâyin ve tes-
bit edilen Hükümet üyeleriyle birlikte hazırla
dıkları Hükümet programı bugün huzurunuza 
Anayasanın ve demokratik rejimin icapları ola
rak gelmiş ve şu anda da üzerinde görüşmekte 
bulunmaktayız. Demokrasilerde iktidara gelmek 
nasıl Anayasa hükümlerinin icabı ve içtüzüklerin 
tâyin ve tasrih edildikleri şekillerle vâki ise, ik
tidara gelmenin bu tabiî neticesi gibi iktidardan 
ayrılmak, yine aynı şekilde tabiî bir sonuçtur. 
İktidar bir vazife ve mesuliyet meselesidir. Bunu 
ya kendisi veya yetkili Meclis oyları ile tâyin ve 
tesbit eder. Dördüncü Koalisyon Hükümetinin 
programı, yaptığımız tetkikat neticesinde görü
yoruz ki, bugüne kadar gelmiş Üç Koalisyon Hü
kümetinin programlarının hemen hemen en iyi-
sidir. Gayet tabiîdir ki; en iyi iyinin, en güzel 
güzelin düşmanıdır. Fakat; bu, gelenlerin en 
iyisidir kanısındayız. Hakikaten bir temenni 
programı ve bir vait programı olmaktan ziyade 
yeni birtakım prensipleri ihtiva etmekte ve top
lum yapısına iktisadi, malî ve sosyal sahaya ve 
hattâ memleketi tehdideden aşırı sağ ve aşırı sol 
akımlar ve bu yoldakilerin tutumlarına karşı en 
sarih ifade ve kararları muhtevidir. Benden evvel 
görüşen arkadaşlarım, programın 27 Mayıs, Ana
yasa, Atatürk ilkeleri gibi hususlarda kayıtları 
ihtiva etmesi üzerinde memnuniyetle durdular. 
Biz de grup olarak çok memnunuz. Fakat, bir 
fevkalâdelik bulmamaktayız. Gayet tabiîdir ki; 
bu Anayasa, bu Parlâmentoyu bugünkü Türk 
Cumhuriyetini idaresiyle, Parlâmentosu ile or
dusu ile gençliği ile her hususu ile kapsıyan, kav-
rıyan bir Anayasadır. Gayet tabiîdir ki, bu Hü
kümet, bu Anayasaya göre vazife almış ve bu 
Anayasaya göre de vazifesini şerefle ikmal ede
cek; veya yine normal usullerle belki başka şe
kilde Hükümeti devam ettirebileceklerdir. Mem
leketi tehdideden akımlar arasında ve program
da yer alan aşın sağ ve aşırı sol cereyanlar, ha
kikaten memleketi kökünden sarsacak kadar bir 
tehlike teşkil edebilir. Ve fakat, bugünkü siyasi 
partiler, Parlâmentoya katıldıkları günden bugü
ne ve bilhassa aşın sağ ve aşırı sol mevzuunda 
hiçbir kanada taviz vermemek kararmdadırlar. 
Ve demokratik rejimin yerleşmesinde de uhdele
rine düşen bütün vecibeleri yapma ve yerine ge
tirme gayretinden kaçınmamışlardır. Bu itibarla, 
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bütün partileri grupum adına bu mevzuda şahsan 
tebrik ederim. 

Programın 5 nci sahifesine atfınazar edecek 
olursanız, asıl getirdiği prensip ve yeniliği bul
muş olacaksınız. Bakın aynen okuyorum : «Hü
kümetin özel teşebbüs ve Devlet teşebbüsleri mü
nasebetlerinde eşit tatbikata önem vermesi ge
rektiğine inanıyoruz.» Bundan evvelki Koalisyon 
programlarında bu hususa raslamamaktasınız. 
Devlet 'sektörünün katılacağı sahalan tesbit eder
ken, «Özel yatıranları tereddüt ve endişelerin dı
şında tutmak yolunda titiz bir itina ve dikkat 
göstereceğiz» hükmünü ihtiva etmektedir. «Her 
türlü karar ve davranışlaranızda iktisadi haya
tımıza emniyet vermek Hükümetimizin şaşmaz 
hedefi olacaktır.» 

Muhterem arkadaşlanm, Grupumuz progra
mın bilhassa bu hususu üzerinde biraz evvelki 
kısım ve biraz sonra tadadedeoeğim kısımlar da 
dâhil, hassasiyetle durmakta ve takdirle kendi 
görüşlerine uygun fikirleri iyi ve tebrik eder şe
kilde karşılamaktadır. Bir Hükümet programını 
tetkik ettiğimiz zaman ona katılan koalisyonlann 
dışında kalan muhalefet partisinin kendi görüş
lerinin muhakkak programda yer almasını iste
mesi kanaatimce yerinde bir talep değildir. Aynı 
görüşte olan partiler biraradâ çalışırlar; aynı 
koalisyona aynı görüşte olmak suretiyle katılıp 
beraber çalışabilirler. Fakat; birisi iktidar, birisi 
onu kontrol edecek olan, murakabe edecek olan 
muhalefet haline gelince birinin yekdiğerine mu
hakkak bizim görüşlerimizi takahbül edeceksiniz, 
bizim görüşlerimizden Ihariç görüşleri yerinde 
görmüyoruz, hatalıdır gibi beyanlar, kanaatımız-
ca bem yerinde değil hem de sisteme muhaliftir. 
Bu programlarda yani, Birinci, ikinci, Üçüncü 
ve Dördüncü Koalisyon hükümetleri programla
rında benzerlik mevcudolabilir; ve olması lâzım-
gelen hususlar vardır. Bunlar nelerdir? Bunlar, 
Anayasanın ortaya koyduğu birtakım hükümler, 
»etirmiş olduğu müesseseler ve bu müesseselerin 
zaruri kıldığı işlemlerdir. Anayasa bir plânlama 
müessesesini ortaya koymuş ve bu kabul edilmiş
tir. Bu Hükümet Programında da 1965 plânı uy
gulaması taahhüdü mevcuttur. Bu, ne bunun 
tam ve mükemmel olduğunu gösterir ne de bu 
uygulamada müstafi Hükümetin takibedeceği 
hususları aynen ve harfiyen yapacağına delil 
teşkil etmez. Mesele, prensipleri kabul ve taah-
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: hüttür. Anayasanın getirdiği daiha birçok mües
seseler vardır. Toprak reformu mevzuu, bunun 
gilbi ilgili kanunlar... Programda, gelmiş olan 
kanunların geri alınmıyaeağı ve fakat Hüküme
tin ve grupların görüşleri talhtmda Parlâmento 
içi faaliyetlerinde kendi görüşlerine uygun bir 
neticeye doğru gidecekleri taaiMıüt ve takabbül 
edilmiştir: Grupumuz, bu kanunların, verilmiş 
olanların aksaksız, geciktirilmeden çıkarılmasını. 
beyan eden bu Hükümet Programını yine tak
dirle karşılamaktadır. Çünkü, Devlet hizmeti, 
Millet hizmeti durmaz ve durdurulamaz. 

Programın diğer bir vasfı; 20 yi mütecaviz 
kanunun, gerek Anayasanın .emrettiği, gerek ön
görülen ve hazırlanmış kanunların biran evvel 
getirileceğinin ve çıkarıl mı ya çalışılacağının ta-
alhlhüdüdür. Bu, kanunilik sisteminin, prensibi
nin Hükümet Programına hâkim olan esaslı va
sıflarından birisidir. 

Hükümet Programının ihtiva ettiği husııslar-
dan calibi dikkat bir taraf da, kendisinin bir 
seçim Hükümeti olmayıp, seçimi de kapsıyan 
'bir hizmet Hükümeti oluşu üzerindeki sarih 
beyanlarıdır. 

îkinei husus; halka refah vait ve taa'hhüde-
den hususudur. Bu, bundan evvelki Hükümet 
programlarında bu kadar- sarahatle yer almış 
bir husus değildir. Yani devlet fikrinde, halka 
hizmet için ve halkın refahı için, Türk Milleti
nin refahı için gereken her hizmetin yerine ge
tirileceğinin taahhüdüdür. (Alkışlar) 

Binaenaleyh Hükümet programının en mü
him taraflarından bir tanesi de, kıymetli arka
daşlarımın da alkışladıkları gibi, yemi Hükü
metin bir refah ve hizmet anlayışı içerisinde 
Türk Milletine hizmeti beyan ve dâhil etmesi
dir. 

Memleketimiz; bölgeler itibariyle, bâzı böl
geleri kalkınmış, bâzı bölgeleri iktisaden geri 
kalmış durumdadırlar. Mecburi tasarruf diye 
adlandırılan tasarruf ve vergilerle ve imkân 
nisbetinde yapılacak yatırımlarla iktisaden 'ge
ri kalmış bölgelere yardım ve hizmeti muhtevi 
bu programı yine yerinde ve faydalı mütalâa 
etmekteyiz. 

Ormanlar mevzuumuz; Programda yer al
mış fakat ıgrupumuz, 'bunun tatbikatında Hü
kümetin ciddiyet ve hassasiyetle duracağından 
emin olarak şu hususu beyanı zaruri bulmak-
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tadır : Garp ve Cenup sahillerinden bâzı yer
lerde yüzlerce km. derinliğe kadar giden zey
tin ormanları, yabani zeytin ormanları, milyar
ları aşmakta ve fakat orman mefhumu içinde 
bulunduğu için, halka tevzi edilememekte, küf
tür arazisi durumunda olan bu sahalar orman 
mefhumu içinde ve ormanın tahakkümü ve or
manın hükmü altındadır. Bu husustaki gerekli 
çalışmalara yeni Hükümetin ki, partimizin de 
iltihak ettiği Hükümetin üzerinde hassasiyet
le durup, çalışmalara başlanan bu hususun bir 
an evvel meydana çıkarılmasında gayret sarf 
edeceğinden eminiz. 

Küçük sanayi erbabı, esnaf, küçük sanat
kârlar mevzuunda; Hükümet programında yer 
alan hususlar da grupumuzu memnun etmekte
dir. Dünyanın hiçbir memleketinde sanayi, yal
nız teraküm etmiş sermaye ile vücut bulmamış
tır. Küçük sanat erbabı; esnaf, bunlar takviye 
edildikleri nisbette, bunlara kredi açıldığı nis-
bette bilgi ve görgüleri artırıldığı nisbette bir 
gün Türkiye'nin her köşesinde imalâthanele
rin, fabrikaların yükseldiğini görmek mümkün
dür. Bunu diğer sanayileşmiş memleketlerde 
misalleriyle bulmamız her zaman bir neticedir 
ve böyle tahakkuk etmiştir. 

Maarif mevzuuna gelince: Maarif mevzu
unda büyük bir dâvayla bir Maarif politikası
nın tesbiti ve tayiniyle karşı karşıyayız. Bu
nun üzerine de ciddiyet ve 'hassasiyetle eğiline-
ceğine dair vâki kayıtlar, aynı zamanda ikti
sadi, sınai ve sosyal bakımdan gerekli ve yeter
li öğretmenin yetiştirilmesi hususundaki beyan 
ve taahhüt de maarif sahasında 'büyük inkişaf
lar ve büyük hizmetlerin varlığını kabul etti
ğine bir delildir. Grupumuz, bunu da yerinde 
bulmaktadır. 

Diğer programlarda umumiyetle yer almı-
yan veya bu kadar sarih bir hükme bağlanmı-
yan vakıflarla ilgili hükümleri yerinde bulu
yoruz. 

Zirai reformun memlekete lüzumlu bir du
rum aldığını, birçok milletlere beşiklik etmiş 
ihtiyar Anadolu topraklarının ancak zirai re
form ile kalkınabileceği programda tesbit edil
miş olmakla bizi memnun etmiştir. Birşey tes
bit edilmedikçe, bir noksan tesbit edilmedikçe 
bunun telâfisi çaresini de bulmak mümkün de
ğildir. Biz Türk ekonomisine, Türk ziraatine 
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tanı ve kâmil bir şekilde eğilmek istersek; bu 
memleketin tarihini de tetkik etmek zorunda
yız. Bundan evvelki nesiller, milletler bu mem
lekette nasıl yaşamışlar, neleri istihsal etmişler, 
neleri ihracetmişler? 'Bunlar-, tarihten İm yana 
bugüne de ışık tutar kanaatindeyiz. 

Dış politika mevzuuna gelince : Hüküme
tin tâyin ve tasrih ettiği husus, sarih ve gayet 
açıktır. Türk millî menfaatleriyle bağdaşın ı-
yan hattâ dâhil olduğumuz grupta dahi yine 
kendi menfaatlerimizle bağdaştığı nisbette her 
memleketle, her milletle dost geçinmeyi be
yan eden hususu çok yerinde bulmaktayız. Bir 
tarihte olduğu gibi. Amerikan politikasının bir 
an için aksadığını görüp, birden bire politika. 
değiştirmenin memleketlere fayda vermediği 
kanısındayız. Komşumuz Sovyet Rusya ile 
kendi millî menfaatlerimizle bağdaşan her hu
susta Hükümetin dostluk kurma beyanı bu 
memleket ile yapılmış kültür anlaşmalarının 
gözden geçirme hususu bize, müteyakkız bir 
dış politika sunulduğu kanısını vermektedir. 

Kıbrıs mevzuunda bugüne kadar sarih ve 
açık bir politika takibedilmediği kanısındayız. 
Ve muvaffakiyetli bir politika olduğuna da ka-
ani değiliz, tnşallah yeni Hükümet yeniden tet
kik eder ve ona göre icabediyorsa yeni bir- veç
he verir ve onu da neticede göreceğiz. 

Muhterem Senatonun kıymetli üyeleri, 
program umumiyet itibariyle iyi niyetlerden 
ziyade prensipleri muhtevi yeni birtakım hü
kümler getiren ve Devletin devamlılık vasfını 
en iyi bir şekilde kapsıyan büyük hizmetler 
vaadeden bir seçim değil, bir hizmet programı 
olarak gr-upumuz tarafından tekabbül edilmiş 
ve iyi karşılanmaktadır-. 

Kendilerine muvaffakiyet ve başarılar diler, 
huzurunuzdan ayrılırım. Hürmetlerimle (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlıı. 
YEN! TÜRKIYE PARTISI T O P L U L I W 

ADINA SABRI TOPÇUOÖLU (Bingöl) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, kıymetli Baş
bakan ve Hükümet erkânı, Dördüncü Koalis
yon Hükümetinde vazife almak suretiyle ida
renin faaliyetine iştirak etmiş olan Y. T. P. nin 
icra programı hakkında Millet Meclisindeki 
görüşmelerde partimizin görüşü bütün safala-
tiyle izah edilmiştir. Senato görüşmelerinde de 
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Y. T. P. sentörleri olarak bu görüşleri ta-
mamiyle tasvibettiğdmizi ifade etmek isterim. 

Bu maksatla teferruata girerek kıymetli 
zamanınızı işgal etmek istemediğimiz için de 
yeni Hükümete başarılar dileği ile hepinizi hür
metle selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın NusretTuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, dertleri namütenahi, 
'buna mukabil imkânları mahdut olan cemiyet
lerde iktidar ateşten bir gömlektir. Gönülden 
hizmet aşkı duyanlar bu hizmete, bu külfete 
talip olurlar. Gelirler ve beğenildikleri müddet
çe hizmet görürler. Daha fazla beğenilen bir 
ekip meydana çıktığı zaman da hizmeti ona 
devrederler. Biz, iktidarı nimet koltuğu ola
rak değil, hizmet koltuğu olarak görmekteyiz. 
Buraya gelindiğinde hizmetler yapıldığı müd
detçe takdir olunur. Bilâhara bir aksama baş
ladığı zaman da, oradan gitmesini bilmek de 
bir hak ve hir vazife olur. Biz 1961 seçimlerin
den sonra hu seyirin takibeclildiği kanaatinde
yiz. 

Bir ekip gelmiştir, çalışmıştır; hakikaten 
memleket için bir hayli hizmetler yapmıştır. 
Fakat, yapamadıkları bâzı hizmetler- de olmuş
tur. Yaptıklarından dolayı kendilerine teşek
kür etmeyi vicdani bir vazife saymaktayız. Fa
kat bâzı arkadaşlarımın dediği gibi, vatanın da, 
her bakımdan güllük gülüstanlık olmadığını da 
kabul etmek lâzımgelmektedir. 

(". H. P. Grupu Sözcüsü arkadaşımızı pek 
hırçın konuşur- buldum. Burası bir hizmet ye
ridir; nimet yeri değildir, kanaatindeyiz. Aca
ba, hırçınlığın sebebi aksi bir düşünceden mi 
ileri gelmektedir! Partili ortakları birbirine dü
şürmeye, kuvvetleri zayıflatmağa matuf bu be
yanlarını Hükümetin kurulmakta olduğu bu 
devrede su anda lüzumsuz bulduğumu ifade et
mek isterim. Kendilerinin iktidarda bulun
dukları zamanlara ait ve devre zarfında mu
halefet için verdikleri muhtelif derslerin özeti
ni yapmak üzere bir Ihazırlık yapmıştım; fakat 
üç günden beri didiklenen bu mevzuu üzerinde 
daha fazla durup zamanınızı almak istemiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu söylemek is
terim: Biz, demokratik nizamın kader yolcula
rıyız. iktidarı ile, mulhalefeti ile bir gemide yol-
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culuk yapmaktayız. Birbirimizi sevmeye kuv
vetlerimizi birbirine eklemeye ve şu aziz vata
nın yüzünü güldürmek için gayretlerimizi tek
sif etmeye mecburuz. Bugün Devlet nizamı mü
reffeh bir Türkiye'ye doğru gitmektedir. Ama, 
ekip değişmiştir. Fakat bu yine bizim men-
subolduğumuz parlömanter rejimin ayrı bir 
ekibidir. Onu kösteklemek, onu azminden ge
riye bırakacak hareketlerde bulunmayı vatan
perverlikle kabili telif görmüyoruz. Bir ekip 
değişmiştir; o da en az diğerleri kadar vatan
perverdir. İktidarımızla, muhalefetimizle, bü
tün varlığımızla kuvvetlerimizi ekleyip onu ba
şarılı etmeye ulaşmak millî vazifemizdir. Muh
terem arkadaşlarım, bir partili olarak değil. 
memleketini seven bir vatan evlâdı olarak dü
şündüğümüz zaman şu değişiklikten memleket 
büyük fayda gördü mü, görmedi mi? Bu mev
zu üzerinde kısaca durmak istiyorum. Şu de
mokratik nizamın karşısında bu nizamın yü
rümesini istemiyen bir zümre, bir ekip vardır. 
Bu hastalık yalnız bizim cemiyetimize has de
ğildir. Dünyanın her yerinde demokratik ni
zamın karşısında olan bir kütle, bir klik, bir 
ekip mevcuttur. Ben vatanperver partili ar
kadaşlarımızın bu sözleri çıkarttığı kanaatinde 
değilim. Fakat, vatan sathında esdirilmek is
tenen hava şudur: tsmet Paşa haristir, ismet 
Paşa iktidarı teslim etmez. Artık bu gördürü
nüz nizam, ancak onun ayakta kaldığı müd
detçe baki olabilir; fakat, o gittiği zaman ne 
olacağını kimse bilemez... Bu sözler yayılmak
ta idi. Buna mukabil Adalet Partisi yahut 
Cumhuriyet Halk Partisinin karşısındaki ekip 
intikamcıdır; bunların işleri iktidara gelir gel
mez intikam almak için elden geleni yapmak 
olacaktır. Siz onların şekli sözlerine bakma
yın; hele bir kuvveti ellerine geçirsinler, ne 
yapıyorlar, ne yapacaklar kabilinden şu mem
leket zehirlenmek isteniyordu; ve bu hava ya
yılmıştı, kökleşmişti. Zaman zaman bizler dahi 
bilerek veya bilmiyerek bu havaya alet olmakta 
idik. 

Muhterem arkadaşlarım; bakınız C. H. Par
tisi ne güzel bir imtihan verdi. Demokratik 
bir tezahür oldu, kırmızı oy fazla çıktı, istifa 
etti ve gönül rızası ile iktidarı devretme şere
fini kazandı. Ben bu hali Halk Partisi için şu 
üç, dört yıllık hizmetinin en mukaddesi olarak 
görmekteyim. Kendi aleyhindeki dedikodula-
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rm en müspet şekilde cerh edilmesi olarak gör
mekteyim. Binaenaleyh hakikaten bu halin ak
sinin sûbut bulması, yayılmak istenen havanın 
aksinin görülmesi, müspet bir netice olmuştur. 

Gelelim ikinci tarafa, bugün, Halk Partisi 
karşısındaki bir ekip iktidara namzettir iktidar 
yolundadır; ve înşaallah yarın güven oyu al
dıktan sonra da tam olarak iktidara geçecek
lerdir. Bunlar ilk eser olarak önümüze prog
ramlarım getirdiler. Şu programda vatanse
ver bir Türk evlâdının sevinemiyeceği, iftihar 
edemiyeceği bir nokta görebilir miyiz? Ne inti-
tikam vardır, ne şu vardır ne bu vardır... Vatan 
yolunda bir hizmet yarışmasının icaplarını gös
teren bir programdır. Ama bâzı arkadaşlar 
istihfafla bakabiliyorlar; sözleri söyliyebiliriz 
ama biz, fiiliyat bekleriz diyorlar. Göreceksi
niz arkadaşlar; fiiliyat bu sözlerden daha ileri 
olacaktır; katiyen bir adım geri olmıyacaktır. 
Memleketini seven kimseler, vatanperverler bir 
klingde toplanmış değildir. Her parti en az 
diğeri kadar vatanperverdir. Bu memlekete 
onlar hâkim olduğu müddetçe bu demokratik 
nizam içinde artık intikam alma ve saire gibi 
sözlerle bu cemiyeti daha müşevveş hale sokma 
yolunda olmıyacağız ve olanlara da imkân ver-
miyeceğiz, arkadaşlar. 

Binaenaleyh Adalet Partisi de en güzel ya
hut C. H. P. nin karşısında olan teşekküller de 
en güzel bir şekilde, fiilî bir şekilde kendi tutu
munu gösterme imkânım bulmuştur. Hangi 
demokratik ihâdise bu kadar ferahlatıcı bir ne
tice hâsıl edebilirdi ? 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka noktaya 
daha temas etmek isterim: Yine demin arz et
tiğim yıkıcı zümreler Atatürk'ü muayyen bir 
ekibe maletmiştir, muayyen bir grupa malet-
miştir. Karşısındakiler ekibe maletmiştir, mu
ayyen bir grupa maletmiştir. Karşısındakiler 
Atatürk düşmanıdır. Bu söz kadar bizleri ya-
ralıyan bir mevzuu olmuyor. Bir taraftan Ata
türk onların inhisarındadır, Atatürk milliyet
perverliği onlardadır; diğer taraf ise onların 
karşısmdadır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet programı
nın en veciz bir noktası olarak da bunu gör
mekteyiz. 

Bugün anayasalar partilerin hizmet yarışı
na çıkacağı sahayı, plâtformu tesbit eder. 1961 
Anayasası bu memlekette partilerin nereden 
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başlayıp nereye doğru gideceğini açık olarak 
göstermiştir. Türk Anayasasının felsefesi Ata
türkçülüktür. Her iktidar bu Anayasa nizamı 
hâkim olduğu müddetçe, onun gösterdiği yol
dan gitmeye mecburdur, arkadaşlar. Bugüne 
kadarki iktidar Atatürk umdelerini rehber al-
mışdır, bugün teşekkül eden Hükümet de prog
ramının en başında Atatürk ilkelerinin bay-
rakdarlığını yapmaktadır ve yapacaktır, arka
daşlar. Binaenaleyh, bu sevinçli netice yine 
arz ettiğim şu Hükümetin düşmesinden ve kar
şısındaki ekibin iktidara gelmesinden doğan 
bir neticedir ve memleket hakikaten bir gönül 
ferahlığı duymaktadır. Ayrıca bir hususa daha 
temas etmek istiyorum, bunun tevlidettiği fay
dalar hakkında. 

Arkadaşlar; Halk Partili kardeşlerimiz, 
azınlık Hükümeti dediğimiz zaman bir allerji 
hissediyorlardı bir azınlık Hükümeti değiliz 
biz, diyorlar. Hayır kötü bir niyetle söylemi
yorum. Fakat şu demokratik nizamın da ken
disine has bir prensipleri, esasları vardır. De
mokratik nizam mevzuunda hocalarımızın bize 
öğrettikleri şunlardır. Memleket ekseriyetinin 
ekalliyetidir, arkadaşlar. Ekseriyet idaresidir. 
Demokrasi demek ekseriyet idaresi demektir. 
Bundan evvelki iktidar, memleket nüfusunun 
% 35 - 40 ma sahip bir grup % 60 - 65 i 
idare etmekte idi. Parlâmentonun teşkili 
bakımından bu dışardaki nüfuza ait söz
lerim içerideki Parlâmentodaki üyelere de şâ
mildir. Yine memleket nüfusunun yarısından 
fazlasını temsil etmiyen bir ekip Türkiye'nin 
kaderine Ih akim ve Türkiye'yi idare etmekte 
idi. Bu tarihte görülmemiş midir? Görülmüş
tür. Fevkalâde ahvâlde görülmüştür, muvakkat 
bir zaman için görülmüştür. Bu şekilde % 50 
den fazla ekseriyete sahibolrmyan bir Hükü
met, Hükümet olarak gelebilir. Fakat bunun 
müddeti muvakkattir. Muvakkat bir zaman 
için gelir. Gelen Hükümetin ana gayesi, yüzde 
51 i doldurmaya matuf gayret göstermesidir. 
Parlâmento üvclermi ithal etmiye, diğer bir par
tiyi kendi bünyesine katmıya çalışacaktır ve 
çalışması lâzımdır. Demokratik nizam, ekseri
yetin idaresidir. Ye bugüne kadarki iktidar 
yani, istifa eden iktidar, bir yıldan fazla bir 
zaman geçti yüzde 35 veya yüzde 40 ile mem
leketi idareye başladı; her hangi bir nartivi 
yanma katmaya gayret göstermedi. Talebedil-
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diği zaman «hayır ben denedim, artık ona lü
zum görmüyorum» dedi. Ve şu demokratik ni
zamın ana gayesi, ana felsefesi ihlâl edilir gibi 
bir hale bürünmüş oldu. Bu meselede, normal 
rejim her halde böyle olur diye düşünenlerimiz 
dahi oldu. Bugünkü Hükümet, istifadan sonra 
gelen Hükümet, şu rayından çıkmış olan de
mokratik nizam anlayışını rayına yerleştirdi. 
Yani bugün % 51 den fazla vatandaş kütlesi 
tarafından desteklenen bir iktidar başta bulu
nuyor. Yine Parlâmentoda, Parlâmentonun ya
rısından fazlasını temsil eden bir iktidar işin 
başındadır. Binanelayh, demokratik nizam ra
yına oturmuştur ve bir istikamete girmiştir. 
Bu hali de memnuniyet bahş, gönül ferahlığı 
veren bir hâdise olarak müşahade etmekteyiz. 

Mulhterem arkadaşlar, yeni Hükümet Baş
kanı devralmakta olduğu cemiyetin mütevazi 
bir tablosunu çizmiş vaziyette. Hakikaten ken
disinin herkesçe müsellem olan tevazuu daha 
fazla bu işi büyütmek ve kötü göstermek şek
linde olamazdı. Ben Hükümet Reisimize, yeni 
Hükümet Başkanımıza şunu hatırlatmak iste
rim. Devraldıkları cemiyet çok daha perişan
dır. Meselâ benim seçim bölgemde karyolası 
olup da yatağı ile yorgam saman, yastığı küçük 
olan vatandaşlarımın adedi pek çoktur. Koçanı 
île birlikte öğütülen mısırdan yanılan ekmeğe 
«katıkı» denir. Arkadaşlarım, «katıklı»1 denir. 
Demek katıksız ekmek yemek de mümkündür. 
Şark'ta şu son çıkan kızamık olayında ölen 
yavruların ölüm sebepleri hakkında gazetelerde 
okuduğumuz malûmat yürekler parçalayıcıdır. 
Gıdasızlıktan, öldürücü olmıyan bu hastalığa 
mukavemet edememişler; sanki bir deri ve ke
mikten - hattâ gazetelerin yazdığına göre bir 
kemik ve deriden - ibaret olan bu yavrular ölü
me mahkûm olmuşlardır. Bu memleketin feci 
durumu bâzı aşırı cereyan taraftarlarınca bir 
malzeme olarak kullanılmaktadır. Hükümet 
programında en çok hoşuma giden husus; «mü
eyyidelerle, kanuni baskılarla bu aşırı cereyan
ları önlenemiyeceği kaydının olmaması sadece 
onların bir yardımcı unsur olarak gösterilmesi 
asıl bu işte mücadele etmek için köklerinin ku
rutulmasına matuf iktisadi tedbirlerin abnaca-
ğınm müjdelenmesidir. Ben şahsan Ihiçbir zec
ri tedbirin hâdiseyi kökünden halledeceği ka
naatinde değilim. Sindirir, suyun dibine girer, 
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yerin dibine girer, daha zararlı olması mümkün
dür. Asıl. olan o illeti, o hastalığı bulunduğu. 
yerde yok edebilecek hali doğurabilmek cemi
yete o istikameti verebilmektir. 

Sayın Hükümet Başkanı programında, aşırı 
cereyanların önüne geçilmek için bu iktisadi 
tedbirlerden büyük ölçüde istifade edeceğini 
ifade buyurmaktadır. Zamanı çok azdır. Bu
nun detaylarının görülmesini şüphesiz gönül is
terdi. Fakat bir eser ölçülür. Bu bakımdan 
bu aşırı cereyanlar için gösterilen bu prensibin 
vatandaşları fevkalâde memnun ettiğini ifade 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet progra
mında partizanlıkla mücadele edileceğine dair 
kayıtlar gördüm? Bugline kadar da partizanlık
la mücadele edilmiştir. Ama ne çeşit partizan
lıkla? Muhalefeti tutan, muhalefetten tarafa olan 
bir memur varsa, bu kimse en şedit bir şekilde 
cezalandırılmıştır; ve onun partizanlığına mâ
ni olmaya gayret sarf edilmiştir. Bizim hasre
tini çektiğimiz mücadele ise, «sizdeniz» diye 
sokulanlara, «sizdeniz» demek suretiyle iktidar
dan tarafa gözüküp elinden gelen fenalığı ya
pabilen kimselere karşı bu mücadelenin yapıl
ması ve onlara karşı ıbu mücadelenin teşmil 
edilmesidir. Bunun yapılmasını bilhassa istir
ham etmekteyim. Maalesef bu müessir parti
zanlar iktidarın başmdakilere nabza göre şer
bet verirler ve bunlara bu şekilde sokulurlar. 
Maalesef bunlar taltif edilir, aleyhtar gözüken 
memur ise daima tecziye görür. 

Programda mücadele edileceği bildirilen 
partizanların iktidardan gözükmek istiyen kim
selere tevdi edilmesini ehemmiyetle rica ediyo
rum. Biz Türk memurunu saflarımızda değil, 
kanunun emrinde, milletin izinde görmek isti
yoruz. Partizanlık hakkındaki mücadelenin bu 
sahaya teksif edilmesini, sıkı gayret sarf edil
mesini temenni ederken bununla ilgili bir nok
taya temas etmek istiyorum. Buna her Hükü
met, biz de gayret sarf ediyoruz, der. Ben el
den gelen teyakkuzun gösterilmesini çok rica 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet programı, 
hizmet envanterini almış bakanlıklara muvazi 
olarak yapacakları işleri birer birer tahlil etmiş, 
grup sözcüsü arkadaşlarım bu hizmet sahalar 
rina ait görüşlerini arz ettiler. Ben şahsi görüş-
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ferimin arzından şimdilik vazgeçiyorum. Na
sıl olsa ıbu hizmetler birgüıı Parlâmentonun önü
ne gelecektir. O zaman görüşlerimizi ifade et
mek imkânını buluruz. Ben grup sözcüsü arka
daşımın bu hizmetler bakımından dermeyan 
ettiği fikirlere iştirak ettiğimi belirtmekle ik
tifa edeceğim ve daha fazla zamanınızı alınıya-
cağım. 

Program hakkındaki nihai kanaatim şudur: 
Meydana getirilen bir eser imkânlarıyla ölçü
lür. Bu ekip, Ürgüplü Hükümeti, beş gün için
de hükümetini kurma ve bir kaç gün içindede 
programını getirme imkânını bulmuştur. Bi
naenaleyh, imkânı budur. Şu imkân içinde eli
mizdeki eser hakikaten mükemmeldir. İmkânla 
mukayese ettiğimiz zaman isabetli bulduğum bu 
programın lehinde olduğumu ifade etmek iste
rim. 

Hükümete son sözüm şu olacaktır: Muhteremi 
arkadaşlarım, bizim hali hazırdaki kanaatimiz, 
iktidarı ile, muhalefeti ile başa gelen Hükümete 
yardımcı olmak suretiyle bu hizmetlerin daha iyi 
görülmesini temine gayret sarf etmektir. Biz bu 
yolda şimdiye kadar yaptığımız gibi, Hükümeti 
destekleme kararındayız. Ve bu yolda çalışaca
ğız. 

Yalnız Hükümete şunu söylemek isterini; bi
zim siyası hayattaki parolamız, evvelâ vatandır. 
Kendilerinden verdiğimiz sözün bu parola oldu
ğunu nazarı itibara almalarını ve hizmetlerini 
ona göre ayarlamalarını rica ederim. Hüküme
te başarılar diler, cümlenizi hürmetle selâmla
rım. (alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Betil 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Yüce Cumhuri

yet Senatosunun Sayın Başkanı, sayın üyeleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bütüniyle 

yürürlüğe girdiği .15 Ekim 3961 tarihinden bu 
yana 4 defa karma Hükümet kurulmuştur. 4 ncü 
karma Hükümet, programını, 26 Şubat 1965 tari
hinde huzurunuzda okudu. Bugün de progra
mın görüşülmesine başlanılmış bulunuyor. 

Bilindiği gibi, programlar, hükümetlerin, iş 
başında kaldıkları müddetçe yapacakları işleri ve 
bu işleri hangi imkân ve tedbirlerle gerçekleşti
receklerini gösterir. 

Yeni Hükümet; programında; •Anayasamıza 
göre (millî, demokratik, lâik ve sosyal hukuk 
devleti) rejimimizin milletimiz için vaz geçilmez 
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bir düzen olduğunu, Atatürk ilkelerine, dev
rimlere ve 27 Mayıs meşru temeline bağlı kala
cağını, aşırı sağ ve aşırı sol cereyanlarla müca
dele edeceğini, karma ekonomiyi benimsediğini, 
kalkınmamızın bütün ekonomimizi kapsıyan bir 
plân ve onun uygulanmasiyle mümkün olaca
ğına inandığını, siyasi Partiler Kanuniyle Zirai 
reformun ilk unsuru olan Toprak reformu kanu
nu tasarılarını süratle ele alacağını, toprak bü
tünlüğümüzün, millî istiklâlimizin ve millî men
faatlerimizin teminatını barışta gören, hürriyet, 
adalet, hak ve eşitliğine dayanan bir dünya ni
zamının kurulması ve yaşaması amacını güden 
bir dış politika takibedeceğini söylediği için. ilk 
bakışta, kendisiyle giden Hükümetlerin prog
ramları arasında fark bulunmadığı intibaı basıl 
olmaktadır. Filhakika, bütün bu hususlar, giden 
Hükümetlerin programlarında da yer almış bu
lunmakta idi. Ancak, hemen göz önüne almak 
gerekir ki. Devlet hayatımızı, ekonomik, sosyal 
ve kültürel hayatımızı ilgilendiren konular, sa
dece bunlardan ibaret değildirler. Yine hatırda 
tutmak gerekil- ki, program, sadece yapılacak iş
leri sıralamaz. Aynı zamanda yapılacak işlerin 
hangi imkân ve tedbirlerle gerçekleştirileceğini 
de gösterir. Ve bir programın tasvip görüp 
görmemesinde sadece bu hususlar nazara alınmaz, 
aynı zamanda, gerek ehliyet gerekse samimiyet 
bakımından, Hükümetin bünyesi de göz önünde 
tutulur. Hatırlarda olduğu üzere, O. Tl. P. ile 
bağımsızlar tarafından kurulan 3 ncü karma Hü
kümet, 19(>F> malî yılı Bütçe Kanunu tasarıları, 
ATİ İl et. Meclisinde görüşülürken Adalet, Cumhu-
riyetçî Köylü Millet. Millet ve Yeni Türkiye 
Partileri millel vekilleri tarafından verilen kır
mızı oylarla reddedilerek istifaya zorlanmış ve 
yeni Hükümet <!<> Jm partiler tarafından kurul
muştur. O halde yeni Hükümetin programında, 
getirilecek bütçenin hiç olmazsa genel esas ve 
prensipleri hakkında bilgi de bulunmak gere
kirdi. Yeni Hükümeti teşkil eden siyasi parti
ler gruplarının sözcüleri, reddedilen bütçede bü
yük ölçüde açık bulunduğundan, gelirin keza 
büyük ölçüde fazla tahmin olunduğundan bah
settiklerine göre programın; bu konular ve ted
birleri hakkında da bilgi ihtiva etmesi gerekir
di. Gerçekte bütçede açık var mıdır? Varsa 
miktarı nedir ve kapatılması için ne gibi ted
birler düşünülmektedir? Yeni vergi mi konula-
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çaktır? Mevcut vergi nisbetleri mi artırılacak
tır? Gider mi azaltılacaktır? Hangi konular
da ne miktar- azaltılacaktır? Yatırımlar mı 
kısılacaktır? Hangilerinden vaz geçilecektir? 
Programda bu soruların hiç birisinin cevabı 
yoktur ve programın Millet Meclisi Genel Kuru
lunda görüşülmesi sırasında da Sayın Başba
kan, bu soruların cevabının, getirilecek bütçe
nin görüşülmesi sırasında verileceğini söyle
mekle yetinmişlerdir. 

Sayın arkadaşlar; 
Geri kalmış, fakir düşmüş bir milletiz. Me

selelerimiz, dertlerimiz az değildir. Nüfusumuz 
hızla artmaktadır. Halkımızın hayat seviyesi 
düşüktür. Nüfusumuzun üçte ikisinin yaşadığı 
köylerimizden önemli bir kısmı okul ve öğret
menden, yoldan, içme suyundan mahrumdur. 
Orman içi köylerde yaşıyaıı vatandaşlarımızın 
sıkıntılı durumu ayrı bir önem taşımaktadır. 
Bu dertlerimizin giderilmesi, hiç şüphe yok ki, 
gerekli harcamaları yapabilmemize, bağlıdır, tş-
te bu gerçeği gördüğü içindir ki; Anayasamız, 
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmamızın plâ
na bağlanmasını emretmiştir. Gerçi, Anayasa
mızın emri olmasına rağmen plân ve plâna bağlı 
kalkınma ilk zamanlarda bâzıları tarafından 
yadırganmış ise de, bugün o yadırgama tama
men zail olmuş, artık, kalkınmamızın bütün 
ekonamimizi kapsıyan bir plânla mümkün ola
bileceği gerçeği herkes tarafından kabul edil
miştir. Bu itibarla, yeni Hükümet programın
da, plânlı kalkınmaya bağlı kalınacağından, sa
dece genel ifadelerle, bahsolunması asla kâfi 
değildir. Yürürlükteki 5 yıllık plânın ve onun 
1965 yılına ait programının benimsenilip benim-
senilmediğinden, benimsenilmemiş ise hangi 
kısımlarında ne şekilde değişiklik yapılacağın
dan da söz edilmtsi lâzım idi. Sayın Başbakan, 
programın Millet Meclisinde 2 gün süren görü
şülmesi sırasında bu konuyu da açık ve kesin 
bir şekilde cevaplandı rmamıştır. 

Sayın arkadaşlar; 
Süratle gerçekleştirmek zorunda olduğumuz 

ana meselelerimizden birisi de toprak reformu
dur. Tarım reformunun ayrılmaz, bölünmez 
bir parçası olan toprak reformunun gerçekleş
tirilmesini de Anayasamız emretmektedir. Nite
kim, Anayasamızın 37 nei maddesi aynen şöyle 
demektedir : 
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(Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini I 

gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter I 
toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçlariyle gereken tedbirleri alır. Kanun, bu I 
amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve çeşit
lerine göre toprağın genişliğini gösterebilir. 
Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahibolma-
smı kolaylaştırır. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya 
diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu I 
doğuramaz.) I 

Sayın arkadaşlar, toprağın daha verimli ola- I 
rak işletilmesi konusuna, sadece topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 
vermenin değil, aynı zamanda toprağın sulan
ması, çiftçinin işletme vasıta ve aletlerine, bol 
ve ucuz kimyevi gübreye, muhtacolduğu miktar- I 
da krediye kavuşturulması ve teknik bilgilerden 
de faydalandırılması da şüphesiz dilini bulun
maktadır. I 

Yeni Hükümetin, programında, toprak re- I 
formunu gerçekleştirecek olan ve Millet Meclisi
ne sevk edilmiş bulunan kanım tasarısının ele I 
alınacağından, umumi ifadelerle, bahsetmesi 
de kâfi değildir. Gerekli incelemelerin süratle 
yapılması suretiyle tasarının biran önce kanun
laşmasını sağlıyacak tetbirleri de söylemesi gc- I 
rekirdi. 

Sayın arkadaşlar; 
Hatırlarda olduğu üzere, 1963 yazında Köy 

Kanuniyle 4541, îdarei Umumiyei Vilâyat ve I 
Belediye kanunlarında sadece seçimlerle ilgili I 
olarak yapılan değişikliklerle mahallî idarelerin 
seçimlerinin yapılabilmesi mümkün hale getiril
miş ve 1963 Ekimin/de de seçimleri yapılmış idi. 

Mahallî idarelerin Devlet hayatımızdaki öne- I 
mini dikkatle göz önüne alan Anayasamız, bu 
idarelerin Merkezî İdare ile karşılıklı bağ ve 
ilgilerinin de düzenlenmesini ve bu idarelere 
görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanma
sını da emretmiştir. I 

Yeni Hükümet; programında, önemi aşikâr 
olan ve bugüne kadar gerçekleştirilememiş 
bulunan bu konuda ne gibi tedbirler almayı dü
şündüğünü de açıklamamıştır. 

Sayın, arkadaşlar, 
Yeni Hükümet, programında, Millet Meclisi

ne sevk edilmiş bulunan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Teşkilât Kanunu, Diyanet İş- J 
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leri Reisliği Teşkilât Kanunu, Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanunu, Konut Kanunu, Gecekondu
lar Kanunu, Turizm endüsrisini teşvik Kanunu, 
Turistik bölgeler Kanunu, Turizm Büro ve se
yahat acentaları Kanunu, Millî parklar Kanunu, 
Emlâk Yergisi Kanunu, Kara avcılığı Kanunu, 
İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu gibi süratle 
çözüm bekliyen önemli meseleleri tanzim ede
cek kanun tasarıları hakkındaki görüşünün ne 
olduğunu da açıklamamıştır. 

Keza programda, madenlerimizin değerlen
dirilmesi ve petrol gibi çok önemli konular hak
kında da hiçbir şey söylenmemiştir. 

Sayın arkadaşlar; 
Tasarruf bonoları bir zaruretin ifadesi ola

rak ihdas edilmişlerdir. Memleketimizde bir 
vergi ziyaı bulunduğu da bir gerçektir. Yergi 
ziyanım vatandaş haysiyetine zarar getirmiye-
eek usullerle fakat mutlaka önlenilmesi zarureti 
de aşikârdır. Servet beyanı, gider beyanı ve 
vergi açıklamaları bu zaruretle ortaya konul
muş bulunan tedbirlerdir. Yeni Hükümet prog
ramı ; geçmişte, Adalet Partisinin bir kısım 
organları ve bir kısım mensupları da dâhil ol
mak üzere, bâzı kimseler tarafından münaka
şası yapılmış bulunan ve münakaşalı halini ha
len de muhafaza eden tasarruf bonoları, servet 
ve gider beyanları ve vergi açıklamaları konu
ları hakkında da sâkittir. Yatırım yapmaksı
zın kalkınmadan, gelir sağlamaksızm ve tasar
ruf yapmaksızın da yatırımdan söz açılamıya-
cağına göre bu sükût, zihinlerde haklı olarak 
şüphe, en azından tereddüt doğurmaktadır. Dev
let hayatında bu kadar önemi bulunan konular 
hakkında vatandaşta şüphe veya tereddüt bı
rakmamak, Hükümetlerin elbette başta gelen 
vazifeleri arasındadır. Bu sebeple, Sayın Baş
bakandan, programda açıklanmamış bulunan 
bu konuları huzurunuzda açıklamasını da rica 
edeceğiz. 

Sayın arkadaşlar, 
Hükümet programında yer alması lâzım ve 

faydalı bütün bu konular hakkında programın 
meskût bırakılması, yeni Hükümeti kuran 
siyasi partilerin, (hele bir Hükümeti istifaya 
mecbur edelim, yapılacak işleri ondan sonra gö
rüşür ve kararlaştırırız.) diye teşebbüse geç
tikleri ve Hükümet programının kaleme alındığı 
anakadar da o konular üzerinde hiçbir ka-
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rar ve mutabakata varamadıkları endişesini do
ğurmaz mı1? 

Sayın arkadaşlar, 
Yeni Hükümete Adalet Partisinin Lideri 

şahsan katılmış fakat Cumhuriyetçi Köylü Mil
let, Millet ve Yeni Türkiye Partisi liderleri 
şahsan katılmamışlardır. Halbuki, koalisyon 
hükümetlerine, koalisyonu teşkil eden siyasi 
partilerin liderlerinin katılmaları asıldır. Bu 
hal, sözü edilen 3 siyasi parti liderinin, yeni 
Hükümetin başarısından daha kuruluşunda en
dişe ettikleri ve şahıslarını muhtemel yıpranma
lardan korumak istedikleri gibi bir zan uyan
dırmazım ? 

Sayın arkadaşlar, 
Yeni Hükümete katılan siyasi partilerden bi

risinin lideri tarafından 1 Mart 19C5 günü Mil
let Meclisinde yapılan açıklamaya göre elciler, 
valiler, müsteşarlar, umum müdürler, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı kurumlar, 
Fiskobirlik, Çukobirlik Umum Müdürleri, ida
re meclisi azaları, Ankara, İstanbul ve İzmir 
Emniyet müdürlerinin tâyin, nakil ve emekli
lik dışında, vazifelerinden uzaklaştırılmaları 
hakkındaki işlemlerin yapılabilmesi, bir komi
tenin kararına bağlı olacakmış. Komite de, 
Hükümete katılan 4 siyasi partiye mensup Ba-
kanlararasmdan birer bakan tefrik edilmek su
retiyle 4 bakandan teşekkül edecekmiş. O halde, 
komiteyi teşkil eden 4 bakana. Hükümetin söy
lenilen tasarrufları bakımından mensubolduk-
ları siyasi partilerin mutemet bakanları denile
bilir. 

Bilindiği üzere Anayasamız, yasama yetkisini 
Türkiye Büyük-Millet Meclisine, yürütme görevi
ni Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kuruluna ve yar
gı yetkisini de bağımsız mahkemelere vermiş, bu 
yetkilerin devrini kesin olarak yasaklamış ve Ba
kanlar Kurulunu, Hükümetin genel siyasetinin yü
rütülmesinden Meclise karşı birlikte sorumlu kıl
dıktan başka, her bakanı, kendi yetkisi içindeki 
işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemle
rinden ayrıca sorumlu saymıştır. 

Potokolün halk efkârına bidayeten aeıklanmı-
yan bu hükmüne göre Bakanlar Kuruluna katıl
mış olan sorumlu Başbakan ve bakanların yukar
da sözü edilen, belli ve sayılı konulara ait tasar
rufları, Hükümeti teşkil eden siyasi partilerden 
gelecek işaretlerle önlenebilecek veya işaretlere 
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göre yapılacaktır. Bakanları Hükümete katılan 
siyasi partiler seçtiklerine ve mutemet bakanlar 
diyebileceğimiz bakanları da Hükümete katılan 
siyasi partiler kendi bakanları arasından tefrik 
edeceklerine göre, Hükümeti teşkil eden siyasi 
partilerden gelecek işaretlerin doğrudan doğruya 
gelmesiyle o siyasi partilerin mutemet diyebile
ceğimiz bakanları vasıtasiyle gelmesi arasındaki 
farkın hiçbir önemi yoktur. Yürütme görevinin, 
belli ve sayılı konulara münhasır dahi olsa, bu 
suretle Bakanlar Kurulu dışında, Hükümete katı
lan siyasi partilerden gelecek işaretlere göre yü
rütülmesi, asla caiz olamaz. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başka
nı, sayın üyeleri: 

Biz, muhalefetin de iktidar gibi görevleri ve 
sorumlulukları olduğu, iktidarın da muhalefet gi
bi Anayasa ile sınırlı bulunduğu, Anayasanın 
tanıdığı hak ve hürriyetlerin Parlâmento çoğun
luğu tarafından ihlâl edilemiyeceği ve (Millî, 
demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti düzeni
nin) Türk milleti için-.vazgeçilmez bir düzen ol
duğu kanısındayız. Milletçe kalkınmamız için 
yenmeye mecbur olduğumuz güçlükleri iktidar ve 
muhalefet olarak, siyasi partiler olarak, Türk 
vatandaşları olarak ancak bu düzen içinde el, gö
nül ve güc birliğiyle yenebileceğimiz inancında
yız. 

Biz, bize düşen vazifeleri, iktidar veya muha
lefette fakat mutlaka bu kanı ve inanç içinde 
yapmaya devam edeceğiz. 

Hepinizi en derin saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ihsan Hâmit Tigrel ko
nuşmaktan vazgeçmişlerdir. Ondan sonra sırada 
bulunan Sayın Hüsnü Dikeçligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, 4 ncü Koalisyon Hükümeti ku
rulmuştur. Şayet halkımızı dinliyecek olursak 
bu Hükümet kuruluşunun halkın üzerinde bâzı 
tesirler yapmış olduğunu görürüz. Erkilet'in 
Dağdağı köyünden bir köylü arkadaşımızla bir ko
nuşmam oldu. Radyoyu dinledim, Hükümetin 
düştüğünü, efendice çekildiğini duydum, diyor. 
Akabinde yeni Hükümet kurulduğunda, kendi 
kendime «Halı işte şimdi demokratik rejim esas
lı bir şekilde gelişecektir» dedim diyor. Şimdi, 
hem bundan önceki iktidarın ve hem de dolayısiy-
le Dördüncü Hükümetin kurulması hakikaten 
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halk psikolojisi bakımından bir ehemmiyeti haiz
dir. Bunda, memleketimizde demokratik nizamın 
gelişeceğine dairdir, sevinçler kaynağı vardır, biz
ce. Bu bakımdan bizim Hükümetin kuruluşunu 
halk psikolojisi bakımından ehemmiyetle takibet-
memiz lâzımdır. Halkımız üzerinde demokratik 
nizamın gelişeceğine dair iyi bir işarettir ve bu 
bakımdan memnuniyet vericidir. Nitekim, Sena
tonun ağırlığına yakışır bir şekilde muhalefette
ki arkadaşlar da samimî tenkidler yapmakta ve 
bu durum efkârı umumiyenin gözünden kaçma
maktadır. Ben bundan sonra da bunun böyle de
vam edeceğine kaaniim. Çünkü, bir hizmet yarı
şının içinde bulunuyoruz. Aynı zamanda bâzı 
söylentiler de oluyordu, bu mevzuda. Bu söylen
tiler, bizce varit değildi ama, ne de olsa Türk 
Milletinin içtimai bünyesinde rahneler açmak is-
tiyen bu durum memleketimizin düşmanları ta
rafından çıkarılıyordu. Fakat Türk Milletinin 
tarihi boyunca verdiği söze liyakatle, ehemmiyet
le vefa hissi ile sadık kalmış olan Türk ordusu
nun demokratik idare inancına olan basiretli tu
tumu bu mevzuda milletimize bir ferahlık getir- I 
mistir. Bütün dâvalarımızda milletle ordunun 
samimiyetle kucaklaştığı gibi bu değişimde de 
tekrar samimiyetle kucaklaşmışlardır. Ve böyle- I 
ce Türk milletine karşı ordusunun tarihte göster
diği vefaya, sadakate bir defa daha şahidolmuş 
oluyoruz ve görüyoruz ve görülecektir de. Bütün I 
tarihi boyunca Türk Ordusu, Türk Milletinin 
bekası, gelişmesi ve istiklâli için kan akıtmış ve I 
bu davranışları muazzam bir öğünme vesilesi ol- I 
muştur. I 

Bu bakımdan da ben iyi karşılamaktayım. 
Hükümet Programında bilhassa Anayasamızın 
icabı olara'k Atatürk ilkelerine temas edilmekte I 
sonra 27 Mayısa sadakat prensibine... Arkadaş
lar, her millet tarihinde birçok (badireler geçirir. I 
Ama şunu samimiyetle itiraf edelim ve söyliye-
lim ki, bizim tarihimizde geçmiş olan 27 Mayıs 
'ihtilâli diğer ihtilâllerle kıyaslanamıyacak kadar I 
arızasız geçmiştir. Ve nihayet Dördüncü Hükü- I 
met de bu prensiplere sadakatini belirtmiştir. I 
Yani ona ittiba etmiştir. Şimdi, böyle bir çekiş
meli hava, bu Dördüncü Hükümetin kurulması I 
ile ortadan kalkmış bulunuyor. Demek ki; sen, I 
27 'Mayıs'in karşısmdasm, ben onu benimsiyo- I 
mm, filân diye Türkiye'nin içinde bulunan ce- I 
kişmeli bir hava da ortadan kalkıyor. Ve bu du
nun içtimai nizam bakımından bir ehemmiyet | 

I taşıyor. Hükümet Programında buna yer vermiş
tir. Elbette verecektir. Anayasa bakımından 
memnuniyet vericidir. Arkadaşlarım, Türk Mil
leti de biliyor ki, Türkiye'nin tealisi bakımından 
Hükümet buna sadık kalacaktır. Hiçbir endişesi 
de yoktur. Esasen asıl olan vatana hizmettir. 

Muhterem arkadaşlar, Atatürk ilkeleri, haki
katen biraz evvel arkadaşlarımızın da tebarüz 
ettirdikleri gibi; millî mücadele, istiklâl mücade
lesi Türk milletine malolmuş birer mücadele ör
nekleridir. Bugünkü nesil hakikî bir Atatürk 
neslidir. O devirde yetişmiştir. Onlar da elbette 
Atatürk ilkelerine aykırı düşünmiyeceklerdir. 
Yalnız memleketimizde iç nizamı bozan bâzı çe
kişmeli hâdiseler oluyor. Hükümetin bütün has
sasiyetiyle bu meseleler üzerinde durmasını, Ata
türk ilkelerinin şuraya buraya çekilir bir hale 

I gelmekten kurtarılmasını, hattâ ve hattâ bunla
rı ilim ışığında (bir prensibolarak vaz'etmesini ve 

I bir ilmî heyet tarafından kemali ciddiyetle ele 
almasını istirham ederim. Mahmut Kaşkarlı'nın 
Divan-ı Lügati Türk'ünde inkılâp köpekleşme 
mânasına alınır. İnkılâp. Bunun aslı inkılâptır. 
inkılâp, yenileşmedir. O halde Türkiye'de bunu 

I şuraya, buraya çekme gibi bir hareket olmamalı
dır. Atatürk devrimleri yeni medeniyete uyma
dır. Bakınız inkılâp değil, inkılâptır. Mahmut 

I Kaşkarlı'nın Divan-ı Lügati Türk'üne... 
I Şimdi muhterem arkadaşlarım, Atatürk'ün 

I devrimlerini bilhassa iki eser ortaya serer. Biri-
I si Recep Peker Beyin «İnkılâp Dersleri» adlı ese-
I ri, diğeri de Mahmut Esat Bozkurt'un «Atatürk 

ihtilâli». Maalesef bugünün çocukları bunları 
okumaktan mahrumdur. Çünkü, piyasada yoktur. 

I Ve bunların Yeni Hükümet tarafından bastırıl-
I masını ve bastırıldıktan sonra hakikaten bunlar 
I hakkında yeni neslin etraflı bir fikre sahip kılın

masını istirham edeceğiz ve diliyeeeğiz. Muhte
rem arkadaşlar, hakikaten Atatürk devrimleri 

I .bir memleketin hayatında kalbul edilmesi lâzım-
I gelen icabatlarındandır. Ama bununla beraber 
I bu da tetkik edildiği vakit görülür ki, devrimler 
I bir memleketi soysuzlaştırmıya değil, hakikî bir 
I hamle ruhu ile, ileriye doğru götüren mesel el er-
I dir. Nitekim Atatürk'ün şu vecizesi devrimleri 
I hakkında bize geniş bir fikir verebilir : «İstiklâli 
I tam denildiği zaman; bittabi malî, iktisadi, fikrî, 

askerî, harsî ve ilâ... her hususta istiklâli tam ve 
| serbesti demektir.» Şimdi Atatürk'ün şu vecizesi 
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üzerinde hassasiyetle durduktan sonra bir nokta
ya dokunmak istiyorum; nitekim Hükümet Prog
ramında da bir iktisadi hamleden bahsediliyor. 
Bence yapılacak devrim, Türkiye Cumhuriyetinin 
topyekûn iktisadi hamle yapması keyfiyetidir. 
Sanayi bakımından, malî güç bakımından bu ik
tisadi istiklâliyetin bizatihi içinde bulunmalı ve 
bunu millete mal etmelidir. Olur olmaz bir şekilde 
millete maledilmediği takdirde bu olumlu bir ha
reket olmuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde bir 
çekişme konusu da aşırı sağ ve aşırı sol cereyan
ları meselesidir. Elbette ki herşeyin ortası iyidir. 
Hassasiyetle Hükümet buna eğilmiştir. Ama bu
nunla birlikte bundan önceki Hükümet program
larında olduğu gibi bunda da bu sağ ve sol me
selesinin hududu çizilmemiştir. Onun için Türki
ye'de bâzı fikir çekişmeleri oluyor ve haksız ye
re memleket çocuklarını birbirine bühtan ediyo
ruz. Ortada olanlar da bundan parsayı topluyor
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, benim kanaatimce 
aşın sol, Türkiye'nin istiklâline halel verici ve 
Türkiye'nin köklü meselelerini devirici ve tam 
mânasiyle başka bir millete peşkeş çekici mâna-* 
daki hareketlerdir. Ama, fikir hayatında bir de 
bakıyorsunuz ki bizler petrol mevzuunda petrol 
oturumlarına gidiyoruz, bu oturumlarda Türk 
petrolleri miliîlesirse şöyle olur, diyoruz. Bu gi
bi düşüncelere de derflıal aşırı sol damgası vur
mak da doğru değildir. Onlar Türkiye'nin ikti
sadi yönden kalkınmasını o taraftan görüyorlar. 

Bir de aşırı sağ meselesi ortaya çıkıyor. 

Arkadaşlar, bence Türk Milleti tarihi bo
yunca aşırı sağcılıkta bulunmamıştır. Bu büh
tanlar bize hariçten geliyor. Bana mahkemelerin 
kararı ile mahkûm olmuş ve ırkçı diye tavsif 
edilen bir insan gösterebilir misiniz? Yoktur. 
Türk Milleti bir zenciyle hattâ hizmetcisiyle ye
mek yer, ve bir kardeşiyle hemdem olabilir. Bu 
islamî Türk ruhuna aykırıdır, olamaz. Ve bu gi
bi durumlarda dış düşmanlarımız bâzı çekişme
ler yaratıyor ve memleket çocuklarını birbirine 
düşürüyor. İstirham ederim, buna karşı uyan
mamız lâzımdır. Bence bize bunları isnadetti-
ren milletler de vardır. Meselâ; Rusya bugün 
Baserabya'dan alıyor, Sibirya'ya sevk ediyor Türk 
Milletinin nesilleri arasında ayrılıklar çıkıyor; 
Ahmetof, Mehmetof diye isimlerini değiştiriyor. -
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Amerikalı dostlarımızda da zenciler meselesi 
meydanda. Camiler yıkılıyor, liderler öldürülü
yor. Bizim tarihimizde böyle bir vaka, böyle bir 
olay olmamıştır. O halde, Hükümet programına, 
aldığı mesele gayet yerindedir. Ve bilhassa ka
nunların ışığı altında buna dikkat etmeli; mem
leket çocuklarına daimi surette «Sen susun» di
ye aşırılıkla itham edilmemelidir. Bu tutum, 
millî hareketleri ve, millî gelişmeleri önlüyor. 
Bu hakikaten Atatürk ilkelerine tamamen ay
kırıdır. Çünkü Atatürk, herşeyden önce millî 
olmak damgasını Türkiyeye vurmuştur. Bir ko
ğuşu ziyaretinde bir subayın «Bir Türk 10 Düş
mana bedeldir» sözüne karşı subaya «Hayır Bir 
Türk Dünyaya bedeldir» deyimini oraya yazdır
mıştır. 

Avrupa'nın medeniyeti karşısında Türk mil
letini aşağılık duygusuna düşürmeden hamleci 
bir ruhla sıçrama yaptırmak için millî şuuru 
aşılamamız lâzım. Maalesef bu şuurumuzu yi
yorlar ve yemekte devam ediyorlar, memleke
tin çocuklarına bühtanda bulunmak suretiyle. 
Ve arkadaşlarım Türk Milleti Müslümandır ve 
Müslüman kalacaktır, mutlaka. Ama yine islâ
miyet aşırılığın aleyhindedir. Ve aşırılığı ka
bul etmez. Hiçbir din yoktur ki, bütün dinleri, 
kitapları kabul etsin, Peygamberlere hak tanısın. 
Tanır ama bunun yine zorla zor meselelerle, zor
lukla önüne geçilmez. Maalesef hükümetler bazan 
tesirde kalabiliyor, tesirli olabiliyor. Hükümetin 
icraatı, vazifesi, onun bilhassa halkı tenvir et
meli, irşadetmek ve aynı zamanda zorla değil 
de ehlicilikle yola getirmek. Eğer zor olursa 
vaktiyle Hindistan'da olduğu gibi Beydeba hay
vanları konuşturmuştur, hayvanlar konuşmuş-
tui', hayvanlar konuşturulur yine insanlar ko
nuşmayınca. Ve yine Lâfonten gibi o zulüm 
devirlerinde fikir istibdadı devirlerinde yine 
hayvanlar konuştuturulur. Konuşma ise insan
lara mahsustur, fikir yoliyle, kanun yoliyle, ir
şat yoliyle bu meseleler halledilebilir. Ve aynı 
zamanda hüküm giymemiş insanlara da bu dam
gayı vurmak lâzım... Yok, bu olmaz. Millî Eği
tim Bakanı burada yok. Beraat etmiş mahkeme 
karariyle, hiçbir şey olmadığı takdirde vazife
sine döndürülmiyen Türkiye'de öğretmenler 
vardır, ne imiş? Aşırı sağcı imiş, bilmem ne 
imiş. Yok öyle şey. Bir Hükümet" düşününüz, 
mahkemenin verdiği kararlara ittıba etmiyor, 
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hürmet etmiyor. Böyle olmaz arkadaşlar. Ve I 
Dördüncü Hükümetten beklediğimiz bilhassa 
programda olmıyabilir, mesele samimiyetle ken
disinin Hükümet olarak mahkemelerin verdiği 
kararlara ittıba etmesi ve dolayısiyle samimi
yetle meselelere eğilmektir. Biz bunu bekliyo
ruz vo beklemekteyiz. Onun için muhterem ar
kadaşlarım, bilhassa Hükümetin Programına 
bunu almasını memnuniyetle karşılarız. Fakat 
bunun sınırını da çizmesini arzu eder ve arzu
lamaktayız. 

Arkadaşlar işçi meseleleri, bizim içtimai 
yönden ele alınmış, alınmaktadır. Yalnız ben 
şuna kaaniim ki, yine burada iş Hükümete düş
mektedir. Sayın Bülent Ecevit Avrupa seya
hatinden döndükten sonra bir rapor hazırla-
mıştıi'. 3? 

Hollândalı fabrikatörün bizim işç'lerimiz 
hakkındaki şu deyimini okuyacağım ondan son
ra fikrimi arz edeceğim. -Türk işçileri verimli» 
dikkatli, disiplinli, nazik insanlar. Gerçek 
âmirlerinin kim olduğunu bilmek istiyorlar. 
Birkaç kişiden talimat almak hoşlarına gitmi
yor. içkiye pek az para harcıyorlar. Çok para 
biriktiriyorlar, adalet duyguları çok kuvvetli, 
bir söz verilince o söze güveniyor ve sözün tu
tulmasını bekliyorlar. Kendileri de verdikle i 
söze bağlı kalıyorlar. Bu bizim Türk işçisinin 
mütemadiyen hükümetler muvaffak olamayın
ca kötülediği Türk halkının panaroması Avru
pa devletleri tarafından çizilmiş. Eski müsteş
rikler de Türk halkı hakkında gayet iyimser 
lâflar söylüyor. Şimdi arkadsş^r, Çalışma Ba
kanlığının Hükümet muvaffak olması için elin-
leki malzemeyi bilmesi lâzımdır. Bu memlekette 
gerici deniler. cahil denilen, bilgisiz demletti 
Amadolunun muhtelif yerinden Avrupaya g"len 
işçilerin bütün işverenler tarafından övü1 dü
ğünü ve aynen bu beyanda bul mduklırı mey
dandadır. O halde sistemlerimiz bozuk. Hükümet 
programı da buna eğiliyor. Diyor ki, bundan 
sonra işverenlerle işçilerin karşılıklı haklan 
meselesine eğılinecektir. Fakat arkadaşlarım esas 
burada idare mekanizmasını ele almak, kurmak 
ve Türk işçisini medeni hale get'rmek lâzımdır. 
Mesele onda, değer onda ve bundan sonra hususi 
sektörü de bu yönde terbiye etmek lâzımdır. 
Yalnız onda değil, onlar da terbiye edilecek, 
Devlet iktisadi teşebbüsleri bu yönde onlara 
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önderlik edecektir. Bir fabrikanın içinde çalışan 
işçi onun kazancını biliyor. Ne kadar kazandı
ğını kâr ettiğini. Fakat düşük bir yevmiyeyle 
çalıştığı takdirde elbet isyankâr olacaktır, ve
rim azalacaktır. O bakımdan tahmin ediyorum ki 
içtimai yönden Hükümet programında yer 
aldığı gibi bu meselelerin üzerine eğilecektir. 
Eğilmesi iktiza eder, artık insanı insan olarak 
kabul etmek lâzım, insan ruhunu bütün yön
leriyle ele almak lâzımdır. Yoksa güzel kolaylık
la bulunamıyacatır. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız iktisadi kal
kınma için Devlet dairelerinin de alabildiğine 
genişlememesi icabeder. Bendeniz bundan ev
velki konuşmalarımda da fuzuli kuruluşların 
aleyhinde bulundum ve bundan sonra da bulu
nacağım. Meselâ, şu Köy işleri Bakanlığım ten-
kid ettim, iktisadi refah ve iktisadi geliri ar
tırmadan namütenahi Hükümet dairelerinin 
bu şekilde genişlemesine ta aftar o'madım ve 
olmamaktayım da. Türkiye bir memur Devleti 
olmaktan çıkmalıdır ve bütçe alabildiğine geniş
leyen cari harcamalardan kurtarılmalıdır. Bu
nun çaresi kifayetli elemanlarla kifayetli iş 

»görmektir. Hükümetin programında bu husus 
yer almıştır. Ama bununla (beraber şunu kabul 
edelim ki Tanzimattan bu yana tutumumuz yan
lıştır. Avrupa'ya gönderdiğimiz insanları Tür
kiye'ye geldikten sonra ihtisaslarına uygun bir 
yere oturtmuş değiliz ve oturtamıyoruz da. Onun 
etrafındakileri de öyle yetiştiriyoruz ve o şe
kilde bırakıyoruz. Maalesef bizde hükümeier 
kurulurken ihtisasa yer vereceğiz dedikleri hal le, 
bu vaitlerini yerine getirmemişlerdir. Memle
ket için tek çıkar yol ihtisasa yer vermektir. 
ihtisas meselesi Avrupa görmüş ve gelmiş in
sanları yerlerine oturtmakla mümkün olabilir. 
Onun için hükümetin ihtisasa yer vereceğiz, de
ğer vereceğiz sözü bence en büyük ferahlık ola
rak kabul edilmelidir. Bundan sonra yetişen 
kabiliyetlerin yerine oturmalı ve bir yaran me
selesi olmaması en büyük temennidir. 

Arkadaşlar, memurların yerinden oynatılma-
ması hususuna demokrasimizin gelişmesi bakı
mından Hükümet programında temas edilmiş. 
Hakikaten memur artık bir partinin malı olma
malıdır. Hükümet gelip gidecektir. Kendisinin 
baki olduğunu ve vazifesinin tam mânasiyle 
bir hizmet ifası olduğunu kendi vicdanında 
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hissetmelidir. Sayın Suad Hayri Ürgüplü Hü
kümetinin böyle bir konuya temas etmesi Tür-
kiyemizde gerçekten bir demokrasinin yerleş
mesi bakımından büyük bir vaiddir. Ama bu
nunla beraber vazifesinin dışında olan ve vazi
fesini bihakkın yapmıyan insanlar üzerine de 
eğilmek icabeder. Biz Hükümete şu bakımdan 
yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Yalnız bi
zim Hükümete şu bakımdan yardımcı olmamız 
lâzım. Ama, biz de haksız meseleleri ille yapıl
sın diye siyasiler düşünüyorlarsa ve onun kar
şısındaki memurdan, Hükümetten bunu isterse 
memur da bizar kalır. Hükümetin böyle sami
mî bir isteğine ve tebarüzüne parlömanterlerin, 
siyasilerin elbette yardımcı olması iktiza eder. 
Bizim yardımımızla da bu Türkiye gelişir. Ama 
filân memur böyleymiş, filân memur şöyley-
miş dediğimiz takdirde bu da olmaz. 

Arkadaşlarım, son sözümü kültür temasları
na hasredeceğim. Vaktimiz de zaten geçti. El
bette dostluk şarttır. Milletler dostlukla geçi
nebilir. Düşmanlık hiçbir şey kazandırmaz. Yal
nız, dostlukların, bilhassa iktisadi sahada ol
ması yerinde olabilir. Tarimiz boyunca biliriz 
ki, kuvvetli kültürler zayıf kültürleri her za
man için inhisarı altına almıştır. Büyük balık
ların küçük halikları yediği gibi. O bakımdan 
diğer milletlerle dost olurken bilhassa önce 
kültür dostluğuna gitmekten ziyade iktisadi, 
teknik dostluklara doğru gitmek iktiza eder. 
Şu parlâmentoya geldiğimizden bu zamana ka
dar biz Orta - Doğu îslâm memleketleri siyase
tini benimsiyoruz ve onu dile getiriyoruz. Bun
dan evvelki Hükümet bu mevzu üzerine eğil
diği gibi, bugünkü Hükümette programında 
yer vermiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, hiç bir millet bizini 
millet kadar tarihin mirasını yememiştir. Ve 
bizimle dost olan, bizimle kader birliği yap
mış olan ve uyanan islâm alemiyle çok sıkı 
dostluk yapmak ve oralara göre hariciyeci ye
tiştirmek bu dördüncü Hükümetin vazifesi ol
malıdır. Buna da böylece temas ettikten sonra 
bütün arkadaşlarım gibi vatan ve milletin selâ
metine çalışan Senatomuzun bir ferdi olarak 
4 ncü Hükümete muvaffak olmasını, vatan ve 
milletimize faydalı olmasını Cenabı Allah'tan 
niyaz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

3 . 3 . 1965 O : 1 
BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Konuşmaların 15 dakika olarak kabulünü 

arz ve teklif ederim. 
Mehmet Ali Demir 

Tunceli 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

Sayın Sıtkı Ulay, buyurunuz. 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar

kadaşlarım, iki gün evvelki Millet Meclisi Prog
ram görüşmelerinin bâzı celselerini dinledikten 
sonra, geçici de olsa insanın biraz üzüntü ve 
ümitsizliklere kapılmaması maalesef elden gel
miyor. Temenni olunur ki, Yüksek Senatoyu 
bir komedi tiyatrosu artistlerinin güldürme 
yansı haline sokmaktan biz sakınalım ve ar
kadaşlarımız sakındılar. Çünkü, bu gibi haller 
Sayın Fahri özdilek'in de buyurdukları gibi, 
millet nazarında Büyük Meclislere olan güven 
ve itimadı gölgelendirici hallerdir. 

Hükümet programı hakkında çok şey konu
şuldu. «Gerçi hayide suhân, merdî suhândana 
yakışmaz» derler ise de, iyi niyetli temenni ve 
uyarmaların faydadan halî olmıyacağı mülâha-
zasiyle huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Böyle, Sayın Alican'm Millet Meclisinde de
diği gibi, «cidden, bir dönüm noktasına 'gelmiş 
bulunuyoruz.» Ancak, bu «dönüm noktası» 
onun anladığı mânada değil, bizim anladığımız 
mânasiyle artık herkesin arka işlerini, arka he
saplarını bırakarak; bugün ve yarın işin için
de olanları maksat ve gayeleriyle açık ve sami
miyetle ortaya döküp, açıklık içinde bu döne
meci dönme noktasıdır. 

Bu sebeple millet önünde cesaretle ve bü
tün çıplaklığı ile bence, konuşmak lâzımdır. 
Bugün, gerek siyasetimke ve gerekse sosyal 
demokrasimize müessir olma ve onun istedikle
ri istikamette yöneltme çabasında bulunan 
oyuncuların faaliyetlerini görmemek; hele, gö
rüp de göz yummamak bence asla mümkün de
ğildir. Türkiye'nin sancıları da budur ve er geç 
bunlar aydınlığa kavuşarak eminim ki, zafere 
ulaşılacaktır. 

Bu sebeple, Hükümet pragrammda şayanı 
şükran görünen aşın sağ ve sol ile beraber; 
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acaba, atom devrinin icaplarına uygun olarak 
daima göhek yerlerde, merkezde, yükseklerde, 
üst kademeleri avlamakta olan gizli teşekkül
lerle ve yer altı çalışmalariyle de sağ ve sol gi
bi derinliğine ve genişliğine bir mücadele açı
lacak mıdır"? Bekliyoruz, memnun olmak isti
yoruz. Bulanık havadan istifadeyi fırsat bilen 
muayyen zümre çıkarcıları, petrol kıraHarı ve 
ortakları, yol kıralları, şeker ki rai]arı hepsi 
fikir, etmek ve paralariyle ve bu para güçleriy
le gayrimesul insanlar olmalarına rağmen sak-
lanmıyacak derecede, dün okluğu gibi, maale
sef bugün de sahnededirler. Biz, kimsenin şah
sını asla hedef almıyoruz, arkadaşlar. Ve alma
yız da... Ancak, bize göre plânı kabullenip de, 
plâna dayanan bütçeyi ret maskesi altında Hü
kümet düşürme, hem yanlış, he misabetsiz ve 
hem de ideâl demokrasimizin geleceğine iyi ve 
hüsnüniyetli örnekler vermekten uzaktır. 

Sayın Hükümetin takdim etmiş olduğu 
rırogram güzel, süslü ve vaitkâr Közlerle cid
den tebessüm ettiricidir. Fakat, cümlenin şu 
tenkidine mâruzdur ki, zaman ölçüsüyle ahen
gi biraz düşündürücüdür ve inandırıcı olmak
tan bu sebepten dolayı uzak kalıyor. Program 
hakkındaki ifadeler için Sayın C. H. P. 11 bâzı 
arkadaşlar «bu, bizim programımızın müsfette-
sidir» dediler diyorlar. Burada onlarla, asla 
hemfikir değilim. Hiç bunu kabullenmiye kalk
masınlar; çünkü, bu umdeler Sosyal Demokrat 
Partinin bariz um delendir. (Sağ sıralardan 
«bravo» sesleri ve alkışlar) Bu programda şüp
he ile karşıladığımız ve açıklanmasında fayda 
gördüğümüz hususlar şunlardır, arkadaşlar. 

İleri Türkiye'mizin geleceği ile ilgili petrol 
mevzuu, yer altı servetlerimiz - herkes buna 
dokunuyor, bir mânası var - madenlerimiz ve 
bunların bâzı yabancı şirketlerce kapitilâsyon-
vari istismarını önleyici tedbirler Hükümet 
Programı içerisinde var mıdır veya bu fikirle
rin içinde meknuz mu bulunmaktadır? Memle
ketin tabiî kaynaklarının içten ve dıştan istis
marına millî irademiz şüphesiz ki, asla imkân 
vermez. Ve Hükümetlerimiz de bu fırsatı ina
nıyorum ki, verdirmiyeceklerdir. Çünkü, bun
dan sonraki gelmiş olan, gelecek olan Hükü
metler azınlık menfaatlerini koruyucu Hükü
metler olmaktan daima uzak kalacaklardır. Bu
na inanmak istiyoruz. 
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Bizim programımızdaki «milliyetçi gençlik 

yetiştirme» sözünün yeni doğacak çocuklarla, 
ilk okul çağındaki gençlerimize aidolduğu ka
naati vardır. Arkadaşlarımız, teşkili mutasav
ver komitenin ittihadı Terakkinin merkezi 
umumi sistemine müşahabetini, arkadaşlarımız 
darılmasmlar, evvelâ biz ortaya attık. Bundan 
maksadımız; mutlaka budur, böyledir, diye de
ğil, sırf şüphede kalan endişelerimizi izale et
mek için... tzah edilirse, tescil edilirse, sebepsiz 
inatçı ve bozguncu insanlar değiliz. Gayemiz. 
şüpheleri aydınlatmak ve vuzuha kavuştur
maktır; ve esasen. Sayın Hükümetin va
zifesi de, elbette ki, 'budur. 

Arkadaşlarım, bizim halisane uyarmaları
mıza çatma durumunda olan ve bu meyanda işi 
daha da ileriye götürerek nevi şahsına mahsus 
bâzı demokrasi fedaileri maalesef türemiş bu
lunuyor. Ve bu mücadeleyi karşılıklı devam et
tirmek çabası ile - ki, biz arzu etmiyoruz, ar
tık - Millet Meclisinde çle yürütmek sevdasına 
düşüyorlar. Bunları, 27 Mayıs'm getirdiği ile
ri, demokratik Devlet anlayışının kurulmasın
da, kişi hak ve hürriyetlerinin eksiksiz olarak 
tahakkukunda görünür müspet bir rolleri ol
madığı halde yalnız, demokrasinin nimetlerin
den istifadeyi fırsat bilip, bir iptidai cüret gös
terisi içinde kimseyi şereflerinin gölgesine da
hi lâyık görmemektedirler ki; muhterem arka
daşlarım »bu, çok 'gülünçtür. Biz, hayallere de
ğil, ancak mevcudoiau şeylere erişmeye çalışı
rız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu uyarma neden 
ve nereden geliyor, bu uyarmanın maksadı ne
dir? Bâzılarının anladığı gibi; biz, kimseye ha
karette bulunmak, kimseyi her hangi bir suiis
timalle suçlandırmak, kimseyi «sen, şu devlet
ten, bu devletten para aldın» demek mânasını 
gütmüyoruz. Hâdiseleri sıra ile takip ve birbi
rine bağlayıp, milliyetçi hislerle gelecek için 
duyduğumuz üzüntü ve ıstırabı belirtmek ve 
aydınlatmak için yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, cereyan eden olay
ları tarafsız bir gözle tetkik edecek olursak, 
şüphem olmaz ki, benim gibi, herkeste de bâzı 
tereddütler belirebilir. Bir petrol kanunu, bir 
yabancı sermayeyi teşvik kanunu ile safiyane 
ve halis tutumlar maskesi altında - belki de 
safiyane olabilir - daha evvelden bir kapitülâs-
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yonlara müşahaıbet başlangıcını hissetmiyor- ı 
muyuz? Onu edenler var. Toprak kanunu, kim 
ne derse desin ve hangi tesirle olursa olsun Mec
lislere kadar geldiği halde, bir türlü çıkarıla-
mıyor. Bunun sebeplerini hepimiz bilmiyor mu
yuz? Ve çıkarılsa da, bir zirai reform hüviyeti
ni alması için, hüsnüniyet sahibi olanlardan 
gayrı bâzıları çalışmıyacaklar mıdır? Yakında 
bunu görmiyecek miyiz? Arkadaşlarım, petrol
ler mevzuunda Meclis ve Senatoda tam sözlü 
soruların, genel görüşmelerin açılmasına tesa
düf eden bir zamanda, bu mevzuun bâzı çev
relerde endişeler uyandırdığı 'bir sırada, şimdi
den Türk madenlerine de el atına hevesleri in
kâr edemezsiniz ki, az da olsa, belirmiş olduğu 
bir sırada - ondan sonra, Sayın Osman Bölük-
başı arkadaşımız biliyorlar - beraberce Ameri
ka'ya şahsiyet ile asla meşgul olmam ve olmıya-
cağım, inönü'nün Amerika'ya gidişinde yine 
bize mensup bâzı çevrelerde - maalesef, Ameri-
ka'lılarımızda da kabahat yok - çok kötü mâ
nada afişler hazırlatarak, «niye geldin, defol 
git» mânasına gösteri yürüyüşü tertibi hazır
lıkları ve bunun orada bulunan milliyetçi his
lerle dolu bâzı arkadaşlar tarafından önlenmiş
tir. Türkiye'ye dönüyoruz - daha bâzı olaylar I 
var, şahsiyet ilgilidir, katiyen söylemiyeceğim -
bilhassa, Rusya ile başlıyan dostluk müzakere
lerinden sonra, bâzı çevrelerde 'büyük endişe- I 
ler ve faaliyet başlıyor ve bu husus Meclis 
Kürsüsüne kadar intikal ediyor. Derken, Sayın 
Adalet Partisinin kongre hazırlıklarını görü
yoruz; benim şahsan olabilir, Doktor Saadettin 
Bilgiç arkadaşım ve kıymetli General Tekin 
Arıburun arkadaşlarım namzetliklerini koyu
yorlar, evveldenberi tanıdığım, şahsiyetini çok 
sevdiğim, çalışkanlığına, vatanseverliğine gü
vendiğim, bir arkadaş, şimdiye kadar kendisin
de bu atom gücünü 'bilmiyordum, bütün safla
rı yararak ortaya çıkıyor ve bir zafer kazanı- I 
yor. Tabiî, bu ibakımdan tebrik ederim, içişle
rine karışmam... Ankara'da bâzı çevrelerde mü- I 
zakereler başlıyor. (Adalet Partisi sıraların
dan «ne alâkası var» sesleri) Alâkası çok var. 
Bu arada, henüz bütçe ortada yokken, her ih- I 
timale karşı Sayın Başvekil Suad Hayri Ürgüp- I 
lü Beyefendi yoklanıyor ve kendisi bu gibi iş
lere pek yanaşmıyan dirayetli ve basiretli bir 
memleket evlâdı olduğu için hemen İstanbul'a 
gidiyor. Arkadaşlarım, o günlerde Meclis kori- [ 
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dorlarına 'bakıyoruz, etrafta geniş bir faaliyet 
var. Hattâ, tutumlariyle meşhur, pek sık görün-
miyen bâzı Babıâli mensupları da 'burada faali
yette... O sıralarda, bugün ortada hiç görünmi-
yen 'bizim Çankaya'nın meşhur bir siması da 
Devlet memura olmasına rağmen, temas ve fa
aliyette... (A. P. si sıralarında «gayet safiyane 
bir hareket» sesleri (Arkadaşlarımız, «sarfi-
yâne olsun, ne olursa olsun» tam bu sıralarda 
aksi bir tesadüf «bayram değil, seyran değil, 
eniştem beni niye öptü» misalince Sayın Ame
rikan Sefiri de Adalet Partisini, küçük partile
ri dolaşmaya başlıyor. Ama, bize gelmiyor; biz 
tek kişiyiz Mecliste, bize gelmiyor. (Sol sıralar
dan gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar, bu hâdiseler zorla tered
düt uyandırmak mecburiyetini doğurmuştur. 
Yoksa, bizim başka türlü bir maksadımız yok
tur. Bunlar, bize ve vatandaşlarımıza bütün 
çıplaklığı ile - demokrasi de "bir açıklık rejimi 
olduğuna göre - anlatılırsa, pek kötü iddialar
da bulunmayız arkadaşlar. 

Muhterem akadaşlarım, hepimiz vatan ve 
onun selâmeti yolundayız. Şüphe ve endişeleri
miz varsa elbette ki, belirteceğiz ve eğri yolda 
olunmadığı hususunda söz almak ve tatmin 
edilmek ihtiyacındayız. İşte arka fikirsiz, ta
rafsız, hüsnüniyetle yürüdüğü müddetçe emin 
olunuz ki, hepinizle beraber yüzümüz güler. 
Bu imanla, hem kararlı, hem de istikbale gü
venmiş, aralıksız takip, murakabe esasen bura
da bulunduğumuz müddetçe baş vazifemizdir. 
Ve, bunu da böylece devam ettireceğiz. 

Arkadaşlarımız, arz ettiğim bu sebeplerden 
dolayı bize göre bütçe ile Hükümet düşürme -
kimse darılmasın, bu bir inançtır - sakat bir 
usul olarak seçilmiş ve hepimizin gözünü gele
cek bütçeye çevirmiştir. Fevkalmemul bir yar
dım olmadıkça gelecek şey, bütçe, üstü altına 
çevrilerek bizim kanaatimizce - aynı olacak ve 
o zaman millî efkârı bu sebebe müstenit düşür
me hakkında daha çok düşündürebilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ulay, bir dakikanız var, 
lütfen bağlayınız. 

SITKI ULAY (Devamla) — Bağlıyorum, 
efendim. 

Aldanmış olmam temennileriyle millet için 
hayırlı olmasını diler, Hükümet mensuplarına 
muvaffakiyetler temenni ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, bu

yurunuz. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım; Cumhuri
yet Senatosu görüşmeleri sonunda güvenoyu 
vermiyeceğine ve Millet Meclisindeki görüşme
lerden sonra program görüşmelerine geçildiği
ne göre Senatomuzdaki fikir ve düşüncele fin 
Hükümet için aydınlatıcı, yol gösterici ve ona 
yardımcı olması istikametine istinadetmeye ça
lışacağım. 

Suad Hayri arkadaşımız, senatomuzda başarı
lı Başkanlık yaptıktan, aramızda ve başında bu
lunduğum Dışişleri Komisyonunda muvaffak bir 
insan olmak yanıbaşmda 1943 ten beri kendisini 
tanıdığım, sakin, uzlaştırıcı ve bugün 4 partiyi 
imtizaç yerine ihhtilâf dahi olsa uzlaştırıcı bir 
Başkan tipi olmak itibariyle muvaffak telâkki 
ediyor, ve hizmetlerinde başarılı olmasını can ve 
yürekten temenni ediyorum. Gerek Meclis, gerek
se Senato görüşmelerindeki bir yanlışı tashih et
mek istiyorum. Bugün kurulan ve bundan sonra 
tarihimizin akımı içinde kurulacak olan Hükü
metleri, daha önceki Hükümetleri yerme ile ve 
o Hükümetlere katılan partilerin daha önceki 
hizmetlerini inkâr ile yola başlamaları yanlıştır. 
Bu ananeyi Parlâmento hayatımızın dışına çıka
rıp nöbet değişmelerde her nöbetçinin kendisin
den öncekini överek işe başlamasını siyasi haya
tımızın huyu haline getirmiş olmak için bu nok
taya işaret edip, yerilmiş bulunan Talk Partisi 
Hükümetlerinin, yeni Hükümete neyi devrettiği
ni birkaç cümle ile belirtmek istiyorum. 

20 Kasım 1961 den bu yana Cumhuriyet Halk 
Partisinin kurduğu Üç Koalisyon Hükümeti 
kırk aydan beri iktidardadır. Bu fark, bu kırk 
aylık iktidar devresinde büyük işler başarılmış, 
henüz pek az kimsenin fark edebildiği fakat, za
manla herkes tarafından anlaşılacak olan yepye
ni bir Devlet düzeni kurulmuş Devletimizin bir 
Hukuk Devleti, bir sosyal Devlet nitelikleri be
lirli hal almaya başlamıştır. 

Kıbrıs badiresinin kanlı geçitler aşılmış, dış 
politikada büyük başarılar elde edilmiş, dış po
litikamız şahsiyet kazanmıştır. 

iç politikada 22 Şubatlar, 21 Mayıslar atla
tılmıştır. iktisadi alanda 5 Yıllık Plân yapılmış, 
büyük yatırımlara girişilmiş 1962 yılı başından 
1964 sonucuna kadar üç. yıl içinde plânlı devre-
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ye geçiş programı ile 5 Yıllık Programın iki yıl
lık programı gereğince öngörülen kamu sektörü 
ile özel sektör bir arada tam 29 428 000 000 lira
lık yatırımın 29 155 000 000 liralık kısmı, yani 
yüzde 99 u gerçekleştirilmiştir. 

Millî gelir sabit fiyatlarda 1962, 1963 yılla
rında iki yıllık devrede yüzde 14,30 oranında 
yükselmiştir; yıllık ortalama artış yüzde 7,15 tir. 

Müstahsilin malı sağlam para ile değer paha
sını bulmuş, müstahsilin eline her yıl değeri ye
rinde daha fazla satmalma gücü geçmiştir. 

Işei ücretleri, 1962 başından 1964 Eylül sonu
na kadar, hayat pahası ndaki artışın payı düşül
dükten sonra, gerçek olarak yüzde 16,9 yüksel
miş; yani işçilerimizin satmalma güçleri yüz
de 16,9 oranında artmıştır, işçilerimiz sosyal 
hakları na kavuşmuştur. 

Memurlarımızın maaş ve ücretleri, hayat pa-
hasmdaki yükselmenin payı düşüldükten sonra, 
reel olarak yüzde 10,4 artmış; yani memur ve 
ücretlilerin satmalına güçleri yüzde 10,4 oranın
da yükselmiştir. 

Zirai krediler, 1962 başından 1964 sonuna ka
dar, üç, yıl içinde, 1 682 000 liradan 2 828 000 000 
liraya çıkmış, yani yüzde 68 oranında artmış
tır. 

Küçük sanat erbabına ve esnafa açılan krediler, 
159 000 000 liradan 270 000 000 liraya yüksel
miş, yani yüzde 51 oranında artmıştır. 

Bütün banka kredileri toplamı 8 324 000 000 
liradan 13 300 000 000 liraya yükselmiş, yani 
yüzde 56,5 oranında artmıştır. 

Mevduat 8 276 000 000 liradan 11 721 000 000 
liraya yükselmiş, yani yüzde 41,6 oranında art
mıştır. 

Ekonominin bütün alanlarında, tarım, maden
cilik, enerji ve sanayi alanlarında istihsal artmış, 
piyasalar mal bolluğuna kavuşmuş, karaborsa kal
mamıştır. 

1960 yılı başından 1964 yılı sonuna kadar sağ
lanmış olan 998 600 000 dolarlık dış kredilerin 
753 500 000 dolarının kullanılması suretiyle ar
ta kalan 245 100 000 dolarlık dış kredi emre 
amade olarak, kullanılmayı bekler durumda dev
redilmiştir. 

1963 yılında köy yolları için yabancı memle
ketlerden 100 milyon liralık yeni yol makinaları 
satmalmmış, bunlar 1964 başından itibaren çalış
tırılmış ve böylece yolsuz köylerimiz, hızla yoîa 
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kavuşmaya başlamışlar, 1965 yılı içinde daha çok 
köyün yola kavuşturulması imkânları tamamen 
hazırlanmış, bütün vilâyetlerin emrine, son za
manlarda alınmış olan ek ödeneklerden gerekli 
para daha şimdiden gönderilmiş durumdadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinden 18 milyon 
dolarlık, yani 162 000 000 liralık yol makinası 
satmalınmış, bu makinaların tamamının nihayet 
Nisan sonlarında memlekete gelmeleri ve böylece 
Devlet ve il yolları yapmanın hızlanması imkân
ları sağlanmıştır. 1961 den 1965 başına kadar, 
dört yıl içinde 7 500 okul yapılmış, her yıl en 
aşağı 2 000 okul yaparak, okulsuz köylerin okula 
kavuşması konusu kesin bir hal yoluna girmiş 
bulunmaktadır. 

(Adalet Partisi saflarında «program üzerinde, 
program üzerinde» sesleri.) 

HIFZI OĞUZ BEK AT A (Devamla) — Ak
sini dinliyenlerin, bu cevapları da dinlemesi ka
dar tabiî, siyasi terbiye olmaz. 

1964 yılı içinde başlanılan köye ışık politika
sı sonucu olarak 1964 yılında bâzı köylerimiz 
elektrik ışığına kavuşturulmuş, 1965 yılında da
ha çok sayıda köyün elektriğe kavuşması imkân
ları da hazırlanmıştır. 

Köye su politikası, her yıl hızlanan bir tempo 
ile yürütülmüş, 1965 yılında, daha çok sayıda kö
yün suya kavuşması için binlerce ton su borusu, 
daha Ocak ve Şubat aylarında hazırlanmıştır. 
56 000 tondan ibaret olan boru istihsalimizin yet-
miyeceği düşünülerek, yabancı memleketlerden 
su borusu getirilmesi için de gerekli siparişler ya
pılmıştır. 

Beş Yıllık Plânın ilk yılma, -elde hazır proje 
yokken başlanılmış, 1964 yılma 1 656 proje ile 
girilmiş; 1965 yılı için ise 3 000 yeni proje ele 
alınmış ve bu projelerin pek çoğunun hazırlıkları 
da tamamlanarak ihaleye sevk edilmiştir. 

Hulâsa programı, parası, projesi C. II. P. 
Hükümeti iktidarları tarafından hazırlanan bü
yük yatırımlar şimdi kurulmuş bulunan ye 8 ay
lık normal ömür olan yeni hükümete bu arz et
tiğim özet içinde devredilmiştir. 

Şimdi bu kısaca neticelerini ve yeni Hükü
mete intikal eden envanteri ifade ettikten sonra, 
Sayın Ürgüplü'nün başında bulunduğu Hükü
met programındaki birkaç noktaya temas ede
rek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Hükümet programında Atatürk ilkelerine 
inançtan 27 Mayısa ve Anayasasına hürmetle 

3 . 3 . 1985 O : 1 
sadakatten bahsedilmesini bugünkü ve yarınki 
bütün kurulacak hükümet programları için 
tabiî karşılıyorum. Sadece bu tabiîlik içinde ve 
bunun dışında hiçbir hükümetin kurulamıyaca-
ğmı düşünerek kaydediyorum. 

Burada muhtelif arkadaşların üzerinde dur
dukları bir noktaya temas edeceğim. Yabancı 
millet temsilcilerinin Türkiye'de hükümetlerin 
arkasında görünmesi gibi bir mevzuun hayali
ni dahi Türk Milletinin müstakil devlet ve hü
kümet telâkkisi kabul edemez. Bu itibarla bu
nun her vakit tekzibi ve her vakit reddedilmesi, 
gerek, bugünkü ve gerekse bundan sonra kuru
lacak hükümetlerin en başta gelen vazifesi ola
caktır. Türk Devletinin, Atatürk'ten bu yana 
dış politikada ve iç politikada övündüğü baş
lıca konulardan birisi, müstakil politika güt
tüğü ve yabancı tesirlerin dışında, kendi millî 
politikasına sahip hükümetler kurduğudur. Sa
yın Suad Hayri Ürgüplü Hükümeti de ancak 
böyle bir hükümet olarak telâkki ve kabul edi
yor ve bunun zıddmı asla tahayyül dahi etmi
yoruz. 

Dış politikada şahsiyetli politika konusunu 
Sayın Ürgüplü Mecliste, «mensubu bulunduğu
muz gruplarla memleketimizin menfaatleri bir 
tezat haline geldiği zaman, memleketimizin men
faatlerini üstün tutmayı» şahsiyetli politika ola
rak ifade buyurdular. Geçmiş hükümetin de 
bundan dahi bir endişeleri olmamıştır. Gerek 
ikili, gerek müşterek gruplarda Türk Milleti
nin ve devletinin menfaati, diğer memleketler 
menfaatiyle tezat teşkil ettiği zaman, kendi 
menfaatimizin hâkim kılındığının en parlak mi
salini Kıbrıs konusu teşkil etmektedir. Bu iti
barla şahsiyetli politikaya yeni geçmekte gibi 
bir telâkki tarzını kabul edemeyiz. 

Programda eksik olan, Orta - Doğu devlet-
1 erinin kendi içlerine sulh ve selâmetle işlerini 
halletme temennisini Hükümetin aktif bir po
litika olarak ele almasını temenni ediyoruz. 

Bâzı arkadaşlarımızın üzerinde yanlış dur
malarına rağmen Kıbrıs politikasının bugünkü 
gelişmesini bir başarı olarak ele alıp daha da 
ileri götüreceği günleri dikkatle Hükümetin ha
yatı içinde takibedeceğiz. 

Sovyetlerle alâkalı kültür anlaşmaları şöyle 
bir umumi prensibe dayanmaktadır. Yirminci 
asırda ilim, fen, sanat artık milletlerin inhisarı 
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altmda olan özel mallar olmaktan çıkmış, bey
nelmilel bütün insanlığın hizmetine arz edilir 
olmuştur, öteden beri zaten münasebette bu
lunduğumuz Sovyetlerle ilgili kültür münase
betlerinin yazılı metinde tavahhuş etmeyi ye
rinde bulmuyoruz. Her vakit millî benliğimizin 
şartları mahfuz kalmak ve hiçbir yabancı tel
kine tabi kalmamak kaydı ile bütün dünya mil
letlerinin apaçık yapıp tabiî telâkki ettikleri 
dostluk ve sanat münasebetlerini, hudut biti
şiği komşumuz Ruslara karşı bizzat içinde bu
lunduğumuz NATO camiasın in en ileri hasım 
bir milleti halinde bulunmaya mantık ve tarihî 
münasebetler imkân vermez. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, bir dakikam/ 
var, lütfen bağlayınız. 

HTPZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Mü
saade ederseniz, üç. dakikada bitireceğim. Bura
da dış komite konusuna şu bakımdan dokunaca
ğım. Anayasanın 105 nci maddesiyle bu komite 
mevzuunu Hükümetin bir defa ele almasında isa
bet \ardir. Hükümetin içinde dahi olsalar parti 
liderlerinin dıştan empoze etmeleri suretiyle no
terlere kadar tâyindeki müdahaleler ba$ta Hü
kümet Başkanı olmak üzere alâkalı Bakanları son 
derece rahatsız edecektir. Geçmiş Hükümette İç
işleri Bakanı iken buna benzer meselelerden ne 
kadar rahatsız olduğumu bildiğim için ben anlaş
ma tarzındaki bir protokole riayet etmemişimdir. 
Hiçbir şahsiyetli Bakan, dıştan kendisine yapıla
cak empozelerle bir mevzuun mesuliyetini ala
maz. 

O halde arkadaşlar şimdi Bakanlık ya.pm.akta 
bulunan ve Barbakana kemen önümüzde Mart 
ayındaki idare meclislerinde çıkacak olan mese
lelerin acısını duyarak hatırlatıyorum. Her par
ti elinde bir liste ile, benimkileri ya.p, tarzında 
tazyiklere mâruz kalacak olursa bunun Hüküme
ti TI e kadar ağır ve güç duruma düşüreceklerini 
göreceklerdir. Şimdiden Meclislerin bu temenni
lerinden faydalanarak Sayın Ürgüplü'nün dik
katini -çekmek isteriz. Devlet hayatında muhtelif 
devletlerin bu gibi tutumlarının bize birer derts 
olması gerekir. Bu noktadan da dışarıdan gele
cek müdahaleleri menetmesi Türkiye'de artık tea
mül değil, kaide haline koyduğumuz müstakil 
Hükümet icra etme yolundan en ufak bir fera
gatte bulunmaması benim için kendisine en dos
tane tavsiye edilecek yoldur. 
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Son sözüme geldim arkadaşlarım; Program, 

henim anlayışıma göre bir felsefi ve ekonomik 
temel fikrinden mahrumdur. Şu bakımdan. Ana
yasamız memlekette sosyal adalete varmak için 
bütün hükümetlere vazifeler verir. Sosyal ada
lete varabilmek için arayıp bulduğumuz yol, bir 
orta yoldur, özel sektör ile Devlet sektörünün 
dengeli olarak işi ivebileceği ve birbirine ne geç
miş devirlerin, ne bugünün ve ne de geleceğin 
ilmî konularının ötesinde tenkid edilemiyeceği 
bir orta yolu bulmuşken bu yolda özel sektöre 
fazla pirim verir bir karakter taşımaktadır. Türk 
cemiyetinin muvazeneli biç- cemiyet olabilmenin 
hizmetinde bulunan hükümetlerin bu cemiyet 
için dengeli bir hale varabilmesini önleyici de
ğil, ama vakit kaybettirici her türlü teşebbüsü
nün yarın iyi neticeler vefmiyeeeğini şimdiden 
haber vermek İstiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın, vaktini/ bit
miştir. 

I-TTFZT OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bağ
lıyorum. Programda derinliğine gittiğimiz zaman 
bu gibi tezatlardan kurtulabilmesinin tek yolu, 
7 aylık bir Hükümet olacağı düşüncesiyle bu 7 
ayın âcil meselelerini ve bellibaşlı meselelerini 
dile getirip çareler bulması gerekirken, uzun he
saplara kaçmak suretiyle tezatlar yapabilecek 
hale geldiğini görüyorum. Bu bakımdan Toprak 
Kanununun âtisinden endişe ettiğimi arz eder 
bütün bunların içinde politika hayatımızda cid
di bir merhale olan yeni Hükümetin başarılı çık
masında memleketin, rejimin ve'hepimizin büyük 
menfaatleri olacağı düşüncesiyle kendilerine yü
rekten başarılar dilerim... (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baki Güzey. 
BAKÎ OÜZTCY (Bursa) — Muhterem Baş 

kan, muhterem arkadaşlarım, Hükümet Başkanı. 
hepinizi hürmetle selâmlıyarak sözüme başlıyaca-
ğım. Bu kürsüde baızan hazin tecelliler oluyor. 
Birisi der ki size, «Partinizin meselelerini, parti 
kongrelerinin işlerini buraya getirmeyin» diye 
ders verirler, sonra kendilerine bakarsınız kendi 
partilerinin propagandalarım ve hattâ hükümet
lerinin icraatlarını ve bunun içerisinde yapma
dıklarını da burada beyan ederler; ve ondan 
sonra size derler ki, «Siz salcın böyle yapmayın.» 
Şimdi hatırıma şu geliyor. Yani «Hocanın dedi
ğini tut da, gittiği yola gitme.» Muhterem arka
daşlarım ben burada bunların bu telâkkinin için-
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de kalarak Halk Partisinin dediğini tutacağım 
fakat 'gittiği yola gitmiyeceğim. 

Ne diyor Hıfzı Oğuz Bekata ıbakm? «Başka 
partileri yererek veya kendilerinin başardıkları 
işleri sayarak, ederek bu kürsüye gelmeyin.» 
Şimdi, biraz evvel. Hepimiz buradayız. Ne ya
pıyor? Kendi Hükümetini Övüyor ve şunu yap
tık; nafıada şunu yaptık, ondan sonra ticarette 
bunu yaptık, maliyede şunu yaptık... Yani ne 
kadar bakanlıklar varsa birer, birer sıralıyarak 
Hükümetlerinin ne yaptıklarını değil, hattâ, ne 
yapmak istemiş olduklarını burada halk efkârı
na şu radyo vasıtasiyle, tarafsız olan şu radyo 
vasıtasiyle halk efkârına ilân etmeye çalışıyor
lar, Meselemiz bu mu arkadaşlar? Peki biz de 
getirelim; birer envanter çıkaralım, diyelim ki 
Hükümete; ey Hükümet biz burada senin prog
ramım konuşuyoruz, senin karşında şöyle şöyle 
diyorlar; biz de sizden bir envanter istiyoruz, 
getirin bakalım şunları.. Bunların bir iddiaları 
varmış; biz partizanca Hükümet yapmadık, par
tizanca Hükümet meselelerini, işlerini buradan 
kaldırdık. Artık meselelerimiz sulh yoluna gir
miştir, meselelerimizi gayetle iyi yapıyoruz, di
yorlar. Bakalım, hakikaten sizin getireceğiniz en
vanter ile bunları bir karşılaştı raimi. Meselâ; 
idare meclisi âzâlıklarmı şöyle bir ele alalım, ba
kalım hakikaten partizanca mı tâyinler yapılmış, 
yoksa, partizan zihniyetin dışımda bir zihniyet
le mi yapılmış? Bunları tetkik edelim bize bu 
doneleri veriniz desek ve Hükümet de getirse, 
hjz daima bu meselelerle meşgul olsak sonu ne
reye varacak arkadaşlar, bunun? 

Bir Hükümet bütçe münasebetiyle itimat ala
mamış; yani, 4 parti birleşmiş ve demişler ki, 
bu Hükümete itimadımız yok. Bütçede, düşür
mek meselesi, yalnız bütçenin fasılları ve bütçe
nin bölümleri arasındaki meseleler değildir. Ay
nı zamanda bütçenin hukukî bir neticesi de hü
kümetleri murakabe etmektir. Binaenaleyh, bu 
murakabeyi yaptığı zamanda Hükümeti liyakat
li bulmamış 226 oy vermiş, isterseniz siz buna dü
şürme deyin, isterseniz buna rağmen Hükümet 
Başkanı ismet Paşa istifa etmiş, istifa deyin. Or
taya ne çıkmıfş? Yeni bir Hükümet kurma mese
lesi çıkmıştır. , 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız bunu Çankaya'ya 
kadar sanki bir tarafsızlık bozulmuş, sanki 
C. H. P. sinden başka bir partinin Hükümet 
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kurması mevzubahis olamazmış gibi burada bu 
tarafsızlık bozulmuştur diye orataya birtakım 
meseleler getiriyorlar. 

Ve diyorlar ki; biz şöyle yaptık, şu istihsal
de bulunduk, şu kadar rakamlar elde ettik, 
plânlamada plân şöyle yapıldı v. s. Bunların 
hepsi konuşuldu, arkadaşlar ve diyorlar ki, ta
rafsız idare bizim, zamanımızda tesis edidi. On
dan sonra yine diyorlar ki, bütün bunlara rağ
men bizi düşürdünüz. Olabilir, mümkün. Yani 
bütün iyililiklerinize rağmen ve hakikaten bü
tün çalışmalarınızın da müspet olmasına rağ
men bir Hükümetin düşmesi veya düşürülmesi 
daima mümkündür. Bunu tâyin edecek olan ve 
diğer düşen Hükümeti tekrar iktidara getire
cek olan bizim buradaki konuşmalarımız, bizim 
buradaki tahlillerimiz, bizim buradaki iddiala
rımız değil, milletin bu düşürmeden sonra ve
receği bir oy n'etieesi olarak tekrar iktidara ge
lebilir ve bu mümkündür de. Ve kendileri de 
mümkün görüyorlar. Bakın diyor ki grup söz
cüleri, küçük partiler, diyorlar, korktular. 
C. H. S. si kuvvetlenmektedir. Binaenaleyh 
C. H. P. sini kuvvetlendirmeden yere vuralım. 
düzel. Madem ki, kuvvetlenmektedirler, bundan 
endişe etmeye ne lüzum var, muhterem arka
daşlarım. Ve arkasından O. H. P. sözcüsü di
yor ki, «biz yıpranma pahasına da olsa, şu devtfe 
içerisinde Hükümeti aldık, yıprandık.» Şimdi 
ben şu ikisini telif edemiyorum. Hakikaten 
dedikleri doğrudur. Hükümete giren siyasi te
şekküller hiç olmazsa, az dahi olsa yıpranmaya 
mahkûmdurlar. Ama bir taraftan yıpranırken, 
bir taraftan kuvvetlenmeyi, her- ikisini bir araya 
getiremiyorum, telif edemiyorum. Ve bunun için 
de, biz kuvvetlendiğimiz için de bizi düşürdüler. 
Sözü ile biz kuvvetlenmiyelim diye bizi dü
şürdüler iddiasını, telif 'edemiyorum. Ya birisi
dir; ya ötekisi. Eğer, her ikisi aynı zamanda 
varit ise veyahut da bu iddianın içinde iseler, 
o zaman hakikatlerin dışında bâzı telâkkilere 
kapılmışlar*, demektir. Ve diyorlarki, «Halk 
Partisi yeni bir hamle yapacaktı», tabitiylfe bu 
söylentilerin, yani burada yapılan propaganda
ların tesirini kuvvetlendirmek için bu sözü söy
lüyorlar, yeni bir hamle yapacak, elbetteki tek
rar iktidara gelecek, temenni «ederiz, arkadaş
lar. Halka kendinizi sevdirin ve hakikaten kuv
vetlenin ve halk sizi, sevsin. Halkın reyi ile ek-
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serıyetlo gelin; siz de bizim başımızın tacı olun. 
İcrayı Hükümet etmenin esası bu değil mi? 
Milletten rey alarak buraya gelip icrayı Hükü
met etmek gerekir. Yoksa bunun dışında ola
rak birtakım meseleler yüzünden biz gittik, biz 
mağdur olduk diye halka şikâyet etmek bir 
maksadı temin etmiye kâfi değildir ve edemez 
de. Esasen diyorlar ki, üç parti başkanı gir
medi de, bir parti başkanı Hükümete girdi, 
öbürleri dışarıdan, parmakları içerisindeki, bir 
komite ile de irtibat tesis ettirecek yarın dışarı
dan idare etmek suretiyle parizanca idare gele
cek ve bu komiteden ayrı ayrı bakanlar kendi 
partilerinden gelen meseleleri Hüküm'ete inti
kal ettirmek suretiyle kendi işlerini görecekler
dir. Ben, bu noktada kendil'eriyle birlikte deği- -
lim. Eğer hakikaten ayrı ayrı kuvvetler halin
de o bakanlar toplanacaklarsa hiçbir parti par
tizanlık yapamıyacaktır. Çünkü hepsinin de 
mutabakata varması şart koşulduğuna göre, ev
velce C. H. P. sinin koalisyon yaptığı gibi, 
kendi kanatlarına sormadan partizanca bir idare 
tesisine imkân kalmıyacâktır. Zaten, bu komi
tenin kuvveti de esasen buradadır. Ve şundan 
emin olun muhterem C. H. P. li arkadaşlarım, 
Hükümet Programı bize şunu ilham ediyor ki; 
memur, yani sizin partizanca tâyin ettiğiniz 
koltuklardaki zevatı muhtereme partizanca tâ
yin etmiş olduğunuz memur ve zevat yerinde 
kalacaktır. Program bunun açıkça bir ifad'e-
sidi*. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın Gü
zey. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Binaenaleyh; 
bu endişenin içinden çıkacak şu Hükümetin 
programı hakkında konuşmayı esas almak lâ-
zımgelir. Yoksa burada partizan meselelerle ve 
parti içi meselelerle propaganda yapmak ve 
halka birtakım vaidlerde bulunmak gider ayak. 
biz gidiyoruz ama gözümüz yine burada, biz yi
ne geleceğiz ve size bâzı vaitlerimiz var, şun
ları yapacağız, şeklindeki propagandaların Se
natoda cereyan etmemesi lâzımgelir. Ve böyle 
bir konuşma Senatonun esasen seviyesine de ya
kışmaz. Bilhassa bunlardan tecerrüdetmek lâ
zımgelir. 

Muhterem Hükümet azaları, şundan emin 
olunuz ki, Parlâmento size güven oyunu verdik
ten ve millet sevgisini kazandıktan sonra Tür-
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kiye'de başaramıyacağmız hiçbir şey yoktur. 
Ve bu ortam hazırdır. Dedikleri gibi, dün halk 
refah içerisinde değildi, bundan sonra refah içe
risine girecektir. Dün sıkıntı içindeyken, sizin 
kabine kurduğunuz memlekette yayıldığı gün
den itibaren, memleket sıkıntıdan kurtulmuş, 
ferahlamaya başlamıştır. Allah sizi muvaffak 
etsin, arkanızda Parlâmento ve Türk Milleti 
vardır. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, grupları 
namına altı, şahısları adına da lehte ve aleyhte 
ve üzerinde olmak üzere de altı senatör konuş
muştur. İki kifayet önergesi vardır. Sayın 
Başbakana söz verdikten sonra okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

Sayın Başbakan. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar) 

BAŞBAKAN SUAD HAYRt ÜRGÜPLÜ 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
sayın üyeleri, Hükümet programı üzerinde kıy
metli mütalâa ve tenkidler beyan eden her ka
nattan arkadaşlara en derin şükranlarımızı su
narız. Bu tenkidler ve mütalâalar bizim bun
dan sonraki çalışmaarımızda mesnetlerimiz, is
tifade edeceğimiz kaynaklarımız olacaktır. Der-
meyan edilen mütalâa ve tenkidlere cevap ver
meden evvel millete hizmet şerefine nail olmuş 
arkadaşlarınız sıfatiyle umumi mahiyette ve içi
nizdeki bâzı şüplhe ve tereddütleri bertaraf 
etmek için bâzı mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Bütçe tasarısının Millet Meclisinde reddi 
üzerine kurulması gereken 4 ncü Hükümet, Cum
hurbaşkanının sarf ettiği temas neticesinde ve 
mesailer sonunda bu nâçiz arkadaşınıza tevdi 
edilmiştir. Bu benim hayatımın en büyük şe
refidir. Tanrının inayeti ile ve sizin yardımı
nızla bu cefakâr millete hizmet etmek bana 
müyesser olursa, benden sonra hayata gelecek 
evlâtlarıma en büyük eserim olarak kalacak
tır. (Alkışlar) 

Bu Hükümet nasıl kuruldu arkadaşlar? Bir
çok dedikodular olur, birçok tefsirler olur; 
bunları tabiî telâkki etmek lâzım. Ben bildi
ğiniz gibi bağımsız bir arkadaşınızım. Her han
gi bir parti ve grup arkamda olmadığı gibi, 
kendim de her hangi bir parti, grup ve teşkilâ
tının disiplinine tabi değilim. Bu itibarla Hü
kümetin kurulmasında birtakım samimî, ciddi 
esasların tahakkuk etmesi icabederdi. Cumhur-
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başkanı bana bu vazifeyi teklif ettiği zaman, 
kendisine bu husustaki fikirlerimi ve tereddüt
lerimi, endişelerimi açıkça izah ettim. Parti li
derleriyle yaptığı temaslardan müspet sonuç al
dığını ve kendileriyle yapacağım temastan 
müspet neticeye varmak imkânlarından emin 
bulunduğunu söylediler. Parti liderleri ile der
hal temasa geçtik. Huzurunuzda şükranla ve 
en büyük samimiyetimle temin edeyim ki, 4 
parti liderinin memleket hizmetinin ve memle
ketin bugünkü şartlarının gerektirdiği en çe
tin meselelerde birleşmek duygusunu en yüksek 
vatanperverlik ölçüsünde gördüm. (Sağdan 
«bravo sesleri» ve alkışlar) Bu vazifemi ko
laylaştırmıştır. Bununla iktifa etmedik, arka
daşlar. Bunu bir protokole bağlamayı zaruri ve 
faydalı gördüm. Beşimiz de bu faydanın lüzu
muna kaani olduk. Ben, bağımsız bir Başba
kan olarak, partilerin ne gibi konularda ittifak 
halinde olduklarım, hangi anameselelerde bir
leştiklerini, acaba ayrılık gösterecekleri mese
leler var mıdır, yok mudur? Bu hususları ara
dığım gibi, parti üçlerleri de büyük bir titizlikle 
aynı mevzular üzerinde durdular. Çalışmala
rı n sabahtan geee yarılarına kadar devam etti
ğini biliyorsunuz. Bu mesai neticesinin tekra
rı ile sizleri rahatsız etmiyeceğim. Bir proto
kol neşredildi. Bu protokolden sonra Hükü
metin kurulması imkânını gördüm, büyük bir 
samimiyetle yapılan, tanzim edilen protokole 
sayın parti liderlerinin büyük bir dikkat, fera
gat ve vatan sevgisiyle bağlı olduklarına inan
cım tam tahakkuk ettikten sonra, Hükümet üs
tesini Cumhurbaşkanına arz etim. 

Bu Hükümet istikrarlı olur mu, olmaz mı? 
Bu hususta şimdiden mütalâa serd etmeyi erken 
görürüm. Kurulan, yapılan protokol, tanzim 
edilen ve o protokole istinadeden program be
nim ve Hükümetimdeki arkadaşların ve bu par
tilerin liderlerinin samimî duyguları devam et
tikçe istikrarlı Hükümet olacaktır. Buna emin 
bulunuyorum. Olmazsa sizler varsınız. Meclis 
vardır. Bu emanet, bir vatandaştan başka bir 
vatandaşa verilir. Yalnız bizim memleketimiz
de değil, bütün milletlerde olan usul ne ise ona 
hepimiz hürmet edeceğiz. (Sağdan «bravo» ses
leri ve alkışlar) 

Bu kurulan Hükümetin vasfında acaba dı
şarıdan idare gibi bir vaziyet var mıdır? Bunu 
Millet Meclisinde izah ettim. Yüce Senatoda 
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tekrar teyidetmek isterim. Ben, parti liderleri
nin ne nisbette Hükümete katılabileceklerini, 
Başbakan Yardımcısı olarak, mühim bakanlık
lar başta olarak, bilhassa rica ettim. Parti li
derleri bunu şu fikirle rede! etil er; biz Hüküme
tin selâmetle, istikrarla çalışmasını arzu edi
yoruz. Seçime giden bir yılda Hükümetin her 
türlü müdahaleden masun bulunması için par
tilerimizin başında hizmete devam edeceğiz. 
Hükümeti tam bir salâhiyetle, Anayasanın ver
diği haklarla çalışmakta takviye edeceğiz. Ar
kadaşlarımızın şerefini, sözlerine sadakatini zan
nederim ki, her iki Mecliste mevcut azalar pek 
yakından bilirler. Bunun üzerinde en ufak 
bir tereddüdün gönüllerinizde yerleşmemesini 
ehemmiyetle ve samimiyetle rica ederim. 

Hükümet Anayasanın salâhiyetler taşıdığı, 
verdiği Hükümettir; böyle bir Hükümet ola
caktır. Hariçten hiçbir müdahale olmıyacağı 
gibi, bir müdahaleyi de kabul etmiyecektir. 
(Alkışlar ve «bravo» sesleri) 

Protokolda sayın liderlerle yapılacak top
lantıya gelince; bu toplantı benim davetimle 
olacaktır. Dün aynı mevzuu Sayın Bölükbaşı 
ve Sayın Alican sarahatle ve defaatle ifade et
tiler. Ben ne zaman davet edeceğim arkadaş
lar?.. Onu da açıklayayım. Gizli hiçbir şey 
kalmasın, gizli Ihiçbir şey yoktur. Ben arkam
da her hangi bir grup ve grup toplama, grup
larda Hükümetin faaliyeti hakkında yardım 
bulma vaziyetini ancak parti liderlerine yapa
cağım müraeaatlerle temin edebilirim. Bütün 
dünyada usul budur arkadaşlar. Ben, istifade 
ettiğim medeni memleketlerin usulleri üzerinde 
sayın liderlerimle mutabık kaldım. Liderler 
bana bu müzahareti vaadettier. İptidai usul
lerden uzaklaşmanın yolunu bu çalışmalarda 
bulduk. 

Memurların tâyini: Memurların tâyini hak
kında; açıkça söyliyeyim, bundan evvelki Koa
lisyon hükümetlerinde olduğu gibi, bu Hükü
mette de bir protokol tanzim edildi. O protokol
den mülhem olduğumuz gibi daha geniş bir ye
nilik getirdik. Bu koalisyonda 4 parti vardır. 
Dört partinin ahenkli çalışması ve tâyinlerin 
tam bir tarafsızlık mefhumu içinde tahakkuk 
etmesi için ben, sayın liderlerden rica ettiğim 
gibi, sayın liderler de bu mesele üzerinde has
sasiyetle durduklarını söylediler. Her hangi 
bir parti kanadının tazyiki ile memleketimizde 
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üzüntü mevzuu olan tarafgirane tâyinler ya- I 
pılmaması için, ayrıca bir madde kabul ettik, 
imza ettik. Her kanada mensup birer bakanın 
teşkil edeceği heyet ittifak edecek, ondan son
ra bana gelecek, Bakanlar Kuruluna gidece
ğiz, oradan çıkaracağız. O kadar ki, üçlü ka
rarnamelerde dahi bu esası koyduk. Bunu sa
yın arkadaşlarımın her hangi bir art düşün- I 
ceye değil, çok tarafsız bir idare mefhumunun 
tahakkuk ettirilmesi için bir teminata atfetme
lerini samimiyetle rica ederim. (Sağdan, «bra
vo» senleri) 

Fikirlerde, prensiplerde birleştikten sonra 
şu hususu da aramızda görüştük. Ben, arka
daşlarıma bu protokol ve programda ve tahsi-
sen protokolda, çalışma süremiz sırasında her 
hangi bir inhiraf olursa, kararımı serbestçe ala
cağımı ifade ettim. Sayın liderler, benden ev
vel aralarında yaptıkları uzun konuşmalarda 
aynı mevzuda aynı hassasiyeti göstermişlerdir. 
Ve nitekim Millet Meclisindeki müzakerelerde I 
Sayın Bölükbaşı bunu açıkça ifade etmiştir: 
«Hükümet, protokola sadık kaldıkça ve konuş- I 
tuklarımıza tamamen mutavaat edip bu me
saiyle bu yolda devam ettikçe ben varım, aksi 
takdirde karşınızdayım»' dedi. Diğer liderler I 
de aynı ifadelerde bulunmuşlardır. Binaen
aleyh, bu protokolün ve protokole müsteniden 
kısa zamanda birtakım kusur ve noksanlarla 
tanzim edebildiğimiz programın ana hükümle
rine sadakat göstereceğiz ve memleketi mesut I 
bir seçim geleceğine kavuşturmaya gayret sarf 
edeceğiz. Bu izahattan sonra sayın arkadaş- I 
larımızm tenkidlerine cevap vermek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet programı 
bundan evvel de tanzim edilen programlar gibi 
siyasetimizin, takibedeoeğimiz yolların anaihat-
larmı ifade eder. Eğer burada muayyen mevzu
ların teber teker ele alınıp konuşulması gibi bir 
usule doğru gidecek olursak bu, parlömanter 
âdetlerin çOk dışına çıkmış olur. Şunlar 3 ncü, 
2 ne i, ve 1 nci hükümetlerin programlarıdır. 
İfadeler muğlâk ve müphemdir.. Ben, geçmişin 
hesabını görmek için bu Hükümetin başında bu
lunmuyorum. («Bravo» sesleri) 

Ben, hizmette devamlılığın aslolduğuna ka
naat getirerek bu vazifeyi kaibul ettim. Bizden 
evvel memleketin ve milletin hizmetine hayatla
rını ve emeklerini katmış olan hükümetlerin şe
refli vazifelerini şükranla kaydediyorum. Hiz-
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meti bir bayrak yarışı gibi telâkki ediyoruz. El-
dıen ele düşürmeden taşıyacağız; müddetimizi 
dolldıurduğumuz zaman bizden sonra gelecek olan 
hükümetlere de aynı yardım duygusu ile hare
ket edeceğiz («Bravo» sesleri) 

Birkaç cümleyi okuyacağım; eski protokol
den. Rıesmî Gazete, 7 Ocak 1964. 

«İdarenin ve İktisadi Devlet TeşekkiUlerinin 
yeniden düzenlenmesinde personel sisteminin ıs
lahı konularına önem verilecektir.» 

Başka bir yerden: «Yurtta yüksek ve üni
versiteler eğitiminin gelişmesi için her gayreti 
göstereceğiz. Memleketin iktisadi gerçekleri göz 
önünde tutularak idarede âzami tasarrufa dik
kat edeceğiz. Her alanda çalışmalarımıza bilim
sel ve teknik araştırmalar temel olacaktır. Ta
rım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini 
değerlendirmek için gereken tedbirler alınacak
tır.» Böyle devam ediyor. Bu gayet talbiîdir ar
kadaşlar. Bunu tenkid için söylemiyorum. Bü
tün dünyada hükümet programları böyle yazılır. 
Bizim de Cumhuriyetin teessüs ettiği günden 
beri hükümet programlarımız, benim de sene
lerce bulunduğum hükümette dahi bu yolda ya
zılırdı. Ve ondan sonra, buralarda tartışılır. Büt
çede tartışılır, bakanlıklar bütçelerinde tartışı
lır, sözlü sorularla, yazılı sorularla ve diğer par
lömanter usullerle ele alınır, didik didik edilir 
ve neticede tüzüklerin, Anayasanın verdikleri 
haklar mümessiller tarafından tahakkuk ettiri
lir. Biz bütün bu hükümlerle karşınızdayız. Şim
di muhterem arkadaşlan'mızın, programımızın 
ayniyat ifade etmesi ifadesiyle programımıza sa
hip çıktıklarını görüyoruz, bundan memnun olu
yoruz arkadaşlar. Demek ki, programımızda, 
Anayasanın Öngördüğü, programlara alınmasını 
emrettiği hususlara dikkat etmişiz ve memleket 
(hizmetine birtakım esaslar ve temeller koyarak 
vazifeye koyulmaya başlamışız. Programlarda 
iyi esas ve hükümleri benimsemenin kusur oldu
ğunu zannetmiyorum. Değil bizden evvelki hü
kümetlerin, bizden çok evvelki hükümetlerin da
hi programlarında iyi bir şey bulursak onu al
makta, yalnız programa koymakta değil, tatbi
kata intikal ettirmekte iftihar duyacağız. (Al
kışlar) Bunu, programın yazı sisteminde nasıl 
bu yolda mütalâa ediyorsak, iki Mecliste de der-
meyan edilen fikirler hakkında da samimî ka
naatimiz budur. Burada programımızda tenkid 
edilen bir husus sayın bir arkadaşımız tarafın-
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dan bütün esasları ile ve isabetle ileri sürülür-
se bu ille koalisyonunuzda olmıyan bir arkadaş 
tarafından yapıldı, diye ret mi edeceğiz? Biz 
Hükümetin medeni seviyelerinin bu yoldaki ça
lışmalarla ileriiyeceğine kaani bulunuyoruz. (A. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri) Bu arada prog
ramın, bâzı noktaları müphem geçtiği, bâzı nok
talara temas etmediği ve bilhassa Millet Mecli
simde sorulan suallere cevap verilmediği husu
sunda birçok arkadaşlarımızın tenkidleri yer alı
yor. 

Aziz arkadaşlarım, programı yaparken gü
cümüzün yettiği kadar, emeğimizin neticesini 
buraya geçirdik. Bundan evvelki programların 
bundan daha geniş olmadığını da gördük. Nok
sanlarım mazur görmenizi şu sebeplerden dolayı 
rica edeceğim. Bağımsız bir başbakanın başkan
lığında dört partinin katılmasiyle kurulmuş 
Dördüncü Koalisyon karşısındasınız. Bilhassa 
ben, bu mevzularda aceleyi katiyyen iltizam et
medim. Dört parti lideri ve sözcüleri muayyen 
mevzularda 1961 yılından beri konuşmalar yap-
mışlardır.Fikirler tartışılmıştır. Muayyen, çetin 
mevzular üzerinde Millet Meclisinde ve Senato
da partilerinin noktainazarları ifade edilmiştir. 
Bunları telif etmek, bunları telif ettikten sonra 
millî menfaatlere göre huzurunuza getirmek, ace
leyi menetmesi gereken bir husustur. Ve ben 
bugün, tedbirimden dolayı tenkid edilmenin hiç
bir acısını hissetmemekteyim. Hakkınızdır, ten
kid edeceksiniz. Ben de sizi tenvir etmeye ken
dimi mecbur saydım. 

Servet beyannamesi tasarruf bonosu, vergi 
açıklaması, plânın uygulanması, petrol ve ma
denler politikası toprak reformu üzerinde du
rulmuştur. Bunlardan bâzıları programımızda 
yer almıştır. Onlara vuzuh vereceğim arkadaş
lar. 

Doğu kalkınması elimizde mevcudolan plân
da derpiş edilmiş bir husustur. Ve Doğuda ne 
yapılacağı tesbit edilmiştir. Bunu ciddiyetle 
tatbik edeceğimizi huzurunuzda ifade etmeyi 
vazife bilirim. Bu ihmal edilmiş vatan parçası
nın en yakın gelecekte mesut bir duruma ka
vuşmasını düşünmiyecek ve istemiyeeek hiçbir 
vatan evlâdı tanımıyorum. Fakat, Doğu kalkın
masını, programda kaydedip, cümle olarak bı
rakmayı mı; yoksa, hakikaten Doğu kalkınma
sında, gönülden inanarak bu yolda çalışmayı 
mı tercih edersiniz? Biz bu millete hizmet et-
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inek şerefi ile çalışmalarımıza başlamış bulunu
yoruz. İlgili her bakan bu hafta güven oyu Hü
kümetimize nasibolursa, hazırlıklı olarak Pa
zartesi günü bir toplantıda her mevzua ait ça
lışmalarının neticesini getirecektir. Çalışmalar 
aralıksız olarak devam etmektedir, arkadaşlar; 
ve böyle devam edecektir. Müddetimizin kısa 
olduğunu biliyoruz. Bu kısa süreye rağmen bu 
vatana hizmet etmeye mecbur olduğumuzun da 
idraki içindeyiz. (Genel alkışlar) 

Birtakım esaslar Meclise intikal etmiştir ve 
komisyonlardadır; Meclisin tasarrufu içindedir, 
Hükümetin yetkisi dışına çıkmıştır. Hükümetle
rin Meclislere saygısı bu gibi tasarruflarla mü
dahale etmemektir. Bu demek değildir ki, Hü
kümet için mühim olan ve hükümetler tarafın
dan teklif edilmiş olan tasarıların süratle taki
bine mâni teşkil eder. Bunları takibedeceğimizi 
Millet Meclisinde söylediğim gibi, burada da 
tekrar ediyorum ve teyidediyorum. Toprak re
formu, memleketin anadâvalarmm başındadır. 
Toprak reformuna bütün kabine arkadaşlarımın 
inandığını size bu program vesilesiyle teyiden 
tekrar etmeyi şeref bilirim. (Alkışlar) 

Geri almak mevzuubahis değildir arkadaş
lar. Asla geri almıyacağız. Bilâkis, komisyon
larda bu tasarının en ilmî esaslara ve memleket 
realitelerine uygun olması için süratle intacını 
takibedeceğiz ve komisyonlardan bunu rica ede
ceğiz. 

Topraksız vatandaşı bir an evvel toprağa 
kavuşturmayı, memleket istihsalini artırmayı, 
bu memleketin bekası ile alâkalı bir mevzu ola
rak telâkki ediyoruz. Yüzde 3 nüfusumuz her 
yıl artarken, vatandaşı beslemek meselesi hâlâ 
bir problem iken, bu mevzuu ihmal edemeyiz, 
arkadaşlar. Hükümetiniz bu kanaattedir. 

Tasarruf bonoları meselesi Meclise gelmiş ve 
komisyonlardadır. Bizden evvelki Hükümet bu 
mevzuda devam etmiş olan uzun münakaşalar
dan mülhem olarak güzel bir tasarı hazırlamış 
ve sevk etmiştir. Bunu benimsiyoruz, takibede
ceğiz. Plânın uygulanmasında bizim durumu
muz, mevcut yedi aylık mesaidir. Ondan son
raki plânın hazırlıklarına başlanmıştır. Onun 
bir an evvel intacını ve bizim hizmet süremiz 
esnasında ikmalini takibedeceğiz. 

Servet beyannamesi, vergi açıklaması gibi 
hususlara gelince; bunda, arkadaşlarımızın bu 
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mevzuda sabırlarını rica edeceğim. Tetkik et
mekte ve çalışmaktayız. Bütçe gelecek; bütçeyi 
en yakın bir zamanda huzurlarınıza getirece
ğiz. Hükümet programını hazırlamak vazifesi ile 
şu kısa günlerde çalışan bir hükümetten, eğer 
her ufak mevzu, her mühim detay üzerinde kati 
ve kesin fikir istiyorsanız ve bunu bana şahsan 
soruyorsanız, kendi fikrim vardır, arkadaşla
rım. Ben bunlar üzerinde fikir sahihiyim. Fa
kat, bunları sizlere ifade etmem, bugün taşıdı
ğını sıfatla hiçbir şey ifade etmez. Ben başba
kan olarak sizleri tenvir etmeye ve sizleri tat
min etmeye mecburum. Hükümette bulunan 
parti kanatlarının bu husustaki noktai naza
rını telif ettikten sonra huzurunuza gelmek ga
yet tabiîdir. Binaenaleyh, kısa bir müddet için 
arkadaşlarımızın sabırlı olmalarını rica edece
ğim. Bu müddet uzamıyacaktır, arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

Siyasi partiler Kanunu olsun, diğer kanun
lar olsun hepsini benimsiyoruz ve takibediyoruz. 
Bu kanunlar, bizim tesbit edip arkadaşlarımızın 
üzerinde alâka ile durdukları ve Millet Mecli
sinde de ve burada da tekrar edilen Orman Ka
nunu, Türkiye Enerji Kurumu Kanunu, Deniz 
tş Kanunu, Tarım îş Kanunu, Turizmle ilgili 
kanunlar, Konut Kanunu, Diyanet İşleri Kanu
nu, Emlâk Vergisi tasarısı, bütün bunları ciddî 
emeklerin birer mahsulü telâkki etmekteyiz. 

Bir mevzua bu vesileyle temas etmek iste
rim. Bir sayın arkadaşım, yanlış anlamadıysam 
ima yoliyle milliyetperverlik duygularına temas 
ettiler. Bilhassa rica ederim, Hükümet kanadın
da olan partilerin, kabinedeki bütün arkadaş
larının milliyet duyguları her şeyin üstündedir. 
Bunun imasından dahi üzüntü duyduğumu 
kaydetmek isterim. («Bravo» sesleri ve alkış
lar) Politikamız ne olur, acaba başka memleket
lerin temsilcilerinin gölgesinde yaşar mıyız? 
Bu şüpheyi şiddetle reddetmek isterim. («Bra
vo» sesleri ve alkışlar) Bizim politikamız, Bü
yük Atatürk'ün hizmet gününden, onun hizme
tini emanet almış olan insanların son nefesine 
kadar millî bir politikadır. («Bravo» sesleri ve 
alkışlar) Ve bu millî politika, hiçbir gölge, hiç
bir tesir kabul etmeye mütehammil olmıyan asil 
Türk Milletinin politikasıdır. («Bravo» sesleri 
ve alkışlar) Ona bağlıyız, ona hizmet edeceğiz. 

Arkadaşlarımız, Hükümet programındaki iyi 
hükümleri bir taahhüdümüz olarak kaydettiler. 
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Bu taahhüdümüzü huzurunuzda tekrar ediyo
rum; iyi hükümleri değil, vadettiklerimize dahi 
bağlı kalarak hizmet edeceğiz. Acaba 7 aylık bir 
süre içinde hepsi tahakkuk eder mi? Biz hüsnü
niyetle, ne kadarını tahakkuk ettirirsek o yolda, 
bir çalışma içinde çalışacağız ve o yolda kalaca
ğız. »Şayet tahakkuk ettiremediklerimiz olursa 
bundan sıkılmıyoruz, arkadaşlar. Eğer bunlar iyi 
esaslara, bu aziz millete faydalı hizmetler getire
cek mevzular ise, bizden sonraki Hükümetin ken
disine teslim edeceğimiz çalışmalar olacaktır. 
Çünkü bu arada birtakım mesainin hazırlıkları 
yapılmış olacaktır. Muhayyerdir arkadaşlar. Be
ğenirlerse bizden sonraki Hükümetler, alırlar 
tatbik ederler. Beğenmezlerse, diledikleri gibi ha
reket ederler. Biz de bugün, bizden evvelki Hü
kümetin iyi hazırlıklarını ve iyi tasarılarını aynı 
şekilde benimsemiş bulunuyoruz. Hizmetteki de
vamlılık düşüncemizin de esası bunu icabettir-
mektedir. 

Muhalefetle danışma ve dayanışma; arkadaş
larımız hatırlarlar, bu kürsüden muhtelif vesile
lerle bunu ileri süren arkadaşınız ben olmuşum
dur. Buna hassasiyetle devam etmeyi ben ken
dim için bir şeref meselesi telâkki etmekte bulu
nuyorum. Buna başladım arkadaşlarım. Daha gü
ven oyunuzu istihsal etmeden, sayın muhalefet 
liderini ziyaretle, Kıbrıs Arabulucusu O al o Playa 
ile yaptığım çok mühim bir konuşmayı kendisine 
naklettim. (Alkışlar) Ve tecrübelerinden istifade 
etmek istediğimi söyledim. Çalışmalarımı tasvi-
bettiler, teşvik ettiler. («Bravo» sesleri ve alkış
lar) Diğer parti liderleriyle temasım aynı şekil
de olacaktır. Bilhassa itina edeceğim. 

Seçime tam bir bitaraflıkla ve seviyeli bir or
tam içinde gitmek hususundaki kıymetli arkada
şımın fikrine tamamen katılıyorum. Biz bu 7 ay
lık süre içinde partiler arasında kardeşlik, sevgi, 
karşılıklı güveni tesis etmekte hiçbir emeği esir-
gemiyeceğiz. Aksi takdirde; dedikleri gibi, se
çimden sonra kurulacak hükümetlerin rahat ve 
anlayışlı çalışmaları ortamını yaratmak mümkün 
olamaz, arkadaşlar. Buna inanıyoruz. Seçimi, 
tam bir tarafsızlıkla yapmayı şeref vazifesi sayı
yoruz. Ve o zamana kadar da partiler arasındaki 
münasebetlerin en seviyeli bir şekilde gelişmesine 
gayret edeceğiz. Müesseselerin tarafsızlığına mü
dahale, asla mevzuubahis değildir, olmıyacaktır. 
Buna hiçbir arkadaşımız taraftar değildir; ve 
ben, bütün gücümle bunun karşısındayım, ar-
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kadaşlar. Gerek radyonun tarafsızlığı ve gerekse 
diğer müesseselere hiçbir suretle müdahale mev-
zuubahis değildir. Müesseselerin bitaraf olarak 
bu memlekete hizmet kaygısiyle çalışmalarını ve 
30 milyonun müesseseleri olduğunu bilmelerini 
temin etmeyi bir vazife saymaktayız. (Alkışlar) 
Yalnız bizim Koalisyon hizmetinde görmenin, 
bizim ancak şerefimizi azaltacağına inanıyoruz. 

Atatürk gençliği hakkındaki mülâhazamızın 
vuzuh ifade etmediği hakkındaki düşünceyi Mec
liste tekrar ettiğim gibi, burada da tekrar etmek 
isterim. 

Aziz arkadaşlarım, bugün gençlik dediğimiz 
kıymetli vatan evlâtları yarın bu memleketi idare 
edecek, bu memleketin mesut geleceklerini elin
de tutacak insanlardır. Hepimiz bu çağdan geç
tik; ve bugün bu vaziyete geldik. Bizi yetiştiren 
nesillerden daha fazla gençliğe hizmet etmek ar
zusunu ve ateşini taşıyoruz. Türk gençliğinin, 
milliyetperver ve şahsiyetli gençlik olmasında 
hiçbir tereddüdün olmaması gerekir. Türk genç
liğinin daha iyi okuması, Türk gençliğinin sıkın
tılarının daha çabuk giderilmesi, hayatta, tahsil 
çağında iken ve hayata atıldıktan sonra bu mem
leketin istikbalinin parlak insanları olarak yetiş
tirilmesi yegâne hedefimizdir. Bu yolda çalışa
cağız. 

Silâhlı Kuvvetler' hakkında Hükümetinizin 
ifade edeceği, yalnız şükran ve minnet duygusu
dur. («Bravo» sesleri ve alkışlar.) Aziz vatanımı
zı en buhranlı ve dertli günlerinde koruyan bu 
aziz kuvvetin tamamen siyaset dışı ve en ileri 
memleketler seviyesinde kuvvetli teçhizatı ve her 
türlü ihtiyacı tamam olarak bu vatanın bekçisi 
olmasında devam etmesi için, ihtiyaçlarını en ya
kın bir dikkatle takibedip tahakkuk ettirmeye söz 
veriyoruz. (Şiddetli alkışlar.) 

Arkadaşımızın buyurduğu gibi, «Sihirli değ
nek taşımıyoruz» arkadaşlar. Bu asırda si
hirli değnekle muvaffakiyet görülmüş şey de
ğildir. Biz, yalnız hizmet duygumuzla ve bir 
plân dairesinde muayyen istikâmetlerde vazife
leri başarıyla ulaştırmanın hedefini gözetiyo
ruz. 

Burada bir noktayı arada kaydetmek isti
yorum: Tütün mevzuunda sayın arkadaşımı
zın endişesini bertaraf etmek isterim. Çünkü ; 
bu mevzu, bugün çeşitli suretlerle millet efkârı 
umumiyesine arz edilmektedir. Arkadaşları
mızın müsterih olmasını,temin etmek için bâzı 
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rakamlar vereceğim : Hükümet Başkanı ola
rak tütün piyasasının günü gününe taki-
betmekteyiz. Altı günlük satışların yekûnu 
89 milyon 349 kilodur. («Bravo» sesleri) Ge
çen yılın altı gününde yapılan mubayaa ye
kûnu 67 000 355 kilodur. TekePin Türk tütün 
müstahsılma verdiği fiyat, tüccarın fiyatından 
ve Amerikalıların verdiği fiyattan 1-1,5 lira 
yüksektir. Tütün destekleme mubayaasına de
vam edilmektedir. Altı gün içinde aldığımız 
netice bizi dahi tatmin etmiş ve daha iyi netice
lere ulaşacağımız kanaatini vermiştir. 

Tüccarın, müstahsil aleyhinde korunması gi
bi bir mevzua Hükümetin asla müsaade etmiye-
ceğini ve âlet olmıyacağmı huzurunuzda sara
hatle ifade etmek istiyorum. (Alkışlar) 

Aşırı sol ve aşırı sağ cereyanlar uzun zaman
lardan beri ileri sürülmekte ve bunu herkes, her 
münevver, kendisine göre tefsir etmektedir. 

Biz aşırı sol ve aşırı sağ cereyanlarla müca
delenin yalnız katı kanun tedbirleriyle olacağı
na ve tahakkuk edeceğine inanmıyoruz. Biz, 
memleket seviyesinin sosyal adalet ve sosyal gü
venlikle yükseltilmesinde; biz, memleketteki oku
ma yazma bilmeme oranının süratle azaltılması
nın tahakkuk ettirilmesinde ve vatandaşın yaşa
yış seviyesinin artırılmasında memleketin istih
salinin artarak vatandaşa intikal etmesinde, üc
retlerin yükselmesinde, iskân politikasında ve da
ha birçok hususların tahakkukunda görüyoruz, 
arkadaşlar. («Bravo» sesleri ve alkışlar.) Ancak 
bu suretle aşırı sol ve aşırı sağ cereyanların 
önüne geçmek mümkündür. Bu hiçbir zaman bi
zim kanaatimizce fikir hürriyetiyle, basın hürri
yetiyle çelişen bir mevzu olmıyacaktır. (Alkış
lar.) 

Orman Bakanlığı hakkında ileri sürülen kıy
metli mütalâalara tamamen iştirak ettiğimizi 
Millet Meclisinde ifade etmiştik. Burada da tek
rar ediyoruz. Bu kanaatteyiz ve bu meselenin 
merkezî Hükümet teşkilâtının tüm olarak ıslâhı 
yolundaki çalışmalar arasında yerini ve değerini 
bulacağına inanıyoruz. Mesaimizi bu yolda teksif 
edeceğiz. (Alkışlar.) 

Madenlerimize ve petrollerimize temas edildi, 
arkadaşlar. Açık konuşalım arkadaşlar; eğer içi
nizde bir şüphe varsa ve acaba bu Hükümet, ma
denlerimizi ve petrollerimizi başka bir memle
ketlere satacak diye bir şüphe varsa bunu şiddet-
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le reddederim; ve buna emin olmanızı rica ede
rim. Gerek madenlerimizi, gerek petrol kaynak
larımızı millî menfaatlerimize uygun şekilde de
ğerlendirmek vazifemiz olacaktır. («Bravo» ses
leri ve şiddetli alkışlar.) 

Diğer birtakım talepler ve temenniler olmuş
tur. Bunlar arkadaşlarım tarafından tesibit edil
miştir. En yakın zamanda bu hususları müzakere 
etmek imkânını eğer Sayın Senato bize bahşet
mekte gecikirse biz onları huzurunuza getireceğiz. 

Kıbrıs meselesi ve dış siyasetimiz hakkında 
kısaca maruzatta bulunmayı zaruri görüyoruz. 
Dış siyasetimizde şahsiyetli bir politika takibet-
nıekteki maksadımız; Atatürk'den beri tatbik 
edilen ve artık millî hüviyetini tamamen iktisa-
betmiş olan politikadır. Bunun uygulanmasın
da hiçbir surette muayyen memleketlerin ve 
zümrelerin tesirinde bir politika takibedemiyece-
ğiz mânasının anlaşılmasını rica ederim. («Bra
vo» sesleri) 

Sovyetler Birliği ile inkişaf eden iyi müna
sebetlerimizin onların göstereceği anlayış ölçü
sü işerisinde olacağını tekrar etmek isterim. 
Kültür Anlaşması, Moskova'da eski Dışişleri Ba
kanımız tarafından imzalanmıştır. Meclise in
tikâl ettiği zaman huzurunuza gelecektir. 

Yakın - Doğu komşu memleketlerimizle mü
nasebetlerimizin inkişâfı, bilhassa son zaman
larda yapılan temaslarla, müspet bir safha arz 
etmektedir. Bizim ananevi rabıtalarımız bu 
politikanın taraflar için mesut bir şekilde inki
şâfını icabettirir. Bugüne kadar Türk politi
kası hiçbir zaman bunun dışında hareket etme
miştir, arkadaşlar. Üzüntü karşıdan gelmiştir. 
Buna rağmen biz bu memleketin refah ve saa
detleri için her - türlü inkişâf imkânlarını dik
katle aramışızdır. Son iyi Niyet Heyetimizin te
masları da bu dikkatin ve komşu memleketleri
mizin saadetine gösterdiğimiz alâkanın ifade
sini ihtiva eder. 

Kıbrıs meselesinde takibeden politika, bizim 
de takibettiğimiz politikadır. Hiçbir emriva-
kiyi kabul etmiyeceğiz, arkadaşlar. Bunu tek
rar, tekrar teyidetmek isteriz. Kıbrıs'ı bu 
memleketin bir millî dâvası olarak kabul ediyo
ruz. O yolda azimle ve irade ile devam ede
ceğiz. Yolumuz, sulh yolu ile bir neticeye ulaş
maktır. Fakat, bize zorla kabul ettirilecek 
hiçbir solisyon karşısında da eğilmiyeceğiz. 
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(«Bravo» sesleri ve şiddetli alkışlar) Kıbrıs 
dâvamızdaki hassasiyetin ve Kıbrıs dâvasının 
bir Türk - Yunan münasebetlerinin temelini teş
kil ettiğini ve o temele tehlikeler getirebileceği 
hakkında komşu Yunan Hükümetinin anlayışa 
varacağına emin bulunmaktayız. Atatürk'ün 
tahakkuk ettirdiği Türk - Yunan dostluğunun 
zedelenmemesini biz yalnız iki memleket arasın
daki münasebet çerçevesinden değil; Akdeniz 
emniyeti, Balkan emniyeti, NATO emniyeti ve 
Şimal'den ve Cenup'tan gelecek tehlikeleri ön-
liyecek tedbirler manzumesi içinde ve en başta 
aziz Vatanımızın emniyeti olarak telâkki etmek
teyiz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 4 ncü Koalisyon Hü
kümetini huzurunuza takdim ederken yalnız 
rehber olarak samimiyet ve hizmet duygusunu 
getirdiğini arz etmek isterim. Biz, bu kısa sü
re içinde vatandaşlarımız arasında birlik ve 
beraberliği, kardeşlik ve karşılıklı sevgiyi ya
ratmayı en ulvî vazifemiz sayacağız. Bu güzel 
vatanın beyhude çekişmelerden ve hizmetleri 
aksatan çatışmalardan fayda değil, ne kadar 
zarar gördüğünü bilmekteyiz. Biran evvel va
zifemize sarılmak kaygusu ve arzusu içerisin
deyiz. Tenkidleri, kendimiz için kuvvet kay
nağı ve ilerdeki çalışmalarımız için işaretler ve 
iyi tavsiyeler telâkki etmekteyiz. Siyasi müca
deleyi 4 ncü Koalisyon Hükümeti, en medeni 
ölçüler içinde tahakkuk ettirmeye ve devam et
tirmeye azimlidir. Ben Hükümet Başkanı ola
rak buna huzurunuzda söz veriyorum. («Bravo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ve
rirken en kısa süre içinde takdim edeceğimiz 
bütçe üzerinde dermeyan edilecek tenkid ve 
mütalâaların da bize ışık tutacağını tekrar et
mek istterim. Ve; bu vesile ile, bugün Yüksek 
Senatonun irşatlarından da faydalanacağımızı 
arz ederek derin şükranlarımı ve teşekkürlerimi 
ve saygılarımı arz ederim. (Bütün sıralardan 
sürekli ve şiddetli alkışlar, «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — İki tane kifayet Önergesi var
dır, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Hükümet programı hakkında grup sözcüleri 

konuşmuş ve ayrıca şahısları adına altı senatö
rün konuşması hasebiyle durum tavazzuh etmiş
tir. 

412 



O. Senatosu B : 49 
Bu vaziyete göre müzakerenin kifayetini arz 

~ve teklif ederiz. 
Niğde Bolu 

Kudret Bayhan Sırrı Uzunhasanoğlu 

Başkanlığa 
Yeni Hükümetin programı gerek Millet 

Meclisinde ve gerekse Yüce Senatoda derinli
ğine, genişliğine mütalâa edilmiştir, müzakere
leri kâfi görerek, müzakerenin kifayetini tek
lif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hasan Kangal 

BAŞKAN — îki önerge do aynı mahiyette
dir. Aleyhte, Sayın Vasfi Gerger daha evvelce 
söz istemiş olduğu için kendisine söz veriyorum. 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun. 
M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muh

terem Başkan, muhterem üyeler; İçtüzüğü
müzün 130 ncu maddesi usul hakkında konuş
mak, gündeme veya bu Tüzük hükümlerine 
uyulması gerektiğine ilişkin olur. Binaenaleyh, 
gündeme Ve Tüzük hükümlerine uyulması ge
rektiği hakkındadır, konuşmam. Bu bakımdan 
söz aldım, Sayın Başkan. 

Muhterem üyeler, Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 130 ncu maddesini okuyorum : 

«Cumhuriyet Senatosunda Hükümet Prog
ramının okunmasından sonra» tâyin edilen 
günde» Hükümet Programı okunmuştur; tâyin 
edilen gün, bugündür. «Program ürerinde gö
rüşme açılır.» Görüşme açıldı, grup sözcüleri 
konuştular, «ve üyeler Program üzerindeki gö
rüşlerini ifade ederler.» Ettiler. «Başbakanın 
bunlara vereceği Cevapla görüşme nihayet bu
lur.» Başbakan cevap verdi ve görüşme niha
yet bulmuştur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bütün konuş
malar biterse.. 

M. ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bun
lara vereceği cevapla görüşme benim kanaati
me göre, Sayın Başkan, bu kifayet takririni da
ha evvel oya koyması ondan sonra da Sayın 
Başbakana söz vermesi icabederdi. Şimdi kifa
yet kabul edilmezse, başka arkadaşlarımız da 
konuşursa, o zaman Başbakanın tekrar söz alıp, 
cevap vermesi lâzımgeliv. Binaenaleyh bir usul-
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süzlük vardır; Ve bu durumu arz ediyorum. 
Başbakanın konuşması ile, İçtüzüğün 130 ncu 
maddesi gereğince görüşme nihayet bulmuştıu*. 

(Soldan, «konuşmalar biterse» sesleri.) 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyen? Sayın Ni
yazi Ağırnaslı, kifayet takriri aleyhinde, buyu
run. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte* 
rem arkadaşlarım, çok güztel başlıyan müzakere
ler; Hükümete, belki ışık tutucu belki yardım 
edici karekter taşıyarak devam edecekken bu 
durum karşısında kifayet biraz erken oylanmış 
olursa, müzakerelerin biraz erken kapanmış 
olacağı 'kanaatindeyiz. Ayrıca, Muhterem Reisi
mize nasıl aksetti, bilmiyorum; ben, Progra
mın lehinde söz istiyenler arasında İkinci ko
nuşmayı istemiştim. İkinci konuşma, her nasdsa 
gelmedi; onaltı, onyedi kişi konuştu, ikinci ko
nuşma sırası gelmledi. Her halde Muhterem Reis 
Paşaya yanlış aksettirildi. (Sağdan «paşa değil» 
se&leri.) Her ne ise, bir yanlış oldu. Baki Gü
zey arkadaşımıza bu arada yani, ismini zikret
mek zorunda kalmam, sadece bu sebepledir söz 
verdiler. LehtJe söz istiyenlerin ikincisi üçüncü 
filân değillerdi; hepimizin huzurunda cereyan 
etti bu oylama... Lehte mi, aleyhte mi? diye. Ve 
bana; takdimen, belki de Programın daha le
hinde konuşacağım düşüncesiyle mi söz verildi, 
bilmiyorum. Bana tercihan ve takdimen söz 
verilmiş oldu. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Başbakanın ha
kikaten püyük bir yurtseverlikle Hükümetinin, 
hizim de bildiğimiz Hükümetinin, inkılâpçı yol
da, Atatürkçü yolda, devrimci yolda, Anayasa 
yolunda devam edeceğini ifade eden beyanlarını 
büyük bir şükranla karşıladık. Ama, programda 
öyle noktalar var ki, (bunların bağdaştırıcı, vu
zuh verici bir beyana ihtiyacı mutlaka vardır. 
Bu sebeple de mütemmim bâzı konuşmalardan 
sonra kendilerinden yeniden belki bir açıklama 
istenmesi faydalı olacaktır; bütün efkârı umumi-
yeyi aydınlatması bakımından. 

Değerli arkadaşlarım yine biliyorlar ki, Mil
let Meclisinde program üzerindeki konuşmalar 
gecenin saat sekizlerine, dokuzlarına kadar iki 
gün devam etmiştir. Cumhuriyet Senatosunda da 
ekonomik meselelere, malî meselelere ve rejim 
meselelerine büyük bir yeterlikle, büyük bir vu-
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kulla temas edecek arkadaşlarımız mevcuttur. 
Hükümet ve yüksek Senatonun bunlardan fay
dalanmaktan müstağni kalmıyacaklarmı ümide-
deriz. 

Bu sebepler, kifayetin aleyihinde bulunmamı
zın gerekçeleri arasındadır. Değerli Yüksek Se
natonun muhterem üyelerinin kifayeti kabul bu-
yurmamalarını ve bu suretle de reylerini bu yol
da kullanmalarını rica ederim. Gerçi bu dileğini 
yalnız benim için değildir. Ben de konuşacağım 
diye söylemiyorum. Çünkü sıra Sup'hi Karaman 
arkadaşımızmmış ve ondan sonra bana geliyor. 
Kendisi sıralarını bana veriyorlar, öyle olacak 
ama; başka .arkadaşların da görüşlerinden fayda
lanalım diye takririn aleyihinde oy kullanmanız 
istirhamiyle söz almış bulunuyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurunuz, Sa
yın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bizim İçtüzüğü
müzün 130 ucu maddesi, biraz Önce Sayın Ada-
h'mn okuduğu İçtüzüğün 130 ncu maddesine 
dikkat edilirse bütün görüşmelerden ayrı bir 
usulü kapsamaktadır ve bunu getiren Komisyon 
bu maksatla getirmiş bulunmaktadır. Dikkat edi
lirse İçtüzüğümüzün 1.30 ncu maddesinde yeter
lik önergesinin işlememesi derpiş edilmektedir. 
içtüzüğün 130 ncu maddesinde; grupların ve söz 
alan sayın üyelerin konuşmalarından sonra Hü
kümet Başkanının konuşmasİyle görüşmelerin so
na ereceği derpiş edilmektedir. Şayet arkadaşla
rımız bunu Hükümet bir defa konuştu ve 'böyle
likle kaçıncı kişi de olursa, olsun içtüzüğün lehte, 
üzerinde altı kişinin konuşması hükmü ile ve di
ğer hükümlerini biraraya getirip Hükümet Baş
kanını içtüzüğün diğer hükümlerine göre ve hat
tâ başkanlarına nazaran da bir öncelik hakkı bu
lunduğuna göre, ikinci veya üçüncü arkadaş da, 
hattâ grupları adına birinci veya ikinci konuş
madan sonra Hükümet Başkanı da farzımaihal 
söz alıp konuşma ihtiyacını hissetseydi daha bi
rinci veya ikinci kişide 130 neu maddeye göre 
mesele bitmiş, Başbakan konuşmuş ve görüşme 
bitmiş demek değildir. 

Yani, bu 130 ncu maddedeki maksat, kifayetin 
işlemiyeceği, söz alanların konuşabileceğidir. Ni
tekim; 1961, 1963, 1964 Hükümet programları
nın görüşülmesi sıralarında kifayeti müzakere 
önergeleri verilmemiş ve işlememiştir. Şu hale 
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göre, yeterlik önergesinin, İçtüzüğümüzün 
130 ncu maddesine göre oylanması mümkün de
ğildir. Söz alan arkadaşların konuşma hakkı var
dır ve böyle olacaktır. 130 ncu maddenin bu sa
rahati karşısında yeterlik önergesinin oya konul
ması asla mümkün değildir. Fakat; bu demek de
ğildir ki, konuşmalar biter. Hayır, söz alanlar, 
mevcut bnlunduğu müddetçe ve burada ekseriyet 
bulunduğu müddetçe görüşmeler devam eder. 
Ama arkadaşlar sözlerini geri alırlar, burada bu
lunmazlarsa veyahut vakit gecikmiş olursa me
sele biter. Arkadaşımla bir noktada birleşiyoruz. 
Yeterlik mümkün değildir, yeterlik önergesi oy-
lanamaz ve müzakereler devam eder. (Gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, önergeleri 
oylıyacağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergelerin oy-
lana'mıyacağı. .hakkında usul konuşması yaptık,, 
ISaym Başkan. 

RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Yine 
hastalık başladı. 

BAŞKAN - - E fendim, Tüzüğümüzün 56 ner 
maddesine göre oylama usule uygundur. Onun 
için önergeleri oylıyacağım. (Gürültüler.) Mü
saade buyurun efendim, .yeterlik hakkında iki 
kişi görüşmüştür. 

Efendim, kifayet önergelerini oylarınıza arz 
ediyorum; kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edil mistir. (G ürültüler.) 

içtüzüğümüze göre son söz Senatöründür. Sı
rada Sayın Suphi Karaman vardır, buyurun 
efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Usul hakkında 
söz vermediniz. Ani oldu, bu. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, bendeniz Hükümet 
programı üzerinde bilhassa şahsiyetli ve milliyet
çi bir ruha sahip bir gençlik yetiştirilmesi konusu 
üzerinde çok geniş ölçüde ve biraz da akademik 
mahiyette bir konuşma yapmak arzusundaydım. 
Eğer Başkanlık Divanı söz sıralarını bidayette 
ilân edilmediği esası üzerinden vermiş olsaydı ben 
Sayın Başbakandan önce altıncı olarak konuşa
cak ve dol ayı siyi e bu hazırladığını hususları He
yeti Unıilmiyenize arz etmiş olacaktım. 
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C. Senatosu B : 49 
Fakat Sayın Başbakanın buradaki konuşma

ları esnasında tamamiyle kendilerinin benim an
ladığım istikamette olan bir milliyetçilik ruhu, 
anlayışı içerisinde bulunduklarını yani, bugünkü 
gençliğin milliyetçi ve şahsiyet sahibi bir ruh 
içinde olduğunu bizim gibi kabul ettiklerini Hü
kümeti adına ifade ettikleri için uzunca bir şe
kilde hazırlamış olduğum konuşmamdan sarfına
zar ediyorum. 

3 . 3 . 1985 O : 1 
Ve ayrıca; eğer arada sokuşturma gibi bir du

rum olmasaydı söz sıramı benden sonra söz sıra
sı kendisine gelecek olan Sayın Niyazi Ağırnas-
lı'ya verirdim. («Olmaz» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim görüşmeler sona er
miştir. 4 Mart 1965 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 19,05) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

3 . 3 . 1965 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü tara

fından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun pro
gramı m n görüşül mesi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


