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Eteni Kılıçoğlu'nun, bağımsızlığa kavuşan 
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1. —• GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Devlet Bakanı Hasan Dinçer ve Devlet Ba
lkanı Turhan Feyzioğlu'na, Başbakan Yardım
cılığı görevi verilmesinin, Başjbalkamn teklifi 
üzerine muvafık görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Başbakan 'İsmet inönü, teşkil ettiği Bakan
lar Kurulunun programını okudu. 

5 . 7 . 1962 Perşembe günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Kâtip 
* Başkan Çankırı 

Fuad Sirmen Nurettin Ok 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 5 

arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl savaşla
rına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri 
özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair kanun teklifi (2/285) (Maliye ve Büt
çe komisyonlarına) 

Rapor 
2. — istanbul Milletvekili Çoşjkun Kırca, Ay

dın Milletvekili Orhan Apaydın, Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek ve Elâzığ Milletvekili 
Nurettin Ardıçoğlu'nun, Uzun vadeli plânın yü
rürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması 
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (2/259) (Gündeme) (S. Sayısı : 232) 
[Daği'tma tarihi : 2 . 7 . 1962] 



BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTtPLEB : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Elâzığ milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

BAŞKAN 
/şjhyoruz. 

Çoğunluğumuz var, gündeme 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet 
Meclisinde mevcut beş partinin sözcüsü Hü
kümet programı üzerinde söz istemişlerdir. Mü
saade ederseniz, söz isteme sırasına göre de
ğil de, evvelâ muhalefette bulunan parti söz
cülerine ve ondan sonra iktidarda bulunan par
ti sözcülerine söz verelim. Bu hususu tasvibi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhalefet partilerinden talöbe göre, aöz sı
rası Millet Partisi sözcüsünün. 

FERRUH BOZBEYLÎ (istanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, usule mütaallik olan bir mese
lenin arzı için söz almış bulunuyorum. Yüksek 
malûmunuzdur ki, eski Anayasamıza göre, Hü
kümet programının müzakeresi, programın okun
masını mütaakıp başlardı. Yeni Anayasamız bu 
mevzuda bir yenilik getirmiştir. Sayın üyelerin 
mevzuu daha etraflıca inceleme imkânlarına sa-
hibolabilmelerini ve mevzu üzerinde düşünerek, 
daha derli toplu tenkid ve temenni içinde görüş
lerini arz etmeyi temin için, yeni Anayasamızın 
103 ncü maddesi şu yeniliği getirmiştir, (Millet 

Meclisinde güven oyuna başvurulur. Güven oyu 
için görüşmeler programın okunmasından iki tam 
ıgün geçtikten sonra başlar) denilmektedir. Biz'm 
anladığımıza göre Anayasanın, getirdiği bu yeni
lik usule mütaallik bir yeniliktir. Zira güv3n, 
oyunda Hükümet programının Mecliste okun
ması ayrı bir gündem mevzuu, okunan bu prog
ram üzerinde müzakerelerin açılması ayrı bir 
gündem mevzuudur. Meselenin bu şekilde ele 
alındığını iki ayrı Susuşta arz etmek istiyorum. 

Birincisi; 2 . 7 .1962 tarihli Riyaset Divan'n-
ca tab ve tevzi ettirilen tutanak özetinde, «Hü
kümetin programı okuduğu 5 .7 .1962 Perşembe 
ıgünü saat 15,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi» denmektedir. Bugünkü, Hükümet 
programı müzakeresi ayrı bir gündem konusu
dur. Ayrı Dİr, gündem konusu olduğuna göre, 
her gündem hakkında, o mevzuun gündeme gir
diği andan itibaren söz alınabilir. Şu halde, Hü
kümet programının görüşülmesi» mevzuunun gün
deme alındığı dünkü tarihten itibaren alınmış 
olan sözlerin muteber olması, ondan evvel, yani, 
Hükümet programının okunmasının gündeme gir
diği Pazar gününden evvel söz almış kimselerin 
söz alma haklarının muteber addedilmemesi icab-
etmektedir. Bu sebeple Riyaset Divanının tesbit 
etmiş olduğu ve şahısları adma söz almış olan 
kimselerin, bu usule göre sıraya konması icab-
eder. İçtüzüğün 84 ncü maddesinde, «Ruzname-
de bulunmıyan maddeler hakkında kâtipler söz 
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M. Meclisi B : 
'kaydedemezler» sarahati mevcuttur. Hükümetin 
programı hakkındaki müzakere riıznameye dün 
yani bu gündemin tab ve tevzi edildiği tarihte 
girdiğine göre, bu tarihten itibaren alman sözle
rin muteber olması lâzımgelir. Biz bu husustaki 
maruzatımızı bir takrirle Sayın Riyaset Divanına 
takdim ediyoruz. Karar Yüksek Heyetinizindir. 
Bu mevzuda verilecek olan karar müspet veya 
menfi şekilde tecelli edecektir. 

Bu mevzuda ikinci bir maruzatımız daha var
dır. O da şudur : Yüksek Heyetiniz bu takririm 
hakkında karar verdikten sonra, yinç tensip bu-
yurulursa İçtüzüğün 85 nci maddesine göre, bir 
lehte bir aleyhte ve bir üzerinde olmak üzere, söz, 
sıranın taayyünün daha uygun olacağı ve mü
zakerelerin selâmetini temin edeceği kanaatinde
yiz. Bu husustaki ikinci takririmi de Riyasete 
takdim ediyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, ben
den evvel konuşan muhterem arkadaşım, müra-
caatlerin gündeme alındığı tarihten itibaren 
mer'i olması iktiza ettiğini söylediler. Halbuki, 
Mecliste böyle bir teamül yoktur. Gerek bütçe mü-
zakeratında, gerekse diğer müzakeratta daha ön
ce müracaat edenler sıraya konur der. Nitekim, 
Riyaset Divanı da bu nokta üzerinde durmuş, He
yeti Umumiyenin oyuna arz etmiş ve kabul edil
miştir. Bunun üzerinde yeni bir mütearife kabul 
etmeye imkân yoktur kanaatindeyiz. 

İBAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Ferruh Boz-
beyli arkadaşımızın görüşü şudur : Hükümet 
programının okunacağı güne ait gündem tab ve 
tevzi edildikten sonra alınmış olan sözler muteber 
değildir, program üzerinde görüşmeler için söz 
istiyenlerin sırasının, programın görüşüleceği 
güne ait gündem tab ve tevzi edildikten sonraki 
müracaat sırasına göre yapılmasına mütedairdir. 

Riyaset Divanınız, Ferruh Bozbeyli arkadaşı
mızın bu görüşüne, şimdi arz edeceğim sebepler
den dolayı iştirak etmemektedir. Hükümet prog
ramı ve önün üzerindeki görüşmeler bir küldür, 
bir bütündür. Hükümet programının okunması 
gündeme girdiği anda bütün milletvekilleri prog
ram üzerinde hangi gün görüşme yapılacağını 
katî olarak zaten bilmektedir. Çünkü, Anayasa
mız sarahaten ve katiyetle demiştir ki : «Hükü
met programının okunmasını takibeden günden 
itibaren iki tam gün geçtikten sonra görüşme 

>9 5.7.1962 0 : 1 
yapılacaktır.» Bu itibarla,, içtüzüğümüzün 84, 
85, 86 ncı maddelerindeki hükümler, şimdi Ri
yaset Divanınızın tatbik etmekte olduğu usule 
aykırı değildir, tamamiyle onun ruhuna uygun 
olarak yapılmaktadır. Esasen Meclisimizin ilk 
hükümetin kuruluşu zamanındaki teamülü de 
budur. Bunun dışında zannediyorum, arkadaşı
mız Ferruh Bozbeyli bu mütalâasında, şimdi 
reyinize arz ederek evvelâ muhalefet partileri 
grup sözcülerine söz verelim, diye aldığım ka
rar ile karıştırdılar. Ferruh Bozbeyli arkadaşım, 
bu karara zaten itiraz etmiş değildirler. Şimdi, 
Ferruh Bozbeyli arkadaşımın izah ettiğim hu
susa dair olan takririni okutacağım ve reyinize 
ar;; edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince; Hü

kümet programının okunması ayrı, görüşülmesi 
ayrı gündem mevzuudur. 

Bu sebeple, İçtüzüğün 84 ncü maddesine uy
gun olarak, program hakkında görüşmelerin gün
deme girdiği zamandan sonra söz alan milletve
killerine söz verilmesi hususunu arz ve teklif 
ederim. 

5 . 6 . 1962 
İstanbul 

Ferruh Bozbeyli 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Önerge hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Başkanlık bu önerge üzerinde 
mütalâalarını ifade buyurmuşlar ise de, bendeniz 
oya geçmeden evvel Ferruh Bozbeyli arkadaşımı
zın verdiği önergenin lehinde olduğumu ifade 
etmek için huzurunuza geldim. 

Her ne kadar, programın Hükümet tarafın
dan okunması, bilâhara iki tam gün geçmesi, 
bilâhara müzakereye arz edilmesi, bilâhara bir 
tam gün geçtikten sonra oylanması bir kül ifade 
eder mahiyette ise de - böyle bir tefsire gitmek 
mümkün ise de - hattâ bundan evvelki yılların 
tatbikatı olarak böyle bir anlayış mümkün ise de 
84 ncü maddenin son fıkrasının sarahati, açık 
ifadesi karşısında, şimdilik bu yola gidilmeme
sini, açık metne uyulmasını bendeniz daha uy
gun görmekteyim. Mademki, mer'i olan İçtüzü
ğün 84 ncü maddesinin son fıkrası; «her hangi 
bir konu ruznameye girmeden kâtipler söz kay-
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dedemezler» demektedir ve programın müzake
resi de Sayın Başkanımızın ifadelerine rağmen, 
kendi başına müstakil bir hüviyet ifade etmek
tedir, bu açık, âmir tüzük hükmü gereğince, mü
zakereler için alman sözlerin ancak ruzname-
nin onunla ilgili bölümünün tab ve tevzi edilme
sinden sonra yapılmasının daha uygun ve mer'î 
Tüzüğe intibaklı bir keyfiyet olduğuna inanıyo
rum. İlerde yeni içtüzük tanzim edilirken, yeni 
içtüzüğün tanzimi esnasında pekâlâ, Anayasanın 
103 ncü maddesi hükümleri, Hükümet programı 
için bu şekilde tedvin edilebilir, bu şekilde tüzük 
maddeleri tertibedilebilir. Fakat, halihazırda bu 
yoktur. Mer'i tüzük (ruznamede bulunmıyan 
maddeler hakkında kâtipler söz kaydedemezler) 
diyor. Mer'i âmir metin mevcutken böyle bir tef
sire ihtiyaç yoktur, bu doğru değildir, kanaatin
deyim. Bendeniz de 2 - 3 gün evvel söz almış
tım, ruznameden evvel söz almış olduğum için, 
ismimi sildirdim. Ferruh Bozbeyli arkadaşımızın 
önergesinin iltifatınıza mazhar olmasını sevgi 
ve saygılarımla rica ederim. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, Ri

yaset Divanı mevzuu gayet açık olarak izah 
ettiler. Bunu bir kül olarak mütalâa etmek 
iktiza eder. Ne zamanı, konuşulacağı belli olan 
bir mevzu için o mevzuun gündeme alındığı an
dan itibaren söz sırası mevzu esasen tüzüğün 
sâkit 'bıraktığı bir husustur. 

Bu itibarla, biz müracaatımızı 3 Temmuz 
1962 tarihinde yazılı olarak Meclis Başkanlı
ğına verdik. Temasımız neticesinde anlaşılmış
tır ki, bizden evvel hiçbir parti Meclis grupu 
.adına söz alınmamıştır. Şu halde, bu sıra 
mevzuunda, tüzüğün âmir hükmüne ve Riya
set Divanının mütalâasına aynen iştirak edi
yoruz. Bu takrire iltifat edilmemesini hasseten 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takriri 
reyinize koymadan evvel, deminki mâruzâtım
da görüşlerimizi tamamen izah edemedim ka
naatine vardığımı söylemek, isterim. Çünkü, 
biraz evvel söz almış olan Ferda Güley arkada
şımızın mütalâaları, Riyaset Divanında bu 
kanaati hâsıl ederek şu açıklamayı yapmaya 
zorlamıştır. 
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Riyaset Divanınızın görüşü şudur: 
Hükümet programının okunması, görüşül

mesi, oylanması bir bütündür. Bunun bölün
mesine, tıpkı gündeme giren mütaaddit madde
ler gibi, ayrı ayrı mütalâa edilmesine imkân 
yoktur. Program gündeme girdiği anda görü
şülmesi ve neticede güven oyuna müracaat edil
mesi zaruridir. Bu, Anayasa emri iktizasından
dır. Riyaset Divanınız bu görüşe istinaden 
tatbikatta olan bu şeklin ve şimdi arz ettiğimiz 
usulün gerek Anayasa hükmüne ve gerekse İç
tüzüğün 84 ncü maddesine ve onun ruhuna ta
mamen uygun olduğu kanaatindeyim. Mesele 
zannediyorum ki, tavazzuh •etmiştir. Başka söz 
istiyen arkadaşımız yoksa takriri reylerinize 
sunacağım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bir sö
züm var efendim. Şimdi açıklamış olduğunuz 
başlangıç tarihi, okunmaya başlandığı andan 
itibaren ki, başlangıç tarihi midir? Bunun tas
rihini rica ederim. 

BAŞKAN — Bundan evvelki mâruzâtımda 
da arz etmiştim. Bu okumaya başlandığı tarih 
değil, programın görüşüleceğini gösteren 
gündemin tabı ve tevzi edilip arkadaşlarımıza 
dağıtıldığı tarihtir. 

Takriri, oylarınıza sunuyorum («Kimin tak
riri. h> sesleri) Ferruh Bozbeyli arkadaşımızın 
takririni oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Efendim, ikinci takrir şudur: 'Söz alanlar 
çok olduğuna göre, söz alanlara sıra ile ve le
hinde, aleyhinde, üzerinde olmak üzere müna
vebe ile söz verilmesi ve fakat münavebe ile 
söz verirken tabiatiyle söz sırasına riayet edil
mesi... Bu takriri okutup oyunuza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Program hakkında şahısları adına söz alan 

milletvekillerinin; İçtüzüğün 85 nci maddesi 
gereğince lehte, aleyhte ve hakkında olmak 
üzere sıraya konulmasının ve konuşmaların 
bu sıraya göre yapılmasının daha faydalı ola
cağı kanaatindeyim. 

Teklifimin oya konulmasını arz ederim. 
5 . 6 . 1962 

İstanbul 
Ferruh Bozbeyli 
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M. Meclisi B : 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yine, 

Yüce Heyetinizi tenvir bakımından İçtüzüğün, 
bu hususa ait maddesini okuyorum. 85 nci mad
de şöyle demektedir : 

«Söz, talep ve kayıt sırasına göre verilir. 
Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin le
hinde, aleyhinde, hakkında münavebe ile söz 
söylemek takarrür eder» 

Bu hükme göre, bu takrirde teklif edilen hu
sus, Yüksek Heyetin takdirine kalmış bir key
fiyettir. Yüksek Heyetiniz nasıl tensibederse, 
öyle hareket edilir. 

Takriri oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, arkadaşlar, bu şekilde hareket ede
bilmek için, söz almış olan arkadaşlar müraca-
atlerinde «lehinde mi, aleyhinde mi, hakkında 
mı» konuşacaklarını bildirmediklerine (göre, 
grup sözcüleri dışında söz almış olan milletve
kili arkadaşlarımızın isimlerini okutacağım. 
Söz almış olan arkadaşlar ne şekilde söz söyli-
yeceklerini ifade buyursunlar. Şimdi ittihaz bu
yuracağınız karara göre biz de vazifemizi ya
pabilelim. 

BAŞKAN — Rauf Kır ay? 
RAUF KIRAY (Kütahya) — Lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Arif Ertunga. 
ARÎF ERTUNGA (İzmir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Şevki Güler? 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon) — Üzerinde. 

BAŞKAN — İsmail Hakkı Yılanhoğlu? 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Üzerinde. 
BAŞKAN —Sami Öztürk? 
SAMİ ÖZTÜRK (Muş) — Lehinde. 
BAŞKAN — Nadir Yavuzkan ? 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Lehinde 

efendim. 
BAŞKAN — Halûk Nur Baki? 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Hakkında. 
BAŞKAN — Kadri özek? 
KADRİ ÖZEK (İzmir).— Hakkında. 

BAŞKAN — Sıddık Aydar? 
SIDDIK AYDAR (Bingöl )— Aleyhinde. 
BAŞKAN — Kadri Eroğan? 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Yusuf Ziya Yücebilgin? 
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YUSUF ZİYA YÜCEBİLGİN (Zonguldak) 

— Üzerinde 
BAŞKAN — Nihat Kürşat? 
NİHAT KÜRŞAT (İzmir) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Kâmran Evliyaoğlu? 
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Turhan Bilgin? 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu? 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Le

hinde. 

BAŞKAN — Hilmi Baydurf 
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Lehinde. 
BAŞKAN — Etem Kılıçoğlu? 
BTEM KTLTÇOĞLU (Giresun) — Aley

hinde.. 
BAŞKAN — Ali Rıza Uzuner? 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Zeyyat Kocamemi ? 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Abdurrahman Altuğ? 
ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Cahit Yılmaz ? 
OAHİT YILMAZ (Konya) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Ömer Eken? 
ÖMER EKEN (Antalya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Ruhi Soyer ? tf 
RUHİ SOYER (Niğde) — Lehinde. 
BAŞKAN — Nazmi Özoğul? 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) -T- Aleyhinde. 
BAŞKAN — Ali İhsan Balım? 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Kâmil İnal? 
KÂMİL İNAL (Bolu) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Mehmet Turgut? 
MEHMT TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Tahsin Demiray? 

. TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Aleyhin
de. 

BAKAN — Ahmet Tahtaılıç? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Mehmet Ali Arslan? 
MEHMET ALİ ARSLAN (İçel) ^~ Lehinde. 
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M. Meclisi B : 
BAŞKAN — ŞadiBhıay? 
ŞADI BÎNAY (Bilecik) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — F a r u k Sükan? 
FARUK SÜKAN (Konya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Mehmet Kazova? 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Hilmi Aydmçer? 
HÎLMD AYDINÇEB (Aydın) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — İhsan Ataöv? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Son söz. 

BAŞKAN — Lâtif Aküzüm? 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Adnan Karaküçük? 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Maraş) — Aley

hinde. 

BAŞKAN — Mehmet Alicanoğlu ? 
MEHMET ALİCANOĞLU (Sinop) — Üze

rinde. 

BAŞKAN — Burhan Arat? 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Hasan Aksay? 
HASAN AKSAY (Adana) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Arif Hikmet Güner ? 
ARİF^ HİKMET GÜNER (Rize) — Aleyhin

de. 

BAŞKAN — Turgut Çulha? 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Üzerinde. 
BAŞKAN , - Ali Dizman ? 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Esat Kemal Aybar? 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Üze

rinde. 

BAŞKAN — Veli Başaran? 
VELİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Mehmet Ali Aytaş ? 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — İbrahim Sıtkı Hatipoğlu? 
İBRAHİM SITKI HATlPOĞLU (Ankara) 

— Lehinde. 

BAŞKAN — Mustafa Uyar ? 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sadık Tekin Müftüoğlu? 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

- Ü z e r i n d e . 
BAŞKAN — Mustafa Kepir? 

) 5.7.1962 0 : 1 
MUSTAFA KEPİR (Yozgat) — Üzerinde. 
BAŞKAN —Ali Cüceoğlu? 
ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Yahya Dermancı? 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Lehinde. 
BAŞKAN — Naim Tirali? 
NAlM TİRALİ (Giresun) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Efendim, İhsan Ataöv arkada-
mız talebinin sonuna «ıSon söz benimdir» ifade
sini koymuş. (Gülüşmeler). Fakat İçtüzük buna 
müsaidolmadığmdan bunu yapamıyacağım. Sı
rası .gelince söz vereceğim. 

Şimdi Millet Partisi adına Sayın Osman 
Bölükbaşı'na söz veriyorum. 

MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA PARTİ GENEL BAŞKANI OSMAN BÖ-
LÜKBAŞI (Ankara) — Muhterem Başkan muh
terem arkadaşlar; Millet Partisi Meclis Grıı-
pu adına, İkinci Karma Hükümetin programı 
ile alâkalı görüş ve temennilerimizi arz etmeden 
evvel, memleketi bugünkü merhaleye getiren 
Birinci Karma Hükümet tecrübesinin verdiği 
neticeler üzerinde kısaca durmakta fayda mü
lâhaza ediyoruz. Bu neticeler tenkid ve temen
nilerimizi kıymetlendirilmeye ve yarın hak
kındaki ümitlerimizin ne dereceye kadar ta
hakkuk edebileceğini tâyine yarıyacaktır. Gö
rüşlerimiz ne olursa olsun nazik şartlar içinde 
vazife alan Karma Hükümetin _ muvaffakiye
tini grupumuz bütün samimiyeti ile temenni 
etmektedir. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 
Birinci Karma Hükümetin muvaffakiyeti, 

programında temas ettiği i'ki mânevi temelin 
kurulmasına sıkı sıkıya bağlı idi. Bu temeller
den birincisi, İhtilâlden çıkmış bir memlekette 
Anayasanın mutlak hâkimiyetini tesis etmek 
ve demokratik rejimi yerleştirmekti. İkincisi 
de, geçmiş hâdiselerin ve mücadelelerin birbir
lerinden uzaklaştırdığı kütleleri yaklaştırmak 
ve huzuru sağlamaktı. 

Memleket ekonomisini tahrip eden istikrar
sızlık ve itimatsızlık, ancak bu temellerin te
essüsü ile ortadan kalkabilirdi. 

Üzülerek ifade edelim ki, Birinci Karma 
Hükümet, tarihimizin hiçbir devrinde görül
medik bir itidal, temkin ve vatanseverlik nu
munesi vermiş olan muhalefetin destek ve yar-
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dımına rağmen bu gayeleri gerçekleştirememiş
tir. (Muhalefet sıralarından bravo sesleri, al
kışlar) 

Hükümete vücut veren siyâsi partiler ise, 
memlekette huzur bozan fiil ve hareketlerden 
dikkatle kaçınmak mevkiinde bulundukları hal
de, maalesef huzur bozucu hâdise ve tahrik
lerin başlıca kaynakları olmuşlardır. (Muha
lefet sıralarından bravo sesleri) Kötü niyetli
lerin, maceracıların ve dikta heveslilerinin cü
ret ve cesaretlerini artırmalk ve varlığımızı im
ha için fırsat bekliyen yıkıcı sol cereyanlara 
zemin hazırlamaktan başka neticesi olmıyan 
huzursuzluk havası karşısında Hükümetin ener
ji ve basiretle hareket ettiğini görmek mümkün 
olamamıştır. ' 

Hükümet, hâdiselere takaddüm edip tedbir 
alacak yerde çok zaman hâdiselerin peşinden 
sürüklenmiş ve palyatif tedbirierle işi oluruna 
'bırakmıştır. Hattâ Hükümet Koalisyona dâ
hil partiler arasında 'bile ahenk ve tesanüdü 
sağlıyamamıştır. Bu suretle zaman zaman va
tandaş bu memlekette Hükümet var mıdır? 
Sualini kendine sormak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Bizi bu hükümlere sevk eden hâdiseler üze
rinde şimdilik durmak istemiyoruz. Lüzum hâ
sıl olursa mecbur olursak onları da bu kürsü
den ifadeye amadeyiz. 

Hulâsa; Birinci Karma Hükümet tecrübesi
nin devamı müddetince Türkiye'de demokra
tik rejimin yaşayıp yaşayamıyacağı, içte ve 
dışta bir endişe ve münakaşa mevzuu olmakta 
devam etmiş, huzursuzluk ve güvensizlik her-
gün biraz daha artmış ve rejime taallûk eden 
bâzı kanunların çıkarılması hariç, memleketin 
âcil hiçbir temel meselesini halletmek müm
kün olmamıştır. Her türlü tahrike müsait bir 
zemin teşkil eden ekonomik ve sosyal düzensiz
likler devam etmiştir. 

Yeni Hükümet programında yer alan temel 
meseleler üzerinde durmadan bu programa hâ
kim olan ana karakteri tebarüz ettirmek iste
riz. Bundan evvelki Hükümet programı ile 
bu program arasında vuzuh ve katiyet bakı
mından bir fark müşahade etmek maalesef müm
kün değildir. Hattâ mahiyet bakımından da 
esaslı bir fark mevcut değildir. 

Program, temas ettiği çeşitli meselelerin 
hal tarzlarını ana hatlariyle bile ifadeden uzak 

bulunmaktadır. O kadar ki, mahiyetleri bir
birinden tamamen ayrı ieraat nevileri bu prog
rama uygun düşebilir ve temas ettiği formülle
rin içine girebilir. Meselâ, toprak reformu, 
vergi reformu gibi çok' hayati meselelerin ne 
suretle gerçekleştirileceği, hudutları, şümulle
ri ve vasıtaları gösterilmemiştir. 

Halbuki Birinci Hükümet programından bu 
yana geçen yedi aylık bir devre, bütün bu me
seleler hakkında yeni Hükümetin sarih bir gö
rüş tarzına sahibolmasını sağlıyacak hazırlık
lar için fazlasiyle kâfi idi. 

Program, bu karakteri ile bir tedbirler man
zumesi olmaktan ziyade müphem teşhislerden, 
temennilerden ve mücerret vaadlerden ibaret 
bulunmaktadır. Program, tâbir caizse, kesin 
bir teşhis konamıyan, tedavi yolları tesbit edi-
lemiyen bir hastalık için yazılmış muvakkat 
bir reçete mahiyetindedir. Programın bu ma
hiyeti murakabeyi güçleştirdiği gibi, yarın Hü
kümeti teşkil eden partiler arasında ihtilâf ve 
buhranlara da sebebiyet verebilir, ileride ih
tilâfa düşmemek için temel meselelerde sarih 
anlaşmalara varmaları yolunda Hükümet ku
rulmadan evvel Başvekile yaptığımız tavsiye
lerin nazara alınmadığını da burada üzüntü ile 
kaydetmek isteriz. (Muhalefet sıralarından, bra
vo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; 
Karma Hükümet programında Türkiye'nin 

siyasi gelişmesiyle alâkalı ve hepimizce malûm 
birtakım bilgiler verildikten sonra «demokra
tik rejimi tehlikeye düşürecek ve Anayasa hâ
kimiyetini zedeliyecek hiçbir tahrike müsa
ade etmiyeceğiz» denilmektedir. 

Anayasa ile müesses meşru nizamı tahribe 
matuf tahrikler ile bekamızı dahi tehlikeye dü
şürebilecek intikamcı cereyanlar karşısında bir 
Hükümetin hassas olması ve bu gibi hareketler 
karşısında Devletin mevcut müeyyidelerini ve 
kuvvetlerini derhal harekete geçirmesi en tabiî 
vazifesidir. Hükümetin, verdiği bu teminatı mem
nuniyetle karşılarken geçmiş hâdiselerin bize 
telkin ettiği endişe ve temennileri ifade etmek
ten de kendimizi men edemiyeceğiz. 

Evvelce bu kürsüden bir kere daha ifade et
tiğimiz gibi bu memlekette Anayasa mutlak mâ
nada hâkim olacak ve bizler haysiyetli ve iti
barlı bir müessesenin şerefli azalan olarak va-
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zife görecek isek, her şahıs, her makam ve her 
kuvvet Anayasa ve kanunların emrettiği hudut 
içinde kalmaya mecburdur. (M. P. den alkışlar) 
Birtakım indi mülâhazalarla kendini bu mütea-
rifenin üstünde telâkki edenler karşısında Hü
kümet sükûtu ihtiyar ederse, onun bu taahhü
dü, millet vicdanını yaralıyan boş bir söz olmak
tan öteye gidemiyecektir. (Bravo sesleri) 

Bu memlekette Anayasa mutlak mânada hâ
kim olacaksa ve meşru nizam yürüyecekse, or
du filânı istiyor, filânı istemiyor şeklinde umu
mi efkârı ve Yüksek Meclisi baskı altında tut
maya matuf siyasi bidata artık katî olarak ni
hayet verilmelidir. Bu bidatin devamına davra-
nışlariyle ve sükûtu ile imkân veren eski Hükü
metten yeni Hükümet hiç olmazsa bu noktadan 
farklı olmalıdır. 

Son g ü n l e r e ordu İnönü'yü istiyor şeklin
deki neşriyat karşısında mesul Hükümetin, Baş
vekilin ve Genelkurmay Başkanının sükûtu ih
tiyar etmeleri bu endişeli tenkitlerimizin red
dedilmez ve en taze delilidir. 

Bu tarz neşriyat ve telkinler, bir bütün ol
ması icabeden Şerefli Ordumuzla milletimizin 
arasını açabilecek, meşru nizamı ve ordunun 
haysiyet ve itibarını zedeliyebilecek mahiyette
dir. 

Bugünkü nizamın kuruluşunda büyük şeref 
payı olan ordunun vazifesi, siyasetin içinde bu
lunmak değil, bu nizamı yıkmaya kalkışacak 
betbahtlar çıkarsa onların karşısında meşru ve 
yetkili organların emrinde koruyucu bir kuvvet 
olarak kalmaktır. (M. P. den bravo sesleri) Onu, 
eserini yıkmak istiyen talihsiz bir kuvvet olarak 
göstermeye hiçbir politikacının ve hiçbir zümre
nin hakkı yoktur. (Alkışlar) 

Bu bidat ve tehditlerin devam ettiği bir mem
lekette, rejimin içte ve dışta itibar kazanmasına, 
maddi ve mânevi kalkınmamız için vücudu ilk 
şart olan huzur ve emniyet duygusunun teessü
süne imkân tasavvur olunamaz. Hiçbir devlet 
hergün bir ihtilâle namzet gösterilen istikrarsız 
bir memlekete güvenilir müttefik gözü ile baka-
maz ve gönül rahatlığı ile ona yardım edemez. 

Orduyu huzur ve emniyet içinde yaşatmak 
ve üzerine aldığı kutsi vatan vazifesini lâyıkıy-
le yapacak maddi ve mânevi şartlara-kavuştur
mak milleti temsil eden bizlere düşen en mühim 
vazifelerdendir. İhtilâlci ve 27 Mayıs aleyhtan 
intikamcı tahrikleri durdurmaya matuf tedbir-
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I 1er Kanununa işte bu mülâhazalarla, orduyu 

siyasete çeken sebepleri ortadan kaldırmak ga
yesiyle diğer liderler gibi biz de imza koyduk. 
Ordu filânı istiyor, filânı istemiyor terane ve 
tehditlerinin gölgesinde siyaset yapmak istiyen-

I lere hizmet etmek için imza koymadık. (Bravo 
I sesleri, şiddetli alkışlar) 
I Bu mevzuda son olarak şunu ifade edelim k i : 

Anayasayı ihlâl suçundan insanların asılmış.ol
duğu bir memlekette, hâdiselerden ibret almı-
yanlarm şahsi takdirlerine göre, meşru nizamı 
bertaraf etmek hususunda kendilerini yetkili 

I görmeleri ve sabahtan akşama ihtilâlden bahse-
dilebilmesi bir cemiyet için ancak izmihlal işare
ti olabilir. (Alkışlar) Bu vesile ile bir temel ka-

I naatimizi daha ifade etmek isteriz. Bize göre 
açık bir diktatörlük güdümlü bir demokrasiden 
çok daha az zararlıdır. Hiç olmazsa milletin ah
lâkını yıkmaz ve riyayı siyaset haline sokmaz. 
(M. P. den bravo sesleri, alkışlar) Türk Milleti 
açık diktatörlüğü de, güdümlü demokrasiyi de 

I şiddetle reddetmektedir. (M. P. den bravo sesle
ri, şiddetli alkışlar) Muhterem arkadaşlar: 

I Dünkü. Hükümetin olduğu kadar bugünkü 
I Hükümetin de bizce en esaslı vazifesi demokra

tik rejimi yerleştirmek ve vatanda maddi ve 
mânevi huzuru sağlamaktır. Bu itibarla huzurla 

I alâkalı bir diğer mesele üzerinde de durmak is-
I tiyoruz. 

Hükümet programında bu meseleyle alâkalı 
I olarak şu satırlar yer almaktadır. 
I «Son bir sene zarfında memleketin siyasi hu-
I zurunü zedelemiş olan siyasi af konusunun, sa-
I rih hudutlar içinde halledilmesi kararlaştırılmış-
I tır. Kararlaştırılan esaslar, Hükümete katılan si-
I yasi partiler ve bağımsızlar tarafından müştere-
I ken hazırlanmış bulunan koalisyon protokolun-
I da yer almıştır. Bu konu da ehemmiyetli olan hu-
I sus, vatandaşı huzurdan ve çalışmaktan alıkoyan 
I siyasi istismarın durdurulmasıdır.» 
I Muhterem arkadaşlar; 

Hükümet programına göre, siyasi affın is-
I tismarı bugüne kadar vatandaşı huzurdan ve ça-
I lışmaktan alıkoymuştur. Bu teşhis doğrudur. 
I Acaba buldukları formül, iddiaları veçhile bu 

istismarı önliyecek ve vatandaşa huzur içinde 
I çalışma imkânı hazırlıyacak mıdır? 

Koalisyon protokolü tetkik edildiği takdirde 
siyasi affın küllî olarak değil, kısmi olarak der-

I piş edildiği görülür. Bir kısım siyasi mahkûm-
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larm affı hakkında hiçbir anlaşma yapılmadığı
na göre, bunların durumu münakaşa edilebile
cek ve bizzat Hükümetin koyduğu teşhise göre 
de, vatandaşı huzurdan ve çalışmaktan alıkoya
cak bir mesele olmakta devam edebilecektir. Şu 
hale göre bulunan formül, vatandaşı huzur için
de çalışma imkânına kavuşturmaktan uzaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Afla alâkalı Hükümet görüşünün kifayetsiz

liğini ve bâzı karanlık noktaları belirtmek 
maksadiyle bu mevzu "üzerinde biraz daha du
racağız. Birinci Hükümet programında «mem
leket bünyesinde ve Devletin bütün teşkilâtın
ca devamlı huzurun temin edilmesi ile birlik
te, vatandaş münasebetlerinde geçmiş siyasi 
mücadelelerin yaralarını tamamiyle tedavi et
mek dikkat ve ehemmiyetle göz önünde bulun
duracağımız ve üzerinde çalışmaya başlıyaca-
ğımız bir husus olacaktır» denilmekte idi. 

Bu yaraları tamamiyle tedavi etmek ifadesi
nin şümulüne siyasi mahkûmların affı mevzuu-
nun da dâhil bulunduğu Başvekilin bir sual tak
ririne Meclis kürsüsünden verdiği cevapta açık
ça ifade edilmişti. Bu defa imzalanan koalisyon 
protokolünde yaraların tamamiyle tedavisin
den ziyade, kısmen tedavisi derpiş olunmakta 
ve bu tedavi için de «memleket bünyesinde ve 
Devletin bütün teşkilâtında devamlı huzurun 
temin edilmesi» şartından vazgeçilmiş bulun
maktadır. 

Birinci Hükümet programında siyasi mah
kûmların affı için ileri sürülen devamlı huzu
run tesisinden vazgeçildiğine göre, affın küllî 
olmamasının ve yalnız cezası az olanlara hasır 
ve tahsis edilmesinin sebebi bir türlü anlaşıla
mamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Uzun bir tarihî tekâmülden alman derslerle 

hak ve hürriyetleri koruyacak tedbir ve mües
seseleri bünyesine alan yeni Anayasa muvacehe
sinde bir iktidarın meşruiyet dışına çıkabilmesi 
hiç de kolay değildir. Böyle bir yola sapmayı 
düşünebilecekler olursa, karşılanrında Anayasa 
Mahkemesini, hürriyet nizamına bağlı bütün 
kuvvetleri, basını, gençliği, 27 Mayıs İhtilâli
nin ibret dersini ve haklarına bağlı bütün bir 
milletin hudutsuz mukavemetini bulacaklardır. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün 88 nci mad

desi mucibince yazılı nutuklar 20 dakikadan faz
la olamaz. Müsaade buyurursanız yalnız grup 
sözcülerine mahsus olmak üzere bu kayıttan ken
dilerini vareste kılalım. 

'OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Teamül 
bu yoldadır, birçok kararlar bu yolda alınmıştır 
Reis Beyefendi. 

BAŞKAN — Bu hususu reyinize arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ne olur 
ne olmaz sağlama bağladık. 

(BAŞKAN '— O teamülü tesis eden Başkanı
nızdır efendim. Heyete arz edip. (Alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bütün 
bu teminatlara, imzalanan Koalisyon protokolün
de affedileceklerin siyasi faaliyetlerini yasak 
eden hükme rağmen, arta kalan bir avuç insanın 
milletin şefkat ve atıfetinin bir tezahürü olarak 
yuvalarına dönmelerinden endişe etmenin mâkul 
bir izah tarzını bulmak kolay değildir. Nitekim 
koalisyona katılan partilerden ikisi liderler top
lantısında affın küllî olmasını, bir an evvel ger
çekleşmesini istemişlerdi. İleri sürdükleri bu sa
mimî taleplerinden onları derhal vazgeçiren meş
ru ve mâkûl sebeplerin neler olduğu bugün umu
mi efkârın ve bizim meçhulümüzdür. (Muhale
fet sıralarından alkışlar) (Orta sıralardan «Rey 
avcılığı» sesleri) Rey avcılığından bahseden aziz 
arkadaşlarıma şunu söyliyeyim ki, burada Bölük-
başı'nun hissinden ziyade bir mantık konuşuyor. 
Tamları varsa mantığa karşı yapsınlar. (Gürül
tüler) Bu cihetler açıklanırsa âmme vicdanı te
reddütlerden kurtulur ve huzura kavuşur. Rey 
avcılığı yapmıyoruz arkadaşlar. (Orta sıralar
dan rey avcılığı yapıyorsun sesleri) Cumhuriyet
çi Köylü Millet Partisinin Genel Başkanvekili 
Sayın Hasan Dinçer burada Başvekil Yardımcısı 
olarak bulunuyor. Kendisiyle görüştüğümüz za
man affın küllî olmasını ve en kısa zamanda ger
çekleştirilmesini liderler toplantısında istemesini 
bir arkadaşı olarak kendilerine tavsiye etmiştim. 
Değişen bir kanaat yok, ister iştirak ediniz, ister 
etmeyiniz. (Orta sıralardan müdahaleler, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, kar
şılıklı konuşma olmasın. Devam edin efendim. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — (C. H. 

P. sıralarına işaretle) müsaade buyurursanız siz 
kanaatlere tahammül etmeme hastalığından kur
tulmadıkça bin sene geçse iktidara gelemezsiniz 
(ISoldan, ve sağdan, bravo sesleri, şiddetli ve sü
rekli alkışlar) Bir fikir doğru olabilir, yanlış ola
bilir ama, bir insanın samimî kanaatinin karşısı
na birtakım yersiz tarizlerle iftiralarla çıkmak 
her halde bu parlâmentoda milleti temsil etmek 
şerefine sahibolanlâra yakışan bir hareket değil
dir. (Soldan ve sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, (Ortadan is
tismarcılık yapıyorsun sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben is
tismarı düşünseydim seçimlerden bu tarafa bu 
Mecliste nice fırtınalar hâsıl olurdu. (Şiddetli 
gürültüler, ayağa kalkmalar) ( «Neler söylüyor?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar karşılıklı konuşma 
olmasın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Halkçı 
dostlarımızın bu kadar hücumuna mâruz kalmak
tan hususi bir zevk duyuyorum. (Ortadan, şid
detli gürültüler) (Sağdan ve soldan, şiddetli al
kışlar) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam 
edin. Hatibin sözünü kesmeyin rica ederim. (Or
tadan, gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benim 
dostlarım, kanatierim ve inanışlarımdır. Onun 
dışında hiçbir partiye hiçbir şahsa hayatımda 
köle olmuş insan değilim. (Bravo sesleri, alkış
lar) îsmet Paşanızın yüzüne söylediğimi sizler gı
yabında söylememişsinizdir. (Sağdan ve soldan, 
bravo sesleri, alkışlar, ortadan, şiddetli gürültü
ler) 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim, devam 
ediniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — O hal
de sabırlı olun, dinlemesini öğrenin. Dinlemesini 
lütfen öğrenin. 

BAŞKAN — Bölükbaşı, rica ederim, devam 
ediniz efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mazi
de yaptığınız muhalefet örneğine devam etmeye 
çalışmayın. (M. P. si ve A. P. sıralarından bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) (A. P. lileri göstererek) 
bunların alkışlarına bakıp da keyf duyduğumu 
mu zannediyorsunuz? Onların da zihniyetinin 
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karşısındayım. (M. P. ve A. P. sıralarından bra
vo, sesleri, şiddetli alkışlar), (Ortadan, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibin sözünü kes
meyiniz, efendim. Karşılıklı konuşma yapmayı
nız, çok rica ederim, efendim. Devam ediniz, 
efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hatip 
gayet sakindir ama, sizde tahammül yok, dost
larım. Hatip gayet eakin. Samimî insanlar dâva
sına inanan insanlar, kuvvetli mevkide bulunan
lar sinirlenmezler. 

Af mevzuunun vatandaşı huzurdan ve ça
lışmaktan alıkoyan bir mesele haline getirildiği 
bizzat Hükümet tarafından ifade ve itiraf edil
diğine göre bizce küllî bir affa gitmek, bu saha
ya ait yaraları tam tedavi etmek ve bu mevzuu 
siyasi münakaşa konusu olmaktan çıkarmak da
ha yerinde bir hareket olurdu. (Ortadan gürül
tüler, müdahaleler) («İktidara gel de sen yap» 
sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, hati
bin sözünü kesmeyiniz, efendim. Söz sıranız gel
diği zaman konuşursunuz. Buyurun efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir 
arkadaş iktidara gel de sen yap, diyor. Nasib-
olursa elbette yapacağız. («Yapamazsın» sesleri) 
Hiç şüphe etme. 

BAŞKAN — Bölükbaşı, rica ediyorum, ce
vap vermeyin, efendim. Devam edin, efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Biz 
halka güvenen insanlarız, silâhların gölgesinde 
Türk Milletini tehdideden insanlar değiliz. (M. P. 
ve A. P. sıralarından «bravo» sesleri, şiddetli 
alkışlar) (Ortadan şiddetli gürültüler, ayağa 
kalkmalar, kürsüye doğru yürümeler), (Riyaset 
çanı sesleri) («Orduyu siyasete karıştırma» ses
leri), («Sözünü geri al» sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — (Or
tadan kürsüye doğru gelenlere işaretle) Bu
yurun bakalım, buyurun bakalım. Tahrike 
devam etmeyiniz, tahrike devam etmeyiniz, ala
cağınız cevaplar daha sert olacaktır. (Ortadan 
şiddetli gürültüler, bağırmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, oturunuz efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — (Kür

sünün etrafım saranlara işaretle) Haydi, haydi 
çekiliniz. 
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İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Silâhların 

gölgesinde gelmeye kim tenezzül ediyor? . 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Tımarhane

ye git, timarhaneye! Muayeneye sevk edin, Reis 
Bey! 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — En 
masum kanaatlere tahammül etmiyen insanların 
haktan bahsetmeye, demokrasiden bahsetmeye 
hakları olmasa gerektir. (Ortadan şiddetli gürül
tüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, mü
dahale etmeyiniz. Bölükbaşı rica ediyorum, ce
vap vermeyiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Gelir
diniz bu kürsüye, gelirdiniz bu kürsüye iştirak 
etmediğiniz kanaate, iştirak etmediğiniz kanaat
lere cevap verirdiniz. 

, BAŞKAN — Yerlerinize oturunuz. (Millî 
iradeyle geldik, sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Biz de 
millî iradeyle geldik. (Ortadan gürültüler, ayak
ta müdahaleler, kürsüye yürümeler) 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, oturunuz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Pek

âlâ, buyurun bakalım, buyurun! Halk Partisi 
demokrasisini görüyorsunuz, Halk Partisi demok-, 
rasisi buyurun buyurun buyurun, ben bir ki
şiyim. Buyurun. (Şiddetli gürültüler, kürsüye 
doğru yürümeler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar yerinize oturunuz, 
efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muha
lefetiyle, iktidariyle Türk Milletinin başına belâ 
olanlar, buyurun, buyurun sizin millî şeflik dev
rinizde sizinle mücadele etmiş adamım. Bu teh
ditleriniz tesir etmez. Buyurun istediğinizi yapı-. 
nız. Haydi haydi haydi haydi. (Ortadan tımar
haneye, sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûnetinizi mu
hafaza ediniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu 
memleket sizin babanızın çiftliği değildir, herkes 
konuşacaktır. (Ortadan gürültüler, bağırmalar) 

BAŞKAN — Bölükbaşı rica ediyorum, efen
dim, cevap vermeyiniz. Münakaşaya sebebiyet 
vermeyiniz. Celseyi tatil edeceğim. Arkadaşlar, 
oturunuz, yerinize. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey bu tecavüzlerin karşısında onları sustura- I 
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cak yerde bana mı hitabediyorsunuz? (Gürültü
ler, müdahaleler) Kanaatlere tahammül etmiyen 
eski devrin mümessilleri. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yerinize oturun. 
(Gürültüler), («22 Şubattaki yazdıklarını unut
tun mu?» sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 22 Şu
battaki yazımı inkâr etmiyorum. Ben fikirlerime 
sonuna kadar sâdıkım. (Şiddetli gürültüler, ba
ğırmalar, müdahaleler) Arkadaşlar, bu kadar 
tahammülsüzseniz, tahammülünüz yoksa, kudre
tiniz varsa şu Meclisi dağıtın da haysiyetlerimiz 
kurtulsun. (Ortadan şiddetli gürültüler) ^ 

BAŞKAN — Bölükbaşı, rica ederim, arka
daşlar rica ederim sükûtu muhafaza edin, efen
dim. (Gürültüler) Arkadaşlar oturunuz efen
dim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — îşte 10 
yıllık muhalefetten sonra ıslahı nefseden parti... 
(Ortadan şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sükûtu 
muhafaza ediniz efendim. Celseyi tatil edeceğim 
yoksa. 

C.H.P. Ll BÎR MİLLETVEKİLİ — Orduyu 
siyasete sokuyorsun! 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ordu
yu siyasete ben sokmuyorum, siz sokuyorsunuz. 
Ona dayanmak istiyorsunuz. (Ortadan şiddetli 
gürültüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Bölükbaşı siz de cevap verme
yiniz efendim. Sükûnet avdet etsin, devam eder
siniz. (Ayakta müdahaleler, şiddetli ve devam- . 
lı gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Haka
retiniz ancak sizleri hakir kılar. 

BAŞKAN — Bölükbaşı, riöa ediyorum efen
dim. Arkadaşlar, susunuz efendim, sükûtu mu
hafaza ediniz efendim. Celseyi talik etmek mec
buriyetinde kalacağım. Rica ediyorum, ne olu
yorsunuz. Hatip konuşur, çıkar cevap verirsi
niz. Konuşurken müdahale • etmeyiniz efendim. 
Müsaade edin efendim. (Gürültüler, müdahale
ler) 

BÎR C H P . Ll MİLLETVEKİLİ — Bak 
Adaletçiler memnun oluyor, berabersiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ha on
lar, benim müttefikim değil sizin dünkü ortak
larınız, dünkü sevgilileriniz. Benim verilmiye-

| cek hesabım yoktur. Kürsüde her şeyin hesa-
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bırıı vermeye amadeyim. Tahammülsüzler, de
mokrasiyi kendi saltanatları için vasıta kılanlar 
ya susarsınız, ya millet sizi susturmasını bile
cektir. (Ortadan gürültüler, bağırmalar) 

BAŞKAN — Bölükbaşı rica ediyorum, sözü
nüzü keseceğim. Arkadaşları sükûta davet edi
yorum, karşılıklı cevap vermeyiniz. Cevap ver
diğiniz müddetçe... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Millet 
Meclisinin muhterem azaları; bu kürsüde ne 
söyledik? Af mevzuunda her vatandaşın kanaa
tini söylemesi hakkı değil midir? Kanaatimizi 
söyledik, hâdiseleri konuşturduk, iki Hükümet 
programı arasındaki farkı tebarüz ettirdik. Ne
ye tahammül edemiyorsunuz? (Ortadan gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bölükbaşı nutkunuza devam 
ediniz rica ediyorum efendim. 

RUHl SOYER (Niğde) — Türk Ordusunu 
tahrik ediyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyurun, Türk Ordusunu kimlerin tah
rik ettiğim şimdi göstereceğim size. (Orduyu 
karıştırma sesleri) 

BAŞKAN — Bölükbaşı rica ediyorum, nut
kunuza devam ediniz efendim. Osman Bey, Bö
lükbaşı yoksa indireceğim kürsüden, celseyi ta
lik edeceğim. (Ortadan gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şeref
li Türk Ordusunu siyasetin çamuruna çekmek 
istiyenlerin kimler olduğunu (elindeki Hürri
yet gazetesini göstererek) şu manşetten anlıya-
bilirsiniz. «Ordu inönü'yü istiyor» (Ortadan 
«yazan gazetedir» sesleri) Neye tekzip etmez 
Başvekil, neye tekzip etmez Hükümet, neye 
tekzip etmez Genelkurmay Başkam, («gazeteye 
sor» sesleri) Vazifelilere soruyorum, gazeteye 
değil. Neden tekzip etmez Başvekil, neden tek
zip etmez Genelkurmay Başkanı, neden tekzip 
etmez Hükümet? Bunu söylüyorum. (Gürültü
ler, «sözünü geri al» sesleri) Arkadaşlar, ben 
geri alacak söz söylemem. Ben bir vakıaya te
mas ediyorum. 

BAŞKAN — Bölükbaşı, arkadaşlar, müsaade 
buyurun, Riyaset İçtüzük hükümlerini tatbika 
mecbur kalmaktadır. Eğer Bölükbaşı'ya sataşan 
olursa kendileri hakkında Tüzük hükmünü tat
bik edeceğim. Eğer sataşana karşı Bölükbaşı ih
tara rağmen cevap vermekte devam ederse ken-
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dişini bu mesele üzerinde konuşmaktan men 
edeceğim. İh ta r ediyorum, devam buyurunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Usulî 
bir noktayı hatırlatmak isterim : Tecavüze mâ
ruz kalanın cevap verme hakkını men eden bir 
Tüzük hükmü varsa Reis açıklasın. Evvelâ o 
tecavüzü sustur, ondan sonra benim cevabımdan 
bahset Reis Bey. 

BAŞKAN — Bölükbaşı sataşanlara cevap 
vermek için Riyasetten izin almanız lâzım gelir. 
Binaenaleyh siz cevap verdikçe heyetin sükûna 
avdetine imkân yoktur. Binaenaleyh arkadaş
larımdan rica ediyorum. Hatibin sözler^ üzerine 
şahsi müdahalelerde bulunmasınlar bir. Hatip 
arkadaşımız da böyle müdahale bulunanlar 
olursa cevap vermesin iki. Buna devam ettiği
niz takdirde celseyi talik edeceğim efendim. 
Devam edin efendim. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun. Devam edin efendim. (Devamlı gürül
tüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey bu Meclis Halk Partisi Meclisi ise lütfen 
açıklayın. Milletin Meclisiyse susturun müte
cavizleri. (Şiddetli gürültüler, C.H.P. milletve
killerinden ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü-
dalhale etmeyiniz. («Böyle konuşmaya devam 
edemez» sesleri) Onu Riyaset takdir eder. Ar
kadaşlar sükûtu muhafaza ediniz, gürültüyle iş 
hallolmaz. Meseleyi karşılıklı münakaşa ile hal
ledenleyiz. Çok rica ediyorum efendim. Buyu
run efendim. («İn kürsüden» sesleri) 

ARÎF ERTIJNGA (İzmir) — Hasta, vallahi 
hasta. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Her 
hastalık tedavi olur ama sizin diktatörlük hasta
lığınız tedavi olmaz. (Şiddetli gürültüler) 

RATİP TAHÎR BURAK (İstanbul) — Se
nin de ukalâlığın tedavi olunmaz. 

BAŞKAN — Bölükbaşı "bir daha karşılıklı 
konuştuğunuz takdirde rica ediyorum, indirece
ğim kürsüden. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evve
lâ susturun mütecavizleri. 

BAŞKAN — Susturulacaklar kalabalıktır. 
Ancak teker teker haklarında muamele yapa
rım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Teca
vüz karşısında konuşulur. Evvelâ onları sustu
run. 
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BAŞKAN — Efendim, siz cevap verdikçe sa-

taşmalar devam edecektir. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yani 

onlar tecavüz edecek, (biz susacak mıyız ? 
BALKAN — Tecavüz eden arkadaşı siz bize 

söylersiniz. Biz »özlerdeki tecavüzün mahiyetini, 
(igürültüden duyamıyoruz) Kimin ne dediğini 
gürültüden duyamıyorum ki, herkes rica ederim 
sükûneti muhafaza etsin, karşılıklı atışma ile 
bunun önüne geçilemez ki. Buyurun efendim, 
nutkunuza devam edin. 

FERDA GÜLEY (Ordu) '— Tahrikten baş-
ka neyin var? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey neler söylüyorlar, «alet oluyorsun» diyorlar 
cevap vermiyelim mi? 

(BAŞKAN — Ben duymadım efendim, hangi 
milletvekili söylüyor?. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ferda 
Güley Bey söylüyor, alet oluyorsun diyor. Alet 
olsak kudret sahiplerine ömrümüz boyunca alet 
olurduk. Ne kudretleri var ki, alet olacağız. 
(Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, Meclisin 
vakarına uymıyan hareketten içtinabı bütün ar
kadaşlara tavsiye ederim. Ook rica ediyorum, 
hatibin sözünü kesmeyiniz, sözlerinde şahısları
nıza, Meclise, Devletin kuvvetlerine karşı müs
tehcen kelimeler varsa; onlar hakkında icabeden 
muameleyi yapariz. Fakat gürültünüzden dola
yı BÖlükbaşı'nm ve milletvekili arkadaşlarımın 
ne dediğini ben dahi duyamıyorum. Riyaset bu 
bakımdan vazifesini yapamamaktadır. Çok ri
ca ediyorum, Meclisin Vakarını, itibarını muha
fazaya hepimiz mecburuz. Dinliyeceğiz, sükûnla 
dinlerseniz, hatibin sözlerinde Meclis kürsüsün
den ifadesi caiz olmıyan lâkırdılar olursa Riya
set vazifesini yapar. ıSükûnla dinlemenizi ve 
hatip arkadaşımdan da sataşanlar olursa kür
süden cevap verip münakaşaya sebebiyet ver
memesini rica ediyorum. Sussunlar, o vaziyette 
bulunan arkadaş hakkında Riyaset yapılacak 
muameleyi tâyin eder. Riyaset gürültüden bir 
şey anlıyamıyor ki, kim ne diyor. Buyurun 
efendim.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh-
terem arkadaşlar, memlekette, huzurun tesisi ba
kımından idarenin tarafsızlığı başta gelen şart
lardandır. Bunun tahakkuku ise her şeyden evvel 
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Devletin yukarı kademelerinde vazife görenlerin 
samimî olarak bu zarureti kabul etmelerine bağ
lıdır. Hükümet programında «idarenin tarafsız
lığı ve haksız baskılardan masun olarak çalışması 
yolunda büyük mesafe alınmıştır.» denilmekte
dir. 

Bu iddiaya rağmen, yukarı kademelerin par
tizan zarflardan kurtulamadıklarını gösteren ic
raata da sık sık tesadüf edilmektedir. Bu cümle
den olarak, idare meclisi âzalıkları yerine kaim 
olan makamlar, iktidar partileri emektarları için 
bir siyasi geçinme yeri olmakta devam etmekte
dir. (Alkışlar, ortadan itirazlar) Partizanlık or
tadan kalkacaksa evvelâ bu görüşe baştakiler uy
malıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Radyonun tarafsızlığı yolundaki iddialar da 

tatmin edici olmaktan uzaktır. Mecliste yapılan 
ve rejimle alâkalı bulunan bâzı mühim konuşma
ların radyodan millete duyurulmasından her ne
dense itina ile kaçınılmış olmasını, bu iddiamızı 
teyideden misallerden biri olarak zikredebiliriz. 

Merak ediyorsanız o misali de arz edelim. (Me
rak etmiyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Devam efendim, devam. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 

arz edeceğim, siz merak etmeseniz bile. 
Cumhurbaşkanı Sayın Gürsel'in Anayasanın 

hudutlarını taşan siyasi beyanları karşısında bu 
Mecliste yaptığım, matbuatta ve efkârı umumi-
yede geniş akisler yapan, konuşmadan radyo bjr 
kelime ile dahi bahsetmemiştir. Tarafsız radyo 
bu mudur? Pek çoğunuz memnundunuz «Ne ^ü-
zel bir hareket yaptınız, Anayasanın hâkimiye
tini sağlamak mevzuunda güzel bir çıkış yaptı
nız» diye elimi sıkıyordunuz. Radyo bir kelime 
bahsetmiyor. Tarafsız radyo böyle mi olur? Türk 
milleti hakem olacaksa burada olup bitenleri bil
mek mecburiyetindedir. Onu karanlık içinde tut
maya çalışanların niyetlerinin aydınlık olduğu
nu kabul etmeye imkân yoktur. 

ıSabık iktidar devrinde Hükümet programı 
ve bütçe üzerinde yapılan müzakerelerde Hükü
met sözcülerinin beyanları Meclisten nakil sure
tiyle radyodan aynen millete duyurulurdu. Fa
kat muhalefetin cevabı duyurulmazdı. Eşitlik 
esasına uymıyan ve milletin mukayeseli ve doğ
ru bir hüküm vermesini imkânsız kılan bu nevi 
hareketlerden o zaman şikâyetçi olanlar ve aynı 
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hakkı istiyenler gimdi iktidarda bulunuyorlar. De
lilsiz söz kabul etmeyiz derseniz bir delili okuya
lım, imza sahiplerini zikredelim. (Müdahaleler, 
lüzum yok sesleri) Var, var, hicap hissini tahrik 
etmek için lüzum var. 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Gökten 
zenbille mi indi bu zat? 

(BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim, mü
dahale etmeyiniz. Sayın Onat rica ediyorum, mü
dahale etmeyiniz. (Müdahaleler) Efendim her 
hatip serbestir, istediği şekilde mütalâa beyan 
eder, rica ediyorum efendim. Buyurun, efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 20 Şu
bat 1957 tarihli Meclis zaptı sayfa 324 : «Türki
ye Büyük Millet Meclisi Yüksek Kiyasetine; büt
çenin heyeti umumiyesi üzerinde Maliye Vekili
nin yapmış olduğu konuşmanın radyo vasıtasiyle 
yayınlanacağı radyonun sabah bülteninde ilân 
edilmiş bulunmaktadır. Meclis kürsüsünde bunun 
için bâzı tesisat yapıldığı görülmektedir. 1955 
bütçe müzakereleri sırasında Hükümet Reisi mü-
taakıp bütçelerde Maliye Vekiline bu imkân ve
rildiği takdirde muhalefetin de bundan istifade 
edeceğini taahhüt ve ifade etmişti. Bu itibarla 
muhalefet grup sözcülerinin bütçe hakkındaki gö
rüşlerinin de aynı vasıta ile vatandaşa ulaştırıl
masına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

C. ıH. P. Orup Başkanvekili Kars Mebusu 
Malatya Mebusu . Mehmet Hazer» 

Nüvit Yetkin 

Yani «memleketin hayatiyle alâkalı mühim 
bir mevzuda iktidarın görüşünü radyo ile millete 
duyuran bir Hükümet, muhalefetin de cevabını 
duyurmak ki, millet mukayese edip doğru bir 
hükme varabilsin» diyor, sizin dünkü mücadele
nizi temsil eden arkadaşlar. Osman Bölükbaşı da 
bir takrir vermiş : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Maliye Vekilinin bütçe hakkındaki konuşması 
radyo ile millete duyurulmuştur. Vatandaşların 
mukayeseli ve isabetli bir hükme varahilmesi için 
muhalefet grupları adına yapılacak konuşmaların 
da radyo ile millete duyurulması uygun olacak
tır. Bu cihetin karar altına alınmasını arz ve tek
lif ederim. 

Kırşehir 
Osman Bölükbaşı» 
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Bu görüşün müdafaasını da şimdi, Bakanlar 

Kurulu arasında bulunan Sayın Fethi Çelikbas 
büyük bir liyakat, ve samimiyetle Meclis kürsü
sünde yapmıştır. Şimdi ne oluyor? İkinci bir kar
ma hükümet kuruluyor. Memleketi nasıl idare 
edeceğini bir programla millete ilân ediyor. O 
program radyodan ve buradan naklen millete du
yuruluyor." Muhalefet ne söylüyor o duyulmuyor. 
Bunun duyurulması için dün grupumuz aldığı 
bir kararla Sayın Başvekile geçmiş mücadelele
rini ve mânevi taahhütlerini hatırlatmış, aynı şe
kilde muhalefet sözcülerinin görüşlerinin de mil
lete duyurulmasını istemiştir. Bugün görüyoruz 
bu tesisat kurulmamış, bu iş yapılmamış, Meclis 
Reisine de bildirmişi'/. O halde maziyi mahkûm 
edenler kendilerini mahkûm edecek durumda bu
lunmamaya mecburdurlar. (Bravo sesleri, sağ
dan ve soldan alkışlar) 

Eşitlik esasına uymıyaıı ve milletin muka
yeseli ve doğru bir hüküm vermesini imkânsız 
kılan bu nevi hareketlerden o zaman şikâyetçi 
olanlar ve aynı hakkı istiyenler şimdi iktidar
da bulunuyorlar. Bugünkü tatbikatlariyle fikir
lerine ve mücadelelerine ne dereceye kadar sa
dık kaldıklarını muhalefet sözcülerinin ten-
kidlerini radyo i] e millete duyurup duyur-
mamalariyle ölçmek imkânını bulacağız. Ta
rafsız idare iddiası da böylece bir imtihan ge
çirmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar : 
• 

Seçimle iş başına gelmiş muhtar, belediye 
âzası ve genel meclis üyeleri yerine ihtilâl
den sonra tâyin yolu ile getirilenler halen va
zife başında bulunma'ktadırlar. Daha çok muay
yen bir zümreye itimat esasına dayanan bu 
tâyinler, bugün bir ıstırap konusu olmakta 
devam etmektedir. Mahallî seçimlerin bir an 
evvel yapılması suretiyle bu memnuniyetsiz
lik âmilinin de ortadan kaldırılması ve milletin 
itimadını kazanacak insanların vazife başına 
getirilmeleri, umumi huzurun teessüsüne hiz
met edecek mühim bir unsur olacaktır. (Alkış
lar) 

Ayrıca ihtilâlden sonra meslek dışından 
idari vazifelere tâyin edilmiş bulunan kimse
lerin bu vazifelerde devamlan umumiyetle bir 
memnuniyetsizlik konusu olmaktadır. Bu du
ruma da nihayet verilmelidir. 
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Muhterem arkadaşlar : 
Hükümet Programında yer alan çeşitli 

vaitlerin bilhassa paraya mütevakkıf olanla
rının tahakkuk kabiliyeti, nihayet kabul edil
miş olan bütçedeki imkânlarla mukayyettir. 
Bu imkânları aşan vaitleri yeni tahsisat is-
tenmiyecekse, ciddî ve samimî telâkki etmek 
e'lbetteki mümkün değildir. Bu itibarla bu 
nevi mevzular üzerinde fazla durmıyacağız. 
Zamanın ve icraatın konuşmasına intizar etmeyi 
tercih edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Türkiye'nin maddi ve mânevi sahada yük

selmesi şüphe yok ki cehalet ve sefaletle ya
pılacak mücadelenin vereceği neticelere bağ
lıdır. Bu mütearifeden hareket edildiği tak
dirde, Hükümet Programında çok mühim bir 
meseleye gereği gibi yer verilmediği görülmek
tedir. Mânevi sahada kalkınmanın en ehem
miyetli unsuru olan öğretim ailesinin maddi 
ve mânevi huzura kavuşturulması ve mesleğin 
cazip hale getirilmesi için, programda sarih 
ve itminan verici hiçbir tedbir derpiş olunma-
mamakta ve her sahada olduğu gibi sadece 
tedbirler alınacağı şeklinde müphem ifadelerle 
iktifn, edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Türkiye'nin, içinde bulunduğu ekonomik ve 

sosyal şartlar, bilcümle huzur bozucu tahrik
ler için müsait bir zemin teşkil etmektedir. 
Bilhassa son zamanlarda tehlikeli bir hal alan 
aşırı sol cereyanların istismar ettiği bu zemin 
mutlaka ve süratle ıslah edilmelidir. Anayasa
mızda ver alan sosyal adalet, sosyal güvenlik, 
işçi haklariyle, süratli iktisadi kalkınma bu 
ıslahın başlıca unsurlarıdır. 

BlR C. H. P, MİLLETVEKİLİ — Ya sağ
cılar ne olacak? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir 
arkadaş sual soruyor. Devletin Anayasa ile 
müesses nizamına aykırı olarak faaliyette 
bulunan her kim varsa Devletin onun başını 
ezmesi1 vazifesidir. İster solcu olsun, ister sağcı 
olsun. /(Alkışlar.) Tahammül buyursaydınız 
sonunda ona ait de bir kısım vardır. 

Muhterem arkadaşlar : 
Hükümet programında ifade edilen hürriyet 

içinde kalkınma politikası, ferdî mülkiyete ve 
hususi teşebbüse ön plânda yer vermek zorunda-
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dır. İktisadi faaliyetleri devletleştirmede fazla 
ileri giden bir rejimin, insan haklarını ve ferd 
hürriyetlerini tehdide mecbur kalmaması müm
kün değildir. Bu itibarla Türk ekonomisinin 
ferdî mülkiyet ve hususi teşebbüsü temel olarak 
benimsemesi, hürriyetlerin muhafazası bakımın
dan da lüzumludur. Kalkınmamız için muhtaç 
bulunduğumuz yıllık yatırımlardan mühim bir 
kısmının hususi teşebbüs tarafından yapılabil
mesi Devletin birçok sahalarda tesirli tedbirler 
almasını iktiza eder. Bu tedbirlerin başında 
uzun vadeli emniyet ve itimat telkini gelir. Kre
di kolaylıkları, çeşitli vergi masrafları başlıca 
bu gayeye hizmet edecek şekilde ayarlanmak 
ic ab eder. 

Yeri gelmişken bir hususu tebarüz ettirmek 
isteriz, iktisadi görüşleri birbirinden farklı olan 
üç partinin bir iktisadi politikayı nasıl yürüte
cekleri üzerinde durulacak mühim bir meseledir. 
Programdaki umumi ve mücerret formüller, te
mel görüşleri ayrı olan bu partiler arasında cid
dî ve samimî bir anlaşmanın kanaatımızca ifadesi 
telâkki edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiyenin refahı her şeyden evvel sanayi

leşmesine bağlıdır. Başkalarına pazar vazifesi 
gören geri bir ziraat memleketi olmaktan sü
ratle kurtulmalıyız. Bugün Ziraat Bankasına 
olan birkaç yüz lira borcunu bile veremiyecek 
kadar acıklı bir durumda olan Türk çiftçisi, 
teknik bilgiler ve vasıtalar ile süratle teçhiz edil
meli ye lüzumlu krediye kavuşturulmalıdır. İk
tisadi kalkınmanın muvaffakiyeti diğer birta
kım şartların da yerine getirilmesini zaruri kı
lar. Bunların başında emek sahiplerinin hayat 
şartlannm ıslahı gelir. Çalışanların insanca bir 
hayat sürmesi sağlanmadıkça istenilen randıma
nın alınması mümkün olamaz. İstismar edildiği
ne inanan ve yarınından endişeli bulunan bir 
insanın işine şevkle sarılması beklenemez. Emek 
ve sermaye arasında âdil münasebetler kurul
madıkça içtimai sulh ve sükûn da sağlanamaz. 

Ferdî işsizlik, açlık ve sefalet korkusundan 
kurtarmak ve zayıfları korumak Devletin baş
lıca vazifesi olmalıdır. Zamanımızda Devletin 
sosyal adalet ve sosyal güvenlik tedbîrleri ile bu 
vazifeyi yüklenmesi, müfrit solcu cereyanlara 
karşı en tesirli bir mücadele ve müdafaa vasıta
sı telâkki edilmektedir. Bir cemiyette hakiki sulh 
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ve sükûn ancak bu yoldan teinin edilebilir. Yeni 
Anayasamızın benimsediği sosyal Devlet telâk
kisi iktisadi kalkınmada daima göz önünde bu
lundurulmalıdır. 

Hükümet programında bu gayeleri sağlıya-
cak müphem taahhütlerin değeri ancak tatbi
katta kendini gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar : 
iktisadi kalkınma, yıllık millî gelirin hızla 

artırılmasını ve onun fertler arasında mümkün 
olduğu kadar âdil bir şekilde dağılmasını sağla
makla varılan bir hedeftir. Batının bugünkü re
fah seviyesine az çok yaklaşabilmemiz için uzun 
yıllar milletçe bir çalışma ve fedakârlık sefer
berliği içinde bulunmak mecburiyetindeyiz. 

iktisadi kalkınma için geniş ölçüde yatırım
lara ve bu yatırımların da en verimli sahalara 
tevcihine ihtiyaç vardır. Hükümet bu kalkın
mayı bir plân ve program çerçevesi içinde ger
çekleştirmeyi ve Türk ekonomisinin yılda orta
lama % 7 civarında bir gelişme hızına kavuştu
rulmasını düşünmektedir. Bu kalkınmanın zaru
ri kıldığı iç ve dış harcamalar hangi kaynaklar
dan temin edilecektir? Program, iç kaynakların 
en müessir şekilde kullanılmasını, kalkınmamı
zın başlıca şartı olduğu kadar dış finansman 
talebimizin de haklı ve mâkul izahı olarak te
lâkki etmektedir, Hükümet bu suretle kalkınma
mızın lüzumlu kıldığı dış yardım ihtiyaçlarının 
üyesi bulunduğumuz milletlerarası teşekküller
le dost ve müttefik devletlerden temin edileceği
ne kaani bulunduğunu da ifade etmektedir. 

Bu sözlerden anlaşıldığına göre, Hükümet 
kalkınma plânının gerçekleşmesi için Devlet ge
lirlerini artırmayı düşünmektedir. Yeni vergi 
ihdas etmeden veya mevcut vergilerin nisbetini 
artırmadan geniş bir kalkınma plânının gerçek
leşmesini sağlıyacak gelir artışı hangi sihirli va
sıta ile temin edilecektir? Böyle sihirli bir vası
tanın mevcudiyetini pek tahmin etmiyoruz. De-
mekki, vatandaşlara yeni külfetler yükletilecek-
tir. Yani vergilerin nisbeti artırılacak ve yeni 
vergiler ihdas olunacaktır. Mahiyeti açıklanmı-
yan vergi reformunun başlıca gayesinin bu ol
duğu da anlaşılmaktadır. Memleket ekonomisi
nin, içinde bulunduğu müşkül şartlar ve vatan
daşın şiddetle hissettiği geçim sıkıntısı muvace
hesinde bu yeni ve ağır yükün nasıl taşınabile
ceği de üzerinde durulacak bir mesele teşkil et-
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mektedir. Bu yükün hangi saha ve zümrelere 
yükleneceği de malûm değildir. 

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal bakımdan 
çok müşkül şartlar altında, tehlikeli bir bölgede 
Garbın müşterek medeniyet anlayışının ve dün
ya sulhunun bekçiliğini yaptığını ve bu uğur
da imkânlarını aşan fedakârlıklarda bulundu
ğunu, dostlarımızın ve müttefiklerimizin na
zara almalarını ve taşıyamıyacağımız yükler 
altında bizi bırakmamalarını bu vesile ile bir 
kere daha temenni etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet mümkün olduğu kadar süratli 

bir kalkınmayı, iktisadi istikrarı ve iktisadi 
mekanizmasının normal işlemesini bozmadan 
gerçekleştirmeyi düşünmektedir. 

Bilhassa uzun vadeli yatırımların enflâsyo-
nist bir tazyik yapması tabiîdir. Ayrıca iade 
edilecek servet beyannameleriyle tedavülden 
uzaklaşmış bulunan yüzmilyonlar piyasaya dö
külecektir. Diğer taraftan Hükümet, millî 
gelirden yeni vergiler ihdası veya nisbetleri ar
tırmak suretiyle daha fazla bir pay almayı ve 
'bunun tamamını harcamayı düşündüğüne göre, 
>bu da enflâsyonist bir tazyik yapabilecektir. 
Bu itibarla Hükümetin para, kredi ve ithalât 
politikasını bu iktisadi gerçeklere göre ayarla
ması, fiyat artışlarını önlemesi girişeceği kal
kınma hareketinin muvaffakiyeti için bir şart
tır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet programında psikolojik sebep

lerle iş hayatında menfi tesirler icra ettiği ile
ri sürülen servet beyannamelerini tekrar al
mak üzere iadeyi derpiş etmektedir. Servet be
yannamelerinin iade edilip derhal geri isten
mesi bizce maksadı temine kâfi değildir. Bu 
beyannameler memlekette güven ve istikrar ta-
mamiyle teessüs etmeden geri istenmemelidir. 
Zira hakiki servet miktarının beyannamelere 
yazılmasına mâni olan se'bepler bugün tamamiy-
le ortadan kalkmış değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dış politika üzerinde de bâzı görüş ve te

mennilerimizi ifade etmek isteriz. Hükümet 
programında da belirtildiği üzere dış politika
mızın gaye ve prensipleri bakımından partiler 
arasında bir fark mevcut değildir. , 
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Devamlı bir dünya sulbü içinde mesut 'bir 

Türkiye görmek düşüncesinde hepimiz muta
bıkız. Birleşmiş Milletler yasasına uygun ola
rak bütün milletler için barış, hürriyet, ada
let ve hak eşitliği esaslarına dayanan bir dün
ya nizamı kurulması müşterek hedefimizdir. 

NATO ve SENTO ittifaklarına ve başta dos
tumuz Birleşik Amerika olmak üzere diğer milr 
letlerle yapılmış anlaşmalara samimî olarak bağ
lıyız. Bu taahhütlerimizin çerçevesi içinde di
ğer milletlerle de karşılıklı iyi niyete dayanan 
münasebetler tesis ve idame etmek azmindeyiz. 

Mânevi ve tarihî bağlarla bağlı bulunduğu
muz Orta ve Yakın - Doğu memleketleriyle mü
nasebetlerimizin ıslâh ve takviyesi ve mazide-
'ki hatâların tekrar edilmemesi en samimî te
mennimizdir. Bu vesile ile uzun ve kahraman
ca bir mücadeleden sonra, kanı ile istiklâl ve 
hürriyetini tescil ettiren Cezayir Milletini en 
samimî ^uygularla selâmlamak ve tebrik etmek 
isteriz. (Alkışlar) Mazltm milletlere Öncülük 
etmiş olan Türkiye'nin Cezayir'le münasebet 
kurmakta ve ona yardımcı olmakta çok geç kal
mış olmasından doğan üşüntümüzü de bu ve
sile ile belirtmeden gecemi yeceğim. 

Çok nazik bir bölgede, muayyen bir mede
niyet anlayışını ve dünya sulhunun bekçiliğini 
yapan milletimize fkarşı, ayni idealleri payla
şan ve bizimle kader bir.iği halinde bulunan 
dostlarımızın ve müttefiklerimizin daha yakm 
alâka ve yardımlarını beklemek hakkımızdır sa
nırız. 

Türkiye'nin iktisadi kalkınmasını süratlen-
direbilmesi maksadiyle son NATO toplantısın
da alındığı bildirilen kararların mahiyeti hak
kında programda bir sarıhat mevcut değildir. 
Hükümetin bu mevzuda aydınlatıcı ve ferahla
tıcı bilgiler vermesini ehemmiyetle rica ederiz. 
OBu vesile ile şunu da belirtelim, ki, Türkiye mu
halifi ve muvafıkı ile NATO ittifakına sami
miyetle bağlıdır. Bu mertebede bağlı başka bir 
memleket daha göstermek kolay değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet programında yer alan meseleler

den hususi bir önem atfettiğimiz kısımlar üze
rinde görüş ve temennilerimizi arz etmiş bulu
nuyoruz. Şimdi memlekotin ve rejimin kade
riyle alâkalı gördüğümüz diğer bir meseleye te
mas ederek mâruzâtımıza son vereceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Seçimlerden sonra Türk Milletini içinden 
yıkmağa matuf çeşitli gayretler, hızını artır
mış ve milleti yeis ve ümitsizliğe sevk etmek 
gayesi ile güvenilebilecek şahısları ve müesse
seleri çürütmek taktiğini takibetmiştir. Gü
venilebilecek şahıslardan ve müesseselerden 
ümidini kesen ve böylece yeise düşen millet
lerin nasıl ve hangi renkte bir felâketin pen
çesine düşeceğini ise dünya tecrübe etmiştir. 
Vasıtası yalan, iftira, tezyif ve tertip olan ve 
sureti haktan gözüken bu gayretlerin tecavüz
lerine ilk hedef olarak seçtiği müessese de ma
alesef Büyük Millet Meclisi olmuştur. Rengi 
ne olursa olsun bir dikta rejimine zemin hazır
lamak istiyen bu gayretlerin karşısında Büyük 
Millet Meclisine ve Hükümete düşen vazifeler ol
duğuna kaaniiz. Büyük Millet Meclisi çalışma-
lariyle ve davranışlariyle ve Hükümet de Meclise 
karşı göstereceği büyük saygı ile tahrikçileri hüs
rana uğratmak ve bu müessesenin itibarını yük
seltmek mevkiindedirler. (M. P. den alkışlar) Bü
yük Millet Meclisi kürsüsü, rejimi yıkmak isti-
yenlere tahrik malzemesi veren bîr yer olmaktan 
kesin olarak kurtarılmalıdır. Hükümet de mühim 
memleket meselelerini sık sık Meclis kürsüsüne 
ıgetirmeli ve müzakerelere imkân vermelidir. 

Dünyanın her yerinde, demokrasiye inanmış 
her memlekette, memleket meselelerinin konuşu
lacağı yer her şeyden evvel meclislerdir. Millet
vekillerinin memleket meseleleri hakkında Hükü
met görüşlerini gazetelerden ve radyodan öğren
meleri bu müessesenin itibarını gölgeliyecek ha
talı bir hareket sayılmalıdır. 

Kısacası : Büyük Millet Meclisi bütün nazar
ları ve ümitleri üstünde toplıyan mukaddes bir 
müessese hüviyetinde olmalıdır. Hepimiz bunu 
sağlamak için çalışmalıyız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Milletin Hükümetten beklediği her şeyden ev

vel huzur, güven, iş ve ekmektir. Karma Hükü
metin bu gayelerini süratle gerçekleştirmesini 
temenni eder, başarı dileklerimizle mâruzâtımıza 
son veririz. (iSağdan, soldan, alkışlar) 

ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA A. P. GENEL BAŞKANI RAGIP GÜMÜŞ-
PALA (İzmir) — Millet Meclisinin sayın üye
leri, muhterem arkadaşlar; 

ılkinci Koalisyon Hükümetinin programı hak
kında Adalet Partisinin görüşünü açıklamak üze-
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re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Geçen yedi 
aylık süre içinde, dâhil bulunduğumuz Birinci 
Koalisyon Hükümetinden henüz ayrılmış bir par
ti olarak îkinci Koalisyon Hükümetinin progra
mını dikkatle inceledik. 

(Muhalefet cephesinde vazife aldığı bugünde 
Adalet Partisi yeni Hükümetin muvaffak olma
sını en halisane duygularla temenni eder. Kritik 
bir dünyada, güç şartlar ve dar imkânlar içinde 
çetin meselelerle karşıkarşıya bulunan büyük mil
letimizin hizmetine giren Karma Hükümete pren
sipler üzerinde durarak yapıcı bir muhalefetle 
müzahir olacağımızı sözlerimizin başında açıkla
mak isteriz. 

Bizim bu şekil muhalefetten anlayışımıza gö
re Mecliste temsil edilen partiler millet ve Devlet 
işlerinin yürütülmesinde her an vazifeli olmaları 
dölayısiyle aralarında iktidar ve muhalefet diye 
bir tefrik yapılması dahi isabetli sayılamaz. Par
tiler tek veya müşterek olarak hizmetin ağır yükü 
altına girdikleri zaman diğerleri onların elinden 
tutarak yardımcı olmak ve muvazeneyi temine ça
lışmak; sıkıntılı.anlarda, bunaldıkları anlarda 
onlara doğru istikameti göstermek, hızlı ve kuv
vetli yürüyüşlerinde de devamlı murakabe vo
liyle her an bir emniyet freni olarak yanıbaşla-
rında yer almak suretiyle hem Devletin selâme
tini ve hem de milletin gönül rahatlığını sağla
maktır. 

Bizler bu iki vazifeden hangisinin dalha şerefli 
ve üstün olduğunun münakaşasını dahi yersiz 
bulmaktayız. Millete 've Devlete bir hizmet ya
pacağız, bu hizmet tam bir mesuliyet duygusu 
içinde ve kâmil kanaatlara, sağlam prensiplere da
yandığı ölçüde şereflidir. 

Programda da ifade edildiği gibi memleketi
miz sosyal ve ekonomik şartlar itibariyle durul
ma ve gelişme halindedir. Türk vatandaşının hay
siyetli, medenî insan gibi yagıyan bir varlık ha
line gelmesi için Devlet idaresinin çeşitli dalla
rında sağlam esaslara dayanan ıslahat yapmak 
zarureti vardır. Hükümet bu ıslahata girişmek, 
sarsılmış olan içtimai ve idari nizamda birtakım 
reformlara başlamak durumundadır. Girişilecek 
hareketlerde başarı derecesi, memleketin realite
leri ve ananeleri göz önünde bulundurularak 
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politik davranışlardan ziyade teknik ve ekono
mik hal çareleri arayıp bulmakla olacaktır. Ada
let Partisinin muhalefet tutumu işte bu ışık al
tında inkişaf edecektir. 

Yeni Anayasa ve Seçim Kanunu ile T. B. 
M. Meclisine katılan Adalet Partisi Türk Mil
letinin büyük bir ekseriyetini temsil etmek iti
bariyle ifaya mecbur olduğu hizmetlerin ehem
miyetini müdriktir. 

«Anayasa rejimini kökleştirmek ve demokra
tik nizam içinde kalkınmayı gerçekleştirmek ga
yesiyle kurulduğu; Türk toplumu için başka bir 
yaşayış şeklinin düşünülemiyeceği inancında ol
duğu» ifade edilen karma Hükümeti Adalet 
Partisi samimî duygularla selâmlar ve bu hu
susların gerçekleştirilmesini diler. 

Muhterem arkadaşlar, 

Huzurunuza getirilen Hükümet programın
da; «Demokratik düzen içinde plânla kalkınma» 
çekirdeği etrafında üç partinin ve bağımsızların 
gayretleri uygun şekilde koordine edilmek isten
miştir. Buna mukabil hedefleri gerektiği dere
cede tarif, tavzih edilmemiş olan bu vesika cemi
yet ve zaman unsurlarından da mahrum olarak 
kâmil bir icraat programı vasfını ihraz etmiş 
sayılamaz. 

Yeri gelmişken şu hususu bilhassa belirtmek 
isteriz' ki, yeni Anayasamızın getirdiği zihniyet 
ve müesseseler bütün mânalariyle gerçekleştiril
miş olmadığından dolayı karşılaşılan Hükümet 
buhranları, aslında de'vanı cdegelen bir rejim 
buhranı neticesidir. 

Adalet Partisi, Hükümet buhranlarının re
jim buhranları doğuracağı telâkkilerine karşı
dır. Bilâkis rejim buhranı Hükümet, buhranla
rına sebebolduğundan, bundan böyle bu türlü 
krizlere sürüklenmemek için karma Hükümetin 
esaslı bir derinliğine tedbirler alma* lüzumunu 
hissetmediğini görüyoruz. 

Aktüel memleket meselelerinin, ve içinden 
çıkılmaz gibi görünen siyasi problemlerin, mil
letin sosyal ve psikolojik bünyesindeki sebepleri 
araştırılmadan demokrasinin bütün icapları ta-
ahhüdedilmeden müstakar bir Hükümet kurma
nın imkânsız olduğuna kaaniiz. » 

- 1 8 1 -



M. Meclisi B : 
Antidemokratik kanunlar henüz kaldırılma

dan demokratik vaitlerde bulunmak bir kısım 
gazeteciler hapislere girerken ve bir kısmı da gir
mek için ağır ceza mahkemelerinde sıra bekler
ken basın hürriyetinin teminat altında bulundu
ğundan bahsetmek kâfi değildir. Yeni Anayasa
mızın getirdiği hukuki ve siyasi müesseselerle, 
millî hâkimiyet müesseselerimiz ehemmiyet ve 
fonksiyon bakımından değerlendirilmemiştir. 
Bu konuda yanlış ve kasıtlı tefsirler, antiparl-
menter cereyanlar vardır. Karma Hükümet prog
ramında bu inkişaflara seyirci'kalmış olduğu an
laşılmaktadır. Rejim sağlam teminatlara ve ta
ahhütlere bağlanmadan hiçbir memleket mesele
sini demokratik yolla halledenleyiz. Hükümetin 
metodu belli değildir, sarih değildir. 

«Türkiye'de rejimin Atatürk devrimleri üze
rinde kurulmuş bir demokrasi» olduğunu bütün 
siyasi partilerimizin müşterek anlayışı olarak 
kabul etmeyi tabiî buluyoruz. 

Hükümetin aşırı sağcılık ve solculuk cere
yanları ile mücadele programını da müphem ve 
noksan buluyoruz. Bu pek mühim konuda Hükü
met, öteden beri devam edegelen şaşırtıcı bir 
taktiğin tesiri altında kalmıştır, ikinci Dünya 
Savaşından beri enternasyonal mahiyetini kay
beden sağcılık hareketleri bugünkü dünya için 
artık tarihe karışmış cereyanlar arasındadır. 
Fakat enternasyonal komünizm bugün her 
zamankinden daha fazla bir kuvvetle bütün 
dünyayı ve bu arada aziz vatanımızı tehdit et
mektedir. 

Hakikat şudur ki, Türkiye'de zabıta vakıa
ları mahiyetindeki küçük, hâdiselerden mana
lar dışında, bir sağcılık cereyanı olmamıştır. 
Bu konuda, muarızlarım daima ve her yerde 
sağcılıkla itham eden aşırı sol kampanyanın 
iddialarına iltifat -etmemek gerekir. Fakat 
Türkiye'de, Türkiye'nin varlığını tehdit ede
cek bir cesamette solculuk cereyanları vardır. 

Karma Hükümet Programında iktisadi 
refahın, özel sektörle Devletçiliği muvazene 
haline getirmekle sağlanacağı, belirtildiğine 
göre Türkiye'nin aktüle gerçeklerinin mutedil 
solculuğu bile fantazi haline getirdiği mey
dandadır. Bunun yani solculuğun bir de aşırı 
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I mahiyet alması hakikaten üzerinde önemle 

durulmaya değer cereyanlar 'karşısında bulun
duğumuzu gösterir. Bu konuda daha esaslı 
ve katı bir mücadele programını rejimin se
lâmeti namına zaruri görmekteyiz. Buna mu
vazi olarak antiparlmcnter cereyanların mem
leket içindeki yıkıcı faaliyetlerine • karşı 'ko
nulmasını da temenni ediyoruz. Kabul eyledi
ğimiz İnsan Hakları Beyannamesi gereğince 
kurulan, Türk hâkiminin de dâhil bulunduğu 
Avrupa İnsan Hakları Divanına Türk vatan
daşlarına re'sen müracaat hakkı tanınmasını 
derpiş eden kanun teklifinin bir an evvel ka
nunlaştırılmasını 1)ekliyoruz. Karma Hüküme
tin Programında noksan olan bu hususu, dâ
hil bulunduğumuz demokratik Batı camiasına 
karşı da ifası lüzumlu bir teminat sayıyoruz. 

Muhterem Milletvekilleri, 

«Ekoni'mimizin kalkınmıa hedefine özel te
şebbüsün ve Devlet sektörünün yanyana ve 
ahenkli şekilde çalışacağı bir ekonomik dü
zen içinde ulaşacağına ve özel teşebbüsün ya
ratıcı gücünden faydalanacağı; özel mülkiye
tin Anayasa himayesinde bulunması hürriyet 
içinde ^kalkınmanın, Özel teşe'bbüsün güven 
içinde çalışmasına bağlı olması» hakkındaki 
program maddesini Devletçilik telâkkisinde, 
esas olan özel sektöre Devletin yardımını ilâ
ve etmek ve müspet bir merhale katedildiği-
nin işareti olarak anlıyoruz. Bu bizi milletçe 
kalkınmamızın umumi iktisadi pisikolojisine de 
uygundur. Bu maddenin ışığında özel teşeb
büsün esas, Devletin yardımcı olduğu haki'katı 
teyidedilmiştir. Fakat bu hususun katî ölçü
lerle bir an önce tesbiti ve her iki sahanın 
hudutlarının tâyini şarttır. Burada Hüküme
tin acık ve kararlı bir ekonomik politüka gü
deceği ve özel teşebbüsle rekabet halinde bu-
lunmıyacağı, açıkça ifade edilmelidir. Aksi 
hal do yukardaki beyanlar mücerret ifadeler 
olarak kalacaktır, özel teşebbüsün yapabile
ceği her sahada «Devletin maliye, para fiyat, 
d ıs ticaret ve yatırım politikaları; icabında tet-
nik rehberlik, standartlar vaz'ederek ona de
vamlı bir güven duygusu içinde» çalışma im
kânı sağlanmalıdır. Hattâ Devlet eliyle yapıl
mış veya yapılacak işlerde şartları hazırlı-
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M. Meclisi B : 
yarak işletmelerin özel teşebbüse devri kapıları 
açık tutulmalıdır. 

«Muvazeneli gelişme ve sosyal adalet cihe
tinden memleketimizin çeşitli coğrafi bölgeleri 
arasında iktisadi faaliyet hacmi ve gelir se
viyesi bakımından mevcut büyük farkları or
tadan kaldırmaya» matuf beyanı müspet karşı
lamakla beraber, bölgelerin işlenmesinde ikti
sadi potansiyelin karar unsuru olarak müta
lâasını hızlı kalkınma ve genel memleket eko
nomisi yönünden telifi gereken bir husus 
telâkki ediyoruz. 

Hazırlanmakta olduğu bildirilen beş yıllık 
plân Yüksek Meclise sunulduğundan AP ta
rafından dikkatle incelenecektir. Şimdilik 
şu kadarını kaydedelim ki, ancak totoliter un
surlardan âri, sosyal, ve köstekleyici olmıyan 
memleket realite ve ananelerinden doğan ve 
teknik ve ekonomik esaslara dayanan demok
ratik bir kalkınma plânı partimizce destekle
necektir. 

Programda «istihlâk mahiyeti arz eden har
camalarda» kaçmalacağı ifade edilerek bi-
rokratik israfa meydan verilmiyeceği beyan 
edilmektedir. Tatbikatta hiçbir değer ifade 
etmediğini göregeldiğimiz bu hususun nasıl 
gerçekleştirileceğini merak ediyoruz. 

Vergi sistemimizin ıslahında «Tatbikat kolay
lığı, vergi adaleti ve verim artırıcı tedbirler göz 
önünde tutulacak; zirai kazançlarla küçük ticaret 
ve sanat erbabının kazançlarının vergilendirilme
si mevzuatı değiştirilecektir» şeklindeki umumi 
beyan kabule şayan olmakla beraber malî politi
kamızın belkemiğini teşkil eden bu konuda Hü
kümetin daha geniş ve açık ifadelerle neler yap
mayı tasarladığım bildirmesi icabederdi. Türki
ye'de vergilerin ağır olduğunu kabul etmek lâ
zımdır. Asgari geçim haddi de günün icaplarına 
uygun değildir. Şirketlerin çalışmasını engelliye-
cek malî tedbirlerden kaçınılmalıdır. Yeni bir ver
gi haline getirilen tasarruf bonoları, Devlet ge
liri olmak vasfından çıkarılarak, münhasıran eko
nomik karakterli istihsal yatırımlarına tahsis 
edilmeli ve mâkûl bir zaman sonra da kaldırılma
lıdır. 
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üzere iadesini istiyoruz. 

Maden Kanununda yapılacağı bildirilen deği
şikliğin özel teşebbüsü baltalamıyacak şekilde ol
masını temenni ediyoruz. 

Enerji kaynaklarımızın inkişaf ve işletilmesin-
deki politikayı vaz'edecek mevzuatın bir an önce 
tedvin, ve koordinasyonun temin edilmesi gerek
tiğine kaaniiz. 

Yerli sanayiin kalkındırılmasında Devletçe 
takibedilecek norm ve standartlarla teknik yön
den, memleket şartlarına uygun bir ithalât rejimi 
ile ticari yönden tedbirler düşünülmelidir. 

Halen büyük bir buhran içinde bulunan sa
nayi müesseselerimizin ıstırabını kısmen olsun gi
derecek âcil tedbirlerden biri olarak vergi borçla
rının Devlet sektöründe olduğu gibi konsellde 
edilmesini zaruri görmekteyiz. Buna ait kanu
nun en kısa zamanda getirilmesini temenni et
mekteyiz. 

«Zirai kalkınmayı gerçekleştirmek için sosyal 
ve ekonomik bünyede bâzı reformlara inan» Hü
kümet bunlar hakkında, hele toprak reformu hak
kında bilgi vermemektedir. Türk toplumunu de
rinden uzun yıllar alâkadar edecek böyle çok ha
yati bir konu üzerinde sırası geldiğinde görüşü
müzü açıklıyacağız. 

«Demokratik nizam içinde hızlı ve plânlı kal
kınma» düsturunu millî politika haline getiren 
ve halkının % 70 i çiftçi olan bir memlekette köy
lünün kalkındırılması başlıca kaygıüarımızdan 
biridir. 

Karma Hükümetin bellibaşlı dâvalarda çok 
umumi ve kapalı beyanlarla yetinmesi, program 
doneleri yönünden tamamen beş yıllık plâna bağ
landığını gösteriyor. Bu durum ya önceden buna 
angaje olmasında veya müşterek sarih fikirlere 
sahibolmamasmdandır. Bu durumda Hükümetin 
büyük dâvalarımızı lâyık olan dinamizm ile sarı
lıp sarılamıyacağı hususunda endişeliyiz. 

Programda hayvancılığa dokunulmamış olma
sını büyük bir noksanlık addediyoruz. 

Hükümet programında deniz ürünlerine ?c 
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yer verilmemiştir. İktisadi kalkınmamıza kaynak 
olacak ve aynı zamanda zengin döviz membaı 
olan balıkçılığımızın kalkındırılması teşkilâtlan
dırılması ve modernize edilmesini zaruri görüyo
ruz. 

Bir memlekette zirai kalkınmanın tahakku
kunda en başta gelen faktörlerden birisi zirai 
mahsullerin fiyatı politikasıdır. Hükümet prog
ramında memleketimiz için senelerce sonra düşü
nülebilecek zirai sigortaya yer verilip fiyat poli
tikasından bahsedilmemesini büyük bir noksan 
olarak görüyoruz. Son yapılan fiyat ayarlaması
nın çiftçilerimizi tatmin etmediğini ve burada 
işaret etmek isteriz. 

Nüfusumuzun artışı ile istihsal artışımız ara
sında hal ve istikbal için endişe doğurucu bir mü
nasebet mevcuttur. Dâhil bulunduğumuz medeni 
milletler camiası memleketlerde aşırı istihsal ve 
fiyat düşmeleri sıkıntılarının başladığı bir sırada 
mümeyyiz vasfı ile tarım memleketi denen Tür
kiye, nüfusunu besliyememek gibi bir tehlike ile 
karşıkarşıyadır. 

Adalet Partisi vatandaşlarımızın hürriyet ni
zamı içinde iş ve ekmek sahibi olmasını bir var
olmak ve olmamak dâvası kabul eder. Ve bu he
defe varıncaya kadar kendini millete karşı borç
lu hisseder. 

Erozyon konusuna da dokunmak istiyoruz. 
Çocuklarımıza vatan sevgisi öğretilirken eroz
yon tehlikesi de halledilmelidir. Ağaç sevgisini 
onlara bir ibadet, olarak takdim etmeliyiz. 

Ziraat Bankasının kredi imkânlarını çiftçi
nin ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde ve gayesi
ne uygun olarak genişletmesini ve umumi kredi 
politikamızı tarım politikamıza muvazi bir şe
kilde ayarlamanın zaruretine inanıyoruz. 

Ziraat alât ve makinalannm imalâtında yerli 
sanayii teşvik için gerekli tedbirlerin derhal 
alınmasını lüzumlu buluyoruz. 

Ticari hayatımızda «istikrar, açıklık, umumi
lik ve eşitlik» prensipleri esas alınırken yabancı 
sermaye ve iş gücüne hangi «iktisadi ölçüler» 
içinde müsaade edileceği karanlık kalmıştır. 

İçtimai ve iktisadi bünyemiz «küçük müstah-
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sılı desteklemeyi» icabettiriyor ve bunun için 
«başta zirai saha gelmek üzere kooperatifçiliğin 
geliştirilmesini» memnuniyetle karşılıyoruz, fa
kat bunun yanında sermaye şirketlerinin de ay
nı derecede teşvik edileceğinin açık ve kesin bir 
ifade ile belirtilmesini de görmek isterdik. Sü
ratli devir, verimli sanayi hamleleri ve dolayı-
siyle geniş iş sahaları yaratmak için buna ihti
yacımız vardır. Müstekar ve açık politika takib-
edeceğimizi ilân eden Hükümetin sesi dışarıdan 
da duyulacaktır. Programı bu hususta tam bir 
anlayış birliği içinde görmüyoruz. 

Aziz milletvekilleri; 
Bayındırlık işlerimizi Devlet eliyle yapılan 

âmme yatırımları olarak kabul ediyoruz. Kara
yolları, Su işleri, Demiryolları, limanlar, mey
danlar, Devlet bina ve tesislerinin yapım ve ida
mesi Devlet tarafından politik mülâhazalar dı
şında tamamen memleket gerçeklerine uyan tek
nik, ekonomik, sosyal ve stratejik esaslar çerçe
vesinde yürütülmelidir. 

Partimiz başlanmış ve kararlaştırılmış olan 
bütün bayındırlık hizmetlerinin aralıksız devam 
edilmesi zaruretine kaanidir. Bu konuda kay
bedecek zamanımız yoktur. 

Ayrıca bitirilmiş işlere bağlı bulunan diğer 
işleri de ikmâl etmek suretiyle ekonomik ünite
lerin meydana çıkarılmasına devam edilmelidir. 

«1962 yılma ait bütün işlerin sağlam prog
ramlara bağlanmış» olmasını memnuniyetle kar
şılıyor ve inşaat mevsiminin ortasında iş olarak 
programının yüzde kaçının tahakkuk ettirilmiş 
olduğunu merak ediyoruz. 

Devletin fonksiyonu âmme hizmeti görmek 
ve sosyal karakterli bayındırlık işlerini finanse 
etmek olduğuna göre «îl ve köy yolları ile ilgili 
Yönetmeliği» nüfusunun yüzde 70 i köylerde 
oturan bir memlekette, demokratik nizam içinde 
kalkınma düsturu ile telif etmek mümkün değil
dir. Birinci Koalisyon Hükümeti tarafından ka
bul edilen bu yönetmelik yerine, köy yolları ya
pım ve bakım işleriyle, köy içme suyu meselesi
nin bir mükellefiyet şeklinde değil, yeni demok
ratik nizam içinde ve yıllardır beklenen Köy Ka
nunu Meclise kısa zamanda getirilerek mütalâa 
etmenin doğru olacağı kanaatindeyiz. 
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sulama suyu temini için barajlar yapmak zorun
dayız. Halkımızın aç ve işsiz kalmaması için zi-
raatin istediği suyu biriktirmek ve sanayiin is
tediği enerjiyi temin etmek için yeni barajlar 
plânlamaya zaruret vardır. Türkiye'yi binlerce 
yeşil noktalarla bezemek ve zirai istihsali artır
mak için küçük su işlerini teşvik etmek zorunda
yız. 

Bayındırlık hizmetleri hem doğrudan doğru
ya istihsal faktörü olmak, hem de başka istihsal 
unsurlarına esas olmak ve geniş sahaları açmak 
bakımından millet hayatında mühim bir yer tu
tar. 

Denizyolları işletmelerinde özel teşebbüse de 
eşit muamele yapılmasını, rekabet imkânı veril
mesini lüzumlu buluyoruz. 

Milletlerarası ekonomik ve sosyal münase
betlerin gelişmesine muvazi olarak gümrük teş
kilât, zihniyet ve mevzuatımızda ve tatbik usul
lerinde de ıslahat yapmak gerektiğine kaaniiz. 

Aynı şekilde Tekel Genel Müdürlüğü faaliyet
leri de gözden geçirilmeli; «Tekel» anlayışımız 
yeniden tesbit edilmelidir. Tekelciliğin Devlet 
fabrikatör ve tacirliği anlayışından ayırmak lü
zumuna kaaniiz. Tekel maddelerinin ihracında 
özel teşebbüse imkânlar hazırlanmalıdır. 

Tütün müstahsilini yakından ilgilendiren tü
tün ekicileri ile ilgili kanun tasarılarının kısa 
zamanda hazırlanarak Meclise getirilmesini is
tiyoruz. 

" Avrupa piyasasında Türk tütününün mevkii 
sarsılmaktadır. 

Hükümet programında umumi ve uzun vade
li bir iskân politikası takibedilip edilmiyeceği 
hakkında bir kayıt yoktur. Kendi imkânları ile 
bir ev sahibi olamıyacak dar gelirli ve işçi vatan
daşlarımızın gelirleri nisbetinde rahatça otura
bilecekleri bir meskene sahibolmalannı partimiz 
esas meselelerinden biri olarak kabul etmekte
dir. Nüfusumuzun süratle artması ve içinde bu
lunduğumuz ekonomik ve sosyal tekâmül dolayı
siyle şehirleşmenin hâd safhaya girmiş olması 
meselenin ehemmiyetini bir kat daha artırmak
tadır. Bu itibarla gerek özel sektör faaliyetleri
nin bu yöne çevrilmesi, gerekse âmme sektörü
nün kendine düşen rolü yapması için lüzumlu 
tedbirler alınmalıdır. 

Programda zikredilmeyişini bir eksiklik ola
rak gördüğümüz, Birinci Karma Hükümet tara-
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fından hazırlanan Mesken kanunu tasarısının 
kısa zamanda Meclise şevkini zaruri görüyoruz. 

Batı memleketlerinde, özellikle harbde tah
rip görmüş şehirlerde başarı ile tatbik edilmek
te olan sosyal mesken politikasının tahakkuk 
ettirilmesi zaruretine kaaniiz. 

Yapı malzemesi sanayiinin teşviki, standart
lara uygun, kaliteli ve ucuz imalât için özel sek
törle iş birliği şarttır. 

Hükümetin takibedeceği sağlık politikasını 
programda kesin olarak istihraçetmek mümkün 
değildir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine ait 
tecrübenin sonu ne olacaktır? Bu tecrübenin 
muvaffak olmaması ihtimali var mıdır? Bu de
nemenin müşahhas bir örneği olması icabeden 
ve malî imkânları müemmen olan işçi sigortaları 
sağlık teşkilâtının hizmet görme hedefine varıp 
varmıyacağı hakkında Hükümetin görüşü nedir? 

Geniş yatırım imkânlarına ve personel gücü
ne ihtiyaç gösteren sağlık hizmetlerinde ve ilâç 
sanayiinde özel teşebbüsün mâkul vergi ve kredi 
politikası ve Özel döviz imkânları ile teşvik ve 
himaye edilmesi gerektiğine kaaniiz. Ağırlık 
merkezi Devletin uhdesinde olması icabeden sağ
lık teşkilâtı personeli için işin icaplarına uygun 
tatminkâr bir ücret politikası takibedilmelidir. 

Memleketimiz için mühim bir sosyal prob
lem halinde bulunan kimsesiz çocuklar mevzuu 
üzerinde durulmasını ve patronaj müesseseleri
nin tesisini zaruri görmekteyiz. 

«işsizliği yenmek için iş sahalarını artırmak 
ve iş verimini yükseltmek gerekir» bu çok mü
him meselede program vazıh değildir. Bunun 
içinde 5 yıllık plânı beklemek gerektiği anlaşılı
yor. Toplu sözleşme, grev ve lokavt kanunları ile 
iş kanunu tadil tasarılarının kısa zamanda Mec
lise getirileceği, hür sendikacılığın geliştirilece
ğini memnuniyetle karşılıyoruz. 

işçi, iş veren münasebetlerinin medeni ve 
âdil ölçüler içinde taazzuv edebilmesi için Devlet 
işletmeciliğinin, Devlet tacirliğinin mümkün 
olan asgari sınırlar içine çekilmesi gerektiği hak
kındaki inancımızı tekrar etmek isteriz. 

işçi sigortaları sağlık hizmetlerinin iyi işle
mediğine bu müessesenin mevzuatında ve tatbi
kat usullerinde ıslahat yapmak gerektiğine, işçi 
ve iş verenin, kurumun yönetimine daha geniş 
yetki ile katılması lüzumuna kaaniiz. ihtiyarlık, 
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analık sigortaları ile, iş kazalarına ait mevzuatın 
değiştirilmesini temenni ediyoruz. 

Tarım işçilerinin haklarının korunması için 
Hükümet ne gibi tedbirler alacaktır? 

Muhterem milletvekilleri, 
Adaletin emniyet ve süratle, tahakkukunu te

minat altına almak üzere ana kanunlarımızla 
usul kanunlarında yapılması zaruri değişiklik
lerin bir an evvel tamamlanmasını lüzumlu gö
rüyoruz. Diğer taraftan mevzuatın Anayasaya 
uygunluğunu sağlamak ve Anayasanın getirdiği 
yeni prensipleri kanunlarımıza hâkim kılmak yo
lundaki çalışmalara hız verilmesini temenni edi
yoruz. Hususi kanunlar üzerinde de durularak 
bu kanunlarda yer alan hükümlerin Anayasa ile 
tatbikatı kontrol edilmelidir. Bu hükümlerin ana 
kanunlarımızın umumi prensipleriyle de ahenkli 
bir hale getirilmesini arzu ediyoruz. 

Her şeyden evvel antidemokratik kanun hü
kümlerinin süratle tasfiyesi ile bunların tatbika
tından doğan haksızlıkların ve huzursuzlukların 
ortadan kaldırılması zaruretine Hükümetin dik
katini çekmek isteriz. 

Sosyal ve iktisadi bünyemize uygun olarak 
hazırlandığı ve yakında Meclise sunulacağı bil
dirilen îcra ve îflâs kanunu tasarısının kısa za
manda kanuniyet kesbederek ihtiyaçları karşıla
masını ve cemiyete huzur getirmesini temenni 
ederiz.. 

Hâkimler Kanunu ile infaz sistemimizin ıs
lahım hedef tutan kanunun ve Yargıtay ve mah
kemeler teşkilâtı ile Adalet Bakanlığı merkez 
teşkilâtını yeni baştan düzenliyecek kanunların 
daha evvel bu konularda yapılmış çalışmalardan 
da faydalanılarak kısa zamanda hazırlanması za
ruretine inanıyoruz. 

Ehemmiyetle ele alınması gerektiğine kaani 
bulunduğumuz çocuk suçluluğu ile mücadele, 
çocuk mahkemesi teşkili konusunu da göz önün
de bulundurmak lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Ehemmiyetle Hükümetin dikkatini çekmek 
istediğimiz bir husus da şudur •: Kanunlarımı
zın sayısı o kadar artmıştır ki, bugün vatandaş
ların hattâ hukukçularımızın kanunları ve bun
larda sık sık yapılmakta olan değişiklikleri takip 
ve yürürlükte bulunanlarla tadil ve ilga edilmiş 
olanları tefrik etmeleri çok güçleşmiş, bâzı ah
valde de âdeta imkânsız hale gelmiştir. 

Anayasaya uygunluklarını kontrol etmek 
bakımından hemen ibütün kanunları gözden ge-
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çirmek zorunda bulunduğumuz lbu devrede, 
mevzuatımızı ciddî bir revizyona tâbi tutmak 
zarureti vardır. Sarih veya zımnî olarak mül
ga addedilmesi gereken kanunlarla yürürlükte
ki kanunların ilga edilen hükümleri teslbit edil
meli, yürürlükte olanlar bir araya getirilerek 
diğerleri tasfiye olunmalı ve böylece mevzuatı
mız kolaylıkla anlaşılabilecek ve tefrik oluna-
hilecek derli toplu ıbir hale konmalıdır. 

Siyasi suçların affı konusundaki görüşümü
zü de ilk defa olarak Yüksek Meclisin huzurun
da ifade etmek istiyoruz. Peşinen arz etmek is
teriz ki, bu konu şimdiye kadar yanlış bir şe
kilde anlatılmak istenmiş ve Adalet Partisinin 
aftan başka bir şeyle meşgul olmadığı fikri hak
sız olarak iddia edilmiştir. Kanaatimizce, prog
ramda ve 3 partinin koalisyon protokolünde 
yer alan siyasi af şekli bu konunun tarihî ehem
miyeti ile mütenasibolarak ele alınmadığını 
göstermektedir. 

Adalet Partisi af konusunun birçoklarının 
ve muarızlarının iddialarının tamamen aksine 
bir düşünce ile takib etmektedir. Biz, 28 milyon 
içinde 'bir avuç demek olan insanı kurtarma pe
şinde değiliz, tarihimizde 'bir devri sabık yara
tılmasını önlemek gibi halisane bir düşüncenin 
sahibiyiz. Memleketimizin siyasi sahada geçirdi-
ği sarsıntının içtimai sahada yaptığı derin te
sirlerin ihtilâtlarını önlemenin umumi bir af 
tesviyesi ile mümkün olacaği kanaatindeyiz. 
(Soldan alkışlar) Bu itibarla biz af meselesini 
tamamen partiler üstü bir dâva olarak müta
lâa ve kaJbul etmekteyiz. Bununla 'beraber ev
velce dâhi} olduğumuz Karma Hükümet içeri
sinde uzlaşmazlık yaratmamak için 10 yıla ka
dar cezaların affı ile kalanlarının akıbetinin 
hükme bağlanmasını Grupumuz temenni etmiş
tir. O zamanki Hükümet görüşünden çok fark
lı olmıyan (bu teklif Hükümetin istifasına sebep 
gösterilmek istendi. Biz bu kanaatte olmadığı
mız gilbi efkârı umumiyenin de bunu. takdir et
tiğine kaaniiz. 

Karma Hükümetin programında yer alan 
«idarede tarafsızlık; vatandaşlara eşit muame
le; halk hizmetlerinde sürat ve kolaylık sağlan
ması ; en geniş mânasiyle partizan davranışlara 
son verilmesi» gayretlerini tasvibederiz. 27 Ma
yıstan sonra işlerinden çıkartılan ve bilâhara 
suçsuz oldukları sabit olan memur ve işçilerin 
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vazifelerine, iadelerini temenni ederiz. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) Vatandaşın Devletten 
ürkmiyeceği bir idari sistem kurmalıyız. Son 
günlerde yurdun muhtelif bölgelerinde asayiş 
vakaları endişe uyandıracak şekilde artmıştır. 

Mahallî idarelerin bünyeleri ile ilgili olarak 
kısa zamanda tahakkuk ettirileceği bildirilen 
hususları memnuniyetle karşılıyoruz. Mahallî 
idarelerin şartlarımıza uyacak tarzda malî ve 
hukuki muhtariyete kavuşturulması Türk de
mokrasisinin ileri bir adımı olacaktır. Ne ka
dar demokratik olursa olsun merkezî idarenin 
daima totaliter bir yanı mevcuttur. Halk top
luluklarının özelliklerini de naz/arı itibara alan 
malhallî idareler kadîm devirlerden beri demok
rasinin tipik örnekleri olmuştur. Adalet Parti
sinin program hedefleri arasında mahallî idare
lerin 'bünyelerinin takviyesi, muhtariyet ve de
recesinin geliştirilmesi bugün Avrupa'da «de
mokrasinin yeniden keşfi» şeklinde ifadesini 
bulmaktadır. 

Demokratik idare tarzı bakımından çok 
mühim olan mahallî idare seçimlerinin bir an 
önce yapıüacağı bildirilmektedir. Seçimlerin en 
geç önümüzdeki sonbaharda yapılmasını ve ha
zır olduğunu bildiğimiz Seçim Kanunu çıkma
dan Meclisin tatile girmemesini istiyoruz. (Sol
dan, (bravo sesleri, alkışlar) 

Devlet Personel idaresini düzenliyen mev
zuatın esaslı bir çalışma, ile ıslahını zaruri gö
rüyoruz. Verimli ve kifayetli bir personel poli
tikası takibederek milletin işini gören Devlet 
mekanizmasının ucuz ve süratli işlemesi esas 
olmalıdır. Büyük bir münevver kütlesini tem
sil eden Devlet personel kadrosunun demokra
tik ananelere uygun olarak eğitilmiş, bilgili, 
hür fikirli mesuliyetten korkmıyan unsurlarla 
dolu olmasına itina edilmelidir. 

Devlet memurluğunun rasyonel esaslara bağ
lanması ve memurların teminat altına alınma
sını zaruri görüyoruz. 

Genel müdürlük, reislik gibi yüksek mevkile
re meslekinde ihtisas kazanmış, idare sanatına 
vâkıf dirayetli kimseler getirilmeli mütekabil 
mesuliyet ve salâhiyetlerle teçhiz edilmelidir. 
Yüksek idare âmirlerinin tâyininde kendini mes-
leke vakfetmiş, kariyer yapmış memurlar tercih 
edilmelidir. 

Müsteşarlık müessesesine gerçek hüviyeti ve-; 
rilmelidir. 
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Sayın milletvekilleri; 
En büyük hazinemiz olan insan varlığımızın 

iyi vatandaşlar, üstün kaliteli insanlar olarak ye
tiştirilmesi başta gördüğümüz Millî Eğitim dâ
vamızın konusudur. 

Millî Eğitim üzerindeki fikirlerimizin başın
da demokrasinin bir eğitim meselesi olduğunu 
belirtmek isteriz. Demokratik idarenin tatbik edi
lebilmesi, verimli olabilmesi için, genç nesillerin 
demokratik terbiyeye Önem veren bir sistem için
de yetiştirilmeleri zaruretine inanıyoruz. Bu iti
barla millî eğitim sistemimiz ve usullerimizin Üs
tüne bu zihniyetle eğilmek zorundayız. Bundan 
sonra millî eğitim dâvasının geniş bir yatının 
meselesi olduğu meydandadır. Genel plânlama 
içinde millî eğitim yatırımlarının ne şekilde kar
şılanacağı objektif olarak tesbit edilmelidir. Bir 
şûranın temenni ve tavsiyeleri gibi vaz'edilmiş 
genel esaslarla Hükümet programının yetersizli
ğine işaret etmek isteriz. 

«İlköğretimde, 1970 yılına kadar, okuma ça
ğında bulunan bütün çocukların okul içine alına
cağı» ̂ if ade edilmiştir. Bunu sevindirici bir husus 
olarak kabul etmek isteriz. Bununla birlikte bu 
işin nasıl tahakkuk ettirilebileceğini ve ilköğreti
min ne zaman bir mesele olmaktan çıkacağını bil
mek istiyoruz. Cemiyetimizin sağlam ve ileri bir 
hüviyet kazanması için orta ve yüksek derecedeki 
kültür' ve meslek eğitimini ayrı ve önemli bir me
sele olarak görüyoruz. Çocukluk çağı ile yetişkin
lik çağı arasındaki gençliğin, cemiyette lâyık .»1-
duğu ilgiyi görmediği hususundaki kanaatimizi 
de ifade ederken mahallî idarelerin özellikle bu 
sahada büyük hizmetler göreceğine inanıyoruz. 

Programda üniversiteler konusuna gerekli yer 
verilmemiştir. Üstelik programda mevcut üniver
siteler unutulmuş gibi yüksek seviyede ilim ve 
fen adamı araştırıcılar yetiştirmek işi bir plâna, 
bağlanacaktır denilmiştir. 

Gençliğin yetiştirilmesinde, millî ve ahlâki ba
kımdan sarsılmaz esaslara dayanan bir sistemin 
tatbik edilmesini ısrarla temenni etmekteyiz. 
('Soldan, alkışlar) 

Üniversite şehirlerimizde öğrencilerin pansi
yoner kalması bugün için mümkün olmadığından 
bakanlığın talebe cemiyetleriyle ilgilenmesini ve 
kendi kendine yeten yurt işletmeleri vücuda ge
tirmek için uzun vadeli kredi imkânları araştırıl
masını lüzumlu buluyoruz. 
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Devlet personel politikası içinde Öğretmenli

ğin cazip bir meslek haline getirilmesi için maddi 
imkânlar sağlanmalıdır. 

Talim ve Terbiye Dairesinin müessir bir fonk
siyon ifa etmesi sağlanmalı, maarif çilerden dira
yetli idareciler yetiştirilmelidir. 

Yabancı memleketlerde tahsil imkânları tevsi 
edüirken seçme ve takip esasları üzerinde dikkat
le durulmalıdır. 

Sıkı murakabe ve teftiş metotları takibetmekle 
beraber özel okullar teşvik edilmelidir. 

Genç nesillerin Batı camiası ile tanıştırılması 
ve «Batı anlayışı ile teçhiz edilmesi için Avrupa 
memleketleri ile mübadele teşvik edilmelidir.» 

Diyanet îşleri Başkanlığının daha geniş im
kânlara kavuşturulması gerektiğine ve bugünkü 
haliyle bu teşkilâtın kemiyet ve keyfiyet bakımın
dan ihtiyaca yetmediğine kaaniiz. «Aydın din 
adamları yetiştirmek ve bunları lâyık oldukları 
refah seviyesine ulaştırmak için» ne gibi tedbir-
1 er düşünülmektedir? 

Din adamı yetiştiren müesseseler teknik ve 
malî bakımdan takviye edilmelidir. îmam - Hatip 
okullarının orta kısmının kaldırılması fikrini 
doğru bulmuyoruz. (Soldan, alkışlar) 

Vakıf müessesesi mevzuatının gözden geçi
rilmesi ; vakıflara daha ıgeniş muhtariyet tanın
ması, vakfetmek duygularının körletilmemesi 
ve vakıf veya hibe muamelelerini köstekleyici 
malî mevzuatın düzeltilmesi lüzumuna kaaniiz. 

Medenî ve asıl bir düşüncenin tezahürü ve 
Türk'ün icadı olan vakfetme müessesesinin Av
rupa ve Amerika'daki iömeklerine bugün im
renerek bakıyoruz. 

Vakıfların maksadına hizmet etmesi düşün
cesindeyiz. 

Anadolu'daki basının meselelerinin (gereği 
gibi ele alınmasını temenni ederiz. 

Devlet elinde bulunan radyonun katî surette 
tarafsızlığı sağlanmalıdır. Müessir bir eğitim 
ve yayın vasıtası olan radyolar vatandaşların 
bir gün güvenebileceği demokratik bir haber 
alma vasıtası haline getirilmelidir. Verici is
tasyonlarımızın takatlarının yükseltilmesi ve 
cazip bir halk eğitimi vasıtası olarak kullanıl
ması zaruretine kaaniiz. 

Memleketimiz tabiî güzellikleri yanında, 
başka pek az memlekete nasibolan, geniş tarihî 
eserlere sahiptir Sadece işletme ve organizas
yon kolaylıkları sağlandığı takdirde bugün da-
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hi büyük turistik değerler ifa edebilecek olan 
bu kaynaklarımız, maalesef lâyikıyle işletile-
memektedir. Başlıbaşma bir sanayi kolu ha
lini alan turizm sanayiinin süratle kalkındırıl
ması lüzumuna kaaniiz. Yabancı sermaye ve 
turistlerin celbini zorlaştıran formalite ve mev
zuatın basitleştirilmesini zaruri ıgörmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Programda slözü geçen bütün devletlerle 

dostane münasebetlerin idamesini istihdaf eden 
dış politikamızın millî politika hüviyetini mu
hafaza edeceği keyfiyetini memnuniyetle karşı
lıyoruz. 

Dâhil bulunduğumuz milletlerarası anlaşma 
ve ittifakları, insanlığın yükselmesi ve dünya
da demokrasinin devamı için teminat kabul 
ediyoruz. Avrupa bütünlüğü fikrinin esasını 
Avrupa Konseyi teşkil etmektedir. Yıllardan 
beri bu teşekkülün üyesi bulunuyoruz. 16 mem
leketin hür seçimle teşekkül etmiş parlâmento 
temsilcilerinden müteşekkil istişarî assamble 
komisyonlarının, müzakere, tavsiye ve karar
larının üzerinde Hükümetin dikkatle eğilmesini 
temenni ederiz. 

Kıbrıs konusunda mevcut anlaşmaların ti
tizlikle yürütüleceği hususundaki inancımızı 
tekrar eder bu meselenin Yunanistanla bizi dost
luk içinde birleştiren bir bağ olmasını temenni 
ederiz (Soldan alkışlar) 

Kardeş Cezayir milletinin 1 Temmuz refe
randumu ile vâsıl olduğu neticeden dolayı mil
letçe bahtiyarlığımızı tekrar etmek isteriz (Sol
dan alkışlar). 

Batı ile ideal birliği ve kader ortaklığı ya
pan Türkiye'nin iktisadi gerçekleri ıgöz önün
de bulundurularak Avrupa İktisadi Camiası 
memleketleri ile bir anlaşmaya varılması yo
lundaki gayretlere devam edilmesini lüzumlu 
görüyoruz. 

Aziz milletvekilleri, 
27 Mayıs ihtilâli ile demokratik ıgelişmemize 

yeni bir veçhe veren ordumuzun, vatanımızın 
mâruz kalacağı tehlikelere karşı vazifesini şe
refle yapacağına dair güvenimizi teyidederiz. 
(Soldan alkışlar) Ordumuzun günün icaplarına 
göre teçhiz ve teslihi ile NATO Savunma siste
mindeki gerekli yerini muhafaza etmesi gayret
lerini memnuniyetle karşılarız. 
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^Muhterem milletvekilleri, 
Buraya kadar olan mâruzâtımla Karma Hü

kümetin programı hakkında partimizin görüş
lerini ifadeye çalıştım. Bu açıklamalarımız 
dikkatle dinlendiği zaman kolayca tgörülecek-
tir ki, AP. olarak Karma Hükümet programı
nın Türkiye'mizin içinde bulunduğu siyasi ve 
iktisadi buhranları önleme yolunda sarih ve 
müspet tedbirleri ihtiva etmediği kanaatine 
varmış bulunuyoruz. Memleket meseleleri ilmî 
ölçüler içerisinde ve ıgerçek hüviyetleriyle de
ğerlendirilememiş ve ortaya konamamış prob
lemler ancak satıhdaki sörünüşleriyle ele alına
rak hal şekilleri düşünülmüştür. Bu itibarla 
böyle 'bir programın başarı sağlıyamıyacağı 
inancını taşıyoruz. Bu karakter ve zihniyette
ki bir icraanın mesuliyetlerine iştirak edemiye-
ceğimiz için kırmızı oy kullanacağız. Ancak tak
dir yüce Meclisindir. Yüksek Meclisimiz Kar
ma Hükümet programını tasvibederse A. P. ken
di görüş ve programı esaslarına göre başarı im
kânları hazırlayıcı teşviklerine ve hataları ten
kide devam edecektir. 

Biz muhalefeti «Kolay ve zevkli» bir iş ol

maktan ziyade bilgi, ehliyet ve yapıcı bir züb-
niyet ile ifası gereken şerefli 'bir vazife -olarak 
kabul ediyoruz. (Soldan şiddetli alkışlar) Kar
ma Hükümete başarılar diler, yüce heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. (Soldan; şiddetli alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, söz sırası 
şimdi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına 
Sayın Cevad Odyakmaz'mdır. («Yemek vakti 
geldi, öğleden sonra» sesleri) İktidar parti
leri sözcülerinin konuşmalarını öğleden sonra 
yapmaları hakkında bir temenni var. Bu hu
susu oylarınızla tesbit etmek istiyorum. Daha 
söz almış 50 milletvekili vardır. İktidar partisi 
sözcülerinin öğleden sonra konuşmalarımı oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. O halde oturumu öğle
den sonra saat 15 te toplanılmak üzere... (Saat 14 
te sesleri) 14 te toplanılmasını kabuj. edenler 
işaret versinler... 15 te toplanılmasını Jstiyenler 
işaret versinler... Saat 14 te toplanılmak üzere 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,45 

KATİPLER 

Î K I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
Nurettin Akyurt (Malatya), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Yoklama yapılacak 

Sayın arkadaşlar; Oturumu (Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumu* vardır, güöde-

me devam ediyoruz. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Ki-
hçoğlu'nun, bağımsızlığa kavuşan kardeş Ce
zayir MiU&Hne, Türk Milletinin takdir hisle
riyle tebriklerinin ulaştırılması hakkındaki öner
gesi 

BAŞKAN — Söz sırası gelmiş olan C. K. 

M. P. Sözcüsüne söz vermeden evvel, verilmiş 
olan Ibir takriri oüratuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 Temmuzda yapılan bir referandumda, bü

yük Cezayir Milletinin istiklâline kavu^uğu 
yüksek malûmlarıdır. 
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8 yıl, maddi mahrumiyetler içerisinde fakat 

imanla ve bir milletin yapabileceği bütün feda
kârlıkları, neticeyi alıcı şekilde başarmasını 
bilen kardeş Cezayir Milletinin bu büyük bay
ramında; 

Milletimizin takdir ve tebrik hislerine tercü
man olarak bu hususun Geçici Cezayir Hüküme
ti Başkanlığına ulaştırılmasının karar altına 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Etem Kılıçoğlu 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz mü isti
yorsunuz efendim? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN •— Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Etem 

Kılıçoğlu arkadaşımın takririne tamamen iş
tirak etme'kle beraber, halen Cezayir Cum
huriyeti Geçici Hükümetinin, yeni Cezayir 
Devletinin hâkimiyet 'halkkını Devletler Hu
kuku bakımından temsil etmediği ve binaen
aleyh Yüksek Meclisin tebriklerinin, Geçici 
Cezayir Hükümetine değil, fakat, Cezayir Ge
çici icra Organı Başkanlığına hitaben çekil
mesi lüzumunu yüksek dikkatinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, Coşkun Kır
ca arkadaşımızın sözlerine iştirak ediyor mu
sunuz? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— iştirak ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Takriri 'bu kayıtla oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. (Sürekli, alkışlar) 

iSöz sırası şimdi C, K. M. P. Grupu adına Ce-
vad Odyakmaz'indir. Buyurun Sayın Odyak-
maz. (Sürekli, alkışlar) 

C. K. M. PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Millet 
Meclisinin sayın üyeleri, 

Üç siyasi parti ve bağımsızların vazife aldığı 
yeni Hükümetin, ne gibi çetin şartlar içinde ve 
gayretler sonunda kurulduğu yüksek malûmu
nuzdur. Bugün de bir ihtilâl sonrasının şart
ları içinde millî varlık ve vahdeti, demokratik 
nizam altında ayakta tutma çabasında olduğu
muz bir hakikattir. Bu itibarla yüksek huzuru^ 
fcuza sunulan ikinci Karma Hükümet progra-
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mini, normal icapların dışında, bambaşka bir 
açıdan ele almayı ve tahlil etmeyi; hâdiselerin iç
yüzünü ortaya koyma bakımından, zaruri ve fay
dalı görmekteyiz. Ancak, bu metotla henüz ne
yin peşinde gittiğimizi ve nelere vâsıl olduğu
muzu ve Türk Milletini bekliyen büyük işlerle, 
bu işleri karşılıyacak imkânlarımızı gözden ge
çirmek mümkün olacaktır. 
' Birinci Karma Hükümetin, «Büyük hâdise
lerden sonra gelmiş bir millî huzur ve kalkınma 
Hükümeti» olabilme gayreti, yeni Anayasanın 
yüklediği temel kanunlar ve bunlarla ilgili bâzı 
mevzuat hududunu aşamamış ve cemiyet bünye
sinde bir türlü sükûn ve huzuru istenilen ölçüye 
ulaştıramamıştır. Bunda politikacılarımızın ma
ziden tevarüs ettikleri dar ve partizan görüşle
rinin müessir olduğuna kaaniiz. 

Bugün, memleketin ortada duran büyük ve 
mühim işlerinin, her türlü particilik ve zümre 
görüşleri dışında, millî ve vatanperver davra
nışlarla ele alınması lâzımgcldiği inancındayız. 
Bu inanca ulasmıyanların ve fiiliyatta bu inanca 
hizmet etmiyenlerin memleket dertlerine deva 
bulamıyacaklarını ve cemiyetin günden güne in
hitata sürükleneceğini teessürle ifade etmek zo
rundayız. 

Memleketin içinde bulunduğu siyasi, içtimai 
ve iktisadi güçlüklerin hal yoluna girebilmesi, 
her şeyden evvel bu dümeni ele alacak ve yürü
tecek bir hükümete sahibolma zaruretini tahmil 
etmektedir. 

Bunun sağlanamaması, tesisine çalışılan reji
min tehlikeye düşürülmesi istidadını da doğura
cak bir mahiyettedir. 

Diğer taraftan, sosyal alanda olduğu kadar 
iktisadi, ticari ve malî sahada da memleketin 
çok kritik bir devre içine girmiş bulunduğunu 
kabul etmemiz tabiîdir. Bu şartlar altında mem
leketin kalkınabilmesi; iç ve dış imkânlardan 
bir an evvel istifade yoluna gidilmesini zaruri 
kılmaktadır. Bu karşı direnmek,' bu imkânların 
sağlanmasına mâni olmak bugünkü şartlar mu
vacehesinde memleketin yüksek ve millî menfaat
lerini düşünmek mânasına de gelebilir. 

Sayın mili et vekili eı*i, 
Bir Hükümet programı, mâkesini, kısmen de 

olsa, tanzim edilen bütçesinde bulur. Halbuki 
birinci Karma Hükümet programının tahakku
ku için hazırlanan bütçenin (4) aylık tatbikatı 
sağlanabilmiş ve fakat geriye kalan (8) aylık tat-
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bikat süresi otomatik olarak yeni Hükümet prog
ramı devresine girmiştir. Bu itibarla yeni Hü
kümet programının bütçeye taallûk eden kısım
larında bir yenilik arz etmesi fiilen mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kısaca arz olunan bu hususlar göz önünde 

tutulursa sunulan yeni Hükümet programını 
normal zaman ve icapların gerektirdiği bir 
programdan farklı telâkki etmek ve ayrı bir açı
dan ele alarak tetkik ve tenkid eylemek lâzım-
gelir. 

tşte belirttiğimiz bu anlayış ve inanışla koa
lisyona giren Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti
sinin yeni Hükümet programı hakkındaki görüş
lerini arz etmek istiyoruz. 

Hükümet programında, (Demokratik rejimi 
tehlikeye düşürecek ve Anayasa hâkimiyetini ze-
deliyecek mahiyetteki hiçbir tehrike müsamaha) 
edilmiyeceği hususundaki görüşü destekler, han
gi şartlar altında olarsa olsun, bu davranışı ikin
ci Karma Hükümetin ana hareket noktası ve be
kasının mesnedi olarak ele alırız. 

Dün olduğu gibi bugün de memleketin kar
şısında bulunduğu baş meselelerden biri vatan
daşlar arasında iyi münasebetleri sağlamak, si
yasi mücadelelerin ve devranışların yarattığı 
soğukluk ve çekişmeyi sona erdirmek ve huzura 
çevirmektir. Birinci Karma Hükümet devresin
de bu yolda maalesef bir başarı sağlanamamıştır. 

Türk Milletini yeni bir anlayışa ve ufka yö
neltmek için bütün parti idarecilerinin ve bil
hassa mesuliyet makamını işgal edenlerin bir 
partili olmak hüviyet ve sıfatlarını unutarak, en 
ufak bir tereddüde mahal bırakmıyacak şekilde 
insanları kardeşlik hisleri ile birbirlerine bağla
maya gayret sarf etmeleri, cemiyette sevgi ve 
saygıyı yerleştirmeleri en önemli vazifelerinden 
biridir. Bir hukuk devletinin ve organlarının ku
rulmuş olması, kanaatimizce, bu neticeleri sağ- , 
lamaya kâfi gelmez. 

Ancak hâkim ve asil idarecilerin Türk var
lığım yeniden tahkim edebileceklerine inanıyo
ruz ve birbirlerini ilerici, gerici gibi çeşitli 
sıfatlarla tavsif edenlerin ayırıcı ve dağıtıcı 
faaliyetlerine artık son vermek zamanının gel
diğine kaani bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Hiç şüphesiz memleketin bir an evvel sü

kûn ve huzura, bilhassa iş hayatının hasletini 
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çektiği emniyet ve itimada kavuşturulması, sos
yal ve iktisadi kalkınma ve- gelişme teşebbüsle
rinin ilk şartıdır. 

Gayritabiî şartlar altında alınan servet be
yannamelerinin iade 'edilmesini, özel teşebbüs 
ve Devlet sektörünün yanyana ve ahenkli bir 
şekilde çalışabilen bir ekonomik düzene ulaş-
masını, özel teşebbüs" yatırımlarının artınl-
masmı ve gerekli istikametlere yöneltilmesinin 
Devletçe teşvik olunmasını ve bunlarla ilgili te
şebbüsleri memnuniyetle'karşılarız. 

Bu arada memleketin çeşitli coğrafi bölge
leri arasında iktisadi faaliyet hacmi ye gelir 
seviyesi ıbaJkımmdan mevcudolan büyük farkr 
lann ortadan kaldırılması hususundaki görüşle
rin, ancak iktisadilik, verimlilik ve en uygun 
maliyetle istihsal yapma imkânları ile hız
landırılması lâzımgeldiğini de belirtmek isteriz. 

Türk ekonomisinin yılda ortalama yüzde 7 
bir gelişme hızına kavuşabilmesi için yapıl
ması gerekli yatırımların, iç ve dış finansman 
miktarları ve imkânlarının belirtilmemiş ve 
bunların tedarik yollarının vuzuha kavuştu-
rulamamaış bulunması keyfiyeti, Yüksek Mec
lisi yakından ilgilendiren mevzular olmakta de
vam edecektir. 

İktisadi gelişmeyi tahrik ve teşvik ederi 
genişletici bir iktisat politikasının takibedÜe-
çeği vâdedilirken, enflasyondan sakınılması'" 
lüzumuna inanmış bulunan yeni Hükümetin 
bu konuda çok dikkatli ve titiz davranması 
gerektiğine' ehemmiyetle işaret etmek isteriz. 

Devletin bugünkü malî takati ve bilhassa 
vecibeleri karşısında yalnız yergi sisteminin 
ıslahını ve verimlerinin artırılması suretiyle 
istenilene erişmeye imkân olamıvaca&ına göre, 
yeni Hükümet Programında alınacak tedbir
lerin daha sarih olarak dile getirilmesi uygun 
olurdu kanaatindeyiz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının hususi sek
törü daha yakından ve daha ciddî takip ve 
tetkik ederek Devlet sektörüne ona göre yön 
vermesini faydalı buluruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin rasyonel . 

çalışma imkânlarına kavuşturulması hususun»-
daki teşebbüsü» bir an önce gerçekleştirilme
sini beklemekteyiz. Sanayiimizi ihracata yön el- -
tecek, sınai mamullerimizin vasıflarını ıslah 
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edecek ve istihsal masraflarını azaltacak ted
birler yanında bilhassa tekstl sanayiinin dış 
pazar imkânlarını araştırmak ve sağlamak, 
Afrika'da kurulmuş yeni devletlere tevcih et
mek memleket ekonomisi yönünden çok fay
dalı olacaktır, inancındayız, iş hayatında is
tikrar, açlık, umumilik ve eşitlik prensiple
rinin fiilen yürütülmesi piyasayı ferahlata
cak, suni ve zecri tedbirler yerine normal ik
tisadi yolların esas alınması memlekette iş 
güvenini artıracaktır. 

İhracatın teşviki sırasında bir kısım sınai 
mamullerin de dış pazarlarda yer alabilmesi 
için gerekli tedbirlerin süratle ittihazını tavsiye 
ederiz. . 

Programda yer almıyan balıkçılık ve sana
yiinin ehemmiyetle göz önünde tutulmasını ve 
gereken ciddî teşebbüslere girişilmesini temenni 
vo tavsiyeye şayan görürüz. 

Sermaye terakümü pek zayıf olan ekonomi
mizde tasarruf politikasına hususi bir kıymet 
atfı aile fert, aile ve Devlet hayatında israfla 
mücadelenin yeni Hükümetin belli başlı vazife
lerinden biri olduğuna ve hayat pahalılığını 
önleyici her türlü tedbirler üzerine eğilmenin. 
zaruretine işaret etmek isteriz. 

Sayın arkadaşlar; 
Zirai istihsali artırmaya müteveccih alınaca

ğı söylenen tedbirlerin bugüne kadar yapılan
ların çok üstünde bir seviyeye ulaşmasının ve 
sulama, gübre, iyi tohumluk ve sair İhtiyaçlar 
için sağlanacak büyük dış kredilerden istifade 
yolunun düşünülmesinin, bir zaruret olduğu-v 

na kaaniiz. 
[Bugüne kadar hakiki fonksiyonunu bir tür

lü göremiyen zirai kredi siyasetinin değiştiri
lerek istihsale müessir bir hale ifrağında, istih
sal ve satfş kooperatifleri kanallariyle verimin 
artırılmasında ve ürünün değerlendirilmesinde 
bu arada pazar imkânlarının teminat altına 
alınmasında isabet bulunduğuna inanıyoruz. 

Memleketin zirai sahada olduğu 'kadar her 
bakımdan kalkınmasının sağlanabilmesi için 
yurdun mulhtelif bölgelerinin arz ettiği hususi
yetler ^öz önünde tutulmak suretiyle, uzun va
deli bir plân dairesinde dağınık köylerin im
kân ve istihsal güçlerini birleştirmeye matuf 
tetkik ve çalışmalara bir an evvel başlanılma-
smdaki zaruret ve faydaya işaret etmek iste
riz. 
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Aziz milletvekilleri; 
Orman konusunda, mevcut ormanları muha

faza, yenilerini yetiştirme ve halk ile orman 
münasebetlerini düzenleme dâvalariyle karşı 
karşıyayız. Bu dâvaların her biri, üzerinde çok 
ciddî çalışmaları ve cezri tedbirlerin alınması
nı gerektirir. 

(Bugünkü orman rejiminin ıslahı zaruridir. 
Orman içinde ve civarında oturan milyonlarca 
nüfusun kalkınmasını temin maksadiyle köy 
nükmi şahsiyetlerine orman intifaları verilmesi 
ve buralarda kooperatifler yolu ile her çeşit 
ağaç. sanayiinin geliştirilmesinin teşvik ve hi
mayesi lâzımdır. 

Diğer taraftan gerek ormanların korunması 
ve gerek zirai gelirimizin büyük kısmını teşkil 
eden gübrenin gübre olarak kullanılmasını sağ
lamak için memleketimizin yakıt problemi, lin
yit işletmeciliğinin geliştirilmesi ve linyit so
balarının imalâtının teşvik yoliyle halledilmeli
dir. 

Zirai gelirimizin. temeli olan hayvancılığa 
dair programdaki kaydı kifayetsiz bulduğumu
zu bilhassa belirtmek isteriz. Türkiye, bir ta
raftan mevcut halkın beslenmesi, öbür taraf
tan her yıl büyük bir hızla artan nüfusun gıda 
ihtiyacını karşılamak mecburiyetindedir. Bu ise 
hayvancılık endüstrisinin geliştirilmesine bağ
lıdır. Hükümetin; yüksek verimli hayvan popu-
lâsyonunun yetiştirilmesi, rasyonel yemleme me
totlarının uygulanması, hayvan ziyamın önlen
mesi, hayvanı gıda istihsalinin pazar istekleri
ne göre ayarlanması, fiyat politikasının izlen
mesi ile pazar imkânlarının hazırlanması, çayır 
ve meraların muhafaza ve ıslahı, hayvan yetiş
tiriciler ile besleyicilerin teşvik ve zirai kredi
lerden isltihsale müessir olacak mabette' fayda
landırılmaları hususlarında lüzumlu tedbirleri 
acilen alınmasında millî menfaat görüyoruz. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
Hükümet programında işçi ve iş veren mü

nasebetlerinin tanzimi hakkında izihar edilen 
niyet ve vaîtler; bilhassa işçinin maddi ve mâ
nevi refahını en üstün seviyede sağlamayı he
def tutan demokratik usul ve yollar memnuni
yetimizi mucibolmuştur. 

İşçilerin meşini haklarının müdafaası ve sağ
lanması amaciyle hür sendikacılığın geliştiril
mesi, toplu sözleşme, grev ve lokavtın gerçek
leştirilmesi yolundaki gayretleri, demokrasinin 
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yerleşmesi bakımından atılmış çok müspet adım
lar olarak telâkki etmekteyiz; -İşçi Sigortaları 
Kurumunun ıslahı yoluna gidilirken hu kuru
mun yapmış olduğu sosyal yardımların kifayeti
ni ve verimli ibir seviyeye ulaştırılması gözden 
uzak tutulmamalı ve kurumun yakın bir gele
cekte bütün vatandaşların istifade edebileceği 
sosyal "bir sigorta vasfını alması imkân ve şart
ları' ihzar olunmalıdır. 

Aziz arkadaşlar, 
Hükümet programında işçi dâvaları hakkın

da müspet görüşlere rağmen işçinin medeni bir 
insan gi'bi yaşamasını sağlıyacak asgari ücret 
sisteminden ve bu asgari ücretin içinde bulun
duğumuz şartlar muvaceheslmde memleketin her 
mmtakası için ne kadar olabileceğinin tesbit 
edilmemiş olmamasını ehemmiyetli bir eksik 
sayarız. 

işçileri daha verimli bir şekilde çalışmaya 
teşvik edecek prim sistemlerinin «bir un evvel 
ihdasım lüzumlu görmekteyiz. 

Bütün demokratik memleketlerde olduğu gibi 
istihsali artırmak ve işçi ile iş veren münasebet
lerini her iki tarafın menfaatine uygun bir tarz
da geliştirmek maksadiyle; işçilerin muayyen bir 
nisbet dâhilinde işletmenin kârına ve icabında 
idaresine iştiraklerini sağlamaya matuf çalışma
lara başlanmalıdır. 

Programda mevcudolmıyan bu hususları, 
Karma Hükümetçe tatbikatta göz önünde bulun
durularak gerçekleştirileceğini ümit etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün memlekette büyük bir ıstırap mevzuu 

olan işsizliğin giderilmesi için, Hükümetin tek
mil faaliyetlerinin ve özellikle iktisadi icraatı
nın bu hedefe yöneltilmesi ve bilhassa bu yıl 
derpiş edilen Devlet yatırımlarının dalha fazla 
geciktirilmeden yapılması zaruridir. 

Sayın arkadaşlar, 
Adaletin sürat, emniyet ve huzur içinde ger

çekleşmesini sağlamak amaciyle girişilen hazır
lıkları memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek 
isteriz. Ancak Türkiye'de adaletin çok paîhalı 
olduğu da bir gerçektir. Masrafı kıymetini aş
mış ve vatandaşın devamlı şikâyetini mucıbol-
muş dâvalar karşısında ciddî teöübirler almak 
zamanının çoktan geçtiğine kaaniiz. Mahkeme
lerin fedakâr elemanları zabıt kâtiplerinin ye
tiştirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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denî Kanun ile Ceza Kanununda, bugüne kadar 
devam eden tatbikat ile memleketimizin şart
ları ve icapları göz önünde bulundurularak ge
rekli tadilâtın yapılmasını lüzumlu görmekte
yiz. Medenî Kanunun yürürlüğe girdiği çeyrek 
yüz yıldan Iberi hâlâ çıkarılmamış bulunan tü
züklerin ufak hir himmet ve gayretle düzenle
nerek taıtlbik sahasına konmaları ikinci Karma 
Hükümete nasilbolması bizi sevindirecektir. 

Vatandaşı ve tatbikatçıyı kanun enflâsyo
nundan kurtarmak ve meriyetleri münakaşa ko
nusu olan kanunlarla Osmanlı İmparatorluğu 
zamanından kalma hayatiyetini ve tatbik kabi
liyetini kaybetmiş hulunan mevzuatı ayıklamak 
maksadiyle bütün kanunları tek metin haline 
getirerek yeniden yürürlüğe koymak, bu mem
lekete yapılacak 'büyük hizmetlerden biri ola
caktır inancındayız. Son bir sene zarfında mem
leketin siyasi huzurunu zedelemiş olan siyasi af 
konusunun sarih hudutlar içinde halledilmesi 
ve Anayasa, insan haklarına, cezaların şahsiliği 
prensipine aykırı bulunan 105 sayılı Kanunun 
kaldırılmasının Hükümetçe benimsenmesi inşi
rah vericidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Partisi adına konuşan Sayın Osman Bölük-

başı kademesiz siyasi affa taraftar görünmekte 
ve tüm siyasi af istemektedir. 

Kendisi düne kadar, affın şahıslar ve parti
ler tarrafmdan siyasi istismar konusu yapılma
masını en hararetli savunucusu bulunmaktaydı. 
Eski partisinde bunun bir parti görüşü olarak 
kabulünde de âmil olmuş; nihayet bu yolda te
şebbüs ve gayretlerinde de bulunmuştu. Bölük-
başı affı istismar konusu yapanlardan hep şikâ
yetçi idi. Tedbirler Kanununun bir numaralı ve 
en hararetli savunuculuğunu yapmasında da yi
ne affın istismarını önleyici olacağı düşüncesi de 
rol oynamıştır. Yakın zamanda bir arkadaşımı
zın af kanunu teklifine katılmasını Bay Osman 
Bölükbaşı tehlikeli temayüllere taviz verme ola
rak tavsif etti. Ona göre af istiyenler, partiyi 
A. P. sinin şubesi haline getirmeye çalışmaktay
dılar. Bütün bunları neşrettirdiği tebliğlerde 
öne sürüp partisindende istifa sebebi olarak 
göstermişti. Affı şimdi siyasi istismar vasıtası 
yapmaya kalkışması; düne kadar takibettiği 
usulü terk ederek başkalarında af edilmez ku-
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Surlar telakki ettiği davranışları kendisi için 
mubah saymasını şayanı hayret bulmaktayız. 

Düştüğü siyasi çıkmazdan kurtulabilmek 
için düne kadar alehtârı olduğu usullere başvu
rarak siyasi affı şahsi ve partisi için siyasi bir 
istismar vasıtası yapabilme çabası içindedir. 

Merhamet hislerini istismar gayretlerinin 
geçmişte olduğu gibi bugün de Türk Milleti ta
rafından iltifat görmiyeeeğine eminiz. 

Aziz arkadaşlar, 
Karma Hükümetin idarede tarafsızlığı, va

tandaşa eşit muameleyi, halk işlerinde süratle 
kolaylığı sağlamak amacını ve partizan idare 
acısını milletimize çektirmeme hususundaki gay
retini şükranla karşılamaktayız. 

Mahallî idareler mevzuatı ile Memurin Kanu
nunun, Kamu Kurumu niteliğindeki meslekî te
şekküller statülerinin, olağanüstü hal ve sıkı yö
netim bahislerinin yeni tanzimlere ihtiyacı 
vardır. 

iktidarın arzularına uygun hareket eden 
partizan memurların cezalandırılmasını fiilen 
imkânsız kılan ve bir imtiyaz vasıtası olduğu 
tecrübe ile sabit bulunan Memurin Muhakema-
tı Kanunu mutlaka kaldırılmalıdır. 

Cemiyetler Kanunu ıslâh edilmeli ve siyasi 
partiler Kanunu bir an evvel Yüksek Meclise 
getirilmelidir. Köyün kalkınması için nahiyele
rin hükmi şahsiyete haiz idareler haline geti
rilmesi ve yayla ve mera hukukunun yeniden 
tanzimini lüzumlu görmekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Karma Hükümetin Millî Eğitim alanındaki 

görüşlerini memnuniyetle karşılamaktayız. Yal
nız (Millî Eğitim) de esas hedefin, sadece (Eği
tim) olmayıp Anayasamızın derpiş ettiği mâ
nada (Milliyetçilik) olduğunu gözden uzak tut
mamak ve Millî Eğitimi, millî bir yüz tevcih et
mek zaruretini bilhassa hatırlatmak isteriz. 

Sayın arkadaşlar; 
Anayasamızın 19 ncu maddesiyle teminat al

tına alınmış bulunan ve insanlık tarihinin derin
liklerinden kopup gelen vicdan, dinî inanç ve 
kanaat hürriyetlerinin Karma Hükümet progra
mında yer almış bulunmasını memnuniyetle kar
şılamaktayız. 

Ancak Anayasamızın düşünce've inanç hak 
ve hürriyetleri kısmı altında toplanan hükümle
ri her türlü istismarcı görüş ve davranışlara im
kân vermiyecek şekilde tatbik edilmelidir. 
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içinde halktan ayrı bir sosyal grup gibi görerek; 
dinî inançlarını demokratik rejim içinde muha
faza ve bu inançların icaplarını ifa etmek isti-
yen kütleleri gericilikle veya irtica ile itham 
suretiyle bu hak ve hürriyetlerin zedelenmesi 
yolunda gayretlerine Karma Hükümetin dikka
tini çekmek isteriz. 

Programda yetiştirileceği bildirilen aydın 
din adamlarının hangi kaynaktan faydalanarak 
yetiştirilecekleri meskût geçilmiştir. 

Halen istenilen seviyeye erişmemiş olmakla 
beraber kısmen ihtiyaca cevap vermekte bulu
nan imam - Hatip okullarının kaldırılması te
şebbüsü ile bu görüşü bağdaştıramıyoruz. Bu
nunla beraber müspet ilimlerle birlikte din ted
risatı yapacak ilahiyat liselerinden yetiştirilecek 
ve bilhassa köy öğretmeni ve din adamı sıfa
tını taşıyacak elemanların her bakımdan yarar
lı olacağına kaaniiz. Böylece öğretmen - hoca 
ikiliği kalkacak ve büyük köylü kütlesi de be-
nimsıyeceği, seveceği, inanıp itimadedeceği bir 
aydına kavuşmuş olacaktır. 

Aziz arkadaşlar; 
Türkiye'mizde hudut ve şümul sahası bakı

mından büyük vatandaş topluluklarını yakından 
ilgilendiren içtimai, hukuki ye idari bakımdan 
birçok meselelerin çözüm noktası olan Tapu ve 
Kadastro hizmetlerinin fotogırametri gibi mo
dern ve seri bir usulle bir an evvel halledilmesi
ni temenni etmekteyiz. 

Tapulama Kanunu, tapu ve kadastro işlermi 
ve kadastro mahkemelerini; Hükümet programın
da yer alan toprak reformu ile her bakımdan il
gili görmekte ve sosyal adaletin tahakkuk ve te
mini için hepsinin müştereken mütalâa edilmesi 
zaruretine inanmaktayız. Bu itibarla toprak re
formu ile arzu edilen neticenin istihsali için tapu 
ve kadastro, toprak ve iskân gibi hizmetlerin bir 
elden yürütülmesinde fayda mülâhaza etmekle
yiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Hükümet programının Basın - Yayın ve Tu 

rizm Bakanlığının müstakbel faaliyeti hakkında
ki kısımlarına da kısaca temas etmek isteriz. 

Hürriyeti Anayasanın teminatı altında bu'u-
nan basın üzerinde bu bakanlığın her hangi bir 
kontrol yetkisi olmadığı ve olamıyacağı malûm
dur. Ancak müesses Anayasa rejimini yıkmayı 
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• hedef tutan aşırı yayınlar üzerinde Hükümetin 
mevcut kanuni müeyyideleri titizlikle tatbik et
mesini çok lüzumlu görürüz. 

Basın' ve radyo yayınlarının memlekette bir 
diktatorya tesis veya komünizmi teşvik edici neş
riyata alet olmamasının çarelerinin araştırılma
sını, bu bakımdan zaruri bulmaktayız. 

Programda memleketimize büyük ekonom'k 
gelişmeler sağlıyacak en verimli bir kaynak olan 
iç ve dış turizm üzerinde daha fazla durulmuş ol
masını temenni ederdik. Bizim için yeni ve bakir 
olan bu konu da yabancı sermayenin iş birliğin
den ve en ileri Batı tekniğinden faydalanılmasını 
ve bu işin vakit geçirilmeden tatbik sahasına kon
masını ve Devlet maliyeciliğinin dar çerçevesin
den kurtarılmasını hararetle dileriz. 

îç ve dış turizmden beklediğimiz verimin ta
hakkukunda Türk el sanatları ile hediyelik turis
tik eşya konusunu süratle ele almak ve bu kollar
da gelişme imkânlarının sağlanması için sürekli 
tedbirleri geciktirmeden ittihaz etmek lâzımgel-
diği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dış siyasete dair Hükümet programında yer 

alan konuların, bugüne kadar olduğu gibi bütün 
siyasi partiler tarafından benimsenmiş millî ve 
müşterek bir politika mahiyetini arz ettiğini ifa
de etmek isteriz. 

Birinci Karma Hükümet programı tenkidin
de belirttiğimiz Cezayir'in bağımsızlık mücadele
sinde Hükümet tarafından faal ve şahsiyetli bir 
siyaset güdülmesine matuf temennimizin 1 
Temmuz referandumundan sonra bu devletin 
derhal tanınması suretiyle tahakkuk yoluna ger
miş bulunduğunu görmekle kıvanç duymaktayız. 

Bsir milletlere bağımsızlık yolunda mücadele 
azmi ve örneği göstermiş olan büyük milletimizin 
Hükümeti, dünyanın neresinde olursa olsun bu 
uğurda mücadele eden milletlere her bakımdan 
müzahir olmalıdır. 

Hükümetin dış ülkelerde yaşıyan Türklerin 
hak ve hukuku ile mevcut andlaşmalar hükümleri 
ve insan hakları prensipleri çerçevesinde ilgilen
mesini ve onların hak ye hukukunun ziyama mey
dan vermemesini kültür sahasında kendilerine ge
rekli her türlü yardımda bulunmasını kaçınılmaz 
bir zaruret ve insanlık borcu sayarız. 

Aziz arkadaşlar; 
Vatan ve milletimizin korunmasında mHî 

\'arlığımızm devamında en büyük güven kayna-
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ğımız Türk Silâhlı Kuvvetlerinin aslî görevleri
ni yerine getirecek maddi ve moral güce tam mâ-
nasiyle sahibolduğuna inanıyoruz. Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin çeşitli yönlerdeki grevlerini daha, 
kolay daha iyi ve daha mükemmel ifa edebilmesi
ni temin için Hükümet programında derpiş edi
len teşriî, meslekî ve ekonomik tedbirlerin isa
betine kaani bulunmaktayız. 

Bunların bir an evvel tahakkuku, bize inşi
rah ve huzur verecektir. 

Büyük Meclisin sayın üyeleri, 
Hükümet programı hakkındaki görüş ve te

mennilerimizi böylece belirttikten sonra bugünkü 
şartlar içinde vazife ve mesuliyet deruhde erlen 
Karma Hükümete başarılar diler, bu yolda daima 
kendilerine yardımcı olacağımızı arz etmek iste
riz. (Ortadan ve sağdan, alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Söz is
tiyorum, Şahsıma taarruz vukubulmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz hangi sözleri 
hakkında şahsınıza taarruz vukubulduğunu be
yan edin. 

Dinleyin beni efendim, ondan sonra konuşun. 
Cevad Odyakmaz arkadaşımızın hangi sözleriyle 
size taarruz vukubulduğunu iddia ediyorsunuz 
yalnız bu hususu ifade edin. Riyaset takdir eder 
efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sami
miyetsiz hareketlerde bulunduğumu söylüyor 
hilafı hakikat isnatlarda bulunuyor. 

BAŞKAN — Yalnız bu hususa münhasır 
olmak üzere söz veriyorum. Bu hususa münha
sır olmak üzere. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI — Tecavüzlerine 
münhasır olmak üzere. 

BAŞKAN •— Bu hususa tecavüzü tazammun 
eden husus yalnız bu dediğiniz kısımdan iba
rettir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, eski bir arkadaşın burada va
kıalarla hiçbir alâka ve münasebeti olmıyan 
birtakım yersiz ithamları şahsıma reva gördü
ğünü esefle dinledim. Kendilerine şimdi vakıa
ları dile getirmek suretiyle cevap vereceğim. 
Bir Hükümet programının müzakeresinde, affa 
taallûk eden kısmı kifayetsiz bulmak, bunun 
başka türlü olmasını temenni etmek eğer istis
mar sayılacaksa bu takdirde bu kürsüde konuş-
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mak imkânı ortadan kaldırılmış demektir. Af
fın nesini istismar etmişiz? Kendileri af mev
zuunu bir protokolle tesbit etmiştir. Böylelikle 
memleket için hayırlı hareket ettiklerini zan
netmişler. Bir başka partinin lideri de tesbit 
ettikleri bu formülün kifayetsiz olduğunu 
ve başka bir şekilde tesbit. edilmesi ica-
bettiğini burada söylemiş. Bunun neresin
de istismar varsa kendilerini açıklamaya 
davet ediyorum. Evvelce bir partinin çatısı al
tında bulunduğumuz zaman geçmiş hâdiselere 
burada üstü kapalı temas etmek suretiyle şahsi
yetimizi yanlayacaklarını zannediyorlarsa ve
receğimiz cevaplar ve açıklıyacağımız hakikat
ler hem kendisini yaralayacak hem kendisini bu 
kürsüye gönderenleri yaralayacaktır. (Şiddet
li alkışlar) Osman Bölükbaşı affın siyasi istis
mar mevzu yapılmasına dün taraftar değildi, 
bugün de taraftar değildir. 13 Mart tarihinde 
Başvekile tevdi edilen muhtıra parti umumi 
idare heyeti ve grup idare heyeti tarafından 
kabul edilmekle beraber Bölükbaşı'nın düşün
düğü ve teklif ettiği bir husustu, ne diyordu 
o, af partiler ve şahıslar tarafından istismar 
mevzuu yapılmasın, zamanında Hükümet Baş
kanı ile dört parti lideri bunu müştereken ele 
alsınlar imzalarını ihtiva eden bir teklifle Mec
lisin huzuruna getirsinler, bu suretle hem af 
gayesine hizmet edilmiş olur, hem de memleke-
tin huzuruna hizmet edilmiş olur diyordu. Ni
tekim Sayın İnönü dört gün sonra yaptığı da
vetle bu fikre iltihak ettiğini, Halk Partisinin 
de bu görüşü benimsediğini, bana bildirdi, söy
lediklerini yazdım. Şimdi kendilerini bu kür
süye çıkarken arkadaşlara, vazifelilere götür
düm okudum. Ondan sonra araya hâdiseler gir
di, af mevzuu görüşülmedi. Bölükbaşı'nın af 
mevzuu hakkında şimdiye kadar hiçbir kanaat 
izhar etmeyip de bugün kanaat izhar ettiği id
dia ediliyorsa bu da tamamiyle hilafı hakikat
tir. Bunu huzurunuzda canlandıracak, bir Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisi Genel îdare Ku
rulu üyesinin el yazısiyle yazılmış bir beyana
tımı huzurunuzda okuyacağım. Bu beyanat tan
zim edildiği zaman, iSayın Hasan Dinçer de 
mevcuttu Saym Genel Sekreter de. Bu beya
natı müştereken kaleme aldık ve altında «itti
fakla kabul edilmiştir» ifadesi 'Sayın Mustafa 
Kepir tarafından yazılmak suretiyle bu görüş 
tesbit edilmiştir. 
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Bölükbaşı'nın bu mevzuda ne kadar samimî 

davrandığını ona samimiyetsizlik izafe etmek 
cüretini gösterenler şayet bugüne kadar anla-
mamışlarsa biraz sonra anlıyacaklardır. 

Okuyalım ıSaym Mustafa Kepir'in el yazı
sını, 'Sayın Hasan Dinçer'in Genel Sekreterin, 
Celâl Tevfik Karasapan'm v. s. hazır bulunduğu 
11 Mayıs 1962 tarihinde yapılan toplantıda itti
fakla kabul edilen metni okuyorum. Bu benim 
şahsi beyanatımdı, ben partinin başkanlığından 
çekilmiştim. Ama partiyle alâkalı, siyasetle 
alâkalı hiçbir mühim meselede arkadaşlarla isti
şare etmeden, konuşmak, beyanat, vermek 
karar vermek âdetim değildir. Bu âdet icabıdır 
ki, hususi olarak toplandık. Şu beyanat üzerinde 
mutabakata vardık, okuyalım. «13 Mart 1962 ta
rihinde partim adına sayın Başvekile tevdi etti
ğim muhtırada, bugünkü liderler toplantısına 
müncer olan siyasi afla alâkalı bir madde mev
cuttu. O günkü görüşmede Başvekille askerî ve 
siyasi af üzerinde geniş fikir teatisinde bulun
duk. 27 Mayısın ikinci seneyi devriyesinde siyasi 
mahkûmların affını düşünüp düşünmediklerini 
sayın Başvekilden sordum. Bunu mümkün gör
mediklerini müşahede ettim. Bilâhara 10 Nisan 
1962 tarihinde saym Genel Başkanvekilimiz 
Dinçer'in bu mevzu üzerinde tekrar durması 
muvacehesinde siyasi mahkûmların affını önü
müzdeki sonbaharda ele alabileceğini Başvekil 
kendilerine ifade etmişlerdir. Aynı günün ak
şamı saym Genel Başkanvekilimiz Hasan Dinç
er'in ve saym Genel Sekreterimiz Ordinaryüs 
Profesör Abdülhak Kemal YÖrük'ün de huzurla-
riyle sayın Başvekille aramızda bir görüşme ce
reyan etti. (Bu görüşme Hariciye Köşkünde ol
du.) Siyasi affı sonbaharda ele alacaklarına dair 
olan sözlerini bu mevzuda ilk defa bir tarih ifa
de etmesi bakımından ehemmiyetli görerek mem
nuniyetimi kendilerine bildirdim, ve «bu sözleri
nizi senet telâkki ediyorum, teminat telâkki edi
yorum» dedim. (Başvekil de Jburada, şahitler de 
burada) Maksada zarar vermemek, ve birtakım 
ihtilâflar yaratmamak gayesiyle de bu durumu 
bugüne kadar umumi efkâra açıklamadım. Siyasi 
affın en kısa zamanda tahakkuku için partimi
zin yetkili organları karar almış ve Genel Baş
kanvekilimiz sayın Hasan Dinçer de bu kararlar 
çerçevesinde görüşmelere devam etmektedir. Li
derler toplantısının henüz - neticelenmediği bu 
merhalede, bu mevzuda daha fazla bir şey söy-
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lemeyi mevsimsiz telâkki ederim.) Bu metnin 
tesbitinde hazır bulunan, rey veren, eliyle ya
zanların hepsi buradadır. O halde Osman Bö-
lükbaşı af mevzuunu, hem affın tahakkuku bakı
mından, hem memleketin huzuru bakımından en 
salim şekilde ele alınmasını daima düşünmüş, 
müdafaa etmiş bu mevzuu da Başvekil nezdinde 
teşebbüslerde bulunmuştur. Bölükbaşı affı iste
miyordu da şimdi istiyordu, gibi eğer bir iftira
nın gölgesine sığınmak istiyenler varsa, o gölge 
kendilerini ezecek bir enkaz gibi üzerlerine dü
şecektir. (Şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar, bu beyanat gazetelerde çıkmış
tır, sadece arkadaşlar arasında tesbit edilmiş de 
cepte kalmış bir kâğıt değildir. Gazetelerde çık
mıştır, müsaade buyurursanız gazeteyi de ibraz 
edelim. 11 Mayısta tesbit edilen ve partinin Ge
nel Sekreterinin, Genel Başkanvekilinin ve diğer 
Genel Kurul üyelerinin rey verdiği bu beyanat 
12 Mayıs tarihinde de Kudret Gazetesinde ve 
diğer gazetelerde aynen intişar etmiştir. Şu du
ruma göre Bölükbaşı siyasi affa taraftar değildi, 
birdenbire yeni bir parti kurup ayrılınca af 
mevzunda kendisine bir ilham geldi, gibi iddia
lar iftiradan başka bir şey değildir. 

Bir milletvekili olarak, Hükümet programın
da yer alan her mevzuda fikirlerimizi, kanaat
lerimizi burada söylemek en tabiî hakkımızdır. 
İstismar ediyor, yatırım yapıyor, gibi yersiz ve 
mesnetsiz iddialar hiçbir zaman bizi teşriî vazife 
ifa etmekten alıkoyamıyacaktır. 

Arkadaşlar, burada konuşan Cevad Ödyak-
maz arkadaşımız, benim hakikaten şahsına mu
habbet beslediğim bir insandı, fakat siyaset in
sanları çok değiştirmiş olacak ki, burada kfinrHrffi 
yakışmrjaKak sözleri de söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı meseleyi tav
zif buyurdunuz, şimdi tavzih buyurduğunuz me
seleden sonra kendilerine karşı sizin tarafınız
dan da ikinci bir taarruzun vukuu bu takdirde 
bu görüşmelerin sonu gelmez. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Pek
âlâ kendisinden bahsetmiyelim, mevzudan bahse
delim. 

BAŞKAN — Evvelce söylediğim gibi, kısa 
kesiniz ve aynı mevzu içinde kalınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
Reis Beyefendi me\zuun kısası uzunu benim 
takdirime kalmıştır. Mevzu dâhilinde kalmak 
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I şartiyle konuşurum, kimse buna mâni olmaz. 
| Af mevzuuna burada temas ettim diye (Mü-
I dahaleler) bana ta'an edenler bir de Tedbirler 
I Kanununun hareketli müdafii olduğumdan bah-
I settiler, şimdi hepsi buradadır. Tedbirler Ka-
[ nunun liderler toplantısında gece kabul ve im-
I za edilmeden evvel partinin umumi idare he

yetini, grup idare heyetini ve profesör Fa-
ruiK Erim'i toplantıya davet ettim. Orada ev
velâ Anayasa bakımından herkesin mütalâası-

I nı söylemesini rica ettim. Umumi idare, he
yeti de grup idare heyeti de profes'örde itti
fakla bu metnin Anayasaya aykırı olmadığı
nı, hukukun ana prensiplerini zedelemediğini 
ifade ettiler. O toplantıda Sayın Hasan Dinçer 
de sağ tarafımda oturuyordu, böyle bir kara
rı aldıktan sonradır ki, Bölükbaşı liderler top-

I lantısına gitti ve yanında Hasan Dinçer, Fu
at Arna ve Nurettin Ardıçoğlu 'olduğu halde, 
sabaha kadar kılı kırk yarareasma kanunun 
metni üzerinde durdu. Ve iftira rejimine ve
sile olmasın diye bizzat «Osman Bölükbaşı has
sasiyet gösterdi ve profesörler çağırılıp Ana-

I yasaya uygunluğu haıkkında mütalâa alınma
dıkça böyle bir kanun teklifinin altına imza ko-
yamıyacağım» • dedi. Onun ısrarı karşısında, 
Hükümet üyelerinden bâzıları abdestimizden 
şüphemiz mi var ki, profesör çağırıyorsunuz 
gibi mütalâalar serd etmiş olmasına rağmen pro
fesörler gelip mütalâalarını almadıkça bu ka* 

I nunu imza etmem diyen JBölükbaşı oldu. (Mec
lisin îıer israfını göstererek) Şahitler orada 
var burada var inkâr edilemiyecek kadar bir 
hakikattir. Ondan sonra profesörler mütalâ-

I şiarını serd ettiler. Anayasaya hukukun umu-
I mi «BHSİarma njgtın bulduk, altına imza »koy

duk. Acaba kendi attîMarı imzadan verdikle
ri reyden pişman mıdırlar ki, Bölükbaşı Ted
birler Kanununu müdafaa etti diye bu Meclrâ 
kürsüsünde bir nevi jurnal ifade eden sözler 
söylüyorlar. Af mevzuunda Fuat Arna, Ka
nunun altına imza atmış da Bölükbaşı onu za-

I rarlı bilmem neler tâviz veriyor demiş. Havır 
arkadaşlar, tamamen hilâfıhakikattır. Hadi-, 
se şudur. (Müdahaleler) Benim istifamın mü-

• nakaşa yeri burası de^il. Fuat Arna mevzuuna 
I temas etti açıklıyacağım. 

I Arkadaşlar, Cumhuriyetçi Köylü Millet 
I Partisi, Meclis Grupunun aldığı bir karar üze-
1 rine, umumi idare heyeti bir tebliğ neşretti. 
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"Ve bu tebliğde o 'günün mevzuu haline gelen af 
hakkındaki görüşünü açıkladı. Ve orada dedi 
iki, «biz her zaman prensip itibariyle affa ta
raftar olduk. Bu görüşümüzü Meclis kürsü
sünde yaptığımız konuşmalarda, Devlet Reisiy
le ve Başvekille yapılan temaslarda - ki o te
masları Bölükbaşı yapıyordu, ifade ettik -
13 Martta da afla alâkalı bir muhtıra verdik, 
eğer siyasi partiler bu muhtıra çerçevesinde af
fı samimiyetle ele alırlarsa, hem af bir an ev
vel tahakkuk eder, hem de memleket için hu
zur 'bozucu bir tahrik vasıtası olmaktan çıkar 
dedik. Şayet partiler bu,samimiyeti göstermez
ler, meseleyi ele almazlarsa o zaman parti ola
rak (bu işi ele alıp kendimize düşeni yapaca
ğız» dedi. Umumi idare heyetinin tebliği gru-
pun 'kararına dayanan tebliği, pantinin bütün 
mensuplarını Mecliste ve umumi idare heyetin
de bağlıyacak bir tebliğ idi. Bu,t tebliğin mü
rekkebi kurumadan 3 Mayıs için liderler top
lantıya çağırıldı. Tam parti liderinin müza
kerede bulunduğu bir sırada bir arkadaşın baş-
(ka bir partiye mensup bir zat tarafından hazır
lanan bir kanun teklifinin altına imza koydu
ğunu bende şahsan hayretle gördüm. Hayre
tim affa aleyhtarlığımdan değil bir partinin 
umumi idare heyeti âzası ve mensubunun tâbi 
olması icalbeden nizamın dışına çıkmasından ile
ri gelmiştir. Affın esasiyle mahiyetiyle alâka
lı değildir. Nitekim, bu mesele Sayın Hasan 
Dinçer'in de bulunduğu bir toplantıda arka
daşlar arasında görüşüldü. Bu hareketi hatalı 
•bulduklarını henkes söylediler, hattâ bir arkadaş 
yazılı bir sual soralım nasıl bu hareketi ya
pıyor dedi. Benim cevabım fazla ileri götür
meyim, umumi idare heyeti toplantısında ne-
•den böyle yaptin diye suâl sorarsanız bu su
retle hâdisenin grupa sirayereti önlenir dedim. 
29 Mayıs 1962 deyiz arkadaşlar, grupta bu 
mevzu görüşüldü, Sayın Hasan Dinçer umu
mi idare heyeti adına şu cevabı verdi. «Mün
feriden af töklifinin altına imza'konmasını doğ
ru bulmuyoruz. Bizim bu mevzuda neşrettiği
miz tebliğ yar, aldığımız kararlar var, mün
feriden hareket etmek doğru değildir» dedi. 
Şayet Bölükbaşı genel kurul adına Hasan Din
çer'in dediğini üç gün evvel söytemişse (kusur 
da bu ise, ben bu kusuru şerefle kabul ede
rim. 

BAŞKAN — Bölükbaşı, gündeme devama 
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mecburuz efendim. Tavazzuh etti vaziyet, Bö
lükbaşı tamamdır. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Bunlar 
'bizi alâkadar etmez. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 
paşam, bunlar sizi alâkadar eder diye konuşul
muyor. Bir insan taaruza mâruz kalıyor, haki
katleri açıklıyor. Bunu Tüzük kabul etmiş. Ben 
bu hakkı kullanmaktayım. Sizi'alâkadar etmez. 

BAŞKAN — Karşılıklı 'konuşmayın. Tavaz
zuh etti mesele Bölükbaşı. 

O. BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zararlı ta
vizlere yol açılıyor demişim. Evet dedim. 

Arkadaşlar, 29' Mayıs Grup toplantısında 
bir muhterem milletvekili çıkıyor, partinin 
umumi politikasına çok ağır hücumlar yapıyor. 
Partinin umumi politikasını aylarca yürütmüş 
onun eski başkanı sıfatiyle çıkıp cevap veriyo
rum. Beni takiben Hasan Dinçer çıkıyor «Bö-
lükbaşı'nın partinin umumi politikasıyla alâka
lı olarak verdiği izahata ilâve edecek hiçbir hu
sus görmüyoruz, umumi idare heyeti olarak 
ittifakla katılıyoruz» diyor. Demek ki, şimdi 
Bölükbaşı için bir ayıp gibi hâdiseleri zikre
denler, o zaman bu sözün söylendiğini unut
muş oluyorlar. 

BAŞKAN — Bölükbaşı tamam, sözünüzü 
kesmeye mecburum. Mesele tavazzuh etti, efen

dim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bey

efendi bitmedi bir cümlem var. Hücuma ba
kınız arkadaşlar, bir zat çıkıyor «Gürsel'i si
yasi nutuklarından dolayı tenkid ediyorsunuz 
da garnioznlar dolaşan inönü'yü niçin ten
kid etmiyorsunuz» arkadaşım, \ 

BAŞKAN — Bölükbaşı! 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla)— Mü-

saado buyurun, müsaade buyurun, anlayınız. 
BAŞKAN — Bölükbaşı, Bölükbaşı; 
OSMAN BÖLÜKBAŞI — Söylenmedi mi 

Reis Beyefendi bunlar? Cevapsız mı 'kalsın? 
BAŞKAN —• Bölükbaşı, şimdi burada söy

lenen hususlara cevap vermekle mukayyetsiniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu

rada ne dendi? Zararlı temayüllere taviz veri
liyor dediğimden bahsedildi. Bunu açıklıyaca-
ğım. 

BAŞKAN —• Samimiyetsizlik iddia edildiği 
için söz verdim. Onun dışında veremem efen
dim. O hussuları izah ettiniz. 
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üstünde tutarak Kabineye iştirake ve memle
kete iyi yolda hizmete karar vermiştir. 

Grupumuz dün muhalefette Hükümeti mura
kabede kâmil mânada örnek verdiği gibi, bu
gün de iktidarda yine olgun mânada memleket 
meselelerinin halline ve dertlere deva olacak 
tedbirlerin alınmasına, ve Türk ekonomik ve 
sosyal hayatının gelişmesine üzerine düşen me
suliyet payı içinde sonuna kadar azimle çalı
şacaktır. 

Hükümette yer alırken, siyasî hayatın huzu
ra kavuşmasını ve millet iradesine dayanan ha-, 
kiki hüviyetli, parlmanter rejimin kökleşmesini 
esas hedeflerimizden biri telâkki etmekteyiz. 

Birinci Karma Hükümetin dünkü ortakların
dan Adalet Partisi bugün muhalefette yer almış 
bulunmaktadır. Biz iktidar ve muhalefet parti
lerinin eşit salâhiyetler ve eşit mesuliyetlerle fa
aliyette bulundukları kanaatindeyiz. 

M. Meclisi B : : 
OSMAN BOLÜKBAŞI (Devamla) — O ka-

dar söylemiyeceğim, bir tek cümle söyliyece-
ğim ; 

BAŞKAN — Söyliyeceğim diyorsunuz ama 
yarım saattir konuşuyorsunuz. 

OSMAN BOLÜKBAŞI (Devamla) — «Ben 
lüzum görürsem hatalı gördüğüm hareketi 
tenkid ederim. Bir Başvekil garnizonları do
laşabilir Başvekildir bütün müesseseler emrin
dedir. Eğer dolaşmış memleket için orduya 
zararlı bir telkin yapmış ise muhterem mebus
lar muhterem senatörler bildiğiniz bir husus 
var ise bana o bilgiyi verin yarın Çarşamba
dır kürsüye çıkıp en ağır hücumu İnönü'ye 
yapayım» dedim. Binaenaleyh zararlı tavizler 
ve politikada samimiyetsizlikler bize bu nevi 
şeyleri izafe edenlerin, uhdesinde kalacaktır. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası şimdi Y. T. P. si adı
na Mahmut Vural'ındır. (Ortadan ve sağdan 
şiddetli alkışlar.) 

\ . T. ı\ GRUPU ADINA MAHMUT VU
RAL (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım. 

2 T'.'inınuz 1962 Pazartesi günü Sayın Baş
bakan ismet inönü'nün okuduğu Hükümet 
Programını tetkik etmiş bulunmaktayız. 

Kuruluşundan bu yana Türk siyasi haya
tında gerek muhalefette ve gerekse itkidarda 
memleketin yüksek menfaatlerini daima birin
ci plânda tutarak bir muvazene, itidal ve is
tikrar unsuru olarak ve siyasette ahlâkilik 
prensibinden ayrılmamak amaciyle hareket 
eden Yeni Türkiye Partisi Meclis Örupu, bu 
tutumunu Birinci Koalisyon Hükümeti sıra
sında muhalefet saflarında gerçekleştirdiği 
gibi, bugün memleketimizin içinde bulunduğu 
şartların, seyri ve inkişafı karşısında Türki
ye Cumhuriyetinin ikinci Koalisyon Hükümeti 
içinde yer alırken de Türk politika hayatın
da işgal ettiği mevkie ve taşıdığı 'tarihî so
rumluluğa uygun olarak millî emnfaatler mu
vacehesinde; hizmete hazır, aynı memleketçi 
görüş ve düşünceden hareket etmekteyiz. 

Meclis Grupumuz ikinci Koalisyon Hüküme
tinde yer alırken, dar ve hasis particilik za
viyesinden hareket etmeyip, Hükümetin bir an 
evvel teşkilinde zarureti görmüş ve vatanper
verlik hislerini günün politik yatırımlarının 

Demokratik nizamın normal bir şekilde, Türk 
toplum hayatına yerleşmesi hususunda mil
letimizin anlayışlı ve azimli gayretlerinin her 
gün yeni gelişmeler kaydettiği inancındayız. Bu 
itibarla demokratik nizamın kaidesine oturtul
ması sırasında, şurada burada, ortaya konulan, 
acelecilik ve kestirmecilik teşebbüslerini tasvipli 
karşılamaktayız. 

Zaman zaman 27 Mayısın hedefine ulaşama
dığı gerekli reformların yapılmadığı, tezini sa
vunan kimselere raslamaktayız. Muhterem arka
daşlarım; 27 Mayısın hedefi, memlekette demok
ratik cumhuriyet rejimini kurmak, yeni Anaya
sanın kabulü ile demokratik nizamı tesis etmek 
olduğuna göre, bu hareket hedefine ulaşmış bu
lunmaktadır. Bundan sonraki iyi niyetli çalış
malarımız ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar
daki noksanlıklarımızın da ikmali yolunda cid
dî neticeler alınmasını sağlıyacaktır. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu ister ik
tidarda, ister muhalefette olsun, Parlâmento 
fonksiyonunu; yapıcı ve yol gösterici istikamet
te yaparak, hükümetlerin istikrarlı ve verimli 
çalışmaları hususunda üzerine düşen millî vazi
feyi yerine getirmek azim ve kararındadır. 

Devlet idaresinden partizanca tutum ve zih
niyeti tamamiyle çıkarmayı, tarafsız idareyi 
memleketimiz için tabiî bir hayat tarzı haline 
getirmeyi başta gelen vazifelerimizden saymak
tayız. Bu husus sağlandığı takdirde; millî bir-
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lik ve beraberliğin getireceği huzur içinde mem
leket meselelerinin kolaylıkla halledileceğinde 
şüphe yoktur. 

Grupumuz; ortağı bulunduğu İkinci Koalis
yon, Hükümetini yapıcı ve teşvik edici bir isti
kamette desteklerken, Hükümetten de «icraat 
korkaklığından uzak bir Devlet otoritesi» örneği 
vermesini beklemektedir. Biz; basını, teşriî, ic-
rai ve kazai kuvvetlerin meydana getirdiği, 
kuvvetler manzumesinde ve onların yanında iyi 
niyetli ve uyancı taraflariyle dördüncü bir kuv
vet olarak kabul etmekteyiz. 

Milletimizin medeni dünyadaki yerinin Ata
türk devrimlerine sadık kalmakla, temin edile
ceğine ve onların demokratik rejimin temel un
surları olduğuna, inanmış bir parti olarak; Hü
kümet programında yer alan (Türkiye'de rejim 
Atatürk devrimleri üzerine kurulmuş bir de
mokrasi idaresidir.) ibaresini îkincj Koalisyon 
Hükümetinin ileride karşılaşacağı türlü, siyasi, 
iktisadi, sosyal ve kültürel meselelere ışık tuta
cağına mutlak surette kaani bulunmaktayız. 

Aşın sağ ve sol cereyanlara karşı kuvvetli 
ve otoriter olmasını candan temenni ettiğimiz, 
İkinci Koalisyon Hükümetinin, Anayasanın mut
lak hâkimiyetini sağlamayı başta gelen bir vazi
fe olarak benimsemesini takdirle karşılıyoruz. 

Türk topluluğunun, yeni dünya görüşünü ve 
gelişen iktisadi, kültürel ve sosyal emellerini si
nesinde toplıyan yeni Anayasamızın; istediği yeni 
müesseselerden Anayasa Mahkemesi kurulmuş, 
Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen kanunlar 
için kazai murakabe yolu açılmış, yıllarca mücade
le konusu olan adaletin bağımsızlığı; Yüksek Hâ
kimler Kurulu teşkili hakkındaki Kanunla tam 
teminata bağlanmıştır. 

Memlekette ki, siyasi partiler arasında, müna
sebetlerin salim ölçülerle yürümesine önem ver
mesini iktidar muhalefet münasebetlerinin huzur 
ve/ güven verici şekle getirilmesini ve idamesini 
demokratik nizam içinde, iktisadi gelişme
sinin başarılması için lüzumlu görmekteyiz. 

Millî gelirimizdeki yıllık artma nisb etinin 
nüfus artişiyle birlikte, ileri memleketlerle ara
mızdaki mesafenin yakın bir gelecekte kapatıl
ması esasına istinat ettirilmesi, memleket kal
kınmasında mütehassıs elemanların ilmî müta
lâalarına dayanan iktisadi kalkınmanın plân ve 
program içinde (plân hedefleri ve stratejisi) 
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esaslarına göre yapılması görüşünü benimseme-
meye imkân yoktur. 

Siyasi iktidarların memleketin iktisadi şart
larını da göz önüne alarak varmak istedikleri te
mel hedeflere varabilmesi için, aynı zamanda ik
tisadi görüşlere de sahibolmaları iktiza eder. 

Yeni Hükümet programının Yeni Türkiye 
Partisi Grupunca beğenilen ve takdir edilen ta
raflarından biri iktisadi politikamıza vuzuh ve
rici esasları ehemmiyetle tesbit etmiş olmasıdır. 

Türk ekonomisinin kalkınma hedefine vara
bilmesi için özel teşebbüsün ve Devlet sektörünün 
yanyana yer alması ve Devlet sektörünün, özel 
sektöre yardımcı olması, Hükümetin kalkınma 
yolundaki azminin delilidir. 

Karma Hükümeti teşkil eden, üç partinin, 
Türkiye'nin iktisadi politikasına istikamet verir
ken, Devletimizin kurucusu Atatürk'ün; Devlet
çiliğin müdahaleci olmadığı, özel sektörü teşvik 
edici bir siyaset olduğu şeklindeki tarifine uygun 
bir müşterek anlayış üzerinde birleşmiş olmala
rını mesut bir hâdise olarak memnuniyetle müşa
hede etmiş bulunuyoruz. 

Hürriyet içinde kalkınmanın şartını, özel 
mülkiyetin Anayasa teminatına bağlanması ve 
özel teşebbüsün güven içinde çalışmasında gör
mekteyiz. Yatırımların artırılması, hızlı ve mu
vazeneli kalkınmanın gerektirdiği sahalara yönel
tilmesinin Devletçe de teşviki memleketimiz şart
larının doğurduğu zarurettir. Devlet müdahaleci 
olmayıp, teşvik edici olduğu müddetçe iktisadi 
güçlüklerin bertaraf edilmesi kolaylaşacaktır. 

Yeni Hükümetin büyük bir anlayış göstererek 
programına aldığı, servet beyannamelerinin geri 
iadesi ve münasip bir süre sonra tekrar geri alın
ması esası, piyasaya emniyet ve canlılık verecek
tir. , 

Memleketimizin çeşitli coğrafi bölgeleri ara
sında iktisadi faaliyet hacmi ve gelir seviyesi ba
kımından büyük farklar vardır. Memleketin ik
tisadi verimi az ve dar bölgelerinde kendilerine^ 
yurt tutmuş, tabiatın bütün mahrumiyetleriyle 
asırlardan beri karın tokluğu için mücadele eden 
iktisadi, içtimai ve kültürel bakımdan çok geri 
kalmış, mahrumiyet bölgelerinin dertlerine eğil
mek, tırnağı ile taştan ekmek çıkaran yirminci 
asırda Ortaçağ Devrinin şartları içinde yaşıyan 
bölgeler halkının dertlerini bugünkü Anayasa
mızda yer alan sosyal adalet düzeni içinde ele 
almamaya imkân var mıdır? 
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Muhterem Hükümetin içtimai dertlerimizin 

en büyüğünü teşkil eden böyle mühim bir mese
leyi ele almasını ve bunu bu bölgelerde yaşıyan 
vatandaşlara karşı önemli bir vazife kabul etme
sini şükranla belirtmek isteriz. 

Bu mahrumiyet bölgelerimizin kalkınması ve 
insanca yaşama imkânına kavuşması, iktisadi, 
içtimai ve kültürel kalkınmadan nasibini alması 
için gerek beş yıllık plânlamada ve gerekse yıl
lık programlarda ve bölge plânlamaları çalışma
larında öncelikle nazara alınması hususuna te
şekkürü bir borç biliriz. Geri kalmış mahrumiyet 
bölgelerine yapılacak özel sektör yatırımlarının 
muayyen bir süre vergiden muaf tutulmasını 
faydalı mütalâa etmekteyiz. 

İlk müspet hareket olarak, keban barajı pro
jesinin beş yıllık plânlamaya dâhil edilmesini te
menni ediyoruz. Bu suretle sadece etrafındaki 
bölgelerin değil, bütün Türkiye'nin iktisadi sa
hada gelişmesinde müessir neticeler alınacaktır. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupü olarak 
Hükümet programında iktisadi meselelere bütün 
açıklığiyle yer verilmesini memleketin iktisadi 
durgunluğunun giderilmesi için âcil tedbirlerin 
belirtilmesi ve prensiplerinin vâzıım takdir etti
ğimizi işaret etmek isteriz. 

iktisadi ve sosyal bakımdan, millî ekonomi
mizin temeli olan tarıma, Hükümetin büyük 
önem vermesi ve diğer sektörlerdeki gelişmelere 
kaynak ve dayanak kabul etmesi ileri ve hamleci 
bir görüştür. Zirai istihsalin artırılmasında bi
rim başına verimi yükseltme tedbirlerinin alın
ması ve zirai kredi rejiminin tesirli hale getiril
mesi prensibini ziraatle iştigal eden vatandaşla
rımızın iktisaden kalkınması için lüzumlu ve te
mel görüş olarak benimsemekteyiz. 

Zirai kalkınmanın gerçekleşmesi için yapıla
cak sosyal ve ekonomik reformların başında ge
len toprak reformunun; ikinci Koalisyon Hükü
meti tarafından memleket gerçeklerine ve zirai 
kalkınma dâvamızın icaplarına uygun şekilde 
başarılmasını temenni etmekteyiz. 

Ticaret politikamızın yürütülmesinde, iç is
tihlâk hudutları dışında, istihsal imkânlarına 
sahibolduğumuz sınai mamullerimizin ihracı ko
laylıklarının sağlanması için lüzumlu tedbirlerin 
alınmasını zaruri görmekteyiz. 

Türk dış tediye muvazenesi mevzuunun eko
nomimiz bakımından taşıdığı fevkalâde mühim 
ve âcil mahiyetini belirtmek isteriz. 
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ICA yardımları hariç, bugünkü dış ticaret 

hacmi içinde dahi 100 milyon dolara yakın te
diye muvazenesi açıklığı vardır ve bu hal müz-
minleşmiştir. Her yıl uzunca süren milletlerarası 
müzakerelerden sonra temin edebildiğimiz kısa 
vadeli'borçlanmalarla tutulan yol, Türk ekono
misi bakımından ciddî ve düşündürücü bir hal 
iken Hükümet programında bu hususa kâfi ehem
miyet ve vuzuh verilmemesini doğru karşılamı
yoruz. 

Yatırım politikası heyeti umumiyesi içinde 
memleketin bayındırlığını sağlıyan ve dolayı-
siyle istihsal gücünü geliştiren Devlet Su işleri, 
hidro - elektrik tesisleri, barajlar, ulaştırma te
sisleri, köy yollari, köy içme suları, kültür ve 
sağlık tesisleri gibi temel tesisler yatırımlarının 
ehemmiyetlerine binaen bir an önce ele alınma
sını ve yatırımların hızlandırılmasını bilhassa 
beklemekteyiz. 

Son derece geniş yatırım sahası içinde ran-
dımansız çalışma gücü ve sistemi ile âdeta ma
lûl bulunan ulaştırma işlerimiz tam mânasiyle 
feci durumdadır. Yıl sonu bilançolarında mil
yonlara varan zarar bilançoları için gerekli ted
birleri almakta geç kalmamalıyız. Kısa zaman
da müspet tesirler icra edecek tedbirleri Hükü
met; meseleler üzerine eğildiği takdirde bula
cak durumdadır. 

Milletlerarası ekonomik ve sosyal münase
betlerin gelişmekte olması dolayısiyle, gümrük
lerimizin ehemmiyetinin artışını takdirde çok 
geç kalmış bulunmaktayız. Milletçe halline ça
lıştığımız turizm dâvamızın anahtarları güm
rük kapılarımızdadır. Medenî dünya anlayış 
ve ihtiyacına uygun koordine bir mevzuat man
zumesi tedvininde zaruret görmekteyiz. 

imar ve iskân mevzuunda bölge planlanması 
üzerinde ehemmiyetle durulması zaruridir. Mem
leketin muhtelif bölgelerine yapılacak sanayi
leşme merkezlerinin kurulması muayyen bölge
lere olan nüfus tazyikini azaltacaktır. Devlet 
yatırımlarının da; sanayileşmede bu plân içinde 
mütalâası isabetli olacaktır. 

Dar gelirli vatandaşların sosyal mesken ih
tiyaçlarını organize edici tedbirlerin acilen el© 
alınacağına güvenimiz vardır. 

Sağlık işlerimizin birçok dertleri yanında 
koruyucu hekimliğin ön plânda mütalâasını isa
betli görmekteyiz. 
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Yıllardır mahrumiyet bölgelerinin yüzlerini 

görmedikleri sağlık personelinin istekle gidip 
bu bölgelerde çalışmalarına gerekli imkân veril
mesini ve bu hususun Hükümetçe ön plânda 
benimsenmesini memnuniyetle karşılamaktayız. 

İşçinin refahını sağlamanın ve işsizliği yen
menin esas tedbiri iş sahalarını ve iş verimini 
artırmak olmakla beraber, emeğin diğer istihsal 
unsurları kadar ehemmiyetli bir unsur olduğu 
inancının benimsenmesine bağlıdır. 

Memleketimizde iş yerlerinde çalışan işçile
rin ücretleri arasındaki fahiş farkın sosyal dü
zen içinde açtığı yara derindir. Bilhassa ikti
sadi Devlet Teşekküllerine ait iş yerlerinde iş
çinin emeğinin istismarına derhal mâni olunul-
masmın âcil en lüzumlu bir tedbir olacağı ka
naatindeyiz. 

İşçilerin mesken dâvalarının halli iktiza 
eden bir mesele olmalıdır. Ucuz, çabuk ve em
niyetli adaletin sağlanması, ana kanunlarda ya
pılacak tadiller, infaz sisteminin ıslahı ve bu
günkü perişan durumdan kurtarılması; ve han
gi şartlarla olursa olsun, hapisaneye düşmüş 
vatandaşları cemiyete küskün ve düşman insan
lar haline getirilmesi, onların cemiyete dürüst 
ve iyi insan olarak dönmelerinin temin edilme
si Adalet Bakanlığının hassasiyetle üzerinde du
racağı bir meseleler manzumesidir. 

Memleketin huzurunu zedelemiş olan siyasi 
af konusunun sarih hudutlar içinde halline ka
rlar verilmesi içtimai hayatımızda vatandaşı hu
zurdan ve çalışmaktan alıkoyan siyasi istisma
rın önlenmesi bakımından mühimdir. 

Yeni Türkiye Partisi seçimler esnasında ve 
seçimlerden sonraki devrede de olduğu gibi hiç
bir zaman siyasi affı bir istismar konusu yap
mamıştır ve yapmıyaeaktır. Bu mevzudaki tu
tumumuz daima memleket realitelerine ve gü
nün şartlarına uygun olmuştur. Siyasi bir affm 
Yüksek Meclisin şahsında bütün Türk Milleti
nin bir atıfeti olduğuna inanmış bulunmakta
yız. Koalisyon Hükümetinin tesbit ettiği şart
lar dâhilinde siyasi affın tahakkukunun mem
lekete huzur getireceğine inanmaktayız. Mem
leketin idari hayatında bütün vatandaşlar ara
sında iyi münasebetin sağlanması, partizanca 
tutumlara itibar edilmemesi en mühim temenni
mizdir. 

idari personelin A dan Z ye kadar siyasi en
dişelerden uzak bir şekilde gönül rahatlığı ile 
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vazife görmesi huzur ve emniyet için başlıca 
şarttır. 

Asayiş kuvvetlerinin kanunların kendileri
ne bahşettiği salâhiyetlerin çerçevesi içinde ge^ 
rekli emniyet tedbirlerini alışında milletçe ka
nunlara itaat prensibine uymanın zaruretini be
lirtmek isteriz.. 

Millî Eğitim politikamızın millî kalkınma 
politikasiyle olan yakın ilgisinin Hükümet progr 
ramında belirtilmesini memnuniyetle karşılıyo
ruz. Ancak millî eğitim politikası hususunda 
bilhassa ilköğretim dâvasının hallinde Hükü
metin aşın derecede iyimserlik örneği gösterdi
ğimi işaret etmek isteriz. 

Vakıflar Türk sosyal hayatında asırlardan 
beri mümtaz bir mevki işgal etmiş, kuruluş kök
leri çok derin birer millî yadigâr oldukları gi
bi, ekonomik ve sosyal hayatımızdaki rolleri 
de büyük olmuştur. Yıllardan beri ihmal edilen 
bu içtimai ve iktisadi müessese âdeta canlılığı
nı kaybetmiş, ya bir tarafta yıkık duvarların 
süslediği harabeler yahut da taıbiatm insafına 
terk edilmiş arazi parçaları haline gelmişler
dir. 

Değerleri milyonları aşan vakıfların bugü* 
nün içtimai ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırla
nacak bir mevzuat sistemine bağlanmasını ve 
yapılarak reformla asırların ataletini silkip bir 
tarafa atmanın zaruretine inanıyoruz. 

Hükümetin dış politika hakkında mufassal 
'bilgi vermesine teşekkür ederiz. 

Bugünkü siyasi ve iktisadi görüşler, maksat 
ve gaye itibariyle tek Devlet fikrinden devlet
ler topluluğu sistemine kaymaktadır. Bütün 
komşu ve dostlarımızla olan siyasi münasebet
leri bilmekte fayda vardır. 

Hükümetimizin yeni teşekkül eden Cezayir 
Hükümetini derhal tanımasından memnuniyet 
duymaktayız. 

Ancak; birçok vatandaşlarımızın hukukan 
ilgili bulunduğu Mısır Hükümeti ile. vatandaş
ların haklarının korunması bakımından, endi-
rekt olarak münasebetimizin durumunu bilmek
te fayda varken, bu hususa temas edilmemesini 
bir noksan olarak işaret etmek isteriz. 

Bilhassa mukadderat birlimi yaptığımız dost 
memleketlerin birçoklarına yıllardır elçi gönde-
rememenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

iktisadi ve siyasi kaderimiz üzerinde büyük 
rolü olacağına inandığımız müşterek pazar me-
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selesinin müspet surette hallinde büyük fayda
lar mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk Silâhlı Kuvveterinin; aslî vazifesi olan 

Türkiye Cumhuriyetinin siyasi bütünlüğünün 
sorumlusu, Anayasanın, demokratik rejimin, 
Cumhuriyetin ve devrimlerin korunması yanın
da Devletin üzerinde bina edildiği kuvvetler 
manzumesinin her türlü siyîisi dalgalanmaları 
dışında tarafsız koruyucusu telâkki etmekteyiz. 

Vatanımızın ve milletimizin mâruz kalacağı 
tehlikelere karşı; millî varlığımızı idame ettire
cek en büyük güven kaynağı Türk Silâhlı kuv
vetlerinin modern şekilde teçhizi ve sulhun 
bekçisi olarak şerefli mevkiini muhafazası millî 
gururumuzdur. 

Anayasanın Türk Silâhlı Kuvvetleriyle ilgi
li olarak getirdiği yenilikler üzerinde çalışılma
sını ihtiyaçların teminini ve Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yüksek vazife şuuru içinde kendisi
ne teveccüh edecek vazifeleri yerine getirecek 
maddi ve mânevi kuvvette olmasını memnuni
yetle karşıladığımızı işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupu içinde vazife aldığı Hükümetin 
mesuliyetini paylaşarak eiddî ve müşterek bir 
çalışmanın en iyi örneğini vermeye inanmış bu
lunmaktadır. 

Hükümete başarılar diler, hepinizi hürmetle 
selâmlanın. (Alkışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN — Söz sırası C.H.P. Meclis Grupu 
adma S'ayın ibrahim öktem'ind'ir. (Alkışlar) 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA C. H. P. 
GRUP BAŞKANVEKİLÎ İBRAHİM ÖKTEM 
(Bursa) — Yüce Meclisin Sayın Başkanı, 

iSaym milletvekilleri; 
Yeni Anayasamızın bütünü ile yürürlüğe gir

miş olduğu 15 Ekim 1961 gününden bu yana Yü
ce Meclisin güvenini istiyen İkinci Karma Hü
kümetin programı üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Millet Meclisi Grupunun görüşlerini hu
zurunuzda arz etmek bahtiyarlığı içinde muhte
rem heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

Bu Hükümetin programını ve kendisinden 
beklenen görevleri gözden geçirmeden önce, mem
leketimizin bugün karşı karşıya bulunduğu belli-
başlı meseleleri ve bunların istikametlerini yakın 
tarihimiz içinde mânalandırarak arz etmek isti
yoruz. 
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Sayın milletvekilleri; 
Bugün öyle sanıyoruz ki, Türkiye biri siyasi 

rejime taallûk eden, diğeri vatandaşlarının in
sanlık haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesine ve 
tarzına erişmeleriyle ilgili olan birbirine bağlı iki 
ana dâvanın karşısında bulunmaktadır. Diğer 
bir deyimle, iki çeşit meselemiz vardır : Biri si
yasi, diğeri de iktisadidir. 

Türkiye'nin yakın tarihi ve bu tarihin şeref 
sayfalarını yazanların bütün cehitleri, Türk mil
letinin siyasi sahada hür ve medeni bir toplum 
halinde yaşamasına müteveccih olmuştur. Türk 
Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne Türk top
lumuna istikamet verenler, kendilerine siyasi ba
kımdan nihai hedef olarak demokratik düzeni al
mışlardır. Başarılan devrimler, kurulan bütün 
müesseseler ancak Batı medeniyetinin felsefî he
define ulaşabilen demokratik düzeni gerçekleştir
mek için yapılmıştır. Onun içindir ki, Atatürk 
devrimleri ve onların temel dayanağı olan lâikHk 
ilkesi Türkiye'de demokratik rejime doğru, adım 
adım, fakat, emin surette gidilmesini sağlamıştır. 

Huzurunuzda kuvvetle belirtmek isteriz ki, 
Atatürk'ün kurmuş olduğu parti şerefini taşıyan 
Cumhuriyet Partisi, demokrasinin bu memleket
te ancak Atatürk ilkeleri kesin, olarak hâkim ol
dukça vaz olacağına inanmaktadır. (Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyet Halk Partisi demokratik düze

nin en sâdık ve yorulmaz bekçisi olarak, yıllar
dır bu düzeni savunurken, bu görüşünü şu felsefî 
temele dayamıştır : Biz, insanı bir nimet ve bir 
varlık sayıyoruz ve bu varlığını ancak hürriyet 
içinde geliştirebileceği inancını taşıyoruz. Siyasi 
hürriyetten mahrum bir düzende insanın bu mâ
nevi varlığının inkâr edildiğini gördüğümüz için 
de, demokratik düzene karşı olan her cereyanın 
amansız düşmanı bulunuyoruz. (Bravo sesleri) 
(Türk toplumunun, Cumhuriyetin kuruluşundan 
beri, Büyük Atatürk'ün gösterdiği yolda geliş
mesi, bu hür insan tipini bugün bir gerçek hali
ne getirmiştir. Bunun içindir ki, Türk milleti-, 
nin demokratik olmıyan yollarla idare edilebile
ceğini sananları sadece hüsran beklemektedir. 
Yakın tarihimizin büyük ve ibret verici olayları 
bunun en büyük delilidir. Türkiye'nin demokra
tik düzen yolunda hür insan topluluğu olarak 
yürümesini engellemek istiyenler, 27 Mayısta 
hukukun ve adaletin olduğu kadar, tarihin ,3e 
kesin hükmünü giymişlerdir. 
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halk için olanlar, ancak demokrasiden yana olan
lardır. (Alkışlar) 

, Muhterem arkadaşlar, 
işte, bugün huzurunuzda 'bulunan Hükü

metin bellibaşlı görevlerinden biri, Türk 
halkının gönülden bağlı bulunduğu demokra
tik düzen inancına gölge düşürülmesine asla 
müsaade etmemektir. Bu konuda bugün bü
yük merhaleler açılmış olmasına rağmen, 
Hükümetin çalışmalariyle, tutumuyla halka 
vereceği güven ve şevkle daha büyük mesafe
ler alınacağı muhakkaktır. 

Hükümeten, ümitsizlikleri yok edecek, gö
nüllere şevk verecek, kötü niyetlilerin ka
fasındaki karanlık düşünceleri iflâs ettirecek 
canlı bir tutum, imanlı bir davranış bekliyo
ruz. 

M. Meclisi B : 
Sayın milletvekilleri, 
27 Mayıs Devrimi yalnız hukuk bakımından 

meşru değildir; 27 Mayıs Devrimi, Türk tarihi
nin akış istikametini değiştirmek istiyenlerin bu 
bedbaht teşebbüslerini de yok ettiği içindir ki, ta
rihin de meşruiyet beratını almış bulunmaktadır. 

İnsan haklarını inkâr etmeden, memleket mu
kadderatının tek hâkimi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin varlığını reddetmeden ve 27 Mayısın 
yegâne amacı olan demokrasiyi yok etmeden bu 
devrimin karşısında olmaya imkân yoktur. Tür
kiye 27 Mayıs Devrimiyle ve onun getirdiği Ana
yasa ile tekrar Büyük Atanın çizdiği medeniyet 
ve hürriyet yoluna girmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi, yer yer, bu rejim aleyhine yönelen bâ

zı cereyanlarla karşıkarşıya bulunmaktayız. 
Demokratik düzene karşı olan propagandala

rın sahipleri çok garip ve hayret verici bir hali
ta teşkil etmektedirler. Bir yandan iktisadi ve sos
yal reformların demokratik rejim içinde başarıla-
mıyacağmı sanan bedbinler ve yabancı ideoloji
lerin temsilcileri ve hayranları; diğer yandan 
Türkiye'yi bir totaliter id,arenin kamçısı altında 
idare etmek sevdasında olanlar, demokratik dü
zeni yıkmak hevesi içindedirler. 

^Kuvvetle ve bütün samimiyetimizle belirtelim 
ki, Türk milleti işçisi, çiftçisi zengini ve fakiriyle 
demokratik düzene gönülden bağlıdır. Biz, bu 
büyük milletin sağduyusuna ve oylariyle memle
ket mukadderatına en sağlam istikameti verece
ğine inanıyoruz. Demokratik rejimi beğenmiyen-
ler, demokratik düzende toplum yararına hamle
ler yapılabileceğine inanmıyanlar, aslında Türk 
milletiyle açık konuşma yapacak gücü kendile
rinde görmiyenler, millete inanmıyanlar ve onu 
hak sahibi değil, fakat onun dışında bir siyasi 
iktidarın sadece mevzuu telâkki edenlerdir. 

Türk milletini iradesiz, taş, toprak gibi bir 
inşaatın sadece malzemesi sayma temayülüne, 
şiddet ve nefretle daima karşı koyacağız. (Alkış
lar) 

ıSayın milletvekilleri; 
Bir imanımızı daha huzurunuzda belirtmek is

teriz. Biz, bahis konusu reformların an
cak demokratik düzen içinde gerçekleştirilebilece
ğine ve böyle bir düzen içinde gerçekleştirilen 
reformların büyük kütlenin hasretini duyduğu 
refahı ve insanlık haysiyetine yaraşır hayatı ge
tirebileceğine inanıyoruz. Halktan yana olanlar, 

Sayın Milletvekilleri, 
Türkiye'nin iktisadi kalkınma dâvası, yu

karda izah ettiğimiz demokratik düzen dâva
sının ayrılmaz bir parçası ve onun nihai ve 
felsefi hedefidir. 

İnsanlarının müreffeh yaşadığı; baskıdan, 
tehditten ve zorlamalardan olduğu kadar aç
lıktan, istismardan korkmadığı, medeni sıcak 
ve canlı bir toplum; işte, üzerinde yürüdüğü
müz siyasi rejim yolunun varacağı iktisadi ve 
içtimai hayat merhalesi... 

Bu marhaleye varmak için parti olarak uy
gun bulduğumuz usulleri Anayasanın ışığı al
tında nasıl gördüğümüzü birazdan arz ve 
izah edeceğiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Türkiye'mizin 25 tekimden beri bu yolda 

kat'ettiği merhaleler nelerdir? Demokrasiye 
olan müşterek inacımızı pekleştirmek için, 
bunları kısaca özetlemekte fayda umuyoruz. 

En büyük kazançlarımızdan biri, artık 
rejim münakaşalarını geride bırakmış olma
mızdır. Bugün Türkiye'de hukuk tekniğinin 
tasavvur edebileceği bütün teminat müesse
selerini getirmiş bir Anayasa yürürlüktedir. 
Seçim kanunları âdil ve dürüst bir seçimin bü
tün şartlarını toplamıştır. Tenkid hürriyetini 
tamamen saklı tutan bir Basın Kanunu var
dır. Toplantı hürriyetini bütün kemaliyle te
sis edecek bir tasarı halen Yüce Meclisin ko
misyonlarında müzakere edilmektedir. Bu 
vesile ile, Cemiyetler Kanununun da yeni esas-
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İarın ışığı akında değiştirilmesi lüzumunu be
lirtmek isteriz. Hâkim bağımsızlığını ve temi
natını tam mânasiyle kuran Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanunu yürürlüğe girmiştir. Anayasa 
Mahkemesini kuran kanun da yürürlüğe gir
miş ve bu Yüce Mahkemenin üyeleri seçilerek 
İçtüzüklerini yapmaya koyulmuşlardır. 

Birinci Karma Hükümeti tenkid ederken 
kolaylıkla unutuluveren bir diğer basan, bu 
Hükümetin bir ihtilâlden hemen sonra, birbi
rinden çok ayrı farzedilen iki cephenin tem
silcileri tarafından kurulması ile, beklenen 
'her şeyi getrimemiş olsa bile, hiç değilse, bi
rikmiş hislerin, memleket menfaatlerini unut
turacak şekilde patlamasını önlemiş ol
ması; ve beklenen siyasi barış henüz ruhlara 
tam olarak sinmemiş olsa bile, siyasi hayatımı
zın normal mecrasına doğru sevk edilebilmiş 
bulunmasıdır. 

Bu arada, partizan idarenin alışkanlıklarını 
gidermekte büyük adımlar atılmıştır. 

Yine Birinci Karma Hükümet zamanında, 
memleketin koskaca bir bölgesine yerleşen 
açlık tehdidi, idari mekanizması sık sık haklı 
olarak tenkid edilen bu memlekette bir teş
kilâtçılık örneği gösterilerek, idare mekaniz
masının değişik unsurlarının hızlı ve ahenkli 
çalışmaları sonunda kısa zamanda yenilmiştir. 

Birinci Karma Hükümet devrinde, başta 
kalkınma plânı olmak üzere, memleketin bek
lediği büyük iktisadi , sosyal, kültürel ve 
idari reformların 27 Mayıs 1960 tan beri de
vam edegelen hazırlıkları, birçok alanlarda son 
saflarına ulaştırılabilmiştir. 

Yine aynı devirde, bir yandan, istikrar 
içinde âzami yatırım yapabilmemizi sağlıyacak 
bir bütçe yürürlüğe konmuş; öbür yandan, 
asla enflâsyon tehlikesi yaratmaksızın köylümüz 
ve çiftçimiz hububat fiatlarmda, tütün fiatla-
rmda ve pancar bedellerinin ödenmemde şim
diye kadar görmediği kolaylıklara kavuşturul
muş ve nihayet aynı devirde, Cumhuriyet Hü
kümeti, kahraman Türk Silâhlı. Kuvvetlerinin 
yardımiyle, 22 Şubat 1962 de patlak veren ve 
sonu meş'um olabilecek bir hareketi en kısa bir 
zamanda bastırmış; ve içerde ve dışarda mem
leket istikrarını baltalamak istiyen bütün pro
pagandaların gayretlerine rağmen, dış itibarı
mız artmış ve dost müttefik devletler, memle-
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ketimize tarihinde görmediği bir dış yardımın 
prensip vaadinde bulunabilmelerdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Birinci Karma Hükümette, Cumhuriyet Halk 

Partili Bakanların yanında yer alan Adalet 
Partili Bakanlar, o Hükümetin hizmetlerine 
canü gönülden iştirak etmiş insanlar olarak, 
yarın daha iyi anlaşılacak olan bu başarıların 
mimarları arasında yer almışlardır. Onlara ve 
partilerinde Bakan arkadaşlarını desteklemesini 
ve anlamasını bilmiş olan milletvekillerine 
ne kadar ayrı siyasi çevrelerden gelirlerse gel
sinler, Türk siyaset adamlarının vatan menfaat
lerinin güdülmesinde ve yurt hizmetlerinin yü
rütülmesinde elele, tam bir ahenk içinde çalı
şabildiğini çok güzel bir örneğini vermiş olduk
larından dolayı teşekkür borcumuzu burada 
açıkça eda etmek isteriz. 

Aslında, birinci Karma Hükümete karşı yö
neltilen tenkidlerin çoğu, zaman mefhumunu 
hiçe sayan bir insafsızlıktan ileri gelmiyorsa; 
türlü siyasi istismar kaygılarının memleket 
realitelerini bir yana istercesine yarattığı bu
lanık havanın, bu hükümetin müspet icraatını 
halkoyunun ıgözünde gölgelemiş olması yüzün
dendir. 

Sayın milletvekilleri, 
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gru-

pu bu gibi istismarın daima karşısında ola
caktır. 

Hükümet programında siyasi af konusunun 
bu gibi istismarların dışında tutulacağının be
lirtilmiş olmasını, bu bakımdan tasviple karşılı
yoruz. Geçmiş siyasi mücadelelerin yaralarının 
sarılması, ancak, siyasi af konusunu sanki 
bu vatanın baş meseleymiş gibi takdim etmeye 
çalışan zihniyetin dışında mütalâa edilirse, 
mümkün olabilir. Ancak bu takdirdedir ki, bir 
nisbet ve ölçü içinde kalmak şartiyle, siyasi af, 
milletin şefkat ve atıfeti olarak görülebilir. 
Aksi halde, siyasi af talepleri, ister istemez, 
27 Mayıs Devrimine karşı bir hareket olarak 
görünür. Bu memlekette hiç kimsenin milletin 
bir lûtfunu siyasi istismar ve pazarlık konusu 
yapmaya ve onu bir haksızlığın telâfisiymiş 
gibi göstererek yürürlükteki Anayasa düzeni
nin meşru temelini teşkil eden bir devrimi zede
lemeye kalkışmaya asla hakkı yoktur. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi Grupunun 

nazarında, geçmiş siyasi mücadelelerin yarala
rının sarılması, sadece, siyasi mahkûmların 
bir kısmının affı ile gerçekleştirilemez. 27 Ma
yıs Devriminin bu memleketten ilelebet sildiği 
hukuk dışı tasarruflardan zarar gören vatan
daşların, bilhassa memurların, haklarının uy
gun şekilde telâfi edilmesini de, biz, zaruri 
sayıyor ve bunu Hükümetten istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu kısmı bitirmeden Sayın Bölükbaşı'ya za

ruri bir cevap vereceğiz. Siyasi af konusunu 
istismar etmenin güya aleyhinde görünen Bö
lükbaşı'nm bu bakımdan hayli renkli sayılabi
lecek fikirlerine tevcih olunan itirazlara karşı 
olacağı yerde, Cumhuriyet Halk Partisinin mâ
nevi şahsiyetini hedef tutan yersiz ve tarihî 
gerçeklere aykırı hücumlarını üzüntü ve esefle 
kaydetmiş bulunuyoruz. Biz, Genel Başkan sı
fatını taşıyan bir zatın bu beyanlarını ve seçtiği 
üslûbu itibara lâyık görmüyoruz. 

Yalnız, bu vesileyle bir defa daha ifade et
mek isteriz ki, Cumhuriyet Halk Partisinin bu 
memleketi demokratik düzene emin adımlarla 
götürdüğü hususu, artık, milletlerarası siyaset 
ilminin benimsediği bir gerçek olmuştur. * Cum
huriyet tarihi de, Cumhuriyet Halk Partisinin 
bu uğurda, sarf ettiği büyük gayretleri elbette 
ki, kaydedecektir. Bizzat Bölükbaşı'nm da bu
nu böylece bilecek mevkide olduğuna kaaniiz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin demokrasi mü
cadelelerindeki gayret ve fedakârlıklarını hiçe 
sayan bir zihniyetin, gerçeklere asla itibar etmi-
yen inkarcı bir zihniyet olduğunda kimsenin şüp
hesi olamaz. 

Kaldı ki, Bölükbaşı, bugünkü sözleriyle ken
di kendisini de inkâr etmiştir. Daha bundan 
dört ay evvel 27 Mayısı ve demokrasiyi koruyu
cu Tedbirler Kanunu münasebetiyle gerek ko
misyonda, gerek bu kürsüden söylediği sözleri 
hatırlıyanlar cidden hayrat içinde kalmışlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin on yıllık muha
lefetini ağır tâbirlerle tavsif eden Bölükbaşı, bu 
müddet içinde Cumhuriyet Halk Partisi" ile sık 
Sik iş birliği içinde olduğunu ve hattâ onu, mu
halefette çeşitli usullerle geçmeye çalıştığını 
unutmuş görünerek, muhalefet sırasındaki tutu
munu bizzat kendisi inkâr etmiş oldu. 
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Bu vesileyle, Bölükbaşı'ya da, yeni partisine 

de, Cumhuriyet Halk Partisinin hizmet kaderi
ne benzer bir kaderin nasibolmasmı dileriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Geçmiş siyasi mücadelelerin hâtıralarını unut

turmanın en iyi çaresi, şüphesiz, milletimize kal
kınma yolunu açmaktır. Halen basınımızda ve 
halk efkârımızda kalkınma, meselelerimiz günün 
meselesi halindedir. Bir zamanlar demokratik 
rejimi kurmanın mücadeleleri içinde iken, siya
set adamlarının siyasi partilerin kalkınma dâva-

>larımıza yeter derecede yer vermedikleri bir açık 
hakikattir. İnsafla düşünürlerse, o mücadeleler 
sırasında bu memleketin mukadderatı üzerinde 
söz sahibi hangi müessese içinde, basın dâhil, kal-. 
kınma dâvalarımız on plânı işgal ediyordu!. 

O mücadeleler devrinde, Türk Milleti kalkın
manın ancak demokratik rejim içinde yapılabi
leceğine inanmış olarak, insan hak ve hürriyet
leri için, demokrasi için mücadele ediyordu. Bu 
bakımdan, rejim meselelerimizin artık tasfiye 
edilmiş olduğu bugünkü devrede, aydınlarımı
zın, basınımızın ve halkımızın kalkınmanın ikti
sadi, sosyal ve kültürel meseleleri üzerine hızla 
atılmış olmasını ve bazan aşırı da olsa, sabırsız
lık göstermesini, bir kazanç olarak memnuniyetle 
müşahede etmeliyiz. 

Biraz önce kalkınma meselelerimizin halledi-
lebilmesinin demokratik rejimi yaşatabilmenin 
temel şartlarından biri olduğunu ifade etmiştik. 
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına bu konudaki temel görüşlerimizi 
de açıklamak isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Halen bâzı çevreler halk efkârımızı kısır bir 

ideoloji münakaşasının içine atmak emelinde gö
rünüyorlar. Şunu derhal belirtelim ki, bugün 
iktisat ilminin, siyasi ve sosyal ilimlerin ulaştığı 
ilerleme seviyesinde, artık XIX ncu asrın libera
lizm ve sosyalizm münakaşaları çok geride kal
mıştır. Türkiye için bugün, az gelişmiş bir mem
leket olmanın realiteleri ve bunları yenmek için 
ilmin gösterdiği çarelerden başka hiçbir şey 
yoktur. 

Bu gerçekleri hangi çerçeve içinde yeneceğiz? 
Başvurulacak çareler nerede başlıyacak, nerede 
bitecektir? Bunları Anayasamızın 1 nci madde
sinden 62 nci maddesine kadar yer alan hüküm-

| lerde teker teker bütün teferruatiyle görüyoruz. 
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Bu Anayasa, özel teşebbüsü, kalkınmanın 

tek ve başlıca motörü telâkki eden ve her nevi 
Devlet müdahalesini reddeden bir anlayışa sahip 
değildir. Anayasamız 40 ncı maddesinde; 
«özel teşebbüsler kurmak serbesttir» der
ken, son fıkrasında da «Devlet özel teşeb
büslerin, millî iktisadın gereklerine ve sos
yal amaçlara uygun yürümesini sağlıyaeak 
tedbirleri alır» hükmünü ilâve etmektedir. Ana
yasanın 41 nci maddesinin son fıkrasında, «ikti
sadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı gerçekleştir
meyi; bu maksatla, millî tasarrufu artırmayı 
- her sektördeki - yatırımları toplum yararının 
gerektirdiği önceliklere yöneltmeyi ve kalkınma 
plânlarını yapmayı» Devlete ödev olarak ver
mektedir. Görülüyor ki, Anayasamız açıkça, Dev
letin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmada 
bellibaşlı rolü ve nâzım rolünü oynıyacağmı söy
lemektedir. 

Ama, aynı Anayasa asla özel teşebbüsü orta
dan kaldırıcı bir istikamet getirmemiş; yine 40 
ncı maddesiyle Devlete; «özel teşebbüsün güven
lik ve istikrar içinde çalışmasını sağlayıcı ted
birleri almak» görevini de yüklemiştir. Görülü
yor ki, Anayasamız marksis bir anlayışın tama: 

miyle dışında olarak, kamu sektöriyle özel sek
törün bir arada bulunacağı bir karma ekonomiyi 
esas almıştır. Yeni Anayasa elbetteki, kalkınma
da kullanılacak usullerin insan hak ve hürriyet
lerine aykırı usuller olmasını da reddetmektedir. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupunun kalkınma 
ve Devletçilik anlayışı, işte Anayasanın getirdiği 
sosyal devlet ilkesinin yine Anayasada yer alan 
bu icaplarına tamamen uygun olarak, kalkınma
yı temel hürriyetler ve karma ekonomi düzeni 
içinde mütalâa eden ve her yönden gelen ideo
loji taassuplarını reddeden pragmatik bir plan
cılıktır. 

Karma Hükümetin, kalkınma politikasındaki 
anlayışının da, bu anlayışa uygun olduğunu 
görmekten büyük memnuniyet duymaktayız. 

Karma Hükümet programında resmen yü
rürlükte olan plân hedefleri ve stratejisi hakkın
daki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin benim
senmesi de, bu bakımdan spn derece memnuniyet 
vericidir. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu, kalkınma
da özel teşebbüsün yaratıcı gücünden istifade et
menin ne kadar lehinde ise, Devlet yatırımları
nın sadece özel teşebbüsün gerçekleştiremediği 
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alanlara inhisar ettirilmemiş olmasının da o ka
dar lelıindedir. Gerçekten, Hükümet programın
da özel teşebbüs tarafından gerçekleştirilmesi 
mümkün.olsa bile, meselâ, Demir - Çelik Sanayii 
gibi, stratejik yatırımların ve uzun süreli kal
kınma için gerekli olan, ezcümle, sektörlerarası 
ve bölgeler arası muvazeneli kalkınmayı sağlıya
eak yatırımların Devlet eliyle yapılabilmesi esa
sının kabul edilmiş olmasından da büyük mem
nuniyet duyuyoruz. 

Bunun gibi, Hükümet programında özel te
şebbüsü teşvik etmenin, maliye ve kredi politi
kası, sermaye piyasasının teşekkülü, yol göster
me ve teknik yardım yollarıyla gerçekleştirilme
sinin bir prensip olarak kabul edilmiş olmasını 
ne kadar tabiî karşılıyorsak; gerektiği takdir
de, kabul ettiğimiz siyasi ve iktisadi düzenle 
bağdaşabilecek yeni Anayasanın cevaz verdiği 
doğrudan doğruya müdahale usullerine başvu
rabileceğinin de kabul edilmiş bulunmasını da 
o kadar memnuniyetle karşılıyoruz, özel sektör
le ilgili dış ticaret ve binnetice yatırım siyaseti
mizde halen uygulanan kota sisteminin bu anla
yışın bir sonucu olduğunu belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekileri, 
îşte, bu tçmel anlayışlar içerisinde, bu Hükü

metin, huzurunuza temel reformlara dair kanun
ları ve uzun vadeli kalkınma plânı kanunu en 
kısa zaman zarfında getirilmesini bekliyorduk. 
C. H. P. Millet Meclisi Grupu, temel reform ka
nunlarının ve plânın bir an önce Meclise sunul
masının yorulmak bilmez takipçisi olmak azmin
dedir. 

Bu temel reformların başında vergi reformu 
gelmektedir. 

Memleketimizin özlenen yıllık ortalama % 7 
gelişme hızına kavuşabilmesi için reel millî geli
rimizin % 14 ünü yatırımlara ayırmak zorunda
yız. Bu gayretin başarı sağlıyabilmesi, ayni za
manda, reel millî gelirimizin % 4 üne baliğ ola
cak bir dış yardımın sağlanmasına bağlıdır. Bu 
yatırım gayretinin yapılabilmesi ve dış yardımın 
elde edilebilmesi her şeyden önce, gereken iç 
tasarruf kaynaklarının sağlanabilmesine bağlı
dır. özel sektörün gereken iç tasarruf kaynağı
nı kendi başına sağlıyaeak kadar genişlememiş 
ve gelişmemiş bulunduğu ve az gelişmiş bir mem
leket olarak fertlerin istihlâk temayüllerinin 
büyük olduğu inkâr kabul etmez.bir gerçektir. 
Bu durumda, hayati yatırımlar için gerekli kay-
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naklar, enflâsyon gibi bizatihi bu kaynaklan 
kurutan ve türlü tıkanıklar ve toplumsal önce
liklere uymıyan temayüller yaratan bir yola baş
vurmamak azminde olduğumuza göre, ancak ve 
ancak kamu gelirlerinin artırılmasiyle mümkün
dür. 

Bu ise ancak, programda belirtildiği gibi, 
tatbikat kolaylığını, verimi artırmayı ve vergi 
adaletini esas tutan bir vergi reformuyla müm
kün olabilir. 

Vergi reformunun, şimdiye kadar alışageldi
ğimiz kısır mefhumlar dışında, az gelişmiş bir 
memleket oluşumuzun realitelerine dayanan bir 
reform olması lâzımdır. Bu reformda dikkat na
zarına alınacak husus, vergi kaçakçılığının ver
gi sistemimizin unsurlarını teşkil edecek olan 
muhtelif vergilerin birbirlerini kendiliğinden 
tamamlaması suretiyle zincirleme bir tarzda ön
lenmesi esasıdır. Vergi formaliteleri basit olma
lıdır. Vergiler, mümkün mertebe, vergi yükü is
tihsali artırabilmek suretiyle hafifletilebilecek 
tarzda tanzim edilmelidir. Büyük kütlelerin öde
diği vergiler, mümkün mertebe, mahallî idare
lere bırakılmak suretiyle, verginin psikolojik 
ağırlığı azaltılmalı ve bu gelirler mahallî kal
kınma faaliyetlerinin finansmanında kullanıl
malıdır. Böyle bir vergi reformunun, aslında 
memleketteki gelir dağılışındaki adaletsizliği 
gidermek şeklinde ve vatandaşın geliri nisbetin-
de ve ödeme gücüne uygun şekilde mütalâa edil
mesi lâzımdır. 

Bu vesile ile, Gelir Vergisi içerisinde zaruri 
bir kontrol sistemi olan servet beyanlarının 
programda ön görülen tarzda bir defalık iadesi
ni, C. H. P. Millet Meclisi Grupunun, bu konu
da bahis mevzuu kontrol usulünün olağanüstü 
bir devrede konmuş olmasından doğduğu ileri 
sürülen ruhi rahatsızlıklar delilinin bundan böy
le ortaya atılmamasını sağlamak ve bu münaka
şaları bitirmek için kabul etmiş olduğunu belirt
mek isteriz. 

Sayın milletvekilin, 
Tarım reformu ve onun bir parçası olan top

rak reformu, Anayasamızın 37 nci maddesiyle 
emredilmektedir. Bizi, tarım ve toprak reformu
nu çiftçiye sadece toprak sağlayan; ancak, o top
rakta istihsali artırıcı tedbirleri unutan bir re
form olarak görmüyoruz. Bu reformdan bekledi
ğimiz statüer, sosyal, iktisadi ve toptan teknik 
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bir İslâhattır. Tarım reformunun başlıca gayesi, 
özel mülkiyet veya yarıcılık esasları içinde cü
ce işletmeler halinde verimsizliğe terkedilmiş 
olan zirai işletmelerimizi, çiftçiyi kendi topra
ğının sahibi yapmak ve özel mülkiyet esasını 
saklı tutmak suretiyle istihsal kooperatifleri ha
linde çalıştırmak olmalıdır. Tarım sektöründe 
verimi ve istihsali artırmanın ve bu yoldan yeni 
yatırım kaynaklan yaratmanın başka yolu yok
tur. Ancak, bunun yanısıra, tarım ve toprak re
formunun bir diğer temel gayesinin de, tanm 
sektöründeki gelirin dağılışında mevcut ada
letsizlikleri gidermek olduğuna, plân hedefleri 
ve stratejisi hakkındaki kararnamede belirtildi
ği üzere inanmaktayız. Bunun için, Anayasanın, 
38 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarında açılan 
bütün imkânların kullanılmasını ve toprağın as
gari ve âzami genişliğinin, ailenin geçim ve iş 
kuvvetlerinin kıymetlendirilmesi esasına göre 
tesbitini zaruri görürüz. C. H. P. si Millet Mec
lisi Grupu olarak, tarım ve toprak reformunu 
kâğıt üzerinde bırakacak her türlü bahanenin 
ve geciktirmenin azimle karşısında olacağımızı 
da, bilhassa belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Ormanlanraızm korunması, bakımı ve orman 

halkının ormanla münasebetlerinin Anayasamız 
hükümleri dairesinde ve onlann geçim ve çalış
ma durumlannı ıslâh etmek suretiyle tanzimi 
yolunda Hükümet programında mevcut vaade 
bütün kalbimizle katılıyoruz. 

Toprak kaybiyle mücadelenin hayati önemine 
de bu vesile ile bilhassa işaret etmek isteriz. 

.Sayın milletvekilleri; 
Küçük çiftçinin Ziraat Bankasından aldığı 

muhtelif kredilerin tasfiyesi ile konsolidasyonun-
da halen uygulanan bâzı esaslar, gerçeklere uy
gun değildir. Küçük ve muhtaç çiftçinin muacce-
liyet kesbeden borç taksidinin ödenmemesi halin
de bütün borç miktarının muaccel olmasını, de
ğiştirilmeye muhtaç çok ağır bir hüküm telâkki 
ederiz. Kanaatimiz odur ki, bu takdirde, icra tat
bikatını muaccel olan taksit miktarına inhisar et
tirmek, gerek, adalete, gerek küçük ve muhtaç 
çiftçinin fiilî ve hakiki borç ödeme kabiliyetine 
daha uygun düşecektir. Küçük çiftçiye verilmiş 
olan tohumluk kredisinde konsolidasyona tâbi 
tutulmuş olanlar için ayrıca bir konsolidasyon 
faizi alınması da değiştirilmesi gereken ağır bir 
hükümdür. Nihayet, her nevi zirai kredilerde mu-
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acceliyet halinde gecikme zamlariyle faiz yekfınu 
aşağı - yukarı % 39 a baliğ olmaktadır ki, bu da 
bu çalışkan sınıfın nefesini kesmeye sebebolmak-
tadır. 

Geçen yıllarda memleketimize çok değişik tip
te traktör girmiş olmasının, bunların bakımı ve 
idamesi hususlarında ne kadar büyük bir dert ya
rattığı bilinmektedir. Memleketimizdeki traktör 
tiplerinin belli birkaç kategoriye inhisar ettirile
rek, bunların bakım hanelerinin ve yedek parça 
stoklarının yeteri kadar sağlanması yolunda ya
pılmakta olan çalışmaların hızlandırılmasını da 
önemli bir daya olarak görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Hükümet programında kamu iktisadi teşeb

büslerinin temel görevinin yatırım kaynağı sağ
lamak olarak tesbit edilmiş olmasını büyük mem
nuniyetle karşılıyoruz. Kamu iktisadi teşebbüs
leri, bu bakımdan, az gelişmiş bir memlekette aria 
vazgeçilmez bir zarurettir. Kamu iktisadi teşeb
büslerimizin bu görevi lâyikıyle yerine getirebi
lecek şekilde yeniden teşkilâtlandırılması hakkın
daki reform tasarılarının bir an önce Meclise ge
tirilmesi lâzımdır. Bu reorganizasyonun, bâzı ye
tersiz hukuki işletmecilik şekillerini kaldırmak; 
büyük holding teşekküllerin içinde yer alan te
şebbüsleri daha rasyonel bir şekilde bir araya 
toplamak; bankacılık hizmetleriyle diğer hizmet
leri birbirinden ayırarak finansman işlerini teli 
elde toplamak ve kamu iştiraklerinin de daha 
kontrollü bir tarzda tek elden yürütülmesini .sağ
lamak esaslarına dayanması lâzımdır. İnancımız 
şudur ki, yatırım kaynağı yaratma görevini yeri
ne getiremiyen birkaç istisnai teşebbüsün ö^el 
sektöre devri dışında, mevcut İktisadi Devlet Te
şebbüslerimiz kamu malı olarak muhafaza edi
lecek ve kısa zamanda ıslah edilerek yenilerini 
kurmak mümkün olabilecektir. 

özel sektörün gereği gibi gelişebilmesi için 
bankacılık sistemimiz ve sermaye piyasalarının 
teşkilâtlandırılması konularında Hükümet prog
ramında yer alan hususlar tam tasvibimizle kar
şılanmıştır. 

iSayın milletvekilleri; 
Ticaret ve hizmetler sektöründe müstahsılia 

müstehliki birbirine yaklaştıracak kooperatifçilik 
tedbirlerini, millî gelirimizin israf edilmemesi ve 
gerek müstahsilin emeğinin karşılığını bulabil
mesi, gerek müstehlikin menfaatlerinin korun
ması bakımından zaruri saymaktayız. 
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Küçük sanatlar ve esnaflık sektöründe yeni ve 

sağlam bir düzen getiren kanunun en kısa zaman
da komisyonlardan çıkması bellibaşlı temennile-
rimizdendir. 

İthalât ve ihracatımızda, her nevi israfları 
önleyici bir teşkilâtlanma gayretini de zaruri sa
yarız. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkınma gayretlerinin ancak iyi bir idare ile 

mümkün olacağı açıktır. Bu bakımdan, idari teş
kilâtımızın ve Devlet personeli ücret sisteminin 
bir an önce yeknesak esaslara bağlanarak ıslah 
edilmesi, yapılacak temel reformlardandır. Bu 
hususun önümüzdeki bütçe yılından önce gerçek
leştirilmesini bekleriz. 

Grupumuz, ayrıca, her alanda, Hükümetin 
muvafakati dışında masraf artırıcı ve gelir azal
tıcı kanun tekliflerinden kaçınmaya kararlıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Diğer bir reform alanı da, eğitim hizmetleri-

mizdir. Bu konuda Grupumuzun üzerinde dur
duğu en önemli konu, ilköğretim seferberliği, tek
nik öğretim ve halk eğitimidir. 

İlköğretim seferberliğinde temel esas, köy Öğ
retmenlerinin köyde sadece ilkokul derslerini 
okutacak vasıfta olmamasıdır. Köy öğretmeni, 
aynı zamanda, Türk köyünü ortaçağ kalıntıla
rından kurtaracak bütün medeni hizmetlerin ön
cüsü olabilecek şekilde teçhiz edilmelidir. 

Genel eğitim siyasetimiz bakımından bugünkü 
sistemimiz hakkında ileri sürülecek en büyük ten-
kid, ilkokul üzerindeki kademelerde klâsik eğiti
me, teknik öğretime nisbetle çok fazla yer veril
mekte olmasıdır. Kalkınma ve yatırım gayretle
rimizin başarısı, bu, dengesizliğin giderilmesine 
bağlıdır. 

Nihayet, Atatürk'ün büyük önem verdiği halk 
eğitim ve kültür kurumlarının Devlet eliyle bir 
an önce kurulmasını zaruri görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Halkın mahallî kalkınma programları çer

çevesi içinde yatırını gayretlerine kendi gönül 
nzasiyle iştiraki prensibini Anayasamızın 42 
nci maddesi muvacehesinde, Hükümet progra
mında bulmakla sevinç duyduk. Bu konunun, 
birtakım gayriilmî ve indi istismarlara vekile 
vermemesi en büyük temennimizdir. 

Bu gayretler içerisinde, gençliğin yeter de
recede ku'llanılmıyan büyük şevk ve enerjisinin 

I de teşkilâtlandırılması gerektiğine inanıyoruz. 
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Sayın, milletvekilleri, 
Sosyal meselelerimiz, başta işçi davaları ol

mak üzere, Hükümet programında müstesna 
tür yer almıştır. 

Toplu sözleşme, grev ve lokavt tasarısının 
'bir ân önce Yüce Meclise sunulmasını bekliyo-' 
ruz. 

Millet Meclisi Grupumuz, sendika hukuku
muzun yeniden düzenlenmesi gayesiyle, nâçiz 
bir yardım olmak üzere, birkaç gün içinde bir 
Sendikalar kanunu teklifini Yüksek Meclise 
sunmak kararındadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkınma halinde bulunan yurdumuzun sos

yal dâvalarından bir önemlisi de sağlık hizmet
leri davasıdır. 

İnsan gücünün ekonomik değeri bizde yeni 
anlaşılmaktadır. Millî istihsalde büyük önemi 
olan bu gücün sahiplerinin sağlıklarının korun
ması modern devletin başlıca vazifelerinden bi
ridir. Hükümet programında sağlık hizmetle
rinin «yurdun her köşesine, bilhassa geri kal
mış bölgelerine yöneltilerek, hizmetlerin dağı
lışında sosyal adalet prensiplerinin gerçekleş-
tireceğiz» va'dinden büyük memnuniyet duy
duk. Filhakika, bugünkü haliyle, sağlık hiz
metlerinin, yurt bölgelerine dağılışında büyük 
bir adaletsizlik mevcuttur. Bu bakımdan, yur
du Batı 'bölgesi, Orta - Anadolu bölgesi ve Do
ğu bölgesi birbirleriyle nisbet kabul etmez bir 
manzara arz etmektedir. Sağlık teşkilâtının bil
hassa Doğu bölgelerinde zaten mevcudolan za'-
fı, bir de kadrolarındaki korkunç boşluklar 
yüzünden bu yurt parçasının aslında son dere
ce geri olan sosyal ve ekonomik bünyesi dola-
yısiyle duyulan sağlık hizmetleri ihtiyacını 
hiç karşılamayacak bir ölçüdedir. 

Ciddî ve âcil tedbirlerle bu 'bölgenin ihtiya
cına Devletin koşması lüzumuna inanıyoruz. 

Sırası gelmişken burada, Hükümet progra
mında eksik gördüğümüz bir gerçeğe işaret et
meden geçmiyeceğiz. Modern Devletin, sağlık 
sahasındaki hizmet rolü, her şeyden evvel ko
ruyucu hizmetler sahasıdır. Geri (kalmış bir 
memlekette Devlet bu ana hizmetin yanışıra 
tedavi edici hizmetleri de yüklenmek mecbu
riyetindedir. Tedavi edici hekimlik ise çok 
masraflıdır. Devlet ilânihaye, normal gelir 
yolundan, bunun gerektirdiği külfetlere taham
mül edemez, veyahut şimdi bizdeki iptidai du-
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rumundan ileri görüremez. Binaenaleyh, me
deni memleketlerin çok evvel başvurdukları en 
kestirme ve verimli yol olan sağlık sigortasını 
kurmak mecburiyetindeyiz. Bu konu üzerinde 
çok konuşulmuş ve yabancı mütehassıslar da bu 
hususta ısrarlı tavsiyelerde bulunmuşlardır. Si
gorta sisteminin tekemmülü uzun zamana muh
taçtır. Diğer taraftan, Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Kanununun gerektirdiği hiz
metlerin yurt ölçüsünde gerçekleştirilmesi de 
başka türlü mümkün değildir. Sorumluluğunu 
taşıdığımız bu Hükümetin bu konuda vakit kay
betmeden ciddî ve bilgili adımlar atması en ha
lis temennimizdir. 

Bir diğer temennimiz de, sağlık hizmetle
rinin, bugünkü teşkilât durumunda dahi, alı
nacak ciddî ve resyonel tedbirlerle verimlerini 
bir misli artırmanın mümkün olduğu ve dola-
yısiyle, bunun icaplarını yerine getirilmesi ola
caktır. 

Bundan başka, şehir kasaba ve bilhassa köy
lerimizin toplum ve iskân hijiyeni 'konusu da 
bir an evvel ele alınmalıdır. 

Bu arada, mesken politikası konusunu da 
programda yeterli bulmadığımızı hemen belirt
mek isteriz. Mesken politikamız, millî geliri
mizden mesken inşaatına daha fazla pay ayıra-
mıyacağımıza göre, lüks mesken inşaatına ay
rılan kaynakların sosyal mesken inşaatına 
aktarılması şeklinde olmalıdır. Bu takdirde 
dahi, zirai sektörde artan nüfusun, gizli iş
sizliğin saklı problemlerini hızla ortaya çı
karmak suretiyle halkı köylerden şehirlere 
ister istemez aktarması karşısında, gecekon
du dâvası, daha uzun zaman halledilemiyecek 
bir dâva halinde sürüncemede kalmamalıdır. 
Bunun çaresi, gecekondu vakıasını tanımak; 
onu esas itibariyle gayrimeşru saymamak; 
ancak, bu vakıayı, kanunla tanzim etmektir. 
Gecekondu bölgelerinin belediyelerce tesbiti; 
bu bölgeler içindeki arazinin Devlet eliyle ve 
Anayasanın 38 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fık
ralarında tanınan imkânları kullanarak, mes
ken ihtiyacı olan ve bu ihtiyacı bizzat ve 
ucuza gidermek istiyen çalışkan vatandaşları
mızın istifadesine tahsisi; gecekondu inşası, 
kiralanması ve devrinin kütlenin istismarına 
yol açmıyacak esaslara bağlanması; bu, böl
gelere temel eğitim, belediye ve sağlık hizmet
lerinin sağlanması ve bu gecekonduların yavaş 
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yavaş eskilerinden bağlıyarak uzun vadeli 
ve düşük faizli krediler ve teknik yardım 
yoliyle peyderpey sosyal meskenlere tahvili za
ruridir. Hükümetten bu konuda daha enerjik 
davranmasını istiyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Hükümet Programında yer verilmemiş olan 

bir ana gelir konusuna burada işaret etme
den geçemiyeceğiz. 

Tarihi oluşlar sonucunda birçok medeni
yetlerin kucaklaştığı güzel yurdumuz, dünya 
turizm endüstrisi için tamamen bakir bir sa
hadır. Hükümetten bu konuda ciddî çalışma
lar beklemek hakkımızdır. Bu konuda Batı 
komşumuz Yunanistanla Güney komşumuz 
Lübnan'dan ders almak zorundayız. 

Ekonomik kalkınmamızdan gelir kaynağı 
•olan turizm -salhasına bilgili ve plânlı bir ya
tırımın en süratli bir şekilde ele alınmasında 
önem görmekteyiz. 

Saym Milletvekilleri, 
îktisari, sosyal, kültürel ve idari reform

lar hakkında Grupumuzun görüşlerini kısaca 
arz otmiş bulunuyoruz. Bütün bu reform
ların, aslında, kamu sektörünü ve özel sek
törü kapsayan plânlı bir kalkınmanın şartı 
olduğunu; ve bu reformların da; plânlı bir kal
kınma olmadan beklenen verimi veremiyece-
ğini, bu vesile, ile bir defa daha belirtmek is
teriz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Programın dış politika konusundaki kısım

larına Grupumuz tamamiyle katılmaktadır. Bu 
vesile ile, bu memlekette reform taraftarı ol
manın, demokrasiyi inkâr etmek için sebep 
teşkil etmiyeceği gibi; Türkiye'yi Batı itti
fakından ve onun temel unsuru NATO'dan 
ayırıp, jeopolitik gerçekler dışında nötralist 
bir- politikaya sürüklemek demek olmadığını 
•da bilhassa belirtmek isteriz. 

Avrupa ekonomik camiasiyle ortaklık mü
zakerelerinin az • gelişmiş bir memleket olu
şumuzun icaplariyle, plânlama için lüzumlu 
iktisat siyaseti vasıtalarını saklı tutan bir 
sonuca ulaşması candan temennimizdir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Programda Silâhlı Kuvvetlerimiz için der

piş edilen hususları büyük sevinçle karşıla
dık. Bellibaşlı vazifemizin, demokrasiye ve 
hürriyete âşık, Anayasa düzenine sâdık ve 
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her siyasi cereyanın dışında olmasını bilen 
kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizi, her nevi tah
riklerden mâsun tutmak olduğunu, C. H. P. si 
Millet Meclisi Grupu tam mânasiyle müdrik
tir. Bu itibarla, Grupumuzun Silâhlı Kuvvet
lerimize olan güveni, Yüksek Meclisin müşte-
re güveninin içinde yer almaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, 
C. H. P. si Millet Meclisi Grupu, yeni Hü

kümetin Programını tasvibetmektedir. 
Hiç şüpihe yok ki1, bu Hükümetin başarısı, 

onu kuran siyasi parti gruplarının yasama 
meclislerinde disiplinli bir iş birliği içinde bu
lunmalarına bağlıdır. Bu iş birliğinin temel
lerinin kısa zamanda atılmış olmasını gör
mek, ilerisi için ümit verici bir unsur olmakta
dır. Hükümete katılan siyasi parti gruplarının, 
onu, Anayasa, bu program ve koalisyon 
protokolü içinde murakabe ederken, işte böyle 
bir anlayış içinde hareket edeceklerinden emi
niz. 

Bu vesile ile, Hükümetin ve ona katılan si
yasi parti gruplarının, muhalefet partilerinin 
ciddî ve kıymetli tenkitlerinden ancak istifade 
edeceklerini belirtmeyi de bir vazife sayarım. 
Şiarımız Hükümete katılan siyasi parti grup
ları arasında olduğu kadar, iktidar grupları ile 
muhalefet ıgrupları arasında da dostane ve me
deni münasebetleri idame ettirmek olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu noktaya gelmişken, zihnimde ve kalbimde 

yer tutan bir düşünceyi sizlere duyurmaya mü
saadelerinizi dilerim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet irade
sinin tecelligâhı olan fbir yüce varlıktır. Onu 
teşkil eden millet mümessillerinden mürekkep 
muhterem heyetlerin, 'bu yüce varlık içerisinde 
millet adına kullandıkları salâhiyetler nisbetin-
de, sorumluluklarının da hududu engindir. Yüz 
yıllardır keyfî idarelerin tasarrufundan kurtu
larak kendi kendine idare yolunu ariyan büyük 
Türk Milleti, tarihî bir özlem içinde, bütün 
ümidini Ibu yüce Meclise bağlamış (bulunmakta
dır; ve Meclis, 'bu özleme cevap verdiği ölçüde 
gerçek itibarına ulaşacaktır. Binbir mihnet, me
şakkat ve yokluk içinde kıvranan, refaha, me
deniyete ve adalete susamış olan bir milletin 
mümessilleri oluşumuz, herbirimizin parti ve 
program farkı ne olursa olsun, bizim için asıl 
olan şeyin, onun kaderini en kısa zaman içinde 
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değiştirmekte, insan haysiyetinin her sahadaki 
icaplarını ona temin etmekte toplanan inancı
mızı kaybetmemek ve bunu gerçekleştirmek ol
duğunu unutmamamızı gerektirir. 

Talihsiz olduğu kadar, öğretici olan geçmiş 
mücadelelerin kısırlığını ve büyük zararlarını 
göz önünde tutmak; hatalı parti münasebetleri 
alışkanlıklarından sıyrılarak objektif ve yapı
cı bir istikamete yönelmek, ve millete borçlu 
bulunduğumuz hizmetleri bütün imkânlarla ye
rine getirme heyacamnı ve zevkini müşterek 
bir duygu haline sokmak başlıca hedefimiz ol
malıdır. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, 
Uzak ve yakın geçmişimizin tarihî zaruret 

ve gerçeklerinden doğan ve acilen halledilmeyi 
bekliyen binbir meselemiz vardır. Bu mukaddes 
vat?an ve bu aziz millet, bu uğurda bizden büyük 
çaba ve feragat beklemektedir. 

Bundan daha ulvi bir ülkü tasavvur edilebi
lir mi? içinde bulunduğumuz bu intikal devrin
de, bizi birbirimize düşürerek yurdumuzu par
çalamak istiyen düşmanlıkların yanı başında, 
maceracı ihtirasların alabildiğine at koşturmak 
istediği tehlikeli bir ortamda, akıllı - hem de 
çok akıllı, - sabırlı - hem de çok sabırlı, - fera
gatli - hem de çok feragatli - olmak ve bir ül
küye inanan insanlann, bir uzun süre, mümkün 
olan bütün gayretlerini birleştirmek mecburiye
tinde olduğumuza inanıyoruz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, 
Müşterek olan bu inancı huzurunuzda bir 

defa daha dile getirmek mecburiyetini duydu
ğum için müsamahanıza sığmıyorum. Yürekten 
inanıyorum ki, Türkiye'mizi kalkındırma ülkü
sü, hepimizin ve bütün Türk Milletinin ülkü-
südür. Bir tarihî vazife ve bir tarihî şeref siz
leri beklemektedir. 

Yüce Millet Meclisinin Sayın Başkanı, 
Sayın milletvekilleri, 
Sözlerime, C.H.P. si Millet Meclisi Grupunun 

Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün Başkanlı
ğındaki ikinci Karma Hükümete güven oyu ve
receğini arz ederek son verir ve Yüce Meclisi 
en derin saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, grup adına 
söz istiyen arkadaşlarımız bitti. Şimdi şahıslan 
adına söz istemiş olan arkadaşlara söz verece
ğim. 
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I Faka^ bu kısma geçmeden evvel Başkanlık 
j Divanınız Yüce Heyetin bilgisine sunmaya zaru

ret duyduğu ıbir hususu arz etmek istiyor. 
öğleden evvelki oturumda Başkanlığınızın 

eline saat 12 de gelmiş bulunan ve Millet Par
tisi tarafından Meclis Başkanlığına çekilmiş bir 
telgraf vardır. Bu telgraf Millet Partisi Grupu 
Başkanı arkadaşımız tarafından «Hükümet 

I programı okunurken Meclisten naklen efkân 
umumiyeye bu program intikal ettirildi. Muha
lefet partilerinin tenkitlerinin de radyo ile ef-

I kân umumiyeye intikal ettirilmesini isteriz» di
ye Başbakanlığa yazılmış ve bir örneği de Baş-

I kanlığa gönderilmiştir. Bu telgraf elimize geç-
I miş oldu. Millet Partisi Başkanı Sayın Osman 

Bölükbaşı, tenkit nutuklarında da bu hususa kıs-
I men işaret etmişlerdi. Telgarf kendilerinin ten

kitleri bittikten sonra elimize geçtiği için, bu ar-
I zulannı Riyaset yapma imkânını bulamadı. Tel-
I grafm tevdi tarihi dün akşam saat 8.20 dir. Bi-
I zim postaneye gelişi 11.50 dir ve Kâtibi Umumi-
I lige tevdii de bu saattir. Bu saatte Bölükbaşı 
I arkadaşımız tenkitlerini yapmış idi. Gönül çok 
I arzu ederdi ki, Hükümet programı okunurken 
I efkân umumiyeye intikal ettirilmesi üzerine ken-
I di tenkitlerinin de efkân umumiyeye intikalini 
I istedikleri hususunda o gün müracaat etmiş ol-
I salardı. Arada 48 saatlik bir müddet vardı. Ri-
I yaset tedbir alır ve grup sözcülerinin tenkitle-
I rini de efkârı umumiyeye intikaline tevessül 
I ederdi. 

I Şimdi, öğleden sonra Adalet Partisi Grup 
I Başkanı arkadaşımız da bir tezkere ile Meclis 
I Riyasetine ve Meclis Kâtibi Umumiliğine mü-
I racaat etmiştir. 

I A.P. Grupu Başkanı der M, «Grupumuz Baş-
I kanının sözlerini Mecliste ifadesi esnasında, rad-
I yo vasıtasiyle efkârı umumiyeye intikalinin te-
I min edilmediğini gördük. Bundan üzüldük. Fa-
I kat, radyoda bu nutuk aynen okutulsun ve bu-
I nun icabını Riyaset istikmal etsin.» Bu hususta 
I yine, eğer kendileri «Millet Partisi Başkanı için 
I söylemiş olduğum gibi» Hükümet programının 
I okunmasının akabinde Riyaseti ikaz etselerdi, 
I bunun tedbirini alabilirdik. Şimdiki halde mü-
I racaat tekliflerini İçtüzüğümüzün 222 nci mad-
I desine göre, maalesef oylannıza sunmak mev-
I kiinde değilim. Çünkü, 222 nci madde aynen 
1 şöyledir : 
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«îcra hususlarına dair Heyeti Umumiyeye 

mebuslar tarafından temenni takrirleri verile
mez.» 

Bu bir temennidir. Hükümet muhalefet grup
larının :bu arzusunu duymuştur. Kendi takdiri
ne göre.lbunu yapar. Hükümetin haraketinde 
doğru olmıyan Ibir husus varsa, bütün milletve
killeri bu kürsüden Hükümeti bu hareketinden 
dolayı tenkid ve icabeden muameleye tevessül 
edebilirler. Binaenaleyh, bu hususta da Riyase
tin yapabileceği bir şey yoktur. 

Bu vesile ile şunu arz edeyim ki, Hükümetin 
Meclis kürsüsündeki beyanlarının ve programla
rının intihalinin yapıldığı anda', bundan sonra 
müsaade buyurursanız Meclisteki parti grupları 
adına söz istiyen arkadaşların beyan ve tenkid-
lerini de radyo ile ilân edelim. («Güzel, güzel» 
sesleri) Riyaset, bunu bundan sonra usul ittihaz 
eder, bu şekilde hareket ederiz. Bu arada bunu 
arz etmeyi bir vazife bilirim. 

Şimdi, şahısları adına söz istemiş olan arka
daşlara... 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında?. 
MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Bu 

mevzu hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, Reis Beyin izah buyurduğu, 
bizim Genel Başkanımız Osman Bölükbaşı'nm 
tenkidleri meyanında yer almış bulunan muha
lefet tenkidlerinin radyo ile umumi efkâra inti
kal ettirilmesi keyfiyetini, dün grupta karara 
bağladığımız andan itibaren, tam hatırlıyamıyo-
rûm, fakat saat 17,00 - 18,00 arasında, bizzat ben 
Meclis Postanesinden Sayın İnönü'ye Hükümet 
Reisine acele telgrafla durumu bildirmiş bulu
nuyorum. Bir müddet sonra, Sayın Reisin de 
izah buyurduğu saatte de Meclis Riyasetine bir 
telgraf çekmiş bulunuyoruz. 

Burada Hükümet programının halka intikali 
bahis mevzuudur. İcraatı Hükümet yapmış bu
lunmaktadır. Acele telgrafı' Hükümet almıştır. 
Bu telgraf bültenlerde ve sabah gazetelerinde 
yer almıştır. Hükümet programı radyo tarafın
dan halka intikal ettirilirken, muhalefet partile
rinin konuşmalarını intikal ettirmeyi unutmak 
çok calibi dikkat bulunmaktadır. Bundan sonra 
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Riyaset bir usul ittihaz etmiş bulunmaktadır. 
Durumu tavzih etmek için arz ettim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Mesele tavazzuh etmiştir. Riya
setçe ayrıca bir beyanatta bulunmaya lüzum gö
rülmemektedir. 

Elimizdeki listeye göre, söz almış olan arka
daşlardan, evvelâ lehte, sonra aleyhte, sonra üze
rinde söz almış olanları söz alma sırasına göre 
kürsüye davet edeceğim. 

Bu vesile ile şunu arz edeyim ki, gerek hatip 
arkadaşlarımız konuşurlarken, gerek onu dinli-
yen sayın milletvekili arkadaşlardan, hatibin 
sözlerini kesmemelerini ve hatibi tahrik edici 
hareketlerde bulunmamalarını rica eder, hatip
lerden de gerek şahısları ve gerekse muayyen 
parti grupları âdına konuşurlarken, tahrik edici 
veya sataşmayı tazammun edici mahiyette konuş
mamalarını rica ederim. 

Şimdi, verilmiş olan 4 - 5 takrir vardır, bu 
takrirlerden beş tanesi kendi adlarına söz almış 
olan arkadaşların konuşma müddetlerinin 10 
dakika olarak tahdidini istemektedir. Bir tanesi 
de 15 dakika olarak tahdidini istemektedir. 

Bu takrirleri okutarak reylerinize sunaca
ğım. •••.':_. 

Başkanlığa 
Hükümet programı üzerinde leh ve aleyhin

de söz alan 50 yi mütecaviz sayın üye bulundu
ğundan konuşmaların onar dakikaya tahsisini 
arz ve teklif ederiz. 

Mardin Ağrı 
Talât Oğuz Nevzat Şener 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Söz almış bulunan bütün milletvekillerinin 

konuşmalarını sağlamak maksadiyle, hatiplerin 
konuşmalarının 15 er dakika olarak tahdidini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Erzurum 
Cevat önder 

BAŞKAN — Takrirler aleyhinde söz istiyen 
var mı efendim? Bir kişiye söz vereceğim. Sayın 
Tahtakılıç buyurun. 

• Bu arada şunu arz edeyim ki, bu ana kadar 
şahısları adına söz istiyen arkadaşların adedi 
54 dür. 
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Buyurun efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım; söz tahdidetmek suretiyle, 
7 ay zarfında kurulmuş Birinci Koalisyonun is
tifasından" sonra kurulan ikinci Karma Hükü
metin programı üzerinde şahıslan namına söz 
söylemek üzere isimlerini yazdırmış arkadaş
lara imkân verilmiyecek mi? 10 dakika diye 
tahdit yapacağımıza, her milletvekili arkadaş 
elbette burada şimdiye kadar söz konusu olan 
tenkidleri nazarı itibara alarak görüşlerini, 
mutlaka söylemek istediği noktalara toplamak 
suretiyle serbestçe söylemelidir. 

Bizi her hangi bir şekilde zorlıyan bir kuv
vet yoktur. Hükümet kurulmuştur. Güven 
oyunu bir gün sonra almakta hiçbir mahzur 
yoktur. Bu kadar çeşitli meseleler konuşulu
yor, hele «reform» kelimesi ki, o da bu memle
ketin siyasi edebiyatında, devlet hayatında de
jenere olmak üzeredir, o halde bu kadar çeşitli 
meselelerimizin derin bir şekilde konuşulduğu 
bir sırada, ve 7 ay zarfında meydana gelmiş 
olan Hükümet krizinden sonra yeni kurulmuş 
olan Hükümetin programında memleketin ayak
ta olan meselelerinin halledilmesine medar ola
cak tenkidleri yapmak imkânını vermek sure
tiyle Büyük Millet Meclisine hâkim olan zaman 
unsurundan biraz fedakârlık yapmanızı hepi
nizden istirham edeceğim. 

Güven oyunun bir gün sonra neticelenmesi 
bir şey yapmaz. Bu bahisle açılmış olan konuş
maların enine boyuna aydınlanmasından fayda j 
ıgeleceği kanaatindeyim. Hepinizden bunu is
tirham edeceğim, Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre takrirlerden en aykırısını oya koyacağım: 
Görüşmelerin 10 dakikaya indirilmesini tazam-
njun eden takriri kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Görüşmelere 10 ar dakika olarak devam edil-
lecektir. Listedeki sıraya göre davet edeceğim. 

Rauf Kiray, lehte. Buyurun efendim. 
RAUF KIRAY (Kütahya) — Muhterem ar

kadaşlar, İkinci Karma Hükümetin okunan 
programı münasebetiyle memleket menfaatini 
ve vatandaş hukukunu bağımsız olarak azimli 
bir arkadaşınız olarak söz almış bulunuyorum. 

Yeni hükümet programının bundan evvelki 

programda olduğu gibi millet ve memleket 
menfaatlerini en iyi şekilde sağlamak gayesiyle 
hazırlanmış olduğuna asla şüphem yoktur. 

Bu böyle olmakla beraber birçok zaman muh
telif sebeplerle bu iyi niyetin nazari ifade 
seviyesinden ileriye geçmemiş olduğu da görül
müştür. 

Bugünün medeni devletlerinden zekâ ve 
çalışkanlık bakımından asla ıgeri olmıyan ve 
hattâ yaradılış itibariyle üstün vasfa mazhar 
olan ve bu sayede tarihte büyük inkişaflar, te
rakkiler ve basanlar sağlamış bulunan milleti
miz tarih boyunca dünya milletlerine yardım
larda bulunmuş olmasına rağmen, fikir ve ka
biliyet üstünlüğü ile dünyaya hükmetmiş iken 
bugün bu milletlerden yardım kabulüne düş
müştür. 

Bu acı hakikati bu kürsüden içim sızlıya-
rak arz ediyorum ve ecdadımızdan af diliyorum. 
İnşaallah bu ıstırap bize memleket dâvalarını 
herşeyin üstünde sağlar. 

Muhterem Meclisin sayın üyelerine şunu arz 
ederim ki, Meclis azaları tarihte bugüne kadar 
emsali olmıyan büyük mesuliyet taşımaktadırlar. 
Bizler normal bir devrin vazifelileri değil, bir 
rejim dâvasını halletme mecburiyetinde olan 
sorumlulanz. 

Muhterem arkadaşlar bu vazifemizi yerine 
getirdiğimiz gün bu mübarek yurdu, bu asîl 
milleti muasır devletler seviyesinde yükseltmiş 
olacağız. Cumhuriyetimizin banisi büyük Ata
türk'ün güvendiği asîl millet olarak bu basan
da muktedir ve azimli olduğumuza asla şüphem 
yoktur. 

Hükümet programında her sahada yapıla
bilmesi icabeden hususlar nazan dikkate alın
mıştır. Bundan evvelki Koalisyon Hükümeti
nin okunan programını da alkışlamıştık Fakat 
birçok siyasi gayelerden dolayı, zamanında lâ-
zımgelen iktisadi ve malî tedbirlerin iyi halle-
dilnıemesi yüzünden memleketin birçok yerinde 
meydana gelen işsizlik ıstırabının fiilî hareketi, 
birkaç, ay evvel Meclis kapılanna dayanmıştı. 

Programda da bugünkü gibi işsizliğin ve ik
tisadi meselelerin halledileceğine işaret edil
mişti. 

Bendeniz yeni Hükümetin programından 
ümitvar olmakla beraber bugün memleketi teh-
dideden bir iki âcil tedbire işaret edeceğim. 
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Aziz arkadaşlarım, 
İşçi vatandaşlar programsızlık ve koordinas

yon yoksuzluğu yüzünden emniyetli çalışmaya 
mazhar olamamışlar başı boş iş arama hareketle
ri sebebiyle korkunç Suruma düşmüşlerdir. 

Bir iki ay evvel Meclise kadar gelmiş bulu
nan işsizlere bir vilâyet kadrosu içinde harman 
zamanı yani iş mevsimine kadar bir vazife veri
lebilmesi imkânı var iken bu yapılmamış ve yan
lış propagandalara sebebolacak işsizlik ve ıstı
rapları ile başbaşa bırakılmışlardır. 

Bir başka vaka : 
Bu sene büyük işçi kütlesini sinesinde vazi

felendiren Adana bölgesine fazla yağmur yağ
ması yüzünden mahsulde gecikme olmuştur. Za
manında lâzımgelen tedbirlerin alınmamış oldu
ğu için işçi merkezlerine ihbar yapılamamış ve 
işçi kendi anlayış ve itiyadı ile iş sahasına gel
miştir. 

İşin zamanında başlamamış olması yüzünden 
işsiz ve perişan kalmıştır. Hattâ o kadar ki, ar
kadaşlar bu mmtakada yetişen ve gelinali de
nen otu yiyerek korkunç açlıkla mücadele et
mişlerdir. 

îşçi vatandaş yalnız iş sahasında değil sosyal 
dâvalarında da ıstıraplıdır. 

Hastaneler, dispanserler ve doktorlar gayri-
kâfîdir. 

Gazetelerde okudum veremden kurtulmak 
için hastane sırası bekliyen bir vatandaşın hak
kın rahmetine kavuştuktan iki sene sonra has
tane sırasının geldiği bildirilmiş bu suretle za
vallı ailenin ıstırabı tekrar kamçılanmıştır. 

Bu kötü propagandayı bu ıstırap çeken va
tandaşlardan nasıl sileceğiz. 

Programda grev ve lokavt Kanununun geti
rileceğini memnuniyetle, okudum. Çok sevindim. 
Hakikaten geç bile kalınmıştır. 

işçi vatandaşlarımız herşeyden evvel işinden, 
istikbalinden, sosyal durumundan emin olmak 
istiyor. Haklı isteği bundan başka bir şey değil
dir. 

işçi sigortalarına kesilmekte olan paraların 
işçi dâvalarına yatırım yapılması ehemmiyetle 
göz önünde bulundurulması icabeden mühim 
meseledir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Köylü vatandaşlarımız refah içinde midir san

ki : Hayır arkadaşlar her gittiğimiz yerde ve 

her zaman karşılaştığımız bu vatandaşların du
rumları ile alâkalanıyoruz. 

Görüyoruz ki, yegâne istinatgahı olan mah
sulle bu vatandaşların evlerinin, tarlalarının ipo
tekten kurtulmasına ve borçlarından sıyrılması
na asla imkân yoktur. 

Çünkü köylü birçok noksan sebepler dolayı-
siyle buğdayını 70 kuruştan aşağıya mal edemi
yor. Halbuki alım bunun altındadır. Bu durum 
karşısında köylümüz borcundan kurtulamadığı 
gibi hava şartları müsait gitmediği anlarda gün
lük gıdasının bile yardım kanalı ile teminine 
muhtaç kalmaktadır. 

Köylümüz yapılan münferit yardım ve maki-
ııalı ziraat hevesi sebebiyle toprağı az ve çok 
olanın bu hevese kapılması yüzünden bugünkü 
elîm duruma düşmüştür. 

Eline geçirdiği aracı tam randımanla kulla
namadığı için ödediği parayı amorti edememiş 
ve hâlâ yedek parça sıkıntısı yüzünden de işler 
vaziyette tutamadığı için araçların çoğu da bu
gün mefluç hale gelmiş ve köylüye ancak, istih
sale medar olamıyan bu araçların borcunu öde
me kalmıştır. 

Tarlası kısır istihsali yetersiz borcu ve ipote
ği bol köylü, işte bu suretle perişan hale düşmüş
tür. Araçları tam randımanla çalıştırabilmek ve 
rasyonel istihsali sağlamak için bunların grup
lar halinde bir merkezden idare edilmesi fayda
lıdır. Bu suretle daima işler vaziyette bulundur
ma imkânı sağlanmış ve makinalı ziraatten her 
vatandaş istifade etmiş olur. 

Kıymetli arkadaşlarım; şimdi de bizi barın
dıran toprağımızın karşılaştığı feci akibetten 
bahsedeceğim. Bu durum her şeyin üstünde bü
tün vatandaşı alâkadar eden korkunç bir vazi
yettir. Bâzı dış ve iç yayınlardan ve alâkalılarla 
yaptığım temaslardan öğrendiğime göre çok kı
sa zamanda hattâ bir insan ömrü içinde vatanı
mızın bir çöle dönebileceği ve âcil tedbirler alın
madığı takdirde feci akibetle karşı karşıya ka
lınacağıdır. 

Bunun en yakın misali 20 gün evvel alâkalı 
bakanlık uzmanlarının mahalline giçiip tetkikat 
yaptıkları ve renkli resimlerini çektikleri Kara
man topraklarının kumla örtülmekte olduğu fe
ci âkibetidir. 

Lâkayıt kalındığı takdirde maalesef bir gün 
mesul de bulamıyacağız. Ormansızlık yüzünden 
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her sene sellerle denize akan topraklarımızın 
yekûnu dörtyüz milyon tonu geçmektedir. 

insanların .ve keçilerin tahribiyle perişan olan 
ormanlarımızın ömrü istatistiğe göre kırk seneyi 
geçemiyecektir. Orman bölgeleri civarında veya 
hududu içinde bulunan köylerimizin yekûnu 
20 333, hane 1 587 597 nüfus 9 091 672 dir. 

Her sene yakıt olarak yarısı kaçak olmak 
üzere 17 milyon metreküp kesim yapılmaktadır. 
Dikili ağaç servetimiz 661 milyon olduğuna göre 
40 senelik müddeti bu tempo ile uzatmaya im
kân yoktur. 

Ormansızlıktan mesellerin tahribiyle kumla 
kaplanırken bir taraftan da erozyonunu kaybet
mekte ve asırlarca beslenmeden bizi beslemeye 
çabalıyan topraklarımız gübresizlik yüzünden her 
ıgün bir parça daha verimden düşmektedir. 

Her sene kuru gübre olarak 14 milyon ton te
zek yakıtta kullanılmaktadır. Bu (70 milyon yaş 
gübre)1 eder. 

Suni gübrenin vasıflarından üstün olan ve 
toprağın muhtacolduğu gıdayı temin eden bakte
rilerin husulüne sebebiyet veren gübreden bir de
kar toprağa bir ton verildiği takdirde 20 kilogram 
buğday fazlasına sebebolur ki, bunun tutarı 
1 340 000 ton buğday eder. 

Bu durumun bizi hariçten buğday teminine 
mecbur bırakmadığı gibi depolarımızı da doldu
racağına şüphe yoktur. Bu artışın para değeri 
800 milyon lira gibi mühim bir tasarrufa baliğ 
olabilir. 

Bu kadar katî tehlike ve açık istatistik hesap
ları bizleri sükûnetle iş görmeye devam ettirebilir 
mi? 

Toprak verimini artırmak için girişilen sula
ma işlerinde de esaslı etütler icabetmektedir. 

Toprak haritası yapılmadan ve etütleri ikmal 
edilmeden yapılacak sulamalarda, hemen toprak 
altında bulunabilecek tuz tabakasının birkaç su
lamada yüze çıkmasına sebebolur ki, bu da fayda 
yerine zarardan başka bir şey olamaz. 

'Görülüyor ki, arkadaşlar yegâne istinatgahı
mız olan ve uğrunda canımızı vermeye hazır ol
duğumuz ecdadımızın emaneti topraklarımız çok 
âcil tedbirlere başvurulmadığı takdirde bizleri 
müşkül ve mesul durumda ^bırakacaktır. 

Hükümetimizin her şeyden evvel katî ve ener
jik kararlarla bu âcil durumu ele almasını ve her 
zaman bu kürsüden alınmakta olan tedbirleri 
izah etmelerini bilhassa istirham edeceğim. 
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(Muhterem arkadaşlar; 
ılktisaden geri kalmış milletlerin, dış yardım, 

iç ve dış sermayenin iş sahasına emniyetle intikal 
etmesiyle yükselebildiği bir hakikattir. 

(Bunun en canlı misali 14 senelik israil Hükü
metidir. Dış yardım ve yabancı sermayeden tam 
plânla istifade eden bu Hükümet bugün yardıma 
muhtaç milletler listesinden çıkarak kendi malî 
ve iktisadi istiklâline hâkim olmuştur. 

Bir memleketin iktisadi bünyesi ne olursa dış 
sermaye celbine muvaffak olabilirse büyük başa
rılar sağlamış olur. Ancak dış sermaye çok ür
kektir. Yüzde yüz emniyet görmediği yerlere asla 
uğramaz. 

istikrarlı tedbirlerin en kısa zamanda düşü
nülmesi lüzumu aşikârdır. Yeni Hükümetimiz ien 
bu hususun tahakkukunu candan temenni ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz evvel arz ettiğim gibi Hükümet halkın 

'huzurunu emniyetini ve saadetini teminle mükel
leftir. Bu muhterem parlâmento âzalarının omuz
larına yüklenen yük pek ağır ve mesuliyetlidir. 
O nisbette de tarihîdir ve çok şereflidir. 

Bu mesuliyetin zevki içinde yeni Hükümete 
uzun mesai temenni ederken, memleketin, âcil 
dertlerine temas ederek getireceği kanunlara he
pimizin tam yardımcı olacağına asla şüphem yok
tur. 

Dinamik ve enerjik hareket etmek zamanın
dayız. 

Muhterem Bakan arkadaşlarımızın memleket 
dertlerine eğilerek âcil çare aramalarını ve tedbir 
getirmelerini bekliyoruz. 

Bu şekilde devam ettikleri müddetçe kendi
lerine sonsuz itimat ve güvenimizi esirgemiyece-
ğiz. 

Bu tedbirlere her ne suretle olursa olsun bir 
çare bulamamak durumunda kaldıkları takdirde 
vazifelerini tedbir bulacak arkadaşa terk etme
lerinin bir vatan borcu olduğunu hatırlatmak is
terim. 

Muhterem Meclisin kıymetli azalarından mem
leket dâvalarından başka hiçbir düşünceye sahip 
bulunmıyan bağımsız arkadaşınızın hislerden 
uzak istirhamını bu âcil tedbirler karşısında par
ti politikasından sıyrılarak millî dâvalarımızın 
birinci plânda mütalâa etmelerinin zaruret oldu
ğunu kabul buyurmalarını istirham eder, hepini
zi saygı ve hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Kıray vaktiniz dolmuş

tur. 
RAUF KIRAY (Kütahya) — Peki efendim. 

(Orta sıralardan, alkışlar) 
BAŞKAN — Şimdi aleyhte söz almış arka

daşlardan en baştakine söz vereceğim. 
Buyurun, Sıddık Aydar. 
SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar, millî irade ile iktidar için şu 
ana kadar hiç denenmemiş tertemiz iki siyasi par
ti ile çok partili hayat öncesi ve sonrası içinde 
iktidar için denen C. H. P. nin teşkil ettiği 2 nei 
Karma Hükümetin programı hakkında söz almış 
bulunuyorum. 

2 nci Karma Hükümetin programı, parti li
derleri ile partilerin yetkili organları tarafından 
imza altına alman protokolün ruh ve esaslarını 
havidir. 

Y. T. Partisinin birleşik grup toplantısında 
bu protokola menfi rey verdim. Huzurunuzla 
müzakeresi yapılan programa öz anlayışımla ve 
ahlâkilik prensibi içinde grup arkadaşlarımın ka
rarma ittiba edeceğim. Sevgili arkadaşlarım, bi
rinci Karma Hükümetin büyük Türk milletini 
50 yıl ileri götürmüş diyenlerin yanında diğer 
bir eda ile gruplardan soğan - kabak ve patlıcanı 
fiyat esprisinden de bahsedilmiştir. Büyük Türk 
milletinin arzu ve ihtiyaçlarını, saniyen ıstırap
larını keskin sirke inandığında dahi böylesine gö-
remiyen hükümetlerin çabaları boşa gider. 

Büyük ve beyzi vaitlerle düzenlenen progra
mın tatbikatına ümide intizar etmekteyim. Sev
gili arkadaşlarım; Birinci Karma Hükümetin 
programında da yer alan ve fakat evlâdı «Ted
birler Kanunu» olan «Basın hürriyeti teminat al
tındadır.» sloganı bu programdada yer almıştır. 
Oysa ki, «Basın hürriyeti teminat altındadır» 
ibaresi ve ifade kim bilir ne tedbirlerle hâmile
dir. Atatürk ilkeleri üzerinde kurulan demokra
tik rejimin politik, ekonomik, kültürel ve sosyal 
adalet felsefesini bilim anlamı içinde millî bün
yeye seyyanen tatbikatını gördüğüm gün sayın 
Hükümete müteşekkir kalacağım. Bu itibarla 
programda ibaresini ve esprisini gördüğüm az 
ıgelişmiş bölgeler ile gelişmiş coğrafi bölgeler ara
sındaki büyük farkların ortadan kaldırılması 
müjdesi ancak sevincimi mucibolmuştur. Tatbi
katı görmekle bahtiyar olacağım. (Ayinesi lâftır, 
kişinin işe bakılmaz şeklinde tezahür ederse, bed
binliğim devam edecektir.) 
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NURETTİN ÖZDEMlR (Gümüşane) — Ayi

nesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, olacak. 
M. SIDDIK AYDAR (Devamla) — Sayın 

Başkanım sataşıyor. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
M. SIDDIK AYDAR (Devamla) — Cevap 

vermeye mecburum. 

BAŞKAN — Size söylemiyorum, müdahale 
eden arkadaşa söylüyorum, siz devam edin. 

NURETTİN ÖZDEMÎR (Gümüşane) — Sa
taşmıyorum, yanlışınızı düzeltiyorum. 

M. SIDDIK AYDAR (Devamla) — Müsaade 
buyurun, sözlerimi tekrar, edeyim. Söz aslında, 
«âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz» dır. Fakat 
ben, «âyinesi lâftır kişinin, işe bakılmaz» denirse 
bedbin olacağımı size bildirmek istiyorum Bey
efendi. Hükümetin tatbikatının ne olacağını me
rak ettiğimi anlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
M. SIDDIK AYDAR (Devamla) — Şu an

da Karma Hükümetin karma fikir programını 
yadırgamıyorum. Tatbikatının istikametinin ne 
olabileceğini merak ediyorum. 

Sevgili arkadaşlar, her vesile ile ifade edildi
ğine göre, kaderin, kıvancı ve tasarının kollektif 
ruhunu müşterek ideal olarak sancak yaptığımızı 
ifade ediyoruz. Bu doğru. O halde kabul edilen 
Anayasaya inanmak, onun getirdiği seçimle miHî 
iradeye güvenmek lâzım. O Anayasa ki, kendisi
nin çelişik olan zihniyet, karar ve kanunların 
kalkmasını arzular. O halde nedir bu telâş?.. Top
rak reformu kanununun çıkmasına kadar 105 sa
yılı Kanunun defini istemiyen tabiî senatörlerin, 
Hükümeti teşkil eden siyasi partilerin imza al
tına aldığı protokolün pasajına üzüldüklerini Se
natoda dinledim. Hikâye şu : Bir kanun çıkar, 
adı 105. Genel olan bu kanunun tatbikatı özeld;r. 
55 kişi tehcire tâbi tutulur ve nihayet arazileri 
kamulaştırılır. Kamulaştırılmak istenen arazi 46 
bin dönümdür, karşılığı ise 229 bin Türk lirası
dır. Aşağı - yukarı arazinin dönümü 5 liradır. 
Böylesine bir tatbikat nerede olmuştur? Toprak 
reformu ve içtimai adalet bu mudur? Millî vicdon 
bundan mı müteessir oluyor? 

ıSevgili arkadaşlarım; vatandaşların medeni 
haklar mücadelesini yapmak ve tabiî hakların 
iadesini istemek, millî vicdanı huzura kavuştu
rur. Hükümetler, vatandaşların medeni haklarını 
iade etmekten ketum davrandıkları takdirde ihti-
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lal yemiş hükümetlerden dalıa geridirler. Bunu 
bilmek icabeder. 

ıSaym arkadaşlarım; ıslahat temenni ile olmaz; 
kuvveden fiile çıkarılması tasavvur edilen icraatı 
bir umde olarak kabul etmek ve ona dört elle sa
rılmakla olur. Fransa Kralı IV. Hangi «Her 
Fransız haftada bir gün sofrasında bir tavuk 
bulundurabilmelidir» demiş ve buna da muvaffak 
olmuştur. Avcı Sultan Mehmed'in huzuruna ge
tirilen tecrübeli ve ihtiyar Köprülü Mehmet Pa
şaya sorulmuş : «Nasıl Lala? Devleti; bulunduğu 
müşkül durumdan çıkarabilecek misin?» Cevap 
şu olmuştur : «Elden ne gelirse yaparız. Allah'da 
tevfikini ihsan ederse inşallah muvaffak oluruz. 
Gördünüz mü programı. Bu Hükümetin birinci 
Karma Hükümet gibi olmasın değil, mutlaka mu
vaffak olmasını Allahtan dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, üzerinde söz 
istiyen arkadaşlardan birincisi Şevki Güler. 

ŞEVKÎ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlarım, İkinci Koalisyon Hüküme
tinin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederek sözlerime başlı-
yacağım. 

Hükümet programında, demokratik rejimi 
tehlikeye düşürecek ve Anayasanın hâkimiyetini 
zedeliyecek mahiyetteki hiçbir tahrike müsaade 
etmiyeceğiz, diye, ifade edilen ve Anayasanın 
hâkimiyetini sağlama prensibini müdafaa eden 
ve Atatürk inklâplarınm demokratik esasları 
üzerinde yürümemizi hedef tutan kesin ifadeyi, 
bir Atatürk çocuğu olarak, bir Cumhuriyet ço
cuğu olarak bütün kalbimle tasvibediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; zaman kısa olduğu 
için ben de kısaltarak görüşlerimi arz edeceğim. 

Arkadaşlar, bugün belediye reislerimiz ve 
köy muhtarlarımız tâyin ile gelmiş kimselerdir. 
Bunların bir an evvel seçimle iş başına' gelecek 
kimselerden olmasını ve bilhassa âtıl vaziyette 
kalan belediyelerimizin seçimle iş başına gelmiş 
olan belediye reisleri vasıtası ile işler hale geti
rilmesini temenni edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet progra
mında aydın din adamlarının yetiştirilmesinden 
bahsedilmektedir. 

Eğer aydın din adamlarını ilahiyat liseleri 
açılmak suretiyle yapılacaksa kendilerine her 
bakımdan teşekkür etmeyi ve bu liselerin açılma
sını temenni ederiz. Ama beri taraftan okuduk
larımız var, alınan bâzı kararların tatbikinden 
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bahsediliyor. imam - Hatip okullarının orta kı
sımlarının kaldırılacağından bahsediliyor. Eğer 
böyle olursa bu, din adamı yetiştirmiyeeeğiz, de
mek değil de nedir? Bu bakımdan Hükümetin 
bu mevzuda nazarı dikkatini celbetmek isterim. 

Arkadaşlarım; memleketimizin iktisadi saha
da kritik bir safhaya geldiği, işsizliğin arttığı, 
ticaretin tamamen durduğu, vatandaşın maale
sef çok acıklı bir duruma düştüğü bugün de 
Hükümetin derhal yatırımlara başlamak ve ener
jik tedbirlere başvurmak ve bizlerin de partile
rimiz, programlarımız, görüşlerimiz ne olursa 
olsun, yokluk içinde çırpman bir milletin tem
silcileri olduğumuza inanmamız, içerde ve dışar-
da parçalayıcı birçok düşmanlıkların vâki oldu
ğunu, ihtiras peşinde koşanların mevcut bulun
duğunu düşünerek elele, gönül gönüle hep bir
likte çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Ama, 
böyle oluyor mu arkadaşlar? 

Türkiye'nin çekmiş olduğu ıstırap ve buh
ranların temelini teşkil eden bir konuya temas 
edeceğim. Bu, inandığını söylemiyen, söylediğine 
inanmıyan siyasetçilerin yarattığı ahlâk buhra
nıdır. 

Hazindir ki, masum milleti her gün başka bir 
istikamete sürükliyenin de kim olduğu teşhis edi
lememiştir. Bence milleti aldatmak istiyen siya
set yatırımcılarının maskesini düşürmek ve bu 
tarz politika saltanatına son vermek ve rejimin 
kaderine ışık tutmak vatan için, millet için bir 
hayırdır, arkadaşlarım. (Bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, kendi partisi içe
risinde huzur ve ahengi sağlıyamıyan, şahsi ihti
raslarını tatmin edemiyen.... 

BAŞKAN — Şevki Bey şahsiyat yapmayın 
rica ederim. 

ŞEVKİ GÜLER (Devamla) — Şahsiyat yap
mıyorum, Reis Bey. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Af
yon'a resmî otomobil ile seyahat edenler var, 237 
sayılı Kanunun tatbikini rica ediyorum. 

ŞEVKİ GÜLER (Devamla) — Buraya inan
dığımız dâvaları müdafaa için gelmiş kimseleriz, 
yoksa şunun veya bunun kurulmuş plâkları gibi 
konuşacak kimseler değiliz biz. (Sağdan : «bravo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, biz de yeri gelince bir 
şeyler konuşturabilirdik, ama vakit çok kısadır. 
Ve mevzuumuz bu memleketin hayrınadır. Bu 
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memleketin rejim buhranından, Hükümet buh
ranından kurtarılmasıdır. Benim temennim odur 
ki; inşallah İkinci Karma Hükümet muvaffak 
olur, rejim veya Hükümet buhranı, diye bir şeyi 
bir daha görmeyiz, şu sen - ben kavgasına düş
meyiz, memlekete hayırlı hizmet etme çaresini 
ararız. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Orta sı
ralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi lehte söz istemiş olan 
arkadaşa s'öz vereceğim. 

Sıra Arif Ertunıga'da. 
, ABÎF ERTUNGA (izmir) — Saym Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
ikinci Koalisyon Hükümetinin Progra

mının müzakeresine ait konuşmamı bir tarafa 
•bırakarak, ondan çok daJha mühim gördüğüm, 
bugün "bu Mecliste horlatılmak istenen 'bir zih
niyetin tezahürüne cevap vermekle sözlerime 
başlıyacağım. 

Arkadaşlarım, 62 nci Birleşimde Tedbirler 
Kanununun konuşulması sırasında Millet Mec
lisinin tutanak dergisinde Bölükbaşı'nın yap
mış olduğu konuşmadan birkaç pasajı siz
lere okuyacağım : «Başkasının sırtından kur
ban kesmek bir (memleketin yarmiyle oyna
mak hakkını 'başkalarına vermek, 'bizim mü
dafaa edeceğimiz bir hürriyet anlayışı değil
dir. iyilik mi1 oluyor onlara, hayır arkadaş
lar. Bu allerji bir taraftan intikamcı cereyan
ların yarattığı allerji, bir taraftan ihtilâlci 
cereyanların rayattığı allerji devam ettikçe, 
Kayseri'de bulunanlara ihizmet edilmiyor, be
nim anlayışıma göre kötülük yapılıyor. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) Bırakınız, (bırakınız 
nisyana, îbu memleket 'bir an huzura kavuş
sun, hisler bir yatışsın, bu memlekette vic
dan sahipleri vardır. Geçmiş mücadelelerin 
yaralarını sarmayı samimiyetle istiyen insan
lar vardır. Onların iş görmelerine imkân ve
riniz.» 

işte arkadaşlar, Osman Bölükbaşı af mev
zuunda dört ay evvel dünya parlâmentolarının 
hiçbirinde görülmiyen siyasi bir karakter de
ğişikliği içinde o gün bunları söylemiş, bu
gün ise neler söylemiş bulunduklarının sizler 
şaJhidi olmuşsunuzdur. (Millet Partisi sırala
rından gürültüler.) Dinleyin. Hazmedemiyor 
muusnuz. Dinlemesini lütfen öğreniniz. 

Osman Bölükbaşı bu milletin C. H. P. zih
niyetinden çek çektiğini söylemiştir. C. H. P. 
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nin yapıcı ve yaratıcı zihniyeti, millete sayısız 
eserler vermiştir. Eserlerimiz ortadadır. 

Bölükbaşı'ya Meclis kürsüsünden ucuz kah
ramanlık yapmaya imkân: veren demokratik 
gelişme de C. H. P. nin eseridir. (Alkışlar.) 
Asıl bu milletin Ibunca çektiği çile ve belâ 
dün söylediğini bugün unutan ve inkâr eden 
samimiyetsiz politikacılar yüzündendir. 

Bu kürsü ucuz kahramanlıklara, havaya pa
la sallama hareketlerine vasıta edilmemelidir. 
Eski devirden kalma bayatlamış edebiyatın 
millet vi'cdanınında hiçjbir tesiri olmıyacaktır. 

Orduyu tahrik etmeme mevzuunda 'bakın 
dört ay evvel neler söylemiş : «Fakat arkadaş
lar haysiyetli olmak, şerefli olmak insanlara 
mesuliyetlerini, realiteleri unutturamaz. 

Biz orduyu hareketlerimizle siyasete çek
mezsek, üç beş muhteris, üç beş maceracı Türk 
ordusunu siyasetin çamuruna sokamaz.» 

Arkadaşlar, Bölükbaşı, C. H. P. yi silâhla
rın gölgesinde seçim kazanmakla suçlamak
tadır. Bu söz açık Ibir şekilde Türk Silâhlı Kuv
vetlerini itham etmektir. 

Çünkü, Türk Silâhlı Kuvvetleri1 gayrimeş-
ru bir idareye son verdikleri gün, yaptıkları 
şeref yeminine sadık kalarak 15 Ekimde dün
yanın en namuslu ve berrak seçimlerini Türk 
siyasi tarihine kazandırmıştır. 

Bu büyük ve şanlı müesseseyi, bir siyasi 
partiyi korumuş ve gölgesine almış olmak töh
metinden tenzih ederiz, ayrıca şerefli C. H. P. 
yede gölgelere sığınmak ayıbını yakıştırma
nın çok daJha ayıp ve pek çok ayıp olduğunu 
söylemek isteriz. 

Politikacılar kendilerini düştükleri aciz çu
kurundan kurtarmak için 'bu şerefli teşekkülü 
iftira batağına sürüklemeye çalışmasınlar. 
Çünkü Ibu gayret kendilerini batırmaktan 'baş
ka netice vermez. Gerçi bir gölgeye sığınma 
müşahede ediliyor, kokusu seziliyor; fakat o 
silâhların gölgesine sığınma değil, küçülmek 
suretiyle rey toplamak için, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin süngüleriyle devrilmiş olan, 
Kayseri'deki iktidar kalıntılarının gölgesine sı
ğınmadır. Hürmetlerimle (Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi aleyhte 
söz istiyenlerden sırası gelmiş olan Kadri Ero-
ğan'a söz veriyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Ne hakkında? 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Herkes bir

birleriyle münakaşa yapıyor, biz de bunları 
dinliyoruz. 

BAŞKAN — Size söz veremiyeeeğim. Çün
kü, usul Heyeti Umumiyenin kararına itkiran 
etmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Usulsüzlük 
yaptığınız hakkında konuşacaktım. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — 10 dakikada 
bu kadar konuşulur, İhsan Bey. Vaktim ol
saydı daiha da konuşacaktım. 

BAŞKAN — Buyurun Kadri Bey. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sayın Baş-

(kan, 'büyük milletimin hakiki mümessilleri muh
terem arkadaşlarım, 

Aziz milletimizin içerisinde bulunduğu gün
lük ve gelecekte ihtiyaçlarını, ıbirer birer ele 
alıp, ilmin tecrübenin ve imkânların müsaade
si nisbetinde süratle gidermek gayesini istihdaf 
etmesi lâzımgelen İkinci Koalisyon Hükümeti
nin programını inceliyoruz. 

Bu mevzuda, Hükümet olarak, milletvekil
leri olarak ne kadar çok bitaraflığa yer verir, 
politika oyunlarından kaçınırsak, memleket 
meselelerine ne kadar ciddiyetle eğilir ve haki
katleri ne kadar açıklığıyla vaz'eder, yaralara 
ne kadar cesaretle bıçak atmasını Ibilirsek, doğ
ru bildiğimiz memleket işlerini ne kadar sami
miyetle ve ciddiyetle serd ve müdafaa edersek 
dâvalarımızı o kadar çabuk ve emniyetle hallet
miş oluruz. 

İşte bendeniz görüşlerimi ıbu zaviyeden arz 
etmeye hazırlanırken Hükümet programında 
bu zihniyeti güdemediğimi tebarüz ettirerek 
sözlerime başlıyorum. 

Bizi hu kanaate sevk eden husus; progra
mın tamamiyle normal şartlar içerisinde kale
me alınmış olması hususiyle her çeşit münaka
şaların geride bırakıldığı yolundaki sarahat ve 
daha mühim telâkki ettiğimiz bir cihet de, 'mil
letin maddi gücünün yanında ondan çok daha 
kıymetli olan mânevi kudretine hiç yer veril
memiş bulunması ve hele 'bugün, ekmekten su-( 
dan da evvel dense caiz, millî huzura, millî 
birliğe kardeşliğe hiç temas edilmemiş bulun
ması yalnız dikkatimizi değil hayretimizi ve 
üzüntümüzü mucip olmuştur. 
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Şayet Birinci ve İkinci Hükümet tamamiyle 

birbirinden ayrı olsaydı, ıbelki Ibu kadar hay
rete düşmiyecektik. 

Aziz arkadaşlarım, bilirsiniz ki, Hükümet
ler, Hükümet reisinin ismiyle adlandırılır ve 
o nâma muvaffak olurdu olmazdı denir.. 

Birinci Koalisyon Hükümeti, İsmet Paşa 
Hükümetidir. İkinci Koalisyon Hükümeti de, 
İsmet Paşa Hükümetidir, programları aşağı -
yukarı aynıdır. O halde değişen mühim bir şey 
yoktur. Zira, baş aynı yalnız azalar değişmiş 
oluyor. Gerçi buradaki azalar da baş kadar 
mesuliyet taşımakta olup aynı kuddete sahib-
olabilirler. Şayet baştaki zihniyet değişirse, 
işte bütün iş buradadır. 

Evet, aziz arkadaşlarım, 
Birinci Koalisyon Hükümeti, milletçe bilin

mektedir ki, büyük fedakârlıklarla ve vatan-
perverane düşüncelerle kuruldu. Bunun sebebi 
vatanın, milletin içinde bulunduğu müşküllerin 
birer birer giderilmesi idi. 

Ne idi bu müşküller : Rejimi oturtmak. Ya
ni, parlâmento hâkimiyeti kurmak, Anayasa 
hâkimiyetini tesis, bozulmuş olan iktisadi dü
zeni yerine getirmek, müstacel işsizliği ve aç
lığı önlemek, normal emniyet ve asayiş düze
nini tesis, vatandaşı iş ve gücü ile huzur için
de bırakmak, en mühimi olarak da yakın ma
zide geçmiş olan siyasi mücadelelerin yarattığı 
millî huzursuzluğu gidermek, yaraları sarmak. 

«Bütün bu işleri yaparsa ancak İsmet Paşa 
yapar» telekkileriyle başlıyan bir propaganda 
ve inandırış için Birinci Koalisyon Hükümeti 
kuruldu. Ve kurulduktan sonra muvafık mu
halif hepsi, hattâ bu inanışta olmıyanlar da, 
Devletin ve milletin menfaatini burada göre
rek bu fikri destekledi. 

Ama muhterem arkadaşlarım, netice böyle 
çikmadı. Çarşıda, pazarda açık açık konuşul
masına, herkes tarafından ifade edilmesine, 
hattâ şahsan grup ikinci başkanı ve başkan ve
kili olarak ikazlarımıza rağmen Hükümetin 
dirayetsizliği, kudretsizliği yüzünden bir 22 
Şubat vekası zuhur etti. işsizler ve açlar ka
pımızı sardı ve çevirdi. Normal asayiş bir me
sele oldu. Dahiliye ve Devlet vekilleri Mardin'
de taşlandı. Millî huzursuzluk ise, azalmak 
şöyle dursun, Birkaç misli arttı. İktisadi ha
yatta en küçük bir ferahlık olmadı. 
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İşte bu Hükümet Reisi geliyor huzura, Bi

rinci Hükümetteki hatalarını itiraf şöyle dur
sun, bir cümle ile temasa dahi lüzum görmeden 
İkinci Hükümeti için güven oyu istiyor. Ben ev
velâ bu anlayışta samimiyet görmiyorum. 

Muhterem Hükümet başkanından evvelâ Bi
rinci Hükümetteki hatalarının İkinci Hükümet
te tekrar edilraiyeceğine dair sarih bir cevap 
bekliyorum. 

Eğer bugünkü Türk Devletinin idare tar
za demokrasi ise, bu idare de asıl olan millet 
çoğunluğunun arzusunun yerine getirilmesi Hü
kümetin vazifesi ise, eğer demokraside her şe
yin hakkı varsa, ve millî irade üstünde bir kuv
vet olamıyacağı Anayasanın âmir hükmü ise, 
milletin isteklerine kula/k vermeğe ve emirle
rini yerine getirmeğe mecburuz. Bundan kaçı-
nılamaz ve kaçmıldığı nisbette hüsranla, mu-
vaffakiyetşizlikle karşı karşıya olduğumuzu bil
mek lâzımdır. Hükümet ise «Ben ne istersem 
o olur» diyor, bu zihniyetle demokrasi ilerli-
yemez. 

Aziz arkadaşlarım, bakınız ibüyük milleti
miz ne diyor, neler istiyor: 

1. Yeter, artık bu tehditler, bu tahrikler, 
bıktık bu kaba kuvvet göz korkutmalariyle. Sus
turun bu baykuş seslerini, ey Meclis, Türk 
Parlâmentosunun hâkimiyetini tesis et, irade
sini hâkim kıl, sana emanet ettiğim Anayasa
yı bütün gücünle koru. 

2. Ey Hükümet işsizim, açım diyor. Tok 
insan açlığını ilândan şeref duymaz, derdime 
çare bul, ekmek istiyen yavrularıma el uzat 
diyor. 

3. Ey Hükümet, bilesin ki, Türkiye işi bo
zulmayan, durumu, sarsılmıyan kimse kalma
dı. İktisadi hayat altüst oldu. Yüzlerce ve bin
lerce iflâslar, felâketleri ilân ediyor, sen hâlâ 
dediğini demekle vakit geçiriyorsun. 

4. Hâve ediyor : Ey muhterem Hükümet 
günlük politika oyunlarından vazgeç. Partinin 
menfaatini benim menfaatimden üstün tutma. 
Sen hakka, halka hizmeti, adalet ve eşitliği şiar 
edin, ben senin kadrini kıymetini bilirim, hiz
metini Unutmam diyor. 

5. Ey partiler birbirinize girmeyin, kardeş 
olun, birbirinizi sevin, şayi ikmal edin biz de 
sizlerden örnek alalım, siz aksini yaparsanız biz 
daha berbat oluruz. Bunun acısını biz çekiyo
ruz, bari gocuklarımız çekmesin. 
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6. Vatan sathında huzur yok. Kardeşler 

birbirine taraf değil düşman oldu, her kim M 
bizi birbirimize yaklaştırır, kucaklaştınrsa onun 
kölesi olacağız. Zira her çeşit kötülük bundan 
doğar. Düşman bundan faydalanıyor. 

7. Ey Hükümet, korkma, evvel Allah son
ra bana dayan. Hiç mi tarih okumadın. Millî 
dâvalar milletle elele vererek giderilir. Bu her 
zaman böyle olagelmiştir. Demokrasilerde ise bu 
bir vazifedir. 

8. Millî ahlâk, ananevi faziletlerimiz yok 
oluyor. Çökeriyoruz, buna mâni ol diyor. 

BAŞKAN. — Sayın Kadri Eroğan, iki daki
kanız kaldı. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Senatoda, 
37 arkadaş konuşur. Burada 10 dakikada Hükü
met programı arz edilemez. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin kararıdır. 
KADRİ EROĞAN (Devamla) — Yüce He

yetin kararma hürmet ederim. Hiç olmazsa, mü
saade edin cümlemi tamamlıyayım. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, bu istekle
rin hangisini ret ve cerh etmek mümkün. İşte 
Hükümetin programında baş yeri alacak müs
tacel memleket meseleleri. Bunlar birer, birer 
bu kürsüden izah edilmeli. Yeni Hükümet bu 
problemleri nasıl vaz ve halledecektir? 

Son on altı yılı çok partili rejim olmak üze
re 40 yıldır ölmez Atatürk'ün kurduğu Cum
huriyetle idare edilen bu mukaddes memleket
te,, daha iyi yer bulmak için bir de ihtilâl ya
pıldı. İhtilâli yapanlar ve onun en büyük mü
messili Türk Silâhlı Kuvvetleri millet huzurun
da verdiği şeref sözünü tutarak - ki, ne kadar 
övülse azdır - tekrar demokrasiyi yepyeni bir 
Anayasa üe büyük millete armağan etti. Terte
miz bir seçimle millî iradeyi temsil eden mil
letin vekillerine emaneti teslim ederek de «Ben 
•artık «asli vazifeme dönüyorum, kışlaya çekili
yorum, Allah millet hizmetinde sizlere hayırlı 
hamleler nasibetsin» dedi1. 

Şimdiye kadar da, salahiyetlilerinden <bu 
anlayışın dışında bir anlayış demokratik niza
mın muhafaza babında gösterdiği hassasiyetten 
başka bir şey görmedik. 

Bu yeni rejimi milletine armağan edenler ve 
kuvvetler elbette ki muhafazasında herkesten 
çok hissesi olmak lâzımdır. 
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Ama şu cihet de bilinmelidir ki, Anayasa 

oylamaya sokulduktan sonra artık hiç kimse
nin inhisarında değildir ve yalnız Türk Milleti
nin malı olmuştur. Türk Ordusu, hattâ milletin 
emrinde olarak onun bekçisi ve en sadık mu
hafızıdır ve böyle olmaktadır. 

O halde aziz arkadaşlarım, 
Millet ve ordu olarak durum böyle olduğu

na göre bundan sonra hükümetler işe başlarken 
bu tereddüdü yüzde yüz ret değil, ispat ede
rek vazifeye başlamalıdır. Bütün düğümler bu
rada toplanmaktadır. 

Denecek ki, bu. memlekette erken kalkanın 
dilinde teşbih ettiği ikinci bir ihtilâl olmıyacak-
tır. Çünkü bunu millet istemiyor. Çünkü orta
da meşru bir nizam, çiçeği burnunda bir Ana-

\ yasa, henüz vazifeye başlamış bir Anayasa Mah
kemesi var. 

Millet olarak herkesin huzurunda hürmetle 
eğileceği ve severek itaat edeceği bir Anayasa 
rejimi onu muhafaza ve tatbikle mükellef bir 
parlâmento ve Hükümet var dedirtmeye mec
buruz. Ve milletin bütün mukadderatını bu an
layışa bağlamış bulunduğunu, bunun dışında 
her çeşit düşünce ve kaba kuvvetin milletçe 
karşısında olduğumuzu bağıra Ibağıra duyura
cağız. 

Kurtuluşumuz ıburadadır. Hükümet evvelâ 
normal rejimi getirmekle mükelleftir. Her dü
ğüm burada çözülecektir. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Üzerinde söz istiyenlerden sı
ra ismail Hakkı Yılanlıoğlu'nda. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo
nu) — Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzu
runuza sunulan İkinci Koalisyon Hükümetinin 
programı hakkındaki görüşlerimi arz etmeden 
önce birkaç hususu hüsnüniyet ve samimiyet 
çerçevesi içinde açıkça belirtmek isterim. Bir ke
re Birinci Koalisyonun bozulması sebepleri arasın
da ciddî ve mühim sebepler mevcudolup olmadı
ğı malûm değildir. Kabine Reisinin efkârı umu-
miyeyi tenvir ve tatmin etmeden çekilmesi ve 
buhran yaratmasını hiç doğru bulmadım. 

Muhterem arkadaşlarım;, bugün Hüküme
tiyle, Meclisiyle topyekûn milletçe sıkıntı ve hu
zursuzluk içinde bulunduğumuzu açıkça ifade 
etmek isterim. Bu durum karşısında milleti sev
diğini iddia edenlerin ve en tyaşta milletin vekâ-
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let şerefini taşıyanların çok hassas davranmaları 
namus ve şeref borcudur. Bu milleti sıkıntıdan 
ve huzursuzluktan kim kurtaracak arkadaşlar? 
Millet sıkıntı içinde ise bunun mesuliyeti kimin 
üzerindedir?. Düşünmeye lüzum yok: Bu mille
tin vebali de, vekâleti de her türlü mesuliyeti 
de milletvekillerinin üzerindedir. Mesuliyetini 
müdrik olan her arkadaşın her şeyin üstünde 
parti menfaatini değil, milletin menfaatini dü
şünmesi gerekir. Artık millet siyaset simsarla
rından bıkmıştır. Her hangi bir meseleyi istismar 
ederek şu veya bu şekilde şahıs ve zümre men
faati sağlamaya kalkışmak millete acımamak 
olur. Şerefli Türk Ordusu vazifesini müdrik bir 
şekilde kışlasına çekilmiş vazifesiyle meşguldür. 
Türk subayı artık siyasi şahısların dilinde ve 
elinde istismar edilmek istemiyor, Bir taraftan 
orduyu siyasetten uzak tutmak memleketteki 
tahriklere son vermek için Tedbirler Kanunu
nun müdafaasını yapanların sözleriyle fiilleri 
arasındaki tenakuzları görmekle üzüntü duy
maktayız. Milletin yükselmesini, huzur ve refa
ha kavuşmasını istiyorsak evvelâ birbirimizi sev
mesini bilmeliyiz. îcra organı olan ve bu Mecli
sin bünyesinden çıkan Hükümete rahat bir şe
kilde çalışma imkânı verelim ki, Meclisin de mil
letin de yüzü gülsün her hakikati dürüst ve sa
mimî bir şekilde açıklamak, derdi teşhis etmek, 
derdi ortadan kaldırmak demektir. Birinci Koa
lisyon Hükümeti iktisadi İstırabı dindirilmekle 
hiçbir müspet icraatta bulunamamış, bilâkis 
günden güne memleketi daha fazla bir itimat
sızlık ve endişe içinde bırakarak sükût etmiş 
gitmiştir. Yeni Hükümetin kurulmasına ve ek
seriyetle yeni simalarla karşılaşmamıza rağmen 
bizi eski Hükümeti âciz ve zaıflariyle hatırlat
maya sevk eden âmil sadece aynı kaynağın mev
cudiyeti değil, bilhassa onun programı olmuştur. 
Muvaffak olamıyan bir Hükümetin yeni prog
ramında âdeta muvaffak olmuş bir Hükümet gi
bi gösterilmek istenmesi, yerinde bir hareket ol
masa gerek. İkinci Koalisyon Hükümetinin prog
ramının milletin ıstıraplarına deva olacak şekil
de çok kuvvetli olması iktiza ederdi. Yalnız kuv
vetli değil, samimî, açık ve realiteye uygun ifa
delerin bulunması zaruri idi. Halbuki program
da yer alan halledilmiş gibi gösterilmek istenen 
bâzı hususlar üzerinde duracak olursak bu prog
ramın realiteye uygun olmadığı neticesine vara
biliriz. 
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Meselâ; (seçim sisteminde adalet ve seçimlerin 

güven içinde yürütülmesi dâvası halledilmiştir.) 
(idarenin tarafsızlığı ve haksız siyasi baskılardan 
masun olarak çalışması yolunda büyük mesafe 
alınmıştır.) (Radyo tek taraflı, propaganda va
sıtası değildir.) (Türkiye'de demokratik rejimin 
canlılığı ve yaşama gücü konusunda hiçbir tered
düde yer bırakmıyacak mesafeler alınmıştır.) 
işte benim bu mesafeye aklım ermedi. Ne ölçebil
dim ne görebildim. Bu mesele üzerinde biraz du
racak olursak; Birinci Koalisyon Hükümeti zama
nında bu mukaddes varlık ve müesseseler birçok 
neşriyat ve hareketlerle tecavüzlere uğramış ve 
bu ağır fiiller karşısında Hükümetin hiçbir ka
nuni müeyyideye baş vurmamış olması cidden 
hayret ve ıstırapla müşahede edilmiştir. Böyle 
bir durumda iktisadi hayatın canlanmasını bek
lemek huzur ve istikrardan bahsetmek tabiatiy-
le gülünç olurdu. 

Programda «Hükümetimiz aşırı sağcılık ve 
solculuk akınlarına karşı koyacaktır.» denilmek
te ise de, Birinci Koalisyon Hükümeti zamanın
da komünizmi kanun dışı sayan memleketlerde 
dahi yıkıcı faaliyetlerin bu derece arttığı görül
memiştir. Her varlık gibi Devletin de kendisine 
karşı girişilen bu tecavüzler muvacehesinde ka
yıtsız kaldığına dair tek misali her halde geçen 
Hükümetin idaresi teşkil eder. Her memlekette 
olduğu gibi Türkiye'de de hüsnüniyetle anarşi
nin hudutları kanunla çizilmiş olduğu halde Hü
kümetin bu tecavüzlere kayıtsız kalması bir 
türlü anlaşılamamıştır. Hükümetin aşın sol neş
riyat ve tahrikler karşısındaki müsamahasına 
mukabil bâzı milliyetçi veya siyasi tenkitçi ga
zeteler üzerinde mikroskopla tetkik yaparak suç 
aradığına dair dâvalar ise Hükümetin demokra
si anlayışında bir ölçüsüzlüğün içinde bulundu
ğuna delâlet eder. Bu ölçüsüzlük bizde prog
ramda aşın sağ ve sol hakkındaki maddenin ay
nı mânada tatbik edileceği endişesini uyandır
maktadır. Böylece kanunların sarahatine ve 
memleketin mânız kaldığı komünist tehlikesine 
rağmen aşın sol karşısında sıkı bir şekilde aşı
rı bir sağ tehlikesi var sayılmıştır. Komünizmin 
daima bir avuç çeteler tarafından milletleri esa
rete sürüklediği hakikati karşısında yeni Hükü
metin çok ciddî ve uyanık davranmasını temen
ni etmek vazifemiz olacaktır. 

Koalisyona iştirak eden partilerin evvelâ 
Hükümetin dışta ve içte kuvvetli olması için 
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partizan zihniyetten uzak bulunmalan şayanı ar
zudur. Bütün temennimiz Hükümetimizin uzun 
ömürlü olması ve memlekette mevcut huzursuz
luğu gidermesi ve rejimi yerleştirip kökleştir-
mesidir. Millî iradeye samimî olarak, uyarak ve 
memleketin ıstırapları karşısında her türlü feda
kârlığı göze alarak katıldığımız ikinci Koalisyon 
Hükümetine (şahsan partimiz inönü Başkanlı
ğında teşekkül edecek kabineye girmesine mu
halif olduğum halde) samimiyetlerinden emin 
bulunduğum C. K. M. P. si Meclis Grupunca 
verilen karara uyarak güven oyu vereceğimi arz 
ederken aynı şekilde hüsnüniyet ve vatanperver
liklerinden emin bulunduğum Adalet Partili arka
daşlarımın da beyaz oy vereceklerini kuvvetle 
ümidetmekteyim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, şimdi söz sı
rası lehte konuşmak için söz istiyenlerden Nadir 
Yavuzkan'mdır. 

(Okundu.) 
NADİR YAVÜZKAN (Burdur) —Muhterem 

arkadaşlanm, 
2 nci Karma Hükümet programı, memleketin 

karşısında bulunduğu meseleleri teker teker ele 
alarak samimiyetle kaleme alınmış, çalışma ar
zusu taşıyan iyi niyet mahsulü bir vesika mahiye
tindedir. 

Bilhassa iktisadi ve sosyal gelişmenin demok
ratik nizam içinde başarılacağını belirten hükü
met görüşü, yürekten desteklediğimiz bizimde ar
zumuzdur. 

Nazari bakımından beğendiğimiz programın 
bizim için mühim tarafı tatbikatı olacaktır. 

Zira, milletimizin ekonomik ve sosyal dertler 
yüzünden şiddetli ıstırap çekmekte olduğu devri
mizde yeni Hükümeti birçok zorluklar beklemek
tedir. 

Ezcümle, vatandaşlarımızın % 65 i cahil, millî 
istihsal düşük, tarım verimsiz, sanayi kendini 
kurtarmış değil, gizli ve aşikâr işsizlik mevcut, 
buna mukabil nüfus süratle çoğalmakta, medeni 
ihtiyaçlar artmakta, yıllık 560 milyon dolar itha
lât mecburiyetine ilâveten yılda 125 milyon dolar 
civarındaki dış borç taksidine mukabil ihracatı
mız ancak 325 milyon dolar raddesindedir. Yani 
millî ihtiyaçlardaki artış, millî gelirdeki artıştan 
daha süratli olmaktadır. 

Hulâsa dış yardım ve borçlarla yaşar durum
dayız. Bunlann yanında sosyal cereyanlar da hız
lanmaktadır. 
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Bu kadar çetin problemlerin mevcudolduğu 

memleketimizde siyasi huzurun da tam teessüs et
mediği nazarı itibara alınırsa yeni Hükümetin 
omuzladığı ağır yükü tahayyül etmek mümkün 
olur. 

Çok samimî arzularla işe başladığına inandı
ğım ikinci Karma Hükümetten benim dileğim, 
memleketin dertlerinin temellerine inerek akü ve 
ilim yoliyle iyi teşhise kıymet vermeleri doğru te
davi ve kurtuluş yolunu sarih olarak gösterme
leri, milletimizi topyekûn çalışmaya sevk edecek 
millî mücadele ruhunu doğurmalarıdır. 

[Memleketimizi istediğimiz vasıfta bir kalkın
maya götürecek en salim yolun, gerçekçi bir ha
yat görüşünü birinci plânda tutan, sağlam bir 
eğitim olduğunda hem fikir bulunmaktayız. 

Bu bakımdan programda eğitim dâvasının 
sosyal ve ekonomik gelişmeyi gerçekleştirecek ve
rimli bir yatırım telâkki edilmesinden memnun
luk duymaktayım. 

Eğitimin programdaki esaslar dâhilinde ele' 
alınması yanında, milletimizin büyük kütlesi 
olan köylümüzün çocuklarına, ilkokulda tanm 
bilgileri verilmesini ve daha çok taran okulları 
açılmasını zirai istihsalin artırılması yönünden 
ehemmiyetli ıgörmekteyim. 

Köylü ile en çok temasta olan köy öğretme
ninin köyün şartlarını, dertlerini ve ihtiyaçlarını 
bilecek vasıfta köye bağlı olması içinde tercihan 
köy çocuklarından yetiştirilmesini, köyde bulun
duğu müddetçe de maddi ve mânevi tatmin edil
mesini beklemekteyim. 

Programda, maddi imkânlardan yoksun öğ
rencilerimizin kabiliyetleri yönünde ve ölçüsünde 
öğrenim görmeleri için alınmış tedbirlerin geniş
letileceği ifade edilmektedir. 

Bu işin bir sosyal fonksiyonun süratle yerine 
getirilmesi yönünden, imkânları zorlıyarak hemen 
bu seneden tatbikini bekliyorum. 

Zirai sahada, yeni Hükümetin, millî istihsali 
artırmak için, dekar başına verimi artırmak fik
rini gayet yerinde buluyoruz. Geçmişte takibedjl-
miş olan daha çok sahanın tarıma açılması fikn, 
meraların tarla haline getirilmesi ile hayvancılı
ğın gerilemesine ve geniş ölçüde toprak aşınma
na sebebiyet vermişti. < 

1 nci Karma Hükümetin zirai istihsali artır
mak için suni, gübre fiyatlarını düşürmesi buna 
mukabil tahıl fiyatlarında teşvik edici fiyat artı* s 
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şma gitmesi, köylünün yüzünü çüldürecek yerin-
de bir tedbir olmuştur. 

Sulama, iyi tohumluk, damızlık fidan, gübre 
ve zirai araçların mâkûl fiyatlarla zamanında re
min edilmesini, zirai kredilerin istihsale matuf 
organizasyonunu, eski zirai kredilerin, müsait 
taksite bağlanılmasını zirai mahsullerin değer
lendirilmesini, ihraç pazarları bulunmasını, zi
raat teşkilâtının ataletten kurtarılmasını yeni 
Hükümetten ^eklemekteyim. 

Hayvancılığın, balıkçılık, arıcılık ve kümes 
hayvancılığının, ıslah ve veriminin artırılmasiyle, 
milletimize iyi ve bol besi maddeleri teminini bu 
sahada veteriner teşkilâtının çalışır hale getiril
mesini, iyi bir ihraç malı olan hayvanın canlı şe
kilde ihracındaki iptidailiği bırakıp et, kemik, 
kan, deri, tırnak, kıl olarak ayrı ayrı kıymetlen
dirilmesin! bekliyoruz, 

Orman tahribatının önlenmesi için* köylünün 
büyük sıkıntısı olan yakıt meselemiz acele ole 
alınmalı, geniş sahalar halindeki linyitlerimizden 
istifade yolu sağlanmalıdır. 

Halen yakıtlarımızın % 48 ini teşkil eden te
zeğin yakılmaktan kurtarılıp tarlaya atılma ça
resi de linyitlerden istifade ile mümkün olacak
tır. / 

Köy kalkınması, köylüye, boş geçen zamanla
rını değerlendirecek el sanatları öğretilmesi di
ğer iş ve çalışma sahaları temin edilerek köylü
nün munzam gelire kavuşması sağlanırsa, hem 
köyden şehire doğru geçim kaynakları aramak 
için yapılan akın durdurulmuş olacak, hem de 
geçim sıkıntısı yüzünden yapılan orman kat
liâmı önlenmiş olacaktır. Memleketin bu ehem
miyetli meselesi hal çarelerine kavuşturulmalı
dır. 

Türkiye ziraatin faaliyete geçen her maki-
nalı araç kargılığında açıkta kalacak insan gü
cüne geçimini sağlıyacak iş yeri hazırlanması 
mecburiyeti Hükümetin gözünden kaçmamalı
dır. Ticari krediler mevzunda, tüccarın, maddi 
varlığının tetkiki ve banka genel müdürlüğünün 
tasdiki ile açılmış kredisini, kendi imzası ile ve
ya gayrimenkul ipoteği mukabili kefilsiz kullan
ması sağlanarak, hem tüccar, tefecilerden kurta
rılmalı, hem de piyasada hareket sağlanmalıdır. 

Küçük esnaf ve sanatkârların yetiştirilmesi, 
kredi ve satış meseleleri organize edilmelidir, işçi 
ve iş veren münasebetlerini istismara meydan 
vermiyecek muvazeneli tedbirlere kavuşturmak, 
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bir kutupta patronu velinimet kabul eden anla
yışla diğer kutupta patronu sırtta geçinen tu
feyli kabul eden iki zıt zihniyet arasında, mem
leketimizin yüksek menfaatlerine ve demokratik 
Anayasamız nizamına uygun sosyal dengemizi 
kurmak, böylece memleketimizi çeşitli sosyal ce
reyanların tesirinden korumak yeni Hükümetin 
müstacel vazifelerinden birisidir. 

Biz, memleketimizin sosyal ve ekonomik kal
kınmasının birbirine destek bir çalışma düzeni 
içindeki özel teşebbüsle onun yetişemediği yerde 
Devlet teşebbüsü tarafından m> karma ekonomi 
ile elele sağlanacağına inanıyor, yeni Hükümetin 
programında da bu görüşlere sahibolmasmdan 
memnunluk duyuyoruz. Bugün, Devlet sektörü 
ve özel sektörde dağınık birçok imkânlar, mem
leket çapında serpilmiş bulunmaktadır. îyi bir 
sanayi-sayımı yapılarak bu bölük pürçük millî 
servetlerin koordinasyonu temin edilmelidir. 

Hükümet programında bulunmamakla bera
ber, yerini yurdunu bırakarak Anavatana gelmiş 
göçmenlerin haklı şikâyet konuları ile de alâka-
lanılacağı inancındayım. Bu sebeple özel teşeb
büsün gereken teşvik ve desteğe kavuşturulma-
siyle, Devletin büyük görevlerinin yanındaki, te
ferruatlı birçok memleket iş ve ihtiyaçlarını gi
dermeyi düşünür ve vazife görür hale getirilme
sini, özel teşebbüsün hamlesinden istifade pren
sibinin yerleştirilmesini, Devlete destek bir ça
lışma havasının doğurulmasını, yeni vergi refor
munda özel yatırımları teşvik edici tedbirler ge
tirilmesini, alınacak vergi tedbirleriyle özel yatı
rımların geri kalmış bölgelere doğru kaymasının 
temin edilmesini bekliyoruz. 

Muhtelif zamanlarda kurulmuş bu sanayi te
şekkülleri arasında iş birliği yapılırsa halen it
hal edilen birtakım sanayi mamulleri ve ihtiyaç 
maddelerinin memleket içinde karşılanacağına, 
hattâ tam randımanla çalıştırılabilirse ihracat 
yapılabileceğine inanıyorum. 

.Milletçe medeni yaşayış çevresine ulaşabil
mek için halen el sürülmemiş birçok tabiî ser
vetlerin işletilmesi yönünde bir seri ıslahat ve 
inkişaf tedbirleri alınması, bunun için de evvel
emirde israfı katiyetle önleyip, geçmiş devreler-
deki hatalardan ders alarak plânlı çalışmaya 
sarılmak, dar olan imkânlarımızı yerinde ve çok 
dikkatli kullanmak icabetmektedir. 

Devlet sektörünü yürütmek durumunda olan 
idare kadrosuna halen tatbik edilen ücret siste

mi, bu kadroyu daha verimli çalışmaya, düşünce 
mahsullerini artırmaya, yaratıcı olmaya teşvik 
edici istikamette değildir. 

Bu kadroyu çalışması ve çıkardığı iş ile mü
tenasip ücret ve imkânlara kavuşturmak sure
tiyle, Devlet sektöründe verimi artıracak bir sis
temin tatbik edilmesini yeni Hükümetten bekli
yoruz. 

îdari reform ve uzun zamandır lâfı edilen 
personel meselelerini bir an evvel ele alarak Dev
let mekanizmasına süratli çalışma temin edilme
sini, idarecilere, görevlerinin, görüşlerinin ve 
kararlarının icabettirdiği mesuliyeti taşımak ce
saretinin kazandırılmasını, kırtasiyecilik ve 
brokrasinin azaltılmasını istiyoruz. l 

Vatandaşlarımıza, imkânlarımız ve ihtiyaçla
rımızla iktisadi durumumuzun nerede olduğu, fe
dakârlık ve kazançlarımızın ne olacağı, samimi
yetle anlatılmalı, faaliyetimizin nasıl olması 
icabettiği ilmî olarak ortaya konulmalı, böylece 
imkânların kalmadığı sanılan zamanlarda muci
zeler yaratmakta büyük kabiliyetler göstermiş 
olan aziz Türk Milletine millî birlik içinde çalış
ma ruh ve heyecan gösterme fırsatı verilmelidir. 

Zira, Devletin içinde bulunduğu zemini bil-
miyen bir millet veya milletin içinde bulunduğu 
şartları göremiyen bir Devlet olarak çalışmalar
dan müspet çıktığı şimdiye kadar görülmemiş
tir. 

Tarihî tecrübeleri ile îsmet İnönü'nün b&x 
şında bulunduğu % nci Karma Hükümetten mil
let ve Devlet olarak karşılıklı bağların kuvvet
lendirilmesini, Devletin adalet ölçüleri içeri
sinde vatandaşları birîbirine bağlayıcı olma
sını vicdanlarda tereddüt uyandıracak tasarruf
lardan kaçmilmasım, partizanlıktan şiddetle 
sakınılmasın!, hizmetlerin adalet ve ihtiyaç 
ölçüleri içinde tevziini, vatandaşlara siyasi 
görüşleri dışında eşit şans ile imkânlar kar
şısında bulunma hakkı verilmesini, hulâsa Dev
let ve millet olarak iş birlisini yaratacak mâne
vi zeminin yaratılmasını istiyoruz. îşmet Paşa
yı, Hükümeti ile birlikte ileri bir örnek verme 
bir usul koyma, iyi ve düzenli bir teamül yer
leştirme vazifesi ile karşı karşıya 'görmekte
yim. Bunun başarılacağına da inanıyorum. 

'Memleketin içerisinde bulunduğu ekonomik 
ve sosyal meselelerin azametini buna mukabil 
imkânlarımızın darlığını biraz evvel ifade et
tim. Fakat bâzan öyle hizmetler görülmüş-
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tür ki, hizmeti meydana getirenler, hizmetin 
yapılması imkânsız sanıldığı zamanda başarıya 
ulaşacak çalışma seyri ve yaratıcı kabiliyet gös
termişlerdir. Biz, yeni Hükümetten zor, hattâ 
imkânsız kabul edilmekte bulunan birçok 
meseleyi, böyle bir çalışma seyri ile, 27 Mayısın 
getirdiği demokratik rejimin serbest düşünce 
ve geniş hürriyet havası içinde halletmelerini 
bekliyoruz. Başka ümitlere bel bağlıyanlara 
demokratik rejimin en büyük imkân ve en iyi 
yol olduğunu göstermelidirler. îşçi alımı ve 
memur tâyinlerinde îş ve îşçi Bulma Kurumu 
ile imtihan açma usullerinden istifade yolunun dı
şına katiyetle çıkılmama! i, umumi ahlâkı bozma 
istidadı gösteren tavassutsuz ve torpilsiz adam 
almıyor havasının kalkması temin edilmelidir. 

Nispî sistem içerisinde, iktidarda bulun
mak için çok müsait fırsatlar bulan siyasi parti
lerin de, bugün iktidarda bulunanın yarın mu
halefette, bugün muhalefette bulunanın yarın 
iktidarda olabileceğini hesaba katarak, bulun
dukları iktidar veya muhalefet sandalyelerinin 
icabettirdiği ciddiyet içinde aralarında medeni 
temas vasatı kurarak iyi niyetle vazife görecek
lerine olan inancımızı muhafaza edebilmek ar
zusu içerisindeyim. 

Ayrıca nispî sistemin, ekseriyet sisteminde 
olduğu gibi uzun süreli iktidarlara meydan ver
memesi, uzun iktidar ve muhalefet yılları içinde 
partiler, dolayısiyle partililer arasında doğan 
derin siyasi küskünlüklerin gittikçe azalmasına 
bojylece siyasi huzurun teessüs etmesine yardım 
etmekte olduğu da bir hakikattir. 

Bu arada nispî sistemin birçok faydaları ya
nında bünyesi icabı olan Hükümet buhranlarının 
normal görülmesi yeterliğinin Devlet teşkilâtı 
ve vatandaşlara kazandırılmasını, buhran esna
sında Devlet mekanizmasının normal işleyişine 
devam etmesi alışkanlığının yerleştirilmesini 
yeni Hükümetten bekliyor. 

Dört ortaklı koalisyon Hükümetinde hizmet 
yerlerinde bulmak fırsatını elde etmiş siyasiler; 
çok 'şikâyet ettiğimiz çok acısını çektiğimiz, 
siyasi görüşlerle adam almak veya atmak ye
rine, kanun ve millet emrinde kalacak ehil ve 
lâyık elemanları vazifeye çağırarak, ihtisasa 
kıymet vermek memleketseverliğini teşkilâtla
rında göstermelidirler. 

Karakter ve faziletli oluşun değeri bilin
meli, karakter ve fazilet imtihanı verenler aran-
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malı, akıl ve vicdanının sesine uyduğu için 
zulüm ve kahra uğramış, adaletsizlik görmüş 
olanlar haklarına sahip kılınmalıdırlar. Sırası 
gelmişken müsamahanıza güvenerek ifade ede
ceğim siyasi partiler, bir partiye girişin dar, 
şahsi menfaat ölçüleri içinde olmıyacağını; fikir 
yapılarında millî menfaatler görülerek, tüzük 
ve programa inanılarak girilmesi lâzımgeldi-
ğini bunu bilmeyen vatandaşlara kazandıra
cak istikamette davranmalıdırlar. 

Demokrasilerde 'büyük bir kuvvet olan ba
sının, bu büyük kuvvet oluşun asaletine, ve ba
sın ahlâk yasasına uygun faaliyetler içinde 
kalmalarını beklemeyi demokrasimizin ve mil
lî menfaatlerimizin istikbali için lüzumlu telâk
ki. ediyorum. 

tsmet tnönü başkanlığındaki tkinci Koalis
yon Hükümetinin milletimiz için mutlu olma
sını yürekten temenni eder hayırlı başarılar 
diler. Yüksek Meclise en derin hürmetlerimi 
sunarım. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
hir takrir gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Eeisliğine 
Yeni Hükümet programı hakkında parti 

grupları, sözcüleri görüşlerini açıklamışlar, şahıs
lar adma söz alan milletvekilleri de gerekli hu
susla temas etmişler ve durum aydınlanmıştır. 
Müzakerelerin kifayetini saygılarımla arz ede
rim. 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

CİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Takrir 
aleyhinde söz istiyorum. 

ıBÂŞKAN — Aleyhte Cihat Bilgehan. (Aleyh
te söz istiyoruz, sesleri) Efendim, aleyhte ancak 
•bir kişiye söz verilebilir. 

CİHAT BÎLG-EHAN (Balıkesir) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bendeniz kifayeti mü
zakerenin aleyhinde konuşmak istiyorum. 

îlk Karma Hükümet kurulduğu zaman Sayın 
Başbakan tsmet tnönü, Hükümet programı Anaya
sa mucibince Senatoda okunduğu zaman, «Ben 
sizin irşatlarınıza muhtacım» demekle bu arka
daşlarımızın da, Anayasamızda böyle bir hüküm 
olmamasına rağmen fikirlerini almak gibi iyi lûr 
yola girmişti. 
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ıBu îkinci Hükümet de aynı yola tevessül et

miş ve günlerce bu husus Senatoda görüşülmüş
tür. 

öyle tahmin ederim ki, bir müddet sonra, 
Meclis tatile girmek durumunda olacaktır. Hü
kümet tahmin ederim ki, kıymetli arkadaşlarımı
zın tenvir edici, ikaz edici irşatlarına muhtaçtır. 
Binaenaleyh, her arkadaşa on dakikalık bir me
hil verilmek suretiyle bâzı arkadaşlarımızın yazılı 
konuşmalarını komik bir hale sokan bir durum 
kabul edildikten sonra, bir de kifayeti müzakere 
takririnin kabul edilmesi, zannederim ki, Yüksek 
Meclisin müteamel âdetlerine, ananelerine aykırı 
olacaktır. Binaenaleyh, müzakereler müsaade bu
yurun, devam etsin. Böylece, memleket meseleleri 
ayrı ayrı dile gelmek suretiyle hem biz, hem de 
ihtiyacı varsa Hükümet tenevvür eder. Aynı za
manda, bir müddet sonra tatile gireceğimize göre, 
Meclisin murakabesinden bir müddet için azade 
kalacak olan Hükümete bâzı telmihlerde ve bâzı 
ikazlarda bulunulması memleketin lehinde olu?. 

Bu itibarla, kifayeti müzakere aleyhinde oy 
kullanmanızı rica eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Şimdi sıra aleyhte söz alanlardan Nihat Kiir-
şat'indir. 

NİHAT KÜRŞAT (izmir) — Millet Meclisi
nin değerli azaları, muhterem arkadaşlarım; 

Hükümet programı üzerinde açılan müzake
reler dolayısiyle bendenizi söz almaya sevk eden 
başlıca âmil, programda müşahede ettiğim bir 
noksanlığa işaret etmektir. Bu vesileyle duydu
ğum üzüntüyü de ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, îkinci Koalisyon Hü
kümetinin programını birinci satırından son-ke
limesine kadar okuyup tetkik ettikten sonra bir 
nokta üzerindeki kanaatimi şu şekilde ifade et
mekteki. kendimi alamıyorum : Türk parlâmento
larına arz edilmiş, gelmiş, geçmiş Hükümet prog
ramı bakımından hiçbirisi bugünkü Koalisyon 
Hükümetinin beyannamesi kadar matbuatın dert 
ve meselelerine lakayt kalmamış, onlara bigâne 
davranmamıştır. 

Filhakika müzakere edilmekte bulunan mez
kûr programda basından sadece dört kelime ile 
bahsedilmektedir. Bu dört kelimelik ibare şudur: 
«Basın hüriyeti teminat altındadır.» 
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Aziz arkadaşlarım, Anayasamızda temin edil

miş bir hakkın Hükümet tarafından bu şekilde 
beyanı şayanı şükran ise de; tatbikatta kanan 
metinlerinde yazılı hakları tanımak suretiyle mat
buat hürriyetinin tahakkuk ettirilemiyeceği aşi
kâr bulunmaktadır. 

Bu itibarla Anayasamızın bir tek maddesini 
zikretmek suretiyle bir Hükümetin basın hürri
yetini temin edeceğine ve matbuatın dertlerine 
çare bulacağına inanmak biraz güçtür. 

Demokratik bir nizam içinde işbaşına gelerek 
icraatta bulunacak bir iktidarın aynı nizamın 
vazgeçilmez unsuru olan ve kendi çalışma ve gay
retlerinin hem destekleyicisi, hem de denetleyicisi 
hüviyetinde bulunan bir müessesenin dert ve ih
tiyaçları üzerine eğilmemiş bulunmasında hazin 
bir tenakuz vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, matbuat müesesesi 
gerek teşkilât, teknik ve fikir gerekse kadroları 
itibariyle bizim iftihar edeceğimiz bir seviyeye 
ulaşmıştır. Ancak, bu inkişafın süratle bir niza
ma bağlanması gereken dert ve meseleleri de be
raberinde getirmiştir. 

Maddi ve hukuki esaslar ihtiva eden bu me-
meselelerin halli için son zamanlarda ortaya 
konulan mevzuat ve, tatbikat işleri karıştırmak
tan ileriye gidememiştir. 

Basın âleminde çalışan fikir adamlarına sos
yal haklarını korumak için çıkarılmış olan ka
nunlar ve kararnameler iş verene adilâne olmı-
yan mükellefiyetler yüklediği gilbi 'bizatihi fi
kir işçilerinin menfaatlerini köstekleyici anor
mal durumlar yaratmıştır. Bu mevzudaki şikâ
yetler basın camiasını şiddetli bir surette ra
hatsız eder ve son toplanan Çalışma Meclisi 
buna ait tedbir ve kararlar düşünmüş iken Hü
kümetin bunlardan habersiz görülmesi hoş gö
rülür 'bir hata değildir. 

Millî Birlik Komitesi idaresi tarafından Ku
rucu Mecliste tetkik ve müzakere edilmeden 
alelacele çıkarılan 212 sayılı Kanun gibi Basın 
ilân Kurumu Kanunu şikâyetleri mucibolmak-
tadır. Basını sosyal ve malî bakımdan yakînen 
alâkadar eden hu kanunla kurulu müessese iyi 
işlememekte, Anayasaya aykırı hüküm ve ta
sarruflarla bir kısım matbuat üzerinde baskı 
yapmakta, kaza organı gibi hareket ederek ga
zetecileri para cezalarına çarptırmaktadır. 

Aynı Kuruma tanınan inhisar hakları iç ve 
dış ilân piyasasını baltalamakta, böylelikle ga-
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zetelerirnizi ilândan mahrum etmekle kalmıya-
rak memleketimizi döviz kaybına uğratmakta
dır. Hükümetin bu gibi mevzuat ve tatbikatı 
hakkında görüşlerini programda bulmak ister
dik. 

Muhterem arkadaşlarım, basın müesseseleri
nin bugün büyük sıkıntılar içinde bulundukla
rı ve yıkıntıya müncer olabilecek malî krizler1 

geçirdikleri bir vakıadır. Her hangi bir sanayi 
kolunda doğan buhranı bütün vehametiyle sü
tunlarında dile getirebilen matbuat kendi sı
kıntılarına ait meseleleri pek tabiî yazanı amak-
ta umumi efkârda durumu muhkem ve kârlı 
oldu mı zehabı uyanmaktadır. Böyledir diye 
Hükümetin de buna bigâne davranması ieabet-
mez. 

Bugün matbuatın belli başlı iptidai maddesi 
olan kâğıt mubayaa edilmesi şöyle dursun, 
dünyanın hiçbir memleketliyle mukayese edile-
miyecek derecede Devlet inhisarı neticesi paha
lıya malolmaktadır. Yıllar yılı gazetelerin sır
tından kâr suğhyan Devlet, bugün dünya fi
yatlarının artması karşısında ithalâtı serbest 
bıraktırmak istemekle mürekkep ve diğer mal
zeme yabancı memleketlerin aksine gümrük ve 
di^er resim muafiyetlerinden mahrum olduğu 
cihetle yüksek fiyatla ithal edilmekte ve gaze
telere ağır mükellefiyetler yüklemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, matbuatın müsama
hanıza güvenerek kısaca temas ettiğim bu ağır 
maddi sıkıntıların yanında ve belki bunlardan 
daha mühim olarak Matbuat Kanunundan ve 
hususiyle Tedbirler Kanunundan doğan dert ve 
ıstıranlarının üzerine eğilmemiş bulunan yeni 
Hükümpt beyannamesini kifayetsiz bulmakta 
haklı olduğumuzu düşünmekteyiz. Bizim bu dü
şüncemi,?;. su bakımdan da haklı görülmelilir. 

Bugünkü koalisyon uzun süren bir iktidar 
karşısında yıllar yılı mücadele etmiş bir muhale
fetler toplulıifhıdur. Bu itibarla bu eski ve yıl
lanmış muhalefetlerin iktidara gelir gelmez 
Yüksek Meclise sunacakları programlarında 
muhalefet yıllarında matbuata va'dettikleri ta
hakkuk ettirecek bir ruhun işareti ve teminatı
na yer vermeleri beklenirdi. 

Matbuat hakkında ki düşünce ve tasavvur
ları muhalefette ve iktidarda iken başka baş
ka kalıplara dökülen politikacıların matbuata 
plan samimiyetlerine inanmak kolay olmıyacak-
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tır. Bugünlerin hâdisesi olması dolayısiyle şu
nu ifade edeibüiriz : 

Bir iktidar gazetesinin neşriyat müdürü Av-
rapa ve Paris'te resmen gezintiye çıkmışken t>ir 
muhalif gazetenin mesul müdürleri hapisanede 
yatmaktadırlar. Tesadüfi de olsa bu iki hâdise
nin yanyana gelmesi muhalefette yürütülmekte 
bulunan basın politikası için menfi (bir not ola
rak tezahür etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle söz
lerime kısa bir hulâsa ile son vermek istiyorum. 
Matbuatı türlü dert ve sıkıntılar içinde bulu
nan bir memlekette icrayı hükümet edecek olan 
bil- iktidarın kendisi de rahat çalışamıyacak ve 
hele programlarda görüleceği gibi basma sırt 
çevirmekle en mühim istinatlarından Tjirincisini 
farkında olmadan çökertecektir. Benim bu ba
kımdan bir milletvekili olarak kısaca arz etti
ğim mülâhazaların doğurduğu vicdani kanaatle 
Hükümet programına karşı reyimi menfi olarak 
kullanacağımı beyan ederek Yüksek Huzuru
nuzdan ayrılırım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası, üzerinde konuş
mak üzere söz istiyen arkadaşlarımızdan Sami 
öztürk'ündür. (Gürültüler.) 

Nihat Bey, karşılıklı konuşmıyalım lütfen... 
SAMİ ÖZTÜRK (Muş) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, 
Hükümet Programında geniş yer bulmuş 

olan dâvaların bâzıları hakkında, fikirlerir 
mi, temenni ve ikaz mahiyetinde arz etmekte, 
fayda olur düşüncesi ile, huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Programda tebarüz ettirildiği gibi, tahak
kuk ettirilmek çabasında bulunulan husus, 
rejimin istikrara kavuşturulması ile Türki
ye'yi ağır gelişme durumundan kurtaracak 
iktisadi, içtimai ve kültürel problemlerin, hür 
nizam içerisinde süratle ve plânlı olarak ger
çekleştirilmesi keyfiyetidir. 

Demokratik düzenle ilgili tartışma mev
zularının geride kaldığı, ve birçok ana mües
seselerin gerçekleştiği bir hakikattir. Bugün 
ise demokratik düzenle ilgili tartışma ve 
müesseselerin teşekkülü esnasında, ikinci plân
da kalmak talihsizliğine uğramış, iktisadi, 
içtimai ve kültürel meseleler, memleketteki 
çeşitli istihaleler neticesi, rejimin kaderi ile 
alâkalı bir durum arz eder istidatta görül
mektedir. 
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Demokratik düzen içerisinde plânlı ve sü

ratli kalkınma dâvası karşısında, Türkiye'yi 
içinde 'bulunduğu güç gelişme durumundan 
kurtarıp, muasır medeniyet seviyesine ulaş
tıracak hızı temin edecek reformların, kısa va
deli ve dar görüşlü kısır parti mülâhazaları 
ile, tahakkuk ettirilemiyeceği iddiaları varit
tir. 

İkinci fikre temayül istidadında olanlar 
arasında, samimî olarak memleketin kalkınma
sı arzusunda bulunanlar olabileceği gibi, 
içinde bulunulan ağır şartlar 'muvacehesinde, 
hassasiyet arz eden meseleleri tahrik vasıtası 
yapmak suretiyle memlekette yıkıcı gayretler 
sarf eden karanlık emellilerin bulunduğu 
da, nazarı dikkatten uzak tutulmıyacak bir 
husus olsa gerektir. 

Bu fikrin demokratik düzenin vazgeçilmez 
unsurları olduğu, halk oyu ile kabul edilen 
yeni Anayasamızda yer almış, siyasi partile
rimizin, memle'kete hizmet yolunda aynı va
tanın ve milletin evlâtları olarak, seviyeli 
bir rekabet zihniyetine, tam nıânasiyle ulaşa
mamış, iktidara gelmok düşüncesi ile oy temini 
hususunda yıpratıcı, ayırıcı, zararlı çekişme
lere yol açıcı taktikleri kullanma anlayışına is
tin adettirilm ekte olduğu söylenebilir. 

Siyasi partilerimiz arasındaki münasebet
lerin salim ölçülerde yürümesine önem ve
rilmesi, vatandaşa huzur ve güven sağlıyıcı 
tabiatta olması için gayret sarfı hususunun, 
programda vuzuhla yer almış olmasını mem
nunlukla karşılamaktayım. Memlekette, sü
kûn ve istikrarın teessüs edip, hayırlı bir ge
leceğe emniyetle ilerlemesini önleyici, Devlet 
otoritesini zaıfa düşürücü, istilâcı zihniye
tin, tuzak yemi olarak kullanılan, bir ideoloji 
taraftarlarınca bölücü, ayırıcı, yılkıcı kardeşi 
kardeşe düşman edici milletin ve Devletin var 
olma dayanağı olan içtimai düzen ile mües
seseleri yıpratıcı ve tahrik edici, hulâsa mem
leketi anarşiye götürücü istikamelerde tevali 
eden menfi faaliyetlerini, bertaraf etmek husu
sunda, Hükümetten olumlu ve enerjik gay
retler ümit ve temenni etmek lüzumuna inanı
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, demokratik rejim 
içerisinde süratli ve plânlı kalkınma dâvası
nın gerekli önemle Hükümet Programında 
yer almasını memnuniyetle karşılarken; hızlı 
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kalkınmanın ıslahat kanunlarının süratle Mec
lise getirilip çıkarılmasına ve tatbik sahası
na konmasına bağlı olduğunu ve bilhassa sü
rat faktörüne de plân faktörü kadar önem ve
rilmesi lâzrmgeldi'ğini işarette zaruret hisset
mekteyim. 

Memlekette gelişme ve yerleşme yoluna gir
miş bulunan plânlı ve hızlı kalkınma mev
zuunda, pilot bölge olarak intihabedilen vilâ
yette yapılması lâzımgelen hususların ağır git
me temayülünde olduğu kanaatiyle bir iki nok
taya temas etmek mevcuriyetindeyim. 222 sa
vıl! ilk öğretim ve eğitim, 224 sayılı sağlık 
hizmetlerinin sosyalizasyonu, 4481 sayılı Ziraat 
öğretmeninin köylere teşmili kanunları, 1961 yı
lında çıkmış, gerekli tahsisat ayrılmış, plân1 ar 
hazırlanmış bulunmasına, kılavuz veya pilot böl
ge tesbit edilerek, faaliyete başlama ve tatbikat
tan elde edilecek neticelere göre yurdun diğer 
kısımlarına teşmili tarihleri kanunla tesbit e r i 
miş bulunmasına, gerek basında ve gerek efkârı 
umumiyede yaygın yer bulmuş olmasına rağmen 
bugüne kadar yapılan faaliyetlerin 22 Mayıs 
1962 de yer tesbiti ve rapor hazırlamak maksa-
diyle bir heyetin gidip gelmesi ve birkaç gün ev
vel bir miktar hemşirenin gönderilmesinden :ba-
ret kaldığını, 1962 senesinde yalnız istimlâklerin 
yapılması ile iktifa edileceğinin ifade edildiğ;ni, 
ilk tesbit edilen ücret ve tazminatlarla istekli per
sonel miktarı yüksek olduğu halde, bilâhara ihti
sas, seyyar hizmet ve mahrumiyet tazminatların
dan sarfınazar edilmesi üzerine hemen, hemen hiç 
denecek kadar az istekli kaldığını, bölgenin ik
lim şartları nazarı itibara alındığı takdirde bu se
nenin boş geçme istidadında olduğunu ve bu tu
tumun memleketin içinde bulunduğu şartların 
icabı olan süratli kalkınma zihniyeti ile kabili 
telif olamıyacağını bir misal olur düşüncesiyle 
işaret etmek isterim. Programda geniş yer bulan 
ıslahat kanunlarının gecikmeye meydan verme
den Meclise şevki, çıkarılıp tatbik sahasına kona 
rak "müspet neticelere yöneltilmesinin büyük millî 
faydaları yanında bilhassa demokratik düzen 
içinde kalkınmanın tahakkuk ettirilemiyeceği 
fikrine mütemayil zihinlerdeki endişeyi bertaraf 
edeceğini, memleketi anarşiye götürücü istika
mette tahrik ve istismar vasıtası yapanları da ser
mayesiz bırakacağını belirtirken, memleket men
faatleri istikametindeki gayretlerin arzu edilen 
plân gereğince ve zamanında müspet neticeye vâ-
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sil olabilmesinin her şeyden evvel, vatan ve mil
letin içinde bulunduğu şartları müdrik kırtasiye
ci ve idarei maslahatçı zihniyetten uzak, idealist 
dinamik, vatanperver bir idareci kadrosu ile ka
bil olacağını işarette de, fayda mülâhaza etmekte
yim. 

Reformlar, sağlık hizmetlerini sosyalizasyo
nu, pilot bölge, hızlı kalkınma sloganlarının aza
meti yanında yavaş hareket ve «gecikmenin, plân
lı kalkınma zihniyetini dejenere etme tehlikesini 
doğurabileceğini Hükümetin nazarı dikkatine arz 
etmeyi, ifası önemli bir vazife telâkki ediyorum. 

Memleketin istikrar içinde mesut bir istikbale 
yönelmesi hususunda büyük önemi haiz faktörlere 
ıgeniş yer verilen Hükümet programının, menden 
ketin hayrına başarıya ulaşmasını kalben temen
ni ederken, muhterem Heyetinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası, lehte söz iste
miş olan arkadaşlardan Fahir Giritlioğlu'nün
dür. Buyurun, Fahir Bey. 

FAHÎR GtRİTLlOĞLU (Edirne) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri. 15 Ekim seçimle
rinden sonra demokratik hedefe ulaşmak uğrun
da oldukça ehemmiyetli mesafeleri geçerek ve 
ihtilâl sonrası rejimin çeşitli güçlüklerini yene
rek bugün 5 Temmuz 1962 tarihinde 2 nolu Ko
alisyon Hükümetinin programının mesut müza
keresini idrak etmiş bulunuyoruz. 

Müzakeresini yaptığımız Hükümet programı; 
memleketin siyasi, hukuki ve iktisadi tablosunu 
gözlerimizin önüne en ince teferruatına kadar 
sermiş bulunmaktadır. 

2 nci koalisj^on denemesinin başarı kazan
ması, bir mânada demokrasi rejimimizin zafere 
erişmesi demektir. 

Üç parti grupû ve bağımsız grup arasında 
2 nci koalisyonun sağlanabilmiş olmasiyle mem
leketimiz sahipsiz olmaktan ve âdeta mukadde
ratı sokağa terk edilmiş bulunmaktan kurtarıl
mıştır. 

ikinci Koalisyon Hükümetinin programında 
getirilen büyük yenilikleri zaman tahdidi dolayı-
siyle etraflıca inceliyemiyeceğim. 

Grupumuz adına konuşan Sayın öktem'in 
beyanları benimsediğim fikirlerdir. 

Bâzı temas edilmiyen noktalara kısaca işaretle 
yetineceğim. 

Devletçilik ve özel teşebbüs, programın çok 
önem taşıyan bir noktası olmuştur. 
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Devletçilik prensibi ve özel teşebbüs fikri 

ayrı ayrı olarak hem savunulmuş ve hem de bir
birine zıt gibi gözüken bu iki iktisadi görüşün 
mükemmel bir teklifi yapılmıştır. 

Karma Hükümetin bir kanadını teşkil eden 
C. H. P. Devletçiliği temsil etmektedir. 

C. H. Partisinin devletçiliği : Doktrinci, 
dogmatik bir sosyalizm değildir. Yıllarca devam 
eden harbler ve asırlarca süren kötü idare neti
cesinde sermayesi harabolan memleketimize ser
maye bulmak, sanattan mahrum olan milletimize 
sanatkâr yetiştirmek ve teknik mahrumiyetimizi 
gidermek için gereken fabrikaları tesis etmek 
için önce Devletin işe başlaması icabediyordu. 

Bizim devletçiliğimiz böyle bir zaruretten 
doğmuştur. 

İktisadi gelişme halindeki bir memleketin 
gerçeklerinden doğan devletçiliğimiz, özel teşeb
büsün yaratıcı gücünü ve Devletin iktisadi kal
kınmadaki zaruri rolünü telif eden bir görüştür. 

Programda özel teşebbüs ve devletçilik pren
sipleri birbirini reddetmiyecek hudutlarla sınır
landırılmış ve bu iki müessese Hükümet progra
mında, mükemmelce telif edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Biz; Meclis ve partiler olarak, Büyük Mecli

sin her sahada üstün kudretini hâkim kılarsak 
Anayasamızın ilkelerini ve hükümlerini muha
fazada titizlik gösterirsek. 

Hulâsa : Memleket hizmetinde partiler ola
rak medeni münasebetler ananesini süratle yer-
leştirebilirsek : 

Hükümet icraatının o nisbette verimi artırıl
mış bulunacaktır. 

Bugüne kadar olan kısır politik çekişmelerin 
geniş vatandaş kütlesi üzerinde çok menfi tesir
leri olmuştur. 

Türkiye'de çok partili rejimin işliyemiyeceği 
yolundaki menfi ve yıkıcı telkinleri birbirimize 
yaptıkça : Geniş vatandaş kütlesi ve hususi ile iş 
hayatı kararsızlık içinde kalmaktadır. 

Bugün saat gibi işliycn bir bütçemiz olduğu 
ve büt'çe istikrarı ile muvazenesi en mükemmel 
şekilde sağlandığı halde : Maalesef menfi telkin
ler marazi ve arızi etkiler siyaset ve iş hayatı
mızda tesirini göstermiştir. 

Bunun neticesi olarak bugün vatandaş işsiz
dir, parasızdır, alış veriş durmuş. Küçük sana
yicinin iki eli yakasında kalmış. Çiftçi, seçim 
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kampanyasında va'dedilenlere teşebbüs dahi edil
mediğini görmekte, âcil tedbirler beklemektedir. 

Sayın İnönü : Millet adına senelerce ötesi 
için kalkınma yatırımı yapıyor. Rejimi garanti
lemek, kalkınmayı plânlamak, bedavacılığı önle
mek, sosyal adaleti kökleştirmek istiyor, ileriye 
matuf olan bu çalışmaların icabettirdiği sabır 
içindedirler. 

Vatandaş ise : Günlük yoikluk ve yoksulluk
ların sabırsızlığı içindedir. Hükümet Başkanı 
ile millet heyeti umumiyesi arasında bu yönden 
bir, muvazene noksanlığı vardır. 

Partizan idare ve parti baskısı alışkanlığı, 
vatandaşın zihninden yavaş yavaş silinmekte
dir. Hükümet programında partizanlığı ayıp 
telâkki edenler, bir siyasi ahlâk anlayışının 
hâkim olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 
Şu kadar ki, partizanca 'baskıdan sıyrılan res
mî merciler, keyfî muameleyi artırmışlardır. 
Vatandaşın resmî makamlardan şikâyeti art
mıştır. Fert ile Devlet, bugün tekrar karşı kar
şıya getirilmiş olduğu için sıkı teftiş ve kont
rol müesseselerinin kurulmasının zamanı ve za
rureti gelmiştir. Zabıta makamlarının mezalimi 
artmış ve bunlardan basma aksedenler hakkın
da ; Hükümetçe bir açıklama yapılmaması, âm
me vicdanını rencide etmektedir. 

Vatandaş; Hükümet organları üzerinde 
parti baskısının zararlarını idrakten umumiyet
le âcizdir. Bu itibarla memur suiistimali arttık
ça; mağdur vatandaş kütlelerinin adetâ eski 
devrim partizanlığının özlemini çekeceği muhak
kaktır. 

tdaremizdeki, bürokrasi ve kırtasiyecilik, 
cemiyetimizin kangirenleşmiş meseleleri haline 
gelmiştir. Bu hastalık en mükemmel ve en 
hüsnüniyetli unsurlardan kurulacak hükümle
ri bile, za'afa uğratacak bir vahamet taşır. Bu 
vesile; ortaya samimiyetle bir iddiamı atmak 
isterim. İrtikâp ve rüşvet yaygın hale gelmiş
tir. Ve daha fenası; rüşvet vermek âdet ve 
rüşvet almakta, mahzur görülmemeğe başlan
mış meslek alışkanlığı haline gelmiştir, yeni 
Hükümetin 1609 sayılı Kanunu işler hale ge
tirmesini, rüşvet ve irtikaba karşı amansız bir 
mücadele unsuru olan 1609 sayılı Kanunun kü
tüphanelerin unutulan raflarından indirtip tat
bikatçıların masası başına getirilmesinin temi
nini temenni ederim. 
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Muhterem arkadaşlarım, Hükümetçe geç

miş devrin, mirası açığa vurulmuş bulunuyor. 
Kapalı rejimden açık rejime geçişimizin tabiî 
bir sonusu olarak meselelerimiz ve noksanları
mız çıplaklığı ile gözler önüne serilmiştir. 

Kalkınma rüyalarından hep beraber dehşet
le uyandık. Lâkin bu sefer de umumi efkâr 
olarak yoksulluğun, işsizliğin, borçluluğun 
acı betbinliğine düştük. Yeni kurulan Hükü
metimizin cemiyetimizi bu betbinlikten 'kurtar
mak gibi bir vazifesi olmalıdır. Halkımız 40 se
neden beri bugünkü kadar karamsar hale düş
memiştir. 

Bugün Hükümetimiz, memleketimizi yeni 
başarı hedeflerine ulaştırabilmesi için tekmil 
mâli ve iktisadi imkânlara sahip bulunuyor. 

Hükümetin başında bulunan Sayın Hükü
met Başkanı ismet inönü ise bir fâninin erişebi
leceği mânevi kredilerin en yüksek seviyesine 
erişmiş bulunmaktadır. 

Büyük Meclisinizin teşkil eden muvafık cep
hede ve muhalif cephede 'bulunan bütün partir 
ler teşvik edici ve teveccüh gösterici A^atanper-
verane örnekler A-ermektedirler. 

Bugünkü şartlar altında siyasi istikrarı sağ
lamak ve iktisadi kalkınma hedeflerine sürat
le ulaşmak kabildir. 

iktisadi sahaya katacağı imkânlarla vatan
daş Hükümeti değerlendirmiş olacaktır. Zor de
vir yenilmiş ve yenilmiştir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır. 
FAHlR GlRİTLİOÖLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, muhterem Reisin emirlerine 
uyarak sözlerimi burada bitirirken, Cenabı Al-
lahtan 2 nci Koalisyon Hükümetinin çök uzun 
olmasını ve demokratik vasat içerisinde memle
ket dâvalarını muvafakıyetle halletmesini diler, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyenlerden sıra 
S"ayin Turhan Bilgin'in. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Pek muh
terem arkadaşlar, konuşmama Hükümet prog
ramının ikinci paragrafına itiraz etmekle baş-
lıyacağım. İtiraz tâbirini bilerek kullanıyorum. 
Müsaadenizle ikinci paragrafı okuyacağım : 
«Hükümet siyasi tarihimizde yer alan Karma 
Hükümet teşeblbüslerinin bir yenisidir ve Büyük 
Mecliste temsil olunan üç siyasi partinin ve ba
ğımsızların ıortak sorumluluklariyle kurulnmş-
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tur.» Bağımsızların ortak sorumluluğu tâbirine 
bir bağımsız olarak itiraz ediyorum. Ve benim 
gibi itiraz eden arkadaşlarımın mevcudiyetini 
de burada işaret ediyorum. Asla Hükümetin so
rumluluğuna iştirak etmiyorum. Anayasanın 
açık hükmü bağımsızların bir grup olamıyaca-
ğmı âmirdir. Şu halde saygıdeğer Hükümetin 
programın bu paragrafını bâzı bağımsızlar ola
rak tashihini kendilerinden istirham ediyorum. 
Eğer Hükümet lütfeder de, bu program radyo 
ile okunduğuna ve bütün vatan sathına yayıl
dığına göre, 'bu tavzihi de radyo ile yaparlarsa 
kendilerine huzurunuzda teşekkürü de şimdiden 
bir vazife bileyim. 

Muhterem arkadaşlar, programında «Basın 
hürriyeti teminat altındadır» denilmektedir. Ba
sın hürriyeti yeni Anayasanın 22, 23, 24, 25 ve 
26 ncı maddelerinde en güzel ifadesini bulmuş
tur. Bu Anayasa hükümlerini tam ve kâmil mâ-
nasiyle tahakkuk ettirmek lâzımgelir. Ancak 
bu suretle basın hürriyeti teminat altına alın
mış olur. 

Basın ahlâk yasası maalesef iyi işlememek
tedir. Basın Şeref Divanı objektif ölçüler için
de çalışmamaktadır. Basın Şeref Divanının ve 
Basın İlân Kurulunun tutumu ve davranışı ba
sın hürriyetini zedelemek istidadmdadır. Meş
hur Tedbirler Kanunu basın hürriyetini zedele
miştir. Basın hürriyetini zedeliyen mevzuat il
ga olunmamıştır. Hükümetin bu yolda da dik
katini çekmek bizim için ayrı bir vecibedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek malûmunuz 
olduğu üzere, muasır parlmanter rejimin siya
si bakımdan ifade ettiği mâna, Bakanlar Ku
rulunun parlâmentonun itimadına haiz olması 
de#il, ekseriyetin Hükümeti teşkil etmesidir. 
Ekseriyetin Hükümeti prensibi parlâmentoda 
adedî ekseriyet mânasında anlaşılamaz. Bu ek
seriyet millet ekseriyetidir. İktidar partileri 
millet ekseriyetini süratle kaybetmektedirler ve 
hattâ samimiyetle ifade edebilirim ki, kaybet
mişlerdir. Bunu ara seçimlerinde göreceğiz. 

Pek muhterem arkadaşlar, menşeini hakikat
ten vo faziletten alan demokrasinin gayesi, bir 
nöbat gibi yalnız yaşamak için yaşıyanları da 
insan payesine ulaştırmaktır. Hükümet progra
mının toplumcu görüşü maalesef çok kısırdır. 
İşçi meselelerinde Hükümet ürkeklik içindedir. 
Anayasamızın sosyal devlet ilkelerine bu tutum
la değil erişmek, yaklaşabileceğine dahi kaani 
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değilim. İnsanca yaşamak istiyenlerin hakkı ve
rilmelidir. Servet beyannamelerinin iadesi ve 
tekrar geri alınması toplumcu görüş sahipleri
nin haklı mücadelesini davet edecektir. 

Bizde tabu addedilen iki mevzudan biri de 
dış politikadır. Dış politika meseleleri lâfı edi
lir, çekiştirilir hale getirilmelidir. Hattâ, bâzı 
olayların iç yüzleri ve arka düşünceleri Meclis
te araştırılmalıdır. Dış politikamızın felsefesi, 
prensipleri hakkında milletçe belirli kanaatlere 
varmalıyız. Karşılıklı münasebetlerde inkişafla
rın başşehirlere yapılan ziyaretlerle artacağını 
iddia etmek kanaatimizce fazla iyimserlik olur. 

Muhterem arkadaşlarım, üzerinde en fazla 
bâzı çevrelerin allerjisini çeken bir mevzua, yük
sek müsamahanıza sığınarak, temas etmek isti
yorum. Af mevzuuna... ki, bu mevzu birinci koa
lisyonun yıkılmasına sebebiyet vermiştir. Bu 
yıkılmaya zemin teşkil eden toplantıda parlâ
mentoda temsil edilen partilerin «af partiler-
üstü bir mesele addedilm,elidir» prensibi üstüne 
yapılan toplantıdan sonra istifa vukubulmuştur. 

Şimdi pek muhterem arkadaşlarımıza sor
mak isterim : Af mademki partilerüstü bir 
meseledir, şu hale göre bu meselenin geçen de-

' faki şekil üzerine yani tekrar bütün partilerin 
toplanmaları ve meseleye şekli hal bulmaları 
îeabederdi. Bundan geriye dönülmüştür. Bunun 
prensibine de itiraz etmekteyim. Muhterem ar
kadaşlar, 1662 de yani bundan tam 300 yıl 
önce Marki Beccaria aynen şöyle söylemiştir : 
«Af icrai organın bir fazileti değil, fakat teşriî 
organın bir faziletidir.» Şefkat ve atıfet mües
sesesi olan af, hukukta unutmak olarak da va
sıflandırılır. Biz unutmak için af istiyoruz. 
Unutmak ve yeni ufukların arkasına gizlenen 
mutluluğa milletçe ulaşmak için af istiyoruz. 
(C.H.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müsaade 
buyurun efendim. İki dakikanız kaldı Bildin. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, arkadaşımızın müdahalesine bir şey 
söylemiyeceğim. Yalnız Sayın Başkan müsaade 
ederlerse pek Muhterem Başkan müsaade eder
lerse... 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
TURHAN BİLGİN (Devamla) — Pek Muh

terem Başkan, müsaade ederlerse Sayın Hükü
met Başkanıma hitabetmek isterim. Sayın İsmet 
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İnönü'nün 16 Nisan 1954 tarihli Manisa söy
levi : 

«İktidara geldiğimiz gün ilk imtihanımızı 
muhalefete, yani bugün bize türlü haksızlıklar 
yapan iktidara ve iktidar mensuplarına eşit 
muamele ederek vereceğiz. Onların sözlerini kes-
miyeceğiz.» 

Evet Manisa Söylevi «16 Nisan 1954.» Muh
terem arkadaşlar, bu ilk imtihandır. Bana mü
dahale eden arkadaşa bu ilk imtihanda muvaf
fak olamadığını da hatırlatmak istiyorum. (Sağ
dan ve soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, yüksek müsamahanıza 
sığınarak sözlerimi bitireceğim, geçirdiğimiz acı 
tecrübeler ve tarihin bütün dersleri fani şahsi
yetlere ve tek parti hegemonyasına değil, çok 
partili bir demokrasinin temeli olan Anayasa 
hâkimiyetine ve millî irade prensibine dayanma
mızı bize emrediyor. Bu itibarla 1920 yılından 
beri şanlı bir mücadele mazisi olan ve nice üs
tün kıymetleri sinesinden çıkaran Büyük Mec
lisin Anayasadan aldığı salâhiyet ve mesuliyet
lerine tam sahibolarak bütün buhranları, ger
çek ve suni buhranları, atlatacağına, bağrından 
yeni simalar, yeni başvekiller çıkaracağına bü
tün kalbimle inanıyor ve hepinizi hürmetle se
lâmlıyorum. (Sağdan ve soldan şiddetli ve sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası, üzerinde konu
şacaklardan Halûk Nur Bâki'nindir. 

HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, Hükümet progra
mının konuşulmasının kısa bir zamana hasredil
mesi dolay isiyle, bendeniz de hazırlamış oldu
ğum konuşmalardan ziyade umumi noktalara 
temas edeceğim. 

Şimdiye kadar konuşan bütün arkadaşların 
konuşmalarından çıkan vasati bir sonuç var : 
Bu sonuç da, memleketimizin içinde bulunduğu 
siyasi ve iktisadi ortamın ümit verici olmadığı, 
aksine elbirliğiyle düzeltilmesi lâzımgelen has
ta bir manzara, arz ettiğidir. 

Bu gerçek o kadar ciddî bir şeydir ki arka
daşlar, Osmanlı İmparatorluğunun izmihlal 
devresinde sosyal bünyesinde büyük krizler ge
çiren ve iktisadi bünyesinde büyük çöküntüler 
bulunan bir memleket için yapıldığı ölçüde şu 
geçirdiğimiz ihtilâl sonunda memleketi iyi bir 
demokrasiye kavuşturmak, bunu gerçekleştir
mek üzere buraya toplanmış çeşitli parti ele-
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inanlarının teşkil ettiği parlâmentomuzda, reji
min ciddi bir buhran devresinden sıyrılması için 
lâzımgelen titizlik gösterilmemektedir. 

Arkadaşlar; Hükümet programını. eleştirir
ken, her Hükümetin takmaya mecbur olduğu iki 
kanattan, yani iktisadi kanat ile siyasi kanattan 
bahsedilir. Dikkat edersek, büyük bir ikti
sadi nizam, çare ve imkânlarına sahibolmamız, 
konuşan arkadaşlarımızın konuşmalarının mer
kezi sıkletini bu noktaya teksif etmeleri lâzım-
geldiği halde herkes daha ziyade siyasi kanat 
üzerinde durdu. O halde arkadaşlar, memleketi
mizin rejim mevzua ciddî olarak her parlâmen
to üyesinin üzerinde titizlikle duracağı, tamam
lanmasına çalışacağı, itmam edilmemiş bir prob
lemdir. Bu mesele halledilmezse herkes çıkar, 
«Ordu siyasetin dışında olsun» diye orduyu, bu 
hoparlörlerin içine çeker. Buna son vermek lâ
zımdır. 

Bâzı arkadaşlar zannediyorlar ki, kendi dav
ranışları ordunun dışındadır; başkalarmınki or
dunun içindedir. Bu böyle değil arkadaşlar. Or
duyu siyasetten uzaklaştırmanın tek metodu, 
parlâmentonun kendi mevzuuna eğilmesi ve or
duyu, memlekette demokrasiyi, cumhuriyeti ko
ruyucu vasfıyla başbaşa bırakmasıdır. (Bravo 
sesleri) 

Arkadaşlar, unutmıyalım ki Türk Ordusu 
cidden dürüst bir seçimle demokrasiyi süngüle
rinin himayesinde bize vermiştir. Bu, kendile
riyle iftihar edilecek bir şeydir! (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar hal böyle iken parti taassupları 
içinde rejim buhranına gitmeye göz yummak, 
rejim buhranına doğru bir milimetre daha kay
maya sebebolmak, her halde mebusluk vazife
siyle kabili telif olmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü kabinenin 
programı olsun, bünyesi olsun çok kolay tenkid 
edilebilir. Dünyada hiçbir Hükümet programı 
yoktur ki ele alınıp ilmî surette tenkid edilme
sin, her zaman tenkid edilebilir. Sonra biz henüz 
rejim köprüsünü geçmiş değiliz. Bunun böyle ol -
duğu bir realitedir. Hükümeti tenkit etmek çok 
kolay şeydir, fakat tatbikatını yapmak zor şey
dir. Hükümet iyimser olarak programını takdim 
etmiştir. Gönül isterdi ki realiteleri açıkça or
taya koysun ve realitelerin ışığı altında da Par
lamento Hükümete yardım etsin. Memleketimiz-

I deki, rejim buhranı, memleketimizin kritik du-
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rumu dolayısiyle lalettayin bir buhran olamaz. 
Türkiye'deki hükümetlerin var veya yok olması 
öyle bir safhaya gelmiştir ki, Türkiye'nin var 
veya yok olmasiyle birleşmek üzeredir. Bu bakım
dan bunu elbirliği ile birbirinden ayırmak zo
rundadır. 

Arkadaşlar, mebus olmak, siyasi, iktisadi ya
tırım yapmak gayet tabiîdir. Ama arkadaşlar, 
bu köprüden geçmeden, bu rejimi buhrandan 
kurtarmadan hiç kimsenin, hiçbir şekilde yatı
rım yapmaya hakkı yoktuur. 

1961 seçimlerinde gayet rahat olarak hepi
miz yatırım yaptık. («Biz yapmadık» sesleri) 
Hattâ arkadaşlar, yatırımın ötesinde bir davra
nış gösteren bir Parlâmento üyemiz, en güzel 
yatırımları yaptı, öyle yatırımlar yaptı ki, ben, 
listenin başında olduğum halde neredeyse mebus 
çıkamıyordum. (Soldan «keşke çıkmasaydm» 
sesleri) Evet, keşke ben çıkmasaydım, sizler da
ha beter olurdunuz. (Orta sıralardan, gülüşme
ler) 

Muhterem arkadaşlarım, bunu söylemekteki 
kastım şudur. Yani herkes yatırım yapar. Dünkü 
yatırımlardan dolayı hiç kimseyi telmih etmeye 
hakkımız yoktur. Ben çok arzu ederim, yatırım 
noktası gelsin de hakikaten öyle yatırımlar ya
payım ki, beni en çok sempatik bulanlar dahi 
«sen bu muydun?» desinler. Ama henüz bu nok
tada değiliz arkadaşlar. 

Hükümetin iktisadi kanadı zayıftır, buna rağ
men Hükümeti destekliyeceğim. Buradaki nok-
tai nazarım, her ne şekilde olursa olsun rejimin 
buhrana gitmesine mâni olmak için kendi siste
mimize bir hizmet etmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar ge
çirdiğimiz rejim krizleri malûmdur. Bendenize 
göre bu Türkiye'nin çok şanslı bir Devlet oldu
ğunu isbat eder. Bizim geçirdiğimiz rejim kriz
lerini dünyanın hiçbir devleti geçirmemiştir. Al
lah'ın yardımı ile bu krizler atlatılmıştır. Rejim 
buhranı yaratmak için birtakım oyunlar oyna
maya hiç kimsenin hakkı yoktur. Onun için bu
günkü rejimi elimizden çıkarmamaya gayret 
etmeliyiz. Yerine hangi rejim gelirse gelsin, ben 
polis rejimine bağlanmanın zaruretini hissetmi
yorum. Bu rejimin var veya yok olmasını yarat
mamaya gayret etmemiz lâzımdı*. Bunu hepimiz 
bildiğimiz halde yine itiyatlarımızdan vaz geçe
miyoruz. Hükümet programı üzerine tenkidleri-
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mizi yapıcı olarak yapmak ve bu şartı muhafa
za etmek şartiyle, rejimi kurtarırız inşallah. 

Hepinizi hürmetle ve sevgiyle selâmlarım. 
(Ortadan ve en sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, şimdi söz sı
rası, lehte konuşacak olanlardan Hilmi Baydur'-
undur. 

HÎLMÎ BAYDUR (Muğla) — Çok sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, yeni kabinenin 
değerli üyeleri; 

Tarihî mukadderatımız, siyasi icaplar ve bil
hassa memleketimizin yüksek menfaatleri bir 
kısım partilerimizi yeni bir Koalisyon Hüküme
tini kurmaya doğru teşvik etti. Bu vazifenin, her 
husustan evvel memleketimiz için uğurlu, politik 
tekâmül yolunda esaslı bir merhale olmasını di
lerim. Çünkü, programları, düşünce tarzları ayrı 
partilerin milletimizin hayır ve selâmeti için zıt 
ve menfi fikirleri ve hisleri bir tarafa bırakarak 
karşılıklı müsamaha ve hoş görürlükle uyuşma
ları ve birleşmeleri demokrasinin bütün icapla-
riyle tahakkuku yolunda mühim bir adımdır. 
Kısa bir girişle aziz milletimiz ve onun işlerini 
görecek olan yeni Koalisyon Hükümetimiz hak
kında iyi dilek ve temennilerimizi ifade ettikten 
sonra programın bâzı hususları hakkındaki müta
lâalarımı arz etmeye çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, 
Tenkid vo münakaşasını yaptığımız yeni Hü

kümet programında memleketimizin bütün me
seleleri ve hal çareleri kısa veya uzun olarak ifa
de ve tebarüz ettirilmeye çalışılmıştır. Her hu
sustan evvel devrimlerimizin ve hattâ devletimi
zin esası olan Atatürk ilkeleri ve onun çok sa
mimî ve fedakâr müdafaası olan 27 Mayıs, yeni 
Anayasa ve bunlara dayanan demokrasimizin 
malıfuziyeti hakkında verilen teminat yeni Hü
kümete güven için en mühim bir âmildir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Memleketimizin kültürel, içtimai, iktisadi, si

yasi ve teknik meselelerimizin halli hususunun 
bir ilerleme temin edebilmek için her şeyden ev
vel programda ifade ve taahhüdedildiği gibi 
âmme idaremizin her alanında daha verimli ça
lışmasını sağlıyacak idari reformu tahakkuk et-
tirmekliğimiz lâzımdır. Devlet teşkilâtımızın, bu
günkü gerçeklerin istediği bir şekilde süratle ça
lıştığını ve yeni zamanın iş felsefesi zihniyetiyle 
hareket ettiğini iddia edemeyiz ve evvelâ bu fab-
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rikayı iyi monte edip çalışanlara modern ve 
halka hizmet düşüncesini ve sorumluluk anlayı
şını telkin etmek lâzımdır. Halk Devlet kapıla
rında işlerini güçlükle ve normalin üstünde za
man zarfında görebilmektedir. Bilhassa büyük 
şehirlerde bu hakikat kendisini daha kuvvetli 
göstermektedir. Milletvekili arkadaşlarımın her 
gün bu gerçeğin içinde bulunduklarını tahmin 
ederim. Demokrasi denilen halk idaresinde artık 
halkın işleri güler yüzle ve içten gelen vazife 
duygusu ile bitirilmelidir. Yeni Hükümet bu 
noktaya daha şâmil bir ehemmiyet vererek, bu 
hususun teminini kalkınmanın da zaruri bir 
şartı olarak saymaktayız. Devlet personel idare
sini düzenliyen ıslahatın tahakkuku ilk temenni
mizdir. Garpta bu mevzuda (Technique de l'fîtat) 
Devlet ve Hükümet idare tekniği namı altında 
ilmî bir ilerlemenin olduğunu Meclisimizin kıy
metli kütüphanesine gelen eserlerden öğreniyo
ruz. Netice olarak deriz ki : Devlet makinamızı 
daha süratli, isabetli ve rasyonel bir şekilde dön
dürmek imkânı olmadıkça medeni dünya ile ara
mızdaki mesafeyi gidermenin, hiç olmazsa azalt
manın imkânı olamıyacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Programda, içinde bulunduğumuz iktisadi ve 

sosyal problemleri halletmek için gerekli bütün 
tedbirlerin alınmak azminde bulunulduğu ifade 
edilmektedir. Memleketimizin bugün başlıca ihti
yacı düzensiz ve kifayetsiz bir halde bulunan ik
tisadi hayatımıza canlılık vererek herkese refah 
teminidir. Bu refah, yalnız her hangi bir züm
renin değil Alman iktisatçısı Erhard'ın dediği 
gibi; «Herkes bu nimetten payını alabilmelidir.» 
bugün bütün Türk Milletinin askerin, sivilin, 
köylüsünün kentlisinin, çiftçisinin, işçisinin iste
ği ve ihtiyacı budur. Bunun için de ilk şart is
tihsali çoğaltmak, istihlâki geliştirmek ve mah
sulü değerlendirmektir. Bugün az olan istihsali
mizin dahi gereği gibi değerlenmediği bir vakı
adır. İyi idare ile ve umumi refahı temin etmek 
suretiyle fakir zengin münaferetine meydan ver
memek lâzımdır. Ne yapıp yapıp, kalkınan mem
leketlerde olduğu gibi gittikçe artan insan ko
luna ve kafasına tam çalışma imkânını vermek 
ve yüksek seviyeli ve standartlı bir hayat temin 
etmek ilk hedefimiz olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yukarda arz ettiğim iktisadi ve sosyal kalkın

mamızın memleketimiz için en mühim dayanağı-
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nın tarım olduğu hepinizin takdir buyurduğa 
bir gerçektir. Çıkarılacak toprak reformu Kanu
nunun realitelere uyması, birtakım yanlış anlam
lara sebebiyet vermemesi ve çiftçimizin, köylü
müzün hayat seviyesini yükseltmesi yegâne dile
ğimizdir. Kalkınan köylü demek, kalkınan Tür
kiye demektir. Çünkü, nüfusumuzun % 80 i köy
lüdür. 

Topraksız köylü ve çiftçi çoktur. Evvelâ ma
liye, belediye, özel idare elindeki araziyi, daha 
verimli kılacak şekilde çiftçiye devretmek lâzım
dır. Bu hususta isabetli kararlar alabilmek için 
toprak reformu yapan milletleri iyice tetkik et
mek suretiyle gerçeklerimize uydurmak gerek
mektedir. Son senelerde gördüğümüz köylü ve 
Devlet arazisi hududu ihtilâflarına son vermek 
suretiyle çiftçinin ıstırabını dindirmek lâzımdır. 
Senelerden beri dedelerinden, babalarından ka
lan tarlalar kadastro hesabı dışındadır, diye elle
rinden alınmaktadır. Bu ihtilaflı tarlaları, sür
atle, ücretsiz veya mâkul bir ücretle köylüye iade 
etmek köylümüzün ve çiftçimizin huzuru nokta
sından icabetmektedir. 

Memleket bütçesinde temin ettiği döviz dola-
yısiyle tütün üzerinde ehemmiyetle durmak, tü
tün hastalığına karşı daha kuvvetle mücadele 
etmek ve tütüncülere verilen krediyi zamanında 
ve yeteri kadar temin etmeye çalışmak lâzımdır. 
Vatandaşlarımızdan aldığımız mektuplarda ve 
çıkan mahallî gazetelerde kredi işlerinden şikâyet 
okumaktayız. Tütüncülerden kesilen % 5 lerle 
Tütüncüler Bankası kurmak zamanı gelmiş ve 
geçmiştir bile 

Aziz arkadaşlarım, 
Yine iktisadi vaziyetimiz ve bütçemizde mü

him rol oynıyacak olan turizm üzerinde daha 
kuvvetle dikkatimizi teksif etmek lâzımdır. 
Eski eserler ve tabiat güzelliği itibariyle hiçbir 
memlekete nasibolmıyan bir hazineye malikiz. 
Maalesef bugünlere kadar esaslı bir şekilde is
tifade edilememiştir. Komşumuz Yunanistan'ın 
bu hususta ne kadar faydalar temin ettiği dü
şünülecek olursa bizim için hüzün vericidir., Bu 
hususta mühim rol oynıyacak olan Cenup sahil 
yolunun acele bitirilmesi lâzımdır. İki üç sene 
evvel uğradığım Rados adasında bir gecede 
üç bin turistin bulunduğunu belediye reisinden 
öğrendim. Mütemadiyen oteller yapılmakta 
dünyanın her tarafından turist celbine çalışl-
maktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Halkımızın ve köylümüzün en mühim dert

lerinin birisi de sağlık işidir. Tedavi işi fakire 
ve köylüye çok yıkım olmaktadır. Bu sebeple 
sağlık işlerini daha çok genişletmek, köye ka
dar daha kuvvetle götürmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Programda mevcut ve yukarıda bahsettiğim 

ve edemediğim hususların hepsinin hedefi, 
memleketimizin süratle maddi ve mânevi kal
kınma ve medenî bir cemiyet olma davasıdır. 
Kültür işlerine verilecek olan ehemmiyetle mâ
nevi kalkınma, iktisadi ve teknik meselelere 
gösterilecek ilgi ve itina ile de maddi kalkınma 
yolunu tutmuş olacağız, memleketimizin kültü
rel, sosyal ve iktisadi realiteleri, milletimizin 
muhtelif zümrelerinin problemlerinin aynı ehem
miyetle ve ahenkli bir şekilde ele alınmasını 
icabettirmektedir. Bu sebeple, Cumhuriyet 
idaremiz, kurulduğu 'günden beri bu açıdan 
memleket meselelerini ele almıştır. Memle
ketimizin kalkınmasında Devlet gücü ve şahsi 
teşebbüs kudretinin isabetli ve itidalli birleşme
sinden ve teklifinden meydana gelen büyük 
kuvvet ancak memleketimizi kalkındıracaktır. 
Bununla beraber içtimai adalet ölçümüze ha
kiki yardım prensibimiz olmalıdır. Bu muazzam 
işleri başarmak için her zamandan fazla milletçe 
birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Alman
ya'nın veya Japonya'nın mucizeyi andıran kal
kınmaları, yalnız idarecilerin dirayeti değil, 
mensub oldukları milletlerinin de yüksek anla
yışları, çalışkanlıkları, telâkkileri isabetli yolu 
tutmuş olan devlete destek ve zahir olma
larıdır. iyi numuneler, iyi rehberler ıgören 
Türk milleti pek mükemmel bir şekilde büyük 
eserler meydana getirecek enerjiye ve zekâya 
bol bol sahiptir. 

Sözlerime son verirken, ikinci Koalisyon 
Hükümetine başarılar diler hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, müzakere
lerin kifayeti hakkında yeni bir takrir gelmiş
tir, okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümet programı üzerinde lehte ve aleyhte 

konuşmalar yapılmıştır. Yüksek Meclisin büyük 
bir vukufla duruma muttali olduğu anlaşılmış
tır. Hükümetin tenkidlere cevap vermesine im-
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kân vermek için müzakerelerin kâfi olduğuna 
kaaniim. Kifayeti müzakere teklifini oya surul-
masını arz ve teklif eylerim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

BAŞKAN — Aleyhte Ethem Kılıçoğlu. 
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok 

muhterem arkadaşlar, var kuvvetiyle hangi kay
naktan cüret ve fikir aldığı belli olmıyan kimse
ler mütemadiyen Büyük Meclisinizin çalışmadı
ğını, hiçbir işle meşgul olmadığını türlü ifadeler
le türlü yerlerde, türlü fırsatlardan istifade ede
rek ileri sürerler. Bugün ikinci Koalisyon Hükü
metinin programı üzerinde, kabul buyurduğun iz 
bir usul üzerine, lehte, aleyhte ve üzerinde o'a-
rak konuşan arkadaşlar fikirlerini serd ediyorlar 
ve bu şekilde Meclisinizin fikri tebellür etmiş olu
yor. Eğer muayyen insanları konuşturmamak için 
şunun bunun taktiği bu Mecliste hâkim olursa, 
artık bizim için yapılacak hiçbir şey kalma o.ıış 
olur. Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, şimdi 
Hükümet programından aynen okuyorum : «Hü
kümetiniz yüklendiği sorumluluğun bu yönlerden 
taşıdığı önemi kavramış olarak vazifeye başla
maktadır. Bu yüklü çalışmalarımız ve gayretleri
mizde, Büyük Meclisin ciddî, samimî ve bilgili 
yardımları başarılarımızın teminatını teşkil ede
cektir.» 

Hükümet böyle istiyor. Diyor ki, «Milletve
killeri, düşündüklerinizi söyleyiniz, belki, muvaf
fakiyetimizi temin edecek fikirler serd edeceksi
niz.» bir memlekette milletvekilinin ne düşündü
ğü meydana çıkmazsa orada demokrasiden bah
setmek imkânı kalmaz. 

Biz arkadaşlarımızı sabırla dinledik. Bizim ie 
kendimize göre görüşlerimiz vardır. Bunu ba1ta-
lamak için ikide birde kifayeti müzakere takriri 
vermeyi doğru bulmuyorum. 

Arkadaşlarımızın, parlâmento usulüdür, hak
kıdır, önerge verebilirler, ama kalkıp konuşmak 
içimizi dökmek mümkün iken, ikide birde kifayeti 
müzakere takriri ile gelinmesin. Zaten söz müd
deti on dakikaya indirilmiştir. Hiçbir şeyi ortaya 
koyamadan, su gibi kıraat okuyarak buradan in
me hakkını olsan kısmamak üzere bu kifayeti mü
zakere takriri aleyhine rey vermenizi rica ve is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oyunuza *ü-
nuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmivenler... 
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"T. Meclisi B : 
Belli olmadı. Lütfen ayağa kalkınız. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kifayet kabul edilme
miştir. 

Şimdi sıra, aleyhte konuşacak olan Ethem Kı-
lıgoğlu'nundur. 

Buyurun. 

1. ETEıM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. İkinci Kar
ma Hükümete başarılar dileyerek sözlerime 
başlamak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet Programı, memleketin bütün dert 

ve ıstıraplarına; partilerin seçim beyanname
lerindeki üslûp ile edebî, politik ve pisi'kolojik 
terimleri maharetle bir araya getirerek temas 
etmiş bulunmaktadır. Bu telifçi ve prensip
leri muğlâk, müphem programın milletimizin 
dert ve ıstıraplarına deva olamıyacağı kanaa
tindeyim. Esasen, Programın hakiki hüviyeti 
34 ana kanunun Yüksek Meclisinizce ka'bulü ile 
ortaya çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, haki'ki durum şu
dur : 

Rejim düşmanları, Atatürk ilkelerini bü
yük milletimizinde tasvibiyle bir yeni Anaya
sa ile vatanımızın kaderini tâyin eden sağ
lam ve ebedî bir yapı haline getiren Türk Si
lâhlı Kuvvetlerin kurduğu düzeni bozacak 
yıkıcı bir kuvvet olarak umumi efkâra gös
termeye çalışmakta ve 'bu hal istikrarsızlığın 
hakiki âmili olmaktadır. 

Siyasi istikrarın bu vatandaşlar tarafın
dan bozulduğu şu kritik günlerde demokra
tik, anlamda sağlam bir Hükümetin vazife 
başına gelmesi haki'ki arzusu iken, mevcut 
Hükümeti devam ettirmiyen bir muhterem ve 
tarihî şahsiyetin, iki küçük partinin vatan
severlik duygularını zorlıyarak ve bir büyük 
partiyi parçalamak için sözde bağımsızların da 
iştirakiyle İkinci Karma Hükümeti kurmasını 
demokratik saymıyor ve bunu büyük milleti
mizin talihsizliğinin yeni bir tezahürü olarak 
mütalâa ediyorum. Bu hareketler partizanlı
ğın devam edeceğinin yeni işaretleri olsa ge
rektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümet Programı, kısa ve uzun vadeli 

birçok tedbirlerin alınacağını ifade etmekte
dir. Kısa vadeli tedbirlerin neler olduğu 
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ı i)G2 yılı bütçesiyle tatbikata konmuş bulun
maktadır. Istırapların dinmesine yardım et
mediği görülen bu tedbirlere kırmızı rey ver
miş Y. T. Partisinin Karma Hükümete hangi 
düşüncelerle katıldığını anlamak mümkün de
ğildir. Bunu vatanseverliğin son zorlaması ola
rak kaibul edenlerin haklı çıkmasını temenni 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun vadeli vait-
lorin başka bir deyimle hızlı ve plânlı kalkın
malım halen yürülükte olan «plân hedefleri ve 
stratejisi» kararındaki esaslar dairesinde ger
çekleştirileceği ifade edildiğine ve enflâsyo-
ni'stt bir iktisadi ve malî politika takibedilmiye-
ceği katî olarak beyan buyurulduğuna göre 
hangi sihirli elin gayrisâfi millî hâsılayı ar
tırarak, bunun gerekli kısmını yatırımlara ay
rılmasını temin edeceğini ve Türk ekonomisi
nin yılda ortalama % 7 civarında bir geliştir
me hızına kavuşturulmasının temin edilebi
leceğini haklı olarak düşünme'k zorundayız. 
Fakirliğin belini büktüğü sabırlı, temkinli, ce
fakâr büyük milletimizi, yeni Hükümetin (öm
rü vefa ederse) yeni isimler altında mükelle
fiyetlerle karşı karşıya getirmesinden endişe
liyim. 

Muhterem arkadaşlarım, özel teşebbüsü 
kalkınmasının önemli bir unsuru kabul bu
yuran Hükümetin, (Garplı mânasiyle) vergi 
mükellefiyetinin şümulünü geniş tutmadan ve 
beyannameye tâbi gelirlerin artırılmasını te
min etmeden ve asıl önemlisi siyasi istikran 
sağlamadan ve Varbk Vergisi facialarının 
hatıralarını unutturmadan servet beyanname
sinin alınmasında ısrar etmesini anlıyama-
mama'ktayım. Her şahıs ve müessese kazan
cının ve servetinin hesabını normal düzen için
de verdiğini şuurunda hissetmelidir. Hakiki 
demokrasi ve malî ıslahat budur. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet Programı
nın üzerinde önemle durduğu 'bir konu da, 
sosyal adalettir. Ciddî, samimî ve lâik Cum
huriyet esaslarına riayetkar olarak; dinimizin 
ve gerçek milliyetçiliğimizin de esaslarından 
biri olan sosyal adalet anlamının kültürel sos
yal ve iktisadi gelişmeden mahrum memleke
timizde malûm ve meşhur kimse, teşkilât ve 
dış tahriklerle mukadderat ve mukaddesatımı
zın düşmanı komünist emellerine yardımcı ol-
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M. Meclisi B 
malarını önlemek yeni hükümetlerin dikkat
lerinden kaçmamalıdır. Sosyal adaletin her 
şahıs ve müessesenin kabiliyet ve gayreti nis-
betiııde emeğinin karşılığını alabileceği ve 
Devletin fertler ve müesseseler arasında bir 
üstünlük tanımayacağını ve refah seviyesi meş
ru sebeplerle yükselmiş olanların geriye götü
rülmesi şekliyle değil sefalet içinde olanların 
millî servet ve külfetleri âdil ve eşit ölçüler 
içinde dağıtılmasiyle refah seviyelerinin artir 
rılmasmdan ibaret olduğu hususu milletimize 
ısrarla anlatılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, açısı sağ ve sol 
cereyanlarla mücadelesi (bu mefhumların hu
dutları sarih olarak teshit olunmadan) yapıla
cağını ifade etmek, keyfiliğe gidişin yeni teza
hürleri olsa gerektir. Bu kötümser düşünceden 
uzaklaşmanın tek yolu Hükümetten sarih icra
atları davranışları olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, partizan idare mev
zuu memleketin en esaslı dertleri arasındadır. 

Bu derdi kökünden kazımağa karar verdiği
ni ifade eden Hükümetin kabineye aldığı şa
hısların tutum ve davranışlarını millete güven 
verecek hale getireceklerini icraatleriyle temin 
etmelidirler. 

Muhterem arkadaşlarım, başta Türk Si
lâhlı Kuvvetleri mensupları, öğretmenler ve bü
tün memurların âmme sektörünün tahmil etti
ği külfetleri omuzlayacak bir güce erişmesini 
temin edecek tedbirleri alacağını vadeden Yeni 
Hükümetin Devlet personel dairelerisinin ça-
lışmalariyle yakınen alâkadar olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Personel dairesi salahiyetlilerinden aldığı
mız izahatta bu iyilik yollarının prensiplerinin 
dahi tesbit olunmadığını açıklamış bulunmak
tadır. Bu nevi teşekküllerin iktidar partileri
ne mensup olan kimselerin maişet yuvaları ha
line gelmemesini temenni ederim. 

BAŞKAN — 2 dakikanız 'kaldı ona göre to
parlayınız. 

ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım memleketin ekseriyetini teş
kil eden cefakeş Türk köylüsünün köy içme 
suları ve yolları çalışmalarına gönüllü olarak 
katılması kararının malûm alışılmış usuller ve 
beUi idareciler elinde siyasi baskı vasıtası olma
sı ve Anayasamıza rağmen angarye usulünün 
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yeniden ihdası mânasına gelmesinden endişeli 
bulunduğumu beyan etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, programda millî 
eğitim hizmetlerinde medeni ölçüler seviyesine 
çıkarmak ve din adamlarının yetiştirilmesi için 
her türlü tedbirleri alacağını vadeden Hüküme
tin, bunların malî portesini unutturmak için 
sevindirici ifadeler kullanırken diğer huzursuz
luk konulari büyük siyasi af 105 nci ve 113 ncü 
sayılı kanun gibi önemli konuları Meclisten ve 
dâvaların hakiki sahibi büyük Türk Milletinden 
sakladığı koalisyon protokolün (Karma Hükü
mete katılan partiler ve gruplar, Hükümetin is
tikrar içinde kalkınma politikasına aykırı ola
cak şekilde gider çoğaltıcı ve gelir azaltıcı... 

BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir, Sayın Kılıç-
oğlu. 

ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Bir cüm
le söyliyebilir miyim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Bir cümle olabilir. 
ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Birinci Koalisyona bir Halk 
Partili, Başbakana girmeme kararını veren ve 
bütçeye kırmızı oy kullanan Yeni Türkiye Par
tisinin siyasi ahlâk kaidelerine riayetkar bir 
ferdi olarak kırmızı oy vereceğimi beyan eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan alkış
lar) 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası, üzerinde ko
nuşacak olanlardan Sayın Kadri özek'indir. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri; 

Umumiyet itibariyle, meselelerin halli birden 
fazla fertlerin veya teşekküllerin çalışmada iş
tiraklerinin zaruri bulunduğu ahvalde, tarafla
rın karşılıklı olarak hüsnüniyet ve samimiyet 
prensiplerine mutlak riayetleri şartına burada 
işaret etmenin zait olduğuna kaani bulunmakta
yım. 

Filhakika Devlet hizmetlerini ifa durumda 
bulunan Hükümetin kurulması, nispî seçim usu
lünün zaruri bir neticesi olarak birden fazla par
tilerin iştiraki ile mümkün olabilmektedir. Şu hal
de Hükümet bir icra organı olduğuna göre, ic
ranın da büyük kuvvetin tahassulü ile mümkün 
olacağı hakikati kendiliğinden doğmaktadır. 

Kanaatimce dünyada mevcut kuvvetlerin ye-
nilmiyeni hüsnüniyete dayanan davranış ve ha
reketlerdir. 
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Bu itibarladır ki, şu veya bu sivil veya aske

rî cunta bir kuvvetin ifadesi ise, hukukun bün
yesine sokmadığı ve dışına attığı bu kuvvete kar
şı koymanın tek yolu mukabil kuvveti hüsnüni
yete dayanan telifçi bir politikanın, Devlet ida
resinde esas tutulmasmdadır. 

Esasen, nispî seçim esasının kabul edildiği 
memleketlerde telifçi bir politikanın takibi, bil
hassa politikacıların ve mensup bulundukları si
yasi teşekkülün memleket severliğinin en bariz 
bir tezahürü olarak kabul edilmelidir. Çünkü, 
nispî seçimlerin tatbik edildiği memleketlerde, 
memleket ve millet nef'ine büyük faydalar ka
bul edilerek, tek partilerin hükümranlığının do
ğurduğu mahzurları bertaraf etmek maksadına 
mâtufen, iktidar ve binnetice icra kudretinin bir 
parti tarafından yürütülmesi mümkün değildir. 

Bu sebeple daima icra kuvveti olan Hükümet, 
birden fazla partiler tarafından teşkil olunabil-
mektedir. 

Devlet hizmetini icra organı durumunda olan 
Hükümete iştirak edecek, koalisyona vücut ve
ren partiler önceden ve icrai hükümet ettikleri 
müddetçe, anlaşabilmek için de peşinen telifçi 
bir politika yolunu tutmak durumundadırlar. 
Telifçi bir politikanın kabulü, partilerin bir slo
gan haline getirdikleri, memleket, millet hiz
metleri, vatanperverlik, memleket severlik iddi
alarının, tahakkukuna imkân veren tek yoldur. 

Telifçi politikayı kabul etmek, asla bir poli
tikacının mensup bulunduğu siyasi bir teşekkül
den, memleket pahasına anlaştığı diğer bir par
tiye angaje olması demek olmıyacaktır. 

Memleket ve millet hizmetine hadim olan bu 
telifçi politika yolunu tutanlara, hangi ideolojile 
ve hangi maksada hizmet ettikleri, artık bütün 
efkârı umumiyenin malûmu olan ve sırası gel
dikçe bu maksatları sarahatle açıklanacak olan, 
memleket menfaatleri ile tutumlarının telifine 
imkân olmıyan, en hafif tâbiri ile basit politika
cıların, C. H. P. li înönist gibi tâbirleri kullan
maları ne siyasi ve ne de umumi ahlâk kaideleri 
ile kabili izah değildir. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, benim gibi birçok 
arkadaşlarım da az önce arz ettiğim «Înönist, 
Cumhuriyet Halk Partili» gibi birtakım ağır, 
belki de mensup bulunduğu parti itibariyle, ağır 
ithamlarla karşı karşıya kalmıştır. (Gülüşmeler) 
Yalnız, burada şunu arz edeyim ki, sözlerimde 
gülünecek bir şey olmasa gerek. Lütfen din-
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lerseniz, söylenenden sonra söyleneceğin ne oldu
ğunu, söylendikten sonra anlıyabilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, demin de arz etti
ğim gibi, nispî temsil sistemi telifçi bir politika 
takibedebilmeyi mümkün kılmaktadır. Binaen
aleyh ben, bir parti mensubu olarak, farzımu
hal Cumhuriyet Halk Partisi, farzımuhal Yeni 
Türkiye Partisi veya Millet Partisi ve Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi ile anlaşmak mecbu
riyetinde kalmışsam, bu, memleket severliğinin 
en bariz bir tezahürü sayılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, hüsnüniyet ve samimi
yetin neticesi, insanları ileride birtakım tenakuz
lardan muhakkak ki, kurtaracaktır. 

Muhterem arkadaşlar, okutulan Hükümet 
programında dikkat nazarıma çarpan bir hususu 
ben izah etmek imkânını bulamadım. Benden ön
ce konuşan Muhterem Ethem Kılıçoğlu arka
daşımın temas ettiği nokta hakkında ben de te
mas etmek zaruretiyle karşı karşıyayım. Bun
dan önceki koalisyon Hükümetinin hazırlamış 
olduğu bütçe, kısa bir müddet evvel henüz yal
nız câri masraflara mütedair olan fasıllarda ki, 
paralar hariç, yatırıma mütedair olan masrafla
ra ait her hangi bir sarfiyat ve tatbikat yapılma
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktiyle koalisyo
nun dışında kalarak bugün de ikinci Koalisyo
na giren bâzı partilerin, bütçe müzakerelerinde 
daima aleyhte rey kullanmaları ve hazırlanan 
bütçe hakkında da enflâsyonist bir bütçe olduğu 
hususunu kabul etmeleri bir vakıa olarak karşı
mızdadır. O bütçeye kırmızı oy kullanan bu iki 
partinin bugün koalisyona iştirak etme netice
sinde bu bütçenin tatbikini mümkün kılan bir 
programa nasıl beyaz oy verecekleri cidden dü
şünülmeye değer. (Soldan, gülüşmeler) Kanaa
timce, hükümetlerin hazırlamış oldukları prog
rama o Hükümeti kuran partilerin beyaz oy kul
lanmaları mantıki ve normal bir hâdisedir ama, 
bununla önceki hareketlerini nasıl izah edecek
lerini çözmek imkânını ben bir türlü bulamadım. 
Bu itibarla muhterem arkadaşlarımın, koalisyon 
Hükümetinin daima değişmesi ve Hükümeti teş
kil eden partilerin değişik partiler olması ihti
mallerini nazarı itibara alarak yapılan tenkitle
rin samimî ve hüsnüniyete müstenidolmaları ca-
nü gönülden arzulanan bir husus olmalıdır. 

Yeni Hükümete muvaffakiyet temennisiyle 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Söz sırası lehte konuşacak olan

lardan Ruhi Soyerde. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Aziz arkadaşla

rım, İkinci Cumhuriyetin İkinci Karma Hükü
metinin programı üzerinde gerek parti temsilci
si arkadaşlarımız ve gerekse milletvekilleri 
uzun uzun konuştular. 

Ben umumi hatları ve tedbirleri bakımın
dan içinde bulunduğumuz siyasal, sosyal ve 
ekonomik şartlara tamamen uygun bulduğum 
bu program üzerinde bâzı temennilerde bulun
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İhtilâl sonrası bir intikal devrinin ilk Kar

ma Hükümetinin içinde bulunduğu şartlara 
nazaran hakikaten iyi çalıştığını ve şartların 
müsaidolduğu nisbette de esaslı işler gördüğü-» 
nü söylemek bir vicdan borcudur. Bilhassa 
kurulamıyacağı iddia olunan bir koalisyonu 
kurmuş ve 7 ay yürütmüştür. 

Nispî temsil sisteminin aşikâr bir icabı ola
rak kurulmuş bulunan dörtlü Karma Hüküme
tin ise, daha geniş imkânlara mazhar olarak 
daha büyük muvaffakiyetler kazanmasını dile
mek ve yardım etmek millî vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
30 yılı aşan meslek hayatına sahip bir he

kim olarak en başta temennim sağlık mevzu
larımıza ve Türk Milletinin ekseriyetini teşkil 
eden Türk köylüsünün beslenme ve iskân 
mevzuları üzerinde olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Türk köyüsünüa, gerek içinde bulunduğu 

sağlık şartları, gerek geçmişte ve gerekse 1962 
bütçesinde sağlık mevzularımıza atfedilen 
ehemmiyet; Anayasamızla sağlığa ait bütün 
tedbirleri almayı taahhüdetmiş bulunduğumuz 
milletimizin hakiki ihtiyaçları karşısında çok 
kifayetsizdir. 

Medeniyet ve refah seviyeleri bizden çok üs
tün bulunan Avrupa memleketlerinde sağlık tah
sisatı umumi bütçenin % 12 sini teşkil ettiği 
halde sağlık bakımından perişan bir halde bulu
nan memleketimizde bu nisbetin, bütçemizin an
cak % 4,7 sinden ibaret olması elem vericidir. 
Böyle bir sağlık tahsisatı ile istenilen hizmeti 
göremiyeceği aşikâr olan Karma Hükümetin ha-
zırlıyacağı 1963 bütçesinde olsun bu mühim, ih-
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tiyacı göz önünde bulundurmasını temenni ede
rim. 

Bugün, her köyde değil, her kaza merkezinde 
bile bir hasta arabamız, hattâ hastasını haber ve
recek bir telefon teşkilâtımız bile yoktur. 

Hastanelerimiz ve hasta yataklarının yeter
sizliği yüzünden millet hastane kapılarında (seni 
sıraya koyduk, sıran gelince çağırırız) cevapla-
riyle geri çevrilmekte ve bu suretle kaderine terk 
edilmektedir. 

Hekimlere verilmekte olan maaş bareminin 
diğer fen mensuplarına nazaran çok düşük bir 
seviyede olması yüzünden bugün 4 000 kadar 
meslekdaşımız yurt dışında çalışmaktadır. 1956 
ya kadar 8 senelik operatörünü 800 mark ücretle 
kullanan Almanya'nın bugün bir yıllık genç ve 
tecrübesiz Türk cerrahlarını 1 300 mark ücretle 
alıp çalıştırmaya mecbur kaldığını hatırlatır, 
Hükümeti ve Büyük Meclisi ikaz ederim. 

Sağlık Vekâletimizin köy sağlığı ile daha ya
kından meşgul olmasını ve köylülerimizin sıhhi 
iskân durumu ile sıhhi beslenme durumları üze
rinde çalışmalar yaparak içinde bulunduğumuz 
feci sağlık realitelerimizi Büyük Meclisin gözleri 
önüne sermesini temenni ederim. Bütün dünya
da verem hastalığına tutulma nisbeti, modern an-
titüberkülö ilâçların kullanılması ile, büyük nis
bette gerilediği halde, ıstırapla arz ederim ki, bu 
nisbet memleketimizde artmaktadır. Tarihin 
muhtelif devirlerinin tahripkâr tesirleri altında 
nevama çölleşmiş ve verimsiz bir hale gelmiş bu
lunan Orta - Anadolu'nun asırlardan beri devam 
edegelen ihmaline son verilecek bu bölgede yaşı-
yan vatandaşlarımızın fakrüzaruretine son vere
cek istikamette çalışılmasını dilerim. 

Memlekette ilmî bir toprak tetkik ve tasnifi 
yapılarak pek çoğu 25 ile 150 haneden ibaret ve 
her türlü medeni ve sıhhi imkândan mahrum bu
lunan 40 bine yakın köyümüzün verimli toprak
lar üzerinde beşer yüz haneli her türlü medeni 
şarta sahip sosyal bir ünite haline getirilecek bir 
iç iskân mevzuunun ele alınması ve toprak refor
munun bu çalışmaya paralel olarak tatbik edil
mesi milletimizin kalkınmasında mühim âmil 
olacağı kanaatindeyim. 

Aziz milletvekilleri, 
Memleketimizin içinde bulunduğu iktisadi, 

siyasal ve sosyal şartlar tarihimizin hiçbir dev
resinde bu kadar ağır ve ezici olmamıştır. 
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Bizleri seçen vatandaşlarımızın, her gün art

makta bulunan ıstıraplarına bir an evvel çare 
bulacağımız ümidi içinde sabırsızlıkla beklemekte 
oldukları malûmdur. 

Bu acı hakikatler karşısında Büyük Meclisin 
ilk vazifesi : Her türlü parti mülâhaza ve düşün
celerinden sıyrılarak dert ve ıstıraplarımıza el 
birliği ile çare bulmak ve memlekette demokra
tik rejimle çalışma ve kalkınmamızın mümkün 
olduğu inancını tam olarak yerleştirmektir. 

Türk Milletine, Büyük Meclise ve çok iyi ni
yetlerle kurulan ikinci Karma Hükümetimize 
büyük başarılar dilerim, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, şimdi söz 
sırası aleyhte konuşacak olanlardan Cahit Yıl-
mazda'dır. (Yok sesleri Ondan onra gene aleyh
te konuşacakların sırasında bulunan Ömer 
Eken. (Yok sesleri) 'Ondan sonra sıra aleyhte 
konuşacak olanlardan Nazmi özoğul'undur. 
Buyurun. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın millet
vekilleri, Hükümetin 22 sayfalık programını 
aldık ve okuduk. Hükümet programının içinde 
birçok temenniler clduğunu görüyoruz. Arka
daşlar, bir memlekette bir hükümetin, bir icra 
organı olarak vazife yapması icabeder. Halbuki 
bu program içinde tamamiyle temennilerle, yu
varlak lâflarla karşımıza çıkmış bulunuyor. 

Burada arkadaşlarınız programın muhtelif 
cihetlerini tenkidettiler. 10 dakikalık zaman 
zarfında, hazırladığım konuşmamı burada oku
mak imkânını bulamıyorum. Yalnız, arkadaş
larımın temas etmedikleri birkaç noktaya temas 
edeceğim. 

Birinci Koalisyon Hükümeti kurulduğundan 
bugüne kadar devamlı olarak rejim dâvasından 
bahsedilir. Gazeteler%:nauhtelif şekillerde tef
sirlerle karşılaşırız. ÂÖfeadaşlar, Türk Ordusu, 
Türk Milletinin özüdür. Türk Milleti de Türk 
ordusunun özüdür. Bâzı muhteris politikacılar, 
siyasi hedeflerini temin etmek için ikide bir 
Meclis koridorlarında hepinizin duyduğu tom-
son sözlerini kullanmışlardır. 

Arkadaşlar, Türk kumandanını iyi tanıma
mız lâzım. Türk kumandanı 15 Ekimde bir 
seçim yaptı ve bize seçimden sonra Büyük Mil
let Meclisindeki teşrî vazifemizi verdi. Biz o 
günden bugüne kadar halen köylerde bulunan 
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muhtarların, şehirlerde bulunan belediye âza
larının, reislerinin ve vilâyet encümen âzaları
nın seçim kanununu buraya getirmedi. Birinci 
Koalisyon Hükümeti zamanında Başbakan İs
met Paşa şöyle buyuruyorlardı: Şu, şu kanun
ları çıkartmadan tatile gitmiyelim. Şimdi du
yuyoruz ki, bu toplantıdan sonra hemen tatile 
gidecekmişiz. Arkadaşlar, seçim kanununu 
çıkartmadan tatile asla gitmememiz lâzımdır ve 
gitmiyeceğiz. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, biraz da mühim dâvalarımız 
olan iktisadi durumumuzdan bahsetmek iste
rim. 'Geçenlerde Büyük Millet Meclisinin ka
pısına kadar işsiz, aç vatandaşlarımız gelmişti. 
Program tetkik ediyoruz, bu hususa yer veril
memiştir. Burada sorulmuş olan bir soruya kar
şı Çalışma Bakanı, köylerde 3,5 milyon gizli iş
sizin bulunduğunu ifade ettiler. 

Programda ziraatimizi sulama, iyi tohum
luk, fındıklık tesisi ve gübreme esasına göre 
kalkındıracaklarını ifade ediyorlar. Bugün Türk 
köylüsü bize hakikati haykırıyor ve diyor ki; 
bu memlekette bereket kalmamıştır. Arkadaş
lar bâzı edebiyatçılar ve tahrikçiler, Atatürk'
ün ifade ettiği memleketin hakiki efendisi olan 
Türk köylüsünü gericilikle itham etmektedirler. 
Hayır arkadaşlar. Memleketin efendisi olan 
Türk köylüsü hakikati Öğrenmiştir. Bereket kal
mamıştır. Asırlardan beri bu topraklar ekile 
ekile ihtiyacımızı karşılıyamaz hale gelmiş bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlar, ıgittiğim il ve ilçelerdeki ziraat 
memurları ve müdürlerine, ne kadar gübreye 
ihtiyacınız var diye soruyorum. Cevap vermi
yorlar. Ziraat Vekâletine gidiyorum, ilgili mü
dürlerle konuşuyorum, yine bize bir rakam ve
remiyorlar. 

Arkadaşlar, Türk köylüsünün emeğinin kar
şılığını ancak ve ancak 67 ilimizde kuracağımız 
toprak tahlil lâburatuvarlariyle temin etmek 
mümkündür. Bu tahlil lâburatuvarları kurul
duktan ve topraklarımızın tahlili yapıldıktan 
sonra Türk köylüsü altın devrini yaşıyaeaktır. 
(Yaşa sesleri) Bir arkadaşımız yaşa dedi. Size 
bu hususta bir misal vermek isterim: 1954 den 
bugüne kadar Edirne'den geçen Meriç nehrinin 
sacında ve solunda geçen sene kurutulan batak
lıklarda ve ipsala Ovasında eken köylü bire 35 
almıştır. Bunun 1,5 kilometre kuzeyinde bulu-
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nan yüksek arazideki verim bire dört buçuk
tur. 

Edirne'de, büyük arazisi olan bir doktor 
arkadaşım, topraklarını tahlil ettirdi. Neticede 
yüzde 12 kirece ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. 
Bu kireci kullandı. O zaman verim bire onaltıya 
çıktı. O halde Hükümet programında yazıldığı 
şekilde topraklarımızın yalnız sun'i gübreye 
değil, birçok maddelere ihtiyacı olduğu meyda
na çıkar. 

BAŞKAN — Sayın özoğul, iki dakikanız 
kaldı. 

NAZMI ÖZOSUL (Devamla) — Arka
daşlar, pragramda üniversite dâvasının 
ele alınmadığını görüyoruz. Geçen sene üni
versiteli arkadaşlarımızın Meclisin kapısına ka
dar geldiğini gördük. Bu dâvanın mutlaka ele 
alınması ve Atatürk'ün ifade ettiği «Hakiki 
mürşit ilimdir» ibaresinin bu memlekette ger
çekleşmesi icabeder. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas etmek 
isterim. İhtilâlden sonra 7 200 subay emekli 
oldular. Bilâhara o zamanın Devlet Başkanı 
ve şimdiki Cumhurbaşkanı Orgeneral Cemal 
Gürsel; «Türk Ordusunun kolunu kanadnı kır
dık» dediler. Arkadaşlar, demokrasi devresine 
girdiği, Sayın Devlet Başkanının ifade ettikleri 
bu kol, kanat kırılma meselesinin halledilmesi 
lâzımdır. İnkılâp emeklileri arasında, ' Kore 
muharebelerinde komünistlere karşı süngü mu
harebesi yapmış, Bayrağımızı dalgalandırmış 
ve Amerika Hava Kuvvetlerine kumanda etmiş 
subaylar mevcuttur. 

Şunu da belirtmek isterim ki, 7 200 subay 
fakir Türk milletine 6 milyar liraya mal 
olmuştur. Bunlardan istifade etmek için Hü
kümetin Programına konulması icabederdi. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, kifayeti mü
zakere hakkında iki takrir gelmiştir, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet Programını lehinde, aleyhinde ve 

üzerinde olmak üzere haylice üye konuşmuş 
bulunmaktadır. Müzakere kâfidir, konuşma
lara karşı Hükümetin cevap verme hakkı mah-

huz kalmak şartiyle, kifayetini oya vaz'ım arz 
ve teklif ederiz. 

Konya Sivas 
Fakilı Özfakih Cevad Odyakmaz 

Bursa 
Cevdet Perin 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeter

liğini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Şevki Aysan 

HİLMİ AYDINGER (Aydın) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HİLMİ AYDINGER (Aydın) — Pek muh

terem arkadaşlarım, kifayeti müzakere aley
hinde konuşmak üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Yeni Hükümetin takibedeceği po
litika hakkındaki programda çok mühim ve 
binlerce insanı alâkadar eden bir nokta yer 
alınıştır. O da Silâhlı Kuvvetlerimiz hakkında
dır; yurdumuzun bekası ve korunması hak
kında Türk efkârı umumiyesini pek yakından 
alâkadar eden bu mevzua hiç te temas edil
memiştir. 

BAŞKAN — Efendim, program üzerinde 
konuşacak değilsiniz, kifayet aleyhinde konu
şacaksınız. 

HİLMİ AYDINÇER (Devamla) — Evet 
efendim. Bu mevzuu 'burada konuşmak mecbu
riyetindeyiz. Bu itibarla konuşmala"r tamam 
değildir. Bu hayati mevzua temas etmek lâ
zımdır. Bu hususta Riyaset Makamına bir 
önerge takdim ediyorum. Oya konulmasını ve 
tasvip buyurmanızı istirham ederim. Hümet-
lerimle... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Tüzük 
mucibince kifayet aleyhinde bir kişiye söz 
verilir. Ben de Tüzük hükmüne iltibaen bu 
arkadaşımıza söz verdim. Arkadaşımız şimdi 
vermiş olduğu takrirde kifayeti müzakerenin 
reddini istiyor. Bu olmadığı takdirde bir da
kika için konuşma imkânı verilmesini istiyor. 

Böyle bir talebe Tüzük hükmü" mânidir. Bu 
bakımdan verdikleri takriri oyunuza sunmu
yorum, kifayet takrirlerini oyunuza sunuyo
rum. Kahul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Söz Barbakanındır, 
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BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 

Muhterem: arkadaşlarım, Hükümet programı 
üzerinde Hatipler biribirinden daha kıymetli da
ha istifadeli sözler söylediler. Hepsini yakın 
bir ilgi ile takibettim. Evvelâ sayın muhalefet 
partilerinin bahis konusu ettikleri mevzulara 
temas etmek istiyorum. 

Millet Partisi adına tanışan Sayın Bölük
başı, Birinci Koalisyon Hükümetinin çalışma
sını teşrih ettikten sonra, İkinoi Koalisyon Hü
kümetine aynı gözle bakarak onu da zayıf bul
duğunu belirtmek istedi. Birinci Koalisyon Hü
kümetin Yüce Senatoda bahsini ettiğim zaman 
onun hakkında biraz malûmat vermiştim. Ben 
çalıştığım müesseselerin ve temasta bulunduğum 
insanların daima müspet taraflarını ön plânda 
hatırımda tutmayı ve dile getirmeyi severim. 
Onun için, Birinci Koalisyon Hükümetinde, 
ortak partiden bahsettiğim zaman başarılı iş
lerin yapıldığını söylemişimdir. Benim bu tarz
da Birinci Koalisyon Hükümetinin başarılı iş
ler yaptığı hakkındaki sözlerim samimîdir. Ga
rip bir tecellidir ki, muhalefet pertilerinden 
yalnız Sayın Osman Bölükbaşı değil, bizzat Sa
yın A. P. Başkanı, 1 nci Koalisyon. Hüküme
tini başarısız bir Hükümet olarak burada tav
sif etmişlerdir. Bu sözlerimde ısrar ediyorum. 

Evvelâ Sayın Osman Bölükbaşı'ya cevap ve
reyim. 

1 nci Koalisyon Hükümetinin kurulduğunda 
şartların çok güç olduğunu hatırlıyacaklardır. 
1 nci Koalisyon Hükümetinin kurulması âdeta 
imkânsız sanılıyordu. Senatoda da söylediğim i 
gibi, orada bir talihsizliğimiz; A. P. Sayın Ge
nel Başkanının, seçmenlerine söz vermiş oldu
ğunu ileriye sürerek, Hükümete iştirak etme
meleridir. Bu suretle o zamanki Hükümetle or
tak A: P. Merkez Teşkilâtı arasında daima bir 
ayrıldık olmuşj ayn bir Hükümeti kontrol eder 
gibi davranmışlardır. ' 

Sayıh Bölükbaşı 1 nci Hükümette gördü
ğü müsamahaların 2 nci Hükümette görülme
mesini temenni ediyor. Biz yeni Hükümette 
vazifeleri ciddî, bir ortaklık yapmaya karar
lıyız. Partiler arasındaki münasebetleri ise ge
niş yürekli ve müsamahalı olmasına ehemmiyet; 
vererek yürüteceğiz. 

Ordunun siyasete karışmasından Bölükba
şı, Ordu ve siyasetten" şikâyet ettiler. Ordunun si- I 
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I yasete karıştırılması gibi bir hareket, Birinci 

Hükümette de, şimdi de vâki olmamıştır. Or
dunun bizzat yüksek seviyeli idaresi siyasetten 
uzak, vazifesine bütün gücü ile girişmeye, 
onun içinde kalmaya ciddî olarak kararlı bir 
durumdadır. Bölükbaşı; misal olarak bir ga
zetede benden, «Ordu İnönü'yü istiyor» sözü
nü zikretmiştir. Bunu ne benim, ne ordu men
suplarının tekzip etmemiş olmasını kusur addet
mektedir. Kusurum bu ise, kusurumu bağış
lamasını temenni ederim. Bu mevzuda, «Or
du İnönü'yü istiyor» sözüne karşı, tekzip tar
zında, izah tarzında bir cevap vermek, haki

katen güçtür. Tekzibetmek için «Ordu İnönü'
yü istemiyor» mu demek lâzım, «Ordu böy
le bir şeyle alâkadar değildir» demek mi lâzım, 
bunu tâyin etmekte güçlük vardır. 

Benim hakkımda türlü şökilde muhtelif ga
zetelerde her gün yazılmakta olan sözlere çok 
bağlı olarak, vesvese ile cevap yetiştirmek âde
tinde değilim. Kusurum belki bundadır. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

Siyasi af konusunda bizim aradığımız; bu 
konu, siyasi istismara zemin teşkil etmemeli
dir. . 

Millet Partisi Sayın Genel Başkanı; evvel
ce bu konuda takdir edilecek bir ölçüde çok 
hassas bulunuyorlardı. Ümidederim, bundan 
sonra da af konusunun siyasi istismar sebebi 
olarak kalmaması hususunu takibedecektir. 

Arkadaşlarım, her iki muhalefet lideri ile 
Hükümet teşkilinden sonra da görüştüğümüz 
zaman, gerek Sayın Bölükbaşı ile, gerek A. P. 
Genel Başkanı Sayın Gümüşpala ile Meclisteki 
münasebetlerimizin vatandaşa huzur telkin ede
cek bir istikamette olması için gayret göstere
ceğimizi vadettik. 

Arkadaşlarım, bugünkü müzakerelere Bö
lükbaşı daha sert olmak üzere tartışmalı bir 
mizaçla bağladılar. Kendilerini bu yolda takib-
etmek niyetinde değilim. (Bravo sesleri, alkış
lar) Ümidediyorum ki, iyi münasebetler kur
mak için bize düşen, Hükümete düşen vazife
leri sabırla vş kendi teveccühlerimi celbetmeye 
gayret ederek yürütmeye çalışacağım. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Gümüşpala beyanatında muhtelif ko
nulara temas etmektedir. Kendi partisinin de iş
tiraki ile kurulan Hükümet, tamamen gönüllü 
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olarak kendi işlerine yardım etmek istiyen köy
lere Hükümetin de öncelikle yardıma koşması 
hakkında bir karar vermi§ti. 

Sayın Gümüşpala, o zaman olduğu gibi, şim
diki beyanatında da bunun yanlış tatbikata 
müncer olmasından endişe etmektedir. Hiçbir 
zaman bu tarzda yardımların ve köylülerin ça
lışmalarını kolaylaştırmanın, bir angaryaya, ve 
vatandaşlarımızın rızaları, arzulan hilâfında 
bir teşebbüse mahal vermiyeceğini kendilerine 
temin ederim. . 

İşçiler meselesinde de çok hassasiyet göste
riyorlar. İşçiler mevzuu, bugünkü Hükümet ta
rafından önemli bir konu olarak ciddî ilgi ile ele 
alınmaktadır. Evvelce, işçiler grev hakkının adın
dan dahi serbestçe bahsedemezdi. Şimdi bu ko
nu her gün konuşuluyor ve toplu sözleşme, 'grev 
hakkı gibi konularla ilgili kanunlar yakında 
Meclise takdim edilecek durumdadır.- Sendika
lar, türlü baskılar altında, türlü vesilelerle ida
ri kararlarla kapatılma makta; itibarlı müessese
ler olarak her gün Hükümetle karşılıklı, iyi mü
nasebetler halinde temaslarına devam etmekte
dirler. 

Eskiden işçi teşekkülleri, hiçbir suretle bey
nelmilel teşekküllerle temas edemezlerdi. Şimdi 
ise, serbestçe, milletlerarası âlemde Türk işçi
leri, mevcudiyetlerini hissettirmektedirler. îşçi 
mevzuu, Hükümetçe, sosyal bünyemize uygun, 
millî ihtiyaçlara uygun ve işçi vatandaşlarımıza 
geniş itibar've güven besliyen bir zihniyet için
de ele alınmıştır, iş veren ve işçi münasebetle
rinin karşılıklı salim ölçüler içinde işlemesini, 
Hükümet, ciddî olarak, iktisadi ve karşılıklı 
Kösyal gelişmemizin unsuru saym'aktadır. 

Umumi olarak tenkidler, siyasi, konularda ve' 
iktisadi konularda toplanmaktadır. Siyasi ko
nularda başlıca meselelerimiz Ibellidir ; Parti* 
zanlık olmasın, eşit muamele yapılsın, vatandaş
lar arasında iyi münasebetler olsun... Bunlar, 
yeni programımızın du siyasi bakımdan esasını 
teşkil etmektedir. Cemiyetimizde esefle îça^de-
dilecek partizanlık hareketlerini, n^entuf olacak 
ve vatandaş olarak düzeltmek için, secimden son
ra kurulan birinci Hükümet gibi ş%ıdıki Huk$-» 

; met de ciddî gayretler sarf edecektir. Bunda 
bütün Hükümet erkânı kararlıdır. > 

Akşamdan sabaha, bir cemiyetin bu konudaki 
bütün şikâyetlerden kurtulacağını tahmin etıne)c 
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> kolay değildir. Ama zamanla, ısrarla, demokra-
' tik bünyemize ânz plan bu gibi hâdiseleri, olay-
| lan vatandaşın hoş görmediği bir kusur haline 

getireceğiz; bu ziîuıiyeti yerleştirmeye çalışaca-
•. ğız, hastalığı yeneceğiz. 
j îmam - Hatip okullannm orta sınıflarının 
j kaldı nlacağına dair çıkan haber, Millî Eğitim 
: Bakanı tarafından kesinlikle asılsız olarak va-
\ sıflandınlmıştır. Sınıflann lâğvedilmesi şöyle 
I dursun, bilâkis genel kültürlerinin genişletil-
j mesi ve buntenn daha aydın yetiştirilmesi için 

gerekli tedbirleri almak karanndayız. 
Mahallî seçimler ile ilgili kanun vaktinde 

yetiştirilerek bu sene seçimlere gidilecektir. 
Anayasa nizâmının bekçisi olmayı ve Afla-

f yasanın, vatandaşa hakikaten huzur ve emniyet 
verecek sağlam bir zemin üzerinde işlemesini te-

j min etmeyi Meclisle beraber, Hükümet de kendi 
aslı vazifelerinden saymaktadır. 

İktisadi vaziyet hakkında programda geniş 
j ölçüde tafsilât verilmiştir, özel teşebbüsle Devlet 
| sektöründeki çalışnıalann, ahenkli bir surette 

memleket kalkınmasına hizmet etmesini temin et
meye, çalışıyoruz.. Esaslı hazırlanmış bir plân üze
rinde iktisidi kalkınmanın tanzim edilmesini, yü
rütülmesini Hükümet, programının teineli olarak 

I ele almıştır. 
»Şayet Meclis güven gösterir ve Hükümet prog

ramına oy verirse, uzunca bir müddet, Hükümet 
kalkınma plânının tetkiki ve bunun (Büyük Mec
lise sunulacak bir hale getirilmesi için çalışacağız. 
Bu uzun ve yorucu-bir dikkatle yapılması lâzım-
olan bir iştir. Ondan sonra Büyük Meclis plânı 
münakaşa edecek; Mecliste kabul edildikten son
ra kesin şeklini almış olacaktır. Bu sene 19C2 
programını teferruatiyle tanzim eden vesikalar, 
plânlar yardır. (Bunların malî imkânları da te
min edilmiştir. Bütçemizdeki açıktan memleket 
idaresini müteessir etmiyecek* surette ı karşılıklar 
btılunacak Hazînenin kudreti sağlanmıştır. Onun 
îçin, yatırımları elinde ne kadarı bulunuyorsa, 

I ^eğerielidirebilmek için, Hükümet bütün kuvve-
[ tiyle çalışacak, 196^programındaki işleri takib 

edecektir. ••*•<•• 
Muhterem arkâdaşlanm; siyasi af konusunda 

fikirler muhtelif şekilde... Bildiğimiz fikirlerde 
bir değişiklik ©örülmüyor. Yalnız bu meselenin 
bir siyasi istismar konusu olmaması için mutaba-

| kat halinde bulunanlar, şimdi çoğunluğu teşkil et-

s * * -
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inektedirler. Ümidediyorum ki, sağduyu herkese 
hâkim olacak ve siyasi af, tâyin ettiğimiz sarih 
hudutlar içinde, bu Sonbaharda tatbik edilecek
tir. 

Bir muhterem arkadaşımız, 1954 yılında, Ma
nisa'da verdiğim bir nutukta, «Biz iktidara gelin
ce muhalefete, muhaliflerimize iyi muamele ya
pacağız, söz haklarına hürmet edeceğiz» dediği
mi, galiba benim bugün yaptıklarımı beğendiği
ni göstermek için zikretmiştir. (Bravo sesleri ve 
alkışlar). 

Söylediklerimi fazlasiyle tuttuğumu ve takib-
ettiğimi zannediyorum. Ümidederim ki, bundan 
sonra biraz daha dikkat sarf ederse, benden daha 
çok memnun olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, basınımız her za
mandan ziyade, memleketin siyasi kaderine tesir 
edecek ve iyi yollar gösterecek bir iktidarda ve 
vazifededir. 

Hükümet olarak, bilhassa şahıslarımız olarak, 
muhtelif cereyanların karşısında olduğumuz için, 
bizim için yapılanları ve memleket meseleleri için 
söylenen birbirine zıt fikirleri serinkanlılıkla ta-
kibediyoruz. Ancak, memleketin huzuru, selâmeti 
ve iyi yollardan gelişme hamlelerinde müspet ne
ticeler alması için, basınımıza büyük hizmetler 
düştüğünü her gün bir defa daha tecrübe etmek
teyiz. 

Basındaki cereyanlar, basın mensuplarımızın 
hususi dikkatlerini celbedecek kadar ehemmiyetli 
bir hal almaktadır. Bilhassa ordu ile çok teklif
siz şekilde ve ordu erkânını müteessir eden bir 
genişlikte meşgul olma temayülü vardır. 

Bir memleketin ordusunu, bütün ricali ile, o 
memleketin kıymetli varlığı, desteği ve Hazinesi 
addetmek, her millet için bir gelenektir. Türk 
milleti için ise bu, eski bir maziye dayanan çok 
kıymetli bir gelenektir. 

Bugün, bâzı gazetelerde «ifsat» namı altında 
birçok şeyler yazılmaktadır ki, bunların devam 
etmesinden memleket yalnız zarar görecektir. 
Basınımızın, ordu meseleleriyle iştigal ederken, 
kendi vazifelerinin icabettirdiği doğru ölçülerle 
hareket etmesini; tahrik edici ve kırıcı usulleri 
salim usullerden ayırmakta dikkatli olmalarını, 
bilhassa sizin huzurlarınızda, rica etmek istiyo
rum. 

Ordudan siyaseti kaldırmak ve birçok hâ
diselere zaruri olarak karışmış olan ordu-
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muzu siyasetten tamamen sıyırıp, vazifesi için
de kalmasını kolaylaştırmak, hepimiz için bir 
vazife olsa gerektir. (Bravo Paşam sesleri.) 

Bu maksatla, bu siyasi olaylara bir set çe-
kip, bir sınır çekip, bundan sonra ordunun 
tamamiyle kendi vazifesi içinde çalışmasını 
kolaylaştırmak maksadiyle çıkardığımla afla
rın, tamamiyle aksi bir hareket için teşvik 
mânasını taşır gibi bir inal göstermesinden 
cidden müteesssir oluyorum. Arkadaşlar dik
kat ederlerse ve hep beraber bu mesele iU 
alâkadar olursak, bu tarz taşkınlıkları önle
yecek tesirler bulabileceğimizi ümidederim. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet Programı 
ve muhtelif meseleler hakkında fikirlerimi 
arz ettim. Bundan »sonra, muhterem milletve
killeri güven oyu için oy vermeye davet olu
nacaklardır. 

Vereceğiniz karar ne olurrsa olsun, bizim 
için muhteremdir. Ondan sonra münasebetleri
mizde de, daima bu Büyük Meclis kürsüsün
den memlekete kurvVet, itibar ve güven sağ
lamayı, birlik ve beraberlikle, iktidar ve 
muhalefet olarak, temin etmeye çalışacağız. 

Derin saygılarımla şimdilik huzurunuzdan 
ayrılıyorum. (O. H. P. sıralarından şiddetli al
kışlar.) 

OSMAN BÖLÜKBAŞ1 (Ankara) — Sa
yın Başkan, son söz milletvekiîinindir. ıGru-
pum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Hü
kümetin konuşmasından sonra, «grupum adı
na söz istiyorum» diye Başkanlığımıza, Millet 
partisi Grupu Başkanvekili 'Kazım Arar im-
zasiyle, bir takrir gelmiştir. Bundan maada, 
Sayın Tahtakıh'ç tarafından da bir söz tale
binde bulunulmuştur, içtüzük hükümleri ma
lûmunuzdur. içtüzüğe göre, son söz milletve
kilinindir. Şüphesiz ki, bundan evvelki tat
bikatımızda olduğu gibi; bir milletteki]i ar
kadaşa söz vereceğiz. Şu noktayı Yüee Heye
te arz etmek isterim ki, biraz evvel kabul bu
yurduğunuz kifayet takririn deki kayıt şöyle
dir : «Hükümet Programının lehinde, aley
hinde ve üzerinde olmak üzere haylice üye 
konuşmuş bulunmaktadır. Müzakere kâfi
dir. Konuşmalara karşı Hükümetin cevap' ver
me hakkı mahfuz kalmak şartiyle, kifaye
tin oya vaz'ını arz ve teklif ederim.» 
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Bu takriri Yüce Heyetiniz kabul buyur

du. Şimdi bu takrir kabul edildiğine göre, 
Hükümet görüşmeler üzerindeki .mütalâasını 
serd ettikten sonra yeni bir görüşme açıla
maz. Yalnız İçtüzüğün hükmünü yerine ge
tirmek ve son sözü milletvekiline vermek 
icaibediyor. Çünkü, İçtüzüğün 8f> nei mad
desi sarih olarak bunu âmirdir. Birinci Koa
lisyon Hükümetinin Programının kabulündeki 
teamül ve bütçenin kabulündeki teamül şu
dur : (Hükümet konuştuktan sonra, söz al
mış olan arkadaşlardan söz sırası gelip de 
kifayet takririnin kabulü dolayrsiyle konuşa
nı amış olan arkadaşa söz verildiği ve bu 'arka
daş da konuştuktan sonra müza'kerelerin bit
tiği sarili alarak görülmüştür.) 

Şimdi, önümüzde 'grup adına söz istiyen 
Bölü'kîbaşı, şahsı adına söz istiven Taht,akıl™* 
ve sırası gelmiş olan arkadaşımız Yusuf Zi
ya Y'ücebilgin'dir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Grup 
için sıra olmaz. 

İBAŞKAN — 'Sayın Bölükbaşı'ya şu nokta
yı hatırlatmak isterim. ö r ü p adına sözde 
tekaddüm Söz istenen mevzular için bir kere
dir. Bir mevzu üzerinde bir grup konuştuğu, 
tekaddüm 'hak'kını kullandığı halde müte
madiyen diğer milletvekillerine tekaddüm 
hakkı verilirse bunun altından kalkılmaz zan
nediyorum. 

Bu itibarla Riyasetin görüşü şudur : Eski 
teamüllere uvarak söa sırası gelmiş olan Yu
suf Ziva Yücebilgin'e söz vereceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI ( A n k a r a ) — Usul 
hakTkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Ar

kadaşlar, Muhterem Riyasetin izahatı Tüzük 
hükümlerinden 'ziyade indî mütalâalara da
yanmaktadır. Konuşan bir milletvekili bir 
müddet sonra tekrar söz istemek hakkına ha
sıl sahipse bir grupun sözcüsü de mütaaddit 
defalar söz istemek hakkına sahiptir. Ve İç
tüzük (gereğince 'grup Sözcüsü bir defa tercih 
hakkına sahiptir sıraya tâbi değildir, îkinci 
de sıraya girer) diye bir hüküm ihtiva etme
diği gibi, hurda çok eski arkadaşlar vardır, 
bunun hilâfına da bir teamül de bahis mevzuu 
değildir. Tüzüğün sarih hükmü karşısında 
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esasen teamülün bir kıymeti olmaz arka
daşlar. Müzakereler devam ederken bir tez
kere göndererek «Hükümetten sonra söz mil-
letvekilinindİT, söz istiyoruz grup adına» de
dik. Şimdi bize bu söz hakkı verilmezse Tü-
sdik açıkça ihlâl edilmiş olur, ve biz de cevap 
vermek imkânımızdan bir parti olarak mah
rum edilmiş bulunuruz. Böyle bir karara va
racağınızı ve Riyaseti tasvibedeceğinizi kati
yen ümidetmiyoruz. 

COŞKUN K I R U A (istanbul) 
kında söz istiyorum. 

Usul hak-

BAŞKAN — Buyuran. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; çok muhterem Bölükbaşı'ya bir 
noktada hak vermemek imkânsızdır. Tıpkı komis
yon başkan ve sözcüleri ile Hükümet adına ko
nuşan bakanlar gibi grup başkanlarının, başkan-
vekillerinin ve sözcülerinin de müzakerenin de
vamı sırasında istedikleri zaman söz almalarına 
ve aldıkları takdirde sıra ne olursa olsun, diğer 
milletvekillerine takaddüm etmek hakkına sahip 
bulunduklarına şüphe yoktur. Ancak.. (Gülüşme
ler) Bu hak müzakerelerin devamı sırasında 
mevcuttur. Şayet sayın Bölükbaşı'nın mütalâala
rını kabul edecek olursak, «son söz milletvekili-
nindir» kaydı hiçbir kıymet ifade etmez hale 
gelir. 

Niçin? Bir kifayeti müzakere takriri veril
miştir. Şu anda kifayet kabul edilmiştir. Bun
dan sonra artık müzakere cereyan edemez. Ama 
son söz milletvekilinindir. Bundan maksat, özel 
sıfatı dolayısiyle takaddüm hakkını kullanan 
milletvekili değildir. Çünkü, son sözü haiz olan 
milletvekilinin de konuştuğunu ^kabul edelim. 
Acaba İçtüzük bu milletvekili konuştuktan sonra 
Hükümete bu milletvekiline cevap verme hak-. 
kını tanıyor mu? Tanımıyor, arkadaşlar. (Bravo, 
sesleri) Bu itibarla, İçtüzüğün doğru olarak, tef
siri zannederim ki, Hükümete, gruplara ve ko
misyonlara takaddüm hakkını müzakerenin de
vam ettiği müddetçe tanıdığı yolunda olmalıdır. 
Aksi halde zaten, milletvekili, olan bir" bakan 
Hükümet adına söz alarak, tıpkı sayın Bölük-

| başı gibi, sıradaki milletvekilinin yerini alı verir 
I ve Hükümetin takaddüm hakkı diğer takaddüm 
| haklarından üstün olduğundan, böylelikle kim-
I 
i şeye söz bırakmaz. Kaldı ki, kabul ettiğiniz kifa-
' yeti müzakere takriri ile müzakere sona ermiş-
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tir. Bundan sonra sıradaki milletvekiline, ne ko
misyonun, ne Hükümetin, ve ne de grupların ta
kaddüm hakkı vardır. Bu takaddüm hakkı tanı
nırsa, kifayeti müzakerenin de hiç kıymeti kal
maz. O zaman müzakere yeniden açılacak de
mektir. Bu imkân tanınırsa, milletvekiline ko
misyon, komisyona Hükümet, Hükümete grup 
cevap verir ve müzakere devam eder, gider. (Gü
lüşmeler) Bu suretle kifayeti müzakerenin kıy-' 
meti kalmaz ve Yüksek Heyetinizin de arzusu ye
rine gelmemiş olur. (Alkışlar) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte-
rem arkadaşlarım, grup sözcüsü de tıpkı bir mil
letvekili gibidir. Tüzükte hiçbir surette Coşkun 
Kırca arkadaşımızın bahsettiği husus mevcut 
değildir. Biraz önce Sayın Reisin kendi görüşü 
nasıl şahsi ve indî ise Sayın Coşkun Kırca'nın da 
grup sözcülerini bir milletvekili telâkki etmeme
leri o kadar indîdir. Grup sözcüleri de milletvekili 
olduğuna göre takaddüm hakkı her zaman için 
mevcuttur. Tüzükte bunun aksine bir hüküm 
mevcut değildir, Arz ederim. 

BAŞKAN — Mesele tavazzuh etmiştir. Ne 
Riyasetin görüşü, ne sayın milletvekillerinin gö
rüşü, indî tabiriyle ifade edilemez. Herkes, ka
naatini ifade edebilir. Bu kanaatler şüphesiz ki, 
birbirlerine uymıyabilir de. Binaenaleyh, Sayın 
Bölükbaşı'ya §unu hatırlatmak isterim ki, Riya
setin görüşü, İçtüzük hükümlerine uygundur ve 
Yüce Meclisin kabul ettiği esasa da uygundur. 
Bu şekilde muameleleri Yüce Meclis, mütaaddit 
defalar kabul etmiştir. 

Riyasetin görüşü, İçtüzük hükümlerine ta
mamen uygundur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Kati
yen, katiyen! 

BAŞKAN — Ve Yüce Meclisin kabul ettiği 
esasa da uygundur. Bu şekilde teamüller de mev
cuttur. 

Mesele esasen tavazzuh etmiştir. Mamafih, 
Bölükbaşı, evvelâ kendilerine söz verilmesi hu
susunda ısrar ediyorlarsa, bu hususu oyunuza 
arz edeceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Elbette, 
elbette. 
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I BAŞKAN — Bölükbaşı'nm arzusu şudur;: 

«Son söz olarak kendi partim adına söz istedi-
I ğim için takaddüm hakkı vardır, bana söz veri-
I niz» demektedir. Bölükbaşı'nm. bu mütalâasını 
I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş-
I tir. Buyurun Sayın Yücebilgin. 

YUSUF ZİYA YÜCEBÎLGtN (Zonguldak) 
I — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
I birçok hatipler partileri ve şahısları adına ikinci 
I Koalisyon Hükümetinin programı üzerinde kıy-
I metli fikirlerini beyan ettiler. Ve çok muhterem 
I Hükümet Başkanı da onlara cevap vermiş bu-
I lunmaktadır. 

Bu Hükümete niçin beyaz oy vermek lâzım-
I dır? Bunun sebeplerini burada tahlil etmek icab-

ederse, iki mühim sebep vardır. Birisi; memleke-
I tin içinde bulunduğu iktisadi ve sosyal krizin 
I ağırlığıdır. 
I İkincisi, bilhassa dışardan gelecek yardım

ları yapacak hükümetler bilhassa yardım ede
cekleri memlekette istikrarlı bir Hükümetin mev
cudiyetini şart koşmaktadır. Memleketin âli men
faatleri için bu koalisyonu desteklemek bizler için 
vicdani bir borçtur. «Bugünkü Hükümette bulu
nan arkadaşlar ağır yük altındadırlar. Bütün ar
kadaşlar bunu bu şekilde telâkki ederek, feda
kârlık yapmak mecburiyetindedirler. Şu halde 
bugün Hükümette bulunmak bir nimet değildir, 
büyük bir külfettir. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Onun için bunlara gerek icraatlarında ve gerekse 
oy verirken müşkülât göstermek memleketin ha-
rabisini istemek olur. Ben Hükümet programı 
üzerinde fazla fikir beyan etmeden sözlerimi bu
rada keser, hepinizi hürmetle selâmlarım ve yeni 
Hükümete başarılar dilerim. (Alkişlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Kılıçoğlu'nun, Hükümet programı hakkındaki ko
nuşmasında, «ahlâk kaidelerine uyan bir insan 
sıfatiyle kırmızı oy vereceğim.» demesini, Yeni 
Türkiye Partisi Grup Başkanı, partilerinin şah
siyeti mâneviyesine bir hakaret telâkki etmekte 
ve kendilerine bu şekilde sataşıldığından dolayı 
cevap vermek için söz istemektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, Kılıçoğlu kendi ifade
lerinde «ahlâk kaidelerine riayetkar bir insan ol
mak sıfatiyle» diyor. Fakat, bunda ne Yeni Tür
kiye Partisinin şahsiyeti mâneviyesine tecavöz, 
ne de muayyen bir isim zikrederek onlara bir ah
lâksızlık îzafe etme mânası yoktur. Yalnız, bu-
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nun mefhumu muhalif inden şu çıkabilir diye söz 
istemek, Kiyaset olarak da bu yolda konuşan ar
kadaşların bütün taleplerini kabul etmek, uygun 
olmasa gerektir. Bendeniz zannediyorum, Kılıçoğ-
lu'nun maksadı kendi telâkkisine göre bu şekilde 
hareketin ahlâka uygun olduğu merkezindedir. 
Yoksa, partinin tutumu umumi ahlâk kaideleri
ne aykırıdır diye bir mütalâada bulunmuş değil
lerdir. Onun için Başkanlığımız burada Y. T. P. 

fc- 5.7.1962 0:2 
nin mânevi şahsiyetine bir tecavüz mahiyeti gör 
memiştir. Bu itibarla söz vermiyorum. 

Anayasanın maddei mahsusasma göre prog
ram üzerindeki görüşmelerin bitiminden tam 24 
saat geçtikten sonra güven oyu alınması lâzım-
geldiğine göre, 7 Temmuz Cumartesi günü s*at 
10 da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,20 


