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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanlığın yeni yılda Yüksek Meclise ha
yırlı çalışmalar dilemesinden sonra, 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, 
dünden 'beri Kıbrıs'ta Yüksek Meclise arza de-ı 
ğer önemde olay ve gelişmeler vukubulmadığı-
na ve rahatsızlığı sebebiyle Meclise geleiuiyece-
ğine dair yazısı ile, 

Türk Silâhlı Kuvvetleri adına Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'm, Millet Mec
lisinin ve Millet Meclisi adına da Başkan Fuad 
Sirmen'in Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının 
yeni yıllarını tebrik eden telgrafları ve 

«Türk 'Silâhlı Kulvvetleri 'Madalya kanunu 
tasarısı» nm geri gönderilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi okundu, -bilgi edinildi. 

Bâzı milletvekillerinin, seçildikleri komis
yonlardan çekildiklerine dair yazılariyle, Koca
eli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun devanı 
etmediği Dilekçe Komisyonundan çekilmiş sa
yılması hakkındaki hu Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi okunarak 'bilgiye sunuldu. 

Yeniden teşkili -gereken (Bütçe Komisyonu
na üye seçimi için gerekli adayların İMİ d irilme
mesi yüzünden, secimin geri kaldığı 'bildiril
di. 

Danıştay kanunu tasarısı, alâkalı Bakanın, 
Serbest malî müşavirlik kanunu tasarısı da 

komisyon üyelerinin 'hazır ibulunm a maları se
bebiyle gelecek 'birleşime «bırakıldı. 

Türkiye Cumlhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 33 ncü -maddesinde Millet Meclisince ka-
'bul edilen .metinde Cum'huriye't Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu okundu ve yapılan değişiklik be
nimsendiğinden tasarı kanunlaştı. 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve .îstan'bul Mil
letvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 3.1 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki '258, 26*1, 262, 2fi3, 
264, '266, 286, 287, 28» ve 292 ve 29:5 sayılı ka
rarları ile, 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve (liv/Anutep 
Milletvekili Ali İhsan Cröğüş'ün aynı Komis
yonun 287, 288, '290, '291.1. -ve :29T> sayılı kararla
rının, 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep 
Milletvekili Ali Ahsan G'öğüş, ye Balıkesir !Mil-

îebvekill Mitlhat'Şükrü Çaydaroğİu'nun, 294 sa
yılı Kararın ve 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nnı yine Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7. 1%3 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
377 sayılı Kararın Genel Kurulda ıgörüşülinesine 
dair önergeleri ile ilgili Dilekçe Komisyonu ra
porlarının Sâdece netice kısımları okundu ve ra
porlar kabul -olundu-. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1959, 
Bedeli Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969, 
Petrol Dairesi Beisliği 1960, 
Genel bütçeye dâhil dairelerin 1959 'bütçe yı

lı Kesinhesap kanun tasarıları Sayıştay Komis
yonunun ve 

•Cumhuriyet Seha'tOsiı Bolu Üyesi Su'i't Uziılı-
lıasanoğlıt ve dört arkadaşının, 765 sayılı Türk 
Ceza. Kanununun 6*123 saydı Kânun jâ ınııâtkltd 
455 n,cl maddesi iİfc> 2'İ75 ve -3038 sayılı kanun
larla .muaddel 459 ncu maddelerine Ibirer fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi. Adalet Komis
yonunun hazır bulunmamasından dolayı, gele
cek hirleışime bırakıldı. 

'Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar
dımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim (Bakanla 
İma bağlı her çeşit orta ve yüksek dereceli okiıU 
lar öğretmenleriyle, öğretmenlikten ıgelip Millî 
Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra, teşkilâtında 
çalışmakta, olanlara mebdei maaş derecelerinin 
düzeltilmesi ıhakkında kanun 'teklifi ile ilgili ra
por okunarak, teklif reddolundu. 

'Malatya Milletvekii Mehmet Delikaya ve 4 
arkadaşının, Hanife Kadife Fırat 'a vatani hiz
met. tertibinden maaş talhsisine ait kanun tekli
fi, kalbul edilen önerge gereğince Plân Komis
yonuna geriverildi. 

İlkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif 
dereceli okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, 
üniversite, 'bakanlıklar, teşkilâtında ve İktisadi 
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık derece
leri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi, 'bu husustaki rapor reddedildiğinden, 
tekrar Plân 'Komisyonuna verildi. 

Kayseri Milletivek.ili Mehmet Göker ve '5 ar-
kad«.şı.nııı, 4367 saydı Kanunun 4G84, 0706 ve 70 
sayılı kanunlarla değişik 'birinci maddesinin 
(C) ve (D) fıkralarının değişltir'iLnıesine dair 
kanun teklifi, ilgili hakanlar hazır (bulunmadı-. 

98 

http://Milletivek.il


M. Meclisi B : 23 
ğından, bir defaya maihsus •olmak üzere gelecek 
birleşime 'bırakıldı. 

Cumfhuriyet Senatosu îstanibul Üyesi Ili'faıt 
öztürkçine'nin, 5434 sayılı'T. C. Emekli Sandığı 
'Kanununa 'bir madde ile 32 ve 47 nei maddeleri
ne 'birer fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ka
bul edilen Plân Komisyonu raporu gereğince, 
reddolundu. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Özel Şa-
hiıi'giray ve 15 arkadaşının, T. C. Emekli San
dığı Kanununa geçici 'bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ile ilgili raporun okunmasın-

B İ R İ N C İ < 
Açılma saa 

BAŞKAN — P 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasyı 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Birleşimi açıyoı 

2. — YOl 

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

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

» 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otamatik oy i ama ile yoklama 
yapılacaktır. Anahtarları sağa çevireceksiniz ve 
hazır bulunduğumuzu beyan iç;tı beyaz düğmeye 
basacaksınız. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başbakan tsmet İnönü tarafından teshil 
olunan Bakanlar Kurulu provamınm görüşül
mesi. 

BAŞKAN — Hükümet programı üzerinde söz 
almak için Başkanlığa müracaat edip isimlerini 
yazdıranların listesini okutacağım. Başka söz al
mak istiyen arkadaşlar varsa isimlerini Baş 
kanlığa yazdırsınlar. 

«Siyasi parti grupları adına Hükümet prog
ramı üzerinde-söz alanlar : Millet Partisi adma 
Zekâi Dorman. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adma Ce-
vad odyakmaz. 
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dan sonra, çoğunluk olmadığı yoklama neticesi 
anlaşıldığından, 

2 . 1 . 1964 Perşembe günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
I îaşkan'vekili Mal atya 

Ferrulı Bozbeyli Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Balıkesir 

M. Şükrü Çavdaroğlu 

Yoklama muamelesi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Günde

me geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Şahısları adma Hükümet programı üzerinde 
söz alanlar : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
(i. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

• ^ — » 

Ahmet Tahtakılıç, 
Rauf Kıray, 
Nihat Diler, 
Reşat özarda, 
llhami Ertem, 
Saadet Evren, 
1. Eteni Kılıçoğlu, 
Halûk Nur Baki, 
Fahir GiritTioğlu, 
Halil özmen, 
Hilmi Aydınçer, 
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12. Nurettin Ardıçoğlu, 
18. Kadircan Kaflı, 
14. Şinasi Osma, 
15. Kemal Bağcıoğlu, 
16. Adnan Karaküçük, 
17. Adnan Şenyurt, 
18. Sadi Binay, 
19. Sait Sına Yücesoy, 
20. İlyas Kılıç, 
21. Nadir Yavuzkan, 
22. Sabahattin Savacı, 
23. Neriman Ağaoğlu, 
24. Muhiddin Güven, 
25. Gökhan Evliya oğlu, 
26. Nihat Erim.» 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen arkadaşımız 
var mi t 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — 0. H. P. 
Meclis Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsı adına başka söz istiyen 
arkadaşımız var mı?. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şahsım adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Zekâi Dorman'-
ındır. Buyurun Sayın Dorınaıı. 

M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂİ DUR
MAN (istanbul) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Hükümet programının müzakeresi vesilesiyle 
Millet Partisi Meclis Grupunmı dış politika ile 
alâkalı görüşlerini Yüksek Heyetinize arz edece
ğiz. Grupumuzun, programın diğer kısımları ile 
alâkalı görüşleri de başka bir arkadaşımız tara
fından ifade edilecektir. 

Aziz milletvekilleri, 
Hükümet programının dış politikaya taallûk 

eden kısmı üzerinde hususi bir önemle durmaya, 
görüş ve kanaatlerimizin istikametini açıkça be
lirtmeye bizi mecbur eder şartlar içinde bulundu
ğumuz cümlcmizce malûmdur. 

Üzerinde duracağımız mevzu, Türk Devleti 
için bir emniyet, bir hak, bir haysiyet, bir vazife 
ve ıstırap meselesi olan Kıbrıs mevzuudur. Temas 
edeceğimiz gerçekler, aynı zamanda dış politika
mıza ışık tutacak ve istikamet verecek mahiyette
dir. 

Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman, haksız 
emeller peşinde bir macera politikası takibetme-
miştir. Bu ne kadar bir gerçekse, onun hak ve hay

siyeti uğruna hiçbir fedakârlıktan ve neticeden çe
ki nmiyeeeği de o kadar bir gerçektir. Bu düstur
dan neye mal olursa olsun ayrılmamak, kanaati
mizce Türk Devleti için her şeyden evvel bir be
ka meselesidir. 

Bu esasların ışığı altında Kıbrıs mevzuunu ve 
dolayısiyle dış politikamızı bir tahlile tabi tuta
cağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kıbrıs mevzuunun hal ve âtisi hakkında isa

betli bir hükme Ayırabilmek için geçmişi hatırla
makta fayda olduğu kanaatindeyiz. Kıbrıs mev
zuunda muhalif ve muvafık, bütün partilerin po
litikası, başlangıçta şu olmuşlar • 

Kıbrıs üzerinde İngiliz hâkimiyeti nihayet tni-
lacaksa, Ada, sahibi asliyesi Türkiye'ye iade edil
melidir, Ada'nın ingiliz idaresine geçiş sebeple
ri bir tarafa bırakılarak İngiltere'nin, Ada'nın 
mukadderatı üzerinde tasarrufta bulunması bahis 
mevzuu olamaz. Ada'da, mukadderatını kendisi 
tâyin edecek bir topluluk değil, milliyeti, ırkı, di
li, dini ve kültürü ayrı iki topluluk vardır. 

1955 Ağustosunda Kıbrıs meselesini müzake
re etmek üzere tertibedilen Londra Konferansı 
arifesinde, muhalefet partilerinin iç politika 
mücadelelerine bir beyanatla ara vermeleri, bü
tün dikkat ve hassasiyetlerini millî dâvamız olan 
Kıbrıs mevzuu üzerinde toplamaları, bu vatan
sever görüş birliğinin tezahürü olmuştur. 

Londra Konferansında o zamanın Türk Hari
ciye Vekili, Kıbrıs'ın tamamının Türkiye'ye ve
rilmesine müncer olacak tezin, bütün muhalefet 
partileri tarafından da benimsenen millî bir gö
rüş olduğunu ifade etmek imkân ve kudretini 
bulmuştu. 

Sonradan, 16 Haziran 11)58 tarihinde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Kıbrıs mevzuunda nihai 
bir hal tarzını derpiş eden bir karara varmıştı. 

Kıbrıs'ın tamamının Türkiye'ye verilmesi yo
lundaki görüşü değiştirmiyen liderimizin müsten
kif kaldığı bu kararda, T. B. M. M, taksim fik
rini büyük bir fedakârlık olarak kabul ve bu
nun Dünya Parlâmentolarına duyurulmasını tes-
*bit etmişti. 

T. B. M. M. tarafından, liderimizin müstenkif 
oyuna karşı ittifakla kabul edilen .16 Haziran 
1958 tarihli takrirde mucip sebelmlarak bilhas
sa şunlar ileri sürülmekteydi: 

Kıbrıs'taki son hâdiseler göstermektedir kî. 
bu vahîm meselenin nihai hal şeklinde bir an cv-
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M. Meclisi B : 23 
vel bağlanması katî bir zaruret haline gelmiş ( 

olup, bunun için de yegâne âdil, haklı, mute
dil hal tarzı olan taksimi vakit geçirmeden ka
bul etmek ieabetmektedir. Adadaki iki cemaa
tin yekdiğerine karşı hissettikleri itimatsızlık 
ve düşmanlık, bu cemaatlerin artık bir arada 
yaşamalarına ve bir idare altında işbirliği yap
malarına imkân vermemektedir.» 

Mııhterem arkad aşl ar, 
Bu kesin ve gerçeklere uygun hükme rağmen 

o zamanın iktidarı, T. B. M. M. nin muvafakati
ni almaya lüzum dahi hissetmeden, Zürih ve 
Londra Anlaşmalarını imza ederek bir emrivaki 
ihdas etmişti. Bu cımrlivakiin tescili için eski ik
tidar, Kıbrıs mevzuunda Hükümetin takibettiği 
politikanın tasvibi hakkında bir tezkere ile T. 
B. M. M. huzuruna gelmişti. 

T. B. M. M. nin, taksimin nihai hal tarzı ve 
fedakârlık olduğu yolundaki kararını hiçe sa
yan o zamanki Hükümetin takibettiği hareket 
tarzı, muhalefet partileri tarafından tasvibe-
dilmemiş ve Kıbrıs Anayasasının ihlâli halinde 
garanti veren devletlerin müdahalesini mecburi 
değil, ihtiyari kılan hüküm şiddetle teııkid edil
mişti. 

Muhalefetin bütün, itirazlarına rağmen, em
rivakiler yürümüş ve Kıbrıs mevzuu pamuk ip
liğine bağlanmıştı. Kısacası, bugünkü facialar 
daha o zaman görülmüş ve fakat zamanın ikti
dar sahiplerine bu gerçeği anlatmak mümkün 
olmamıştı. 

Muhterem arkadaşlar, 
Her türlü feci ihtimalleri ve Türk Devleti 

için büyük gaileleri bünyesinde saklıyan Kıbrıs 
Anlaşmaları işte böylece Büyük Millet Meclisin
ce tescil edilmişti. 

Hâdiseler tahminlere uygun cereyan etmiş 
ve müstakil Kıbrıs Devleti, kendisini teşkil eden 
cemaatlerin bile inanmadığı bir Anlaşmanın göl
gesinde zoraki bir şekilde Dünyaya gelmişti. 

Gönülden ayrı olanları birleştirmek gibi ta
hakkuku muhal olan bir mucizeye bel bağlan
mıştı. Kıbrıslı Rumlar ve onlarla fikir ve gönül 
birliği halinde olanlar için müstakil Kıbrıs Dev
leti, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı yolundaki 
değişmez ideallerinin bir merhalesi olarak kar
şılanmıştı. 

İhtilâflar, bu değişmiyen gayeye uygun ola
rak-ele alınmış ve ihdas edilmiştir. 
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İlk ihtilâf, müstakil Türk belediyeleri mev

zuunda zuhur etmiştir. Makarios idaresi için bu 
ihtilâf ve ileri sürülen sebepler, sadece gayeyi 
örtmeye matuf bahanelerden ibaretti. Müstakil 
Türk belediyesini kabul etmek istemiyen Maka
rios idaresinin, belediyeler mevzuundaki kara
rının karşısına Türk Cemaati çıkmış ve mesele
yi Anayasa Mahkemesine götürmüştür. 

Bir Alman Profesörünün başkanlık ettiği 
Anayasa Mahkemesi, belediyeler mevzuundaki 
kararın Anayasaya aykırı olduğunu kesin bir 
hükme bağlamıştır. 

Makarios idaresi, Anayasa Mahkemesi kara
rının icabını yerine getirmemekle Anayasayı 
açıkça ihlâl etmiştir. Bununla da iktifa etme
miş, çeşitli baskı metotları ile emellerine alet 
olmıyacağmı anladığı Anayasa Mahkemesi Baş
kanını Ada'dan ayrılmaya mecbur bırakmıştır. 

Türk Devleti için, Üçlü Garanti Anlaşmasını 
harekete getirmek ve dostlarla istişarede bulun
mak vazife ve salâhiyeti o anda doğmuştu. 

Bunun için, bugünkü kanlı hâdiseleri bekle
memek lâzımdı. Mesele o anda ele alınmalı, 
garanti veren devletlerin ve dostlarımızın du
rumu o anda tesbit edilmeli ve Türkiye'nin em
niyeti, ırkdaşlarınm hak ve hayatı ve Devlet 
olarak haysiyeti için neler yapabileceği onlara 
ifade ve kendileri vazifeye davet edilmeli idi. 

Bu zamanında yapılmadığı gibi Kıbrıs hâ
diselerinin 'Türk Devletine tahmil edebileceği 
vazifelerin icabı ve hazırlığı da derpiş edilme
miştir. Son kanlı hâdiselerden sonra girişilen 
kifayetsiz, mütereddid teşebbüsler ve müşahe
de edilen rûcular, hu gerçeğin reddedilmez bir 
delilidir. 

Hıristiyan âleminin mukaddes bir gecesi olan 
N"oel Gecesinde Türklere karşı «girişilen katli
am karşısında, Türk Hükümetinin ve onun 
dost ve müttefiklerinin davranışları ibretle 
üzerinde durulacak maihiyettedir. 

Şimdi bu davranışları ve gerçekleri, 20 nci 
asrın insan haklarının 'telâkkisinin ve anlaşma
ların ışığı altında, vicdanlarınızın takdirine su-
oıacağız. Hükümet programında Kıbrıs hakkın
da yer alan müphem ve kapalı ifadelerin k'âfi 
olup olmadığını o zaman kolaylıkla 'bir hükme 
'bağlıyacaksınız. 

ıMuhterem arkadaşlar ,: 
Makarios idaresinin Kıbrıs Anayasasını çiğ-
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rap ve mütecavizlere ve destekçilerine de cüret 
ve cesaret vermiştir, işlenen bir günah mı var
dı ki, açıklamalarla teminat vermek lüzumu his
sedilmiştir? Donanmamızın ve uçaklarımızın ha
reketi ürerinde hassasiyetle duranlar, boğazla
nan Türk kadınlarından ve çocuklarından haber
siz mi idiler? 

Türkiye'nin yapabileceği hareketin bir göste
rişten ve göz dağından ileri gidemiyeceği yolun
da tehlikeli ve yanlış bir kanaat uyandırılmıştır. 
Bunun, ileride daha korkunç facialara yol aç
masından haklı olarak endişe etmekteyiz. 

Katliamı durdurmak, ırkdaşlarımızı korumak 
ve ahdî mükellefiyetlerimizi yerine getirmek 
mevzuunda zaruretlere mütenasip hareketimizin 
karşısına hangi medeni prensiplerin ve kuvve
tin çıkacağından çekini! mektddir? 

Bugüne kadar, insan haklarının en samimî 
müdafii olarak bildiğimiz ve bağlandığımız dost
larımızın, bu katliam karşısındaki haklı müdaha
lemizin karşısına çıkacaklardan mı eckinilmekte-
dir? 

M. Meclisi B : S 
niyen kararlar aldığını tes(bit eden Anayasa 
/Mahkemesinin hükmünden 've Kıbrıs Anayasası 
hükümlerimin mahfuziyeti .mevzuunda anlaş
malar gereğince vsöz sa'hihi bulunan Türkiye'nin, 
Makarios'un tadil talepleri karşısında verdiği 
cevabın, beynelmilel münasebet ve âdapla 
yeri 'Oİmıyan 'küstahça bir şekilde iadesinden 
sonra, Türk Hükümeti iiçin her şeyi derpiş et
im ek ve îhtimallere göre tedbir almak ve mü-
da'haleye hazır olmak kaçınılmaz bir vazife ha
line gelmişti. 

Hükümet- maalesef hadiselerin zarurî kıldı
ğı tedbirlerden ve teşebbüslerden uzak kalmış
tır. Gönderilen bir kaç jet uçağının, yıllardan 
beri taki'bcdileu kanlı bir idealin yolcularını 
dize •getiremiyeceğini ve kangren Ti aline gelmiş 
bir meseleyi halledemiycccğini takdir etmek 
lâzımdı. Ada'daki güvenlik bozulmuş, Anaya
sa ayaklar altına alınmış, 'Bnosis faaliyeti, 
Türk Trkvıım iınlhasını hedef tutarı bir merte
beye ulaşmış ve katliam bağlamıştı. 

35 Aralık iaö3- de Büyük 'Meclis 'huzurunda 
konuşan Başbakan İmönü şöyle söylemişti : 

«Büyük Meclis emin ola'bilir ki, orada, Kıb
rıs'ta dökülen ikanlar, miillefifmizi ne kadar tees
süre gark ediyorsa, buna karşı hissettiğimiz in
fial ve hiddet de o kadar* şiddetli ve kesindir. 
Türk Milleti, tarihinde ^ok zaman haksız teca
vüzlere uğramıştır. Bütün Meclis ve bütün mil
let yekpare -olarak vazifemizi yapacağız. Va
tandaşlarımıza karşı, Kıbrıs'ta yaşıyan ırkdaş
larımıza karşı mükellef olduğumuz 'vecibeleri 
yerine getireceğiz. Bugün Türk uçakları Kıb-
rıstakl mücadele meydanlarına gitmişler, görül
müşler ve ilk ihtarı ya pim işi ardır». 

Başbakanın bu sözlerine muvazi olarak 
Devletimizin Dışişleri Bakanı da, Donanmamı-
-zı<n Akdenize hareket ettiğini basın mensup
ları açıklamıştı. Büyük Meclis ve Türk Mille
tince heyecan]a tasvıbedilen bu beyan -ve dav
ranışlar, alınacak tedbirlerin ve yapılacak mü
dahalenin, zaruretlerin miktarına uygun olacağı 
kanaatini uyandırmıştı. Türk donanmasının Kıb-
rıstaki katliamı durdurmak için yapılacak mü
dahalede kullanılmak üzere yola çıktığı düşün
cesi herkese ferahlık vermişti. 

Sonradan Hükümetçe neşredilen bir tebliğle, 
Donanmanın bir limanımızdan diğer bir lima
nımıza gittiğinin beyan edilmesinin ortaya koy
duğu rücu ve tereddüt, bütün vatandaşlara ıstı-

Biraz sonra temas edeceğimiz ve Büyük Dev
letleri geçmişte yola getirmiş olan bâzı dostları
mızın, Kıbrıs katliamı karşısında Türkiyeye ata
let tavsiyeleri mi vardır? Binlerce kilometre 
uzakta Kore Milletinin hak ve hürriyeti ve dün
ya sulhu için evlâtlarının kanını dökmüş olan 
Türk Milletine, Kıbrıs faciasına nihayet vermek 
ve kendi evlâtlarını ölümden kurtarmak için ya
pacağı haklı müdahaleyi çok gören Birleşmiş 
Milletler âzası devletler mi vardır? (Alkışlar, 
bravo sesleri) 

Şayet böyleleri varsa bunların Birleşmiş Mil
letler idealleri ile alâkası nedir? O Birleşmiş Mil
letler ki, bir ırkın, bir milletin toptan imhasını 
insanlığa karşı işlenmiş bir suç saymış ve böyle 
cinayetlerin önlenmesi ve cezalandırılması için 
karar almıştır. Türkiye'de bu anlaşmaya ka
tılmıştır. 

BAŞKAN — Biı* dakika Sayın Dorman. 
Sayın arkadaşlar, yazılı nutuklar 20 dakika

dan fazla olamaz. Müsaade ederseniz, grup söz
cüleri için bu kaydı bugün tatbik etmiyelim. 
fj-rup sözcülerinin yazılı nutukları 20 dakikayı 
da aşsa devam etsin. Bu hususu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun. 
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M. P. GRUPU ADINA ZEKÂ! DORMAN I 

(Devamla) — «Kıbnstaki katliamı ya durduru
nuz veya, muahedelerin bana tanıdığı hakkı kul
lanarak ırkdaşlarımı ölümden kurtaracağım.» 
diyecek bir Türkiyenin karşısına hiçbir insanlık 
pr,ensip hukuk kaidesi ve bunlara bağlı olduğu
nu iddia eden bir devlet çıkamaz. (Alkışlar) 
Çıkmayı düşünenler veya seyirci kalmayı tavsi
ye edenler varsa, onların dostluklarına ittifak
larının mahiyetini ve samimiyet derecelerini tes-
bit etmek ve kendimizi buna göre hazırlamak va- -
zifemiz olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar : 
Sayın Dışişleri Bakanı 26 Aralık 1963 ele 

Oıımhuriyet Senatosunda yaptığı konuşmada 
aynen şunları söylemiştir. 

«Durumun çok ciddi inkişaflar göstermesi 
üzerine 23 Aralıkta Yunanistan, İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçilerini 
davet ederek Kıbrıs'taki olayları Türk Milleti
nin ve Hükümetinin son derecede ciddî addetti
ğini ve büyük bir hassasiyetle izlediğini ifade 
ile, Kıbrıslı Rumların tecavüz ve tahriklerinin 
derhal durdurulması için Hükümetlerinin elle
rindeki bütün imkânları seferber etmelerini ta-
1 ebettim. İngiltere ve Yunanistan Büyük Elçile
rine aynı zamanda bu teşebbüsümüzün garanti 
•anlaşmalarını tahrike matuf bir başlangıç sayıla
bileceğini belirttim.» 

Dışişleri Bakanının Senatodaki bu beyanatı, 
Garanti Anlaşmasını tahrik için ne kadar geç 
kalındığının açık bir itirafıdır. 

Bu teşebbüs karşısında dostlarımız ve müt
tefiklerimiz ne yapmıştır? Bunları ayrı ayrı bir 
tahlile tabi tutacağız ve çıkacak acı neticeleri 
Yüksek Meclise arz edeceğiz : 

Başta dostumuz ve müttefikimiz Amerika 
Birleşik Devletleri olmak üzere, diğer dost ve ' 
müttefiklerimizin son Kıbrıs olaylarındaki tutu- I 
munu kıymetlendirmek bakımından biraz geri
ye dönmekte ve geçmişi hatırlamakta fayda var
dır. 

Bilindiği üzere, Mısır Hükümeti 1956 da 
Süveyş Kanalı Şirketini millileştirmiş ve hisse
darlara tazminat vereceğini açıklamıştı. Mısır'ın 
'bu hareketini ona çok gören İngiltere ve Fran
sa, kendi anlayışlarına göre ihkakı hak yoluna 
gitmişler ve kanal bölgesini işgale teşebbüs et
mişlerdir. Bu bölgede taraflar arasında kanlı 
çarpışmalar cereyan etmişti. j 
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Bu hâdise üzerine Amerika 6 ncı Filosunu 

kanal salhasına göndermiş ve (Ayzenhover) ida
resi, şiddetli protesto ve baskılarla İngiltere ve 
Fransa'yı kanaldan çekilmeye mecbur etmişti. 
İngiltere Başvekili ((Eden) hin siyasi hayatı da 
bu suretle nihayet bulmuştu. Kanal hâdisesinde 
sadece İngiltere ve Fransa tarafından ihkakı 
hakkı yasak eden bir Devletler Hukuku umumi 
kaidesi çiğnenmişti. 

İngilizler ve Fransızlar, Mısırlılar tarafından 
bir katliama tabi tutulmamışlardır. Böyle bir 
dunum karşısında, hiçbir muahede kendisini 
.mecbur etmediği halde bu derecede enerjik bir 
müdahaleyi yapan dostumuz ve müttefikimiz 
Amerika Birleşik Devletlerinin, Türker'in Kıb
rıs'ta katliam edilmesi karşısında, müracaatımı
za rağmen, kendisinden bu faciayı durduracak 
bir sıfat bulamaması ibret ve elem vericidir. 
(Bravo sesleri) 

Irkdaşları böyle bir faciaya maruz kalmadı
ğı halde, kanal bölgesini işgal için kendisinde 
hak gören İngiltere, bugün Kıbrıs'ta Türkler 
canavarca öldürülürken, kendisinin de imzası 
bulunan bir muahedeye dayanarak bu faciayı 
durdurmak istiyen Türkiye'nin karşısına hangi 
hak prensibine dayanarak çıkabilir.? (Alkışlar) 

•Kıbrıs Garanti Anlaşması ve Kıbrıs Anaya
sasında Türkler'e tanınan, haklar her şeyden 
evvel onların Ada'da huzur içinde yaşamalarını 
temin için düşünülmüştü. Türklere hayat hakkı 
tanımayan tertipli bir katliam karşısında bu 
Garanti Anlaşmasının derhal harekete geçiril
mesi icabederdi. Buna rağmen, İngiltere ve Yu
nanistan oyalayıcı hareketlerden öteye gitme
mişler ve maalesef faciaların devamındaki ve do
ğuracağı neticeleri mesuliyet hisselerini tarih 
önünde yüklenm.işlerdir. 

Kıbrıs hâdiselerinin tekevvününde Makari-
os'un ve idaresinin mesuliyeti cümlece malûm 
olduğu halde, İngiltere ve Yunanistan'ı Maka-
rios'a yani suçluya müracaat yolunu gösterme
leri de ayrıca dikkate şayandır. Herkes bilir ki, 
Kıbrıs meseleleri zahirde Lefkoşe'de hakikatte 
ise Atina'da halledilebilir, şekle sığınmak bu 
gerçeği değiştiremez. Yunanistan ve İngiltere'
nin davranışları, bir emrivakiye peşinen rıza ve 
intizar mânasına gelen hareketlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
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«Kıbrıs'a üçlü müdahale» şeklinde gösterilen 

hâdisenin mahiyeti ve neticeleri üzerinde de 
durmak lâzımdır. 

Türkiye'nin müracaatı üzerine harekete geç-
miyen ve onun tek başına vâki olacak zaruri mü
dahalesini haklı gördüklerini bir türlü beyan et
mek istemiyen ingiltere ve Yunanistan'ı, Üçlü 
Müdahale adı verilen harekette de samimî bul
mak maalesef mümkün değildir. iSon anda bu 
yola gitmeleri, Türkiye'nin garanti anlaşması
nın 4 neü maddesindeki sarih hakkına dayana
rak ırkdaşlarımızı korumak .gayesiyle Kıbrıs'ı 
işgali ihtimalini veya alabileceği diğer tedbirleri 
önlemek içindir. 

Üçlü denilen müdahalenin vâki olduğu gün
den bu güne kadar, Ada'da cereyan eden hâdi
seler, İngiliz'lerin bir idari maslahat politikası 
içinde bulunduklarını açıkça (göstermektedir. 
Ada'da huzur ve sükûn avdet etmemiştir. Yüz
lerce Türk köyünden hâlâ haber yoktur. Çarpış
malar ve hâdiseler yor yer devam etmektedir. 
Üstelik Maıkarios'un pervasızlığını artırarak, Ga
ranti Anlaşmasını ortadan kaldırmak istediğini 
ilân etmiş bulunması, üçlü müdahalenin tesir de
recesini göstermeye kâfidir. 

Üçlü müdahale adı verilen teşebbüsün mahi
yeti ve oluş şekli üzerinde durulduğu zaman, 
bu neticenin başka türlü olamıyacağı kolaylıkla 
kestirilebilir. Sayın Dışişleri Bakanı 24 Aralık 
lf>63 de Millet Meclisinde yaptığı konuşmada 
Kıbrıs hâdiselerinin sebeplerine temasla şu ha
kikati açıklamıştır : 

«Cumhurbaşkanı Makarios, haiz bulunduğu 
devlet reisi sıfatının icaplarını ve bitaraflığını 
unutarak Bum cemaatını anlaşmalara cephe al
maya ve Türk cemaatına karşı tahrik etmeye 
devamlı surette gayret göstermiştir. Kıbrıs'taki 
güçlüklerin asıl sebepleri bunlardır.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs'tan ayrılmaya mecbur edilen Ana

yasa Mahkemesi (Başkanı Alman profesörünün 
son. kanlı hâdiseler üzerine verdiği beyanatta, 
Makarios'un rolünü ve mesuliyetini aynı şe
kilde telbâruz ettirmektedir. Türk Hükümeti
nin Makarios ve idaresi hakkındaki bu görüşü 
ile üçlü adı verilen müdahalenin mahiyetini 
şimdi karşılaştıralım : 

Dışişleri Bakanı, 26 Aralık 1963 de Cum
huriyet Senatosunda yaptığı açıklamada ateş 
kesilmesi hususunda vâki müşterek çağrının 
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lesinden başka çare kalmadığını, ingiltere Hü
kümetinin Türkiye ve Yunanistan'a bildirildi-

I ğini ifade etmiştir. 
I Yalnız bu 'müdahalenin Kıbrıs Hükümetinin 

daveti üzerine vâki olacağını da ilâve etmiştir. 
Nitekim garanti veren üç Devlet, neşrettikleri 

I müşterek tebliğde, Kıbrıs Hükümetinin (Ateş 
kese) riayeti sağlanması ve barış düzeninin 
iadesi hususundaki gayretlerine yardım için 
vâki olan teklifi kabul ettiğini .bildirmektedir. 

Bu duruma göre, Türk Hükümetince hâdi
selerin hakiki mesulü olarak ilân edilmiş olan 
Makarios İm defa, asayişin iadesi için gayret 
gösteren, hâdiselerde suçu olmıyan muhterem bir 

I muhatap olarak kabul edilmektedir. 
Bu kabule katılan Türk Hükümetinin, Ma

karios ve idaresini ilerde nasıl ittaham edecc-
I ği, üzerinde durulacak bir keyfiyettir. Gerçek 

suçlunun -muvafakati ile vâki olan bu harekete 
müdahale değil, arzı hizmet demek daha müna
sip olur. Böyle bir hareketin garanti anlaşma
sına uygun bir müdahale sayılması asla müm
kün değildir. 

Bu garip müdahalede veya hizmet arzında 
fiilen hâkim olan unsur ingiltere'dir. Bizim 
fiili ve esaslı bir rolümüzün bulunmadığı an-

I laşılmaktadır. Türkiye'nin Kıibrıs'ta ve müessir 
bir rol oynuyacak ve ağır basacak bir kuvveti 
mevcut değildir. Her şey bugün için İngilizlerin 
niyet ve teşebbüslerine kalmıştır. Günlerden 
beri Ada'da sükûnun tesis -ve 'gerçek durumu 
tesbit edilememesinin sebebi de (budur. 

Muhterem arkadaşlar, 
I Gerçekleri olduğu gibi görmeliyiz ve gös

termeliyiz. Sözde üçlü müdahale ile her şey hal 
yoluna girmiştir diye bir uyuşukluk havasına 
kendimizi kaptırmamalıyız ve meseleyi bir dip
lomasi çarkı içinde çürütmemeliyiz. 

«30 Milyon Türk, Kıbrıslı- ' kardeşlerimizle 
I beraberdir.» sözünün ve radyoda çalman as

kerî marşların verdiği ümitle bugüne kadar 
yaşıyan ve çırpman ırkdaşlarımızı tesirsiz ve 
mütereddit teşebbüslerle kendi acıklı kaderle
rine terkedemeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, daha 1958 de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs'daki Türk 
ve Bum cemaatinin birbirlerine karsı •hissettik-
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leri itimatsızlık ve düşmanlık yüzünden bir ara
da yaşamalarının ve bir idare altında işbirliği 
yapmalarının imkânsızlığını dünyaya ilân et
mişti. O günden bugüne cereyan eden hâdise
ler ve insanlık için yüz karası olan son kat
liam, evvelce mevcut diişmanlığ bir kat daha 
artırmıştır. 

Masum ve müdafaasız kadınları ve çocukla
rı bir banyo küvetinde kurşuna dizecek kadar 

r vahşi ve gaddar insanlarla Kıbrıs Türklerinin 
bir arada yaşamalarını düşünmek bile mümkün 
değildir. Bu gerçeği kabul edip icabını yapraı-
yanlar, ilerde vukuubıılaca'k daha büyük facia
ların mesuliyetini bugünden yüklenmiş olur
lar. Biz ne düşünürsek düşünelim, Kılbrıs Türk
leri bugünkü statü altında her an bir katliam 
tehdidinin işkencesini hissedecekler ve belki de 
hicrete mecbur olacaklardır. Makarios'un ve 
onun gibi düşünenlerin de zaten istediği bu
dur. Böyle bir neticeye Türkiye'nin razı olma
sına imkân tasavvur olunamaz. 

Diğer taraftan Kıbrıs bizim için, yüz yir
mi bin Türkün hak ve hayatı meselesi olduğu 
kadar bir millî emniyet ve haysiyet meselesidir. 
Temas ettiğimiz bu gerçeklerin ışığı altında Kıb
rıs meselesini nihai hal tarzına 'bağlıyacak bir 
millî politika tesibit olunmasını ve bunun ener
jik bir şekilde yürütülmesini teklif ediyoruz. 
Millet Partisi Meclis Grupu olarak hal ve âti
deki hükümetleri, haksız emelleri uğrunda bir 
maceraya teşvik etmiyor, sadece onlardan mil
lî menfaatlerimiz ırkdaşlarımızın ıhayatı ve Dev
letimizin haysiyeti için cesur ve kararlı olmala
rını istiyoruz. 

Bu gayretler uğrunda her şeyi göze alabile
ceğimizi başta dostlarımız ve müttefiklerimiz 
olmak üzere dünya bilmelidir. Türkiye'de Kuv-
vayi - Millîye ruhunun ölmediği, onu unutan
lar varsa hatırlatılmalıdır. (Bravo sesleri alkış
lar) emrivakilere boyun eğen milletlerin akıbet
lerinin ne 'olduğunu bilen insanların şuuru, uya
nıklığı ve cesareti içinde bulunmalıyız. 

Ayrıca şu hususu herkes bilmeli ve ka'bul et
melidir ki, Türk Ordusunun elindeki silâh, her 
şeyden evvel Türk Milletinin hak ve haysiyeti 
vo evlâtlarının hayatını korumak için kullanı
lır. ('Bravo sesleri, alkışlar) hiçbir iddia ve vecibe 
bu tabiî ve. hayatî kaidenin tatbikine mâni de
ğildir ve olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, 
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Buraya kadar verdiğimiz izahat, dünkü ve 

bugünkü hükümetlerin Kı!brıs mevzuunda ta-
kibettiklcri politikanın hatalı ve kifayetsiz ol
duğunu ve son faciaların doğuşunda bu politi
kanın büyük bir mesuliyet hissesi taılnııduğu-
nu açıkça ortaya koymuştur. Artık hatalar
dan ders alınmalı, Kıbrıs mevzuunda teklif 
ettiğimiz millî politika tesbit ve azim ve kud
retle tatbik olunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs hâdiselerinden alacağımız çeşitli dere

ler bulunduğuna 'kaaniiz. tik alacağımız ders 
dış politikamızla alâkalı olmalıdır. 

Kıbrıs'ta Türklere tatbik edilen katliam kar
şısında bile, işiiyenıediği sabit olan dostluklar 
ve muahedeler sistemini, acı gerçeklerin ışığı 
altında yeniden gözden geçirmenin zamanı gel
diğine ve hini hacette kimlere güvenebileceği
mizi şimdiden tesbit etmemizin hayati ıbir za
ruret olduğuna kaaniiz. (Bravo sesleri) 

Sayın milletvekilleri : 
Dış politika ile alâkalı mâruzâtımıza niha

yet verirken, Kıbrıs'taki millî menfaatlerimizi 
ve ırktaşlarımızın hak ve hayatını korumak 
üzere, hükümetlerce alınacak haklı ve müessir 
tedJbirleri, Millet Partisi Meclis Grupunun her 
zaman hararetle destekliyeceklerini Ibir kere 
daha ifade eder ve Kıbrıs'ta şehit düşen soy
daşlarımızın aziz hntıvaları önünde hürmetle 
eğiliriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası C. K. M. P. Meclis 
Grupu adına Sayın Odyakmaz'indir. Buyurun. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD
YAKMAZ (Sivas) — Sayın, Başkan, Millet 
Meclisinin sayın üyeleri : 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Meiclis 
Grupunun huzurunuzda bulunan C. H. Partisi 
Hükümetinin programı hakkındaki görüşlerini 
açıklıyabilmek için halen Tünkiyenıizin içinde 
'bulunduğu rejim ile iç ve dış siyasi durumunu 
tesbit, tetkik ve tahlil etmek 'mecburiyetinde ol
duğumuz kanısındayız. 

Demokrasi yalnız «halk için» idare değil, 
«Ihalk tarafından» idaredir. Bu bakımdan de
mokratik rejimlerde hükümetler diğer rejim
lerden daha çok halk desteğine v,e halkın tema
yül ve temenniyatmı göz önünde bulundurmaya 
mecburdurlar. Halkın ekseriyetini temsil et-
miyen veya bu ekseriyetin düşünüş ve istekle-
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rini aksettirmiyen, icraatına esas alamıyan hü
kümetlerin başarıya ulaşması düşünülemez. 

Bu noktai nazardan hareket eden C. K. M. 
I \ , ikinci Karma.Hükümet içinde mevcut 'hu
zursuzluğa inzımamen mahallî seçimlerde te
zahür eden temayülâtı da dikkatle tesbit ettik
ten sonra, asıl Türk Milletine karşı beslediği 
sonsuz saygı ve inancın asgari icabı olarak, 
'Türkiye'nin politik, ekonomik ve sosyal (mese
lelerini halle kadir, millet çoğunluğunun deste
ğine sahip kuvvetli bir Hükümetin 'kuralın a*n-
nı sağlamak imkânını vermek maksadiyle ikin
ci Karma Hükümetten çekilmek İcar arını almış
tı. Bu karar üzerine, ikinci Karma, Hükümetin 
istifasından sonra geçen zaman zarfında yeni 
bir Hükümetin kurulması yolundaki çalışmalar
da da aynı görüşü savunmuş ve hattâ memleketi 
kuvvetli bir Hükümete kavuşturabilmek için, 
müşterek bir Hükümet kunmakta ısrar eden 
C. 11. P. ile A. P. arasında arabuluculuk yapma
ya dahi teşebbüs etmişti. 

O. K. M. Partisi, Adalet Partisi (ienel Baş
kanı Sayın Gümüşpala'nın, Hükümet 'kurmak
tan sarfınazar etmesi üzerine yeni Hükümeti 
kurmakla vazifelendirilen O. H. P. (İenel Baş
kanı Sayın inönü'nün, ibâzı bağımsızların des
tek! iyeceği bir C. II. P. - (.1. K. M. P. Karına 
Hükümeti teşkili yolundaki tekliflerini de yine 
aynı «uretle ıbir azınlık Hükümetinin bütün za
rflarını taşıyacağı esbabı mucibesiylc kabul ey
lem emiştir. 

Aziz arkadaşlar; 
Bu sebeple, Yüce Meclisten, okuduğu Hükü

met programına 'göre güven oyu talebinde bu
lunan C. H. P. Hükümetinin kudretini progra
mında yapmayı vadettiği işlerin mahiyeti 'ba
kımından değil, bu işleri yürütebilmek ve ba
şarabilmek için muhtacolduğu millî desteği ha
iz bulunup bulunmadığı bakımından değerlen
dirmek mevkiindeyiz. 

Filhakika Hükümet, Pogrammda «muhtaç 
'bulunduğu desteği yalnız halkta ve halk ege
menliğinin tek temsilcisi olan T. B. M. Meclisin
de arıyacaktır.» demek suretiyle Millet Mec
lisinden güven oyu aldığı takdirde millî deste
ği sağlıyacağı inancını taşıdığı kanaatini ver
meye çalışmaktadır. 

Halbuki bir Hükümetin sadece bir isimler 
manzumesinden ibaret ve bilâhara, geleceğin 

23 2 . 1 . 1964 O : 1 
ümidettiği ibir desteğe müstenidolması düşünü
lemez. Bu destek 'kuruluşta ve önceden sağlan
mak gerekir. Şu veya bu suretle bir güven oyu 
almak veya almayı tasarlamak yahut güven 
oyu almayı tesadüfe bırakarak millet ihuzuı-u-
na çıkmak âmme efkârında. Hükümet kurma 
teşebbüsünün (ciddiyeti hakkında haklı şüphe 
ve endişeler doğurur ve o Hükümeti, daha işe 
başlamadan büsbütün zarfa uğratır. 

Sayın milletvekilleri; 
Hükümetler desteğini her şeyden evvel, halk 

ekseriyetinden ve bu ekseriyeti 'temsil eden kuv
vetlerden almak zorundadırlar. Çünkü muvaf
fakiyet, ancak bu suretle kabil olur. 

Sayın inönü'nün çoğunluğun desteğine maz-
har böyle 'bir Hükümeti kura maması takdirinde 
başvuracağı demokratik yol, her ne olursa ol
sun lideri bulunduğu partiyi ınüstakillen ikti
dara getirmek cabası değil, kendisine tevdi olu
nan Hükümet kurma emanetini iade etmek ol
malıydı kanısındayız. (C. K. M. P. sıraların
dan bravo sesleri, alkışlar.) 

Kaldı ki, Kıbrıs olayları dol ay isiyle içine düş
tüğümüz durum içte ve dışta Türkiyenin ger
çek temsilcisi bulunan çok kuvvetli bir hükü
metle' meselelerin ele alınmasını icabettirımekte-
diı*. 

Dış siyasi münasebetlerin Ikesiif ve ağır bir 
mahiyet aldığı 5 Ynüık Plânın tatbiki için büyük 
mikyasta iç ve dış finansmana ihtiyaç, bulundu
ğu bu zamanda, bir azınlık Hükümetinin ne 
dereceye kadar müessir teşebbüsata girişmek 
gücünü kendinde bulabileceği ve itibar 'göreceği 
keyfiyeti üzerinde, ehemmiyetle durulması ik
tiza eden çok düşündürücü bir aileseledir. 

Bizce Kıbrıs ohıyları, Türkiye'yi; ne suretle 
olursa olsun; mutlaka bir Hükümete kavuştur
ma sebebi olarak gösterilmekten ziyade, bu 
olayların gere/ok mânasını isabetle teşhis ve 
cesaretle halledebilecek' kudretli bir Hüküme
tin. kurulması sebep ve zarureti olarak kabul 
edilmeliydi. Nitekim, yeni Hükümet, Kıbrıs 
meselesinin patlak verdiği 21 Aralık 1963 ta
rihinden o gün sonra 26 Aralıkta kurulmuş ve 
fakat bu iki tarih, tıraşında değişen ve ağırla
şan. yeni şartlar altında geçen müddet zar
fında, bir azınlık Hükümeti yerine, bir ço
ğunluk Hükümeti kurulmasını ıteminen hiçbir 
gayret ve teşebbüsde bulunulmadığı gibi her 
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hangi çıkar bir yol da maalesef düşünülüp aran
mamıştır. 

Burada ehemmiyetle ve bilhassa belirtmek 
istediğimiz bir nokta da, bugünkü gibi yeni bir 
Hükümet kurulura mecburiyetinde bulunma-
saydık dahi, Kıbrıs katliamı gibi çok hayati 
ve büyük millî meselelerin tahaddüsü halinde 
mevcut Hükümetin, hâdiselerin önemi ile mü
tenasip ve süratle başarıya ulaşabilecek daha 
kuvvetli bir Hükümetin kurulmasum imkân 
vermeyi düşünmesini millî menfaatlerin, va
tanseverliğin ve demokratik nizamın en tabiî 
icaplarından saymamız gerektiği hakikatmdan 
tegafül etmemiz lâzımıgeldiğidir. 

Muhterem arkad"a§lar, 
©ütün bu mülâhazat yanında halk oyu ile 

kabul olunmuş 'T. Cumhuriyeti Anayasanın 
prensipleri altında 2 yıldan beri yerleştirmeye 
ve teamüllerini kurmaya milletçe gayret et- I 
tiğimiz ve uğrunda şehitler verdiğimiz demok- I 
ı-ntik rejim icaplarının da yerine getirilmemiş I 
olduğu inancındayız. Zira çok partili demok- J 
ratik rejim ve nispî usulle seçilmiş Millet Mec
lisinin terekküp tarzı, bir çoğunluk Hüküme
tinin kurulabilmesi için bütün formüllerin de- I 
nenmesi zarureti ile bizi karşı - karşıya getirdi- I 
ği halde, Sayın İnönü bir azınlık Hükümetini 
kurmakla bu yolları kapamış ve demokratik re
jimin icaplarının yerine getirilmesi imkânını 
ıciddiyetle aramamıştır. 

Kayın milletvekilleri, I 
Halk çoğunluğunun desteğinden nvahrum 

O. H. P. azınlık hükümetinin, hukukî ve fiilî 
durumunu bu suretle te'sbit ettikten sonra, 
programı hakkındaki görüşlerimizi de açıkla- I 
m ak isteriz >C H. P. azınlık hükümetinin prog
ramını birinci ve ikinci Karma Hükümetler 
programlarında olduğu gibi geniş bir açıdan ele I 
al ip incelemek gerektiği kanaatini taşımaktayız. 
Çünkü bu program, kendilerinin de kabul ettik
leri gibi, esasları itibariyle, eski programların I 
tekrarından ibarettir. 1 

Kaldı ki, Hükümetin yapmayı vadettiği iş
lerin tahakkukunun 5 yıllık plân, bir yıllık icra 
plânı ve nihayet mesuliyetine bizim de iştirak 
ettiğimiz kısır bütçe imkânları ile mahdut bu
lunduğu bir gerçektir. 

Binaenaleyh bu imkânlar dışında va ad edilen 
hususatı, bâzı çevrelerin tatmini gayretine mâ- | 
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tuf politik edebiyatın" semeresiz örnekleri ola
rak kabul ve kaydetmekle iktifa ediyoruz. 

Evvelce reformist bir hareket taşıyacağı 
ilân olunan Hükümetin, bu karekterini belirte
cek reformları programında ©önmedik. 

Eğer bir Hükümete reformist karekteri ka-
zadıracak unsurlar, toprak reformu ile vergi 
reformları ve köylü dert ve dâvalarının ele alı
nacağı gibi umumi ve yuvarlak temenniyat ise 
bunlar yeni hükümet tarafından ilk defa orta
ya atılmış ve dile getirilmiş bakir konular ol
mayıp aslında bilhassa ikinci Karma Hükümet 
programında geniş mikyasta ycralmış ve ta
hakkuk ettirebilmeleri, için de müşterek ciddî 
çalışmalara saha olmuş konulardır, 

Aziz arkadaşlar, 
Toprak reformunun ve köy dâvalarının C. 

iv M. P. bakımından arzettiği ehemmiyet çok 
büyüktür. Çünkü C. K. M. P. siyasi hayatına 
başladığı günden itibaren halk içinde ve Ku
rucu Meclis'ten beri parlâmentoda bu reform 
ve dâvaların savunucusu olmuş ve parti prog
ramında bunları tahsisan maddeleştirmek sure
tiyle siyasi varlık ve mücadelesinin mesnedi 
yapmıştır. 

Buıgün bu reform ve dâvaların benimsen
mesinden duyduğumuz büyük mânevi haz ya
nında, inhisarcı tesahüpten duyduğumuz üzün
tüyü, millet huzurunda tescil etmeyi, politik 
karekterimizin kemâline hizmet bakımından 
zarurî görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 

Türkiye'nin dış politikası bakımından; 
memleketimizin dahil bulunduğu ittifaklar 
manzumesine bağlılığımız ve Milletlerarası 
barış ve güvenliğin sağlanması için .giriştiğimiz 
taahhütlere sadakatimiz ve mevcut dostluk 
münasebetlerinin idame ve inkişâfı yolundaki 
gayretlerimiz hususunda hükümet programın
da yer alan düşünüş ve görüşlere tamamen işti
rak etmekteyiz. 

Programda zülhulen yer almadığı kanaatin
de olduğumuz Birleşmiş Milletler şartının esas
larına milletçe bağlılığımızı da bu vesile ile 
tekrarlamakta zaruret bulunduğu inancındayız. 

Millet Meclisinin Saym Üyeleri, 

Tarihî, coğrafi, kültürel ve millî bağlarla 
bağlı bulunduğumuz ve Anavatanın bir parçası 



M. Meclisi B : 23 
saydığımız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs'lı kard^şlerimi-
imizin içinde bulunduğu son vahîm durumun 
Hükümet .programında lâyık olduğu yeri alma
sının, bizim olduğu kadar, bütün Türk milletini 
de müteessir ettiğine kaaniiz. 

Filhakika programda yalnız Kıbrıs'ta cere
yan eden olayların çok basit bir icmali yapıl
makta ve Hükümetin «Ahdî vazifeye ve ahdî 
haklara uygun olarak» hareketine devam edece
ği gibi müphem, mütereddit ve kararsız ifade
ler derciyle, iktifa olunmaktadır. Şimdiye ka
dar vâki hukukî, idari, siyasi ve fiilî ihlâl ve 
teaddiler karşısında Hükümetçe ne yapılması
nın düşünüldüğü veya yeni Hükümetin müstak
bel Kıbrıs politikasının ne »olduğu; ana hatla-
riyle bile olsa; maalesef açıklanmamıştır. 

Atalar yadigârı Kıbrıs'ı ve şehit evlâtları 
asil soydaşlarımızı bekliyen aşikâr âkibet için 
Hükümetin almayı düşündüğü tedbirler, buldu
ğu çareler nelerdir bilmiyoruz. 

Ahdî vecibelerin ifası hususunda teminatçı 
Devletlerin ve büyük müttefikimiz Birleşik 
Amerika'nın bizden âdeta desteklerini esirger 
mahiyetteki, teessüfle müşahede ettiğimiz dav
ranışları karşısında Hükümetimizin ne yapmak 
istediğinden haberdar değiliz. 

Zahirî bir anlaşmanın .gerisinde gizli gayeler 
güden ve EOKA ile birlikte BNOSlS'in tahak
kuku için her türlü cinayet ve denaeti irtikâbet-
mekten çekinmiyen Kıbrıs'lı Rum idarecilerle 
onların emniyet kuvvetleri; Atina, Kıbrıs ve 
Londra radyolarından bütün dünyaya haksız te
cavüze mâruz meşru Hükümet kuvvetleri olarak 
gösterilirken, gözlerinin önünde masum yavru
ları ve mazlum kadınları boğazlanan, arkad.an 
alçakça kurşunlanan can kaygısına düşmüş öz 
kardeşlerimiz, bu sözde meşru kuvvetlere karşı 
ayaklanmış «Âsi ve barbar Türkler» olarak ilân 
edilmektedir. 

Hükümetimiz hâlâ bunca fecayii, bunca ter
tip ve düzen karşısında geniş bir rahatlık ve re
havetle, çoktan çiğnenmiş ve bundan evvel işle
mediği defaatle ifade olunmuş ahdî vazife ve 
ahdî haklardan medet umarak imha tehlikesi ile 
karşı karşıya bulunan Kıbrıslı Türklerin, kaderi
ni hangi görüşün savunucusu ve hangi sorumlu
luğun sahibi bulunduğu ..meçhul bir İngiliz Ge
neralinin eline tevdi etmekle vazifesini yap
tığı inancını taşıyanların vicdan huzuru için
dedir. 
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Bugün Kıbrıs'ta gönlümüze inşirah veren tek 

teminat, Türke hâs vakarla vazifesi başında kan 
kardeşlerini şeref ve metanetle koruyan Kahra
man Ordumuzun bir parçası olan Kıbrıs Türk 
Alayıdır. (Alkışlar) Bu alayın en küçük erin
den en büyük komutanına kadar bütün mensu-
binine huzurunuzda, Grupumuzun minnet ve 
şükran duygularını sunar, kendilerine hak yo
lunda hak uğruna yaptıkları mücadelede başarı
lar dileriz. 

Değerli a rkadaşlarım, 
Yıllardır dış Türklerin çeşitli memleketlerde 

uğradıkları çeşitli baskılara, inanç ve düşünce 
hürriyetlerinin yok edilmelerine, topyekûn sü
rülmelerine ve katlolımmalarına kılları dahi kı
pırdamadan seyirci kalanlar yanında son Kıbrıs 
olaylarındaki ilk tutumu ile olumlu davranışlar 
yolunda gördüğümüz Hükümetin yarattığı se
vinç, ve ümit kısa zamanda sönmüş ve yerini 
hüsran ve nevmidiye terk etmiştir. 

îlk gün ahdî vazife ve ahdî hakların işleme
diğini tesbit ile tek taraflı müdahale hakkını 
kullanmak karar ve azminde olan Hükümetini, 
bugün bir tereddüt ve tevekkül politikası için
de kıvranan âdeta yaptığından pişman, özür di
ler bir halele, çaresiz, hâdiseleri dahi takip kud
retinden mahrum, ihlâller tufanında tekrar ahdî 
vazife ve haklar sandalına atlıyarak selâmete 
ulaşacağını zanneden, hareket, istiklâl ve inisiya
tifini kaybetmiş bir Hükümet olarak görmek 
cidden acıdır. 

Yüce Meclis huzurunda bu konuda ilk defa 
Grııpumuz adına konuşurken Hükümeti destek
lemek vadinde bulundu isek bu desteğimizin 
hudut ve şümulüne elbette aciz ve tevekkül gir
memektedir. 

Bu konuda daha birçok hakikatleri dile ge
tirmeyi, şimdilik millî menfaatlere aykırı bul
maktayız. 

Muhterem miletvekilleri, 
Kuruluşu ve programı itibariyle yeni Hükü

meti tasvibetmediğimizi arz eder, Türkiye'mi
zin bugün içinde bulunduğu ağır siyasi, ekono
mik ve sosyal meselelerini halle muktedir, ço
ğunluğun destek ve itimadına mazhar, kuvvetli 
bir Hükümetin bir an evvel kurulması temen
nisi ile hepinizi Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Millet Meclisi (Trupu adına saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — C. II. P. Meclis Grupu adına 

Sayın Sağlam. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SAĞ

LAM '(Kayseri) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin Sayın üyeleri; 

Yeni Hükümetin programı üzerinde O II. P. 
Grup unun görüşlerini arz etmek üzere Yüce 
huzurunuza, gelmiş bulunuyorum. 

Demokratik rejimin bu safhasında C. Tf. P. 
Grupu, çoğunluğu ile kendi 'bünyesinden çık
mış yeni Hüküm et in neden ve ıhangi sebeplerle 
'böylece teşekkül ettiğine değinmekle tarihî 
'bir vazife yaptığına inanmaktadır. 

Derhal arz edelim ki; demokratik rejim
de, teamüller ve usuller içinde anlayışla cere
yan etmiş, her türlü siyasi ve medeni parti 
münasebetleri 'hangi şekilde neticelenirse neti
celensin O. İT. P. Grupıınun demokratik bün
yede kaçınılmaz (hizmetleri 'bulunan her resmî 
ve siyasi teşekküle sadece şükran ve teşekkür 
borcu vardır. 

iîir hususu tarih ve millet önünde bir kere 
daiha açıkça belirtmek isteriz ki, Anayasa ve 
kanunlar içinde çalışan bütün siyasi partileri
mizi millete hizmet yarışında aynı derecede 
eşit 'hak ve vazifeye sahip telâkki etmekteyiz. 
Ve G. 71. P. Büyük Türk -Milletinin 'birer par
çası olan siyasi partileri -birbirlerinin fonksi
yonlarını iyiniyet 've kardeşçe tamamlıyan 'bir
birlerine yardım-öı olmayı vatan ve millet için 
kaçınılmaz 'bir vaziyefe sayan inancını Yüce 
Mecliste tekrar etmekten ancak şeref duymak
tadır. 

Muhterem milletvekilleri, 

1961 seçimlerinden 'bu yana Cumhuriyet hü
kümetlerinin üçüncüsüne ait programı konuş
maktayız. İki senelik geçmişe şöylece 'bir bak
tığımızda, demokratik rejim ve yeni Anayasa 
tatbikatında alman mesafenin hiç de İdiçüm-
senmiyecek olduğunu vicdanlarımızdaki sıcak 
ve samimî sese uyarak teslim etmekteyiz Fil
hakika, Anayasa Mahkemesi, adalet 'bağım
sızlığı gibi demokratik müesseseler 27 Mayıs 
Devriminin amaç ve ilkelerine uyiguıı olarak 
•gerçekleşmiştir. Devlet radyolarının hür ve (ba
ğımsız olması, Türk 'basınının yalnızca Anayasa. 
ve vatandaş şerefinin sınırı içinde başkaca mü
eyyidelere ta.biî olmadan faaliyet göstermesi, 
idnrede eşitlik ve tarafsız anlayışın yerleştiril-
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nıesi, parlamento çalışmalarında kısır ve verim
siz çekişmelerin yerini, sorumluluk duygusuna 
ve memleket 'hizmetlerine terk etmesi, demok
rasimiz hesa'bma açtığıımuz mutlu merlhalelerdir. 
'Mahallî idarelerin seçimle kurulmasından sonra 
dem'okrat'ik rejim teminatının müessese ve 'hu
kuk olarak nihai şeklini 'bulmuş olmasını sevinç 
açısından değerlendirmek ica'beder. Bu mesa
fenin alınmasında Birinci ve İkinci Karma 'hü
kümetlerde O. II. P. ile vazife deruhte etmiş si
yasi partilerin, mesuliyette oluduğu kadar, şe
refte de Ulakları O. İT. P. ile eşit ve müşterektir, 
Bu arada Millet Partisi ile Bağımsızların Mec
liste ve. muhalefetteki tutumlarını iyiniyet açı
sından tebarüz ettirmek bizim için zevkli ıbir 'va
zifedir. Demokratik rejimde nispî temsil siste
minin tabiî 'bir sonucu 'olan Karma Hükümet şek
li, siyasi hayat ve zihniyetimizde fevkalâde 
önemli ve yeni bir tecrübenin örneğini vermiş 
olmakla milletimize çok ;büyük faydalar kazan
dırılmıştır. Türkiye'de demokratik rejimin 
yürüyeni iveceğini zannedenler daihi, iki senelik 
bir tatkikatla, toplumumuzun ve siyasi partile
rin olgun ve ileri seviyelerini ibâzı 'zaman hay
ret bâzı zaman da 'hüsranla, takiıbetmek duru
munda kalmışlardır. 

'Muhterem milletvekilleri, 
Demokratik rejimde; siyasi partilerin ib'ir-

ıbiıieriyle iortak Hükümet etme arzu ve netice
si ne kadar normal 'bir hâdise ise, 'birbirleriyle 
ortak Hükümet, etmeme arzusu da 'o kadar nor
mal 'bir 'hâdisedir. Yine demokratik rejimde 
siyasi parti gruplarının 'bir mesele veya bir
çok meselede telâkki edilmekte ise, birhirV tiyle 
bir meselede -veya birçok meselede anlaşa'ma-
yıp müşterek 'hareket ve müşterek politika ta-
kiibetmemekte aynı derecede normal ve zaruri 
fbir 'hâdise sayılmalıdır. 

Temelleri; sosyal ve siyasi haklı ve ölçülü 
görüş ayrılıklarına dayanan bütün bu hâdise 
ve tablolar memleketimizde; aslolanı ve as-
lolması gerektireni hiçbir zaman kaybettirme-
miştir. Aslolan, memleketin yüksek menfaat
lerini mevcut nizam ve meşruiyet sınırları için
de düşünmek ve tahakkuk ettirmektir. Bunu 
şu veya bu siyasi teşekkülün yapmasının hiçbir 
önemi yoktur, önemli olanı, mühim olanı yap
mak önemlidir. Şartlar ve zaruretler tarihin bu 
safhasında C. II. P, ne bir görev düşürmüştür. 
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Ve C. H. P. si de bu görevini bağımsızlarla teş- I 
kil ettiği bir hükümetle, belli bir nizam ve belli I 
bii' programla yapmak arzusundadır. I 

İşte, muhterem arkadaşlar, hâdisemiz bu ka- I 
dardır. I 

Esas olan Yüce Meclisin hâdiseyi bu acıdan I 
ele alması ve hükmünü tarih ve millet önünde I 
mesut bir neticeye bağlamasıdır. Mühim netice; I 
demokratik anlayışa, böylece memleketimizde I 
de; demokratik rejimin bütün müşküllerini yi
ne demokratik rejim içinde yenilebildiğinin bir I 
Örneğini daha vererek azınlık hükümetinin de, I 
ekseriyet hükümetleri gibi aynı derecede mâ
kul ve muteber olması gerektiği fikrini kazan- I 
dır inaktır. I 

Batı'da zaman zaman örneklerine rasladığı-
mız azınlığa dayanan hükümetler; demokrasi- I 
nin çıkmaz rejim olduğunu sananlara, dem okra- I 
sinin her türlü şart ve şerait içinde dahi çıkışı I 
olan çareyi bulan bir rejim olduğunu gösterir. 
Hükümet buhranlarını, genel hayata özellikle 
iç ve dış menfaatlere zararlı sayan fırsatçı ve I 
istismarcı cereyanları yenmek, millî menfaatleri 
asıl zedeliyen siyasi rejimlerin; demokrasiden I 
başka rejimler olduğunu bir kere daha tescil I 
ve ilân etmek Yüce Meclisin tarihî vazifesidir. 

C. H. P. Grupu sadece bu noktayı esas ala
rak Yüce Meclisin sayın üyelerinin yeni hükü- I 
mete destek olacaklarını ümidetmekte olduğunu 
samimiyetle tebarüz ettirmek ister. Aynı hayat 
anlayışının aynı siyasi felsefesine sahibolan ve 
aralarında ideolojik uçurumların bulunmadığı I 
siyasi partilerimizin aynı derecede sorumluluk 
duygusuna sahibolmaları bu ümidimizin haklı 
sebeplerini teşkil eder. 

Muhterem milletvekilleri, 
C. H. P. nin bağımsızlarla teşkil etiği yeni 

Hükümetin programında sosyal, ekonomik ham
leleri görmekle milletimiz hesabına duyduğu
muz sevinç sonsuzdur. Halkının medenî ve mü
reffeh yaşadığı, ferdinin baskıdan ve tehditten 
uzak, açlıktan azade, sıcak ve sıhhatli ileri Türk 
toplumunu yaratmak siyasi rejimlerin, siyasi ik- } 
tidaıiarm ve iktisadi sistemlerin tek hedefi, tek 

' amacıdır. 
Muhterem milletvekilleri, 
Yeni Hükümet programı genellikle birinci 

ve ikinci karma hükümetlerin tesbit ve tatbik j 
eylediği esaslardan mülhemdir. Yüce Meclisin j 
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itimadına mazhar olan birinci ve ikinci karma 
hükümetler kendi programlarını tatbik etmede 
başarı kazanmışlardır. Buradan şu neticeyi elde 
etmek istiyoruz k i ; sosyal, ekonomik ve kültü
rel alanlarda iki senede ulaşılan merhaleler bu 
yolun devamında, Büyük Milletimize fayda 
sağladığı inancını taşır. Hızla değişen bir dün
yada yaşıyoruz. Dört yüz yıl evvel Türk Mil
leti yalnız askerî bakımdan değil başka yönler
den de diğer milletlere örnek olmaktaydı, fakat 
güıı gelmiş aynı milletin hükümdarı bir Üçün
cü Selim (Devletimin hali nicedir, bana haki
kati söyleyiniz) diye feryadetmiştir. Tanzimat, 
Gene Osmanlılar, Birinci ve İkinci Meşrutiyet
ler Osmanlı Devletine can veremedi. Çünkü, bir 
zihnî uyuşukluk içinde düşünüp sathi mesele
lerle gerçekleri şişlemek cemiyetin itiyatları 
haline getirilmişti. Tarihimizin ters gidişini 
durdurup bu milletin kaderini değiştiren Millî 
Mücadele ve Türk İnkılâpları, toplumda yeni 
bir çığır açarak yeni bir dünya görüşü getir
miştir. Yürekleri vatan sevgisi ve millete gü
venle dolu olan liderler ters gidişi durdurabil
mekte ve ona olumlu yön verebilmektedirler. 
Atatürk'ün realizmi; ilme ve akla verdiği de
ğer ile başarıyı gerçeklere ulaştırmasmdaki ce
saretli davranışıdır. Bizi millet olarak gereek-
saadete götürecek ruh bu olmalıdır. Hızla geli
şen bii' dünyada Türkiye'nin bir iktisadi kal
kınma dâvası vardır. Buna ulaşabilmek için 
de bir vergi reformu dâvası vardır. Bir Tarım 
ve Toıpraik reformu dâvası ve bir orman dâvası 
vardır. 'Türkiyeli in maddî ve manevî eğitim 
dâvası vardır. Türkiye 'bunları 'çözmek zorun-
luğımdadır. 

Bu dâvaların hal yolunun ancak başlan-
ıgıcını Büyük Meclisçe kabul edilmiş, Kalkınma 
Plânının her alamda ciddi surette tatbik edil
mesinde bulun aktayız. 

Temel reformların başında vergi refonmu 
önde bulunmaktadır. Millî ıgeliri artırmak, nü
fusu barındırabilmek için yatırıma ihtiyaç var
dır. Plân hesaplarına göre reel millî gelirin 
yüzde 18 ini yatırımlara ayırmak zorundayız. 
Bu nisbete ulaşa'bilmek için dışardan bir mik
tar mecburi yardıma ihtiyacımız vardır. Dış 
yardımım sağlanmasında en lüzumlu faktör iç 
tasarruf 'kaynaklarının sıhhatli ve yeterli olma
sıdır. Bu durum karşısında, hayati derecede 
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önemli yatırımlar için kamu gelirlerinin artı- I 
rılması şarttır. Sıhhatli gelir kaynaklarını -ku
rutan, .stuı'i ve hayalî kaynaklara başvurmadan, 
«osyal, adalet ilkesine uygun, kudretli olandan 
vergi almöyı fcesitreile' ele" alacak Hüküniet, 
bizdeiı dâima destek görecektir: 

Vergi hukukumuz esas itibariyle sağlam te
mellere dayanır. 300 bine yaklaşan Gelir Ver
gisi (mükellefinden sadece dört veya beşinin 
kontrol edildiği bir memlekette, elbette ki 
vergi kaçakçılığını önlemek mümkün değildir. 
Vergi ziyamı önlemek birinci derecede vergi 
öihlâkıliıtl teessüsüne bdgİidn'. İdare- île mükel
lef flrösmdftki itimat bu anlayışın temel esas- I 
larltida.il biridir. Vergi mevzuatında yapılması 
gereken ıslâhatı katî müeyyideler natifkld dü-
şüiiıriek §üp%esiz ki doğru bir görüş olamaz. 
Yeni sistemler aramak ve ye fil müesseseler in- I 
das etmek gerekmektedir. I 

Tarım ve toprak reformu Anayasamızın 
37 nci maddesiyle emredilmiştir. Bu reform
dan 'beklediğimiz, İkinci Karma Hükümet 
programında da söylediğimiz gibi, sosyal ik- I 
tisadi ve teknik ıslahattır. Artık, Anadolu 
toprağına Türklerin sahrboldukları ilk .zaman
lardan kalına geleneksel tarım işletmeciliğine 
son vermek ve onun yerine çiftçiyi kendi top
rağının salhibi yapmak, özel mülkiyet esasım 
saklı tutarak istihsal kooperatifleri halinde 
çalıştırmak olmalıdır. Türk çiftçisinin kaderi
ni değiştirmek, tarım sektöründeki âdil olmı-
yan gelir dağılışlarını gidermek millî bir ihti
yaçtı r. Bu ihtiya.ca en kısa zamanda cevap ve
recek meclisler ve hükümetler Aziz Türk Mil
letinin 'gönlünde şükranla anılmaya hak kaza
nacaklardır. 

Hükümet programında, ormanlarımızın ko
runması, bakımı ve orman 'bölgelerinde yaşı-
yan halkımızın geçim ve 'çalışma durumlarım 
ıslâh .etmek amacında küçük ve el sanatlarım 
buralara kadar götürme gayretini memnuni
yetle karşılamaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yeni Hükümet Köy İşleri Bakanlığı altın

da bir yeni kuruluş talebi ile Yüce Meclise 
geldi. Toplum kalkınması Türkiye'de köy kal
kınmasının ağırlığı noktasını teşkil eder. Nü
fusunun yüzde 70 ini köyde oturan vatanda- I 
şın teşkil ettiği bir ımemlekette gerçekçi eği
lim bu topluluğun hem daha çok müstahsil ve | 
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hem daha çok kamu hizmetine kavuşmasını em
reder. Aynı zamanda, bu gayretin hedefi; Dev
lete gelecekte bu büyük kütlenin 'her ölçüde 
İştirakini de hazırlar. Böylece Türkiye'de de 
Devlet ve millet anlayışının ideal şekli gerçek
leme yoluna girer. 

Köy kalİuhniâMrİizın iktisadi faydaları ka
dar sosyal ve kültürel faydalarını izaha lüzum 
görmemekteyiz. Türkiye için en mestti M d i s ^ 
leı-dcn biri Batıdaki 'benzerleri gibi köylerimi
zin de ve oralarda yaşıyan kaderi bir türlü 
değişmemiş milyonlarca vatandaşımızın, Yir-
mibirinei Asra dönerken Yirminci Asrın me
deni ve insani 'her türlü imkân ve nimetlerin
den istifade edebilmiş olması 'olacaktır, 

Köy İşleri Bakanlığının anladığımız mâna
da 'bir diğer fonksiyonu yalnızca köylerimize ait 
işleri koordone etmek değil, köydeki milyon
la fa, bir yeni ruh, bir* yeni dünya ıgÖrüşü ve bil
yeni 'hamle getirmesi 'olacaktır. Asırların ihma
line uğramış, 'bu vatan ve toprak için kan vergi
si, can vergisi esirgememiş çilekeş Türk köylü
sünün yeknesak hayat tarzını kendisi Ve vata'--
ııı için daha verimli bir 'hale getirmek yetti bir 
ruh ve hizmet a>>kıykî Köy İsleri BakanlığıHfi* 
prensipi olmalıdır. 

Yeni Hükümet, enerji kayftaklanmızf süratle 
geliştirmek için plânın önemle ele aldığı ve ta
biî kaynaklarımızı daha iyi değerlendirmek ih
tiyacı karşısında, Enerji ve Tabiî Kaynaklat* 
Bakanlığı kurulmasını uygun görmekte ve bu
nu Yüce Meclisten talebetm ektedir. Devlet 
ve millet işlerinin daha süratli görülmesi bakı
mından bu gibi kuruluşları faydalı bulmakta
yız. Eğitim hizmetlerinde de plâna uygun ham
leleri süratlendirmek grııpumıızıı sevindirmekte
dir. Kalkınmamızda temel meselemiz eğitimle 
başlamaktadır. Bu konuda, halk eğitimi, ilk
öğretim seferberliği ve teknik öğretim gibi 
yurdun muhtelif yerlerine de yeni üniversitelerin 
â'bidel eştiğini görmek plânın ve bizim ciddi te-
men nilerimizdendi r. 

Bilhassa, köyde vazife gören öğretmenin gö
revini kolaylaştırmak ve onu daha çok onore 
yolundaki gayretler eksik olmamalıdır. Köy 
öğretmenine köyü sevdirmek, öğretmeni köye 
sevdirmek maddi ölçüde olduğu kadar psikolo
jik ölçüde de bir meseledir, öğretmenin lider
liğinde köyde sağlanacak işbirliği ileri Türk 
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toplumunun yaratılmasına pratik bir çare olarak 
ele alınması kanısını, eksiklikleriyle birlikte 
taşımaktayız. Halkın mânevi eğitimini vicdan 
hürriyeti hududu içinde, en süratli ve en fay
dalı realist bir görüşle hal çarelerine bağlamak 
Türkiye'nin büyük meselelerinden biri halinde 
görülmektedir. 

Aşırı sağ ve aşırı sol cereyanları fikrî ölçü
de yenmenin ancak Atatürk Milliyetçiliği ile 
mümkün olacağı elbette .unutulmıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sosyal meselelerimizin işçi dâvalarına ait bü

yük bir kısmının halledilmiş olduğu Yüce He
yetinizce malûmdur. Diğer hür memleket işçi
lerinin senelerce kanlı mücadelelerden sonra el
de ettiği bu hakların kısa zamanda Türle işçisine 
mutlulukla ulaştığını görmek, Türk işçisinin bu 
hakları istismar etmiyeceği, sosyal ve ekono
mik düzene saygı duyacağı inancına dayanmak
tadır. 

Yeni Hükümet programında, işçiye, çalış
tığı işletmede kârdan pay verme ve işletmelerin 
yönetimine katılma imkânlarının bahsedilmesini 
bir hakkın daha teslimi açısından sevinçle kar
şılıyoruz. Türk işçisinin, millî ekonomideki yeri 
ve önemini maddi ve .mânevi sahada değerlendir
mek ötedeuberi inandığımız bir husustur. Emek 
hakkını almalıdır ve alacaktır. Sermayede 
hakkını alacaktır ve almalıdır. Mühim olan 
cihet âdil olacak dengeyi bozmamaktır. Bu sa
hadaki kanunlar; emekle sermayenin barış ilâ
nıdır. 

Sağlık hizmetlerinde insan gücünün ekono
mik değeri tamamiyle benimsenmelidir. Koru
yucu hekimlik sahası ciddi surette ele alınmalı 
ve Sağlık Sigortası Müessesesi bir an evvel ih
das edilmelidir. Üretimde büyük önemi olan 
insan gücünün sağlığının korunması Devletin 
belli başlı görevlerinden olduğu gibi bu amaca 
müteveccih, isabetli yatırımların teşvikçisi ol
makta devam edeceğiz. 

Mesken politikasında, lüks mesken inşaatına 
ayrılan kaynakların sosyal mesken inşaatına 
aktarılması yolundaki gayretler artırılmalıdır. 

Turizm dâvası Türkiye'nin gerçek ve hayati 
dâvalarından biridir. Kalkınmamıza giden yol
lardan birisi de buradan geçmektedir. ' Gümrük 
kapılarının turizm dâvasını verimli bir hale ge
tirmedeki rolü ile turist emniyetini temin etme 
unsurları ihmal edilmemelidir. 

^ Para ve fiyat politikasının kalkınmada de-
ı varnlılık unsuru olduğu bilinen bir hakikattir. 

Paranın iştira gücünü koruma, fiyatlarda is
tikrar sağlama Hükümetin en çok dikkat ettiği 
husıivS olmakta devam etmelidir. 

Her iki Karma Hükümetin para ve fiyat po
litikası memleket ekonomisine güven getirmiş, 
Türk parasının dışardaki değerini yükseltmiş
tir. Kredi hacmini adım adım takibetmek iş 
ve ekonomik hareketlere uygun, devlerde kredi 
darlığı yaratmamakla, birlikte, kredi enflâs
yonunu izliyecek önleyici tedbirleri ihmal etme
mek esas olmalıdır. 

Zirai kredi politikası ile tohumluk kredile
ri zamanında uygulanmalı, esnafın da kredi ih
tiyacı daha ciddi surette tedbirlere bağlanarak 
Esnaf Kanunu bir an evvel getirilmelidir. 

Ticaret politikamızın yürütülmesinde ihra
cat gelirlerimizi artırmak şüphesiz yeni Hükü
metin. de önemle üzerinde duracağı bir husus 
olacaktır. Yeni ihraç pazarları aramak ve yeni 
teşkilâtlanma ihtiyaçları süratle tamamlanmlı-
dır. 

İkinci Karma Hükümetin Konsorsiyum ve 
Ortak Pazar konularında almış olduğu başarılı 
neticeler, Türk ekonomisi hesabına ortak kanat 
olarak haklı öğüncümüzü teşkil etmektedir, it
halât ve ihracatımız arasındaki dengesizlik 5 
Yıllık Plân çerçevesinde yenmek ümidimizi ina
narak devam ettirmekteyiz. 

Plânlı kalkınma fikrinin milletçe benimsen
miş olması bir gerçeğin ve bir azmin tescili mâ
nasını taşımak yönünden sevinç getirmektedir. 

Yabancı sermaye yatırım taleplerinin forma
litelerini basitleştirmek, talepleri kısa zamanda 
neticelendirmek, plân hedeflerine ulaştıracak 
basit çareler olarak düşünülmelidir. 

özel sektör yatırımlarına da, karma ekono
mi anlayışı içinde güven ve sürat getirmek baş
lıca temennimizdir, özel sektöre Plânlama Teş
kilâtı bünyesi içinde proje ve öğrenme gibi im
kânların sağlanmasının tetkik ve sonucu eko
nomimiz için ciddî faydalar sağlıyacaktır. Yatı
rım Bankasının kendi sahasındaki müspet faali
yetini güvenle beklemekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri, 

Kalkınma gayretlerimiz şüphesiz iyi bir ida
re ile; asayiş ve Devlet personeli vatandaş mü
nasebetlerinin ahenkli bir anlayışla yürütülme-
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siyle mümkün olacaktır. Binaenaleyh idari teş
kilâtın ciddî surette ıslahı, Devlet personeli üc
ret sisteminin bir an önce yeknesaklığını temin 
etmek bu konuda samimî arzumuzdur. 

Yeni Hükümet Programında Sıkıyönetim, 
Ordu Personel ve Askerî Ceza kanun tasarıları
nın üzerindeki çalışmalara hız verileceğini; ayrı
ca millî güvenlik ihtiyaçlarına ait yeni görüş
ler ve teknik araçlar konusundaki çalışmaların 
devam etmesini mutlulukla karşılamaktayız. 

Sayın. Milletvekilleri, 
Dış politika hakkında söyliyeceklerimiz mil

letçe tabiî bir inanışımız haline gelmiş Büyük 
Atatürk'ün (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.) düs
turudur. Bu inanıştan hareket eden grupumuz, 
yeni Hükümetin de dış politikaya ait programı
na tamamiyle katılmaktadır. Yalnızca, dış po
litika alanında son günlerde cereyan etmiş ve 
hâlâ türlü ihtilâtlariyle devam etmek istidadını 
taşıyan Kıbrıs konusunda, milletçe müşterek 
azim ve heyecanımızı buradan belirtmek iste
riz. Türk Milleti, medeni ve sulhçü bir toplum 

.olarak her türlü kanun ve nizamlara bağlıdır. 
Andlaşmalarma sadakat Türk Milletinin değiş
mez geleneğidir. Ancak, kendisine yapılan hak
sız tecavüzleri de asla affetmez, 30 milyon 
Türk'ün bir hadde kadar sabrının bulunabilece
ğini bize haksızlık edenler unutmamalıdırlar. 
Aksi halde, hışmımızın çok çetin olacağını tarih 
kürsüsünden ilân ederiz. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

Sayın Milletvekilleri, 
Kıbrıs konusunda, yeni Hükümetin andlaş-

malara ve millî heyecanımıza uygun surette de
vam eden, sabırlı ve basiretli davranışını yüce 
huzurunuzda takdirle belirtmeyi bir vazife sa
yarız. Bu vesileyle içte ve dışta güvenliğimizin' 
bekçisi Şanlı Ordumuzu, Yüksek Meclisin haklı 
güveninin içinde Grupumuz takdir ve iftihar 
duygulariyle bir kere daha anmak ister. (Orta
dan, alkışlar.) 

Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
C. H. P. Grupunun yeni Hükümet programı 

üzerinde söyliyeceklerinin sonuna gelmiş bulun
maktayız. Biz C. H. P. Grupu yeni Hükümeti 
destekliyoruz. 

Haklı bir felsefi inanışa göre; (Doğruya iş
tiraki olan şeyler doğrudur, güzele iştiraki olan 
şeyler güzeldir. Fikirler birer senboller gibidir. 
Her şey fikirlerin sadık bir hayali oldukları va-
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kit, fikirlere benzerler. Bütün beşerî düşünce-

| lerin kulpu iyisini seçmektir. Doğruyu hasmı 
i dahi söylese saygılı olmak hasma değil iyiye

dir, doğruyadır.) 
j Yine bir diğer görüşe göre; (inkâr edilmi-
| yen hiçbir prensip yoktur. Ama inkâr edilme-
• mesi gereken tek prensip siyasi ahlâktır. Siyasi 
' ahlâk samimiyet, sorumluluk ve görev unsurla--
j rmdan teşekkül eder. Beşerî faaliyetin, hayatın 
I amacı saadeti aramaktır. Siyaset için saadet de 

fazileti işlemekten ibarettir, öyle ise saadet; 
' faziletin ve siyasetin amacıdır.) 

Biz buna bir şey daha ilâve etmek istiyoruz; 
siyasi iktidarları da asıl hedefe ulaşmak için 

I bir araç olarak kullanmayı bilmedikçe güzel ak
siyonlar yapılamaz. 

I Muhterem arkadaşlar, 
Evet, kıyıdan başkalarının sıkıntısını seyret-

J mek, tehlikeye atılmaksızm ovalardan genişliyen 
bir savaş karşısında bulunmak belki haklı, bel
ki kolaydır. Bizim sıkıntımız bir azınlık Hükü
meti olmamız, savaşımızda güçlükleri yenme sa
vaşıdır. Bu sıkıntıda ve bu savaşta yalnız olma
dığımıza Yüce Meclisin muhterem üyelerinin 
de bizimle beraber olduğuna inanmaktayız. 

Çocuklarımızı, her gün yüzyüze geldiğimiz 
vatandaşlarımızı, sevgili vatanımızı ve sevgili 
miletimizi, iç ve dış zorlukları hep beraber dü
şündüğümüze eminiz. Hep beraber sevmek, hep 
beraber saymak yarının güçlü ve mutlu Türki-
yesini yapmak şerefinin, Büyük Milletimize ve . 

I onun muhterem temsilcilerine aidolduğunu sa
mimiyetti bir inanç olarak ifade ediyoruz. 

i Biz ayrıca zaferine sunulacak sadece göz 
.yaşlarımız vardır, başkaca bir borcumuz yok
tur zihniyetinin ne bizde ve ne de başkalarında 
bulunduğunu asla hissetmiyor ve düşünmüyo
ruz. 

Şayet şeref veya hizmet, için güçlükleri yen
me uğruna katlanmak istediğimiz zor vazife, 

. meşru kuvvetin haklı gururu ve haklı hayalin 
zevki içinde, muhteşem bir netice ile biterse bu 
bizim için; bahtiyarlıkların en büyüğü olacak
tır. 

Yüce Meclise Grupumuz saygılarını arz eder. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu adma 
Sayın Ali Dizman, 

I 
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Y. T. P. GRUPÜ ADINA H. ALİ DlZMAN 

(Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Yeni yılın ilk günlerinin ümit ve iyimserlik 

temennileri ile, Y. T. P. Meclis Grupunun yeni 
Hükümetin programı üzerindeki görüşlerini arz 
edeceğim : . 

1961 Genel seçimlerinden sonra teşekkül etmiş 
bulunan koalisyon hükümetlerinin faaliyetlerine 
topluca ve kuşbakışı bir açıdan bakılınca; zama
nın imkânlarının mâkul ölçülerde kıymetlendiri-
lebilmiş olduğunu görmekteyiz. 

Demokratik rejimimizin yerleşmesi, bir inti
kal devresinin güçlüklerinin bir nisbet d alilinde 
atlatılması, Anayasa gereğince tesisi gereken mü
nasebetlerin teşkili ve kalkınmanın bir plân dâhi
linde yürütülmesi meselelerini bu arada saymak 
mümkündür. 

İktisadi hayatımızda 1962 yılı ikinci yarısında 
başlıyan ve bu zamana kadar devam eden hare
ketlenme, diğer bir ifade ile iktisadi durgunlu
ğun canlanma istikametine yönelmesi bilhassa 
anılmaya değer olaydır. 

Bu kısımdaki mütalâalarımızı tamamlamadan 
bir noktada bilhassa durmak lüzumunu hisset
mekteyiz. Programda yapılan işlerden bahsedilir
ken «tam bir tarafsızlık anlayışı, herkese eşit 
davranma alışkanlığı idareye hâkim oldu.» den
mektedir. 

Bu görüşe iltihak etmeye imkân bulamamak
tayız. Y. T. P. tarafsız idare konusunu daima ön 
plânda mütalâayı müsamaha kabul etmez bir dâ
va olarak benimsemiştir, özlediği gün böyle bir 
idarenin bütün icaplariyle gerçekleşmesidir. Bu
gün için değil kesin olarak böyle bir durumun ta
hakkuk etmiş bulunduğu hattâ tahakkukunda 
uzun süre ciddî gayretlere ihtiyaç bulunacağı 
kanaatindeyiz. 

özellikle Hükümetin tarafsızlık anlayış ve 
davranışının idareye hâkim olduğu kanaatini ta

nımasını çok tehlikeli bir görüş olarak kabul et
mekteyiz. Bu görüşte ısrarın yukarda arz edilen 
neticeleri doğurabilmek ihtimalini en ciddî bir 
ikaz olarak Sayın Hükümete şimdiden açıkça be
yan etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri; 
«İktisadi kalkınma çabalarının olumlu bir şe

kilde yürütülmesi ancak istikrarlı bir Anayasa re
jimi içinde mümkündür; Anayasa rejiminin yer
leşmesi ve gelişmesi de iktisadi kalkınmanın ger-
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çokleşmesine bağlıdır.» tarzında ifade edilen gö
rüşle tam bir mutabakat halindeyiz. 

Ancak, iktisadi kalkınmada, programdaki ta
ahhütlerin gerçekleşebilme ümidi üzerinde derin 
endişeler içerisinde bulunduğumuzu da kaydet
mek isteriz. 

Artık iyice anlaşılmıştır ki, her sahada bir
den, aynı ölçülerde gayret sarf etmek, bütün ih
tiyaçları aynı anda aynı tempo içerisinde karşı
lamayı düşünmek; ölçüsü, sahası, usulü belirtil-
miyen sadece «üretken sektörlere öncelik verile
cektir» şeklinde ifade edilen yaygın görüş, im
kân ve gayretleri her sahaya serpiştirme usulü, 
neticeye ulaşmada kâfi teminat teşkil etmesi bir 
tarafa, belki aksine başarı ihtimallerinin zayıflı
ğına bir delil teşkil etmektedir. 

İmkân ve gayretlerimizi en verimli, önceden 
katiyetle tesbit edilmiş sahalara teksif • etmemiz 
gerekmektedir. 

«Anayasamızda ifadesini bulan karma ekono
minin kurallarına uyarak özel sektöre ve kamu 
sektörüne aynı önemi ve imkânları vermek ve 
özel teşebbüsün yaratıcı gücünü desteklemek» ka
rarının ne suretle gerçekleştirilebileceğinin acık 
olarak programdan öğrenilmesi itiraf etmeliyiz ki, 
güçlük arz etmektedir. 

Aynı şekilde «özel sektör yatırımlarının bina 
yapımından özellikle lüks konut yapımından ve 
arsadan çok tarım, sanayi ve turizm gibi, plânda 
ön görülen üretken alanlara» hangi iktisadi ted
birlerle yöneltilmesinin sağlanacağının da açıkça 
ortaya konmuş bulunması lâzımgeldiği kanaatin
deyiz. Şimdiye kadar alınmış tedbirlerin kaste
dildiği mânasını anlamak doğru ise, bu tedbirle
rin gayrikâfi olduğunu beyan etmek mecburiye
tindeyiz. 

özel sektörün bilhassa ihtiyacını hissettiği ser • 
maye, idari ve teknik bilgi noksanlığının ne su
retle giderilebileceği ve en rantabl sahalar hakkın
daki ön bilgilere nasıl sahip olabileceği, imalâtçı
lığın ithalâtçılıktan daha cazip bir hale nasıl ge 
tir ilebileceği hakkındaki düşünüşler açıkça orta 
ya konmadıkça özel sektörün yaratıcı gücünü 
desteklemek kararının alınacak tedbirlerin kısır 
kalmıyaeağı ve bu sektörün kendi haline terke 
dilmekten daha ileri bir mâna taşımıyacağı husu
sunda cicldî endişeler duymamak imkânsızdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Kalkınmada parolamız daha çok yatının de

ğil, daha çok verimli yatırım olmalıdır. Park ve 
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bahçe yapmak da yatırımdır. Hem de refah yatı- I 
i'inıı gibi cazip bir adı da vardır. Fakat yukarda 
arz ettiğimiz gibi, biz verimli yatırımları gaye 
edinmeye mecburuz. I 
, Ancak hangi yatırım olursa olsun ilk şartı sağ

lam finansman kaynağına mâlik olabilmektir. Bu I 
bahiste program vergi mevzuunda önemle dur
muş olmakla, biz de bu kaynak hakkındaki görüş
lerimizi öne alacağız. 

Vergi reformunda «sistemimizi millî gelirdeki 
artışları kendiliğinden takibedileeek hale getir
mek, vergi yükünün dağılışını yükümlülerin öde
me güçlerine göre ayarlamak ve bu suretle vergi 
adaletini sağlamak, vergilerimize ekonomimizin I 
gelişmesine hizmet edebilecek bir karakter ka I 
zandırmak, vergi kanunlarımızın basitliğini ve 
kolayca anlaşılıp uygulanmasını temin etmek, 
vergi müessesesini dürüst vergi ödeyicisi aleyhi 
ne işliyen bir mekanizma olmaktan çıkarmak» 
olarak ifade edilen amaca katılmaktayız. 

Ancak, bu reformda ana hedeflerden birinin 
kalkınma gayretlerimizin artırdığı finansman ih
tiyacının yeter derecede sağlanması olarak beyan 
edilmesi, bu mevzua (daha mühim imkânlara nis-
beten) geniş şekilde yer verilmiş bulunması hali 
ile birlikte mütalâa edilince açıkça beyan edelim I 
ki, endişe verici bulmaktayız. 

Programda plânın tahakkuku ve yatırımların 
finansmanının şartı sadece vergi imiş gibi, umu
mi hava sezilmektedir. 

Burada şu noktada vuzuha kavuşmak ihtiya
cındayız. Hükümet cari gider harcamalarını istim
lâki tahrik edici, piyasayı açıcı bir tedbir mi ola- I 
rak mütalâa etmektedir; yoksa imkân nisbetinde I 
asgari hadde tutulması gereken zaruri ihtiyaçlar I 
harcaması olarak im?. " I 

Eğer birinci görüş hâkimso vergi kaynakla- I 
rmı mütemadi geliştirme çabası o görüşle bağda
şamaz. Yok ikinci görüş hâkimse, ki program- I 
dan bu anlam çıkmaktadır; o zaman cari gider I 
harcamalarında yapılacak tasarruf mevzuunu 
programın umumi ifade ötesinde ve vergiden da
lıp, çok işlemesi gerekirdi. I 

Bu. mevzuda şu iki noktada Hükümeti ikaz 
etmek isteriz : I 

1. Vergi verme gücünü gelirden ziyade ver- I 
ginin sarf mahalli tâyin eder. Evinde kilimi zor I 
bulunan âdi bir sandalye olmayı aklına getire-
miyen bir vatandaşın, bu vergi parasından en I 
yüksek kaliteli halı veya en lüks koltuk alınır- I 
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sa, geliri artsa bile, velev vasıtalı olsun, vergi 
verme gücü artmaz. , 

2. Vergi gelirini artırmak gayretleri bir nok
tayı aşarsa, aksine sonuçlar doğurur. 

Finansman kaynaklarından vergi mevzuuna 
bu kadarla temas ettikten sonra; tasarruf hacmi
nin genişlemesi ve sermayenin geniş halk toplu
luğuna yayılması konusuna geçmek istiyoruz. 

Bu konudaki tedbirlerin neler olabileceği yo
lunda bir görüş programda yer almamıştır. 

Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun dinî 
inanışlarına göre faiz haramdır. Bankalarımız 
ise mevduata faiz vermektedir. Bu hal bir nis-
bet tahtında tasarruf hacminin genişlemesine 
daha doğru bir ifade ile tasarrufun yatırıma 
tahsisine engel olmaktadır. Buna bir çare olmak 
üzere faiz yerine kâr veren banka tipinin ihda
sının bu tedbirler meyanında düşünülüp düşü
nülmediğinin ve diğer tedbirlerin neler olduğu
nun peşinen bilinmesinde fayda görmekteyiz. 

Sermayenin geniş halk topluluğuna yayılma
sına imkân verecek tedbirlerin neler olduğunu 
öğrenmeye de, hiç kullanıl m ıyan bu büyük kay
nağın ehemmiy etiyle mütenasip derecede önem 
verdiğimizi belirtmek isterim. 

Finansman kaynakları mevzuunu bitirmeden 
önce enflâsyon konusuna da temas etmek istiyo
ruz. 

Kesin olarak belirtmek isteriz ki, enflâsyona 
diğer bir deyimle para değerinin düşmesine mü
samaha etmemek görüşünü takdirle karşılarız. 

Paraya değer veren, muayyen bir birim ile 
mal ve hizmet mübadelesinin mümkün olabildi
ği inancıdır. Bu itibarla mal ve hizmet yarata
bilme yolundaki gayretler de, enflâsyon endişe
sinden doğan çekingenlik neticesi kısır bir ikti
sadi politikayı gelişmemizde bir engel olarak 
mütalâa ederiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Dış ticaret mevzuunda programın yeterli ol

madığı kanaatindeyiz. En ziyade ıslâha muhtaç, 
yarınımızın garantisi, yatırım gayretlerimizin 
endişeden uzak bir yolda olabilmesi bu konuda . 
ciddî tedbirlere ' ihtiyaç; hissettirmektedir. Dış 
ödemeler dengesi açığının bugün ve yarın için 
kapatılması yolundaki programda ön görülen 
tedbirler gayrikâfidir. 

Bu konuda daha açık ve geniş bilgiler edin-
medikçe yatırım gayretlerimizin geleceği hak-
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Köy ve il yollarındaki gayretlerin (İkinci Ko

alisyon zamanında tahakkuk ettirilmiş bulunan 
imkânlarla) yüzde yüz oranında artırılması ve 
geri kalmış bölgelere öncelik tanınması prensi
bine sadakati memnuniyetle kaydetmekteyiz. ' 

Millî Eğitim meselelerimizde zaman zaman 
günün konusu olmakta devam eden ve büyük 
bir vatandaş topluluğunun yakından ilgisini çe
ken din öğretimi mevzuuna temas edilmemiş ol
masını büyük bir noksanlık olarak görmekteyiz. 

iktisadi kalkınmaya parelel bir ahlâki yüksel
meyi temin edcmiyen cemiyetler saadete erişe
mezler. Eğitim politikamızın bu istikametteki 
gayretleri ana hedef olarak kabul ve açıkça 
programda teyidedilmesini faydalı mütalâa eder
dik. 
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kında ümit verici bir duruma giremeyeceğimizi 
belirtmek ve Hükümeti şimdiden uyarmak is
teriz. 

Yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmek 
ve artan ilgiyi geliştirmek kararını memnuni
yetle karşılamaktayız. Bu kararın kısa zamanda 
müessir neticelere ulaşabilmesi için teşvik ted
birlerinin neler olduğunun da programda yer 
almasını isabetli bir hareket olarak mütâlâa 
ederdik. 

Tasarruf bono sisteminin daha pratik hale 
getirme çarelerinin aranması ile birlikte, bu va
ridatın daha belirli bir şekilde yatırımlara na
sıl tahsis edilebileceği yolunda çalışmalarda da 
bulunacağı va'dini programda görmek ister
dik. 

Muhterem arkadaşlar; 
Köklü ıslahat tedbirleri her sahada memleke

timizin en ziyade lüzumunu hissettiği bir konu
dur. 

Bu arada toprak reformu, tarım reformunun 
bir bölümü olarak gerçekleştirilmesini arzu etti
ğimiz bir mevzudur. Zaten ikinci koalisyon za
manında çalışmalar hemen son safhaya ulaşmış 
bir durumda idi. Bu itibarla Yeni Türkiye Par
tisi bidayetinde hizmet ettiği bir konunun neti
ceye ulaştırılacağı taahhüdünü, muhtevası hak
kındaki görüşleri saklı kalmak üzere, memnuni
yetle karşılamaktadır. 

İdari reform çalışmalarının süratle ikmali 
ve bunun için de önemli bir unsur olan yeni 
personel rejiminin hallini takdirle karşılarız. 
Bu konunun ihtiyaç hissettirdiği malî meselele
rin hallinde «Fazla iş gücü bulunan bölge ve 
kuruluşlardan ihtiyaç duyulan ve gelişen alan
lara iş gücünün kaydırılması.» tedbirini tatbi
katında huzursuzluk yaratacak istikametlere 'im
kân vermemek kaydı ile yerinde bir tedbir ola
rak mütalâa ederiz. Ne var ki, sadece bu tedbi
rin kifayet edemiyeceğini de belirtmek isteriz. 

Bu konuya ileride tekrar avdet edeceğimiz 
için şimdilik bu kadarla iktifa ediyoruz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Orman dâvasına programda yer verilmemiş 

p] masını büyük bir eksiklik olarak düşünmekte
yiz. Bu dâvanın bir zabıta meselesi olmaktan çok, 
yakacak ve yapacak ihtiyacının ikame maddele
riyle giderilmesi meselesi olarak geniş çapta ele 
almanın gerektiği kanaatindeyiz. 

«Adalet cihazının daha iyi işlemesini, dâvala
rın süratle sonuçlanmasını, hak aramada usul ve 
formalitelerden doğan güçlüklerin mümkün ol
duğu kadar azaltılmasını sağlayıcı ıslahata ihti
yaç» olduğunun kayıt ve önemle ele alınacağı
nın beyan edilmesini çok yerinde bir karar ola
rak takdirle karşılarız. 

Bu mevzuda Yüksek Hâkimler Kurulunun 
fonksiyonunu tam ve kâmil mânada, ifa edebil
mesine engel olan meselelerin halli lüzumunu da 
belirtmek isteriz. 

Sağlık konusunda ikinci koalisyon zamanın
da başlamış bulunan müspet çalışmaların, ez
cümle yoksunluk bölgelerinde hekimlerin görev 
kabul etmelerine imkân sağlıyacak tedbirlerin 
alınmasına devam olunacağını memnuniyetle 
karşıladık; Hastane hekiminin serbest çalış
ma lüzumunu hissetmiyeceği, full - time ça
lışma prensiplerinin tahakkuku yolundaki 
başlamış bulunan gayretlere de devam edilece
ğini ümidetmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri; 
Yeni iki kuruluş üzerindeki görüşlerimizi de, 

arz etmek istiyoruz : 
Asırların ihmaline uğramış köylerimizin 

dertleri ile daha yakın ilgi ve kalkınmamızda 
en kuvvetli dayanağımız enerji ve tabiî kaynak
ların geliştirilmesi fikri ile tam bir mutabakat 
halindeyiz. 

Bu arada çift meclis sisteminin tabiî bir so
nucu olarak bakanların meclislerle ilgilerinin 
arttığı da doğrudur. 
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Ancak prensibimizi kesin olarak vaz'etmek I 

mecburiyetindeyiz : 
Çelişen hizmetleri gonişliyen kadrolarla mı, 

yoksa çalışma usullerimizi basitleştirmek, kırta
siyeciliğe son vermek suretiyle geniş çapta ta
sarruf edebileceğimiz iş gücünü kullanmak su
retiyle mi bu hizmetleri karşılıyacağız? 

Bir taraftan yukarda arz ettiğimiz şekilde 
Hükümet programı, «Fazla iş gücü bulunan böl
ge ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan ve gelişen 
alanlara iş gücünün kaydırılmasından, merkezi 
idare kuruluşu ve idari reform» dan bahseder
ken, diğer taraftan, bu reformu beklemeden ye
ni kuruluşları tahakkuk ettirmesi; alışılmış, ko
lay usullere devanı edileceği endişesinin ciddî 
surette devam etmesini sağlamıştır. 

Bugüne kadarki hizmet kadrolarının geniş
lemesi tatbikatı işlerimizi kolaylaştırma yerine 
güçleştirmiş, tabiî sonucu olarak artan cari gi
derler yatırım imkânlarımızı daimî surette bas- I 
ki altına almıştır. I 

Kaldı ki, her artan bakanlık koltuğunun 
halk üzerinde yarattığı psikolojik etki ise daha 
çok dikkat nazara alınması gereken bir konu I 
olmuştur.. 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Y. T. P. iç ve dış güvenliğimiz ve bekamızın 

teminatı şanlı ordumuzun maddi ve mânevi gü
cünün artırılması yolundaki gayretleri takdirle I 
karşılar. ' I 

Dış politikada Türk Milleti iktidarı ile mu
halefeti ile büyük Atatürk'ün, «yurtta sulh, 
cihanda sulh» ilkesine mutlak bağlı olarak el 
ele ve gönül birliği içindedir. 

Taahhüt ve ittifaklarına sadık ve dostluğun
da samimi bir milletin temsilcileri olarak birlik 
ve beraberliğimizi tekrar tesbit ve teyitten ayrı 
bir kıvanç duymaktayız., 

Hükümet Programının Kılbrıs Cumhuriyetine I 
taallûk eden beyanlarını grupumuz dîkikatle 
incelemiş bulunmaktadır. Bu konuda Hüküme
timizin ahitlere ciddiyetle sadakat prensibini 
savunan görüşünü medeni bir devlet anlayışı
nın temel ilkelerinden :biri olarak benimse
meye elbet imkân yoktur. Türik. Devletinin, ikti
dar farkı gözetmeksizin, bütün hükümetlerinin 
dış politikamızın her safhasında bugüne kadar 
bu medeni anlayış içerisinde hareket etmiş ol
malarının içte ve dışta itibarımızın sağlanmasın- J 
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da ehemmiyetli bir unsur olduğunda şüphe yok
tur. Kıbrıs konusunda da Hükümetimizin ta
rihimize yaraşır Ibir devlet »görüşü ile hareket 
etmesini, her zaman destekliyeceğimizi hararet
le ifade etmekten zevk duyarız. Yalnız bu mev
zuda bizim iyi niyetli gayretlerimizin, bu adada 
çetecilik zihniyetiyle hareket eden Rum Ce
maati ve onun başındaki kimseler tarafından 
ırkdaşlarımız aleyhine Ibir istismar konusu ha
line getirilmemesini de aynı derecede 'önemle 
takibedihnesi gerekli bir anlayış olarak kabul 
etmekteyiz. Son Kıbrıs olayları çok ehemmi
yetli telâkki ettiğimiz bâzı gerçekleri artık tam 
mânasiyle gün ışığına çıkarmış bulunmaktadır. 
Anlaşılmıştır ki ; Kibrıs Devletinin idaresine 
•hâkim olan Rum Cemaati ve onun başındaki 
devlet reisi sindirme, tedhiş, yurttaşlarımıza 
hunharca tecavüz olayları tertîbetmek suretiyle 
adadaki Türk nüfusunu usandırmak, adadan 
uzaklaştırmak kararındadır. Bu suretle elde 
edilecek, sonuçların adayı kendi idareleri altına 
almalarını sağlıyacağma ve (enosis) hayalleri
nin kati .surette tahakkuk edeceğine inanmış 
bulunmaktadırlar. Bu defa girişmiş oldukları 
teşebbüs netice vermemiş ve insanlığa utanç 
veren hareketleri bütün dünya efkârı önünde 
ıbir meşhut cürüm halinde tescil edilmiştir. Fa
kat biz o kanaatteyiz ki, bu suçları pervasızca 
işlemekten çekinmemiş olanlar, bundan böyle 
de esas hedeflerinden vazgeçmiyecekler, yeni 
fırsatlar yaratarak önümüzdeki günlerde aynı 
hareiketleri tekrar etmekten kaçmmıyacaklardır. 
Bu itibarla Hükümetimizin, adada sağlanacak 
huzur ve sükûnu takiben, bu meselenin arkasını 
bırakmamasını, Garanti Andlaşmasını tatbikat
ta müessiriyetini azaltan noksanlarını ikmal için 
her türlü teşebbüse şimdiden girişmesini ehem
miyetle tavsiyeye değer bulmaktayız. Garanti 
Andlaşmasmın altına şeref sözü halinde imza
larını atmış olan dost devletin; meselenin esası 
üzerindeki bu hassasiyetimizi takdirle karşılı-
yacaklarmdan ve Hükümetimizin çalışmalarına 
yardımcı olacaklarından emin olmak isteriz. 
Garanti Andlaşması tatbikatiyle İngiliz Millet
ler Camiası Müdafaa Anlaşması tatbikatı 
arasında doğması muhtemel tedahülleri önleyici 
tedbirler de bu arada ciddî surette düşünülmesi 
icabeden bir husustur. İki cemaat arasında ya-
rartıknış olan huzursuzluğu ortadan kaldırmak 
ve mevcut anlaşmalar ve Anayasa düzeni içinde 
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faaliyet imkânlarını sağlamak maksadiyle bugün 
adada kurulmuş olan üçlü idarenin başarılı ne
ticeler almasını temenni etmekteyiz. Bu itibarla 
son buhran sırasında Hükümetçe ittihaz edil- ! 

miş kararların olayların henüz gelişme halinde 
olmalarını da dikkate alarak Iburada münakaşa 
konusu yapılmasında fayda (mülâhaza etmekte
yiz. Her halükârda adadaki Rum Cemaatine 
ve onun başındakilere emrivalki politikası ile 

.bir netice-alma! aranın imkânsız bulunduğunu, 
ırkdaşlarımızın hukukunu garanti altına almak 
maksadiyle Zürih, Londra Anlaşmalarında ve 
Kıbrıs Anayasasında kabul edilmiş olan esasları. 
Türk Cemaatinin menfaatleri aleyhine değişti re
ni iveceklerini kati surette anlatmak lâzımıdır. 
Böyle bir politika peşinde devlet olma haysiye
tinin icaplarını ret ve itılkâr ederek koşanbr 
îbilmelidirler ki, mevcut statü dışında Türk 
Hükümetinin kabul edebilecekleri değişikler tek 
suretihal, adanın iki cemaat arasında taksi
minden ibaretti. 

Sayın milletvekilleri; 
Program üzerindeki görüşlerimizi kısaca arz 

ettikten sonra, Hükümet kuruluşu ile ilgili cid
dî endişelerimizi de izhar etmeden geçemiyeee-
ğiz. 

Birinci Koalisyon Hükümetini, kuruluş iti
bariyle memnuniyetle karşılamıştık. Meclis içi 
ve Meclis dışı bir çoğunluğa dayanan kuvvetli 
bir hükümetin nispî seçim sisteminin bütün 
faydalarını temin edip, sistemin zayıf hükümet
ler- kurulabilmesinden doğan sakıncalarını ber
taraf edeceğini bu itibarla demokratik rejimin 
yerleşmesinde büyük-garanti olacağım mütalâa 
etmiştik. 

Arzumuz hilâfına bu hükümet kısa ömürlü 
oldu. 

İkinci koalisyon Meclis içi bir çoğunluğa 
dayanması bakımından nisbeten gene arzuya 
şayan bir durum arz etmekte idi. 

Bugün programını tetkik ettiğimiz Hükü
met ise, bir azınlık hükümeti manzarası göster
mektedir. îti raf etmeye mecburuz ki, demokra
simiz bakımından bu seyir ümit artırıcı olma
mıştır." 

Daha mühimi tek parti hâkimiyeti görünüşü 
ile partizan idare zemini müsait bir hale gelmiş
tir. Bu itibarla bu noktada hükümeti tekrar ve 
ciddî olarak şimdiden ikazı bir vazife biliriz. 

Sayın milletvekilleri; 
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V. T. P. Meclis (Trupunun, Hükümetin ku

ruluşu ve programı üzerindeki görüşlerini özet 
olarak arz etmiş bulunmaktayım. Grrupumuz bu 
görüşlerimize verilecek cevapları da dikkate 
alarak, Hükümetin vazifede kalmasında mem
leket menfaatleri ıbulunup bulunmadığını güven 
oylamasında, oyları ile ifade .edecektir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına Sa

yın Bilgehan. 
A. P. GRUPU ADİNA CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Büyük Meclisin sayın üyeleri, 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına, 

Hükümet programı üzerindeki düşüncelerimizi 
arz etmek üzere, huzurunuzda bulunuyoruz;. 

1961 seçimlerinden bu'yana demokratik par-
lömanter rejimin yerleşip kökleşmesi yolunda 
aziz milletimizin büyük merhaleler katettiği en 
güç anlarda, övünülecek dayanışma azim ve 
iradesini'izhar ettiği bir vakıadır. Ancak, yal
nız halkımıza mahsus hasletlerin ve asil duygu
ların yenmeye muvaffak olduğu müşkülât he
nüz bitmiş değildir. Bugün içinde bulunduğu
muz memleket ve dünya şartları; ekonomik, 
sosyal ve politik durum kuvvetli ve müstakar 
hükümetlere şiddetle muhtacolduğumuzu bü
tün vuzuhu ile ortaya koymuştur. Bahis konusu 
olan elbette sadece bir hükümet krizi değildir. 
Bunun ötesinde içinde bulunduğumuz vasat si
yasi, iktisadi ve içtimai bir buhranın bütün te
zahürlerini sarahatle ifade 'etmektedir, öyle 
sanıyoruz ki, konulan bu teşhis şahsi değil ama 
umumi bir kanaatin tescilinden ibarettir. 

Hal böyle iken, mevcut durumu ıslah, mese
leleri cesaretle ele alıp hal ve ekonomik nizamı 
bütün kemaliyle tesis zımnında kurulacak bir 
azınlık hükümetinin gücünün ne olabileceği ka
mu oyunda münakaşa konusudur. Biz o inanç
tayız ki, eldeki problemin çözüm yolu her halde 
bu değildir. Halk çoğunluğu yanında parlâmen
tonun mutlak ekseriyetine dayanmıyan istik
rarlı ve kuvvetli bir hükümetin vücudu ve hele 
bekası asla mümkün olamaz. 

* 
Programını müzakere ettiğimiz Hükümet bu 

vasıflardan mahrumdur. Son mahallî seçimler
den sonra tezahür eden netice muvacehesinde 
ikinci koalisyon Hükümetinin diğer kanaatleri 
milletin beliren oylarına göre iktidar; muhale
fet e. nazaran ekalliyette kaldığı ve binnetice 
ekseriyetin itimadından mahrum bulunduğu ge-
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rekçesiyle istifa etmişlerdi. Bu gerçek muvace- I 
hesinde huzurunuzda bulunan Hükümetin mil
letçe samimiyetle arzulanan kuvvetli ve müsta- I 
kar bir Hükümet olduğunu iddia etmek müm
kün müdür? Nitekim yeni iktidar partisi ve 
onun Sayın Başkanının yıllarında millet ekseri
yetine dayanmıyan hükümetlerin parlâmentoda | 
çoğunluğu sağ)asalar bile milletin dileklerine 
tercüman olacak Hükümet olamıyacağını açık
ça ilân etmiş ve bütün yurtta bunun savunma
sını yapmış olduğu bir vakıadır. Mâruz va
kıaya rağmen bugün hem Millet, hem Parlâ
mento çoğunluğundan mahrum bir Hükümetle 
karşı karşıya bulunuşumuz cidden izahı müm
kün olmıyan bir durumdur. Kaldı ki, kabine
de üç sandalye ile temsil edilen bâzı bağımsız
ları Palâmento hukukunun kabul ettiği mânada 
bağımsız olarak telakkiye de imkân görmüyo
ruz. Zira bu zevat seçim sırasında nispî tem
sil esasının esprisi içinde muayyen partilere olan 
itimat ve sempati dolayısiyle o parti listesinden 
seçilmişlerdir. Bu yönden bugün kabinede bu
lunan bağımsızlar muayyen bir seçmen kütlesini 
temsil etmemektedir. Maruz sebepler muvacehe
sinde derhal tesbit etmek isteriz ki programını 
okuyan Hükümet galip vasfı ile tek partinin 
ekalliyet Hükümetidir. 

Buraya gelmişken bizce mühim olan bir nok
taya temas etmek isteriz: Hükümet kurma va
zifesi verilmiş bulunan Sayın Hükümet Başkanı 
henüz Hükümeti kurmadan önce Kıbrıs hâdise
lerinin zuhur ettiği malûmdur. Memleketimiz 
için hayati ehemmiyeti haiz millî bir mesele 
ortaya çıktığı anda namzet başbakanın parti 
liderleri ile tekrar temasa geçerek bütün par
tilerin iştirak edeceği bir Hükümetin kurulması 
yolunda gayret göstermesi, Kıbrıs meselesinin 
Türkler lehine halline medar olacağı gibi, ge
nel seçimle istikrarlı ve kuvvetli bir Hükümete 
de imkân vermesi bakımından tek çıkar yol 
iken bu yola gidilmemiştir. 

Hal böyle olunca yeni Hükümetin millet ha
yatında köklü tesirleri olan, esaslı meseleleri 
ve birtakım ekonomik, sosyal ve malî reform
ları ele alması ve bunları icra vaadiyle ortaya 
çıkması gerçekten izahı müşkül bir tasarruf ola
rak gözükmektedir. Zira azınlık hükümetleri I 
mesnetten mahrum bulundukları cihetle, temel j 
millî dâvaların köklü meselelerini halle mııkto- j. 
dir değildir, özlediğimiz batı demokrasilerinde 
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bu kabîl hükümetler sağlam ve istikrarlı iktidar
lara vasat hazırlıyan seçimleri temine medar 
olalbilir. Aksini iddia etmenin samimiyetle ka
bili telif olacağı ümit edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümet programında ifadesini bulan plâ

nın her alanda Hükümet faaliyetlerinin genel 
çerçevesi olarak, kabulü esasen Anayasa hükmü 
icabıdır. Kalkınma mevzuunda program mese
lelerimizin önemli olanlarını saymaktan ileri bir 
yenilikte getirmemiş, bu konuda sadece 1964 
programını tekrar etmiştir. Diğer taraftan ger
çek gibi takdim edilen yıllık kalkınma hızları 
ise tahminlerin ötesine geçmemektedir. 

Nitekim Devlet İstatistik Enstitüsünün bir 
hafta önce neşretmiş olduğu bülten 1962 yılı kal
kınma hızını % 5,4 olarak tesbit etmiş olmasına 
rağmen, programda bu nispetin % 6 olarak gös
terilmesi iddiamızın bir delilidir. 

Ayrıca Hükümet programı plân ve karma 
ekonomi hakkında bundan önceki düşüncelerin 
dışında bir yenilik getirmekten de uzaktır. Plâ
nın uygulanmasında vâki aksaklıkların nasıl 
düzenleneceği, her yıl azalan özel sektör yatı
rımlarının hangi müspet tedbirlerle artırılabi
leceği hakkında aydınlatıcı bilgiden mahrum ka
lınmıştır. Karma ekonominin ana hatları ve 
hudutları ile prensipleri kesinlikle belirtilin e-
miştir, «özel sektörü ve kamu sektörüne aynı 
önem ve'imkânları verme arzu ve kararında ol
mak» özel teşebbüs için yeni bir mefhum olma
dığı gibi artık mânasını da kaybetmiştir. Karma 
ekonominin kaideleri nelerdir? Bu ekonomi 
içinde fiyat mekanizması ve kâr saikine sektör
ler itibariyle düşen vazifeler nasıl tahdit ve tes-
bit edilecektir? Bilindiği üzere karma ekonomi 
içinde hem liberalizm ve hemde sosyalizmden gel
me unsurlar mevcuttur. Diğer tâbirle hususi te
şebbüs ile piyasa mekanizmasının, Devlet teşeb-
'büsü ile merkezî otoritenin kendilerine mahsus 
kanunları ve felsefesi bulunmaktadır. Bu farklı 
unsurlar hangi esaslar dâhilinde mezcedlecektir? 
Bilfarz fiyat mekanizması her iki sektöre eşid-
olarak uygulanabilecek midir? öyle olduğu 
takdirde Devlet teşebbüsleri böylesine sert bir 
disipline ne derece tahammül edebilir? Hemen 
akla gelebilen bu problemlerin hiçbirisine prog
ramda sarih ve kesin bir cevap bulmak mümkün 
olmamaktadır, özel teşebbüs yatırımlarının bil
hassa lüks konut yapımında ve arandan çok ta-
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rım, sanayi ve turizm gibi alanlara yöneltildiği 
iddiası Türkiye'nin bugünkü gerçekleri ile uy
gunluk göstermemektedir, özellikle bütün bun
ların yanında ve C. H. P. nin malûm görüşleri 
içinde (Tarım kredisi ile küçük sanayici ve 
esnaf kredileri alanındaki yetersizliği giderici 
•tedbirlerin alınacağı) yolundaki beyanları bu
güne kadar raslamadığımız ileri bir adım te
lâkki ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dış ticaret açıkları, her kalkınan memleket

te normal olarak görülen ahvaldendir. Bahse 
konu açığın muayyen ölçüler içinde tutulması 
ve özellikle kotaların bu ölçülere göre tanzimi 
şarttır. Fakat ne bundan evvelki, ne de yeni 
Hükümetin bu konuda müspet tedbirlerini gör
mek mümkün olmamıştır. 

Mun t e re m m ille tvekille ri, 
Programını okuyan (Hükümet vergi reformu. 

adı altında yeni vergiler ve yeni zamlar ihdas 
etmek niyetindedir. Anlaşıldığına /göre Hükü
met , kalkınmayı ağır vergilerle temin oluna
cak cebrî tasarruf sayesinde Devlet eliyle 'ger-
çekleştirımeyi düşünmektedir. 'Belki bu bâzı 
çevrelerce ifade edilmekte olan ve Türkiye'de 
vergi yükünün hafif olduğu hakkındaki yanlış 
kanaatin bir kaziye olarak kabulünden ileri 
gelmektedir. İddiaya göre Türkiye'de vergi 
gelirinin millî gelire ınis'betle % 18 kadardır. 
Halbuki İngiltere, Fransa hattâ Yunanistan 
gibi .memleketlerde bu mislbet ,% 25 tir, denile
bilir. Malûm olduğu üzere vergi yükü o mem
lekette alman vergiler toplamının millî gelire 
nisbeti ile ilgili 'bir ihusustur. Türkiye'de fert 
başına millî gelir ikiyüz dolar civarındadır. 
İngiltere ise bu miktar 1 100 dolara çıkmak
tadır. 'Şimdi İngiltere'de vergi nis'beti % 80 
olurken Türkiye'de 200 dolarlık bir millî geli
re nazaran % 18 vergi yükü 'ağır demektir. 
Kanaatımızca vasıtasız vergiler .manzumesinin 
kifayetsiz oluşu vergi zıyaını önleyici teşkilât 
ve ımevzuatın eksikliği ve istisna ve muafiyet
lerin aşırı dereceye varmış olmasındandır. Bu 
bakımdan Türkiye'de yapılacak vergi reformu 
vergi adaletinin, vetfgi zıyaını önliyecek kesin 
tedbirlerin alınması ve vergi verimlerinin ar
tırılması istikametinde olmalıdr. Vergi mabet
lerinin artırılması; Bina, Arazi, Üretim, Kara
yolları, Tarımsal gibi yeni vergilerin ihdası 
ü mi d edil en gelirleri sağlıyamıyaeağma kaaniiz. 
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Yatırımların tahakkuku için gerekli iç finans
manın yukarda izah 'Cttiğim'fz prensipler dâhi
linde ve vergilerin verimlerinin artırılması 
istikametinde yapılacak reformla karışıl arıabilo-
ceğinc inanıyoruz. 

Bilhassa dar 'gelirli vatandaşlara, işçilere 
ve fakir çiftçiler ile küçük esnafa inikas ede
cek vergi mükellefiyetlerinin karşısında bulun
duğumuzu açıkça 'beyan ederiz. 'Bu arada Hü
kümetin tasarruf Ibonoları sistemini daha pra
tik hale getirme çareleri aramasını iktidarın 
partimiz görüşünü benimsemiş olması bakımın
dan şayanı dikkat buluruz, önemli olan nok
ta tasarruf 'bonolarının bir vergi .mahiyetin
den ıçıkar.ıİması ve -,2123 sayılı Kamunun 1 nci 
maddesi ile ihdas ©dilen (Yatırımların finans
manı) fonunda biriktirilmesi ve tedricen vaz
geçilin esidir. ıBilhassa Birinci Koalisyon pro
tokolünde kaydettiğimiz gibi işlilerden alınan 
tasarruf 'bonolarının büsbütün kaldırılması lâ
zımdır. Öbür yandan asgari •goçim indirimi
nin bugünkü gerçeklere- uygun olarak yeniden 
tesbiti 'zaruretine inanıyoruz. 

ıSayın milletvekilleri, 
Malhallî idarelerin Anayasa hükmüne uygun 

olarak 'geniş muhtariyete kavuşturulması başlı
ca arzularımızdandır. Bunun sağlanması için 
malî (görüşlerinin artırılmasına taraftarız. An
cak bunun yeni vergiler suretiyle ihdasına de
ğil, fakat bâzı kamu .gelirlerinin paylaş siması 
'hakkındaki kanunla imkân dâhilinde olduğu
nu düşünüyoruz. Bu yol aynı zamanda parti
zan tutumların da freni olacaktır. 

'Muhterem arkaclaşlar, 
Dış, yardım ve ya'bancı sermaye mevzuunda 

Hükümetin teşvik edici çalışmalarda buluna
cağı yolundaki vaadlerinin tahakkuku elbette 
şayanı arzudur. Ancak gerek dış yardım, ge
rekse yabancı sermayenin ihtiyacımız r.isbe-
tinde alına'bilmesi her şeyden önce plânlı ve 
istikrarlı kalkınma gayretlerimiz yolunda sos
yal ve politik nizamın içerde, dışarda sağlam 
ve emniyet verici olması ile çok yakından alâ
kalıdır. Bu igerçeğc ve kurulan Hükümetin 
terkip ve tertip tarzına ve memleketin içinde 
bulunduğu şartlara göre gerek dış yardım, ge
rekse yabancı sermayenin ihtiyacımız nisbetin-
de ve zamanında temin edilehileccğini kabul 
etmekten maalesef güçlük çekmekteyiz. 
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Aziz arkadaşlar, 
Hükümet programındaki, Anayasamızda 

yer alan ilkelere uygun olarak, topraksız köy
lünün toprak sahibi yapılması, fakir çiftçinin 
toprağı işliyecek imkânlarla teç'hiz edilmesi 
yolundaki vaitlerin samimiyetle- tahakkuku
nu içten gelen arzularımıza rağmen (mümkün 
(görmemekteyiz. Filhakika plân ve 1964 yılının 
programında da sarahaten ifade edildiği gibi 
!bu husustaki çalışmaları 'güçleştiren sebepler
den biri temel verilerin 'noksan oluşudur. 
(Plân ilkelerine uyigun olarak yapılması ön
görülen toprak reformunun 1963 yılında ger
çekleştirilmesi gerekli kısımları zaraaaıında 'bi
tirilememiştir. özellikle reformu uygulıyacak 
teşkilât dahi kurulmamıştır. Program bu 'hu
susta 1904 yılı için sadece organizasyon ve 
mevzuatla ilgili tedbirleri 'öngörmüştür. Plâ
na bağlı bulunduğunu sık ışık ifade etmekte 
'hususi bir itina gösteren Hükümetin bu program 
dışına ıçıkıp 1964 yılı programunda tahakkuku 
derpiş edilmiyen toprak reformunun nasıl ve 
Anayasaya göre lüzumlu olan hangi malî kay
naklarla tahakkuk ettireceği cidden cayi sual
dir. İşte bu noktadan Hükümet programının top
rak reformuna taallûk eden kısmı bir fantezi
den ibarettir. Esasen yukarda arz • ettiğimiz veç
hile ekseriyete dayanmıyan bir akalliyet Hükü
metinin 'böylesine köklü bir konuyu ele alıp çöz
mesi de gayrimümkündür. Memleketin çalışkan 
dürüst ve verimli zirai istihsal yapan müstah
sil kitlesinin huzur ve rahatını kaçırmıyan kre
di ve imkânlarla destekliverek istihsali artırıcı 
bir zirai reformu memleketimiz için zaruri gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar. 

Aynı düşüncelere dayanarak idari, reform ça
lışmalarının müspet bir .netice vereceğine hiçte 
ümitli olmadığımızı açıklamak zorundayız. Kal
dı ki, programın buna miütaallik kısmı (hem gay-
rivazıh hem de tezatlarla doludur. Filhakika bir 
taraftan idari reformdan bahsederken diğer yön
den idari reformun bir neticesi olan personel 
rejimi ile ilgili çalışmaların elimizdeki kıt kay
nakların herşeyden önce kalkınmaya ayrılması 
zorunluğu karşısında gecikeceği hususu bizzat 
programda yer almış; bulunmaktadır ki, iddia
mızın haklılığı sarahatle vuzuhla meydana çık
maktadır. 
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Sayın Milletvekilleri, 
Demokratik idarenin devamlı ve verimli ola-

bilmesi için genç nesillerin bu yolda yetiştiril
mesine önem veren bir sistemin zaruretine ina
nıyoruz. Bunun yanısıra millî ve ahlâki bakım
dan sarsılmaz esaslara müstenit bir eğitimin tat
bikini İsrarla arzu ediyoruz. 

Üniversitesi bulunan şehirlerimizde kendi 
kendine yeten yurt işletmeleri ıvüeüda getiril
mesi için mutlaka uzun vadeli kredi imkânları 
yaratılmalıdır. Üniversiteden bahsederken bu yıl 
binlerce genç öğrencinin üniversiteye kabul edil
memiş olmasını derin bir üzüntü ile karşıladığı
mızı da söylemeye mecburuz. Bu hususta gerekli 
ciddî tedbirlerin alınması geleceğin teminatı ola
caktır. Glaye olarak ve kalkınmamızın tahakkuku 
için yüksek seviyede ilim ve fen adamı ile araş
tırıcıların yetiştirilmesi ve araştırma enstitüleri 
kurmak suretiyle bunlara imkân bahsedilmesi 
son derecede lüzumludur. Yetişkinlere okuma 
yazma Öğretilmesi de önemli bir konudur. Eği
tim dâvasında öğretmenliğin caızip bir meslek 
hale getirilmesi için maddi ve mânevi imkânla
rın sağlanması zaruretine inanıyoruz. Ancak 
programda bunun nasıl gerçekleştirileceği husu
sunda vuzuha raslanamamaktadır. Bu arada din 
adamı yetiştiren müesseseler teknik ve malî yön
lerden takviye edilmeye muhtaçtır. 

Programda sağlık mevzuunda da vazıh ve 
realist bir görüşün izahını bulmak mümkün de
ğildir. Koruyucu tababete mi, tedavi müessesele
rine mi öncelik verileceği belli değildir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Hükümet programının başlıca orijinalitesi 

yeni bakanlıkların kurulmasıdır. Köylüyü daha 
iyi yaşama şartlarına kavuşturmak, memleket 
kalkınmasında daha çok yardım edebilir hale 
(getirmek en halisane arzumuzdur. Ancak kuru
lan Köy İşleri Bakanlığının bu işleri ve gayeyi 
gerçekleştirmesi mümkün olacak mıdır? Her şey
den önce 40 sene evvelki ve 'buna mütaallik di
ğer mevzuat ile bugünkü şartlar ve gerçekleri 
karşılamak imkânsızdır. Böylece mevcut kanun
ların hemen hemen bütün bakanlıklara yükledi
ği vazifeleri yetki ve görev çatışmaları yüzün
den hiçbirisinin yerine ıgetiremiyeceği ve cari 
masrafları artıracağı yolundaki endişelerimiz 
mevcuttur. Meseleleri detaylarına kadar tesbit 
edilmeden ve kuruluş kanunları hazırlanmadan 
bir yenilik olsun iddiasiyle kurul'masma çalışı-
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lan bu bakanlık, bugünkü .memleket realiteleri 
karcısında bir fanteziden ibarettir. Yukarda izah 
ettiğimiz .gibi meseleleri ihtisas erbabı tarafmlan 
dikkatlice tetkik edildikten sonra kurulacak bir 
köy bakanlığının memleketimize faydalı olacağı
na inanmaktayız. 

Bunun gibi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının da hangi mevzularda faaliyet göstereceği 
tasrih edilmemiş ve kuruluş kanunu hazırlanma
mıştır. Bunlar hizmetin ifasından çok atalete 
mahkûm ve ağır masrafları müeddi kuruluşlar 
almaktadır. 

ıBu bakanlıkla Türkiye Enerji Kurulu Kanu
nunun nasıl bağdaşacağı ayrıca mucibi münaka
şadır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Devlet radyolarımızın tarafsız tutumu hak

kındaki iddiayı son defa basın iş tarafından ya
yınlanan tebliğin tekzibetmiş olmasına işaretle 
•iktifa ediyoruz. İktidar ile muhalefetin radyoda 
aynı ölçülerle yer aldığını kabule de imkân yok- . 
tur. 

Turizm konusunda esaslı gayretlerin göste
rilmesi zaruretine inanıyoruz. Memleketimiz için 
başlıca döviz kaynağı kabul edildiğine göre faa
liyetlerin müspet mâkul ve yapıcı olması gerek
mektedir. Turizm Danış'ma. Kurullarının tavsi
yeleri nazara alınmalı, turizm propogandamız için 
yeni bir kuruluş yapılmalı, bilhassa Orta - Doğu 
memleketlerine turist celbine gayret sarf edilme
lidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bülgelorarası dengesizlik başlıca ıstırap kay

naklarımızdan birisidir. Bunun mümkün olduğu 
kadar kısa bir süre içinde giderilmesi şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Milletlerarası diplomasi alanında, takip ve tat

bik edilmekte olan Türkiye dış politikasının, is 
tikrarsızlığı ve vuzuhsuzluğu sebebiyle lâyık ol
duğumuz yeri alamadığımız acık ve acı bir ha
kikattir. Hükümet programında Türkiye için ha
yati ve millî bir dâva halinde bulunan Kibri* 
meselesi hakkında Hükümetin sarih tedbirleri ve 
kararı maalesef mevcut (bulunmamaktadır. Kıb
rıs bizim bütün Türklerin müşterek davasıdır. 
O sebeple partilerüstü bir konu olarak bu dâva
ya hizmet edecek ve Türklerin haklarını samimi
yet ve cesaretle koruyacak olan hükümetler Ada
let Partisinden ancak yardım ve candan destek gö-
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reeektir. Hal böyle iken beynelmilel Zürich ve, 
Londra Andlaşmaları ile Kıbrıs Anayasasının 
vVdadaki rıım idareciler tarafından ihlâl ve Türk. 
ler aleyhine geniş bir katliama girişilmesi karşı
sında Hükümetin hukukî yetkilerini kullanmak 
suretiyle münferit müdahaleye karar vermiş ol
masına rağmen bu kararın tatbikatındaki aksama 
ve gecikmeler yüzünden Kıbrıs'daki clîm facia-
laı; maalesef hâlâ devam etmektedir. Bütün Mec
lisçe gönülden tasvibedilen karar zamanında sü
ratle ve dirayetle tatbik edilmemiştir. Bu konuda 
yeni Hükümet'Başkanı 1959 yılında Londra ve 
Zürich anlaşmalarının müzakeresi sırasında (4 
ncü maddenin son fıkrasında bulunan tek taraflı 
müdahale ancak çok çabuk hareket edildiği tak
dirde müessir olur, aksi halde tesiri gayrimüm-
kündür, hükmünü vermişti. Muhalefette iken ve
rilen İni hükmün ic.ra ve mesuliyet mevkijnde vâ
ki rücııun hangi sebeplere dayandığı hususu hâlâ 
Yüksek Meclisin meçhulü olarak kalmaktadır. 
(Bravo sesleri, soldan alkışlar) 

Maalesef bugün resmî beyan vo taahhütlerle 
Kıbrıs'ta cereyan eden elîm hâdiseler arasında 
büyük farklar müşahade edilmektedir. 

Basın işin yayınladığı bir bildiride «Türk 
radyolarının Kıbrıs'taki olaylar hakkında kamu 
oyunu yanıltıcı yalan ve kasıtlı haberler yayın
landığı ifade olunarak bu arada silâhlı tecavüzle
rin durdurulduğu hakkındaki yalanı zikretmek
tedir. f> örülüyor ki, Hükümet bu millî dâvada 
müteredit, kararsız, olumsuz bir politika takib-
etmek suretiyle hukukan kuvvetli olmasına rağ 
men dâvayı hemen hemen za'fa uğratmış görün
mektedir. 

Kanaatimizce Kıbrıs meselesinin birdenbire bu 
hâd ve elîm safhaya gelmesinin asli sebebi, daha 
andlaşmalai'in ve Anayasanın meriyete girmesin
den itibaren Kıbrıs Rum idarecilerince sistema
tik ve plânlı şekilde andlaşmaları tanımama ve ili 
lâl karşısında Hükümetin - ikazlarımıza rağmen -
gerekli diplomatik faaliyetleri ve hukukî müda
haleleri zamanında yapmamış olmasıdır. Nitekim 
aylarca evvel Kıbrıs Anayasa Mahkemesi Başka
nının Makarios'un Anayasayı tatbik etmemesi ve 
ihlâli karşısında istifa ederek ayrılmak mecburi
yetinde kalması üzerine Hükümet gereken alâ 
kavı göstermemiş ve hâdiseyi hafife almıştır. 

Kıbrıs mevzuunda Hükümet politikasını sarih 
ve katî olarak Türk ve dünya umumi efkârına 
açıklamak •mecburiyetindedir. Hükümet tarih 
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karşısında büyük vebal, mesuliyet taşımaktadır 
I Fer şeyin açıkça konuşulması, Büyük Meclisin 
ve milletin gözü önüne serilmesi lâzımdır. Meçhul 
ler ve müphemiyetler içerisinde büyük dâvalar 
halledilemez. 

Türk eemaaline karşı girişilen katliam ve bar 
barea hareketler içerisinde Kıbrıs'ın iç durumu
na ve bünyesine ait şu gerçekleri de bilmekte fay
da vardır : 

I - Enosis hareketleri ve elim hâdiseler de
vam edcdururken KıbrısTı Rumlar Yunanistan' 
m da yardımiyle esaslı şekilde mücadele hazırlık
larını yapmışlardır. Kıbrıs'ta en yaygın ve silâh
lı teşkilât olan EOK bütün gücüyle faaliyet ha 
ündedir. 

I I - Orivas'm desteklediği ve 1959 yılından 
beri Londra - Zürich Anlaşmalarına karşı mü
cadele bayrağı açmış olan Dr. Derviş idaresinde
ki (Demokrat Birlik Partisi) Türkleri ve Türki
ye'yi Ada'dan atmak için.çalışmaktadır. 

I I I - Ada'nm en teşkilâtlı partilerinden biri
si olan ve 80 000 e yakın âzası bulunan Komin is* 
AKEI. Partisi Kıbrıs'ta (Müstakil Halk Cumhu
riyeti) kurmak ve Türkleri kökünden kazımak 
için bütün gücüyle faaliyet göstermektedir 
AKTCIJ Kominist Teşkilâtı alenen Kıbrıs'ı Mos
kova'nın bir üssü haline getirmek için uğraşmak 
tadır. Türkiye, Yunanistan, ingiltere ve NATO 
camiası Devletleri yönünden bu teşkilâtın üze
rinde ciddiyetle durulması şart olmalıdır. 

IV - Yunanistan'ın Pire'den Kıbrıs'a feribot 
servisi kurmuş ve Yunan Alayının ve EOK Teş
kilâtının bütün ihtiyaçlarını da bu şekilde sağla
manın yolunu bulmuştur. 

V - Ada'da yabancı petrol şirketleri merkez 
1 erini kurmuşlardır. Yunan sermayesi ile Yunan 
istan'da kurulmuş petrol şirketleri de 1960 yılın
dan itibaren Ada'ya gelip yerleşmişlerdir. Faka* 
Türkiye petrol merkezi yoluna gitmemiştir. Ada'-
daki Türk Alayı ve Türklere ait vasıtalar akar 
yakıt ihtiyaçlarını Amerikan ve tngiliz şirketle
rinden almaktadır. Halbuki bunların ana dağıtım 
merkezleri Rum işçilerin elindedir. Bu sebeple 
bu kritik günlerde Alayımızın akar yakıt temini 
her an sabotajlara mâruz bırakılabilir. 

VI - Anayasaya göre bir buçuk yıl sonra Ma 
karios'un Cumhurbaşkanlık devresi sona erecek. 
seçime gidilecektir. Kaldı ki, Makarios, ne Ana
yasayı ve ne de anlaşmaları tanımadığını resmen 
ilân etmişi ir. 
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İşte bütün bu vaziyetler karşısında Türkiye 

ne yapacaktır?. Tedbirlerimiz ne olacaktır? Meç
hul... 

Hükümet hakikatleri, tedbir ve kararlarını 
açıkça ortaya koymalıdır. Türk Milleti üzüntü. 
heyecan ve endişeler içerisinde Hükümetin sari it 
karar ve hareketlerini beklemektedir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb kudretinin 
artırılması ve kahraman mensuplarının hayat se
viyelerini daha mükemmel bir hale getirilmesi 
uğrundaki bütün gayretleri A. P. olarak sami
miyetle destekleriz. 

ikinci înönü Kabinesinin programında yer al 
dığı halde Sıkıyönetim Kanununun değişikliğini 
sağlıyan tasarının bugüne kadar Yüksek Mecli
se sevk edilmemiş olmasını tasvibe.imkân yoktur 
Bu durum, yeni Hükümetin aynı mahiyetteki va' 
dini tamamen za'fa uğratmakta ve bize asla ümit 
vermemektedir. Türk basınına mensup bâzı ga
zetelerin 3832 sayılı örfi İdare Kanunu ile Ana
yasanın acık hükümlerine aykırı olarak ve hâkim 
kararı olmaksızın kapatılmakta devam edilmesi 
Türk umumi efkârını müteessir eden olayların ba
şında gelmektedir. 

Tedbirler Kanunundaki «Matufiyet» gibi hu 
kuk felsefesine ve tekniğine aykırı birtakım mel' 
humlarla basma yapılan baskının yanında ayrı
ca bu konuda ısrar edilmesi keyfiyetinin basının 
geniş hürriyete kavuştuğu iddiası ile bağdaştır
mak asla mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, 

Buraya kadar olan mevzuatımızla program 
üzerindeki görüşlerimizi ifadeye çalıştık. Netice 
olarak programın Türkiyemizin bugün içinde bu
lunduğu siyasi, iktisadi, ve içtimai buhranları ön
leme yolunda gerekli açık, müspet ve gerçek ted
birleri ihtiva etmediği kanaatindeyiz. Meseleler: 
satıhtaki görüşleriyle ele alan ve bilhassa ne halk 
ne de Parlâmento çoğunluğuna dayanmadığı ci
hetle mesnetten mahrum olan ve binnetice zayıf 
bir azınlık Hükümeti bulunan yeni Bakanlar 
Kurulunun mesuliyetine iştirake imkân göreme
diğimiz için .(Trupumuzun kırmızı oy kullanacağı
nı, arz eder, hepinizi C-rııp adına saygı ile selâm
larız. (A. P. ve C. K. M. P. .'ıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) - -
Muhterem arkadaşlar, 
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Siyasi partilerimizin Hükümet programı üze

rindeki görüşlerini dikkatle dinledik. »Sırasiyle 
ve kısa kısa cevap arz edeceğim. 

Millet Partisi konuşmasını ilk önce yalnız 
dış politikaya hasretmiştir. Tarihçesini yaptık
tan sonra bir mülâhaza ile beyanatını bitiriyor. 
Hükümetin tutumunu uzun boylu tenkid ettik
ten sonra millî politikanın ne olacağının esaslı 
olarak ele alınıp tesbit edilmesini istiyor. Millî 
politikamız bellidir. Esaslı olarak ele alınmış
tır. Bir değişiklik bahis konusu değildir. 

0. K. M. P. bütün beyanatını müşkülâttan 
çıkmak için kuvvetli bir hükümetin .kurulması 
lüzumuna hasretmiştir. Bugünkü hükümetin 
C. K. M. P. ııin bütün arzularına, arabuluculu
ğuna ve gayretlerine rağmen bir azınlık hükü
meti olduğunu ve müşkülleri hallederaiyeeek 
durumda bulunduğunu söylüyor. Biraz insaf ile 
düşündükten sonra mevcut hükümeti bir an 
önce hitama erdirmek için birbirleriyle yarış 
ederek gayret gösterdikten sonra yeni bir hü
kümet teşkili için bütün gayretler sarf olunup 
neticesiz kaldıktan sonra memleketi hükümetsiz 
bırakmamak gayreti ile bütün mesuliyeti üze
rine alarak çalışan insanlara yardım etmenin 
bir vazife olduğunu takdir etmek icabederdi. 
(Ortadan, bravo, sesleri, alkışlar) 

C. H. P., programda Büyük Meclise arz et
miş olduğumuz esasları tafsil ve teşrih etmiştir. 
Mülâhazalarını eğer Mecliste bir iltifat görmesi 
mümkün olursa biz bundan yalnız memnun olu
ruz. 

Y. T. P., umumi olarak birçok noktalarda 
hükümetin vaitlerini, beyanlarını destekliyor, 
vazıh bulmadığı eksiklerinin tamamlanmasını 
istiyor. Bunları tatbik ederken tamamladığı
mızı, kendi takdirlerine arz ettiğimiz zaman 
göreceklerdir. 

"Reform meselesinde gerek birinci ve ikinci 
karma hükümetlerde arkadaşlarımızın reform 
meselesine, toprak reformu olsun, diğer reform
lar olsun tatbikinde bizinde mutabık oldukla
rın! programımızda zikrettik. Yalnız bir vakıa
dır ki, beraber yaptığımız birçok işler arasında 
en sonra reformlar geri kalmıştır. Yeni hükü
metin başlıca de aldığı meseleler, reform mese
leleridir. Bunların şimdiye kadar geç kalmış ol
masından dolayı beraber çalıştığımız arkadaş
lara bir hitap tevcih etmedik, yalnız kaldığımız 
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zaman bunları daha iyi yapabileceğimizi zanne
derek Meclise arz ediyoruz. Bu mevzua taraftar 
olanların ve gayretli olanların hizmetlerini mil
lete arz etmek için bütün vesile ve fırsatlar 
önümüzdedir. İyi kullanacaklarını ümidcderiz. 

Yalnız, tarafsız idarenin tek parti idaresiyle 
nasıl bağdaşabileceği soruluyor. Y. T. P. ile be
raber, çalıştığımız zaman da, tarafsız idare t.a-
kibedilmediğindcn dolayı C. H.' P. ni itham et
mek onların bir alışkanlıkları ve zevkleridir. 
(Gülüşmeler) Bu çok tecrübe edilmiştir. Hükü
met içinde C. H. P. li bakanların tarafısz olma
dıklarına dair en sonki buhranda ciddî şikâyet
ler oldu ve bütün şikâyetler bu noktaya inhisar 
etti, 0. H. P. li bakanların tarafsız idare 
takibetmedikleri ittihamı bahis konusu edildi. 
Ben hulûs ile teklif ettim : İkinci koalisyonda 
O. H. P. bakanlarının tahkikat neticesinde çı
kacak taraflı tutumları ne mesuliyet verirse ka
bul etmeye razı olduk. Elverir ki, hepsi bunu da 
kabul etsin. Kimin kusuru var, daha iyi anla
şılsın. Uzun boylu konuştuktan sonra beraber 
görüştüğümüz arkadaşlar, tarafsız idareyi kim 
yaptı, kim yapmadı, konusunun tahkikatına de
vam edilmesinde "fayda mülâhaza buyu rm adı-
lar. Bundan dolayı bu mesele onların arzusu 
ile kapandı. Şimdi de Adalet Partisi ve Millet 
Partisi, hepsi de C. H. P. nin tarafsız idare ta-
kibetmediği yolundaki bütün ithamlarına mazi 
içinde cevap vermeye hazırım »istikbal içinde 
her türlü hesabını tetkikinize samimiyetle razı 
olacağımızı beyan ederim. (Bravo, sesleri, al
kışlar. 

Y. T. P. nin Kıbrıs meselesindeki tutumu, 
umumi olarak Hükümetin beyanını destekliyor, 
tabiî eksik görüyor. Mahrem olarak Büyük Mec
lise arz edeyim ki, ben bu toplantıya gelmeden 
önce, bütün parti liderlerini topladım, Kıbrıs 
meselesi hakkında cereyan eden hâdiseleri ta-
kibettiğimiz politika ve istikbal için ihtimalleri 
hulûsla ve tafsilâtiyle arz ettim. Umumi efkâr 
önünde sorumlu bir adamın ve sorumlu parti 
liderlerinin, açıkça münakaşa edemiyecekleri her 
meseleyi görüştük. 

•Söyledim ki, takibedeceğimiz politikanın te
ferruatını, seyrini iyice kavrayıp j anlıyabilme-
niz için, benim bildiklerimin hepsini söylüyo-, 
rum. Arzu buyurduğunuz gibi değerlendirebi
lirsiniz. Görüştük've dört parti lideri ayrı ayrı 

124 



M. Meclisi B : î 
frenim, beyanımdan memnun olmadıklarını söy
lediler, böyle ayrıldılar, 

Şimdi bütün hâdiseleri tafsilâtı ile bildikten 
sonra burada muhtelif .farklarla Kıbrıs mesele
sini tenkid etmektedirler. Sonunda bu mesele 
üzerinde itham olunduğumuz noktalarda cevap 
arz edeceğim. Şimdi bir hulâsa ile geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Adalet Partisinin tenkidleri iç politika ola

rak teferruata temas ettikten sonra temel bir 
mevzu olarak azınlık hükümetini esas alıyor, 
böyle bir hükümete itimadedemiyeceklerini söy
lüyor ve benim muhalefet zamanlarımda mev
cut hükümeti azınlık hükümeti olarak itham 
ettiğimden bahsediliyor. Beni muhalefet zaman
larımda seçim sistemi ekseriyet usulü idi. Biz 
muhalefet olarak iki parti halinde bulunuyor
duk. Çokluk sisteminde umumi reylerin yekûnu 
1957 senesinde iki muhalefet partisinin aldığı 
oydan azdı. Ve Mecliste bu sayede çokluk te
min etmişler, hükümet sürüyorlardı.. Azlıkta bu
lunan bir hükümet, vatandaşın reylerinin çoğu
na salıibolan Meclis çoğunluğu ile vatandaşın 
reylerinin çoğunluğuna salıibolan partilere ve 
onların istinadettiği seçmenlere şikâyet edile
cek muamelelerde bulunuyordu. Bunu yapamaz
sınız. diyordum. Ekseriyet sisteminin marifetle-
riyle dem'okratik rejime alışmış 'memleketler
de kolayca tatbik edilebilen marifeti eriyle Mec
liste çoğunluğu temin ettikten sonra vatanda
şın ekseriyetine kötü muamele etımeye hakkı
nız yoktur diyordum. Şimdi 'farkını söyleyece
ğim : 

Nispî temsil usulü ile buradayız. Ve vatan
daşlardan aldığımız oyların neticesi olarak 
Mecliste çoğunluğu temin etmiş değiliz. Aldığı
mız rey kadar mecliste temsil ediliyoruz. Bu 
mecliste itimat kazanan 'bir hükümet, milletin 
iradesine, itimadına istinadeden bir hükümet
tir. (Alkışlar) Böyle olmasa, tbn Mecliste bulu
nan mebusların, milletin iradesine istinadet-
rnediklerini iddia etmek lâzımdır. Aızmlık 'hü
kümetinin müşkülâtı büyüktür. Ama Meclisten 
itimat reyi aldıktan sonra onun meşruiyeti üze
rinde söz söylemek, sadece .haksızlık ive sadece 
şantajdır. (Ortadan bravo sesleri, alkışlar) 

Müşkülât çoktur. Bütün kanunların ve iş
lerin yürütülmesi için Meclis itimat oyu verir 
ve ondan sonra işlerin yürümesi için verdiği 
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ıgüiven oyuna lâyık olarak desteklemezse, bir 
gün yardımcı ıgörünüp ertesi »gün lonıı iptal et
mek gibi bir 'hilekârlık ortaya çıkar. Böyle ı'nr 
vaziyette, eğer bulgun, yarın ıgüven oyu verirse
niz, bu güven oyundan s'onra Mecliste progra
mımızın, işlerimizin yürütülmesi için tû'lfedip 
daimî yardımcı olmazsanız o gün .emanetinizi 
iade ederim. (Ortadan braVo sesleri, alkışlar) 

Bir noktayı arz edeyim: Bugün Adalet 'Par
tisinin muhterem hatibi maihallî seçimlerden 
Ibalhsederken; ma'hallî seçimler neticesinde Hü
kümetin azınlıkta kaldığına ve bunun neticesi 
olarak da Koalisyon partilerinin istifa ettikle
rine temas ederek maihallî seçimlerde Hükü
metin azınlıkta olduğu meydana çıkmış ıgibi 
bir netice çıkardı ve bunu Meclise söyledi, 

Şimdi, 'bu koalisyon müzakereleri esnasın
da ;Saym Gümüşpala'nın bu mahallî seçimler 
için söylediğini size arz edeceğim. 

«Mahallî seçimler üzerine koalisyonda İlm
in nan partiler, daha azlıkta 'bulunan partiler 
vatandaş reyini kaybettiklerini görerek istifa 
ettiler. Bu ibu'hranı vücuda getirdiler, bunun 
sebebi yok idi. Mahallî seçimler; Meclisteki 
siyasi faaliyetlere tesir eden ve ona istimaket 
'veren seçimler değildir.» Not ettim, «"Sayın li
der, bu söylediklerinizi n'ot edeyim» dedim; 
not ettim bunları. 

«Mahallî seçimler; ma.hallî ihtiyaçlar için 
vatandaşın nralhdut ve muayyen maksat için 
verdiği -oylardır. Bunlar ibüyük Mecliste siyasî 
vazifeleri ifa etmek için temel 'olamazlar» bu
yurdular ve istifa eden (hükümetlerin, istifa 
edip bı:ıhran yaratmalarından çok üzüntü duy
duklarını ifade ettiler. Şimdi 'görüyorum ki; 
maihallî seçimler Adalet Partisinin başlıca mes
nedi olmuştur. (0. II. P. sıralarından bravo 
sesleri) (A. P. sıralarından öyle söylemedik 
paşam sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin. 

'BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — 
Van!iş anlamadı isem, (siz de bunları söyledi
niz. Hep azınlık Hükümetinden bahsediyorsu
nuz.) Meclis, 'her partiden- gelmiş ve 'bu parti
lerin tutacağı bükümet 'bütün kudretlere sa
hip hükümettir bu kayıtla güven oyu verecek
siniz, istediğiniz zaman murakabe edersiniz, is
tediğiniz gün 'hükümeti düşürebilirsiniz. Azlık 
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lıtiküm-etınilı za'fı buradadır. Adalet Partisi 
tenkidinde, kalkınmamın istatistikte yüzde beş 
söylendiği halde programda yüzde altı bahset
tiğimizi tenakuz \olarak ifade etti. İstatistik 'in 
'bir senelik kalkınma hakkındaki rakamları, 
üç ayda, altı ayda .muhtelif müesseseler tara
fından 'talhmin olunuyor ve sonraki tahminler, 
ondan evvelki tahminleri tashih ederler. 1962 
geceli eok olmuştur. En son plânlamanın tes-
bit ettiği rakama göre, 1962 de % 6 kalkınma. 
olmuştur. 

Diş ticaret konusu mühim bir konudur. İkti
sadi vaziyetimizdeki zayıflığın başlıca işareti ve 
miyarıdır. Bunu 'bâzı hatipler kalkınma za
manında normal buldular, bâzıları tedbir nok
sanına atfettiler. TUınlarm 'hepsi, söylenmesi 
mümkün olan sözlerdir. 

Vergilerin dar gelirlilere şâmil olmaması 
v. s. bildiğimiz ve iher Hükümetin tatbik edece
ği daima dikkatte 'bulundurulacak mevzular
dır. 

Yeni bakanlıkların teşkili için, bunların 
vazifeleri belli değildir gibi 'münakaşalar gü
nün ağırlığı ile münasebeti az olan fazla ten-
kidler sayılabilir. Enerji Bakanlığı ne yapa
cak? Hiç ^olmazsa, adı üstündedir, yapacağı 
bellidir. Sayın milletvekilleri 'bilirler ki. Sa
nayi Bakanlığının vazifesinin çok olduğu Mec
liste, komisyonlarda çok tenkid edilmiş bir ko
nudur. Bunun ikiye ayrılması, .ilini 'heyetleri 
tarafından tetkik edilmiş 've bu tetkiklerin ne
ticesini tatbik etmek üzere, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı şeklinde 'bir müessese ku
rulmuştur. Köy îşleri Bakanlığı da böyledir. 
Köy işlerinin yeni Hükümette en önde bulu
nan bir mesele olduğunu kabul ederek, koy iş
lerini ve ihtiyaçlarını temin edecek ibir mües
sesenin mevcudiyetini faydalı görüyoruz. 

Kıbrıs meselesine 'geliyoruz, ne yaptık ne 
yapıyoruz? 

Yaptığımız şeyler basittir, istediğimiz şey
ler basittir. 

Kı'bnsta vatandaşlarımız tehlikeye mâruz 
kalmışlardır. Kıbrıs'ta öteden beri ZÜrih ve 
Tjondra anlaşmalarının kaJbilî tatbik olmadığını 
iddia eden bir idare 'vardır. Kıbrıs Cumhur j -
yeti teessüs ettiğinden kısa 'bir müddet sonra 
'bu arzular meydana çıkmıştır. Bu arzulara kar
şı Hükümet hiçbir zaman kayıtsız kalmamış-
tır. Bu arzuların vahim neticeleri olacağını, 
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karanlık akıbetleri olacağını, Kıbrıs Cumhu
riyeti idaresinin kendi kendisine Anayasayı 
gayrimevcut ve Kıbrıs Cumhuriyetine vücut 
veren milletlerarası anlaşmaların müeyyide
lerini işlemez zannetmesi yanlıştır, İhatalıdır, 
tehlikelidir. iBunu müttefiklerimize, dostları
mıza ve Kıbrısta ahden vazife almış (bütün dev
letlere bütün ciddiyetiyle söyleyip nakletmek
ten-geri kalmadık. 

Kı'brıs hâdiseleri patladığı zaman- 'biz yine 
Kıbrıs'ta vazifesi olan devletlerin müştere
ken (hareket etmesi, Ahde uygun tesiri en ça
buk tedbir olacağını düşündük, derhal teşeb
büs ettik. Bizim verdiğimiz ehemimiyetle vazi
feli devletler davranmadılar. Hâdiseleri müza
kerelerle,, dalha uzun müzakerelerle halletmek 
imkânı olacağını sandılar. İBizim vakıa üzerine 
yaptığımız teşebbüslere ayın 25 ine kadar ce
vap vermediler. Zaten 'hâdiseler o kadar sürat
le cereyan etti ve zaman o kadar ağır geçti ki, 
20 - 21 Aralık gecesinde bir basit zabıta vakası 
gibi patlıyan mesele, süratle inkişaf ederek 
ayın 24, 25 inde büyük gaile tabiatını göster
di. Ay m 25 ind« 'bütün müracaatlerimizden son
ra garanti anlaşmalarmdaki münferit müdaha-
le hakkına müracaat edeceğimizi kararlaştırdık 
ve tebliğ ettik. O gece sabaha kadar gecen hâdise
lerden sonra 25 inci günü başlıca teminatçı hü
kümetler, Yunanistan ve İngiltere, müşterek 
mesele olarak Kıbrıs olayları ile meşgul olacak
larını cevabolarak bize söylediler. Bu müddet 
esnasında, vazife ifa etmemizin gerektiğini bü
tün tedbirleri almaya karar verdik ve almaya 
başladık. Bunların 'hiçbiri gizli olmamıştır. Ge
rek Kıbrıs Hükümetine, gerek beraber temi
natçı olduğumuz devletlerin haberdar olmadık
ları hiçbir tedbir almadık. Varın bunu yapaca
ğız dedik, yaptık, öbürgün bunu yapacağız de
dik, yaptık. Müşterek idare kurulduktan sonra, 
emniyetin huzurun, bir an evvel teessüs etme
si için bir kanuni idare kurulmuş olduğu ka
naatiyle beraber çalıştık. Hâdiseleri takibedi-
yoruz. Takibettiğimiz politika budur. Münfe
rit müdahale tedbiri alınıp, üçlü idare kurul
duktan sonra bütün dünyada aleyhimizde sis
temli bir kampanya başladı. Türkler taanız et
ti! er.Türkler bütün bu hareketlerden mesuldür 
diyerek Güvenlik Konseyine giden bütün te
şebbüsler yapıldı. Büyük Meclis emin olabilir 
ki, hâdiselere derhal el koymuş, en isabetli ted-
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birler derhal bulunmuş, bunları yürürlüğe sok
mak için bütün Avrupanin tamamiyle dinî me
rasim içinde bulunduğu günlerde dileklerimi
zi, talebelerimizi her payitahta ulaştırmaya ve 
münferit bir müdahalenin icabettirdiği bütün 
tedbirlere karar verip onları tatbikata geçirme-' 
yo muvaffak olduk. (Alkışlar) 

Arkadaşlarım, Hükümet buhranını çıkar
mış olan, bir aydan beri devam eden ve kendile
rinin bir Hükümet kurup bütün bu buhranla
rı halletmesi için kendilerine her desteği yap
mış olduğumuz siyasi partilerin insafla vazi
yeti muhakeme etmelerini isterim. (Ortadan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Bundan sonra ne istiyoruz: Bundan.sonra
ki politikamız, evvelâ Kıbrıs'ta bir emniyet ni
zamı kurulsun, Büyük kârgaşıklar başlanıış-
tır.Telefon açılmaz, polis işlemez, posta işlemez. 
Tam bir karışıklık içinde, böyle bir vaziyete 
İngiliz generali, müttefiklerin müşterek kanaatiy
le el koymuştur. İngiliz kuvvetleri orada de
ğildir, getirmeye çalışıyorlar. Türk kuvveti var 
Yunan kuvvtei var, bunlara istinaden evvelâ 
emniyeti tesis etmeye çalışıyor. Bizim istediği- • 
miz, Kıbrıs için her münakaşadan evvel, bu
gün üçlü idarenin bir emniyet tesis etmesidir. 
Bir kere emniyet tesis etsin. Bu emniyetin tees
süs etmesi için verilmiş kararlar Türkiye'de 
istifa etmiş bir Hükümetin son günlerinde ve 
yeni Hükümetin daha kurulmadığı günlerde 
alınmıştır. Karşınızda bulunan adanı tek başı
na bütün mesuliyetleri taşımaktadır. (Ortadan 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarını, bu şartlar altında 
memleketi hükümetsiz bırakmamak için bilhas
sa dış gaileler, iç huzursuzluk ihtimalleri kar
şısında bütün çarelere başvurduktan sonra kar
şımda bulunan muhterem siyasi partiler, elle
rinden gelen bütün gayretleri sarfedip acz gös-

2.1.1964 O : 1 
terdikten sonra memleketi hükümetsiz, anarşi
ye bırakmamak için vazife alıyoruz. (Ortadan 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Siyasi parti bir gösteriş ve çalım müessese
si değildir. (Orta sıralardan bravo sesleri ve 
sürekli alkışlar.) Siyasi parti demek vatandaşın 
kaderiyle muayyen kanaatleriyie alâkalı olmak 
iddiasıdır. Bunun başında bulunanlar muraka
be yapacak, murakabeyi hizmet fikriyle yapa
cak, vazife teveccüh ettiği zaman her tehlike
yi ve her riski göze alacak cesaret sahibi ola
caktır. (Orta sıralardan bravo sesleri, sürekli 
alkışlar.) Bir siyasi parti vazife almaz, vazife 
almak istiyehleri çalıştırmaz onun mânası yok
tur. (Ortadan bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, tenkidlere iyi niyetle 
ve herkesin sorumluluğunu vicdanımda iyi his
setmesini temin etmek maksadiyle vaziyeti açık 
olarak tahlil ettim, mâruzâtım bundan ibaret
tir. Sizin güven oyunuzla, çoklukla vereceğiniz 
güven oyunuzla ve ekseriyet sisteminin temin 
ettiği çokluk gibi değil, bütün icablariyle ser
best ve nispî temsil ile kurulmuş bir Meclisin 
çoğunluğu ile güvenoyu alırsam, millî iradeye, 
milletin ekseriyetine istinadetmiş bir Hükümet 
gibi vazife yapacağım, Bu vazifeyi destekledi
ğiniz müddetçe onu yerine getirmeye çalışaca
ğım. Bu vazifeyi aşikâr murakabe neticesinde 
veya güçlüğe uğratmak suretiyle içinden iptal 
etmek usulleriyle karşı karşıya kaldığım zaman 
derhal emanetinizi sizin sorumlu ellerinize tev
di edeceğim. 

Hürmetlerimle (Ortadan bravo sesleri, şid
detli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, vakit 
geçtiği için müzakerelere devam etmek üzere 
Birleşime ara veriyorum .2 nci toplantı bugün 
saat 15 te olacaktır. 

Kapanma Saati: 13,20 



ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Maüatya) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oturu
mu açıyorum; çoğunluğumuz vardır, müzakere
lere devam edeceğiz. 

Müzakerelerin cereyan tarzı hakkında iki 
takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakerelerin cereyanında kolaylık ve söz 

alan üyelerin programın lehlerinde ve üzerinde
ki fikirlerini beyana imkân vermeyi temmen bu 
gibi müzakerelerde söz alanların bir lehte, bir 
aleyhte ve üzerinde olmak üzere sıralanmasına 
müsaadelerinizi saygı ile arz olunur. 

İsparta 
Ali İhsan Balını 

Millet Meclisi .Başkanlığına' 
Şahısları adına söz alanlara (lehinde, aley

hinde, üzerinde) sıralarına göre söz verilmesini 
rica, ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlbğlu 

BAŞKAN" —• Aynı mahiyette bir üçüncü tak
rir daha gelmiştir. 

Sayın Başkanlığa. 
' Hükümet programının tenkidi için şahısları 

adına söz alanların çokluğu sebebiyle müzakere
nin İçtüzüğün 85 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince (lehinde, aleyhinde, hakkında) olarak 
münavebe ile icrasını arz ve talep ederiz. 

Maraş Giresun 
Kemal Bağcıoğlu t. Ltem Kılıçoğlu 
BAŞKAN —Muhterem arkadaşlar, şahısları 

adına söz almış olan arkadaşlara söz verme sıra
sına dair okunan üç. takrir de aynı mahiyette
dir. Bu takrirlerde ileri sürülen hususu kabul 
edenler lütfen işaret buyurunlar... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, şahıslan adına söz almış 
olan arkadaşların isimlerini birer birer okuya

cak ve kendilerine lehte mi, aleyhte mi, üzerin
de mi konuşmak istediklerini soracağım ve şim
di ittihaz buyurduğunuz karara göre o sıra dâ
hilinde kendilerine söz vereceğim. 

Şahıslan adına Hükümet programı hakkında 
söz alanlar : 

1. Ahmet Taktaki! ıc (Uşak) Aleyhinde 
2. Rauf Ki ray (Kütahya) Lehinde, 
;>. Nihat Diler (Erzurum) Üzerinde, 
4. JJeşat özarda. (Aydın) Aleyhinde, 
5. tlhaıni' Ertemi (hklirne) Aleyhinde, 
6. Saadet Evren (İstaulml) Aleyhinde, 
7. İ. Etem Kılıçoğlu (Giresun) Aleyhinde, 
8. Ilâluk Nur Baki (Afyon K.) Lehinde, 
9. Kahir Giritlioğiu (Edirne) Lehinde, 

10. Halil özmen (Kırşehir) Üzerinde, 
11. Hilmi Aydınçer (Aydın) A leyli inde, 
.12. Nure t t in Ardıçoğiu (Elâzığ) Vazgeçti , 
VA. Kadircan Kaflı (Konya) Aleyhinde, 
14. Şinasi Osma (İzmir) Aleyhinde, 
15. Kemal Bağcroğlu (Maraş) Üzerinde, 
Ki. Adnan Kavaküçük (Maraş) Aleyhinde, 
17. Adnan Şenyurt (Erzurum) Lehinde, 
18. Sadi Binay (Bilecik) Aleyhinde, 
19. S. Sinan Yücesoy (Konya) Üzerinde, 
20. İlyavs Kılıç (Samsun) Lehinde, 
21. Nadir Yavuzkan (Burdur) Lehinde, 
22. Sabahattin Savacı (Gümüşane) Üzerinde, 
2.'1. Neriman Ağaoğiu (Manisa) üzerinde, 
24. Muhiddin Güven (İstanbul) Üzerinde, 
25. Gökhan1 Evliyaoğhı (Balıkesir) Aley

hinde, 
26. Niıhat Erim ('Kocaeli) Üzerinde, 
27. Reşit Ülker (İstanbul) Lehinde, 
28. Ahmet Oğuz (İstanbul) Üzerinde, 
29. Asını Eren (Niğde) Lehinde, 
;i0. Fethi Ülkü (Tunceli) Lobinde, 
.'M. Necmettin Akan (Kars) Aleyhinde, 
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o2. Kadri Eroğaıı (Urfa) Aleyhinde, 
33. Kasım Gülek (Adana) Üzerinde, 

RAGIP GÜMÜŞPALA (îzmir) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN —- Sayın Gümüşpala, grup adına 
tabiî değil mi? 

RAGIP GÜMÜŞPALA (îzmir) — Grup adı
na. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (Soldan al
kışlar. ) 

A. P. GRUPU ADINA RAGIP GÜMÜŞ
PALA (İzmir) — Kıymetli arkadaşlarım, grup 
sözcülerinin görüşmesinden sonra Sayın Hükü
met Başkanımtı Yüksek huzurunuzdaki görüş
meleri bizde üzüntü yaratmıştır. Sayın Hükü
met Başkanının söylediği, bilhassa, Hükümet 
teşkili hakkında vazife alanların aczile yerlerini 
bırakmaları ve şimdi de çelme takmaya çalış
maları şeklindeki ağır ithamların, huzurunuz
da söylenmemesi lâzımgelirdl. 

Kıymetli arkadaşlarım, Adalet Partisi Genel 
Başkanı, Sayın Devlet Başkanından şartlı olarak 
Hükümet teşkili vazifesi almıştır: Kuvvetli ve 
istikrarlı bir Hükümet kurmak... Bu vazifeyi 
aklıktan sonra'buna büyük ehemmiyet ve kıymet 
vermiş ve sayın liderlerimizle temas başlamıştır. 
Bu arada Sayın ismet İnönü ile de temas ettik. 
Kendileri koalisyon dışı kalacaklarını açıkça ifa
de buyurdular. Diğer parti liderleri ile yaptığı
mız görüşmeleri burada tekrar edecek değilim. 
Biz Hükümet kurmayı şartlı olarak ve bir millî 
vazife olarak kabul etmiştik. Esasen parti ola
rak görüşümüz de bu idi: Kuvvetli istikrarlı 
bir Hükümet kurmak... Yaptığımız temaslarla 
buna muvaffak olamıyacağımızı görünce Devlet 
Bakanına «Ben kuvvetli bir Hükümet kuraca
ğım, istikrarlı bir Hükümet kurabileceğim» tar
zında bir görüşme yapamaz ve Devlet Başkanı
na karşı hakikatler haricinde bir görüş ifade 
edemezdim. Aksi takdirde kendimi Türk mille
tine karşı ve Yüksek huzurunuzda Meclisimize 
karşı suçlu addederdim. Onun için Hükümeti 
kuramıyacağımızı ve kurmıyacağımızı arz ettim. 

Azınlık Hükümeti üzerinde partimiz ve Tem
silciler Meclisimiz uzun münakaşalar yapmış ve 
bunun uygun olmıyacağı üzerinde durmuştur. 
Diğer partilerimizden de lüzumu kadar, arz etti
ğimiz nisbette destek ve müzaharet görmeyince, 
yalnız 147 milletvekili ile burada bir Hükümet 
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kurmak teşebbüsü memleket için, memleketin 
âtisi için büyük hatâ olurdu ve ben bunu mem
lekete ihanet telâkki ettim, onun için kabul et
medim. (Soldan, bravo sesleri alkışlar). Bunu 
bu şekilde Yüksek huzurunuzda açıklıyorum. 

Partimizin diğer görüşleri hakkında Sayın 
Hükümet Başkanına lâzımgelen cevap verilecek
t i r ; bu ayrı. Yalnız niçin Hükümet kurmadık 
ve niye kurmadık, bunu ifade ettim. Hepinize 
hürmetler ederim arkadaşlarım. (Soldan şid
detli alkışlar) 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) ~ 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Dinçer. (Başbakan 
söz istiyor sesleri) Sayın Başbakan, Sayın Din-
çer'den evvel mi konuşmak istiyorsunuz, sonra 
mı? 

BAŞBAKAN İSMET ÎNÖNÜ (Malatya) 
— Sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 
C.K.M.P. GRUPU ADINA HASAN DÎN

ÇER (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; Hükümet Başkanının öğleden 
evvelki konuşmalarını dinlerken samimiyetle iti
raf edeyim ki, derin bir hüzün duyduk* hüzün 
duyduk. Çünkü tarihî şahsiyeti, tecrübesi ve 
tekrar Hükümet kurmaya memur edilmiş olma
sının mümtaz vaziyeti karşısında Başbakanın 
tehdidamiz, hakaretamiz ye kendisinden, olgun
luğundan ve tecrübesinden beklenmiyecek şekil
de «hilekârlık, şantajcılık ve aciz» gibi kelime
lerin telâffuz edilmiş ol masını bu kürsüden duy r ' 
malk hakikaten hazindi de onun için hüzün duy
duk arkadaşlar. (Sağdan alkışlar) Konuşmaları 
sırasında C. K. M. Partisini ve yine kendileriy
le ortaklık etmiş olan diğer partiyi Hükümet 
buhranını tevlidetmek için birbiriyle yarış eder 
vaziyette tavsif ettiler. (Sol taraftan yalan ses
leri) 

Arkadaşlar meselesinin aslı bu mudur? Me
selenin iç yüzü bu mudur? Bunu huzurunuzda 
ifade etmek artık kaçınılmaz bir zaruret haline 
gelmiştir. 

İkinci koalisyon çalıştığı sıralarda içinde bir 
huzursuzluk vardı, bir ahenksizlik vardı; bu hu
zursuzluk nihayet dışa vurdu, Meclis kürsüsüne 
kadar geldi, gazetelere kadar aksetti ve artık ka
panmaz, örtbas edilemez hale geldi. Biz bu hu
zursuzluğun devamı halinde memlekete faydalı 
olamıyaoağımız kanaatine vardık. Huzursuzluğu 
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biz söylemiyoruz. Sayın Başbakan muhtelif be
yanlarında, «Hükümet buhranı aslında aylardan 
beri devam eden bir buhrandır.» demek sure
tiyle bu hakikati ifade ettiler. Aylardan beri 
devam eden bir buhran içerisinde Hükümette 
kalmak.. Eğer bizden bunu istiyorlarsa, bu, mem
leketin menfaatlerine değildir. Memleketin men
faatleri, artık huzursuz olan, çalışamaz olan Hü
kümetin yerini huzur içerisinde çalışan, ahenk 
içerisinde çalışan kuvvetli bir Hükümete devir 
ve teslim etmekti, işte biz bunu yaptık. Vazife
den kaçmadık; vazifenin kemali ile yürütülmesi 
imkânlarını 'hazırladık. Demek ki, hakikatte ya
rış yapmış isek yaptığımız yarış daha iyiyi, de
mokratik rejim içerisinde daha kuvvetliyi, daha 
kemalMyi kurma imkânını bahşetmenin yarışını 
yaptık, arkadaşlar. (Sağdan, bravo sesleri alkış
lar) Vatanseverlik, memleket hizmeti hiç kimse
nin inhisarı, imtiyazı altında değildir. (Sağdan, 
bravo sesleri) „ Ne Sayın İnönü'nün, ne C. H. 
Partisinin burada bir inhisarı, imtiyazı olamaz. 
Bu memleketin seçilmek suretiyle buraya gön
derilmiş olan milletvekillerinde ve bu memleke
tin hizmetinde vazife almış olan partilerinde 
bu şerefli duygu yaşamaktadır, vardır, yaşaya
caktır, arkadaşlar. (Sağdan, soldan bravo' sesleri 
alkışlar.) 

Ne oldu? Hükümet çekildi, Hükümet buhra
nı oldu. Demokrasilerde vazife almak ne.kadar 
tabiî ise, vazifeden bir gün ayrılmak da o kadar 
tabiîdir. Bunu niçin yadırgıyoruz1? Vazifeye ge
len insanları alkışlamak, vazifeden çekilenleri 
kötülemek... Hayır. Bu, demokrasiye uygun bir 
zihniyet değildir. Vazifeden çekilişin sebebi da
ha iyiyi temine matuf olduğu zaman takdir edil
mek lâzımdır. Yeni Hükümetin kuruluşunda bi
ze tekrar vazife teklif edildi. Yani, «C. H. Par
tisi ile C. K. M. P. bağımsızların da destekle
mesi suretiyle bir Hükümet kuracak, burada va
zife alınız», dendi. Ama, bize teklif edilen Hü
kümetin şekli, tebliğimizde de açıkladığımız gibi, 
bir ekalliyet Hükümeti idi. Hükümetlerin mu
vaffakiyeti, Milletin ve Meclisin ekseriyetine da
yandığı müddetçe mümkün olduğu kanısında ol
duğumuz içindir ki, bu Hükümete girmekten 
çekindik. Yoksa, bir vazifeden kaçmak için de
ğil, arkadaşlar. 

Eğer bize teklif edilen Hükümet şekli haki
katen istifamızda.', düşündüğümüz gibi kemalli, 
istikrarlı ve kuvvetli bir Hükümet şekli olsaydı 

2 . 1 . 1934 0 : 2 
tereddütsüz bu vazifeyi kaibul ederdik. Demek ki, 
meseleler başka açılardan mütalâa edilmek su
retiyle hakikatler burada ba^ka bir istikametle, 
başka bir maske ile, başka bir hüviyetle örtül
mek isteniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu memleketin dert
leri hepimizin derdi, bu memleketin meseleleri 
hepimizin meselesi, bu memleketin ıstırabı hepi
ni izin ıstırabı neşesi hepimizin neşesidir. Hepi
miz bir milletin kanından gelmiş, soyundan gel
miş, kalpleri o millet için çarpan insanlarız. Bi
rebirimizi, vazife alırken, vazifeden ayrılırken 
rencide etmeye, damgalamaya ve parçalamaya 
hakkımız yok. (Sağdan, soldan bravo sesleri al
kışlar) Biz ne dedik tenkidimizde. «Tekrar Hü
kümeti kurmaya memur edilen Sayın Inönünün 
Hükümet kurma çalbası sırasında bir Kıbrıs buh
ranı başgösterdi. Bir buhran ki, bu memleketi 
yarın bir harbe kadar götürebilecek bir buhran
dır. O halde Hükümetin kuruluşunda, normal 
şartlar yanında nazik şartlar ve vahîm hâdise
lerle karşı karşıyadır. O takdirde bütün hissi 
meselelerden v tecerrüdetmek suretiyle daha kuv
vetli bir kuruluşa - gitmek, millî bir Hükümete 
doğru gitmek gerekirken bu lâzımeye riayet edil
memiş, bir ekseriyet Hükümeti ile meselelerin 
ciddiyetiyle mütenasip bir davranış gösterilme
miştir.» dedik. 

Bu bir hakikattir ve tarih önünde bumu bir 
kere da'ha ifade etmekte ve tescil etmekte 
zaruret görüyoruz. Demokrasilerde bir Hükü
met 'buhranı, olmasa dahi, memleket fevkalâ
de, ahval içine girdiği zaman, hükümetlerin 
da'ha kuvvetli bir Hükümet kuruluşuna imkân 
vermek için yerlerini bıraktıkları görülmüştür. 
Vatanperverlik,, 'bunu icaibettirir. Ama, bizde 
bir Hükümetin kuruluşunda, 'böyle bir Millî 
Hükümet kurmaya., 'böyle bir kuvvetli Hükü
met kurmaya meydan varken, imkân varken 
bunun yapılmamış olması hatadır, diyoruz, Gü-
nalh mı işlemiş oluyoruz? (C. K. M. P. sırala
rından bravo sesleri ve alkışlar) 

'Sayın inönü burada dediler ki, «Kfbrıs 
'buhranı karşısında karşınızdaki adam tek ba
şına bütün mesuliyeti üzerine almıştır.'» Arka
daşlar; elimizde bir Anayasa var, bir demok
ratik taamül var ve dünya kurulalıdan beri 
hükümetlerin mesuliyetlerine ait konmuş kai
deler var. Sayın inönü tek 'başına tek adam 
değildir. Yeni Hükümet ayın 26 smda kurul-
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muştur. 26 sında yeni Hükümetin. ibu kürsü
den ilân edildiği âna kadar mesuliyette ken
dileriyle beraberiz. 'Tek basma {kalmamıştır. 
Anayasanın koyduğu kaide 'budur. Hükümet 
mefhumunun ifade ettiği .mâna 'budur. tBu 
'kürsüde okunduktan sonra da yine tek başına 
'kalmamıştır, arkadaşları vardır. O kaide bu 
'beyanı sadece demokrasiye aykırı bir beyan 
olarak 'kaydetmek isterim. OBera'ber mesuliyet 
aldığımız devrenin 'mesuliyetine, şerefle işti
rake hazırız. Ama şereflerinde de hissemiz ol
duğunu lütfen kabul etsinler'. Ama tek adam
lık iddiasının ifadesi, bu rejimin ifade ettiği 
mâna ile 'bağdaşamaz. (Sağ taraftan alkışlar) 

Sayın İnönü, kendisine .güven oyu verecek
lerin ilânihaye kendisini desteklemelerinin lâ-
zımigeldiğini de ifade ettiler. Ve' böyje olmazsa 
bu bir sahtekârlık ve hilekârlıktır, dediler. (Or
tadan gürültüler, «Yanlış anlamışsın» sesleri) 

Bir kere, bu ^öze niz alunmıyoruız. Çünkü, 
ıgüven oyu vermek niyetinde değiliz. Ama... 
(C. (EC. ÖVT. P. ve A. P. sıralarından alkışlar ve 
bravo sesleri) Ama, oy verecek kimseleri ilâ-
nihaye kendisini takibetmeye sevk eden bir 
ifadeyi burada beyana zannediyorum mezun 
değillerdir. 

(Muhterem. arkadaşlarım; bu Meclisten gü
ven oyu istiyen ve 'bu suretle de memleketin 
idaresinde. bir fedakârlık numunesi vereceğini 
ilân eden 'bir Başbakanın 'hakikatte konuşması
nın 'böyle olmaması icabeder. Hakikatte ko
nuşmanın ifade ettiği bir imâna vardır. O da 
hama oy vermeyin mânâsıdır. Böyle 'bir netice- , 
ye götürmenin edası içinde konuşmuşlardır. 
'('Sağdan, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar sükûtunuzu lütfen 
muhafaza ediniz. < , 

HASAN DÎNÇER (Devamla) — Partileri 
a'cziçinde göstermek, bütün partileri 'bu şekil
de tasvi r etmek Ih em bir Başbakana yakışmaz, 
hem de memleketin menfaatlerine uymaz arka
daşlar. Partiler acziç'inde değildir. Bu par
tiler bu memleketin hizmetinde icabederse kel
lelerini verecek 'kadar yüreği pek insanların 
topluluğudur. Bunu ISaym İnönü daha iyi bi
lirler. Hürmetlerimle. ('Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alican Y. T. P. Grupu 
adına. (Alkışlar) 
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Y. T. P. GRUPU ADİNA EKREM ALİCAN 

(Saikarya) — Çok muhterem arkadaşlarım, sa
bah toplantıyı saat 12 de terk etmek mec'buri-

. yetinde kalmıştım, ibir cenazem vardı. 
Arkadaşlarını Sayın Başbakanın grup sözcü-. 

lerinden sonra yaptığı konuşma hakkında bana 
izahlarda bulundular. Henüz 'konuşmasının tam 
metnini de okumak imkânını bulamadım. Yal-
nıa Sayın . Başbakanın, 'bir buçuk yıl beraber 
çalıştığım, Hükümette iyi kötü icraatı beraber 

"yürüttüğümüz Sayın Başbakanın, !bu konuşma
sında partimizi ve bu arada benim şahsımı ilgi
lendiren hakikaten arzulamadığım istikamette 
bâzı tenkidlerde bulunduğunu öğrendim, şüp
hesiz üzüldüm. Yalnız, bu vesile ile Ibâzı konu
lar üzerinde bana da konuşma imkânını verdiği 
için kendilerine üzüntülerimin yanında ayrıca 
teşekkürlerimi de ifade etmek isterim. 

Sevtgili arkadaşlarım, Türkiyede yeni Ana
yasamızın esaslarına göre demokratik rejimin 
temellerini atma yolunda gayretler sarfetmek-
teyiz. Bu gayretlerimiz bilhassa nispî temsilin 
zaruri kıldığı koalisyon sistemi içinde'yürütül
mektedir. .Koalisyon sistemine müstenit hükü
metler A. P., C. H. P. koalisyonu ile başlamış, 
bugün takviyeli C. H. P. iktidarı haline gelmiş 
bulunmaktadır. Biz, peşinen ifade edeyim iki, 
1961 yılından bu yana demokratik rejimimiz 
bakımından bu inkişafı müspet istikamette mü
talâa etmekteyiz ve bu inkişafın bu istikamete 
yöneltilmesinde, Sayın Başbakan İnönü'nün 
kendisine düşen gayretleri kâfi derece sarfet-
tiğine inanmıyoruz. (Y. T. P. sıralarından al
kışlar) 

Bizim ikinci koalisyondaki mücadelelerimiz, 
Sayın İnönü'yü, bu istikametteki gayretleri bi
raz daha olumlu bir şekilde desteklemek yönü
ne tevcih için 'olmuştur. Belki onların, Sayın 
İnönü'nün görüşü bizim görüşümüzle bâğdaşa-
mamaktadır. Ama biz bir takım hareketler yap
mak suretiyle demokratik rejimin memlekette 
kemâliyle yerleşmesi, Ikoalisyon sisteminin ke
mâle ermesi bakımından, müspet istikamette 
olduğumuza kendilerini iknaa çalıştık, muvaf
fak olamadık, 2 nci Karma Hükümet bozuldu. 
Bu sebeple bu Hükümetin bozulmasında muh
terem Başbakanın bizi, «Hükümeti 'bozmakta 
yarışa çıktılar.» şeklindeki tenkidlerini hiçbir 
suretle isabetli mütalâa -etmedim. Sayın Din-
çer'in söylediği .gibi, hükümetleri kurmak .da 
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vardır, hükümetlerden •ayrılmak da 'tabiî bir 
demokratik icaptrr. Niçin bunu yadırgıyorlar 
Sayın inönü, bunu anlamama imkân yoktur. 
Lütfetsinler; bu yadırgamanın sebebini izah et
sinler. 

Biz niçin Hükümetin içerisinde vazife al
dık, koalisyon sistemi içinde çalıştık, «'müşte
rek müessiriyet, müşterek mesuliyet preliöiıpi 
tatbike konulmalıdır.» dedik. Kendileri «tatbi
ke koyuyoruz» dediler. Bte «hayır» bu istika
mette devlet idaresi, müşterek müessiriyet, müş
terek mesuliyet esasına dayanamaz» dedik ve 
bu görüşümüzü bilhassa 'plânlama konusunda 
müşahhas misâlini ortaya koyduk. Ama Sayın 
İnönü'yü bir türlü ikna etmek imkânını bula
madık. Bakın, son koalisyon müzakereleri sıra
sındaki bir beyanları, İkinci Koalisyon Hükü
metinde vazife gördüğümüz sıradaki tereddüt
lerimizin yerinde olduğunu ve Üçüncü Koalis
yon Hükümetine iştirak etmememizin isabetli 
olduğunu nasıl isbat etmektedir. Sayın İnönü, 
Üçüncü Koalisyon müzakereleri yapılırken 'mü
zakere heyetlerinin karşısına geldi, «plân benim 
hayatımın idealidir, plâna ortak tanımam.» dedi. 

Şimdi istirham ediyorum; plân, sizin hayatı
nızın ideali ise ve Türk Milleti size tek başını
za Hükümet kurma imkânını vermişse o ideali
nizi ortak tanımaksızın tahakkuk ettirebilirsi
niz. Ama, Türkiye'de nispî temsil sistemi mev
cut bulunduğu, Türkiye'de koalisyon Hükümet
leri kurulması zarureti mevcudolduğu müddet
çe, koalisyon Hükümetlerinde diğer partilerle 
ortak olmaya mecbursunuz. Devletin idaresin
de diğer partiler de muayyen görüşlere sahip
tirler. Sizin karşınıza çıkacak; «Benim de şu 
görüşlerim tahakkuk imkânı bulacak olursa, ko
alisyon Hükümetlerine girerim veya Koalisyon 
Hükümetlerinde çalışmaya devam ederim.» di
yeceklerdir. Siz belki maziden bâzı alışkanlık
lar dolayısiyle... (Sağdan ve soldan alkışlar, bra
vo sesleri.) Ortak tanımazsınız; ama, ortak ta
nımamanın ortamını sağlamak mecburiyetinde
siniz. Yani, kendi partinize, tek başına iktidarı 
sağlarsanız, ortak tanımazsınız. 

Sevgili arkadaşlarım, eğer bu memlekette 
Koalisyon sistemi içinde Hükümet kuraeaksak 
ve biz bu Hükümete davet edileceksek, ben bu
rada bir defa daha tekrar ediyorum, o Hükü
mette vazife alabilmemiz için Devlet idaresinde 
ortak olacağız, plânda da ortak olacağız, diğer 
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reformlarda da ortak olacağız. (Y. T. P. sırala
rından, alkışlar.) Aksi halde Hükümette vazife 
almamız tabiatiyle imkânsız olacaktır; Sayın 
İnönü'nün hayatının idealini, takdir 'ediyorum. 
Elbet plânlı ekonomi fikrini benimsemiş olmala
rını, biraz geç kalmış olsa dâhi (Y. T. I\ sıra
larından» gülüşmeler.) hakikaten takdirle karşi-
İâdiğim ve bu istikâmetteki gayretlerini daima 
takdirle andığım muhakkak. Ama, bizim de 
hayatımızın ideali var, biz de siyasi hayatımız 
boyunca muayyen fikirlerin müdafaasını yap
tık. Biz siyasi hayatımıza girdiğimiz günden 
beri plân fikrinin müdafaacılığmı ettik. O hal
de Devletin idaresinde vazife almamızı, Koalis
yon Hükümetinin devamını arzulamakta idiyse
ler, bu çeşit inhisar fikrinden vazgeçmek lü
zumunu hissederler. Muhterem Millet Meclisimi
zin muhterem üyeleri, asıl aradaki ihtilâf işte 
bu inhisar zihniyetini terk edememiş olmaların
dan doğmuştur. Bundan sonra da bu .zihniyeti 
terk edemezlerse, bu çeşit ekalliyet Hükümetle
ri kurmak durumundan daha ileri gidemiyecek-
lerdir. Hâdisenin esası budur. Ama bizi niçin 
tenkid ederler? Bize; «Benim her şeye aklım 

.erer, ben Devleti idare ederim, siz de gelin si
yasi bakımdan, Mecliste ekseriyet temini bakı
mından noksanımızı tamamlayın.» derlerse, şüp
hesiz bizim böyle bir figüranlık vazifesini kabul 
etmemiz bahis konusu »olamaz. (Soldan ve Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar.) Bizim bütün gay
retlerimiz bu istikamette olmuştur. Hattâ pek 
çok kıymetli arkadaşımın muhtemelen bana yö
neltmiş oldukları tenkidlerin mesnedi olan, ikin
ci Koalisyon zamanındaki muhtıra hikâyesi de 
bu gayretlerin bir merhalesi haline tatbika 
konmuştur. 

Bir Koalisyon düzeni kurduk. Bu koalisyon 
düzenini kurduğumuz zaman, Hükümetleri ku
rarken bir Koalisyon Protokolü yapıyoruz. Baş
langıçta her tarafı düşünememe ihtimali vardı. 
Zaman zaman, bu Koalisyon Protokollarmda ıs
lahat yapalım, noksan olan tarafları ıslah ede
lim, dedik. Sadece biz haklıyız iddiasında de
ğildik, bizim haklı taraflarımız olduğu gibi, di
ğer ortaklarımızın da haklı tarafları olabilir, 
aslolan memleketin- menfaati, şu Koalisyon 
sisteminin en ileri bir neticeye ulaştırılmasıdır; 
•o halde lütfedin, bunun üzerinde gerekli ıslaha
tı yapalım, dedik. Olmadı, Muvaffak olamadık. 
Arkasından mahallî seçimler geldi. Bu arada, 
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hep bildiğiniz gibi Hükümeti za'fa düşürücü, 
Hükümet içi çatışmalar Meclisinize kadar inti
kal etti. Artık yıpranmış olan bu Hükümeti ye
nilemek şarttı. Daha kuvvetlisini kurmak imkâ
nını başarabildiğimiz nisbette, daha kuvvetli bir 
Hükümet kuralım ve bu memleketin meseleleri 
daha ciddî bir şekilde bu . Hükümet tarafından 
ele alınsın, dedik. 

Sayın Başbakan bizim bu sözümüzü, sadece 
memleket endişelerinden neş'et eden bu samimî 
düşüncemizi niçin değerlendirmezler de, ortak 
Hükümeti bozmak için yarışa çıktılar, şeklinde, 
bizi hak etmediğimiz bir itham altında bırakmak 
isterler; bunu ben hakikaten arilıyamadım ve 
arkadaşlarımı hayretle dinledim. 

Sayın" Başbakanın yeni Hükümeti kurmak 
konusunda da bu Hükümeti mümkün olan 
kuvvetli zemin üzerine oturtmak hususunda kâ
fi gayret gösterdiğine de inanmaımaiktaıyım. öyle 
zannediyorum ki, Hükümet için istikrar fikrini 
Sayın Başbakan, Hükümetin oturacağı zeminin 
kuvvetine tercih etmektedirler. Bu şekilde tak
viyeli bir C.H.P. Hükümetinde, şüphesiz Hükü
met için istikrar, Koalisyon Hükümetlerine na
zaran daha ileri nisbette olacak ve arzuları ye
rine gelecektir. Bu suretle Hükümette ortak ta
nımamak fikirleri daha güzel tatbik sahası bul
muş olacaktır. Ama, demokratik rejim bu çeşit 
istikrarlarla sağlanamaz. Demokratik rejimin 
esası"; Hükümetin oturduğu zeminin kuvveti me
selesidir. Bu zemin, Meclis içinde, Meclis dışın
da âzami kuvvet halinde sağlanacak olursa, öyle 
zannediyorum ki, Hükümet içi istikrar meselesi 
kendiliğinden halledilmiş olaeaiktır. Bu itibarla 
bendeniz 3 ncü Hükümeti kurmak konusunda 
Sayın Başbakan'ın daha kuvvetli bir zemin üze
rine bir Hükümet oturtabileceği kanaatinde 
idim. Ama arz ettiğim gibi Hükümet içi istik
rarı tercih etmiş bulunmaktadırlar. Şimdi bu 
mânadaki Hükümet içi istikrarı arzusunu izhar-
etmekte ve Meclis içi istikrar haline getirebil
mek «Hüküm etim e güven oyu verenlerden bilâ-
hara getireceğim kanunlara dahi buıgün'den gü
venoyu verme taahhüdümü isterim.» demekte
dirler. (Ortadan, öyle bir şey yok, nere'den çı
kardın sesleri) (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar; 
sükûtu muhafaza edin, rica ediyorum. 

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, konuşma 
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metnini okuyamadığımı peşinen söyledim, yal
nız dinliyen arkadaşım Hasan Dinçer, bunu din
lediği halde bu ifadeyi kullandı. Eğer ben yan
lış anlamışsam arkadaşlarımızın bu şekilde sert 
ihtarlarına lüzum yok. «Cümleyi yanlış anla
mışsınız Sayın Başbakan cılkın tavzih ederler» 
dersiniz, çıkarlar tavzih ederler, o zaman benim 
mütalâam da _mesnetsiz kalır. Kendilerinden is
tirham ediyorum, çıksınlar tavzih etsinler. Biz... 

BAŞKAN — Sayın Alican, devam buyurun, 
cevap vermeyin. Arkadaşlar siz de müdahale et
meyiniz, sükûnetle dinleyiniz efendim. 

Y.T.P. GRUPU ADINA ElKREM ALİCAN 
.•(/Devamla) — Aziz arkadaşlarım, 'biz, konuşma
mızda vereceğimiz oyun rengini dahi ifade et
medik. Hattâ dedik ki, ıSaym Hükümet, tabia-
tiyle bu konuşmalara cevaplar da verecek, bun
ların cevaplarını da dikkate aldıktan sonra gru-
pumuz oylariyle görüşünü değerlendirecefktir. 

Bana öyle geliyor ki, biraz evvel Dinçer ar
kadaşımın da temas ettiği gibi, Sayın Başbakan, 
bizim bu şekilde kendisine bir miktar veyahut 
ta tamamen itimat oyunu vermemiz ihtimalini 
dahi bertaraf etmenin bir nevi tedbirini alan 
duruma girmiş bulunmaktadırlar. Kendi kendi
me, acaba diye düşündüm, Sayın Başbakan Hü
kümetin kurulması vazifesi Sayın Gümüşpala'-

. ya verildiği zaman Orman Çiftliğinde hepsi be
nim karşımda toplansınlar» buyurmuşlardı, bu
gün de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsün
den «ihepiniz karşımda toplanmalısınız» demek 
mi istemektedirler. (Ortadan, hayıf, öyle bir şey 
yok, sesleri) 

I Sevgili arkadaşlarım, şimdi esasa gelelim. 
Sayın Başbakan Hükümetin kurulmasına takad
düm eden günlerde bağımsız arkadaşlarımız
dan birtakım taahhütler almış. Duyduğumuza 
göre bu taahhütler Başbakanlıkta imza edilmiş
tir. «Her türlü reformlarınızı sonuna kadar 
desteklemeyi taahhüdediyorum» şeklinde. (Or
tadan, yök öyle şey sesleri, nereden çıkarıyor
sun, sesleri, gürültüler).... 

CAVİT ORAL (Adana) — Yok öyle bir şey, 
yanlış anlamışsınız. Müsaade edilsin, izah ede
ceğim... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Oral, 
oturunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Ben Meclis kürsüsünde hararetli 
celseler olduğu zaman çok memnun kalırım. 
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«Yok öyle bir şey» diyenlere kargı Sayın Baş
bakanı işhadediyorum, iki taraf halletsin, (Sağ
dan, soldan, alkışlar) Halledin bakalım. Oavit 
Bey, Sayın Başbakanla, 

BAŞKAN — Sayın Alican, lûl i'eıı siz karşı
lıklı konuşmayınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Sayın Başbakanı bir konuşma
mızda Başbakanlıkta şöyle tenkid ettim. «Sayın 
Paşam» dedim, «Ben, bir hususta, zatıâlinizi de 
tenkid ediyorum» dedim. «Ne demektir bu, ba
kımsızların gelip de size taahhütte bulunma
ları?» kendilerine söyledim, unutmamışlarsa 
ifade etsinler. Bu olmaz. Bir nevi partili me
busları bağımsızlığa sevk edici bir tutum. (Gü
lüşmeler) Hükümet kuruyorum, bir an evvel 
bağımsızlığınızı tesbit edin, gelin taahhüdünüzü 
yapın. Hükümete girmek ihtimaliniz artacaktır 
demek.... (Sağdan, soldan, şiddetli alkışlar) de
mek siyasi ahlâka uygun bir hareket olamaz. 
(A. P. ve Y. T. P. sıralarından bravo, sesleri, 
alkışlar) Yıllarca bu kürsülerde siyasi ahlâk 
müdafaası yapmış olanların bu hareketleri yap
mamaları lâzımgelir. dedim. Olmaz böyle şey, 
sizi tenkid ediyorum, dedim. Bu hareketlere ön 
vermemek lâzımgelir, dedim. «Ben her türlü re
formu sonuna kadar destekliyeceğim, taah-
hüdediyorum.» demek, ne demek1? Ya o reform 
adı altında Meclise getirilmiş olan kanun, Tür
kiye- Cumhuriyeti Devletinin rejimini değişti
recek bir kanun ise, gene mi destekliyecekler
dir? (Y. T. P. sıralarından alkışlar), (O. H. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler, «partiye haka
ret ediyorsun», sesleri) 

BALKAN — Arkadaşlar, sükûtu muhafaza 
ediniz. (Gürültüler) 

OĞUZ ORAN (İstanbul) — Alican, senin 
evveliyatını biliyoruz... 

Y. T. P. ORUPU ADINA EKRBM ALİCAN 
(Devamla) — Bu çeşit sahnelere çok alışığım, 
yeniden başlıyoruz. (Ortadan, şiddetli gürültü
ler) Kürsüye kadar yürüyenler çok oldu, buna 
alıştık biz, alıştık (Çürüttüler) 

OĞUZ ORAN (İstanbul) --- O. H. P. den bu 
nevi kanun gelmez!. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Bu, demagoji bu. 

İSMAİL ERTAN (Denizli) — Senin evveli
yatını biliyoruz. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, Oran!.. Sükûtu 

muhafaza ediniz, yoksa ihtar cezasını tatbik et
meye mecbur kalacağım. Arkadaşlar... (Cürül
tüler) Müsaade buyurun, hatip Başbakanla ara
sında. cereyan câen bir görüşmeden bahsetmek
tedir, oturduğunuz yerden müdahale edip ha
tibin sözünü keserseniz diğer gruplardan da 
müdahale vâki olaca'k, müzakerenin selâmetle 
cereyanına imkân kalmıyacaktır. Arkadaşlarım
dan rica ediyorum, sükûtu muhafaza ediniz. 
Söz alan arkadaşlar sırası geldikçe cevap ve
rir. Başbakan icabeden cevabı esasen verecek
tir. Kendileri söz istemiştir. Rica ediyorum, sü
kûtu muhafaza ediniz, efendim. 

V. T. P.•ORUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar,,.. 

ASIM EREN (Niğde) — Haydi oradan pa
lavracı adam. 

BAŞKAN — Sayın Eren, rica ediyorum' 
(Cürültüler) Sayın Eren. 

Y. T. P. ORUPU ADTNA EKRBM ALİCAN 
(Devamla) — Biraz yakma gelir söyler misiniz 
ne söylediğinizi. 

ASIM EREN (Niğde) — Palavracı! (Cü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eren hatibi tahkir et
meye hakkınız yoktur, efendim. Grup idareci
leri, arkadaşları teskin etmeye gayret ediniz. 
Sayın Alican, lütfen karşılıklı konuşmayınız, 
devam ediniz, buyurunuz. 

Y. T. P. GRU.ru ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Yalnız Sayın Başkandan benim 
de ricam var. Mebusluk seviyesiyle kabili telif 
olmıyan şekilde hitaplarda bulunmaktadırlar. 
Onlara da ikaz edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Sözlerini 
geri aldırmak istiyorsanız, çağırırız, o muame
leye tevessül ederiz. Karşılıklı konuşma olduğu 
takdirde müzakerenin devamına imkân kalmı
yacaktır. Rica ediyorum, sükûnetle dinleyiniz, 
buyurun efendim. 

Y. T. P. (TRUPU ADTNA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Arkadaşlarım ifadelerimi- dik
katle dinlemeden birden heyecana kapılmakta
dırlar. Ne dedim? Bahis buyurduğunuz şekilde 
kanun gelecektir, mânasında bir şey mi söyle
dim? 1957 bütçe müzakerelerinde de başımdan 
böyle bir şey geçmişti. Ben meselenin esası üze
rinde duruyorum. Arkadaşlarım vicdanlarını 
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ellerine koysunlar, dinlesinler. Diyorum ki, bu 
şekilde, gelecek her türlü reform kanununu 
destekliyeeeğiz, diye taahhüt almak isabetli bir 
hareket midir? Bu bir. İkincisi; meselâ diyo
rum, «Reform adı altında Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin rejimini değiştirici bir kanun gelse 
de», Sayın Başbakan, «getirecek», demiyorum. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyi
niz efendim, izah ediyor, gürültüyle iş hallol-
maz ki. Sükûneti muhafaza ediniz. 

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Böyle bir ihtimal üzerinde düşün
meye lüzum yoktur, diyorsunuz öyle mi arka
daşlar? (Ortadan, «evet evet» sesleri) Pekâla, 
müsaade edin, farz edelim ki, bu ihtimal yok. 

YAHYA DERMANCI (İçel) — Anayasa 
yok mu, Anayasa Mahkemesi yok mu? 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) —• Müsaade buyurun dostum, müsaa
de buyurun hiç telâş etmeyin. 

Reform kanunları adi altında gelecek kanun
ların her cephesini bu sayın arkadaşlarımız pe
şinen, Sayın Başbakanla muvazi düşündüklerini 
nereden bilmektedirler acaba?.. (C. H. P. sıra
larından, «prensibi» sesleri) Efendim, prensip 
denir de o prensiplerin içerisine neler girebilir? 
Bunun için meselenin esası sakattır. 

Şimdi, Sayın Başbakan, aynı taahhüdü bu
gün kendilerine güven oyu verecek milletvekil
leri tarafından da yapılmasını istiyen duruma 
girmektedir, eğer o cümleleri doğru ise... Eğer,, 
çıkarlar cümle yanlış anlaşılmıştır derlerse, o 
takdirde mesele yoktur; mütalâalarım o zaman 
mesnetsiz kalmış olur. Bu itibarla açıkça hatır
latırım ki, burada grupumuza mensup arkadaşı
mız şu veya bu milletvekili arkadaşımız beyaz oy, 
kırmızı oy verir, bilemem. Verilen beyaz oyların 
böyle bir anlayışa müsait olmadıklarını, böyle 
bir mâna taşımadığını peşinen ifade etmek ica-
beder. Böyle bir anlayışı hattâ kendi gruplarının 
dahi kabul etmemesi lâzımgeldiği kanaatinde
yim. 

Aziz arkadaşlarım, benim sabahki toplantıda 
Sayın Barbakanın grupumuza tevcih ettikleri 
tenkidler konusunda şu anda cevap vermek ihti- ' 
yacmı duyduğum hususlar bunlardır. 

Başbakanın cümlesini arkadaşlarımın, şimdi 
gönderdikleri zabıttan okuyarak huzurunuzdan | 
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ayrılayım; «Müşkülât çoktur. Bütün kanunların 
ve işlerin yürütülmesi için Meclis itimat oyu ve
rir. Ve ondan sonra işlerin yürümesi için ver
diği güven oyuna lâyık olarak desteklemezse, bir 
gün yardımcı görünüp ertesi gün bunu iptal et
mek gibi bir hilekârlık ortaya çıkar.» Cümle bu. 
(Orta sıralardan, gürültüler) 

BAŞKAN —• Arkadaşlar gürültü etmeyin 
lütfen. 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA EKREM 
ALÎCAN (Devamla) — Sayın Başbakanın, açık 
bono isteme teklifine, şu ifadeleri. ile Sayın C. 
II. P. Grupunun da iştirak ettiğini Öğrenmiş bu
lunmaktayım. 

Netice meseleleri vuzuha kavuşturmaktır. 
Ben de birtakım meseleleri vuzuha kavuştur
dum zannediyorum. Hürmetlerimle. (Sağdan 
şiddetli alkışlar, soldan alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Başbakan söz istiyorlar 
mı? 

CAV İT ORAL (Adana) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında? 
CAVÎT ORAL (Adana) — Sataşma vardır, 

o hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size sataşma yok. (Orta sıra
lardan şiddetli gürültüler, var, var sesleri) Şah
sınızdan bahsetmedi efendim.. 

CAVÎT ORAL (Adana) — Müsaade buyu
rur musunuz, vaziyeti izah etmem lâzım Sayın 
Başkanım. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ne 
şekilde sizden bahsetti?... (Gürültüler) 

CAVÎT ORAL (Adana) — Efendim, imzala
rın alındığından, imza aldıklarından v. s. 

BAŞKAN — Siz imza verenlerden misiniz?.. 
(Sağdan ve soldan gürültüler, alkışlar) (Orta

dan gürültüler) 
CAVÎT ORAL (Adana) — Evet. 

BAŞKAN — îmza verenlerden... Hangi söz
lerinden sataşma olduğunu çıkartıyorsunuz? 

CAVÎT ORAL (Adana) — îzah edeceğim 
tenevvür etsin Meclis. 

BAŞKAN — Hayır sataşma içi,n söz veröbil-
mem için hangi sözleriyle size sataştığını ifade 
buyurun. 

CAVÎT ORAL (Adana) — Zatıâliniz dinle
diniz. Müstakillerden kayıtsız şartsız imza alın
mış dediler. Bunun izahını yapacağım. 
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BAŞKAN — Buyurunuz, yalnız bu hususa 

münhasır kalmak üzere. 
OAVİT ORAL (Adana) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Y. T. P. nin Sayın Başkanı Ek
rem Aliean, Sayın Başbakanın konuşmasından 
duyduğu üzüntüyü ifade ederken, kendilerine 
çatmış olmalarını söylerken, burada bir politika 
talkdiği içinde bağımsızlara da hüzün verecek 
bir şekilde haksız yere çatmış bulunuyor. Kendi 
partisini derleyip toplamak maksadıyla yapmış 
olduğu bu taktiğin (Orta sıralardan, «bravo», 
sesleri, alkışlar) hakikatteki mânası şudur: Çok 
sevdiğim ve saydığım Aliean'dan bu tarzda, bu 
Meclisin içinde bulunan bağımsızlara karşı ko
nuşmasını beklemez ve arzu etmezdim. Fakat 
madem ki, bu şekilde konuştular, onu elbetteki 
cevaplandırmak mecburiyetindeyim. (Sağdan, 
«imza verdin mi, onu açıkla», sesleri) Müsaade 
buyurun, biz sizi dinledik, lütfen siz de dinle
mek nezaketinde bulunun. 

BAŞKAN — Sayın O rai karşılıklı cevap ver
meyiniz, devam ediniz. 

CAVtT ORAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; bu Meclisin içinde bir kısım arka
daşlarımız bağımsız durumdadırlar. Bu haki
kattir; bunun saklı gizli hiçbir tarafı yoktur. 
Biz memleketin iç politikasının ve dış politika
sının içinde bulunduğu, bugünkü şartları1 göz 
önünde tutarak, memleket çocukları olarak, da
hî1 'koalisyon bozulduğu zaman, bize düşecek 
vazifeyi yerine getirmek durumunda olduğu
muzu ifade ettik. Bu ifadede Ibıılumurken, ne 
Halk Partisinin, ne Adalet Partisinin kuraca
ğı koalisyonu asla düşünmedik. Yalnız kendi 
gücümüz nisbetinde bu kurulacak koalisyona 
yardımda bulunmayı arzu ettik. Adalet Parti
sinden bize bir davet vâki olmadı, bizimle gö
rüşülmek istenmedi. Biz de zorla böyle bir tek
li l'te bulunamazdık. Ama C. II. P. Koalisyonu 
kurmak istediği zaman Sayın Başbakan İnönü 
bizimle görüşmek arzusunda bulundu ve bizi 
toplu olarak odasına davet etti. ve 'bizde git
tik. Arkadaşlar, orada bağımsız arkadaşlar adı
na bendeniz şu ifadelerde bulundum: «Memle
ketin bugün-, içinde bulunduğu kritik şartlar 
içinde 'biz bağımsızlar Hükümeti desteklemek 
istiyoruz.» bunun üzerinde başka hiçbir (konuş
ma olmadı. Sayın İnönü'de bize grupta yapmış 
olduğu konuşmanın bir özetini yaptı ve ondan 
sonra beni dcstekliyecek, bana rey verecek ar-
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kadaşların kimler olduğunu bıinıeK üterim, 
dedi ve üzerinde hiçbir ifade bulunnuyan bir 
kâğıda isimler yazıldı ve imza edildi. 

Şunu arz edeyim ki, arkadaşlarını, l>ıı Meclise 
gelmiş senelerce memleketin siyasi hayatında ken
di çapında vazife almış bizler, biliniz ki, her
kes gibi, siz muhterem arkadaşlarımız gibi, si
yasi hayatta memleket hizmetinde fikri ve ka
naati olan insanlarız. (Orta sıralardan «Bravo» 
sesleri) biz hiçbir kimsenin oyuncağı olacak, 
hiçbir kimsenin arzusunda ve emrinde yürü
yecek insanlar asla değiliz. (Ortadan «ibravo» 
sesleri) Eğer bugün biz bu imzayı vermiş bu
lunuyorsak, memleketi bugün içinde bulundu
ğu-buhrandan kurtarmak içindir ve bir mem
leket vazifesidir. Ama biz bugün bu imzayı ver
dik diye, yarın Sayın Barbakan her hangi bir 
hususta varacağı bir karara beni icbar edecek 
olursa, her hangi bir tasarıyı getirip bunu mu
hakkak imza edeceksin derse ki, bunu asla, bek
lemem, ki, bu asla olmıyaea'k şeydir - elbette 
böyle bir şeye ne reyimi kullanırım, ne do im
zamı atarım. Bizim gayemiz ve maksadımız, 
memleketin bugün bilhassa şu Kıbrıs hâdise
si çıktıktan sonra çok muhtacolduğu bir Hü
kümetin bir an evvel kurulması ve icraatın, de
vamını temin etmektir. Bunun dışında hiçbir 
şey düşünmedik. Bizler kanaatimize ve fikri
mize hâkim olan insanlarız. Bunu muhterem 
arkadaşlarımızın bilhassa bilmesini ve politika 
taktiği ile zaman zaman bağımsızlara taş atıl
mamasını, .yersiz tarizlerde bulunulmamasını 
muhterem arkadaşlarımdan rica ederim. Hür-
'metlerimlc. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Başbakan. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 

Müsaade buyurursanız 'bağımsızlarla ilgili olan 
münakaşalara içimizdeki bağımsız Balkan, sual 
ve münakaşanın bu kısmına, Ibenim adııma umu
mi olarak cevap verecek. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MALİK YOL AO (İstan

bul ) — Muhterem arkadaşlarım, ben hakikaten 
Meclise girdiğimiz günden beri tek müstakil 
olan arkadaşınızım. Bu bakımdan bâzı hakikat
leri açıklamak isterim. 

Saym Alican'ın bugünkü konuşması Ibeni 
çok üzdü. Bir polemik meseledir. Polemiğe de 
girecek değilim. Ancak bir karakter meselesi 

— 136 — 



M. Meclisi B : 23 
olduğu için bunu açıklamak mecburiyetinde kal
dım. 

Şimdi görüyoruz ki, Sayın Alıcan, Sayın İnö
nü Hükümet kuracağı zaman daima müstakillere 
'müracaat eder, partilerden istifalar bekler 
ve bundan fayda bekler, buyurdular; bunu da 
kötü bir hareket olarak vasıflandırdılar. 

Şimdi Sayın Hasan Dinçer'in ve Sayın E'k-
rem Alican'm çok iyi bildiği bir vakıayı üzü
lerek 'huzurunuza getirmek meelburiyetindeyim. 

Sayın Turhan Kapanlı ve Kfımran" Evliya-
oğlu beyler partiye girmeden evvel bütün müs
takil arkadaşlar bendenizi vazifelendirdiler; 
Yeni Türkiye Partisi, C. K. Millet Partisi •bir
leşmek suretiyle büyük bir parti kurulmasını 
arzu ettiklerini söylediler ve temaslar yapmak 
üzere bendenizi vazifelendirdiler. 

tik teması Sayın Hasan Dinçcr Beyle yap
tım. 'Son derece .mütevazi, «on derece açık ko
nuşan Hasan Dinçer şunları söyledi: Böyle 
bir birleşmenin lehindeyim, liderlik düşünmüyo
rum, isim düşünmüyorum. Kuvvetli 'bir parti ha
linde birleşmemiz faydalı olur, buyurdular. 

Aynı şekilde Sayın Ekrem Alican arkadaşı
mız ile de görüştüm. Başlangıçta Ekrem Ali
can, buna taraftar olduğunu söyledi. Hasan 
Dinçer Beyle tekrar görüştüm, vaziyeti bildir
dim. Neticede iş meydana geldiği zaman ve 
olacağı zaman Sayın Ekrem Alican bana şu 
ifadede bulundular: Malik Bey, bu iş olabilir 
ama C. K. M. P., Y. T. P. ve bağımsızlar çok 
az bize 30 tane de Adalet Partili getirirseniz 
olur bu iş, 'buyurdular. (Ortadan gülüşmeler) 
Ben bunu hatırlatıyorum; .-yanlışım varsa gel
sinler söylesinler. (Ortadan bravo sesleri, sü
rekli alkışlar) 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın- Alican. Ar
kadaşlar, gürültüyü keselim. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Aziz ar
kadaşlar, bir üçüncü parti kurulmak fikri, ba
ğımsızların şu veya bu partiye iltihak etme
leri fikri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin her 
halde bu kürsüsünde görüşülecek, münakaşa edi
lecek hususlar değil. (Ortadan gürültüler; «si
yasi ahlâk meselesi» sesi.) Şimdi bunun cevabı
nı vereceğim, müsaade buyurun. 

Bağımsızlar konusunda biraz evvelki maru
zatım, 'bağımsızların. Hükümete iştirakleri ko-
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nusu ve bağımsızlık müessesesini yartabilmek 
için Sayın C. II. Partisi Genel Başkanının benim 
kanaatimce isabetli görmediğim bâzı tutumları 
tizerin'dedir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı sıfatiyle şüphesiz tutumunu istediği gi
bi tanzim eder; ama Hükümet Başkanı sıfatiyle 
tutumunu bu istikamete götürmek arzularını 
devamlı olarak, tekrar tekrar gördüğümüz için, 
bendeniz biraz evvelki maruzatımda bunu isa
betli mütalâa etmediğimi ifade ettim. 

Şimdi arkadaşım Sayın Malik Yol aç ile bir 
iki defa görüşmelerimiz oldu. İki defa zannedi
yorum. Akşam Gazetem emrinizdedir, diye ba
na geldi. (Sağdan gülüşmeler) Çok rica ediyo
rum, benimle partinizden birisini temas için tav
zif edin, gazete emrinizdedir dedi. Kabul etme
dim arkadaşlar temas da yapmadım. 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (İstan
bul) — Emrinizde değildir, dedim Yalan söy
lüyor, ispat etsin. 

BAŞKAN — Sayın Yolaç müsaade edin, kul
landığınız kelimeleri dikkatli seçin. 

DEVLET BAKANI MALÎK YOLAÇ (istan
bul) — Yalan söylüyor, isbat etsin. 

BAŞKAN — Söyliyemez'siniz böyle kelime
leri, söz istersiniz, çıkarsınız. Oturunuz yerini
ze efendim. Sırası gelince de konuşursunuz 
efendim. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bakanlar 
daha sakin olurlar. 

BAŞKAN — Sayın Alican siz de tahrik edici 
şekilde konuşmayınız. 

EKREM ALICAN (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, kabul etmedim derken, arkadaşım bir
den bire zannettiler ki, kendisinin yüzüne kabul 
etmedim, dedim. Hayır. Zımnen hareketlerimi 
ona göre tanzim ederek, kabul etmediğimi ifade 
ettim. (Gürültüler, ortadan hayret sesleri) Ne
ye hayret ediyorsunuz, arkadaşlar? (Gürültü
ler) 

ZEKİ BALTACİOGLU (Bolu) — Şimdi şu 
30 mebus işini anlat, 

EKREM ALICAN (Devamla) — Bu arkada
şını ısrarla «Ben Y. T. P. liyim, gazeteni em
rinizdedir» dedi. Hakikatten, kabul etmediği
mi, hareketlerimle belirttim ve Türk siyasi ha
yatında gazetelerin şu veya İm partiye mal edil-
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meai fikrini benimsemediğimi kendilerine anlat
mak istedim. (Ortadan «zımnen olur mu?» ses
leri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın 'Baltacı oğlu, Sayın Tir ali 
müdahale etmeyin. îcabederse 'Sayın Malik 
Yolaç cevap verir. 

EKREM ADÎÖAN ('Devamla) — Beyefendi, 
bir kimse size gelir, şu emriınizdedir derse, ken
disiyle güzel »güzel sohbet edersiniz, gider. On
dan sonra da siz. hareketlerinizle ne kanaatte 
olduğunuzu ifade edensiniz. Zannediyorum ki, 
arkadaşım kanaatimi anladılar. (Ortadan zım
nen sesleri) 

Üçüncü parti hikâyesine :gelince : Zannedi-. 
yorum ki, arkadaşımın 'buradaki hikâyesinde 
'bir hatalı taraf var. Bana üçüncü part i konu
sunda ^devamlı olarak müracaatlar yapılmıştır. 
Daima verdiğim cevap; «Bu teklifler Yeni 
Türkiye Partisinin isminin değiştirilmesi .neti
cesine inkılâbede'celî'se, kabul cdemiyeceği.» 
şeklinde olmuştur. 

Arkadaşım benimle 'görüşmesini biraz tak
dim - tehirli ifade ediyor. Zannediyorum, bana 
getirdiği teklifte, 'biz Adalet Partisinden '30 
kişi, 40 kişi alacağız, kendimiz ide şu kadarız, 
şu partiden bu 'kadarız, 120 kişi, 130 kişi, 150 
kişi olacağız. Hattâ Mecliste ekseriyeti sağlı-
yacak bir 8 ncü parti kurabileceğiz, diyordu. 
"Kendisine cevabım; evvelâ bu söylediklerinizi 
tahakkuk ettirirsiniz, o zaman bu mesele üze-

' rinde, memleketin siyasi meselesi olarak dur
maya ihtiyaç varsa, durunuz, demişim. ISa-
ym arkadaşım, Ekrem Alican'ın bir sırrını fâ-
şedecekımiş ıgibi, Bakanlık sırasından fırlayıp, 
burada ığöğsünü ^gererek !bu olayı anlatışının 
mânasını anlamadım. Her halde Hükümet içi 
istikrarın bir ifadesi olacak, sevgili arkadaş
larım. ((Sağdan ve soldan alkışlar) 

ıSayın Oaıvit Oral arkadşıma ve bu vesile 
ile diğer bağımsız " arkadaşlarıma bir hususu 
arz edeyim : »Sureti fcatiyede arkadaşlarımı kır
mak istemem. Hareketi, eğer yapılmışsa, tas-
vibetımediğimi ifade ettim. Arkadaşlar diyor
lar ki ; böyle bir taahhüt mevzuubaihis değil
dir. Tabiatiyle (mademki mevzuubalbis değildir, 
arkadaşları tenkid de bahis konusu olamaz. 
Yalnız biraz evvel ifade ettiğim gibi, Sayın 
(Başbakan 'bana, demin 'galiba sözlerimin için
de sonunu (getiremedim, kendisini tenkid etti-
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ğim zaman, gülerek dediler k i ; «Ne yapayım; 
Alican, geliyorlar, imzalıyorlar.» (Gülüşmeler) 
Arkadaşım da bir imzalamadan bahsetti. O hal
de imza .edilen 'kâğıdın muhtevasını halletmek 
ic ab etmektedir. Bunu da -onlar aralarında hal
letsinler. (Orta sıralardan, aferin, 'büyük vazife 
yaptın sesleri) Teşekkür ederim. (Sağdan al
kışlar) 

BAŞKAN — 'Sayın Başbakan, 
IBAŞBAKAN ÎISM'ET ÎNÖNÜ ((Malatya) — 

Muhterem arkadaşlar, • Hükümetin güven oyu 
alma meselesi halden ve maziden bahsetmek 
suretiyle biraz da geçmiş hesapları hatırlatma 
mahiyetini aldı. Mümkün olduğu kadar topar-
lamıya ^çalışacağım ve kısa keseceğim. 

Partilerin sayın liderlerine sıra ile cevap 
arz ediyorum : 

Adalet Partisi Genel Başkanı, konuşmala
rını esnasında Hükümet kurmakta acizden bah
settiğimi dile 'getirdiler. Zaten sabahleyin ko-
nu'şımam. bittikten sonra, bu Meclis önünde, 
kürsü önündeki milletvekillerinin toplantısın
da, Adalet Partili arkadaşlarımızın, kullandı
ğım aciz kelimesinden alındıklarını anlamıştır. 
ISayın Gümüşnala, bu tâbiri şiddetle tavsiflerle, 
mübalâğalı mâna ile üzüntü mevzuu yaptı. Sözle
rimde tabiî olmıyan birşey yoktur. Adalet Par
tisinin yalnız başına Hükümet kurmaya teşeb
büs ettiği doğru mudur, değil midir? Doğru
dur (A. P. sıralarından, doğru değildir, sesle
ri) Bu hükümet kurma teşebbüsü bir müspet 
neticeye iktiran etti mi, etmedi mi? Etmediği 
'bir vakıadır. Adalet Partisi bu teşebbüsünde 
muvaffa'k olmamıştır mânasında «Hükümet kur
maktan âciz kaldı» demiştim; bunun tecavüz 
mânasını ifade eden nesi var?. Bir 'hâdiseyi ta
biî mânasiyle naklediyorum. Nitekim ben de 
iki defa Koalisyon Hükümeti kurdum ve iki 
Koalisyon Hükümetini yürütmekten âciz kai
ldim. Ne var bunda? (Ortadan alkışlar ve gü
lüşmeler) 

iSayın Gümüşpala'nın Hükümet kurması 
mümkün olmadığı halde kurarım, kuracaği'm 
diye Devlet Başkanımıza başka türlü söyleme
sinin doğru olmıyacağı, şiddetli sıfatlarla izah 
edilmiştir. Ben Hükümet kurulmadığı zaman 
da, kuramadığı zaman da bir siyasi ıparti lide
rinin gidip Devlet Başkanına aksini söyliyece-
ğini ne düşündüm, ne söyledim. 
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Sayın Giimüşpala'dan ilk beyanatımda bir I 

!başka vesile ile 'bahsettim. Buna işaret etme- I 
idiler. Dedim ki, Adalet Partisinin bugünkü 
s'özcüsü, mahallî seçimlerde alman neticeler üze- I 
fine kendilerinin çoğunlukta olduğu mânasını 
çıkararak ithamlarda bulundular. Adalet Par
tisi sözcüsüne 'hatırlattım ki, Sayın Gümüşpala 
bu fikirde değildir. Bana söylediğine göre, ma
hallî seçimler mahallî ihtiyaçlar için yapılan se
çimlerdir, siyasi karakteri haiz değildir. Mahal
lî seçimlerde alman neticelerin millet 'meclisle-
rindeki siyasi faaliyetler üzerinde bir tesirini 
düşünmek yanlıştır, dediler. Bu doğru mudur, 
değil imidir? Böyle söylediler, kendisine bu söz
lerini not edeceğimi söyledim ve not ettim. 

Geçiyorum; bilhassa C. K. M. P. nin Say m 
Genel Başkanı aziz arkadaşımın üzüntülü söz
lerine. Beyanatımı mübalâğa ile ve üzüntü ve
recek şekilde bonimsiyerek ıcevap vermeye ça-
lıştık.r. Kendi kendime, yalnız başıma hükümet 
ettiğim, yalnız başıma mesuliyet aldığım, Ham
senin iştirakini kabul etmediğim, daha bilmem, 
tamamiylo hatırlıyamadığım, (hatırlamak iste
mediğim şiddetli kelimelerle beni itham etmeye 
çalıştılar. Bu sözlerin zannediyorum ki, eski -tu
tumlarında haksızlık olmuşsa o haksızlıklar Ika-
dar yeni bir haksızlık olduğunu anlıyacaklar, 
düşündükleri zaman mübalâğa etmiş olduklarını 
göreceklerdir. Bugün Hükümet buhranının 
kaçıncı günündeyiz ? Bu buhran beraber Hükü
met ettiğimiz ikinci koalisyonun kendi kendine 
inıhilâl etmesiyle meydana gelmedi mi, oradan I 
başlamadı mı? .Bu inhilâlin başlamasının birin
ci müteşebbisi Saym Hasan Dinçer değil midir? 
Hatta Y. T. P. den evvel. 

Ne istiyor? Bir Hükümet Ibuhranma girildi, 
halâ içinden çıkamıyoruz. Hâdiselerin her gün 
devam eden seyri ve her gün devamı aksi ihti- I 
mâlleri kendisine yine bir üzüntü vermektedir. I 
Bunda Ibenim taksirim nedir? Kendileri yaptı- I 
lar, hâdiseler buraya kadar geldi, dalha nereye I 
kadar gideceğini de bilmiyoruz. Demişim ki, I 
karşınızda 'bulunan adam hâdiselerin mesuliye- I 
tini yalnız taşımaktadır. Maksadım nedir, I 
şimdi anlatayım size: Beraber çalışıyorduk I 
diyorlar ve bugün de yine Hükümette beraber I 
çalışıyoruz. I 

Arkadaşlarım, vaziyetin ciddiyetini 'kendi I 
aramızdaki Ibu ileri geri konuşmalarla gözümüz- I 
den uzaklaşıyor. Bir çeşit muharebe meydanı | 
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ile yakından temastayız. Geçen >günler daha 
buhranlı, daha sert idi. Muharebe meydanında 
ızdıraplar ve türlü katliamlar içinde bulunan 
zavallı vatandaşlarımız Iher saat,, her dakika 
bir şey yazarlar, bir vaziyet haber ve cevap 
isterler. Ve bu talepler yarım saatten yarım sa
ate, Ibir saatten, bir saate mütemadiyen devreder. 
Askerî makamlara ıgelir, Dışişleri Bakanlığına 
ıgelir, bunlar tabiatiyle Hükümete intikal eder 
ve Hükümetten cevap ister. Hükümet yoktur. 
Geçmiş bir Hükümet vardır, her ıbiri bir yerde
dir ve bunların, gelen işlerin her biri için çekil
miş olan vekilleri toplayıp bir ciddi mesele üze
rinde münalkaşa ederek onlara mesuliyetin ne 
surette teveccüh edeceğini izah etmek ve göze 
aldırmak maddeten mümkün değildir, imkânı 
olmıyan 'bir şeydir. Başbakan olarak size gelir
ler, onların her biri için bir fikir söylemeğe ve 
tedbir söylemeğe mecbursunuz. Söylediğim bun
dan ibarettir. Devam eden -buhran, Hükümet-
sizlik bulhranı dışarda devam eden faciaların 
şevki idaresi için insanı, saatine 24 saat İkatsa, 
'bu gördüğünüz dermanın 1.0 misli olsa yalnız 

• başına aciz bırakacak 've mesuliyetten kurtara-
mıyacak olan bir hengâmedir. Bunu belitmek 
istiyorum size. Mesuliyeti yalnız başıma deru'hde 
ediyorum dediğim zaman, demek ki bana ilk 
mesuliyet tevcih edecek olan Hasan Dinçer 'miş; 
gerisini kıyas edin. Bunların hepsini göze alı
yorum; içinde bulunduğumuz vaziyetin güçlü
ğünü, darlığını ve muğlâk mahiyetini Büyük 
Meclis önünde canlandırmaya çalışıyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, partilerle olan müna
kaşam esas itibariyle bu teferruatta değil; asü 
azınlık Hükümeti mefhumunda toplanıyor. Ben 
bununla mücadele ediyorum. Fakat buraya gir
meden evvel Saym Alican'ın bağımsızlar mese
lesinde bana atfetiği bir sözü söyliyeceğim. Ara
mızda, bu Hükümetin inhilâli günlerinde ve ye
ni Hükümetin teşekkülü için kendilerine teklif 
yaptığım zamanlarda bağımsızlık meselesi geç
ti. Aliean bunu bana söyledi. Bağımsızlarla 
Hükümet kuracak mısınız? Kuracağım dedim. 
Bunlara nasıl istinat edilir mealinde sözler söyle
di. Bunlar bir teşekkül değildir, her biri müs
takildir dediler, doğru. Bunların desteğinin de
vamlılığına nasıl güveniyorsunuz? Bunlarla top
landık, konuştuk; vaziyeti mütalâa ettik, des-
tekliyeceklerini söylediler, hattâ imza verdiler. 
Bu işin hakikati böyle. Ondan sonra Mecliste 
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şimdi bana güven oyu verirseniz, bundan son
ra da yapacağını işleri kabul edeceksiniz, diye 
taahhüt altına almak, istiyorum mânasını çıkar
mak istiyorlar. Böyle bir mânanın, yeri yok. 
Her defasında, iki satırda bir Meclisin huzurun
da tekrar ediyorum ki; murakabe edersiniz, hak
kınızdır, istediğiniz anda düşürebilirsiniz, ema
neti size iade ederim. Bu sözlerin yanında ba
na verdiğiniz sözü nihayete kadar* tutacaksınız 
mânası nasıl çıkarılabilir? Pek güzel söyledik
leri gibi, kendi partimin arkadaşları (]n nihayet 
reylerini vermekte bir hadde kadar bağlıdırlar. 
Partileri bir manastır gibi kapalı bir şey addet
miyoruz. Bir partide parti disiplini denilen, 
partilerin müşterek anlayışı denilen rıza ile ka
bul edilmiş usuller vardır. O partinin içinde 
kaldığınız müddetçe rıza ile kabul ettiğiniz bu 
usullere riayet etmeye mecbursunuz. Parti için
deki hüküm budur. Ben artık size inanmıyorum 
deyip de çekildiği zaman serbest vatandaştır, 
Anayasaya göre hür vatandaşın bütün haklarına 
maliktir, istediğini yapar. Benim sözlerimden 
«Burada bana rey verdikten sonra nihayete ka
dar bana bağlısınız, ne istersem onu yaparım.» 
mânasını çıkarmak aklın almıyacağı bir müba
lâğadır. 

Bağımsızlar için Sayın Alican'm . söylediği 
başka bir şeydir. O diyor ki, «Bağımsızlardan 
Hükümete âza alacak mısınız?» Alacağım, de
dim. O zaman kendilerinin de Hükümete girme
si bahis konusu idi. «Nasıl olacak?» Dediler. 
Niçin nasıl olacak dedim. Kendisi «Bağımsızla
rın çoğu bizden çıkmıştır, aramızda türlü hâ
diseler geçmiştir, bizim için türlü şeyler yazmış
lardır. Şimdi, onlarla nasıl karşı karşıya otura
cağız.» dediler. Bunlar koalisyon komisyonla
rında da konuşuldu, ikinci defa konuşurken. 
Onlardan ayrılmış bağımsızlar Hükümete alına
cak mı? Alacağız. Eee nasıl alacaksınız? Hattâ 
bizim arkadaşlar cevap vermişledir ki, yarı şa
ka yarı ciddî olarak, bugün karşımızda bulunan 
parti âzalarının çoğu vaktiyle C. H. Partisinde 
idiler, çekildiler, şimdi karşımıza geçtiler. Bun
da yadırganacak ne var? Yeni siyasi partileri
miz de - kendilerine çok uzun ömür ve başarı
lar dilerim - kendi içinden çıkanların karşıların
da parti kurduklarına alışacaklardır. Bu nor
mal bir şeydir. (Doğru sesleri, gülüşmeler.) 

Şimdi arkadaşlarım, işin ciddiyetle halledil
mesi lâzım gelen noktası; güven oyu verilecek j 
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Hükümetin, «azınlık Hükümetidir» ithamı altın
da zayıf görülmemesi, zayıf gösterilmemesidir. 
Böyle bir yol tuttunuz mu o Hükümete güven 
oyu vermiş sayılamazsınız. Bilâkis her gün ezi
yet edeceğiniz birtakım insanları vazife gör
mekte güçsüz, kuvvetsiz bırakmak demektir. Bu
nu belirtmek istiyorum. Azınlık Hükümeti de
ğildir. Millet Meclisinin nispî temsille gelmiş 
olan hür milletvekileri bir Hükümeti çoğunluk
la tuttukları vakit o Hükümet millî iradeye isti-
nadeden bir Hükümettir. Bunun güçlüğü prog
ramını yürütmek için hepsi aynı parti disiplini
ne, aynı fikir kararma bağlı olmadıkları için 
vazifeleri yürütmekteki güçlüktür-. Şimdi bu
na bir de siyasi hayatta marifet zannolunan 
oyunlar girerse, o Hükümetin çalışması mümkün 
olmaz. Biz güven oyu verelim, öyle görünelim ; 
ama içinde çalıştırmıyalım... Böyle bir tasımım 
partilerden birine veya arkadaşlardan her han
gi bir grupa mal ederek söylemiyorum, bir teh
like olarak söylüyorum. Bu bir hilekârlıktır ki, 
Hükümeti kurtaramamaktan daha fenadır. Hü
kümeti her zaman murakabe eder ve her an dü
şürebilirsiniz. Derhal emanetinizi iade ederim. 
Bunu söyledikten sonra meydana, gelecek Hükü
metin «Azınlık Hükümeti» ithamı altında bulun
durulmasını kabul etmem. Ne kadar kuvvetle, 
yaygın olarak ittiham eden bulunursa o kadar 
kuvvetle ve şiddetle karşılarım. Benim üzerinde 
durduğum nokta ; bu memleket uzun bir buh
ran içindedir, iç ve dış bütün dertler hortla
maktadır. Bu, göze görünmiyerek gelmiş bir 
kaza değildir, uzun müddetten beri sürüp ge
len bir sakat anlayışın, yanlış tutumun, beraber 
çalışmaktaki aczin tabiî bir neticesidir. Bundan 
kurtulmak lâzımdır. Üzerinde ısrarla durdu
ğum nokta budur. 

Şimdi bugün karşımızdaki partiler benim 
tarizim karşısında müşterek müdafaa ihtiyacını 
duyarak âdeta bize karşı birleşmiş gibidirler... 
Alican'm işaret ettiği gibi bundan bir fayda 
çıkması muhtemeldir. Güven oyu vermezsiniz, 
tekrar bir araya gelirsiniz, Hükümeti kurarsı
nız, ben size yardımcı olurum. (Ortadan şiddet
li ve sürekli alkışlar, bravo sesleri.) 
• Muhterem arkadaşlar; bütün bu konuşma

larımızın vazife şuuru içinde ciddî bir noktaya 
bağlanması lâzımdır. Vaktin uzamasııuı işlerin 
tahammülü yoktur. Bugün bunu bitireceğiz; 24 
saat sonra gönlünüzden, vicdanınızdan - nıuha-
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keme neticesinde - nasıl koparsa, onu kıymetli 
reylerinizi izhar edeceksiniz. Size müteşekkir 
ol artık ayrılacağım. (Ortadan sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın " Bilgehâfl. 

A. P. GİIUPÜ ADİNA OtHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) —•• Muhterem arkadaşlar. Bayın İs
met İnönü'nün sabahleyin yakı konuşmaların?, 
cevap vermek lüzumunu hissediyoruz. 

Biraz evvel konuşan Sayiiı Genel Başkanı
mız mücerret, kendisine taallûk eden hususları 
cevaplandırılmış ve diğer konular hakkında 
bizim cevap vermemiz kararlaştırılmıştır. 

Sayın inönü'nün sabahleyin yaptığı konuş
ma ile şimdiki konuşması arasındaki fark ca
libi dikkattir. Sabahleyin büyük bir şiddetle 
söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi göstermek 
veyahut bizim muradetmediğimiz mânaları o 
şekilde kendisine mesnet ittihaz etmek ve yan
lış kaziyeye hüküm bina etmek suretiyle bize 
ağır ithamlarda bulundular Biz ne demişiz; 
biz diyoruz ki, «kurulan Hükümet bir azınlık 
Hükümetidir^» Anayasa hukukuna göre bu bö/-
ledir, kimsenin aksini iddia etmesine imkân 
yoktur. Çünkü, C. H. P. nin Parlâmento içinde 
oy verecek durumda olan 178 âzası vardır. 
450 kişilik Mecliste 178 âza azınlıktır. Azınlık 
Hükümeti tâbiri hiçbir, suretle mahallî seçimler 
neticesine bağlanarak ifade edilmemiştir. Sa--
yın inönü dediler ki; Genel Başkanları bana 
geldiler ve mahallî seçimler sadece mahallî 
mevzulara münhasır1 olup umumi seçimlere 
ait değildir, dediler.. Ben de bunu not edeyim 
mi dedim, edin dediler. Böylece Sayın İnönü 
bizim iddiamız!?, Genel .Balkanımızın fikrinin 
ayrı olduğuna işaret etmek istediler. 

Bizim Günıüşpala'dan ayrı bir iddiamız yok, 
sözler meydandadır. Biz diyoruz ki, kurulan 
Hükümet azınlık Hükümetidir ve yine diyoruz 
ki, mahallî seçimler neticesinde Hükümetten 
istifa eden diğer partiler esbabı mucibe olarak 
mahallî seçimleri gösterdiler. Tarafımızdan ma
hallî seçimlere atıf yapılmamıştır. Hattâ Sayın 
Ali İhsan Göğüs bilirler, kendilerine rad
yoda yapılan acık oturumda da açıkça ifade 
ettim, hatırlarlar zannederim. 

Azınlık 'Hükümeti demek, ekseriyete sahibol-
ınıyan bir partinin Hükümet kurması demektir. 
Bunda, gocunacak hiç bir şey, yok. Bu huşu-
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sun Hükümetin meşruiyeti ile alâkalı bir tara
fını da görmüyorum. Çünkü konuşmamızda 
yeni kurulan Hükümetin meşruiyeti üzerinde 
tek kelime geçmemiştir. . ' . 

Sayın İnönü sanki biz Hükümetin nfeşruiye-
ti veya ademi meşruiyeti üzerinde beyanda bu
lunmuşuz gibi . kalkıp Hükümetin meşru ol
madığını iddia etmek şantajdır dediler. Biz: 
de kendilerime diyoruz ki, bu şekilde, söylen
memiş bir sözü ifade etmekte aynı 'mahiyette
dir.. (Soldan alkışlar.) (Orta sıralardan «çadır 
münakaşalarına benziyor» sesi.) Evet çadır ftıü> 
nakaşalarına maalesef biz girmedik. Bizim ten
kidimiz gayet ağırbaşlı idi. Sayın inönü ilk 
konuşmasiyle böyle bir yolu açtılar. (C. H. P1.. 
sıralarından gürültülei'.) 

BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Biigehan. 
CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Biz ne 

diyoruz? Azınlık hükümetlerine itimat .etmi
yoruz, diyoruz. Neden? Çünkü, azınlık hükü
metinin tabiatı da bunu 'getirmektedir. Filhakika 
kendileri de, «Bugün bana itimat oyu verecek
siniz, ama yarın getirdiğim kanunlara oy ver
mezseniz, bu yaptığınız hilakârlık olur*» buyu
ruyorlar. 

Bizde, Yüksek .Meclisin dikkatini bu nokta
ya tevcih ediyor ve diyoruzki, belki bugün 
sayın Hükümet Meclisten itimat oyu alacaktır 
fakat yarın getirmiş olduğu kanunların aynı iti
mat oyları ile çıkarılması mümkün değildir. 

Bu bakımdan böyle reformlara girmesi, bü
yük iddialarla ortaya. çıkması doğru değildir. 
Kendilerini siyanet bakımından ifade ediyoruz. 
(Ortadan gülüşmeler) 

Biz tenkidimizde kalkınma hızının istatistik 
Enstitüsünün raporuna göre yüzde beş onda 
dört olduğunu ifade ettik ve Hükümet progra
mında yüzde altı olduğunu söylemek suretiyle 
bu ifade edilen kalkınma hızının tahminlere müs-
tenidolduğunu söyledik bu sözlerimiz doğrudur. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün bir hafta evvel 
çıkan bülteninde yapılmış tahminlere göre; 
«1961 yılı millî geliri, 1948 sabit fiyatlarına gö
re, .18 milyar 465 milyon T. L. sidir. Ve 1962 yı
lı için de 19 milyar 477 milyon T. L. sidir. Aynı 
yıllar için gayri safi millî hâsıla için verilen ra
kamlar 196.1 de 19 milyar 239 milyon TL. ve 
1962 de de 20 milyar 293 milyon TL. dır. Bu 
rakamlara göre 'millî .gelirde yıllık artış bilhe-
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sap % 5,4 eder.» Bunun yanlış bir tarafı yok
tur. Bize bu rakamları veren, Devlet İstatistik 
Enstitüsüdür. Eğer yanlış ise, bu yanlış onla
ra aittir. 

'Bugünkü Hükümetin 1961. seçimleriyle teza
hür eden neticeyi ve parlâmento mevcuduna gö
re bir ekalliyet Hükümeti olduğunda, ısrar edi
yoruz. Bize Hükümet kurma vazifesi, biraz ev
vel Sayın Genel Başkanımız tarafından da ifade 
edildiği gibi, kuvvetli ve istikrarlı Hükümet 
kurmak şartiyle 'verilmiştir. Biz bu maksatla 
bütün siyasi partileri müşterek hükümete da
vet ettik. Millet Partisi, O. K. M. Partisi ve 
Y. T. P. liderleri kuvvetli hükümetin ancak, 
Adalet Partisi ile C. H. P. koalisyonu ile müm
kün olduğu fikrini ^samimî bir kanaat olarak 
izhar ettiler. Fakat Sayın Genel Başkanımızın 
davetine icabet eden Sayın İnönü sureti kafiye
de hükümete iştirak etmiyeceklerini ve hükü
meti de kurmıyaeaklarmı ifade ettiler. Bunun 
üzerine partimiz, M. Partisi, O. K. M. P. "ve 
Y. T. Partisi koalisyonunun kuvvetli ve istik
rarlı bir hükümet kurmaya imkân vermemesi 
sebebiyle hükümet karmaktan vazgeçmiştir. Ve 
bugünkü durumda bir parti hükümeti kurul
ması, ise, kuvvetli hükümet kurma gerçeği kar
şısında, asla düşünülmemiştir. Bu, vazifeden 
kaçma veya aciz içerisinde olma mânasında, hiç
bir zaman vasıflandırılamaz. Sadece gerçekler 
hesaba alınmıştır. Memleketin realiteleri göz 
önünde bulundurulmuştur, kendi gücümüz he
saplanmıştır, Anayasa hükümleri tetkik edil
miştir ve denilmiştir ki,- biz şu mevcudumuzla 
tek başına bir hükümet kuramayız. 

Muhterem arkadaşlar, bizim açıklıyacağımız 
hususlar bunlardır. Adalet Partisi olarak, sami
miyetle kanaatlerimizi ifade etmişizdir. Bunda, 
şunu vöya bunu itham etmek gibi bir arka- dü
şüncemiz yoktur. Temenni ederiz ki, yeni hükü
met itimat oyu alır, kanunları getirir, geçirir. 
Biz, ona sadece muvaffakiyet dileklerinde bu
lunuruz. Yoksa şu vaziyet dahi kendilerini azın
lık hükümeti olmaktan hiçbir zaman kurtara
maz arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ataman. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATA
MAN (Ankara) — Muhterem Başkan, aziz ar
kadaşlar, 

Millet Partisi Meclis Grupunun, dış politika 
ve. Kıbrıs- mevzuu üzerindeki görüşleri teklif ve-
temennileri-daha evvel başka bir arkadaşımız 
tarafından ifade edilmiştir. Şimdi biz, bu mev
zular dışında kalan meselelere temas edeceğiz 
ve Yüksek Heyetinizden itimat istiyen Hükü
met hakkında görüş ve kanaatlerimizi açıklıya-
cağız. 

Grupumuzun görüş ve karan ne olursa ol
san, sizlerden itimat oyu alacak her hükümet 
için en halisane temennimizin muvaffakiyet ve 
Türk Milletine hayırlı hizmet olduğunu ifade 
etmekten hususi bir, bahtiyarlık duyduğumuzu 
arz etmek isteriz. Biı\ hükümet hakkında hü
küm, takdir buyurursunuz ki, onu teşkil eden
lerin siyasi hüviyetine, telkin edebilecekleri iti
madın derecesine ve taahhüdettiği hususları 
gerçekleştirmekteki liyakatine ve programına 
göre verilir. Mâruzâtımız bu mütearifelerin ışığı 
altında olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yeni Hükümet, programında, birinci ve ikm

al koalisyon tecrübeleri've icraatı üzerinde dur
maktadır. Biz de bu esasa uygun olarak birinci 
ve• ikinci koalisyon tecrübeleri üzerinde dura
cağız ve gerçek olduğuna inandığımız bâzı hu
susları açıklıyaeağız. Hükümet programındaki 
iddiaları gerçek değerlerine irca etmeye' çalışa
cağız. Dünü aydınlatan gerçeklerin. ışığı böy
lece yarma da tutulmuş Olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar'' : 
Çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz üzere, bi

rinci ve ikinci koalisyon tecrübesi maalesef hiç 
de muvaffakiyetli olmamıştır. Muvaffakiyetli 
bir netice her şeyden evvel iki mânevi temelin 
kurulmasına bağlı idi. Bunlardan birincisi ihti
lâlden çıkmış bir memlekette Anayasanın mutlak 
hâkimiyetini tesis etmek ve demokratik rejimi 
yerleştirmekti. İkincisi de geçmiş hâdiselerin 
birbirinden uzaklaştırdığı kütleleri yaklaştır
mak ve bu yollarla huzuru sağlamaktı. Memle
ket ekonomisindeki menfi tesirlerini müşahede 
ettiğimiz istikrarsızlık ve itimatsızlık ancak İni 
temellerin tesisiyle ortadan kalkabilirdi. Üzü
lerek ifade edelim ki, bir birinci karma hükü
met, tarihimizin hiçbir devrinde görülmedik bir 
itidal, temkin ve vatanseverlik numunesi ver
miş olan muhalefetin destek ve yardımına rağ
men bu gayeyi gerçekleştirememiştir. Bu dev-
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rede muhalefetin vatansever hareket tarzını en 
takdirkâr çinililerle ifade ettiğinr bugünkü Hü
kümet Başkanının unutmadığını ümidetıııek is
teriz. 

Bu devrede, Hükümete vücut veren siyasi 
partiler*ise memlekette huzur bozan fiil ve ha
reketlerinden' dikkatle kaçınmak mevkiinde bu
lundukları halde, herkes biliyor ki, huzur bo
zucu hâdiselerin başlıca kaynakları olmuşlar
dır. Tahrikler memleketi 22 Şubat hâdisesi gibi 
dar geçitlerden geçmeye sürüklemiştir. 

Bütün bu hâdiseler karşısında Hükümetin 
enerji ve basiretle hareket ettiğini görmek 
mümkün olamamıştır. Hükümet hâdiselere ta
kaddüm edip tedbir alacak yerde çok zaman 
palyatif tedbirlerle işi oluruna bırakmıştır. O 
kadar ki, Hükümet, koalisyona dâhil partiler 
arasında bile ahenk ve tesanüdü sağlıyamamış-
tır. Birinci karma hükümet tecrübesinin deva
mı müddetince Türkiye'de demokratik rejimin 
yaşayıp yaşıyamıyacağı içte ve dışta bir endişe 
mevzuu olmakta devam etmiş, huzursuzluk ve 
güvensizlik her güri biraz daha artmış ve. reji
me taallûk eden bâzı kanunların çıkarılması ha
riç, memleketin âcil hiçbir temel meselesini 
halletmek mümkün olmamıştır. Her türlü tah
rike müsait bir zemin teşkil eden ekonomik ve 
sosyal düzensizlikler devam etmiştir. 

Hâdiselerin tazyikıyle kurulan bu zoraki 
birleşme nihayet mukadder akıbetine ulaşmış, 
malûm ve zahiri sebeplerle nihayet bulmuştur. 
Bu hâdiseyi takiben, ikinci koalisyon hükümeti 
kurulmuştur. Bu hükümete dâhil bulunan bâzı 
partiler, Hükümete katılışlarını, rejimi ve mem
leketi büyük bir felâketten kurtarmak gibi bir 
mucip sebeple izaha kalkışmışlardır. Bunlar 
içinde koalisyondan çekilmeleri halinde yeni bir 
koalisyonun kurulmasını imkânsız görenler, bu 
sebeple fedakârlıklarının devam ettiğini iddia 
edenler olmuştur. Bütün bu iddialara rağmen 
aynı partilerin, mahallî seçimleri takiben ve 
Başvekil Amerika'da temaslar yaparken onun 
dönmesini dahi beklemeden koalisyondan çekil
mek kararı verdikleri de ibretle görülmüştür. 
Bu suretle iddialarının ciddiyet ve samimiyet 
derecesi hâdiselerin mehçjık taşma vurulmuştur. 

Ayrıca, ikinci koalisyona vücut veren par
tiler arasındaki karşılıklı itimatsızlıklar ve it
hamlar devam etmiş ve Hükümet bünyesinde 
müşterek mesuliyetin en basit icapları gerçek-

\ 2 . 1 .1964 O :2 
leştirilememiştir. Müşterek mesuliyetler taşıdık
ları halde umumi efkâr önünde birbirlerini it
ham eden partilerin ve bakanların teşkil ettik
leri hazin manzaraya sık sık tesadüf edilmiştir. 

Hükümet bünyesindeki istikrarsızlık ve te-
sanütsüzlük dol ay isiyle bir programda yer alan 
reformların gerçekleştirilemediği Sayın Başba
kan tarafından ifade edilmek suretiyle ikinci 
koalisyonun zaıfları onun lisaniyle tervicedil-
miştir. 

îthamh, muhataralı bir hükümet olarak si-
I yasi tarihimizde yer alacak Hükümet mahallî 

seçimlerden sonra nihayet istifa etmiştir. 
Reformcu, müstakar, mütesanit ve kuvvetli 

bir Hükümet kurmak ihtiyacında olduğunu 
açıkça ifade eden Başbakan, ne gariptir ki, bu 
gayelere engel saydığı eski ortaklariyle tekrar 
Hükümet kurmak teşebbüsünde bulunmuştur. 
Bu suretle ortaya atılan büyük ve cazip fikir
lerin bir oyalama siyasetinin sloganları olduğu 
anlaşılmıştır. Eski ortaklarla tekrar birleşme 
teşebbüslerinin prensiplere değil, teferruata ta
allûk eden meseleler yüzünden akamete uğradı
ğının ilân edilmesi üzerine bugünkü ekalliyet 
hükümeti vücut bulmuştur. Bu tezat ve gara
betlerin mesuliyetini taşıyanlardan biri olan 
Sayın inönü'nün kendisinde hiçbir mesuliyet 
yokmuş gibi eski ortaklarını ve bâzı partileri 
bugünkü konuşmasında itham etmesini kaydet
mek isteriz. Demokrasiyi kalbleriyle değil sa
dece dilleriyle benimsiyenlerin hâlâ söz sahibi 
olduğu bir memlekette bu garabet ve tezatları 
bir dereceye kadar tabiî bulmak lâzımdır. 

Temas ettiğimiz bu gerçeklerin ortaya koy
duğu garabet, iddia edilen muvaffakiyetler 
hakkında toplu bir hüküm vermeye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Birinci ve ikinci koalisyon tecrübelerine kı

saca temas ettikten sonra, şimdi de yeni hükü
met ve programı üzerinde duracağız» iç ve dış 
şartların ağırlaştığı bir merhalede, büyük re
formları gerçekleştireceği iddiasiyle ortaya çı
kan hükümet, hem Mecliste ve hem de millet 
içinde bir ekalliyete dayanmaktadır. Bu şartlar 
altında ve malûm bir zihniyeti temsil eden kim-

* selerin hâkim olduğu bir hükümetin muvaffa
kiyet derecesini ve. Türkiye'nin iç ve dış hayati 
meselelerini ne dereceye kadar muvaffakiyetle 
halledebileceğini kestirmk hiç. de güç değildir. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Yeni Hükümetin programında açıkça ifade 

edildiği üzere bu program, temel noktalarda bi
rinci ve ikinci karma hükümet programların
dan farklı değildir. Bu bakımdan evvelce söy
lediklerimizi tekrarda fayda görmüyoruz. 

Kısaca ifade edelim: ki, yeni program da . 
bundan evvelkiler gibi temas ettiği çeşitli me
selelerin hal tarzlarını ana hatla tiyle bile ifa
deden uzak bulunmaktadır. O kadar ki, mahi
yetleri birbirinden tamamen ayrı icraat nevi
leri bu programa da uygun düşebilir ve temas 
ettiği formülle tin içine girebilir. Meselâ : Top
rak reformu, vergi reformu gibi çok hayati me
selelerin ne suretle gerçekleştirileceği, hudut
ları, şümulleri ve • vasıtaları gösterilmemiştir. 
Halbuki, birinci ve ikinci koalisyon hükümetle
rinden bu tarafa geçen zaman bu meseleler hak
kında yeni hükümetin sarih bir görüş tarzına 
sahibolması için' kâfi idi. 

Toprak reformu gibi, muztaıip kütleleri 
cezbedecek dâvaları ortaya atan "Başvekil, ken
disinin bu mevzuda neticesiz bir teşebbüsün da
ha tek parti devrinde öncüsü olduğunu vatan
daşların hatırlıyacaklarmı ve fazla hayale ka-
pılmıyacaklarını unutmamak mevkiindedir. Na
sıl bir toprak reformu düşünülmektedir. Çeşitli 
renkteki ve temayüldeki rejimlerde birbirinden 
farklı toprak reformları yapıldığını hatııiıyan-
lar, bu reformun mahiyetini elbette merak ede-
çekler ve hattâ tereddüt ve endişe duyacaklar
dır. Programda bu endişeleri dağıtacak bir sa-
rahata tesadüf ol un mam aktadır.-Bu reform da, 
istihsali artırmak gayesi mi hâkim olacaktır; 
yoksa sosyal düşünceler mi hâkim olacaktır? 
Bu dahi belli değildir. 

Yapılacak vergi reformiTiıda sosyal adaletin 
gözetileceği iddialarını bundan evvel reform 
adı altında yapılan vergi ihdas ve zamlarını sos
yal adaletin hemen hiç de gözetilmediğiııi ha-
tırlıyaıılar bu mevzuda da sanırız ki, hayale ka-
pılmıyacaklardır. 

Bu tereddüt ve endişelerimize rağmen. Mil
let Partisi Meclis .Grupu sosyal adalete uygun 
vergi reformuna ve işletilmiyen veya randıman 
almaınıyan büyük arazinin âzami istihsal üni
teleri haline ifrağiyle bunların verimliliğini 
sağlamaya müteveccih gayretler sarfı,, artan 
büyük toprakların Devletçe satınalmarak çift-
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çiye dağıtılması ve bunların verimli birer iş
letme haline " getirilmesi için tedbir alınması 
mânasında bir toprak reformuna samimiyetle 
taraftarız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet programı, biraz evvel temas etti

ğimiz karakteriyle bir tedbirler manzumesi ol
maktan ziyade müphem teşhislerden, temenni
lerden ve mücerret vaitlerden ibaret bulunmak
tadır. Program bu mahiyeti ile şüphesiz mura
kabeyi güçleştirecek bir hüviyet taşımaktadır. 

Hükümet programında yer alan çeşitli vait-
lerin ve bilhassa paraya mütevakkıf olanlarının 
tahakkuk kabiliyeti, nihayet hazırlanmış bulu
nan bütçedeki ve 1964 yılma ait programdaki 
imkânlarla mukayyettir. Bu imkânları aşan 
vaitleri, yeni tahsisat istenmiyecekse ve plânda 
bir değişiklik yapılmıyacaksa ciddî ve samimî 
telâkki etmek elbette mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Programda bundan evvelkilerde yer alan 

bâzı -meseleler görülmemekte, yer almamış bu
lunanlara da raslanmaktadır. Programın sonun
da «Birinci ve ikinci karma hükümet program
larında yev almış olan birçok hususlar gerçek
leştirildiği için, tabiatiyle bunlara yer verilme
miştir» denilmektedir. 

Evvelki programlarda geçmiş mücadelelerin 
vatandaşlar arasında yarattığı ayrılıkların ve 
kırgınlıkların izalesine gayret sarf edileceği yer 
almakta itli. Yeni programda, buna temas edil
mediğine göre demek ki, kırgınlıklar ve dar-, 
gınlıklar ortadan kalkmış ve'mânevi huzur sağ
lanmıştır. 

ikinci Hükümet programında şöyle denmekte 
idi «İdarede tarafsızlığı, vatandaşa eşit muame
leyi, halk işlerinde sürat ve kolaylığı sağlamak 
amacımızdır. Partizan idare acısını milletimize 
çektirmemeye azimliyiz.» Yeni programda ise tam 
bir tarafsızlık anlayışı, herkese eşit davranma 
alrşkanlığı idareye hâkim oldu denilmek suretiyle 
kökleri derinlerde olan partizan hastalığının teda
vi edildiği iddia edilmektedir. Sayın Başvekil bu 
iddiaya bizleri inandırırsa bile zaman zaman par
tizanlıktan şikâyet eden dünkü ortaklarını inan
dıramaz. Bize göre partizanlık illeti gövde v 1 

ayaktan ziyade başta bulunmaktadır. Bu gerçeği;! 
* & 

tezahürlerinin bizzat Hükümetin ve Bakanların 
dayanışlarında bulunduğunu bin kere ifade etmiş 
bulunuyoruz. 
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Vakıalara ve delillere dayanan bu şikâyetleri

mizden bir tanesini dahi tahkik etmek lüzumunu 
hissetmiyen Sayın Başvekilin partizanlık ortadan 
kalkmıştır diyen bir- programla Meclisin huzuruna 
gelmesi demokrasiye değil, başka rejimlere yakı 
şan bir cesaret örneğidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir Hükümet hakkında verilecek hükmün onu 

teşkil edenlerin telkin edecekleri itimat derecesine 
bağlı olduğunu yukarda ifade etmiştik. Şimdi 
programda yer alan bâzı taahhütlerle geçmişi kar 
sıkıştıracağız. 

Siyasi geçmişi olanların sözünden ziyade ma
zisine bakmanın tabiî bir kaide olduğunu kabul 
edeceğinizi umarız. Yeni Hükümet programında 
şöyle denmektedir : 

«Hükümet, muhalefet grupları ile de her ko 
nuda bir anlayış ve davranış beraberliği aramak 
için kendisine düşen hiçbir gayretten kaçmmıya-
eak, hele. Türk Milletinin kaderini ilgilendiren 
önemli konularda iktidarla muhalefetin danışımı 
ve dayanışma geleneğini Türk siyasi hayatında 
yerleştirmek için her vesilede yararlanmayı ödev 
bilecektir.» 

Bu taahhütte bulunan Hükümetin başı olan 
Sayın inönü ikinci Koalisyonun kurulduğu gün
den bugüne kadar bir tek memleket meselesi hak 
kında muhalefete bilgi vermek ve onunla istişare
de bulunmak lüzum ve zaruretini hissetmemiştir. 
(Her şey olup bittikten sonra Kıbrıs mevzuunda 
liderlere yapmak istediği telkinler hariç) 

Bu gerçeğin ışığı altında yeni Hükümetin mu 
halefetle münasebetlerine ait söyledikleri, şartla
rın telkin ettiği bir suni hareket, bir yasak sayma 
olduğu endişesinden maalesef kendimizi kurtara
mıyoruz. Bize göre damokrasi bir inanış rejimi
dir, zevahiri korumak ve yasak savma rejimi de
ğildir. Bu endişelerimize rağmen tatbikatın bi
zi tekzibetmesini ve temel alışkanlıklarda bir de 
ğişiklik olabileceğini ortaya koymasını bütün kal
bimizle temenni ederiz. 

Esaslı noktalarda bir yenilik arz etmediği biz
zat Hükümetçe ifade edilen program hakkında 
bu kısa mâruzâtımızla iktifa edeceğiz. Hükümet 
hakkında vereceğimiz oyu şıı ana kadar söyledik
lerimiz tâyin edecektir. Hükümetin güven oyu 
almamasını rejim ve memleket için bir felâket say
madığımızı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
her derde demokratik yollardan çare bulabileceği
ne inandığını programında acıklıyan Hükümetin 
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bu görüşüne huzurla katıldığımızı ifade etmek 
isteriz. 

Yüksek Heyetinizin itimadına mazhar olacak 
her Hükümetin muvaffak olmasını temenni etti
ğimizi bir kere daha ifade eder hepinizi saygı ile 
selâmlarız. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI FERlD MELEN — 

Muhterem arkadaşlar, sadece iki noktayı tavzih 
için huzurunuza geldim. Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsü Hükümet programında gelişme hızının. 
]962 yılı için 6 olduğunu buna mukabil Istatis^ 
tik Enstitüsünün neşrettiği bir istatistikte bunun 
5,4 olduğunu söylediler ve bu farkın nereden doğ
duğunum izahını istediler. 

Muhterem arkadaşlarım, istatistik Enstitüsü 
henüz böyle bir rakam neşretmemiştir. Yaptığı 
hazırlık çalışmalarında, filhakika arkadaşlarımı
zın söylediği gibi, 5,4 bir hesaba göre de 5,6 ola
rak hesabetmiştir. Plânlama ise 6 olarak hesab-
etmektedir. Bu iki nispet arasındaki fark, birinin 
1948 fiyatlarını baz olarak alması, ötekinin 1961 
fiyatlarını baz olarak alması ve 1948 de ele alı
nan rakamların 1961 de ele alınan rakamlarla bâ 
zı farklar irae etmesi yüzünden doğmuştur. Ve 
Plânlama Dairemizle istatistik Umum Müdürlü 
ğü veya Enstitüsü bu farkın nereden geldiğini 
araştırmaktadır. Henüz kesin bir rakam halinde 
değildir. Bu fark tesbit edilecektir, ya biri ya 
öbürü doğru olur. Muvakkat bir rakamdır ve he
nüz ııeşrcdilmemiştir. 

İkincisi : Sayın arkadaşlarımız vergiler üze
rinde durdular. Hükümet programında yapılacak 
vergi reformlarının daha doğrusu devam edecek 
vergi reformunun vasıflarının ne olacağını açıkça 
beyan etmiş durumdayız. Binaenaleyh, huzuru
nuza getirilecek kanunlar bu vasıflara uygun ol
duğu takdirde, programa uygun olacak ve kabu
lünüze mazhar olacaktır. Bu vasıfları haiz olma
dığı takdirde de bunları kabul buyurmıyacaksı-
nız. 

Yanlız şunu arz edeyim, yeni bir vergi ihdas 
etmek niyetinde değiliz. Sadece mevcut vergi-
leir ıslâh edeceğiz. 1964 ek finansman ihtiyaç
larını hangi kaynaklardan sağlıyacağımızı prog
ramda birer, birer saymış bulunuyoruz. Gelir 
Vergisi, Gümrük vergileri, Gider vergileri ve 
bunların üzerinde yapılacak ıslahatlarla sağla
nacaktır. Bu sebeple, belki umumi efkârda bir 

— 146 — 



M. Meclisi B : 23 2 . 1 . 1964 O : 2 
endişe hâsıl olur diye arz ediyorum. Nitekim 
çeşitli dedikodular yayılmıştır, şu v.eya bu vergi 
alınacak şeklinde. Arz ettiğim gibi yeni bir 
vergi gelmiyecektir veya programda tesbit edi
len esaslara uygun olarak gelecektir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
şahısları adına söz almış arkadaşlara sırasiyle 
söz vereceğim. 

Şahısları adına konuşacak arkadaşlarının ko
nuşmalarının .10 dakikaya indirilmesine dair 
2 takrir vardır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa ' 
Grup sözcülerinin uzun konuş/malarından 

sonra, milletvekillerine de konuşma imkânı ve
rilmesi ve daha fazla üyenin konuşmasını temin 
için şahısları adına konuşmaların 10 ar dakika 
olarak tespitinin oylanmasını arz ederim. 

Manisa 
Neriman Ağa oğlu 

Sayın Başkanlığa 
Grup sözcülerinin sıkça söz almaları hasebiy

le, şahsı adına söz alan milletvekillerine pek az 
zaman kalmaktadır.. Söz alanların, mümkün 
mertebe konuşmalarını teminen 10 dakika ola
rak tes'bitiııin karar altına alınmasını arz ve 
taleb ederiz. 

Edirne Giresun 
llhami Ertem t. Eteni Kılıç/oğlu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar her iki takrir 
de şahsı adına konuşacak arkadaşların konuşma. 
müddetinin 10 dakika ile tahdit edilmesini tek
lif etmektedir. Bu takrirleri oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, lehte, aleyhte ve üzerinde olarak söz 
alına sırasına göre arkadaşlara söz vereceğim. 
Bulunmıyan arkadaşlarımı/m sırası mevcut liste
nin ,en sonuna geçecektir. İlk söz sırası Rauf 
Kıray'mdır. Buyurun Sayın Kıray. 

RAUF KIRAY (Kütahya) — Sayın Başkan 
sayın arkadaşlarım, 

Millî iradenin sayın temsilcileri huzurunda 
o'kunınuş olan üçüncü Karma Hükümet progra
mı vatanımızın muasır medeniyet seviyesine ulaş
masına, vatandaşlarımızın refaha, saadete ka
vuşmasına matuf ana prensipleri bünyesine al
mış olmakla hepimizi ferahlatmıştır. 

Dinamik şahsiyetlerden teşekkül etmiş olan 
genç Hükümet in bu programı tatbikinde muvaf
fak olacağına inanıyoruz. 

Hükümet dışındaki partilerin de ana pren
siplerini ihtiva eden bu programın tahakkukun
da milletimizin refaha kavuştuğunu görmekle 
bahtiyar olacağına asla şüphe olmadığından bu 
maksatla Hükümete yardımcı olacaklarına inan
cımız vardır. 

Memleket sathında partilere mensup bulun
mıyan ve çoğunluğu teşkil eden bağımsız vatan
daşların Mecliste mânevi ve tabiî temsilci ola
rak biz bağımsız milletvekilleri ikinci Karma 
Hükümetin istifası ile baş vurulan birçok te
maslardan sonra nihayet iç ve dış emniyetimiz 
ve iktisadi buhranın daha fazla huzursuzluğa 
tahammülü olamıyacağına inanarak bu büyük 
kütlenin de desteğinden hız alarak Hükümetin 
teşkilinde destek olacağımızı bildirdik. Bilhas
sa programda zikri geçen reformlara inandık. 
Bu inancın Hükümet programının tatbik safha
larında bütün partilerce de destekleneceğine 
ve ferahlı neticelere varıldıkça iftihar duyacak
larına, inanıyoruz. 

Bu suretle Hükümetin muvaffakiyeti hepi
mizin yakından murakabesiylc huzura kavuşa
caktır. 

Memleketimizin içte ve dışta karşılaştığı hu
zursuzluğun başlıca sebebi iktisadi hâkimiyete 
malik olamayışımızdır. Bu zorlukları yenmek, 
rantabilite hesaplarına göre ayarlanmış plânlı 
kalkınmanın tahakkuku ile ancak mümkün ola
bilecektir. 

Bugün için karşılaştığımız iç ve dış sıkıntı ve 
teknik eleman azlığı ilk seneler için plânımı
zın tatbikatında belki az da olsa bir noksanlık 
arz edebilir. Bundan endişe duymadan gelecek 
seneler için imkânları yaratmak gayretini gös
termeliyiz. Bu hususta anlayış ve müsamaha 
göstermek bir memleket vazifesidir. Plânsız 
kalkınma olamıyacağına göre bidayette az nok
san da olsa bir muvaffakiyettir. Cesaretle huzu
rumuzda bulunan Hükümetin muvaffakiyeti biz
lerin yardımları ile tahakkuk edecektir. 

Programda 1964 ek finansman ihtiyacının 
vergilerle tahakkuk edeceği bildirilmektedir. 
Bunun tam bir vergi adaleti sistemi ile uygulan
masını temenni ederiz. 

Anayasamızda yer alan ilkelere uygun ola-
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rak toprak reformu ve zirai reformun tahakku
kunu görmek hepimizi sevindirecektir. Bugüne 
'kadar yapılamamasından ancak üzüntümüz var
dır. 

Yeni bir anlayış ve teşkilâtı ile huzurunuza 
gelen Hükümet bu dâvayı tahakkuk ettirirken 
bütün partileri yanında ve yardımcı göreceğine 
asla şüphe etmesin. 

iktisadi kalkınmamızın bel kemiğini teşkil 
edecek olan dış sermayenin memleketimize ser
bestçe akabilmesi için de hiçbir suretle mütees
sir olmıyan ve yüzde yüz emniyet veren kanun
ların çıkraılması bir zarurettir. 

iç ve dış emniyetini sağlamak ve bunda çok 
hassas davranmak bize tarihi şerefimizi sağlar. 

Bugünlerde karşılaştığımız ana vatanımızın 
bir parçası olan yeşil Kıbrıs'ın karşılaştığı du
rum hıristiyarilık âlemine bir yüz karası olarak 
geçecektir. 

En mukaddes günlerinde baş vurdukları kan
lı, hunhar ve caniyane olaylar, silâhsız vatan
daşlarımızı insanlıkla alâkası olmıyan tarzda ve 
kahpece katletmeleri asla unutulamıyacak ve er-
geç hesabını soracağımız derin yaralar açmıştır. 

Dünya medeni milletleri muvacehesinde tari
himize ve ırkımıza has bir vakarla ve azimle 
hâdiseleri yakından izliyoruz. Hükümete ina
nıyoruz ve destekliyoruz; neticeden eminiz. 

Güvendiğimiz kahraman ordumuzla ve kara
rımızla hakkımızın mutlak surette teslim edile
ceğine inanıyoruz. En ufak bir müsamaha yapa
mayız. Dostluğumuz ve menfaatimiz, her şey, 
hakkımızın iadesine ve himayesine bağlıdır. 

Türk milleti namus ve vakarı ve haysiyeti ile 
yaşamıştır. Tâviz zelillerin ve şerefsizlerin yo
ludur. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Mevcut partilerin ana dâvalarının tahakku- j 

kunu amaç alan Hükümetin programının tatbi
kinde bir millî koalisyon hükümeti gibi Mec
listen yardım göreceğine asla şüphem yoktur. 

Bu programın tahakkuku halkımızın yüzünü 
gülderece'k ve bizleri de sevindirecektir. 

Dinamik ve enerjik Hükümete yorucu olan 
bu çetin yolda azimli olmasını ve Meclisin sağ 
duyusunun daima kendisine destekçi bizlerin 
yardımcı olacağına güvenmesini temenni eder 
hayırlı muvaffakiyetler dilerim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, parlâmentola
rın, Millet Meclislerinin en mühim ödevi, yürüt
me yetkisi verilecek, Hükümetin kuruluş ve 
programı hakkında derin incelemeler yapıp, ka
naate vardıktan sonra güven veya güvensizlik 
oyu vermek suretiyle vazife yapmaktır. Buna 
rağmen müzakerelerin kısılması sebebiyle düşün
celerimi muayyen noktalar üzerinde toplamak 
mecburiyetinde kalmış bulunuyorum. Bu takrir
lerin inşallah bir daha verilmemesini temenni 
ederim. 

Arkadaşlar, parti sözcülerine mütemadiyen 
söz verilmesi suretiyle Hükümet program ve ku
ruluşunun ihtiva ettiği siyasi, sosyal esasların
dan ayrıldı, Meclis âdeta kapalı odalarda geçi
rilen müzakerelerin, münakaşaların açıklanması 
gibi bir sahne haline geldi. Bu noktalara bir ta
rafa bırakırsak Başbakana evvelâ iki noktayı 
arz etmek isterim. 

Arkadaşlar, azınlık Hükümeti tâbirini iki 
noktadan mütalâa etmek lâzımdır. Birisi Türk 
Anayasası partileri Meclisin vazgeçilmez unsur
ları saymıştır. Parlâmento için Hükümetler da
yandığı partilerin sayısı ile ve şimdiki halde de 
bağımsızların da içine alındığının ifade edil
mesine rağmen Parlâmento içinde bir çoğunlu
ğun evvelden desteğini haiz olmak üzere kuru
lup kurulmadığı noktasından «azınlık Hüküme
ti» diye anılır. Bit Hükümetin bu bakımdan vas
fı budur. 

ikincisi: Türk siyasi tarihinin gelişimi bakı
mından ehemmiyetlidir. Türk siyasi tarihinin 
gelişiminde bilhassa Sayın Başbakana, o yıllar
da muhalefette olduğum için beraberce müdafaa 
ettiğimiz bir noktayı bizzat hatırlatmak isterim. 
1957 seçimlerinin halkoyu neticelerinin muha
lefette tecelli etmesi üzerine, o zamanki Anaya
sa ve kanunlar, bu oylara göre teşekkül eden 
Hükümetin tabiî ve meşru bir Hükümet olduğu
nu tesbit etmiş olmasına rağmen, mücadelemizin 
mihverini hep bu noktaya istinadettirmek sure
tiyle halkı ikaz ettik. Bu da bir vakıadır. Bu 
felsefeden gelen ve reaksiyon esası üzerine ku
rulan bir Anayasada, «ekalliyet hükümeti», tâ
birini, hakikaten halkoyu bakımından da vasıf
landırmakta hiçbir mahzur yoktur ve bu, gerçe
ğe de uygundur. Kaldı ki, açıklandı ve dendi ki, 
«Sayın Gümüşpala'ya Hükümet kurma vazifesi 
verilirken istikrarlı, kuvvetli Hükümet...» arka-
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daşlar, kuvvetli Hükümet tâbiri, bakanların şah
san enerjik olup olmamalariyle alâkalı olmak
tan ziyade, istinadettiği ekseriyetin, istinadettiği 
partilerin programlarının, dayandığı partilerin, 
o Hükümeti destekleyip icraatına, daima ön ver
mesi noktasından mütalâa edilir. Bu itibarla, Sa
yın İnönü Hükümet kurarken, memleketin için
de bulunduğu şartlar göz önünde tutulmak ica-
beder. Bu şartları ikiye ayırıyorum, 

Birincisi; yeni Tüıik Anayasasının 3 neü yı
lında olmamıza rağmen, 8 üncü Hükümet buh
ranı ile karşılaşmamızın sebepleri tahlile şayan
dır. 

ikincisi; ekonomik ve dış siyasetimiz bakı
mından hakikaten dikkate değer hâdiselerle kar
şı karşıyayız. Hükümet buhranlarından sonra 
yeniden Hükümet kurulurken iki hususa bakı
lır. Buhrana sebobolan âmiller nelerdir ve bun
lar nasıl izale edilecektir? İkincisi; o buhranın 
bir defa daha nasıl olmamasının çareleri neler
dir; onun. üzerinde durulur. 

Binenaleyh, biz Sayın İsmet İnönü'ye yeni 
Hükümeti kurarken başka noktalar üzerinde 
durmak fikrini telkin ederken aldığım cevap, 
bana ilk defa hüsran vermiştir. Sayın İsm,et 
İnönü diyor ki, «Buyurun, birlesiniz, kurunuz.» 
Hayır arkadaşlar, ben Sayın İnönü'den 25 yıl
dır Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı 
ve Türk siyasi hayatında demokratik prensip
leri - geç kalsa dahi - daima benimsemiş bir li
der sıfatı yi e ve tarihî hüviyeti ile «beraber ku
rarız» fikrini bekliyordum. İcalbederse İnönü'
den beklenilecek mütalâa şu idi: «Arkadaşlar, 
bu Hükümet desteğinize mâruz kalmazsa bir ara
ya geliriz, lâzım olan Hükümeti kurarız. Çünkü, 
memleketin şartları bunu icabettiriyor.» Halbu
ki, duyduğumuz söz şu; «Bir araya, geliniz, ku
runuz.» Hayır arkadaşlar, İnönü'nün bugün din
lediğim konuşmalarında müteessir olduğum nok
ta; «Bir araya geliriz» diyeceği yerde, «bir ara
ya gelirsiniz» diye karşı partileri yalnız başına 
bırakmak suretiyle, millî müşkülâtın başka, bir 
şekilde halledilmesi tarzını kabul etmemeyi Mec
liste beyan etmesi olmuştur. O halde, azınlık 
Hükümeti tâbirinden, arkadaşlar, hiç hassasiyet 
duymamak lâzımdır. Bu Hükümet kurulusunda, 
parlâmento içinde bir ekseriyete dayanmamış ol
ması bakımından, azınlık Hükümetidir. Memle
ketin şartları da, azınlık Hükümetiyle ortaya 
çıkmaya müsait değildir. Azınlık hükümetleri 

de kurulur arkadaşlar. Şartlar öyle cereyan eder 
ki, bir azınlık çıkar, «Ben şu hâdiseleri, şu iş
leri yapacağım, Hükümet kurmak mesuliyetini 
üzerime alıyorum.» der. Hattâ bazan bu hükü
metler azınlık değil, parlâmentoda hiç hüviyeti 
olmıyan kimselerden kurulabilir. İtalya'da bun
dan evvelki Hükümet buhranı sırasında, acele 
olarak, Parlâmento Reisinin Başkanlığı altında 
bir Hükümet kuruldu, azınlığa çoğunluğa bakıl
madı o gün Hükümetin yürümesi lâzımdı. Ondan 
sonra kurulan Hükümet çoğunluğu teinin ettik
ten sonra merkez sol bir Hükümet ekseriyeti ola
rak kuruldu. Tabiîsi budur. «Azınlık Hükümeti 
'kurulmaz», mânasında konuşmuyorum. Memleke
tin siyasi tarihinin gelişimi, memleketin içerisin
de bulunduğu şartlar, bundan evvelki koalisyon 
tecrübeleri, memleketin azınlık Hükümetiyle or
taya çıkmaya müsait bir ahvalde olmadığını gös
teriyor. Şartlar buna müsait değildir. Kaldı ki, 
büyük iddialarla ortaya çıkıyor, Devlet Teşkilâ
tında yenilik yapıyor, iki bakanlık ihdas ederek 
geliyor; «Reformlar şimdiye kadar tahakkuk et
medi, ettireceğim» diyor. Bütün ıslahatı vadedi-
yor ve ondan sonra da, «Bunları ben bir azın
lık Hükümeti ile yapacağım», diyor. 

Arkadaşlar, ne şartlar bakımından, ne Türk 
Anayasasının siyasi mücadele felsefesi bakımın
dan şu sırada bir azınlık Hükümetinin kurulma
sına, teşebbüs etmek isabetli bir hareket değil
dir. 

ikinci mesele; sayın arkadaşlar, Anayasa Ku
rucu Meclis tarafından yapılmıştır. Kurucu Mec
lislerin özelliği şuradadır. Kurucu Meclisler top
landıktan sonra rejini mücadelelerinin artık ta
rihe karışmasını beklemek lâziıingelir. Halbuki 
dikkat ederseniz. Anayasamızın üçüncü tatbik 
yılında üçüncü İnönü Hükümeti kuruluyor. Bi
rinci Hükümet de igelityor. Sayın Başbakan bize 
diyor ki; «Bir araya gelmesi mukadder olmıyan. 
birbirinin dilinden anlamıyanları bir araya ge
tirdim. Hüküımet kurdum». Hep beraber tasvi-
bettik. İkinci Hükümet de geliyor; «O olmadı, 
şimdi başka kanatlar buldum» diyor. Şiımdi de 
kanatsız ortaya çıkıyorum, diyor. Bu, dikkat 
buyurursanız, siyasi tarihimizdeki gelişme uy
gun bir davranış değildir. 'Siyaset de; davranış
ların heyeti mecmuasıdır. Binaenaleyh, biz mü
talâalarımızı serd ederken, müsamaha etsinler. 
Kurucu Meclisten sonra Amerika 187 seneden 
beri huzur içindedir. Mitler rejiminin üzerine 
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Kurucu Meclis tarafından yapılan Anayasa Al
manya'da artık siyasi meseleleri bertaraf etmiş, 
bütün devlet ve millet gücünün ekonomik ve 
sosyal meselelere harcanmasına imlkân vermiştir. 
italya'da Nazi rejiminin üzerine davet edilen 
Kurucu Meclis yeni italyan Anayasasını yap
mış bugün italya siyasi bünyesindeki bütün 
güçlüklere rağmen -ki orada biliyorsunuz, solcu 
partilerin- kendilerine mahsus bir hüviyetiyle, 
hattâ Moskova'ya bağlı olarak çalışmak ,gibi bir 
durumda oldukları halde- italyan Parlâmento
su bugün daha ziyade bu'hranları süratle halle
derek, kendi 'bünyesi içinde bütün gücünü eko- ' 
nomik ve sosyal meselelerin halline tevcih et
miştir. 

BAŞKAN — Sayın TaJhtakılıç, vaktiniz ta
mam, toparlayınız. (-Devam etsin, sesleri) 10 
dakika oldu, not ediyorum. (Sağ sıralardan «de
vam etsin» sesleri) 

Devamını teklif ediyorsanız, oylarınıza suna
cağım. (CELP. si sıralarından «Sunamazsınız, 
olmaz Beyefendi, herikcs için aynı usulü tatbik 
ediniz» sesleri) 

Şimdi bir karar aldınız, konuşmaları 10 da
kika ile tahdidettiniz. Tahtakılıç'm istisnaen 10 
dakikadan fazla konuşmasını teklif eden varsa 
o zaman bunu oylarınıza sunacağım. 

8 E Y F Î ÖZTÜRıK (Eskişehir) — 10 daki
kadan fazla konuşmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç'm 10 dakika
dan fazla konuşmasını teklif ediyorlar. Kaoul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurunuz efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, merak etmeyiniz konuşmamı 
kısa keseceğim, bu müsamahanızı kötüye kullan-
mıyacağım. Anlaşıldı ki, fikirlerimizi izah et
meye vakit olmuyor. Parlâmentonun yanlış te
sis edilen ananeleri, ki bu parti sözcüleri dava
sıdır, sen bunu bana dedin, ben bunu dedim; 
ondan sonra bize vakit kalmıyor. Size şu haki
kati haber veriyorum. Bu Parlâmentonun üzerin
de durması lâzınngelen bir hastalık da parti fik
ri ile, asıl milletin mümessili olan ve yemini yal
nız millete müteveccih olan milletvekillerinin 
söz haklarına imkân vermemek yolunda bir anane 
tesis etımiş olmaktır. (Sağdan bravo sesleri) 

ıMuihterem arkadaşlarım; şimdi müsaade eder
seniz, Hükümet programına geliyorum. Hükü-
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met programı arkadaşlarım, üşenmeden 1946 yı-
lındaniberi kurulan hükümetlerin hepsinin prog
ramını tetkik ettim, özetledim; hepsi edebiyat
tan ibaret. Bu Hükümet ne söyledi ise 1947 de 
kurulan Hasan Saka Hükümeti de aynı şeyleri 
söylemiştir: «Programlı çalışacağız, bütün ikti
sadi güçlerimizi yatırımlara vereceğiz...» Ondan 
sonra gelen Hasan Saika kabinesi; «mesken dâ
vasını halledeceğiz, gecekondu dâvasını hallede
ceğiz» demiştir. 

Arkadaşlar; görüyorsunuz ki, problemlerimi
ze radikal ve ilmî olarak el koymuyoruz. Bakı
nız size bugün açıkça soyuyorum; Köy Bakan
lığı ne yapacaktır? Bunu eğer Türkiye'de bilen 
varsa gelsin karşıma. Sayın Başbakan bunu 
gayet güzel izah ettiler, «canım, adı var ya» de
diler. Arkadşalar, Üç. Hükümet programını yan 
yana getirdim, birincisinde dört defa köyden 
ve köylüden bahsediliyor, ikincisinde iki defa 
kölüden, üçüncü programda ise, 26 yerde köy 
ve köylüden bahsedilmektedir. Köy ve köylüden 
bahsedilmekle köylü dâvası halledilmez. Bir 
kongre toplanacaktı, köy kongresi, hepimiz da
vetiye aldık. Beklesinler, hiç olmazsa o kongre 
toplansın, fikirler tebellür etsin, ilim adamları 
söz söylesin, bu Bakanlığın fonksiyonunun ne 
olacağı belli olsun. Evvelâ sizin hatırınıza şu 
geliyorsa; köyün kaderiyle doğmuş olan muh
tar ve ihtiyar heyeti müessesesinden başka bir 
müessese icat edecekseniz bu iş yürümez. Mazi
deki «su başı» tecrübesini sizlere hatırlatırım. 
idare taksimatının otorite ve imkânlarını geniş
letmek suretiyle köyde hakikaten valinin, kay
makamın aşklı, şevkli bir şekilde çalışmasını 
sağlamak istiyorsanız ve köyde bu şekilde bir-
şey yapacağım zannediyorsanız, köyde hiçbir 
şey yapamazsınız. Köyün yegâne dostu olan 
öğretmenden başka şahsiyete istinadeden bir şey 
yapmak istiyorsanız yine köyde hiçbir şey ya
pamazsınız. 

O halde bu Köy işleri Bakanlığı ne yapacak? 
Meçhul!... Teşkilât kanunu sonradan gelecek... 

Arkadaşlar, Başbakana bu salâhiyet veril
miş. Fakat, Başbakan günün şartlarını düşüne
rek ve biı- kongre tertibedilmiş olması düşünüle
rek Köy Bakanlığını teşkil etmekte 3 gün geç 
kalabilirdi. Bu zaman zarfında köyde hiçbir 
şey değişmezdi. 

Arkadşalar, iç ve dış politika hakkında ver
diğim takrirde, köyün teşkilâtlanmasından bah-
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settim. Köy diye bir vakıa var, köylü diye bir I 
vakıa var. Fakat bunlar kırk bin ünitede kaderle
rini yaşıyan ve ne yapmak lâzımıgeldiği meç
hul olan insanlardır. Köylü diye teşkilâtlan
mış, meseleleri tasnif edilmiş bir varlık yoktur. 
Ben imar ve îskân Bakanlığının Toprak İmar 
Müdürünün bir makalesini okudum. Yeni iki 
köy teşkil etmek için, zannederim birisi Kâzım 
Özalp kazasında, biri de Van'ın bir kazasında, 
dört milyon lira tahsisat 1964 senesine konmuş. 

İkincisi; anketler, envanterler yapılmakta, 
daha 300 köyün anketi yapılmış, henüz anket
ler dillendirilmemiş, köy mevzuunun realiteleri 
üzerinde durulmuş değil. Ben 1947 senesinde 
Millet Meclisi kürsüsünden demiştim ki ; «Köye 
tahsildarla, jandarmadan başka hiçbir kuvvet 
göndermediniz. Onlar da aldılar, bir şey verme
diler. Şimdi, köye Bakanlık yapıyoruz; ama, bu 
Bakanlığının masrafının ağırlığı yine köyün üs
tünden çıkacaktır. Bu Bakanlığın fonksiyonu bel- I 
li diğel, rolü belli değil ne iş yapacağı belli değil I 
böyle devam ediyor. 

Gelelim şu Enerji Bakanlığına; arkadaşlar 
'Türkiye'nin iki problemi vardır; elemanı az, im
kânı az. Elemanı az, imkâna az olan 'memleket
lerde yeni teşkilâtlar kurulmaz, koordine çalış
maları şartı halledilir. Halbuki bizdeki bakan
lar personel gibi çalışırlar. Birbiriyle koordi
nasyon yapamazlar. Sanayi Bakanlığının içe
risindeki Enerji Dairesini idare eden mühendis
lerden mühendis mi icat edeceğiz, Allah gökten 
mühendis mi gönderecek? Tortum Şelâlesini 
1961 senesinde iki elektrikçi teknisiyen idare 
ediyordu. Ne yapacak bu Enerji Bakanlığı? 
Klişeler basılacak, teşkilât yapılacak, müste
şarlar tâyin edilecek. Kimin vasıtasiyle vilâyet
lerde iş görecek? Türk il idaresinde valinin 
yanında şube müdürü olmıyan teşkilâtın Ibu 
memlekette muvaffak olduğu görülmemiştir. 
Onun için Türkiyenin sosyal ve idari hayatında 
yeni bir teşkilât kurarken, Sayın Başbakan 
bunu benden çok daha iyi (bilirler, bunun üze
rinde çok düşünmesi lâzımdır. Balkan olan ar
kadaşlarımın şeref ve onurlarını şimdiden te
min ediyorum, kendileri hakkında hiçlbir sözüm 
yoktur. Türkiye'de Mebus seçilme şartını haiz 
olan her vatanda? Bakan olabilir. Milletvekil
leri evleviyetle olur, Onun için şu yeni bakan
lıklar ihdası tecrübesinden vazgeçelim. Hele 
biı? kültür bakanlığı havadisi vardı. Bereket | 
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versinki o gelmedi. Kültür Bakanlığı yapacak
sınız da ne yapacaksınız? Yine öğretmene gi
deceksiniz. Hani şu bizim köyde yalnız başına 
bütün vazifeleri üzerine verdiğimiz öğretmene. 
O öğretmen ne yapacak? Bir gün kültür ba
kanlığının memuru olacak, bir -gün Millî Eğitim 
Bakanlığının memuru olacak. Bunlara ne ha
cet arkadaşlar. Halk eğitimimiz ona istinade-
der, nüfus sayımımız ona istinadeder, köy he
yeti âzalığımız ona istinadeder. Bu kültür ba
kanlığı dâvasını akla getirmiyelim. Ben size 
sert bir misal vereyim. Bizim, Avrupada kül
tür müfettişlerimiz vardır. Bu müfettişlerin 
fonksiyonu kültür temsilciliği, ateşeliği değil
dir. Bunlar talebe kovalarlar. Çünkü ibizkn va
ziyetimiz şu; hariçte insan okutmaya mecburuz. 

İmkânsız dar. Meselâ Almanya'daki talebe 
müfettişimiz 1 700 talebenin iyi yetişmesi şart
larından mesuldür. Kültür ataşeliği tabirini biz 
2 nci Dünya Harbinin şartları içerisinde onla
ra vermişiz. Demek ki, arkadaşlarım, böyle 
yeni teşkilâtlar kurmakla memlekette ıslâhat 
yapılacağı fikri beyhudedir. Bir umum müdür
lük halinde iken, İmar - İskân Bakanlığına vü
cut verildi. Fakat Ibiz arkadaşlar, değil orman
da yaşıyan köylünün başka yerde münasip yer
de iskânı, daha, hariçten gelen göçmenlerimi
ze doğru dürüst bir iskân sistemi tatbik ede
medik. Şu halde, sabahtan akşama bakanlık ku
rulmakla bu memlekette işlerin yürütüleceğini 
sanıyorsak, bunda aldanıyoruz. 

Bu bahsi kısa olarak geçtikten sonra, mü
saade ederseniz, ehemmiyetli gördüğüm bir nok
taya daha temas edeceğim. Arkadaşlar, size bir 
gerçeği haber vereyim: Partilerin programla
rını Okuyunuz; ben hepsinin orman mevzuu ile 
ilgili maddelerini okudum, ya yön edebiyatla 
başlıyor, ya ters edebiyatla.. Meselâ, «Ormansız 
bir memleket bozkırdır.» «Orman bir milletin 
servetidir.» Edebiyat haricinde dişe dokunur 
bir tedbir göremedim. Nitekim bu programda 
da: «Ormanla insan münasebetini idare edece
ğiz..» Eş mâna. Bu felsefi tabir arkadaşlar. 
Felsefi bu tabir felsefi.. Ne yapacaksınız meç
hul. Onun için sizden rica ediyorum, artık 
programları değiştiriniz. Meselâ bu programda 
enerji santralından, reaktörlerden bilmem no 
yapılacakmış.. Arkadaşlar, dünyada bu işler 
yapılmış ve biz bu işleri yapmada geç kalmı
şız. Kurduğumuz bir teşkilâtın elinde dokuman 
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var; Avrupa'nın çalışmaları var, l)i/. onlara 
yetişmek zorundayız. O halde 'bunları progra
ma yazmak, geçirmek suretiyle program say
falarını kabartmaya lüzum yok. 

Şu halde arkadaşlar, görüyoruz ki, bu 
program ayakta olan meselelerin nasıl halledi
leceğin gösteren bir program değil, mazide alı
şıldığı gibi; meselâ size Anayasadan bir mad
de göstereyim, kooperatifçiliği esas tutan mad
de. Üç programa da Ibaktım; «kooperatifçiliği 
bilmem ne yapacağız, kooperatifçiliği..» ne ya
pacaksınız kooperatifçiliği?.. Tarım satış koope
ratifleri teessüs etmedi; Ziraat Bankasının ba
şında bir felâket olarak duruyor, bir zarar 
müessesesi olarak duruyor. Tarım Kredi Koope
ratiflerini besi ivemiyoruz, Ziraat Bankasının 
yatırım sermayesini artıramıyoruz. Öteki koope
ratifler; hatır kooperatifi kurmazsak mesken 
dâvasında bir şey halledilmiyor. Hangi mese
leyi ne «liretle halledeceksiniz de Türkiye'de 
kooperatifçiliği yürüteceksiniz? Bundan geçtik, 
bugün reformdan bahsedilirken, Hükümet adı
na Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü «istihsa
li kooperatiflcştireceğiz, falan» dedi. Arkadaş
lar, artık ezberden konuşmak huyundan vaz
geçelim. Ben size acı bir gerçeği söyliyeyim: 
Bana Yozgat valisi «Deli galip» diye anılan 
bir adam dedi ki, «Ahmet, Ahmet, Türk köy
lüsünü tanımıyoruz. Münevverler zannederler 
ki, Türk köylüsü çocuğunu nüfusa küçük yaz
dı rıyor,askerden kaçırıyor; böyle değildir. 
Çocuk esnanmda giderse, YemenVle .13 sene, Tc-
meşvar'da, 8 sene, Kafkaslar'a gidenden haber 
yok; çocuğu "alıyor, evlendiriyor, «ey gaziler» 
türküsüyle harbe gönderiyor. Türk köylüsü 
Türk Devletinin hatasını tashih etmek sure
tiyle Ibu millet cıyakta kalmıştır,», dedi. Bu sözü 
dinlediğim zaman epey düşündüm, üzerinde 
dikkatle durdum. Hakikaten hakikat payı var. 
Sosyologların tetkik etmesi lâzım; ne derece 
hakikat payı var, ne dereceye kadar alışkanlık 
haline gelmiştir. Aııra, Türk köyü realiteleri 
üzerine ezberden bakarak, «Biz Köy Bakan-
lını kurduk, işte bu köy çalışmalarını derliye-
ceğiz, toplıyacağız...|» Arkadaşlar, köy börosu-
nu valiler kurmuştur, köy kâtipleri ihdas edil
miştir, lağvedilmiştir. Dahiliye Vekâletinde bir 
köy bürosu vardır f alton; ama, köy hâlâ şudur : 
Milyonerlerin oturduğu mahallede mektep yapı
lır, Devlet bu mektebi yapar, kanun böyledir, 

köye mektep yapmak lâzımgeldi mi, malzeme
sini tetkik et, işini, demirlerini hazırla, kerpiç 
kes, taş taşı... (O. H. P. sıralarından gürültü
ler, ne alâkası var, sesleri.) 

O halde arkadaşlar, biz köy gerçeği üzerine, 
sosyal adalet prensipleri üzerine evvelâ bir 
eğilelim, ilmî etütleri yaptıralım sonra bakanlık 
teşkil edelim. 

Arkadaşlar, bugün Sayın Neriman Ağtooğlu 
bu takriri vermemiş olsa idi Hükümet prog
ramı üzerinde iki gün münakaşa edilebilirdi, 
sizlere bu gerçekleri birer birer arz edecektim. 
(Gürültüler.) 

Artık program üzerinde bu şekilde görüşler
den vazgeçelim. 

Bakınız arkadaşlar. Enerji Bakanlığı üzerin
de ti e aynı şekilde durmak gerekir. Programa 
baktım; «Enerji kaynakları üzerinde ehemmi
yetle duracağız.» deniyor. Bundan da bir Enerji 
Bakanlığı doğuyor. Çünkü Başbakan diyor ki, 
«Adından belli Bakanlığın ne iş yapacağı.» 
Onun için bu program 20 nci asır Hükümet te
lâkkisine göre, buhrana sebebolan müessese
leri ortadan kaldıran, dertleri halleden ve bu
nun yolunu gösteren, ayakta olan sosyal ve 
ekonomik meselelerin çözümü yolunu gösteren 
bir program değil, alışagelinmiş siyasi edebi
yatın bir örneğidir; program olarak bir de
ğeri yoktur. 

Diğer taraftan. Anayasanın üçüncü yılında 
azınlık Hükümetini kurmaya mecbur bırîîkıl-
mtok memleket için hatalıdır. Sayın İnönü'den 
rica ediyorum ; kürsüye çıksın, itimat oyunu 
istesin veren versin, vermiyen vermesin; şu 
ümidi millet kürüsüsünden dünyaya ilân 'et
sin, millet de duysun. «Bu olmazsa memleke
tin menfaatine olanı yapmazı» desin. Teşvikçi 
olur. Girer, girmez; fakat «yaparız» derse 
İnönü, nasıl şimdi azınlık Hükümetini kurmaya 
çalışıyorsa çoğunluk Hükümetini kolaylıkla ba
sarız. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri, Hükümetin 
programını kemali dikkatle, ciddiyetle tetkik 
ettim. Muhtevası itibariyle 1 nci, 2 nci Koalis
yon Hükümetlerinin programlarından farksız
dır. Ancak bu defa tarım ve toprak reformu, 
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köylünün toplu olarak kalkındırılması, vergi re
formunda eksik kalan kısımların sosyal adalet 
çerçevesinde plânın tam finansmanını sağlıya- | 
eak ölçüde tamamlanması, âmme hizmetlerinde 
gerekli ıslahatın bir an önce yapılması gibi hu
suslara özel bir önem ve ivedilik verilmesi, bu
na paralel olarak bir Köy bir de Enerji Bakan
lığının ihdası, kendi deyişlerine göre bu suretle 
Reform Kabinesi hüviyetini taşımasiyle evvelki 
Hükümetlerin programlarına nazaran farklı bir 
mahiyet arz etmektedir. Ayrıca, Hükümet de
mokratik düzene bağlılığından, kurulması ile de 
bir demokrasi imtihanını muvaffakiyetle kazan
dığından bahsederek demokratik düzen içinde 
sosyal adalete uygun % 7 süratle plânlı kalkın
mayı tahakkuk ettirmek azminde olduğunu, 
Meclisin ve halkın kendisine destek olacağına 
inandığını ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; hürriyet ve demokra
si rejimine 150 senelik bir mücadele neticesinde 
ulaşmış bulunmaktayız. Millet olarak demokra
si rejiminin haysiyet ve şerefimizin, maddi ve 
mânevi yükselmemizin, esaret ve kölelikten uzak 
olarak yaşamamızın, hayat ve bekamızın bir 
teminatı olduğuna inanmış bulunmaktayız. Bu 
sebeple refahımızdan, hattâ icabederse ekmeği
mizden fedakârlık ederiz; demokratik rejimden 
asla feragat edemeyiz. (Bravo sesleri.) 

Demokratik rejim fevkalbeşer insanların, da
hilerin idare ettiği bir rejim değildir. Tam ter
sine halkın seçtiği dürüst, orta kabiliyetteki 
kimselere idare etmek imkânını bahşeden bir 
rejimdir. Bu itibarla eğer halkın seçtiği orta 
kabiliyetteki fakat dürüst kimseler korkusuzca 
bu idarede vazife almaktan çekinmezlerse bun
ların başa geçmesinden de nizamın bozulacağın
dan. endişe duyulmazsa, demokratik rejim sıh
hatlidir tam ve kâmildir. Binaenaleyh, memle
ketimizde de demokrasi rejiminde erişilen mu
vaffakiyet merhalelerini bu kıstaslara göre ölç
mek lâzımdır. Demokrasi halk tarafından halk 
için halk Hükümetidir. Kurulan Hükümetler 
geniş çapta halk kütlelerinin itimadını almak 
mecburiyetindedirler. Bu suretledir ki, tahmil 
ettikleri mükellefiyetler halk tarafından benim
senir ve seve seve yerine getirilir. Hükümet ku
rulurken bu fikre yer vermediği anlaşılmakta
dır. 

Şerefli memleket hizmetinde kendisinden 
başkalarını hesaba katmıyan; veya siyasi parti J 
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olarak mahvolma pahasına Hükümet kurmak 
için samimî olarak uzatılan eli reddeden bir si
yasi teşekkülün Hükümeti (Kıbrıs meselesi dış 
tehlikeler hariç) ilânilıaye plâtonik olarak diğer 
siyasi teşekküller tarafından destekleneceğine 
inanmak realiteye aykırıdır. 

Muhterem arka d a şl ar, 
Bozulan siyasi muvazeneyi kurmak içte ve 

dışta beliren güçlükleri yenmek, rejimi teminata 
kavuşturmak hususunda particilik fikrinden âza
mi fedakârlık yaparak her iki büyük siyasi te
şekkülün bir Hükümet kurmaları beklenirdi. 
Fakat, her iki tarafta da particilik fikri galip 
geldiğinden buna yanaşmadılar. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mahallî idarelere ait seçim kanun tasarıları 

Mecliste müzakere edilirken şimdiki Hükümeti 
iş başına getiren siyasi teşekkülün sözcüleri be
lediye il genel meclisi gibi dar seçim çevresi
ne dayanan ekseriyet usulünün bütün mahsur
larını varit olmadığı bir halde nispî usulün mü
dafaasını yapmışlardı. Ezcümle nispî seçimin 
27 Mayısın bir ilkesi olduğunun nispî seçimle 
biribirine zıt kanaat besliyen siyasi teşekkülle
rin memleket hizmetinde bir araya gelip sulh 
içinde birlikte çalışacaklarını particilik dolayı-
siyle vâki ayrılığın bertaraf edileceğini ifade et
mişlerdi. O gün bu fikri müdafaa edenler bu 
Hükümetin kurulmasında bu fikri unutmuş gö
rünmektedirler. Gerçekten 27 Mayıs îhtilâlinin 
idealitesi particilik dolayısiyle beliren kardeş 
kavgasının önüne set çekmek, demokratik reji
mi kayıtsız, şartsız bütün teminat ve müessele-
riyle kurmaya matuf hareketlerdir. Bu idealite, 
bu fikir 30 milyon halkımız tarafından benim
senmiştir. Yoksa, bâzı lüzumsuz münakaşaları. 
önlemekten başka bir şeye yaramıyan bir bakı
ma da basın hürriyetini tahdideden Türk Ceza 
Kanununun 146 ncı maddesine rağmen mükerrer 
müeyyide mahiyetinde ceza tekniğine aykırı 
tedbirler kanununun saydığı hususlar 27 Mayı
sın idealitesi değildir. Şayet Tedbirler Kanunu
nun saydığı hususlar 27 Mayısın idealitesi olarak 
kabul edilirse, bu takdirde 27 Mayısın ideali
tesi dar kalıplara sokulup maddesi mânasına 
hâkim kılınarak boğulmuş vaziyete getirilmiş 
olur. 27 Mayıs kanunla gelmediğine göre ka
nunla himayesi de düşünülemez. Hükümetin te
şekkül tarzı 27 Mayısın, kendi beyanlarına naza-
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ran idealitesine de aykırıdır. Bu bakımdan da 
birinci, ikinci Koalisyon Hükümetlerine nazaran 
demokratik rejim imtihanında muvaffakiyet ka
zanamamıştır. 

Plânlı kalkınma fikrinin mühim bir ekseri
yet tarafından benimsendiği doğrudur. Fakat 
plânın muhtevasının ana hatlarının her kes tara
fından bilinip anlaşıldığı fikri varit değildir. 
Zira, Beş Yıllık Plân ikibin mütehassıs eleman 
tarafından meydana getirilmiş sistematik bir 
eserdir. Eserin hazırlanırken aleni olarak neden 
ve niçinleri âmme efkârının önünde izah edilme
miştir. Meydana getirilmesi tam bir gizlilik için
de cereyan etmiş, aleniyete intikal ettirilme
miştir. Bu suretle meydana getirilen bir eser 
üzerinde Meclisteki müzakerelere dayanarak o 
müddet zarfında isabetli, müspet veya menfi 
mütalâa yürütmek iktisat ve maliye sahasında 
mâruf bir profesör için dahi mümkün olamıya-
cağı kanaatindeyim. 

Bu itibarla Plânın Parlâmento Heyetinin bü
tün azaları tarafından pürüzsüz bilinmesi varit 
değildir. Parlâmento azal arınca de bilinmeyince 
halka benimsetilmesi çok zordur. Muayyen bir 
siyasi teşekkül plânın müellifi olduğunu 
iddia eder, diğer siyasi teşekküllere havale 
kılmaz veya plâna karşı göstermeye ça
lışırsa plânın 'benimsetilmesi daha da güç
leşir. Hâlbuki bir ecnebi mütehassıs plânın 
muvaffak olmasını ancak halkın gönülden des
teklemesine bağlı olduğunu ifade etmişti. Hü
kümetin teşekkül tarzı bu fikre de yer verme
miştir. Sosyal adalet mefhumu, gerek plânda, 
gerekse bu Hükümetin programında terim (ıstı
lah) olarak içlem 've 'kaplamı (tazammun ve 
şümulü) açık olarak ifade edilmemiştir. 

Bu hal, çeşitli zihniyet sahiplerince kendi 
maksatlarına uygun tefsir yapmalarına sebebol-
mııştur. 

îlmî mânada sosyal adalet, hiçbir geliri ol-
mıyanla geliri ancak canını tende tutabilecek 
derecede olandan vergi almamak; gelirleri çok 
olanlardan, şahsi ailevi durumları, masrafları 
nazara alınarak, gelir mesnetlerini öldürmeden 
çolk vergi almaktır. Bu suretle alman vergiler
le âmme hizmetleri yapılır, iş sahaları açılır, 
fakir kimseler çalışırlar aynı zamanda âmme 
hizmetlerinden istifade ederler. İktisadi hayat
larını emniyet altına almak için sigorta olurlar. 
Bu suretle insan haysiyet ve şerefine yakışır 
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'bir şekilde hayatlarını idame ettirirler. Sos
yal adalet budur. Halbuki T. Ceza Kanunu
nun 141, 142 nci maddeleri meriyette olmasına 
rağmen sosyalizm nikahı altında komünizm 
propagandası yapanlar, sosyal adaleti iktisadi 
müsavat mânasına almaktadırlar. Kollektivizmi 
müdafaa etmektedirler. İktisadi müsavat dün
yada bugüne kadar mümkün olmamıştır. Bu 
fikrin şampiyonluğunu yapan Rusya'da iktisa
di müsavat yoktur. 

Kanunların tatbiki bakımından istismarların 
önüne geçmek için Hükümetin bizleri vuzuha 
kavuşturması ve hal çaresi göstermesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Sayın Diler, vaktiniz dolmak 
üzere, bir dakikanız kaldı, toparlayınız. 

NİHAT DÎLER (Devamla) — Konuşmamın 
devamını oylayın efendim. 

BAŞKAN — Her hatibin on dakikadan fazla 
konuşabilmesi için oya müracaat edersek, ka
rarı geri almak lâzım. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Yazılı ve maz
but konuşuyorum, bitmek üzeredir, lütfen oy
layın efendim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, toparlayınız 
Sayın Diler. (Sağdan konuşsun sesleri) Teklif 
eden var mı efendim?... (Sağdan teklif ediyo
rum, oylayın sesleri) Sayın Diler'in on dakika
dan fazla konuşmasını kabul edenler lütfen 
işaret buyursun... Kabul otm iyeni er... Kaibul 
edilmiştir. Devam edin efendim. 

'NİHAT DÎUER (Devamla) — Sosyal ada
letin ıgeri kalmış bölgelere de teşmil edileceği 
ifade edilmektedir. Bunu memnuniyetle karşıla
rım. Ancak, Erzurum'un Karayazı, Tekman, Çat 
kazalarında ve İspir'in Hunut nahiyesinde yaşı-
yan halik ve memurlar yolsuzluktan dolayı tabia
tın bir esiri olarak kalmaktadırlar. Yatırımların 
seçim endişesine göre değil ilmî kıstas ve esasla
ra göre yapılmasını temenni ederim. 

İç finansmanı temin etmek için vergilerin 
matrahının şümulünü genişletmek, yeniden ver
giler ihdas etmek, Meclis dâhilinde birlik ve 
beraberlikle olacak bir mevzudur. Hükümetin 
teşkil tarzı itibariyle yukardan heri arz ettiğim 
sebeplerle malî meselelerin psikolojik tarafına 
da ehemmiyet vermediği anlaşılmaktadır. 

İdari reform: 'Hükümetin idari reform fik
rini memnuniyetle karşılarım. 
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Halk, Devlet mekanizmasının rasyonel ve 

âdil kıstas ve esaslara göre çalıştığına inanın a-
ımaktadır. Âmme hizmetlerinin ifa şeklinden 
mağdur, mustarip, şikâyetçidir. Mekanizmadaki 
memurlar, öğretmenler geçim zorluğu içinde 
bulunmaktadırlar. Hallerinden memnun değil
dirler. Bu hal ise adam değil, adama iş bulmak 
fikrinden neşet etmektedir. (Büyük iddialarla 
kurulmuş Köy ve Enerji Bakanlıkları da kor
karım ki, bürokrasi hastalığının malûlü olsun
lar, mevcut kamburlara kambur eklesinler. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi, içtimai ham
leler yapmak için sağlam bir Devlet mekaniz
masına ihtiyaç vardır. Kuraklık sebebi ile Doğu 
iAnadolunun bir kısım çiftçi ailelerine yapılan 
'buğday yardımında, muhtaeolanlara ya hiç buğ
day verilmemiş veya verilen buğday kredili ola
rak verilmiştir. Hibe olarak verilen buğdaylar 
muhtaç ve müstahak olmıyanlara verilmiştir. 

Hibe olarak verilen buğdayları lâyık olanlara 
tevzi edomiyen bir Devlet teşkilâtı büyük ham
lelerin yapılmasına tahammül edebilir mi? Dev
let personel rejiminin tesisi için (gerekli perso
nel kanunu vadedildiği gibi çıkarılmasını mem
nuniyetle karşılarım. 

Toprak reformu : 
İktisadi, içtimai hamleler yapmak istiyen her 

topluluk en başta toprak hukukunu değişmez, 
sağlam, pürüızsüiz esaslara bağlamak mecburiye
tindedir. Zira; toprak, hayatın, istihsalin en 
mühim unsurlarındandır. Temel dâva ve mesele 
halinde görünen bütün dâva ve meselelerin esa
sı toprak dâvasına dayanmaktadır. Hassaten 
memleketimizin hiçhir dâıvâ ve meselesi yoktur 
ki, toprakla ilgili olmasın, orada .düğümlenip 
kalmasın. Bu sebeple memleket olarak toprak 
hukukunu sağlam değişmez esaslara bağladığı
mız ğün, dinmiyeeekmiş gibi görünen ıstırapla
rımız dinecek, çözültmiiyecek zannedilen mesele
lerimiz kolayca çözülecektir. Toprak reformu 
için sağlam bir kadastro lâzımdır. Kadastro yap
mak sosyal Devletin aslî vazifelerindendir. Me
deni Kanun iktisadi sahada ziraat mensuplarına 
banka kredilerine ihtiyaç göstermeden ihtiyaçla
rını karşılıyan hükümler vazetmiştir. Fakat, 
iMedeni Kanunun bu hükümleri kadastrosuzluk 
yüzünden Ölü kalmıştır. 

4753 sayılı Kanun gereğince faaliyete geçen 
'Toprak Tevzi Komisyonları hak ve 'hukuk esas-

2 . 1 . 1964 O : 2 
larına göre çalışmamaktadırlar. Her hangi bir 
köye 'girdiklerinde,-, muhtaç bir çiftçinin uzun 
bir müddet elinde bulundurmalkla üzerinde mâ
nevi bir irtibat kurduğu tarlasını elinden alıp 
diğer bir şahsa veya tapulu bir araziyi sahibi
nin elinden alarak başka bir şahsa vermektedir
ler. Bu hal vatandaşları fiilî bir mücadeleye 
sevk etmekte, katil hâdiselerine sehebolmakta, 
mücadele edenlerden birinin hapisaneye, diğeri
nin mezara gitmesini intacetmektedir. Meşru 
yollardan hakkını arıyanlar ise ellerine, avuçla
rına geçirdikleri paraları, çoluk çocuklarının 
nafakalarını keserek dâvıavekillerine, avukatlara 
ödemekte, tarlada çalışmakla ıgeçirmeleri lâzmı-
gelen saatlerini mahkeme koridorlarında geçir
mektedirler. Bir netice elde edemeyip büsbütün 
perişan bir hale gelince, köylerini terk edip 
şehirlere akın etmektedir]er. Masa başında otu
rup Devleti idare edenler öyle zannediyorlar 
ki, her şehre akın eden köylü topraksızlıktan 
şehre kaçmaktadır.. Halbuki, hadızatında elin
de •bulundurduğu toprağı emin olarak çalıştı-
ramadığmdan, bunun mülkiyeti üzerinde yapı
lan mücadeleden huzursuz olarak bırakıp kaç
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu duruma son ver
mek lâzımdır. Bunun için toprağın kadastro
sunun yapılması lâzımdır. Ferdin, Hazinenin, 
ormanın arazilerinin ayrılması da ancak bu 
suretle mümkün olur. Toprak reformunun ilk 
ve en mühim merhalesi süratli kadastro yap
makla mümkündür. İkinci merhalesi, ilmî kıs
taslara göre toprağı sınıflandırmak, her sınıf 
toprağa göre modern âlet ve vasıtaların kul la
nı lalbileceği işletme büyüklüklerini feshi t et
mektir. Bundan sonra, üçüncü kademe olarak, 
dağıtma ve birleştirme işlemine başvurmak 
lâzımdır. Bütün bu merhaleler katedilmedcn 
toprak reformunu mevziî olarak getirmek hem 
hukukun umumi esaslarına ve hem de memle
ketin umumi menfaatlerine ve Anayasanın 
38 nei maddesinde derpiş edilen hükümleri
ne aykırı olur. 

Aksi halde, cemiyetimizin temeline bir di
namit koymuşçasma fiilî bir anarşi meydana 
gelir. İstihsal daha da düşer, o zaman bugün
kü nizama ve bugünkü duruma hasret çekilir. 
Ne demokrasiden, ne de adaletten, ne de sos
yal adaletten bahsedilebilir. Sosyalizm nı'ka-
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'bı altında komünizm propagandası yapanlar 
gayelerine erişir ve seslerini yükselterek «gö
rüyorsunuz ya topraklar hususi şahısların el
lerinde kalınca iyi işletil memektedir. Bu iti
barla, kollektif hale sokulsun» diyeceklerdir. 
Hükümet, bu hususta acık rejimin icaplarına 
göre toprak reformuna ne suretle gidecektir? 
Kadastro yapılmadan mı, mevzii yerlerden mi 
gidecektir. Bu hal siyasi maksatlar için kulla
nılmasına sebep olmaz mı? Nihayet hukukun 
umimilik prensibine Anayasanın 38 nci madde
sine aykırı olmıyacak mı? Bu hususta Hükümet 
bizleri tenvir ederse minnettar oluruz. 

Diyanet işleri: 
Demokrasi, ahlâk ve fazilet rejimidir. Siya

sette haktan ve hakikatten fedakârlık etmeden, 
memleket meselelerini isabetli şekilde hallet
mek, isabetli tedbirler almak sanatıdır. Bugün 
memleketimizde böyle bir demokrasi, böyle bir 
siyaset hüküm sürmüyorsa bunun sebeplerini 
maddi ve iktisadi sebeplerde aramak yanlış
tır. Bunun sebebi bence mânevidir, ahlâkidir. 
Demokrasi rejimi, karşılıklı hak ve salâhiyet
ler, mükellefiyetler ve mesuliyetler ist iyen 
bir rejimdir. Bu rejimin mükemmel bir şekil
de işliyebilmesi için her ferdin vazife ve me
suliyet duygulariyle meşbu olması lâzımdır. 
Vazife ve mesuliyet duygularının kökü de fert
lerin vicdanlarında yatmaktadır. Üstün bir vic
dan sahibi olmak, ancak kaynağı din olan ah
lâk terbiyesiyle mümkündür. îşte bu vazifeyi 
deruhde eden Diyanet İşleri Teşkilâtının mü
kemmel çalışması sadedinde, burada vazife alan 
din adamlarının imkânlarının düzeltilmesi yo
lunda programda bir kayda raslanmamakta-
dır. Yalnız, Diyanet İşleri Teşkilâtı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının Mec
lise sevk edileceğinden bassedilmektedir. Kıb
rıs hâdisesi de 'göstermiştir ki, millet olarak bir
birimizi her ıgünden daha ıçok sevmek mec
buriyetindeyiz. Sevmek, karşılıklı menfaat te
mini suretiyle değil, karşılıklı fedakârlığı yap
makla mümkün olur. Hakiki sevmek ve ahlâki 
hareket, feragat ve fedakârlığı kendi düşman
larına bile şâmil kılma yolunda sarf edilen bir 
gayretle mümkündür. Bu duyguyu telkin eden 
maddi menfaatler ve ölçüler değildir. Bu iti
barla, din ve alhlâk eğitimine de yer verilmesi 
lâzımdır. Bir ve beraber olarak güçlükleri yen
mek karşılıklı fedakârlıklarla olabilir. Bütün 
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bu sebeplerden ihtiyaca cevap verecek Diya
net İşleri Teşkilâtı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısını Meclise süratli ola
rak şevkinden başka, Anayasanın 19 ncu madde
sinin hudutları içinde ilkokuldan üniversiteye 
kadar din ve ahlâk terbiyesine yer verilmesi
ni temenni ederim. 

Dış politika ve Kıbrıs meselesi : 
Kıbrıs meselesinde Hükümetin enerjik ve 

isabetli ımüdahalesmi takdir ve şükranla! kay -
dederim. Bu hususta Hükümete yardımcı olmak 
millî bir vazifedir. Atatürk'ün «Yurtta sulh, ci
handa sulh» parolasına sadıkız. Kıbrıs mesele
sinde de buna sadık kalmakla beraber Rumla
rın soydaşlarımıza, dinkard eşlerimize reva gör-' 
dükleri vahşiyane, hunhar mezalimi Devletler 
Hukuku ile bağdaştırmamıza imkân yoktur. 
Bu hal, Devletler Hukukunun ademimevcu-
diyetinin bir neticesi olan siyasi muvazenesinin 
bir tezahürüdür. 

Bu durum karşısında bir taraftan Birleşmiş 
Milletlerde soydaşlarımızın, dinkardeşlerimizin 
hukukunu gereği gibi arai'ken, diğer taraftan 
da bir Divan Edebiyatı şairimizin dediği gibi 
«Hazır ol cenge, eğer istersen sul'hü salâh» ted
birini elden bırakmamaımız lâzımdır. 

Bütün bu tenkid ve temennilerden sonra ye
ni yılın yeni kabinesine başta Sayın Başbaka
na, sonra da ıgemç, dinamik, olgun balkanlarına 
hayırlı ınıuvaiffakıyetler temenni eder, beni din
lemek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı hepi
nize ayrı ayrı teşekkür eder, 'hürmetlerimi arz 
ederim. (Alkışlar) 

İLYAS KILIÇ ('Samsun) — Usıil hakkında 
söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Ne usulü 'hakkında, .efendim? 
İLYAS KILIÇ ('Samsun) — Müzakerelerin 

devamı hakkında. 
iBAŞKAN — Müzakerelerin devamı hakkın

da söz veremem, efendim. Müzakerelerin idare
si hakkında Meclisin reyi ile Ihareket edilmiş
tir. Bu itibarla size söz veremem. 

Arkadaşlar konuşmaların 5 dakikaya indi
rilmesi hakkında bir takrir geldi. Şimdi bu tak
riri okutacağım. Yalnız Yüce Meclisten istir
hamım; kalbul edilen takrirlerin aleyhine ısrar 
halinde arkadaşların daha fazla konuşmaları
na imkân verilmemesi lâzırragelir, Aksi takdir-
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do, Yüce M edişin kararı tatJbik mevkiinde •bulu
namıyor. 

Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Konuşmaların 5 dakikaya indirilmesi, fakat 

süz alanların ık onulmaların a imkân verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Hilmi. Aydınoor 

İLYAS KİLİÇ (Samsun) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN --'Takrir ' hakkında mı? Buyurun. 
iLYAS KILIÇ (Samsun) —Muhterem arka

daşlar, üzerinden yirmi dakika geçmeden. Bü
yük Meclisin alınış olduğu bir kararı değiş
tirme zımnında, Sayın Başkanın Büyük Meclisi 
emrivakilerle karşı karşıya bırakmasının neti
cesinde, arkada konuşma sıralarını bekliyen 
arkadaşların konuşmalarını bir defa daha kısan 
yeni 'bir takrirle karşılaşıyoruz. Reis Beyden 
şu hususu istirham ediyorum; konuşmalar ma
demki 10 dakikaya bağlanmıştır ve her çıkan 
•a rkadaşımıza prensipten bahsetmektedir, o 
halde 10 dakika d ol d ırktan sonra hatibin kür
süden sükûnetle inmesini sağlaması lâzımdır. 
Aksi halde, biraz sonra da bu 5 dakika '» da
kikaya inecek ve konuşmak için hazırlanmış 
olan arkadaşların hakları bu şekilde ketmedil-
miş olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar. Meclisin 
eskiden beri mevcut teamülü, aldığı prensip 
kararına rağmen, bâzı hatiplerin bu kararla 
bağlı olmaksızın konuşmasına imkân verme 
(merkezindedir. Riyasetin tutumu Yüce Mec
lisin kararına ve şimdiye kadarki tatbikata 
uygundu i'. Şimdi görüşmelerin beş dakikaya 
indirilmesi hakkındaki takriri tekrar okutuyo
rum. 

(Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Rtmiyenler... Reddedildi. 

Sayın Halûk ıNur Bâiki. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Oolk ımu!Jııtlerem aıtkaidaışliarım; ş'imdi'ye Ikadar k*> 
nuşulaınıl'arın ışığı atlftımlda Hülkıülmıet programı 
üzerine âcizane fikirlerimi arz edeceğim. Yalnıa 
şimdiye kadar konuşulanları bir potaya dök
mek icabederse, insana şöyle bir intiba .gelmek

tedir. Burada konuşan sözcüler, sanki Par
lâmento evvelki gün açılmış, Hükümet ilk defa 
kuruluyor ve Hükümetin de sanki zorla ku
rulması 'lıali varmış gibi bir hava içindeler. 

Tanı iki senedir, Hükümet kurmak, Hükümet 
çözmekle meşgulüz ve bugün hakikaten Anayasa
nın üçüncü yılına geldiğimiz bir günde, daha kuv
vetli, daha, istikrarlı, daha çok partilerin iştirak 
edeceği bir Hükümet beklemek parlâmantor reji
min belli bir hakkı iken daha az kaidesi olan bir 
Hükümet statükosuna doğru gelmiş bulunmamız 
dan çoğumuz dert yandı. Madem ki, dert yandık, 
dert. yananın hakkı da. derdin aslını teşhis etmek
ledir. Kuru kuru, herkesin dert yanması no bu 
Hükümetin kurulusunda, ne bundan sonraki tec
rübelerde hiçbir fayda sağlamıyaeaktır. İlk <hv\'« 
kurulan Hükümet neden çözüldü?. İktisadi dok 
trin münakaşalarından mı? Köylere sen daha iyi 
hizmet edeceksin, ben daha, iyi hizmet edeceğim 
mücadelesinden mi?. Memleket iktisadi kriz için
de, nasıl kurtaracağız düşüncesinden mi?. Mnflâs 
yon gelirse ne olur, deflasyon gelirse ne olur; bun 
dan mit Hayır. Tamamen hissi. Bu memleketin 
IH) milyon nüfusu iktsadi ıstırap içinde iken, Ah
met Efendi ile Mehmet Efendinin iki sone Cazla 
hapishanede yatmaması ie.in bir memleketi batır
mak pahasına Hükümeti bozduk. Bunu yapan bi
ziz. Evvelâ bunu tesbit edelim. Ondan sonra ku
rulacak hükümetlerin istikbali hakkında ileri ge
ri büyük lâflar edelim... (Orta sıralardan bravo 
sesleri) 

Arkadaşlar, şimdiye kadar parti menfaatinin 
ikinci plâna atıldığı yalnız memleketin iktisadi 
konulariyle ön plânda meşgul olunması lâzımgel-
diği fikri ne zaman tebellür etmiştir? Etmediğini 
ispat mı istiyorsunuz? Sabahtan beri bu kürsüden 
konuşuluyor. Kim hangi reformun temelinden. 
doktrininden tenkidini yaptı? Kim memleketin ik 
tisadi şartlarını en iyi amaca götürmek için eleştir
me yaptı?. Hayır... Yalnız hissi sebepler... Açık 
tır, İkinci Koalisyonun çözülmesinde hissi sobe 
be dayanır. Neymiş, Halk Partisinin dümen su
yunda olursa seçmeni rey vermiyormuş, altından 
kaidesi kayıyormuş. Memleketin kaidesi kayıyor, 
ne seçmeni?. (Ortadan bravo sesleri) (Sağdan son 
de kayıyorsun, sesleri) 

BAŞKAN - - Müdahale etmeyin efendim. 
HALÛK NUR, BÂKİ (Devamla) - - Aklı, ce

sareti, vicdanı, haysiyeti olan mânâsız ataklar 
vazmaz, gelir burava konuşur. 

166 



M. Meclisi B : 23 
Efendim, Hükümet kuruluşunun statikosu 

içinde acaip karşılanan bir de müstakiller silsi
lesi var. Bütün partiler dökülmüş, hamur olmak 
iein, Hükümet kurmak için seferberlik yapmış
lar. Hepsinden menfi neticeler çıkmış. Sorumlu
su, sorumsuzu yanlış düşünmüş doğru ve iyi dü 
şüıımüş bunlar bir tarafa. Ama memlekette bir ay 
dm Hükümet kurulamıyor. Nasıl bir memlekette?. 
Harble burun buruna gelmiş bir memlekette. Nasıl 
bir memlekette?. 30 milyonun harbden daha çe
tin Kıbrıs'tan en az 20 milyon daha çetin iktisadi 
vahamete mahkûm olduğu bir memlekette bir ay
dır Hükümet kurulamayışının ıstırabını müsta
killer duydu, diyen kabahatli oluyorlar. 
Ben böyle bir kabahati şerefle hayatınım so
nuna kadar taşıyacağım. (Orta sıralardan, bravo 
sesleri) 

Müstakiller ne Halk Partisinin dümen suyun
da ne şu gayede ne bu gayededir. Memleket yük
sek menfaatlerinin ebediyen dümen sııyunda-
suyıındadır. Eğer bu şimdi, programı ile inandığı
mız Hükümetin yaşamasında ise sonuna kadar ba-
şabaş, dişe diş bu Hükümetin kanunlarının mü
cadelesini yapacağız. Verdiğimiz oyun hesabını 
sorarcasına, diktiğimiz ağacın suyunu verircesi
ne her noktasında beraber olacağız. Bunun dışın
daki bir oluşa inanmak istemiyoruz. Eğer böyle 
bir oluş, tere bir oluş hatırlardan zihinlerden ge
çiyorsa, onları zihinlerinden geçirenlerden çok da 
ha vatan perverce, çok daha erkekçe karşı durma
sını biliriz. Bugünkü medeni dünyanın anladığı 
mânadaki cesaret «Ahmet'ten korkmak, Mehmet'
ten korkmak» meselesi değildir. Bir parlâmento 
üysinin en cesuru reyden korkmıyandır. tşte kar
şınızda reyden korkmıyan bir arkadaşınız duru
yor. Ne söyleri erse söylesinler, şerefle bunu 
hayatımın sonuna kadar taşıyacağım. (Ortadan 
bravo, sesleri) 

ŞAD! PEHLİVANOOLU (Ordu) — Ama vi-
1 âyete gidemiyorsun. 

HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — «Vilâye
te gidemiyorsun» diyor. Gayet iyi bilirler ki, vilâ 
yetin çıkar da ai'akmda sekiz satır lâf edersen par
tileri dahi oraya giremez. Fakat şimdilik bunu 
uygun görmüyorum. (Orta sıralardan bravo ses
leri, alkışlar) 

Ben öyle haysiyetli bir insanım ki, Afyon'da 
Adalet Partisi ile mücadele etmem. Ama başka 
yerde edeceğim. Ama böyle söylerseniz, bir gün 
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gider orada çok şeyler söylerim. Bu sefer kapı
sından da giremezsiniz. 

.Muhterem arkadaşlar, vakti uzatmamak gay
reti içerisindeyim. Şayet sözlerimi uzatırsam, zor 
la kesmenizi talebederim. Çünkü Parlâmentonu'. 
usullerine riayet etmek gerekir. 

Bir nokta içime hicran kaldı. Kıbrıs meselesin
de burada konuşan parti sözcülerine kadar müt-
tefiklermizin dostluğumdan şüphe edecek bir hu* 
su met tavrı takındılar. Mesele öyle değil arkadaş
lar. 

ŞADI PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Yok öy
le şey... 

HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Hemen 
her şeyi üstünüze çekmeyin. Bunu da başkası söy
ledi. 

Arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinde bilinmesi 
lâz imgelen şudur : Bugün dünyada siyaset mu
vazenesi fevkalâde rakik, dakik işliyen bir elek
tro beyin gibidir. Oraya hamal kıyafetiyle girilip 
nutuk çekilmez. O ilimle, büyük politikayla hal
ledilen, çok ince hesaplara dayanan olumla mey
dana gelebilir. Kıbrıs olayında olsun, başka dış 
meselelerde olsun, oldum olasıya hoyratça ata
cağınız her adını hem dünyanın başına bir felâ
ket, hem memlekete sonunda tekrar dönüp de, 
«zaten onlardan öyle beklenirdi» diye yapacağı
nız istismarın temeli olur. Fakat bu temelin oyu
nuna İsmet Paşa'nm gelmiyeceği açık bir haki 
kattır. Kıbrıs dâvasında Türk Milletinin, dünya 
efkârında haysiyetli bir millet, kanından vaz
geçmediği gibi anlaşmalarına bağlı, dünya poli
tikasının hür dünyanın emniyetini ve istikbalini 
kendi sıhhati kadar düşünen bir millet olduğu
nu evvelâ kabul ettireceğiz, dâvayı öyle yürüte
ceğiz. Kıbrıs'ı hoyratça 20 defa işgal edebilirsi
niz, ama hiçbir şey kazanmazsınız. Kazanç o 
değildir. Artık bu kadar iptidai usullerle dönüp 
bugünkü büyük dünya muvazenesini elektro 
beyiu gibi çalışan büyük diplomatik ahengi pa 
razitlerle bozmıyalmı. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. Ve Hükümeti 
sonuna kadar destek!iyeceğinıi ve büyük bir kı
vançla beyaz oy vereceğimi ilân ederim. (Orta 
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın arkadaşlar, kifayet tak
riri gelmiştir. Daha 32 arkadaş söz istemiştir. 
Dört arkadaşımız konuşmuştur. (Oya konamaz. 
geri alsın, sesleri) 

Kifayet takririni okutuyorum. 
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M. Meclisi B : 23 
Yüksek Başkanlığa 

Hükümet programı üzerindeki müzakerelerin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz i'stiyen 
vat* mı?. 

Buyurun Hilmi Aydmçer. 
HİLMİ AYDI NO ER (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, Hükümet programını . Hükümet 
yaptı. Bunun tenkidini milletvekilleri, bizler ya
pacağız. Parlâmento üyelerinin, milleti tetnsil 
eden bu üyelerin faydalı tenkidlerinden neye 
mahrum bırakılıyoruz?. Şimdiye kadar, saat 
tuttum, vaktin büyük kısmını Sayın Başbakan, 
eski ve yeni Hükümet mensupları, sayın parti li
derleri ve parti sözcüleri aldılar. Fakat, asıl fay
da, asıl tenkit, asıl istifade, milletvekillerinin 
şahsi, ferdî görüşlerini ihtiva eden tenkitlerdir. 
Ç<ok istirham ediyorum, söz alan oO a yakın ar
kadaşımız vardır. İcabında bir yemek paydosu 
verelim, ama söz alan arkadaşlarımızın tcnkidle-
rine imkân verelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

Sayın Reşat Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri. 
Yeni Hükümetin Programı, bundan evvelki 

Hükümetin programı ve icraatı ile müşterek 
vasıfları haizdir. Bu müşterek hususiyetler, 
programların gayrisarih, gayriıvazıh ve vatan
daşa istikbaldo endişesiz bakma hissi vermek
ten uzak olmasında toplanır. 

Bir azınlık Hükümetinin vatandaş ekseri-
yetince desteklenmiyec'eği ve bu sebeple isteni
len ve beklenilen huzuru getiremiyeceği vakıası
na ilâv-ten, Hükümet programının da arz ettiği 
mahiyet, üçüncü İnönü Hükümetinin d-e bun
dan evvelkiler gibi başarılı, uzun ömürlü ol
mayacağına işaret addedil melidir. 

Hükümet programının, vatandaşın günlük 
ıstırabı olan geçim sıkıntısını hafifletici, işsiz
liği önleyici malhiyeti yoktur. Yine vatandaş 
günlük hayatın baskısından şikâyetçi olmaya 
devam edecek ,yine vatandaş 'okmek parası 
kazanmak için kapı kapı dolaşmaya devam ede
cek veya Türkiye'de bu kadar yapılacak iş 
dururken, yabancı diyarlara akmaya devam 
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edecektir. 

Programdaki plân ve kalkınma hızı öğün-
meleri vakıalarla kabili telif değildir. Esasen 
kalkınma hızı için verilen rakamların ve ya
pılan tahminlerin çok optimistik olduğu ka
naatindeyim. 

Hükümet programı bir yandan nresken ya
pımınım tenkid ederken, diğer yandan plânlı 
kalkınmada Hükümetin bizzat kendisinin pek 
çok bina yaptığını ve bundan başka da mühim 
bir §ey yapmadığı vakıasını bir kenara bırak
maktadır. 

Plânın muvafakıyeti geniş nisbette dış 
kaynakların teminine bağlı olduğu halde, dış 
kaynakların temin edildiğine dair Hükümet 
programında hiçbir kaydın bulunmaması calibi 
dikkatti i*. 

Halihazırda ekonomimiz yatırımdan daha 
çok dış tediye gücünü istihlâk mallarına ver
miş bulunmaktadır. Bu durum, vatandaşa yeni 
iş sahaları açılması ve dış tediye muvazenemi
zin ıslahı gayretleriyle k»abüi telif değildir. 

Sözlerimizin tahdidcdilmiş olması karşısın
da programın, ana hatları üzerinde bu kadar-
cık durduktan sonra şimdi gelelim günümüzün 
en mühim konusunu teşkil eden Kıbrıs mesele
sin o : 

Türk milletinin millî bir haysiyet ve şeref 
meselesi olarak kabul ettiği bu konuda şayet 
Başbakanın tutumu müspet, enerjik ve verimli 
olsaydı, uzun senelerden beri ilk defa olarak, 
hiç olmazsa bu konuda topyekûn Türk Mille
tinin ve bütün siyasi partilerin desteğini kazan
mış olacağında hiç şüphe yoktu. Fakat maa -
lesef bu mesele de diğer konularımız gibi iyi 
kullanılmamış ve millet için yeni bir ıstırap 
kaynağı haline getirilmiştir. 

Daha bundan bir sene evvel 10 . 1 . 1963 
.tarihinde Millet M'eclisinde dış siyasetçiniz 
üzerinde açılan müzakereler sırasında yaptığım 
uzun bir konuşmada, Kıbrıs dâvasının hakiki 
mahiyetini bütün açıklığı ile izaha çalışmış, 
Anayasanın Türklere tanıdığı haklardan hiçbi
risinin verilemediğini, daha doğrusu Anayasa
nın tatbik edilmediğini bildirmiş, Hükümeti
mizce alınması gereken tedbirler üzerinde 
önemle durmuştum. Yine o konuşmamda Ma-
karîos'ıın söz ve imzasına itimat caiz olmadı
ğını delilleriyle ispat etmiş ve onun sözüne ve 
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imzasına inanan hüsnüniyet 'sahibi kimsele
rin sonunda hüsranla karşılaştıklarının misal
lerini vermiştir. O zaman patlak veren beledi
yeler meselesinde Türk Hükümeti enerjik ha
reket etmez ve yetkilerini tam olarak kulla-
namazsa veya bu mevzuda Rumlara en küçük 
bir taviz verilecek olursa, Kıbrıs dâvasının 
Türkler bakımından ileride arz edeceği teh
likelere işaret etmiş ve Kıbrıs Oum'huriyeti ana 
nizamı içinde Türklerin beka ve geleceklerinin 
•garantisi olmak üzere Hükümetimizin Kıbrıs'ta 
bulundurduğu askerî birliğimizi ve Garanti 
Andlaşmasııım Türk Hükümetine tanıdığı ge
niş yetkileri göstermiştir. 

O gün. yaptığım konuşmamdan bugün üze
rinde ibretle durulması gereken iki cümleyi 
aynen naklediyorum : 

«Kıbrıs'ta yıllarca devam eden kanlı bo
ğuşmanın hâtıralarını henüz unutamadığımız 
bir zamanda, bugünlerde tekrar Yeşilada'da ye
ni .bir mücadelenin bağlıyacağının işaretlerini 
görmek, hepimizin yüreklerinde derin bir en
dişenin yer etmesine sebebolmuştıır.» 

«Zürih ve Londra Andlaşmalarının bir par
çası olan Garanti An di aşıntısının Türk Hüküme
tine verdiği hakları Hükümetin kullanıp kul
lan mıyacağmm sarih olarak bu kürüsüden be
yan edilmesini İsrarla istiyoruz, çünkü Hükümet 
şimdiye kadar İraklarını kullanmamıştır.» 

işte muhterem arkadaşlar, bundan tam bir 
sene evvel bu kürsüden yaptığım konuşmada, 
Kıbrıs'ta kanlı mücadelelerin yeniden başlıya-
cağma işaret etmiş ve Hükümetten böyle bir 
hâdise karşısında müdahale hakkını kullanıp 
kullanmıyaeağım daha o zaman ifade etmesini 
ısrarla istemiştim. 

Fakat netice ne oldu? Böyle bir teminat, hâ
diselerin başlangıcında verilmediği gibi o gün
den bu güne kadar tam bir gaflet içinde. Adada 
cereyan eden hâdiselere bigane kalındı. 

Yine bundan üç, ay evvel 1 . 10 . 1963 tari
hinde bu kürsüden gündem dışı yaptığım bir 
konuşmada, Cumhuriyetin ilânından beri maa
lesef Anayasa hükümlerinin yerine getirilme
diğini ve Türklerin bu bakımdan yegâne iltica-
gâhı olan Anayasa Mahkemesinin ise ağır baskı 
ve tertipler neticesinde faaliyetten menedil-
diğini, Makarios'un Anayasaya muhalif ta'sar-
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ruflarım iptale kalkışan Mahkeme Reisi Mr. 
Korstof'un ölüm tehdidi altında canını kurta
rabilmek için geçen Nisan ayında muavini ile 
birlikte Almanya'ya firar -ettiğini ve istifasını 
oradan gönderdiğini. Adalete indirilen bu ağır 
darbenin ne yazık ki, cihan efkârına lâyikı veç
hile duyumlamadığmı ve gereken mukabeleyi 
göremediğini ifade etmiştim. 

Bu elîm hâdise karşısında Hükümetimiz ne 
yaptı? Hie... 

Muhterem kardeşlerim, Anayasa mahkemesi 
işlemez hale getirilmek suretiyle geçen Nisan'-
dan beri Kı'brıs'ta Anayasa düzeni ihlâl edilmiş 
bulunmaktadır. Saye1! Hükümetimiz bu konu
ya lâyık olduğu önemi verse ve Garanti Andlaş-
masının ahkâmı mahsusu gereğince ilgili devlet
leri toplantıya çağırsa, beynelmilel tarafsız 
devletlerden teşekkül edecek bir heyeti Kıb
rıs'a davet edip bu olayı tesiri t ettirmiş olsaydı, 
Makarios cüretini bu kadar ileriye götüremezdi. 

Kıbrıs'taki Türk cemaatinin yegâne dayanağı 
Anayasa Mahkemesi işlemez hale getirilir ve biz 
8 aydan beri bu konu üzerinde Hükümet ola
rak durmaz ve Anayasayı işler hale getirmek 
için daha enerjik hareket etmezsek böyle bir ne
tice çıktığı zaman elbette şaşırır bu duruma 
düşeriz. 

Tedbirler alınmasını çok evvelden bu kürsü
den ifade etmiştik. Sözümüzü dinletemedik'. 
Yine bundan üç ay evvel kürsüde yaptığım ko
nuşmada Kıbrıs'ta Rum polis kadrolarının bir
çok cinayetlerin faili olan E. O. K. acılarla dol
durulmuş olduğunu ifade etmiştim. Son hâdi
seler resmi polis kisvesi altında tetbişçi eşki-
yaların Türklere karşı giriştiği zalim, alçakça 
tecavüzü ortaya koymuştur. Üç ay evvel söy
lediğim bu sözlerin hakikat olduğu bugün mey
dana çıkmıştır. O zamandan bugüne kadar bu
nu önleyici tedbirleri neden almadık?.. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, iki dakikanız 
kaldı. Ona göre konuşun. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Biliyo
rum efendim, saatimi önüme koydum. 

BAŞKAN — Biz de saat var, sizinki değil, 
bizimki muteber. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Kendimi 
ayarlamak için, efendim. 

Muhterem arkadaşlar, vaktimizin çok tali-
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didedilmiş olması sebebiyle, mesele üzerinde I 
esaslı duramıyaeağım. Yalnız, bundan üç ay 
evvel Hükümetin almasını istediğim ve maale
sef yerine getirilmemiş olan bâzı tedbirlere o üç 
ay evvelki zabıtlardan işaret etmekle iktifa ede
ceğim : Tedbirlerden birisi; Amerikan Hükü
meti tarafından Kıbrıs'a yapılan sosyal ve eko
nomik yardımın Kıbrıs halkının ihtiyaçlarına 
sarf edilmeyip politik gayelerle Makarios'un in
hisarında bulunduğunu ve bu yardımın Türkler I 
aleyhine kullanıldığını Amerikalı dostlarımıza 
izah ederek bu yardımın her iki cemaat ınecli- I 
sine hisseleri nisbetinde verilmesinin teminini I 
istemiştim. Evvelce «Belediyeler» meselesinde 
ortaya çıkan ihtilâflar dolayısiyle Makarios 
Türk cemaatini açlıkla tehdit etmişti. Buna bi
naen yeni bir kargaşalık halinde Türk cemaati
nin açlık tehlikesi ile basjbaşa kalacağını üç ay 
evvel bu kürsüden izah ederek tedbirlerin alnı
nı a'sıııı rica etmiştim. Bu hususta hiçbir şey I 
yapılmadığını ve son hâdiseler karşısında Türk 
cemaatinin Kıbrıs'd a açlığa mahkûm edilmiş ol
duğunu ve gıda maddeleri stokunu elinde bulun- I 
duran Makarios'un. Türkleri açlıkla başıbaşa 
bıraktığını üzülerek müşahede etmiş bulunmak
tayız. 

BAŞKAN — Sayın özarda, vaktiniz tamam
dır. 

RKŞAT ÖZARDA (Devamla) — Riayetka
rız. 

Muhterem arkadaşlarım, ne yapalım, dertle- I 
rimiz yine içimizde kalsın. Allah Türk milletine 
zeval vermesin. İnşallah bu yaptığımız konuş- I 
madan ve efkârı umumiyenin heyecan ve reak
siyonundan cesaret alan Hükümet daha erenjik I 
davranmak suretiyle Kıbrıs'ta akıtılan kanlara 
son verdirir ve haklarımızı alır bir istikamette 
hareket ederse bundan büyük bir memnuniyet 
duyacağımızı iftiharla arz etmek isterim. Hür
metlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen... Yok mu 
efendimi.. 

Sayın Bağcı oğlu. 

KHMAL BAĞOIOÖLU (Maraş) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, .yeni Hükümet 
dış politika olaylarının en buhranlı bir devre
sinde kurulmuştur. Aslında dış politikadaki en 
mühim buhran yani Kıbrıs faciasını körükliyen- ( 
ler Türkiye'deki kabine buhranından istifade et- | 
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mek istemişlerdir. Durum bu sebeple gittikçe 
naziıkleşm'iş ve hattâ ciddileşmiştir. 

tşte yeni Hükümet bu şartlar altında ve böy
le bir ciddî ortamda kurulmuştur. Koalisyon ol
maktan uzak, adeta birkaç bağımsız ile destek
lenmiş bir C. II. P. Hükümeti manzarası arz eden 
yeni Hükümet, Millet Meclisi huzuruna bu buh
ranlı ve hengâmeli dış olayların cereyan ettiği 
bir zamanda çıkmış bulunmaktadır. Bu sebeple, 
iç. politika bakımından düşüncelerimiz ne olur
sa olsun, politik kanaatlerimiz ne derece birbiri
nin aksi olursa olsun, dış politika sebebiyle hâ
sıl olan ortamda yeni Hükümeti desteklemek he
pimizin vazifesi olmak lâzımgelir denebilir. Fa
kat Kıbrıs olayları konusunda yeni Hükümet o 
derece çekingen, o derece mütereddit ve o dere
ce soydaşlarımızın katline bigâne kalmıştır ki; 
Türk Milletinin bir temsilcisi olarak, bir millet
vekili olarak bu Hükümete, güven oyu vermek 
mümkün müdür? 

Kıbrıs'ta; haince tertip ve emellerle işlenen 
cinayetler Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmeye 
çalışan bir zihniyetin, mcvcudoldugunu ortaya 
çıkarmış ve Kıbrıs'ta, Türk kanının bunun için 
aktığını her iz'an sahibi anlamış iken hâlâ ye
ni Hükümetin programında (2 nci sayfa, «Tür
kiye Cumhuriyeti dış politikasının devamlı um
deleri arasında akidlcre sadakat başta gelir» 
denmesi ve Kıbrıs'a ait pasajın sonunun, «Hü
kümetimiz bu millî tutumun her türlü icapları
nı da akdi vazife ve akdi haklara uygun olarak 
yerine getirmeye aynı azimle devam edecektir.» 
şeklinde bağlanıp; Kıbrıs'ta akan Türk kanının 
sobil olmadığının, Türk Hükümetinin buna ilgi
siz kalamayacağının söylenmemiş olmasından te
essür ve hattâ üzüntü duymaktayız. Bu sebeple 
acaba bu Hükümete müspet oy verebilecek mi
yiz?.. 

- - Evet; bir devletin, bir hükümetin, dış po
litika bakımından akidlere sadakati prensip ola
rak benimsemesi lâzııngeldiğini; ciddî bir hükü
metin her türlü icapları akdî vazife ve akdî hak
lara uygun olarak yerine getirmeye çalışması 
icabettiğini biz de kabul ediyor ve bunun mede
ni bir icap; gayrikabili içtinap bir devletler hu
kuku kaidesi olduğunu biliyoruz. 

— Fakat sulhu muhafaza gayreti; Hükümeti 
enerjik hareketlerden geri bırakmamalı idi?... 
Kıbrıs'ta kanlı facialara sebebolan B.O.K.A. çe-
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tecileri ve Enosis hareketi sel gibi Türk kanını 
akıtırken hâlâ sulhu muhafaza gayretinden 'bah
setmek abesle iştigal etmek demektir. Çok çabuk 
hareket edildiği takdirde kıymet ifade edeceği 
evvelce ifade olunan tek taraflı müdahaleyi bu 
kere mesuliyet mevkiinde iken neden sürünce
mede bıraktığı ve za'fa uğrattığı hususunu yeni 
Hükümet Başkanından sormak en tabiî hakkı
mızdır sanırım. 

— Sayın Başvekil înönü Parti grupları adı
na yapılan konuşmalara verdiği cevapta M. P. 
Sözcüsünün millî politika güdelim ikazına karşı 
(Millî politikamız bellidir) demiş fakat bu millî 
politikanın nasıl bir politika olduğunu tasrih ve 
teşrih etmemiştir. «Millî politika; Türk kanının 
akmasına bigane kalmak» mütereddit ve za'f 
içinde bulunmak demek değildir. 

Saniyen "Sayın İnönü'nün beyanatı sırasında 
kullanmış olduğu hilekârlık, çalım atmak, ça
mur atmak şantaj ve âcz kelimelerini kendisi
ne yakıştıramadığımı beyan etmek isterim. 

Gayet asabi bir eda ile ve (sorumluluğu tek 
başına yüklendiğini) yeni Hükümetin bakanla
rını hiçe sayarcasına, ifade ettikten sonra yu
karda beyan etmiş olduğum; kelime, tabir ve 
cümleleri inönü bu kürsüden söylememeliydi. 

Bu mevzudaki sözlerimi; beyanatının bir ye
rinde cesaretten bahseden Sayın Başbakanın; bu 
cesareti iç politikada, muarızlarına karşı değil 
dış politikada (bilhassa Kıbrıs katliamında) 
Türk kanını akıtanlara karşı göstermesi lâzım-
geldiğini ifade ile bitiriyorum. 

Arkadaşlar, Hükümet programı, Kıbrıs me
selesi dışında birçok hatip arkadaşın temas etti
ği gibi, edebi bir vesika olmaktan ileri bir mer
hale teşkil etmemektedir. Realist, memleket ger
çeklerine uygun tarzda dert ve dâvaların ne 
şekilde halledilebileceği hususunu programda 
bulmak güçtür. 

Orman dâvası şöylece geçiştirilmiş ve bu dâ
vanın nasıl ve ne şekilde halledileceği açıklanma
mıştır. 

Yeni kurulan Köy ve Enerji bakanlıklarının 
mahiyeti anlatılmamış ve Ahmet Tahtakılıç ar
kadaşımızın söylemiş olduğu gibi tetkik ve jnce-
leme sonuçları alınmadan kurulması da ne de
rece fayda sağlıyacağı hususunda bizi- tereddüde 
sevk etmiş bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bütün bunların dı

şında, gönlüm, bu dış politika hengâmesinde, bu 
Hükümete müspet oy vermek, fakat arz etmiş 
bulunduğum hususlar muvacehesinde de bunun 
mümkün olamadığını bildirmeyi kendime bir va
zife addetmekle yetiniyor ve huzurunuzdan hür
metle ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Giritüoğlu. 
SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Söz hak

kını Sayın Erim'e verdi. 
BAŞKAN —' Efendim, bize resmî bir beyan

da bulunulmadı. Hiç kimse onun adına konuşa
maz. Bu hususu kendisinin bize ifade etmesi lâ-
zımgelirdi. Sayın Adnan Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; bu programda yer almış olup 
Devlet ve millet hayatına keza onun selâmetine 
istikâmet veren bir cümleyi ele almak suretiy
le mâruzâtıma başlamak istiyorum. 

Programda denilmektedir ki, her halde tak
dir buyurulacağı gibi en köklü demokrasiler
de bile, demokrasi vatandaşa geniş hak ve hür
riyetlerle beraber ağır sorumluluklar da yük-
liyen bir düzendir.» 

Bendenizce bu demektir ki, hulasaten demok
rasi asgari derecede bir kanun hâkimiyeti ve 
onun rejimidir. O takdirde herkesçe bilinen 
veya bilinmesi lâzımgelen bu anlayışa muva
zi olarak Sayın Hükümetin her yerde her va
tandaşa karşı ister Devlet idaresinde mesuli
yet deruhte etmiş olsun, ister olmasın böyle 
bir tatlbikat içerisinde bulunması ve bilhassa 
bu ,'uıretle Devlet ve millet hayatı kadar onun 
nizamı bakımından da her vatandaşın Ibir ta
kım kaidelerle mükellef olduğu ve bunu yap
madığı takdirde sorumlu olacağının zihinlere 
iyice yerleştirilmesi iktiza etmektedir. 

Elbetteki, bu icraat keyfi olmıyacağı gibi 
kanun hudutlarını da aşmıyacak ve aşamıyacak-
tır. Zira, programda da ifade edilmiş olduğu 
gibi,gerek idarecilerin ve gerekse idare edilen
lerin he r türlü hak, vazife ve mesuliyetlerini 
gösteren çeşitli demokratik müesseseler esasla
rı ile birlikte vücuda getirilmiş ve bu yolda 
'büyük mesafeler kat'edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Hükümet ıhaklı olarak programda 

«bulgun için en mühim dâvalarımızdan 'birisi de 
iktisadi kalkmmamızdır»' demekte 've bu husus
taki görüşlerini sıralamaktadır. 
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Şahsan inanıyorum ki, sion iki yılda bir ta

raftan bir intikal devrinin havasından süratle 
uzaklaşılmaya çalışılırken, bir diğer taraftan 
da yeni yeni demokratik müesseseler işletilmiş, 
iktisadi sahada da büyük bir mesafe alınarak 
plân fikri kadar onun tatbikatı da birçok fay
dalar sağlamıştır. Elbetteki, millet olarak bir
çok müşküllerimiz vardır. Ama çok şükür im
kânlarımız da mevcuttur. Biz'yeter ki, millet 
olarak bu imkânlarımızı kıymetlendirmeye da-
ba ç'ok gayret, edelim ve 'birliğin dirlik getire
ceği sözünü elden geldiği kadar ispata çalışa
lım. 

Şimdi, ıbu 'husustaki acizane kanaatlerimi ttıu-
lâseten arz ediyorum. Sayın Hükümet, küçük 
sanayici ve esnaf kredileri alanındaki yetersiz
liği giderici tedbirleri programında vait buyur
maktadır. Bu cidden şayanı temenni ve arzu 
edilen bir keyfiyettir. Zira içtimai bünyemizde 
küçük sanat erbabı ve esnafın yeri ve ödevi mü
himdir ve bu bakımdan da desteklenmesi gerek
mektedir. Şu kadar ki, bu 'husus ıgelçen yıllarda 
ve arzu edilen 'bir seviyede kuvveden fiile çık
madığı gibi, bu yıl da talhakkuku müşkül görül
mektedir. Filhakika, lüzumlu. meblâğın 19164 
bütçesinde yer almamış olduğunu öğrenmiş bu
lunmaktayız. 'Bütçenin Yüksek Meclisçe kabu
lünden önce, biz bu hali dile getirmeye çalışa
cağız ; muhterem Hükümetin de ilgi ve gayreti
ni rica edeceğiz. Pro'gramda «vergi müessesesi
nin dürüst vergi ödeyicisi aleyhine işliyen (bir 
mekanizma olmaktan çıkarmak mecburiyetinde
yiz» denilmektedir. Bütün kalbimizle iştirak et
tiğimiz ıbu görüşte Hükümetin netice almasını 
diliyor, testiyi kıranın su getirenden ayrılma
sını ve bu suretle dürüst kimselerin taltif edil
mesini veya diğer 'bir deyimle doğru 'hesap ver
meyi maddi bir suç olmaktan çıkarılmasını 'biz 
de temenni ediyoruz. Şu kadar ki, ihu ^hususun 
tahakkukunda ıher şeyden önce asıgari ıgeçim in
diriminde mutlak surette gerçeklere uyigun ola
rak tespit edilmesini bir muvaffakiyet unsuru 
ıolarak görüyor ve bunun yerine (getirilmesini 
rica ediyoruz. Yine programda yer alan «sosyal 
politikamız gelir dağılımındaki Ibölgeler arasın
daki aşırı ve adaletsiz farkların giderilmesine 
dayanır» mütalâası üzerinde de mâruzâtta 'bu
lunmak isterim. Bu mevzuda bizim iddiamız 
ıodur ki, aiziz vatanımızın acilen ilgi ibekliyeıı 
yerleri memleketin her köşesine serpilmiş, bulun-
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makla beraber, 'bunlardan Doğu - Anadolu bil-
(hassa ciddî ve süratli bir alâka beklemektedir. 
Zira, bu Ihususta kesafet Doğu - Anadolu'dadır. 
ifade etmek gerekirse, denilebilir ki, bu halin 
meydana gelişinde birçok sebepler yanında bÖl-
igede Ihüküm süren sert iklim de rol oynamakta 
ve ibu sebeple Doğu - Anadolu âdeta igayrimüsa-
vi şartlarla müsabakaya iştirak eden taraflar
dan birine •benzemektedir. Tâbir caizse, şu an
da ve 'bu mevsimde Doğu - Anadolu'nun birçok 
yer ve vilâyetlerinde âdeta ku'ş Uçmaz denilebi
lecek kadar bir kış Ihüküm sürmekte ve bu ye
rin insanları işte böyle bir iklim ve Ihava içeri
sinde 'geçim temin etmektedirler, îşte, bu den
gesizlik âmili yanında, onun sair sebeplerden 
dolayı karşı karşıya 'bulunduğu durulmu ger
çeklerde 'bütün vuzufhiyle ve kolaylıkla teyidet-
mektedir. Bu 'hususta mâruzâtımı Ibir misalle 
izaflı ederek, sözü Ibir nebze plân ' tatbikatına 
getirmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Mulhterem arkadaşlar, yanılmıyorsam, bugün 
'Türkiye'de 18 çimento fabrikası vardır. Bun
lardan 12 tanesi ,Sinop . Hatay 'hattının Batısın
da diğer 6 sı da bu hat ile Elâzığ arasındaki 
'bölgede bulunmaktadır. 12 ye 6 dalha eklersek 
18 edeceğine göre, Elâzığ'ın Doğusunda kalan 
ve 'birçok vilâyetleri içerisine alan bu bölgede 
çimento fabrikası yok demektir ve durum da bu
dur. Bunun aksi yalnız Türkiye Ansiplopedisi 
isimli bir ansiklopedide ifadesini 'bulur ki, bu 
ansiklopedinin 284 ncü sayfasında ve «Erzurum 
Çimento Fabrikası» başlığı altında aynen şöyle 
yazılmaktadır: «Erzurum civarında 1955 de ku
rulmuş olan bu çimento fabrikasının günlük is
tihsal kapasitesi portland tipi 2150 ton çimento
dur» der ve devam eder. Bunu bu vesile ile arz 
etmekteki maksadım, nesillere 'hitabeden bu gibi 
eserleri vücuda getirenlerin dikkatsizliğinin hiç-
olmazisa ilgililer tarafından telâfi ve ikaz edil
mesidir. Buna böylece işaret ettikten sonra asıl 
•mevzua (geçiyorum. 

Muhterem milletlvekilleri; asrımızın icabı 
aziz vatanımızın (her köşesinin olduğu kadar Db-
ğu - Anadolu'nun da her zaman şiddetle ihtiya
cını bissetiği bu çimento sıkıntısı ile daba fazla 
başlbaşa bırakılmasının realitelerle bağdaşır ta
rafı yoktur. 

Nitekim Çimento Sanayii Şirketinin Sanayi 
Bakanlığına takdim kılınmak üzere tanzim et-
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<tiği 3'1 . '5 . 1963 tarihli çimento sanayii hakkın
daki raporun (B) 'bendinde aynen «müstehlikin 
alım gücünü artırmak iş hacmi1 yaratmak ve 
halen bu 'mıritakalarda 50 Kıg. lık torbası 
20 T. L. na satılan çimentonun isıtMâkini teşvik 
İçin torbasını vasati 10 'T. L. dan verebilmek 
üzere Doğu'da Aşkale - "Kars yolu üzerindeki 
.sahada» (C) (bendinde ise yine «.Doğu'da Bitlis, 
Siirt, Tatvan mıntakasmda ve muhtemelen Van 
demiryolu güzergâlhmda yeni fabrikalar kurmak 
lâzımdır.» Denmiş «İmasına ve Ibuna ilâveten 
19&3 yıllık programı icra plânının 416 ncı say
fasında da «Doğu Anadolu'da kurulacak fabri
ka çalışmaları üretime en ıgeç H964 stonunda baş
lanacağı» da ifade edilmiş bulunmasına rağmen 
(bu hususta 1963 de bir şey yapılmamış ve dola-
yısiyle değil 1964 de üretime girmesi 1964 de 
işe 'başlanıp başlanmıyacağı dahi belli edilme
miştir. işte 'biz, bunu, Türkiye'nin igerçekleri 
Doğu Anadolu'nun ihtiyaçları kadar plân fikri
ni za'fa uğratabileceği ihtimaline îbinaen doğ
ru bulmuyoruz. Zira, plân ne derece derpiş et
tiği hususları, 'bir müclbir sebep 'hariç, yen.ıe ge
tirse, onun mânevi sermayesi olan halka intika
li ve halk nezdinde benimsenmesi kadar başa."1 

ühtimali de o nisbette fazla olur. (Bu {husustaki 
mâruzâtımı, Sayın Hükümetin 'bu mesafeyi arz 

ettiğim sebepler dolay isiyle süratle kapatması
nı rica ederek bitirirken, 'bir hususu dalha ifade 
etmek isterim ki; fbu'gtünkü 'Türkiye '^e dünya 
demiryolu politikası ve güzergâhı ne oiursa o 
•olsun, Erzurum ile Van arasında bir demir
yolu inşası, Doğu - Anadolu'nun her türlü kal
kınmasında en müessir tedbirlerden birisi ola
caktır. Bu işin kısa vadeli Ibir iş 'olmadığı el
bette ki, muhakkaktır. Fakat, ilk adımı atmak 
demek, tahakkukuna Ibiraz daha yaklaşmak 
demek 'olacağından, hu hususu da ehemmiyet
le Bayın Hükümetin dikkatine arz etmek is
terim. 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt vaktiniz tamam. 

ADNAN ŞENYURT (Devamla) — Teşek
kür ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın îlhami Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

Miletvekilleri; yeni Hükümet Programı, umu
miyetle arzulanan neticeleri sıralamakta, fakat 
bu neticelere götürecek yollarla tedbir ve çare
leri açıklamamaktadır. 
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Meselâ: Altıncı sayfada, «özel teşebbüsün 

yaratıcı gücünden faydalanmak için özel teşeb
büsün destekleneceği» bildirilmekte, lâkin bun
ların neler oldukları açıklanmamaktadır. 

Sekizinci sayfada «Tarım kredileriyle küçük 
sanayici ve esnafın kredileri alanındaki yeter
sizliği giderici tedbirler alınacaktır.» deniliyor. 
Ama, bu tedbirlerin neler olduğundan bahsolun-
muyor. 

Onuncu sayfada, toprak reformundan söz 
edilirken «Topraksız köylünün toprak sahibi 
yapılacağı» ifade ediliyor. Lâkin topraksızın 
nasıl, hangi yolla ve imkânla toprak sahibi 
edilmeye çalışılacağına, programda temas edil
memektedir. Misalleri çoğaltmak zamanınızı 
almak olur. Bu kadarı da anlatıyor ki, program 
müphemdir, yetersizdir, mahiyetleri belli ol-
mıyan ve bu sebeple ne netice getirecekleri kes-
tirilemiyen vaitlerden ibarettir. 

Programda, kıt kaynaklardan tasarruftan, 
imkânların önce kalkınmaya ayrılmasından bah-
sedilmesine rağmen; lüzumsuz, icapsız, gösteriş 
olsun diye Bakanlıklar kurularak kalkınmaya 
tahsisi gereken kıt kaynaklar israf olunmakta
dır. 

Ben, bunlardan yalnız Köy Bakanlığının hiç
bir köy meselesini halletmiyen bir gösteriş te
şekkül olacağını izahla yetineceğim. Programa 
göre, çalışmaları ahenkli ve süratli yürütebil
mek, hizmetler arasında bağlantı kurmak, Dev
let gücüne halkın ve gençliğin gönüllü gayre
tini katmak gayesi ile Köy İşleri Bakanlığı ku
rulmuştur. 

Tatbikatta hiçbir olumlu sonuç vermiyecek 
bu gerekçeyi çürütmek için, köyün ne olduğu
na, nelere muhtaç bulunduğuna kısaca temas 
etmek zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, köyün dört cephesi 
vardır : 

1. Köy, bir kamu tüzel kişiliğidir. Kendi
sinin seçtiği organlar tarafından idare olunur. 
idari vesayet, vali, kaymakam ve bucak müdür
leri vasıtasiyle uygulanır. 

Tecrübe ve kültür seviyesi yükseldikçe idari 
vesayetin azalmasını arzu ediyoruz. 

2. Köy, bir meskûn yerdir. Medeni insan
ların hiç olmazsa asgari imkânlar içinde yaşı-
yabileceği bir yer haline getirilebilmelidir. 
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Yolu, içme suyu, okulu yapılmalı; sağlık 

hizmetleri düzene konmalı; elektriklendirilmesi, 
daha elverişli mesken yapımı ele alınmalıdır. 

3. Köy, zirai bir üretim ünitesidir. Köyde 
üretimin artması için, toprak veya tarım refor
munun, arazi kadastrosunun, tarım kredisinin, 
makinalaşmanm, sulamanın, zirai bilginin, hay
vancılık, meselesinin halledilmesi lâzımdır. 

4. Köy, nüfusumuzun kaynağıdır. İstihdam 
mevzuu müspet neticeye ulaştırılmalıdır. 

Şimdi soruyorum : 
Ki>y Bakanlığı bu meseleleri hangi eleman

larla, hangi malî kaynak ile halledecektir? 
Bu Bakanlığın elemanları hangi fakülte me

zunu ve hangi ihtisas mensubu olacaklardır? 
İhtisasın ve iş bölümünün bu kadar inceldi

ği bir devirde, ağızdan dolma insanlarla tarım 
kredisi, yer altı ve yer üstü imkânlariyle su
lama, fennî ziraat, zirai mücadele vesaire ar
zulanan başarıya götürülemez. Bu hizmetleri 
ihtisaslarına göre ancak bankaca, su mühendisi, 
ziraat mühendisi ve diğerleri başarabilir. 

Köy İşleri Bakanlığı kurulurken, İçişleri 
Bakanlığı, onun Mahallî İdareler Genel Müdür
lüğü, vali, kaymakam ve bucak müdürlerinin 
vazifeleriyle tarih boyunca gördükleri hizmet
ler hiç gözden geçirilmiş midir? Yeni teşkilâta 
gidilirken, köy kalkınmasına gençliklerini, sıh
hatlerini harcıyan idareciler ile binbir imkân
sızlık ve güçlük içinde köylünün el ve gönül bir
liği ile yaptıkları yollar, okullar, çeşmeler, ku
ruttukları bataklıklar, açtıkları sulama kanalla
rı düşünülmüş müdür ? 

Böylesine köycü ve idealist bir tarihî mües
sese varken, köylü tarafından inanılıp saygı 
görürken, başlıca vazifesi hizmetler arasında 
bağlantı kurmak iken yeni bir teşkilâta neden 
lüzum görülmüştür? 

Yeni teşkilât mensupları, kamu hizmetlerini 
ahenkli ve süratli yürütmek vazifesi İl İdaresi 
Kanunu gereğince kendilerine verilen vali ve 
kaymakamların emrine gireceklerse, onlara 
hangi bilgileri ve ihtısaslariyle faydalı olacak
lardır? Girmiyeceklerse, idarenin, veçhesi ne 
olacaktır ? 

İdareci, lâfçı değil, teknik yardımcı istiyor, 
köylü de nutukçuyu değil, hakiki ziraatçiyi, na-
fıacıyı bekliyor. 
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Köyün dertlerini hal için para lâzım, teknik 

eleman lâzım. Köy İşleri Bakanlığı kurulunca 
para mı yaratılacaktır? Yoksa kırk yıllık 
«imece» adını «toplum kalkınmasına» çevirmek 
gibi büyük buluşlarla mı hizmet edilecektir? 
Bizce Köy İşleri Bakanlığı yeni G-enel Müdürler, 
şefler, yeni binalar, bol ödeneklerle yalnızca kıt 
kaynakları israf edecektir. 

Daha teferruata girerek, muhtemel cevapları 
tahlil ederek kıymetli zamanınızı almıyayım. 
Biz, köy kalkınmasının gerçekleştirilmesini, hal
li gereken birinci mesele sayıyoruz. Fakat, Koy 
İşleri Bakanlığı kurulmakla hiçbir boşluk d ol
durulmuyor, hiçbir derde çare bulunmuyor. Sa
dece köylü avutulmak isteniyor. 

Aziz arkadaşlarım; samimiyetsizliği, kapris
leri bırakalım. 

İlgili Bakanlıklar bütçelerine köy için yeter 
ödenek koyalım, mevcut teşkilâtları işletmek 
ve vazifelileri çalıştırabilmek kudretini göste
relim ; böylece köyü ve köylüyü mesut, müref
feh ve mamur kılacağımıza inanalım. Aksi hal
de, köye hizmet etmiyeceğimizi, köy adına yeni 
yeni saltanat sürecekler yaratacağımızı bilelim. 

Hürmetlerim le. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sait Sina Yücesoy... Yok mu 

efendim?.. 
Sabahattin Savacı... 
SABAHATTİN SAVAĞI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, takdim edilen Hükü
met programı kanaatinmee alelacele hazırlan
mıştır. Siyasi, iktisadi, içtimai, mühim hal ça
releri bekliyen millî dâvalarımızın nasıl ve ne 
istikamette hedefine tevcih edileceği bu prog
ramdan sarahaten anlaşılamam anıktadır. Mü
tereddit, fikir ve aksiyon unsurlarından mah
rum, vuzuhsuz bir muhtıra karekterini aşma
maktadır. 

Türkiye siyasi hayatı istikrar istemektedir. 
Siyasi huzursuzluğun reperküsyonlan ekono
mik olmakta kalkınmamızı geciktirmektedir. 
Seçim sistemi de dâhil radikal tedbirlere ihti
yaç bulunduğu cümlenin malûmu olduğu hal
de, bu siyasi ve hukukî tedbirlere yer verilme
miş olması programın en mühim eksikliğini teş
kil etmektedir. Türk Parlamenter demokrasi
sini başarıya, götürecek cesur tedbirlerin ihza
rında şeref payı bu Hükümetin olabilirdi. Kuv
vetli ve istikrarlı Hükümetin münakaşasını ve 
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tedbirlerini bu programda görmek isterdim, 
maalesef göremedim. 

Siyasi huzursuzluğun haleldar ettiği ekono
mik hayatımızın muhtaeolduğu ekonomik karek-
terdeki tedbirlerin neler olacağına dair bünyevi 
tahlillere yer verilmediği gibi, cesur tedbirlere 
•de raslamak mümkün değildir. Türk ekono
misi beyanın hilâfına durgun korkak, teşeb
büs imkânından mahrum, bütün aktivitesini 
Devlet teşebbüslerine terketmiş, gerçek bir 
atalet içerisinde bulunmaktadır. 

Bu kronik atalete son verecek, arz ve talep 
mekanizmasını işletecek, istihsal potansiyelini 
süratlendirecek hiçbir tebbire tasadüfedemedim. 
Para ve kredi politikası, ekonomik verilere uy
gun tedbirler beklemektedir. İstihsale doğrudan 
tesir edecek kredi politikasının hâlâ tatbik mev
kiine konamamış olmasını, yanlış ve noksan 
ekonomik görüşlerin hâkimiyetinin devamında 
görmekteyim. 

İstihsal gücünü harekete getirecek ekonomi
nin diğer sahalarında müspet sonuçlar doğura
cak bu kördüğümün çözülmesi güç değildir; ce
saret ve bilgi kâfidir. Programda böyle bil
gili cesarete raslıyamadım. 

Karma ekonomi politikasına bağlı Hükümet 
programının temayülü bu noktayı nazardan 
Devletçi, bürokratik, müdahaleci olarak gö
rünmektedir. Bu hal ise şahsan bağlı olduğum 
serbest piyasa ekonomisinin taazzuv ve inkişa
fına mânidir. Sosyal gayeyi de ihtiva eden 
serbest bir piyasa ekonomisi nizamını, rekabet 
şartları içeresinde, plânlı veya plânsız, gaye 
edinmiyen bir ekonomik ve sosyal çabanın ba
şarıya varacağına inanmıyorum. Bilâkis bunun 
hilâfına unsurları ihzar eden bir görüşün prog
rama hâkim olması ümitsizliğimin hâkim sebe
bini teşkil etmektedir. 

Program bürokrasiyi, cari giderleri teşvik 
etmektedir. Bu davranış bizim plân felsefemizi 
inkâr mahiyetindedir. Türkiye, mahdut imkân
larını kalkınmasına teksif, vâki olacak israfı 
•önlemek maksadiyle plânlı kalkınmaya gitmiş
tir. 

Halbuki, şimdi bir taraftan zaruri olımyan 
Devletçiliği artıracak, diğer taraftan yeni kad
rolar, yeni masraf kapıları açarak kaynakları 
isabetsiz ve zamansız harcamaya temayül etmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla, bizim anladığımız 
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plânlı kalkınmanın ret ve inkârı istikametinde 

"bir çaba olduğu inancım taşımaktayım. Bu yön
de hızını artıracak masraf teşebbüslerinin plân
lı kalkınmanın tahribini intacedeceği izahtan 
vareste bulunmaktadır. 

Plânlı kalkınmanın ağırlık noktasını tasar
ruf, rasyonalizasyon, prodüktivite teşkil etmek
tedir. Bugüne değin bunların sözü edilmekte, 
aksine tatbikat hızla devam etmektedir. Prog
ram da bunları böylece satırlarına aktarmış ve 
yeni masraflarla aynı yolu tutmuş bulunmakta
dır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, iki yeterlik öner

gesi gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin yeterliğinin oya vaz'ını arz ede

riz. 
Kars Bolu 

Kemâl Kaya Ahmet Çakmak 

Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetinin oya arz edilmesini 

istirham ederiz. 
Tokat Maraş 

Bekir Şeyhoğlu Hasan Fehmi Evliya 
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — önerge aleyhin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Binay. 
ŞADI BÎNAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar, burada teker teker konuşan milletvekili 
arkadaşlarımızın konuşmalarının gayet faydalı 
ve istifadeli olduğunu şahsan müşahede etmek
teyim. Aynı zamanda, gerek Hükümet progra
mında temas edilmemiş olan gerekse sözcülerin ve 
konuşan Milletvekili arkadaşlarımızın temas et
medikleri konular vardır. Eğer lütfederseniz; 
hattâ konuşmaların müddeti biraz daha kısala-
bilir, beş dakikaya indirilebilir; sadece temas 
edilmiyen konulara kısaca temas etmek suretiy
le, şurada nihayet bir saat içinde söz almış ar
kadaşlar konuşmalarını yapabilirler. Bu bakım
dan, bu önergelerin reddini istirham ediyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sıramı Nihat 

Boye veriyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Erim. 
NÎHAT ERlM (Kocaeli) — Muhterem arka* 

daşlar, yeni kurulan Hükümetin programı üze
rinde, sabahtan beri, gerek parti sözcülerinden, 
gerek milletvekili arkadaşlarımızdan ve gerekse 
Hükümetin Sayın Başkanından çok değerli mü
talâalar dinledik. Ben de bir milletvekili olarak, 
'bu kürsüden Hükümete yöneltilen, daha ziyade 
geçmiş Hükümete yöneltilen tenkidlerin çoğuna 
iştirak ettiğimi söylemekte mahzur görmem. 

Bilhassa Kıbrıs mevzuunda, geçmiş Hükümet
te dışişlerimizin lâzımgelen dikkat ve uyanıklığı 
göstermediği kanaati bende, hatırlarsınız, geçen 
umumi müzakereden beri, yani 9 Ocak 1963 ten 
beri devam etmektedir. Eğer, bugünkü dış du
rum, memleketimizin mâruz bulunduğu nazik ve 
o nisbette tehlikeli durum müsait olsaydı, ben 
de söyliyecek çok söz bulurdum. Fakat, bugün 
dış gailemiz bakımından. öyle bir hal içine gir
miş bulunuyoruz ki, memleketimizin diğer bütün 
meseleleri, bu gaile çıktığından beri, ikinci plânda 
kalmıştır. Hükümetin Sayın Başkanına, onun tu
tumuna, Hükümetin Sayın üyelerine karşı her-
birinizin olduğu gibi, takdir edersiniz ki, benim 
de birtakım aykırı düşüncelerim ve duygularım 
vardır. Ama, ben bu gaile çıktığı andan itibaren, 
bütün bunları artık arka plânlara atmak lâzım-
geldiği inancı içindeyim. 

Arkadaşlar, gaileyi küçümsemiyelim, gaile 
büyüktür. Bu Kıbrıs gailesinden, Devletimiz 
haysiyetini kaybederek çıkmak tehlikesine mâ
ruzdur. Eğer iş iyi idare edilemezse, memleke
timiz bir harb tehlikesine mâruzdur. Tehlike bu 
kadar ağırdır. Zaten yorulmuş olan Yüksek He
yetiniz1! teferruata girerek yormak istemem. Fa
kat, Kıbrıs dâvasında durumun nezaketini artı
ran bir noktaya daha temas etmek isterim. Ar
kadaşlar, Kıbrıs'ta Rum cemaati içinde Komü
nistler bugün ekseriyettedir. Belediye seçimlerin
de % 43 aldılar, 5 büyük şehrin belediye reis
leri komünisttir. Komünist Akel Partisi, bir ti
cari teşekkül vasıtasiyle dışardan büyük para 
yardımları görmektedir. Takdir buyuracaksınız 
ki, bir kısım Devletler, Adanın Rum ahalisinin 
bu durumu, yani komünist olma durumu dola-
yısiyle elbette onu destekliyeceklerdir. Bu kuv
vetlerin karşısında olan kilise ve onun başında 
bulunan Makarios ise bu durumdan bizim men-
subolduğumuz camianın lideri vaziyetindeki dev
letler nezdinde faydalanmaktadır; «Ben gider

sem komünistler gelecektir», diye... Lâakal iki 
seneden beri Makarios Yunanistan Kiralı ile; 
Kıraliçesi ile, Başbakanı ile, Dışişleri bakanları 
ile, muhtelif devlet merkezlerini dolaşarak Kıb
rıs propagandası yapmakla meşguldür. Yani bu, 
şu anda çıkmış bir dâva değildir, bir mevzu de
ğildir; uzun vadeli bir plânın sistemli tatbiki 
karşısında bulunmaktayız. Onlar, önceden hepsi-
"ni kâğıt üzerinde tesbit etmiş olarak adım adım 
ilerlemektedirler. Dünkü son hâdisede, Garanti 
Anlaşmasını evvelâ (feshettiğini) beyan etti; 
sonra İngiltere'den gördüğü şiddetli tepki kar
şısında; (feshetmek arzusunda bulunduğu) şek
linde tashih etti. Bu hâdise gösteriyor ki, önü
müzde karşılaşacağımız yeni durum «Garanti 
Anlaşmasını istemiyorum», demek olacaktır. Ma
karios bunun için de Kıbrıs'ın hakiki durumunu 
b'ilmiyenlere şu propagandayı yapıyor: «Efen
dim», diyor; «Cumhuriyet güya istiklâl aldı... 
Ama yabancı devletlerin tasallutundan kendimi
zi kurtaramadık ki.. Şu yabancı devletler; ingil
tere, Yunanistan, Türkiye elini buradan bir çek
seler Kıbrıs, güllük, gülistanlık olacak. Zaten 
İngiltere ile Communwelt dolayısiyle bağları
mız var. Bu bağlar devam eder.» Bu, Kıbrıs'ın 
iç durumunu iyi bilmiyen cihan efkârını (Dev
let adamları bilir ama, halk efkârı bilmez, gaze-
lerden okur) aldatıcı bir iddia aldatıcı bir for
müldür. 

Arkadaşlar, ilâve edeceğim bir nokta daha 
var: Bu dâvada hiristiyanlık ve müslümanlık 
ayrılığı da Batının bâzı çevrelerinde rol oynu
yor. Bundan dolayı hayal yapmıyalım hakikati 
bilelim. Binaenaleyh arkadaşlar, kendi mensu-
bolduğumuz camia bakımından, bizim karşımız
da bulunan camia bakımından, din duyguları ba
kımından biz çok nazik bir durumdayız. 

Bu gaile karşısında Devletimizin iç ve dış 
politikasının çok dikkatle sevk edilmesi iktiza 
eder. İçeride mutlaka barış halinde olmalıyız, 
arkadaşlar. Son mahallî seçimler bir bakıma kö
tü bir manzara gösterdi; iki zıt parti arasındaki 
partilerin reyleri az oldu ve reyler iki zıt parti
de kümelendi, 

Arkadaşlar, açık konuşuyorum: A. P. ile C. 
H. P. arasındaki uçurumu doldurmamız lâzım
dır. Bu uçurum bugün oldurulmıyacaksa ne 
zaman doldurulacak? Bu uçurumu doldurmak 
için biz de, siz de ne yapmak lâzım ise el birli-
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ği ile yapmalıyız. Dikkat buyurunuz, ben, «Ku
surlar yalnız bu taraftadır, bizim tarafta hiç 
yok.» diyen insan değilim; bu iddiada asla ol
madım, bugün de değilim. Kusurları yarı yarı
ya paylaşmaya amadeyim. Ama, bunları bir 
yana bırakıp, memleketin iç politikasında millî 
barış neye mütevakkıf ise onu vakit geçirme
den temin etmek ve o istikamete gitmek lâzım
dır. 

Bunun yanında dış gaile bertaraf edilinceye 
kadar diğer bütün duyguları, düşünceleri ikinci 
plâna atmak gerekir. Bu gaile karşısında bizi 
tecrübesiyle, akliyle ve tarihî şahsiyetiyle - ba
kın bunu ben söylüyorum arkadaşlar - tarihî 
şahsiyetiyle en az kusurla götürebilecek olan şa
hıs bugünkü Sayın Başbakandır. (Ortadan al
kışlar, bravo sesleri.) 

Arkadaşlar, yeni Alman Anayasasında bir 
madde vardır. Bir Hükümet düşürülürken yeni 
Başbakanın tesbit edilmesini şart koşar. Yeni 
Başbakan üzerinde anlaştıktan sonra güvensiz
lik kabul edilir. Bizim Anayasamızda bu yok. 
Ama, şimdi her birimizin teker teker vicdanla
rına soruyorum: Bu Hükümete oy vermediniz, 
Hükümet gitti. Kıbrıs meselesi şu halde duru
yor! Karşımızda yarın yeni bir Hükümet buh
ranı olursa Kıbrıs işinde Makarios bundan ne 
türlü istifadeler sağlar, bunu düşündünüz mü? 
Bu yeni Hükümet buhranının kolaylıkla halle
dileceği ümidi var mıdır arkadaşlar? Bu da yok. 
Onun için, büyük gayretlerle yokuştan çıkıp 
düz yola girinceye kadar dokunmayın... 

Bugün sabahtan beri yapılan tenkidlere bir 
an için ben de iştirak ederek doğru olduğunu 
farz etsem dahi, bunları tehir edelim ve dışarıya 
ve içeriye karşı bir bütün olarak hareket ede
lim. Efkârı umumiye de, millet de bunu bekliyor, 
bizden. Bir vücut olduğumuzu, beraber olduğu
muzu, ama samimiyetle, gösteriş diye değil, be
raber olduğumuzu gösterelim ve büyük milleti
mize yakışan bir tarzda bu buhranın içinden 
çıkalım. Benim bu sözlerim müessir »olur olmaz, 
dinlenir dinlenmez, zerre kadar ehemmiyet ver
miyorum, ama bu sözlerimi Meclis zabıtlarına 
geçirmekle, milletimizin tarihinde bir dönüm 
noktası teşkil eden şu anda, vicdanıma rahatlık 
vermiş, içimi boşaltmış oluyorum. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
sonsuz teşekkürlerimi arz edenin. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, yeniden bir kifa

yet takriri gelmiştir, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gruplar adına konuşulmuş, birçok arkadaş

lar söz alıp konuşmuştur. Kifayeti müzakere tek
lif ediyorum. 

Kastamonu 
Fethi Doğançay 

BAŞKAN — Kifayet takririnin aleyhinde 
Sayın Ağaoğlu, buyuranuz. 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Muhte
rem arkadaşlar, daima kifayet önergesi veren 
kıymetli arkadaşımız halen Heyeti Vekileye in
tikal etmiş bulunuyor. Fakat görüyorum ki, 
onun kadar aceleci ve telâşlı arkadaşlarımız var, 
durmadan kifayet önergeleri veriyorlar. Çok 
rica ediyorum, bizim de söyliyecek bir iki sö
zümüz var. Hepinizden rica ediyorum; bu öner
geyi reddedin ve konuşmamızı temin edin. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifa
yet takriri reddedilmiştir. 

Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
—• Muhterem arkadaşlarım, programını müza
kere ettiğimiz yeni Hükümetin ne şartlar altın
da kurulduğunu en salahiyetli ağızlardan bir 
kere daha dinlemiş olduk. Bu Hükümetin de 
bundan önceki iki Koalisyon Hükümetlerinin 
yaptığı işleri korumaya azimli olduğu, -t amam-
lıyamadıklarmı tamamlamaya çalışacağı ve ya
pılması lâzımgelenleri de yapmak azminde ol
duğu programda ifade edilmektedir. Şimdiye 
kadar yapılan konuşma ve görüşmelerde, itimat 
oyu almak istiyen Hükümetin bir azınlık Hü
kümeti olduğu noktasında hemen hemen itti
fak hâsıl olmuştur. Böylece, i (ünde bulunduğu
muz gerek dış siyaset, gerek iç. siyaset bakımın
dan mühim hâdiselerin memleketi belki de ikti
sadi bir çöküntüye, belki de harici bir çatışma
ya götürebilmesi ihtimali bulunduğu bir dev
rede, millet çoğunluğunun itimadını demok
ratik mânada kazanamıyan bir Hükümetin, bu 
dâvaları milletimizin arzu ettiği şekilde bir 
neticeye bağlayacağını bendeniz kabul etmiyo
rum. 
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Muhterem arkadaşlarım, Hükümet progra

mı biae, hemen hemen hiçbir yenilik getirme
miş durumdadır, tki bakanlık kurulmasından 
başka, Hükümet programı diye bu kürsüden 
okunan metin, aşağı yukarı Ibeş yıllık kalkın
ma programının başlıklarının tekrarı ile 1964 
yılı programının yine ehemmiyetli görülen bâ
zı konularını sıralamaktan öteye bir durum arz 
etmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Büyük Meclisin 
malûmu olan ve hepimizin her gün elinden dü
şürmediği bu programlardaki önemli konula
rın tekrar sıralanmış olmasının derde deva bir 
hal çaresi bulunduğu mânasında telâkki edile-
miyeceğini kabul buyuracağınızdan eminim. 
Memleket dâvalarının halli, hükümetlerin azim
li ve gayretli olmaları yanında bu konuları so
nuçlandıracak sosyal, ekonomik ve siyasi orta
mın mevcuclolup olmamasına da bağlıdır. 1964 
yılı Kalkınma Programında yer alan meselele 
rin zamanında tahakkuk ettirilmeleri her şey
den önce malî imkânların temin ve tedarik edil
melerine bağlıdır. Plânın finansmanında lüzum
lu iç ve dış kaynakların arzu edilen zaman ve 
miktarlarda bağlanması hükümetlerin kararla
rına bağlı bulunmamaktadır, konsorsiyuma dâ
hil ve onun haricindeki devletlerin bize yapacak
ları yardımın zaman ve miktarının tesbitinde, 
Hükümetimizin plânlı ve istikrarlı bir kalkın
ma çabası gösterip göstermediğine baktıkları gi
bi, memleketimizin içte ve dışta politik ve sos
yal düzeninin güven verici olup olmadığına dik
kat etmemektedirler. Şu halde, bizim yaptığımız 
programların, plânların dış finansman ihtiyacı
nın temini sadece programların yapılmış olması
na veya bizim Hükümetimizin yardım yapacak 
devletlerin ne derece yardım yapacakları husu
sunda müracaat etmelerine bağlı değildir. On
lar, bizim siyasi ve sosyal düzenimizin istikra 
rı içinde bulunup buluumadığma, içte ve dışta 
güven ve huzuru sağlayıp sağlamadığımıza da 
bakacaklardır. Bendenizin kanaati odur ki, Kıb
rıs meselesinin şu andaki durumu, iç politikamı
zın, sosyal ve ekonomik meselelerimizin seyri 
bizim içte ve dışta arzu edilen bir güveni sağla
dığımız merkezinde değildir. Böyle olunca, bize 
yardım yapacak devletler, bu yardımların mikta
rını ve zamanını tâyinde bizim arzularımıza tabi 
olmıyacakları için, yaptığımız programları za
manı içinde ncticelendircmemiş gibi bir duruma 
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düşecek, bu yüzden de vatandaşın plân ve prog
ram hakkındaki görüşünü, fikrini zayıflatmış 
olacağız. Bana öyle geliyor ki, dış yardımı te
min etmeden programlaşan işlerin hangi yıllar
da biteceğini ifade etmiş olmak, vatandaşın ağ
zına, tâbiri mazur görünüz, bir parmak bal çal
maktan ileri gidemez. Nitekim, bu yıl başlıya-
cak olan 1 600 küsur, irili ufaklı eserin çoğunun 
malî kaynağı içte değil, dıştadır. Bu kaynaklar 
zamanında temin edilmediği takdirde, hiç şüp
he yok ki, bu eserlere ya başlanamıyacak veya 
başlandığı takdirde ikmal edilemiyeeektir. Yapı-
lamıyacağı, başarılamıyacağı peşinen bilindiği 
halde, bunları senelere taksim etmek suretiyle 
sanki hepsi tahakkuk edecekmiş gibi bir davra
nışın içine girmek, bendenizin kanaatine göre, 
plân ve programın hakiki mânasını anlamamak 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, programın tahak
kuk edebilmesi için iç finansman kaynaklarımı
zın da ne şekilde temin edileceği plân ve prog
ramda sarahatle tesbit olunmuştur. Bunun ismi-
nin «vergi reformu» olduğu da ayrıca tebarüz 
ettirilmiştir. 

Israrla soluyorum ki, Bütçe Komisyonunda 
da aynı noktai nazarı ileri sürmüştüm, bizim 
vergi reformundan anladığımız mâna ile bu
gün geçmiş iki Hükümetin tatbik ettiği ve 
halen vazife başında bulunan yeni Hükümetin 
tatbik edeceği «Vergi reformu» anlayışı ara
sında büyük farklar vardır. Eğer, vergi re
formundan maksat, mevcut vergi mevzuatımı
zın tesbit etmiş olduğu vergilerin ziyama se
bebiyet vermiye'cek tedbirleri almak ise, ver
gi adaletini temin edecek tedbirleri almak ise, 
sosyal adalet ilkelerine doğru: bir yol almak 
ise, mükellefin vergisini verebilme imkânları
nı kolaylaştırmak ve Devletin alacağı vergile
ri daha kolay alabilmesi ise, bugün tatbik edi
len husus bu anlamda bir vergi reformu değil, 
tamaımiyle yeni vergiler ihdası ve mevcut ver
gilere zam yapmak suretiyle yine vatandaşın 
'karşısına Devletin, Hükümetin (çıkmasından 
ibarettir. Eğer, programda böyle bir yeni ver
gi ihdası veya mevcut vergilere zam yapılması 
diye bir (kısım, bir husus olmadığı ifade olu
nacak olursa, hemen 'cevap vermek isterim ki, 
hükümetler, bütçelerden evvel yaptıkları bu 
programlara uymak ve 5 Yıllık Plânın 1964-
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yılma isabet eden dilimindeki işleri de yap
mak mecburiyetinde olduğuna göre; 1964 yılı 
programında hangi vergilerin ihdas oluna
cağı, yahut mevcut vergilerin hangilerine zam 
yapılacağı veya hangi vergilerin isimlerinin 
değiştirilmek suretiyle 'bir vergi zammı ile 
kargı karşıya geleceğimiz ifade olunmuştur. 
Bunları vaktin darlığı sebebiyle saymak iste
miyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Kı-
lıçoğlu; toparlayın. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım; kısa zaman içinde 
(hakikaten düşüncelerimizi ifade etmek imkâ
nını bulamıyoruz, Bundan sonra toprak refor
mu üzerinde durmak istiyordum. Sadece zikret
mekle iktifa etmek mecburiyetinde kaldım. Bir 
de Köy Bakanlığı ihdası meselesi vardı. Ben 
eski bir idareci olan yeni İçişleri Bakanından, 
'böyle bir teklif, yeni Hükümetçe görüşüldüğü 
sırada, bunun mümkün olmadığını, olamıya-
cağını köy mulhtarmm bile Devleti temsil eden 
bir adam olduğu bir yerde, nir Köy Bakanlı
ğının ona ne gibi işlerde nasıl faydalı olacağı
nı ısrarla belirtmesini beklerdim. Bu noktada 
Muhterem Heyetinizin dikkatini 'çekmek iste
rim. 

Arkadaşlarım, itimat buyurunuz ki, bu Ba
kanlığın kurulmasının hakiki sebebi, köye 
Devlet eliyle partizanlık sokmaktan ibarettir. 
Bir misal vereyim : Ne yapacakmış? Devlet 
'köylünün yol yapım gayretlerine vasıta ve pa
ra yardımiyle iştirak edecekmiş. Kimlere ya
pacak bu yardımı? Köylü bunu duyar duymaz 
— hepimiz 'bunu biliriz - kazmayı alır, yola baş
lar. Sonra da valinin, kaymakamın karşısına 
dikilir, «(Başladım efendim.» der. Kime yapı
lacak şimdi yardım? Siz takdir ödersiniz ki, 
salâhiyet, emri kumanda kimin .elinde ise, onun 
istediği köye yapılacaktır. Takdir de onda ola
caktır. 

©AŞKAN — Tamam Kıbçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOÖLÜ (Devamla) 

— Teşekkür ederim, hürmetlerimi arz ederim. 
(BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu. 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Lehte 

konuşmalar ine oldu. 
«BAŞKAN —[Sıra ile konuşuyoruz efendim. 

©ir.lehte, bir aleyhte, bir üzerinde konuşuyo
ruz. Şimdi üzerinde konuşuyoruz efendim. 
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NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar; Hükümet programını dikkat
le inceledim. Yeni Hükümetin malî, iktisadi, 
içtimai sahalarda yapmayı tasarladığı işler üze
rinde fikir yürütecek değilim. Memleketi selâ
mete çıkaracak en hayırlı yolun, Büyük Meclis
çe gereği gibi tâyin ve takdir edileceğinden as
la şüphe edilemez. 

Beni huzurunuza çıkaran ayrı bir sebep var
dır. Yüksek malûmunuzdur ki, sağlam bir 
iktisadi düzene dayanmıyan demokratik rejim
lerin, selâmetle işliyebilmesi mümkün olamaz. 

Memleket ekonomisinin sıhhatli kalabilmesi
nin temel şartı ise; anlaşmak, birbirleri ile kay
naşmak, sosyal bir bünyeye mâlik olmaktır. 
Kardeşliğe, millî beraberliğe dayanan, huzur ve 
sükûn içinde yaşayan bir topluluk, her türlü 
icraat için en uygun bir vasattır. 

Hükümetlerin başarıya ulaşabilmelerinin ilk 
şartı, vatandaşların karşılıklı güven ve inanç 
içinde yaşıyabilmelerine engel olan durumların 
giderilmesini sağlamaktır. Bu bakımdan, Hükü
met programında bir eksiklik olduğu açıkça gö
rülmektedir. 

Birinci ve ikinci koalisyon hükümetlerinde 
bugünkü Sayın Hükümet Başkanının üslubuna 
uygun ifadelerle yer almış bulunan «geçmişin 
yaralarını sarmak» meselesine yeni Hükümetin 
programında hiç yer verilmemiştir. 

İster istemez, akla şu soru geliyor. Acaba 
geçmişin yaraları tamamiyle sarılmış mıdır?.. 
Buna kimsenin evet diyebileceğine inanmıyo
rum. Açık gerçek şudur ki, vaktiyle Sayın 
Başvekilin bir vesile ile veciz bir şekilde ifade 
buyurduğu gibi, siyasi mahkûmiyetlerde daima 
bir hak tereddüdü vardır. Siyasi mahkûmiyet
ler hiçbir zaman, hiçbir yerde katiyet ifade 
etmez. Bu kabîl suçlara karşı millet vicdanında 
varılan hükümlerde her zaman farklar buluna
bilir. Böyle olmasa bile, siyasi suçların rengi, 
kesin ve değişmez kararlarla belirtildikten son
ra, cezaların eis'mani bir eza halinde ebediyen 
munafaza edilmesinde kati zaruret yoktur. İyi, 
aydınlık, ferah günlerin kapısına 'buhranların 
arasından girilir. Memleketin kaderini ellerin
de bulunduranlarda bu kapıyı açacak mânevi 
kuvvet her zaman mevcuttur. Yüce Meclisin bu 
kuvvetten mahrum olduğuna asla ihtimal veri-
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lemez. Bu bakımdan, zor günler Devlet adam
larının önünde fırsat yaratırlar. 

Tarihte olduğu gibi, bugün de, devletler bü
yük sarsıntılara karşı korunma tedbirleri alır
larken, içerde milletlerini, dışarda dünya hal
kını birleştirmeye çalışmışlardır. 

Bu düşüncenin doğruluğunu isbatlıyan mi
saller pek çoktur, işte, «Yurta sulh, cihanda 
sulh» prensibini değişmez politika olarak bize 
miras bırakan Büyük Atatürk., işte, Amerika'
da ve Dünyada birliği, kardeşliği sağlamak uğ
rana hayatını veren Kennedy.. işte, ağır şart
lar altında vazifeye başlarken milletinden her 
şeyden evvel beraberlik istiyen Amerika'nın 
muhterem Başkanı Johnson, işte, 1964 yılının 
eşiğinde bütün Dünya liderlerinin yayınladıkları 
kardeşlik mesajları., işte, Papa'mn iki bin yıllık 
ayrılığa son vermek için aldığı Kudüs'e gitmek 
kararı... 

Bu büyük misaller yanında, işte, civarımız
da ve uzakta, Kore'den, Fransa'ya kadar birçok 
devletlerin ilân ettikleri aflar. Türk milleti, 
tarihteki ananelerine yaraşan bir hareketin bü
yük Meclisten sâdır olacağına inanmış bulun
maktadır. Bu tasarrufun iç ve dış meseleleri
miz bakımından hayırlı neticelere ulaşacağında 
şüphe yoktur. 

Sayın Başvekil, karşımıza fiilen, yalnız bir 
partinin kurduğu Hükümet olarak çıkıyorsunuz. 
Bu bakımdan güven oyu isterken, programınızın 
gerçekleştirilmesi kadar ve en azından o kadar 
millî birliği sağlıyacak, samimiyetle, yürekten 
sağlıyacak kararların da alınması zarureti aşi
kârdır. 

Bir milletin beraberlik ve kardeşliği ortak 
acılar, ortak mutluluklarla belirir. Milletin bir 
kısmı dertli ve acıklı bir halde yaşarken, mut
lulukların ömrü uzun ve tam olamaz. 

Af konusu, her hangi bir partinin istismar 
vesilesi değildir. O, bugün millet beraberliği
nin zaruri ıbir tedbiri haline gelmiştir. 

Dost ve düşman karşısına, birbirini affeden, 
birbirin affetmesini bilen ve affedecek kadar 
da kendisine güvenen insanlar olarak çıkmalı
yız. 

işte Ibu sebeplerle, yeni Hükümetten uzak 
ve yakın, bütün geçmişin yaralarının toptan ve 
gecikmeden sarılması tedbirlerinin ele alınma
sını, yalnız kendimin değil, beni milletvekili 
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seçmiş vatandaşlarımın da arzusu olarak iste
mek, bana düşen vazifedir. 

Ben bu vazifeyi tam bir vicdan huzuriyle 
yapıyorum ve aynı vicdan huzuriyle verilece
ğine inandığım cevabı bekliyorum. (Soldan al
kışlar) 

BAŞKAN — Nadir Y'avuzkan. 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım; memleketin içerde ve dışar-
da çetin meseleleri olduğu bugünlerde bir Hü
kümet programını müzakere ediyoruz. Dağılan 
iki Koalisyondan sonra bir yenisini kurmak
ta zorluklar ortaya çıkmış, nihayet G. H. P. 
ile bağımsızların kurdukları bir Hükümet,,. 
Meclisin huzuruna gelmiş 'bulunuyor. Yeni Hü
kümetin getirdiği program, genel anlamı ile 
plânın hedefi olan reformların gerçekleştirilme
sine önem vermektedir. 

Kalkınmamızın sosyal, ekonomik ve kültü
rel hedeflerine ulaşmak için, gerçekleştirilmesi 
lüzumuna inanılan, fakat zorluğundan ürkü-
len reformları göğüsliyerek programına olan 
'Hükümeti, bunlar zordur diye tenkidden çok,. 
takdir etmek ve desteklemek lâzımdır. 

idare, tarım ve toprak, vergi, i)ersoncl re
formlarının Hükümet programındaki ifadesiyle 
tahakkuk ettirilmesini çok faydalı buluyor ve 
bunları milletimiz çoğunluğunun heyecanla 
beklediğine inanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, vatandaşları canından 
bezdiren 'bürokrasinin sadeleştirilmeşini, hiz
metlerin görülmesinde lüzumsuz geciktirmelerin 
önlenmesini, süratin sağlanmasını istiyorum. 

Kim olursa olsun, vatandaşa hükmetmekten 
marazi zevk alanlar Devlet 'hizmetinde tutulma
malıdır. 

Hükümet icraatını sevimsiz hale getiren 
tembel elemanların temizlenmesi, dürüst ça
lışkan elemanların ise takdir ve tatmin edilme
sini sağlıyacak prsonel kanununun bir an ev
vel Meclise şevkini bekliyorum. 

Kanun emrinde, vatandaş hizmetinde olan 
ve memuriyetinin Devlete ifade ettiği mâna
ya göre, hakkı olan parayı alan çalışkan me-
murlar Türkiye'yi dertlerinden kurtaracak, kal
kınmada kendilerine düşeni yapacaklardır. Bu 
behemahal sağlanmalıdır. 

Her memur masasına gelen işe ve gördüğü 
hizmete göre randıman primi almalı görmediği
nin ve göremediğinin hesaibını vermelidir. 
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Vatandaşlarımızdan şikâyetlerine cevap ala

madıklarını dinliyoruz. Şikâyetler süratle 
berraklığa kavuşturulmalı, vatandaşlar ümit
sizlik içerisinde bırakılmamalıdır. 

Devlet ve köy münasebetlerinde geniş yeri 
olan jandarmanın vatandaş hak ve hukukuna, 
insan haklarına saygılı hale gelmesi, getirilme
si lâzımdır. Bunun için özel olarak yetiştiril
miş insanların bu sahada değerlendirilmesi ve 
jandarmalığın bir meslek haline getirilmesi 
iyi olacaktır, inancındayım. 

Orman politikasına berraklık getirilmelidir. 
Tayyare ile çekilecek fotoğraflarla orman 

varlığı bir an evvel tesbit edilmeli, ormanın 
sınırları asgari yüz metrelik düz hatlar halin
de beton direklerle nirengilenmelidir. 

Neyin orman, neyin orman olmadığı, eroz
yon yönünden açıklanması mahzurlu olan yer
ler ilmî olarak belirtilmeli, erozyon yönünden 
mahzur görülmiyen ve müsaidolan yerlerde 
Devlet eliyle narenciye, zeytin ve saire gibi mev-
valı ağaçlar yetiştirilmeli, millî istihsali artı
racak çalışma yapılmalıdır. Ormanın korunma
sı, Orman İdaresinin nezareti baki kalmak üze
re, orman içindeki köyler ihtiyar heyetlerine 
teslim edilmeli, ormanı korumaktan çok, tahri
batına imkân veren bugünkü bakım memurla
rı saltanatıma son verilmelidir. 

Orman köylüsüne, ge>çimini sağlıyacak el 
sanatları süratle öğretilmelidir. Millî eğitim
de öğretmen sayısını süratle artıracak tedbir
ler alınmalıdır. 

•Milletimizin büyük çoğunluğunu teşkil eden 
köylümüz çocuklarına ilkokulda tarım bilgileri 
verilmesini ve da'ha çok tarım okulları açılma
sını, zirai istihsalin artırılması yönünden fay
dalı telâkki etmekteyim. 

Asırlık ihmalin ardından geri kalmış olmak
tan bizim neslin çektiğimiz ıstırabı, bizden son
raki nesle aktarmamak için teknik ve meslekî 
öğrenime ehemmiyet verilmesini doğru bir ha
reket olarak görüyorum. Ortaokul ve liseler 
Devlete kâtip yetiştiren, müesseseler olmaktan 
kurtarılmalıdır. Tarım ve toprak reformu, 
programdaki ifadesiyle bir an evvel Meclise ge
tirilmelidir. 

Dışarıya giden işçilerimiz için, Sanayi Ko
misyonundan bir heyetle Almanya'ya gittiğimiz
de, büyük sanayi müesseselerinde ilgililerden 
dinlediklerimiz göğsümüzü kabarttı. 
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Türk işçilerinin saygılı ve çalışkan oldukla

rını ve daha çok Türk işçisi istediklerini söyle
diler. Oradan çok işçi istendiğine, bizden de git
mek istiyen çok olduğuna göre, işçi gidişindeki 
11kanıklık önlenmelidir. 

Yalnız Almanya'da 600 bin italyan 300 bin 
İspanyol, 150 000 Yunan işçisi olduğunu öğren
dik. Bizden de istenildiğine göre, bir iki yüz 
bin vasıfsız Türk işçisinin oralara gitmesinde 
çeşitli menfaatlerimiz vardır. 

İşçilerimiz medeni dünyayı görüyor, nasıl 
çalıştıklarını öğreniyor, vasıfsız işçilerimiz kı
sa zamanda vasıflı hale geliyor. Ayrıca, işçilerin 
kazandığı döviz, orada .birer banka şubesi aça
rak, oradaki değeriyle Türk parası verilebilir 
veya Türkiye'ye getirilmesinde oradaki ölçü
leri karşılamak üzere prim verilmesi sağlanır
sa dış tediye açığımızı kapatmada geniş fayda
sı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'nin en geniş kütlesini teşkil eden 

köylülerimizi her yönü ile kalkındırmadan Tür
kiye'mizin kalkınmış sayılamıyacağı hakikati
ni kabul ederek, Devlet faaliyetlerinde köy dâ
valarını, Hükümet içinde bir bakanın takibet-
mesini imkân dâhiline sokan Köy Bakanlığı ku
ruluşunu tasviple karşılıyorum. Umumi karak
teri zirai ve geniş ölçüde nüfusu köylü olan 
memleketimizde, köye lâyı'k olduğu ehemmiye
ti vermek, köye ait meseleleri bir elden idare 
etmekle tatminkâr neticeye ulaşılacağı inancın
dayım. 

Sayın arkadaşlarım. 
Küçük sanayii köy çevrelerinde kurarak zi

rai istihsale köylü vatandaşın emeğini katarak, 
ilk işçiliğin köyde kalmasını temin suretiyle, zi
raat mevsimi dışında boş geçen zamanı değer
lendirmeyi, böylece köy kalkınmasının sağlan
masını bekliyorum. 

Kıbrıs politikamızı da hukukî sağlamlığımı
za zarar vermeden, haklarımızın ve soydaşları
mızın dikkatle korunmasını, bundan sonrası için 
yeni bir katliam imkânını ortadan kaldıracak 
şekilde, kuvvetimizin kabul ettirilmesini bekli
yoruz. 

Netice olarak ifade etmeliyim ki, yeni Hükü
met Programı dâvalara çare olacak niteliktedir. 

Ayrıca başlangıçta da söylediğimiz gibi, ko
alisyonların kurulmasına parti menfaatleri açı-
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smdan imkân olmadığının belirdiği bir ortam
da, bütün mesuliyeti üzerine alan C. H. P. sine 
ve bağımsızlara bu imkânın verilmesinde isabet 
olacaktır. Kötü çalıştığında düşürülmesi her 
zaman mümkün olduğuna göre, hizmet etmek 
istiyene kolaylık gösterilmesi lâzımdır. 

Şahsan bir C. H. P. li milletvekili olarak, 
iktidarın yıpratıcılığını, muhalefette olmanın ise 
benim partimin de menfaatine olduğunu biliyo
rum. Fakat, diğer büyük partinin Hükümeti ku-
ramaması, C. H. P. nin de kuvvetli bir Koalis
yonu teşkil edememesi karşısında, tek başına C. 
H. P. nin bağımsızlarla birlikte Hükümet etme
sini, millî menfaatlerimiz yönünden zaruri görü
yorum. Güç zamanda hizmet arz eden Hüküme
te itimat oyu vereceğimi arz ederim. 

En büyük temennim 3 ncü Hükümetin Mec
lis çoğunluğuna sırtını vermemiş olmasına rağ
men, uzun ömürlü olması, millet hizmetinde mu
vaffak olmasıdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gelmiş 
olan kifayet takrirleri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Program üzerindeki konuşmalarla konu ay-
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dmlanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederiz. 

Kırklareli Edirne 
Abdurrahman Altuğ Süleyman Bilgen 

M. Meclisi Başkanlığına 
Müzakerelerin yeterliğini arz ve teklif ede

rim. 
îçel 

Yahya Dermancı 

Yüksek Başkanlığa 
Bu konu etraflıca konuşulmak suretiyle ay

dınlanmıştır. Konuşmaların yeterliğinin oya ar
zını teklif ederim. 

Hakkâri 
Ahmet Zeydan 

BAŞKAN —• Kifayet takrirlerini oyunuza 
sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Arkadaşlar, bugünkü gündemimiz yalnız 
Hükümet programı üzerinde görüşme idi. Gün
dem bitmiştir. Yarın saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,50 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YİRMtÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

2.1.1964 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan İsmet İnönü tarafından teş
kil olunan Bakanlar Kurulu programının görü
şülmesi 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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