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66. Birleşim 

1 . 3 . 1965 Pazartesi 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 2 
2. — Gelen kâğıtlar 2 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 3 
1. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü 

t^ıfından teşkil ohman Bakanlar Kurulu 
Programının görüşülmesi 3:43 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Niğde Milletvekili Asım Eren, yaptığı ko
nuşmasında, Erzurum'un Tekman ilçesindeki Kı
zamık salgınına karşı askerî birliklerce gösteri
len yardımın Gülhane Hastanesinden ayrılacak 
bir ekiple de desteklenmesi dileğinde bulundu. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerle, 
İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı cetvellerde, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde ve, 

Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarılarının yeniden yapılan açık oylamaları so
nunda kanunlaştıkları, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1960, 1961 ve 1962 bütçe yılı Kesinhesapları 
hakkındaki kanun tasarılarının yeniden yapılan 
açık oylamaları sonunda ise kabul olundukları 
anlaşıldı. 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü,"" Bakanlar 
Kurulu programını okudu. 

Bakanlar Kurulu programının okunması sı
rasında radyo ile canlı yayın yapılmamış oldu
ğunun anlaşılması üzerine açılan görüşmeler so
nunda TRT ce bu konuda Başkanlığa başvurul-

2. — GELEN 

Tasarı 
1. •— Gaziantep ilinin Kürkçüler mahallesi 

nüfusunda kayıtlı ve halen aynı mahallede otu
rur Münevver'den doğma, 340 doğumlu Mehmet 
Ulak'm hapse tahvil edilmiş olan bakiye cezası
nın affı hakkında kanun tasarısı (1/819) (Ada
let Komisyonuna) 

Raporlar 

2. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/1035) (Gündeme) (S. Sayısı : 898) 

3. — Bingöl Milletvekili Sıddık Âydarın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

manıış olduğu, ancak banda alman programın 
Sayın Başbakanın kendi sesleriyle her zaman 
yayınlanabileceği bildirildi. 

Ege Üniversitesi 1960 yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının maddeleri kabul edilerek tümü 
açık oya sunulduysa da yapılan ayrım sonunda 
yeter çoğunluk sağlanamadığından oylamanın 
tekrarlanacağı açıklandı. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile bir geçici mad
de ve bâzı maddelerine fıkra eklenmesine veya 
bâzı maddelerinde fıkra değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri, Plân Komisyonu birleşimde ha
zır bulunmadığından, görüşülemedi. 

Kat mülkiyeti kanun tasarısı ve tekliflerinin 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

Gelecek birleşimin, Bakanlar Kurulu progra
mı üzerinde görüşmeler yapılmak üzere 1 Mart 
1965 Pazartesi günü saat 15 e bırakılması kabul 
olunarak (saat 18,55 te) Birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Yozgat 

Fuad Sirmen Veli Uyar 
Kâtip 

Kastamonu 
Sabrı Keskin 

KÂĞITLAR 

raporu (3/1030) (Gündeme) (S. Sayısı : 901) 
4. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğanm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/1039)"(Gündeme) (S. Sayısı: 902) 

5. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/1015) (Gündeme) (S. Sayısı : 
908) 

6. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/1047) (Gündeme) (S. Sayısı : 
912) 



B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birleşimi 
açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Suad Hayrı Ürgüplü tara
fından teşkil olunan Bakanlar Kurulu Progra
mının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Bu hususta bir takrir verilmiş
tir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin özelliği dikkate alınarak İçtüzü

ğün 85 nci maddesi gereğince görüşmelerin le
hinde, üzerinde, aleyhinde yapılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Edirne 
tlhami Ertem 

BAŞKAN — Müzakerelerin bu şekilde yapıl
masını oyunuza sunuyorum, Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, grupları adına 4 ar
kadaşımız söz istemiştir. Millet Partisi Meclis 
Grupu adına Osman Bölükbaşı, Adalet Partisi 
Meclis Grupu adına Talât Asal, Yeni Türkiye 
Partisi Meclis Grupu adına Raif Aybar, Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisi Meclis Grupu adına 
Cevad Odyakmaz. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU BAŞKANVE-
KÎLÎ FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Cumhu
riyet Halk Partisi Meclis Grupu adına İsmet 
İnönü. 

BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına 
İsmet İnönü, 

Gruplardan başka şahıslan adına 35 arkada
şımız söz istemiştir. Şimdi söz alanların isimle
rini okuyacağım ve program üzerinde lehte mi, 
aleyhte mi görüşecekler, ifade etmelerini rica 
edeceğim. 

Sayın Sadi Binay... 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Lehte. 
BAŞKAN —t Sayın İsmet Kapısız, yok mu? 

(Yok, sesleri) Yok. 
Sayın Fahir Giritlioğlu... 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Aley

hinde. 

BAŞKAN— Sayın Reşit Ülker.. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde. 
BAŞKAN. — Sayın Kenan Esengin... 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Naci Güray... Yok. Say m 

Kâmuran Evliyaoğlu... 
KÂMURAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın İsmet Kapısız.. 
İSMET APIŞIZ (Yozgat) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul... 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler... 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki... 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Vardarlı... 
SABRI VARDARLI (İstanbul) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Sayın llhami Ertem... 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Şefik İnan... 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Şaban Keskin... 
ŞABAN KESKİN (Çankırı) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Göker... 
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MEHMET GÖKER (Kayseri) —Aleyhinde. 
BAŞKAN — Saym İbrahim Sıtkı Hatipoğlu. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Burhan Apaydın. Yok 

mu efendim?... Yok.. 
Sayın Ahmet Üstün. Yok.. 
Sayın Mehmet Sağlam. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Ruhi Soycr... 
RUHİ SOYER (Niğde) — Üzerinde. 
BAŞKAN —• Saym Abdurrahman Al tuğ. . 
ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Saym Şehmuz Aralan. 
ŞEHMUZ ARSLAN (Diyarbakır) — Aley-

hinde. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır... 
VEFA TANIR (Konya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Saym Kemal Sarıibrahimoğtu... 
KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN —- Saym İhsan AtaÖv... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Saym Süreyya Koç. Yok,,. 
Saym Nurettin Ardıçoğlu... 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Aley

hinde. 

BAŞKAN — Saym llyas Kılıç... 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Saym Sina Yücesoy. Yok. Saym 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu... 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — üzerinde. 

BAŞKAN — Saym Kadri özek... 
KADRİ. ÖZEK (İzmir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Adnan Aral, yok. Saym 

Sadık Tekin Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar... 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Kadlrean Kaflı... 
KADIRGAN KAFLI (Konya) — Lehinde. 
BAŞKAN —. Söz, alan arkadaşlarımız bu ka

dardır, 
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Muhterem arkadaşlarım, yeni bir takrir gel

miştir, takrirde; 
«Saym Başkanlığa, teamüle uygun olarak 

muhalefet sözcülerinin evvelâ konuşmalarını arz 
ederim.» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bu, söz alan arkadaş
ların kendi arzularına tabi bir iştir Meclis bu 
şekilde ayrıca kakrar almak mevkiinde değildir. 
İçtüzük buna müsait değildir. İçtüzük hüküm
leri.... (Ortadan gürültüler, «Gruplar da var, 
onları da tesbit edilsin» sesleri) 

Gruplar da olsa aynı efendim. Grupları sıra-
siyle oküyoııım. Millet Partisi adına Bölükbaşı, 
A. P. adına Talât Asal, Y. T. P. adına Raif Ay-
bar, 0. K. M. P. adma Oevad Odyakinaz, C.H.P. 
adına İsmet İnönü. 

Gruplar da leh ve aleyhte olarak tesbit edi
lebilir, kabul buyurduğunuz takrire göre. 

Saym Bölükbaşı, grupunuz adma lehte mi, 
aleyhte rai? 

OSMA N B Ö L Ü K B A Ş I (Ankara) — Lehte; 
BAŞKAN — Saym Talât Asal... 
TALÂT ASAL (Edirne) — Lehte. 
BAŞKAN — Saym Raif Aybar... 
RAİF AYBAR (Ankara) — Lehte. 
BAŞKAN — Saym Cevad Odyakmaz... 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Üzerinde, 
BAŞKAN — Saym İsmet İnönü... 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN —• Şimdi sırasiyle arkadaşlara söz 

veriyorum. Millet Partisi adma Saym Bölük
başı. (Sağdan ve soldan, alkışlar) 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Anikara) — Muhtenem arkadaşlar, 

Dördüncü Karıma Hükümetin programı ha"k-
fcmlda, Millet Partisinin g'ömiş ve temennilerini 
yüikısek huzurunuzda ifade etderık'en, Ibiize (hâkim 
olan en halisane temenni, bu Hükümetin deımıoik-
ratiJk rejime vıe millete hayırlı hizmetler ifa et
mesidir. (Bravo sesleri) 

Yeni Hükümetin 'kuruluşunun demıoikratük 
rejimimiz için (bir haj/atiyet imtihanı teışMl et ' 
tiği gerçeğinin idrak ve şuuru içinde foulunan 
îbütiün vatandaşlarımızın ve biHhaisisa bu rejimin 
kuruluşunda çektikleri çile ve ıstıraplarla his* 
Bösi 'bulunanların, 'bu jyiürökten temennilerimizi 
paylaşacaklarından emin ibulunrnıa'ktayız. 

Yeni Hülküimet muvaffak olmak için mulhta-
collduğu kudreti önce Allah'ın, sonra da bu ina* 
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niş salhiplerinin yardımlanıııda bulacaktır. (Sağ
dan aîlkıglar) 

Görüş ve temennilerimizi arza başlamadan ev
vel demokratik bir prensibi, istismarları önlemek 
için peşinen ifadeyi faideli hattâ zaruri bulmak
tayız. Hükümete dâhil bulunan bir partinin ön
ceden mutabık kalmadığı hususlarda, samimî ka
naatlerini açıklaması, koalisyon hükümetleri için 
Mr zanf değil, bilâkis bir kuvvet kaynağıdır. 

Köklü demıclkratik geleneklere sahilbolmıyan 
memleketimizde de tatbikatın buna yakın oldu
ğu Yüksek Meclisin malûmudur. «Baş kırılır fes 
içinde, kol kırılır yen içinde kalır» şeklindeki bir 
düsturun demokratik rejim ve memleketimiz için 
tevlidöielbileceği ve bugüne kadar ettiği zararlar 
izahtan varestedir. 

«Sonra döğüşmektense, önce konuşmak hayır
lıdır» diyen atalar sözümüzü bu vesile ile hatır
latmak yerinde olur kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yeni Hükümetin programı üzerinde durma

dan evvel, onun, kuruluşunu zaruri kılan sebep
leri, Millet Partisi zaviyesinden sizlere ve mil
lete Ibir kere daha ifade etmeyi uygun mütalâa 
©tançtkteyiz. Kim ne derse desin, Türkiye'de de-
mdkratik rejim maalesef temeline sağlam ıbir şe
kilde oturmamış, bütün vicdanlarda teminat ve 
(müeyyidesini bulamamıştır. 

Atlatılan buhranlara rağmen, onu teihdide-
den çeşitli cereyanların ve tehlikelerin sonu gel
memiştir. Vatandaşlar, «Rejimin yarını ne ola
caktır» endişesinin işkencesinden bir türlü kur
tulamamışlardır. I 

Genelkurmay Başkanının cümlenizee malûm 
mektubu üzerine yapılan liderler toplantısında, 
«Seçimlerde kim kazanırsa kazansın, iktidar 
Halk Partisinin olacaktır», şeklinde yaygın bir , 
propagandanın mevcudiyeti, bizzat müstafi hü- ' 
küme'tm Sayın Başbakan Yardımcısı tarafından 
ifade edilmiştir. 

Devletin bütün haber alma imkânlarına rağ
men bu propagandanın nereden çıktığının tesbit ı 
edilemediği de o toplantılarda aynı zat tarafın
dan söylenmiştir. Bu propagandaların baskısı ve 
sebep ne olunsa olsun C. H. P. nin daima hükü
mette ve başta bulunmasının bir neticesi olarak, 
büyük vatandaş kütlesinde rejimin yarını hak
kında bir endişe hâkim olmuştur. Şu veya bu çev
renin kendi niyetleri hakkında, zaman zaman ver-
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dikler} teminat bu endişe ve tereddütleri ortadan 
kaldıramamıştır. 

Zihniyet ve icraatını hiçbir- zaman tasvibet-
mediğimiz ve bu kanaatimizi daima verdiğimiz 
kırmızı oylarla tescil ettiğimiz CHP Hükümetini 
düşürmek için, Millet Partisi olarak giriştiğimiz 
son teşebbüsün dayandığı inanışı bu noktada ara
mak lâzımdır. Diğer her mülâhaza bizim için ikin
ci plânda kalmıştır. Bir kere daha ifade edelim 
ki, Meclis kürsüsündeki son beyanlarımız da dâ
hil, muhtelif vesilelerle umumi efkâra açıkladı
ğımız üzere CHP dışında bir hükümetin kurula
bileceğini ve buna rağmen demokratik rejimin 
yaşıyacağını isbat etmenin ve aksi istikametteki 
endişe ve propagandaları çürütmenin ve bu su
retle Türk Milletine büyük bir ferahlık ve itimat 
vermenin bir vatan vazifesi olduğu yolundaki ka
naatimiz, Millet Partisinin bütçeye kırmızı oy 
vermesinin ye yeni Hükümete, katılmasının ana 
sebebidir. 

, Bu görüşümüzün dayandığı temeli çürük bu
lanlar ve demokratik rejimin kuruluşunda kendi
lerine, kanâatimizce lâyık olmadıkları tefahur 
hissesini çıkaranlarla mecbur edilmedikçe bir mu
hasebeye girişmek niyetinde değiliz. 

Bizi bu karara sevk eden tek sebep, kapan
mış yaraları bugünlerde açmanın memleket hu
zuruna zarar verebileceği düşüncesidir. 

Yeni bir hükümet kurmaya teşebbüs eden 
partiler şimdiye kadar hiç kimseye reva görülmi-
yen kesif iftira ve 'tezvirlere hedef kılınmışlardır. 
«Kâfir diye öldürüp, şehit diye namaz kılmaya» 
alışkın ve sureti haktan gözüken çevrelerin bu 
hareketleri karşısında muhafaza ettiğimiz vekâr 
ve isükûnet, nefse itimadın ve memleket huzuru
nu her şeyin üstünde tutan bir zihniyetin teza
hürü olmuştur. (Sağdan, soldan alkışlar) 

Millet Partisi ve onu temsil edenler yukar
da temas ettiğimiz zaruret ve mülâhazalarla ye
ni Hükümete katılırken millet önünde evvelce 
ifade ettikleri görüş ve kanaatlerden hiçbirini fe
da etmemiş ve onları mahfuz tutmuşlardır. 

ıMuhterem arkadaşlar, 
Dördüncü Koalisyonu teşkil eden partiler, te

mel görüşlerini, ahenk ve tesanüt içinde çalışma
nın şartlarını, daha evvelki koalisyon tecrübeleri
nin ışığı altında-tesbit etmişlerdir. Hazırladık
ları prote&ot her türlü endişe ve tereddütleri 
önleyici ve tahrikleri tesirsiz kılıcı bir mahiyette 
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olmuş, umumi efkârda geniş bir tasvip görmüş
tür. 

Bu netice, diliyle ifade ettiğini, kalbi ile tas
dik etmek şiarında olan Millet Partisi için bü
yük bir bahtiyarlık teşkil etmiştir. Aynı zaman
da siyasette tahriki, bir muvaffakiyet vasıtası 
sayan bütün çevrelerin silâhlarını da peşinen el
lerinden almıştır. 

Yeni Hükümeti kurmakta mutabık kalan par
tilerin, imzaladıkları protokolda yer alan ve Hü
kümet programına geçen hususlar hakkında hiç
bir tenkid ve itirazımızın bulunamıyacağı tabiî
dir. 

Şerefimizin ifadesi olan imzamızın kefaleti 
altında bulunan 'bu prensiplerin tatbikatının ise, 
şaşmaz takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir. 
(Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, 
Koalisyon protokolünde yer alan ve Hükümet 

programına intikal eden hususları benimsemek, 
bunların gerçekleştirilmeleri ile alâkalı tedbir ve 
görüşlerde şüphesiz peşin bir mutabakat mânası
na gelemez. Bu esasın ışığı altında, yeni Hükü
met programında yer alan temel meseleleri şim
dilik bir tarafa bırakarak, bu programa hâkim 
olan ana karakteri tebarüz ettirmek isteriz. 

Program vuzuh ve katiyet bakımından isteni
len mükemmeliyette değildir. Bu durumu zaman 
darlığı ile bir dereceye kadar mazur görmek in
saflı bir hareket olur. Program, temas ettiği çe
şitli meselelerin hal tarzlarını, ana hatları ile bi
le ifadeden çok zaman uzak kalmıştır. Bu karak
teri ile, umumiyetle bir tedbirler manzumesi ol
maktan ziyade, iyi niyetli temennilerden ve vait-
lerden ibaret bulunmaktadır. Programın bu ma
hiyeti, murakabeyi güçleştirebileceği gibi, tatbi
katta da müşküller doğurabilir. Vâdettiği bâzı 
hususları ne suretle gerçekleştireceğine dair de 
kâfi sarahat mevcut değildir. 

Bu görüşlerimizi doğrulıyacak bâzı misaller 
vermek isteriz: ; 

Program, aşırı sol ve aşırı sağ cereyanlarla I 
tesirli ibir şekilde mücadele edileceğini bildiri
yor. 

Muhterem arkadaşlar, 
Aşırı sol akımların ciddî bir tehlike teşkil 

edecek mahiyette geliştiğine inanıyoruz. Bir mer
kezden idare edilen komünizmin, milletleri için
den çürütmeyi ve yıkmayı ince bir sanat haline 
getirdiği kimsenin meçhulü değildir. I 
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Bu dalâlet ve hiyanctin yolcuları sayıca az 

da olsalar teşkilâtlı bulunmaları tahrip kabili
yetlerini artırmaktadır. Bunların hariçten gelen 
milyonlarla beslendiği CHP ye mensup bir mil
letvekili arkadaşımız tarafından da-evvelce Mec
lis kürsüsünden ifade edilmiştir. 

Bu zehre karşı en tesirli panzehir, kanaati
mizce cezai tedbirlerden ziyade mevcut sefalet ve 
huzursuzluğu ortadan kaldırmak, sosyal adaleti 
ye sosyal güvenliği gerçek mânada sağlamak ve 
milleti manen teçhiz etmektir. 

Aşırı sol cereyanların, sosyal adalet ve sosyal 
güvenliği gerçekleştirmek amacı ile alınmış ve 
alınacak tedbirlerin tam tatbiki ile tesirsiz kılı
nacağı programda ileri sürülmektedir. Fakat sos
yal adalet ve sosyal güvenlik mevzuunda alına
cak yeni tedbirlerin ne olacağına dair hiçbir işa
rete raslıyamıyoruz. 

Aşın soldan kasdettiğimiz mâna komünizm
dir. Bunda hiç kimsenin tereddüdü yoktur. 

Aşırı sağ cereyanlara gelince, ölçüsü belli ol-
mıyan bu itham, siyasi hayatımızda hazır bir 
damga gibi önüne gelene vurulagelmiştir. Din ve 
mukaddesat düşmanlığı, çok zaman gericilik isna
dının gölgesine sığınmaya çalışmaktadır. 

Türkiye'yi lâik Cumhuriyet esasından ve Ata
türk ilkelerinden ve devrimlerinden ayıracak ve 
onu Ortaçağın karanlıklarına ve müesseselerine 
sürükldyecek, teşkilâtlı bir tehlikenin bugün mev-
eudolduğuna inanmıyoruz. Aksini düşünmek, 
42 yıllık Cumhuriyet idaresinin iflâsını kabul 
etmek olur. 

Dinî ve mânevi ihtiyaçları tatmin edilmiş bir 
cemiyette, şurada burada karşılaşılan anormal 
tezahürleri mübalâğa etmemek lâzımdır. 

Bâzı yerlerde vukubulan, temeli cehalete da
yanan ve asla tasvibetmediğimiz nahoş hâdisele
rin mesuliyeti herkesten evvel, cemiyetin, mâne
vi hayatını idare edecek aydın din adamlarını 
yetiştirmek ve halkı uyandırmak vazifelerini za
manında yapmamış olan geçmiş idarelerde ara
mak lâzımdır. (Bravo sesleri) 

Halka ne verdik ki, ne istiyoruz diye bir vic
dan muhasebesi yapmak lâzımdır. 

Biz, Millet Partisi olarak, Anayasa nizamı dı
şında olan bütün aşırı cereyanların, adı ve sıfatı 
ne olursa olsun, karşısındayız. 

Bu inanışımızla, bugün teşkilâtlı bir tehlike 
olmadığına kaani bulunduğumuz aşırı sağ cere
yanlara karşı da mücadele edilmesine taraftarız. 
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Bu cereyanlarla mücadele için ise, program

da, hiçbir vasıta ve tedbirin ifade edilmiş oldu
ğunu göremiyoruz. Mücerret mücadele edeceğiz 
demek, şüphesiz tatmin edici olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Diğer taraftan çeşitli ideoloji ve temayül 

sahiplerinin kendi maksatlarına uygun bir ta
rife bağladıkları sosyal adalet tâbirinden ne 
anladığını Hükümet açıkça ifade suretiyle, de
vam edegelen tereddütleri izale yoluna gitme
miştir. 

Yeri gelmişken ifade edelim ki, Millet Par
tisine göre soyal adalet fertlerin gelirleri ara
sındaki aşırı farkları, âmme vicdanının tasvi-
ıbede'bileeeğı 'bir dereceye indirmektedir. 

Bizim bu soyal adalet anlayışımızda, Allanın 
eşit yaratmadığı ve cemiyete eşit hizmette 
bulunmıyan insanları g^lir ve servette eşit yap
mak gibi zararlı bir hayal, ferdi mülkiyeti 
ve özel teşebbüsü reddeden bir mâna mevcut 
değildir. (Bravo sesleri.) ) 

Bir toprak reformu yapılmasını, Koalisyon 
Protokolüne muvazi olarak benimsediğini ifade 
eden Hükümet, halen Mecliste bulunan top
rak reformu tasarısı hakkında ne düşündüğü
nü sarih olarak açıklamamıştır. Bu tasarının 
istinadettiği prensipleri tasvibetmekte midir? 
Toprak reformunda sosyal ve iktisadi mü
lahazalardan hangisine öncelik tanımakta
dır. 

Bu suallerin cevabını Programda bulmak 
mümkün değildir. 

Vergi yükünün muhtelif sektörler ve muh
telif zümreler arasında adilâne bir şekilde da
ğılımı ve vergi uygulamasında vatandaşla 
Devlet arasında anlayış ve güvene dayanan 
bir münasebet kurulabilmesi için gerekli ısla
hatı tamamlamak kararında olduğunu açıklı-
yan Hükümet bu maksadı sağlıyacak hiçbir 
yol göstermemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Programda temas edilen ve fakat hal tarz

ları gösterilmiyen birçok mesele mevcuttur. 
Verdiğimiz misaller listesini kabartmakta şim
dilik bir fayda görmüyoruz. 

Hükümetin, üzerinde durduğumuz bu ve 
buna benzer meselelerde vuzuhu sağlıyacak 
açıklamalarda bulunmasını temenni etmekte
yiz. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Şimdide Hükümet Programında yer alan ve 

hususi bir önem atfettiğimiz bâzı meseleler 
hakkında görüş ve temennilerimizi ifade etmek 
isteriz. 

Plânlı kalkınma ve karma ekonomi mevzuu 
üzerindeki görüş ve kanaatlerimizi, Beş Yıllık 
Plânın müzakerelerinde açıklamıştık. 

Koalisyon Protolünde ise, bu mevzuda dört 
partinin iştirak ettiği hususlar yer almıştır. 
Bu itibarla, plân ve karma ekonomi mevzuun
daki görüş farklarının 'burada ifadesinde pra
tik bir fayda görmüyoruz. 

Esasen seçime kadar, kısa bir devre, için 
vazife ifa edecek olan dörtlü koalisyonun 1965 
Programını aynen uygulamayı taahhüdetmiş 
bulunması uzun vadeli ekonomik görüşlerimi
zin burada ifadesini lüzumsuz kılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu memleket partizan idarenin ıstırabını 

devirler boyunca çekmiştir. Bu ıstırap 27 Mayıs 
ihtilâlini hazırlıyan başlıca sebeplerden biridir. 

Diğer taraftan, partizan idarenin geçmişte 
ıstırabını çekenler için, ellerine imkân geçince* 
muarızlarına aynı ıstırabı çektirmemek, her 
şeyden evvel mânevi ve ahlâki bir borçtur. 

Bu itibarla, gerçek mânada tarafsız bir 
idare kuracağını ve bu anlayış içinde, vazife
lerini bağlılık ve millete hizmet aşkı ile yapa
cak memurlara, huzur ve emniyet içinde ça
lışma imkânı vereceğini vâdeden Hükümet 
Programı, muhakkak ki, bir ferahlık yarata
caktır. 

Bununla beraber Hükümet, kendi hizmet an
layışını benimsemiyecek bir zihniyet ve iti
yatla malûl ve Devlet icraatını sabote edecek 
olanlara karşı da gerekli kanuni muameleyi 
tereddütsüzce yapmalıdır. 

Bir zamanlar, «iktidar falan partinin elin
de ise de, idare başka partinin elindedir» 
şeklinde söylenmiş olan sözlerin tekrarına asla 
imkân ve fırsat verilmemelidir. 

Hükümet ;mesuliyetini müştereken yükle
nen dört parti, partizan olmıyan dürüst bir 
idare numunesini, millete göstermeyi en büyük 
ve meşru bir ihtiras saymalıdırlar. 

Mulhterem arkadaşlar, 
Radyonun tarafsızlığı meselesi, demokrasi 

mücadelemizin başlıca sloganlarından biri ol' 
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muştur. Geçmiş acı tecrübelerin ilhamı ile ha
zırlanan Anayasamız, bu meseleyi kökünden 
halletmek için muhtar bir müessesenin kurul
masını öngörümş ve «her türlü radyo ve tele
vizyon yayınları tarafsızlık esaslarına göre ya
pılır» hükmünü koymuştur. 

Anayasanın bu emri icabı, Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu Kanunu çıkarılmış
tır. Bu kanunun maksadı temin edemediği, 
muhtariyet siperine çekilerek partizan neşri
yata devam edildiği esefle görülmektedir. 

TRT Kanununda, bu müessesesinin işleyişin
de büyük rolü olan bâzı makam sahiplerinin 
tarafsızlığını sağlıyacak hükümler mevcut de
ğildir. 

Nadiren vâki olacak'bâzı talepleri inceli-
yecek, siyasi yayınlar hakem kurulu azalarında 
aranılan tarafsızlık şartları ve karineleri, ida
reye fiilen hâkim olan umum müdür için düşü
nülmemiştir. Bu sebeple, radyo ve televizyon 
mevzuunda Ihiçlbir ihtisası olmıyan, 'bir parti
linin veya iktidar erkânının çok yakınlarının, 
ibu tarafsız idarenin başına getirilmesi yolu 
açık'bırakılmıtşır. Bulgünkü ıstırap, her şeyden 
evvel tou açık yoldan istifade etmeye çalışan
ların eseridir. 

Eski iktidara sadakat nümayişi içinde bu
lunan Devlet radyosuınun, son taunumu ancak, 
meydan okuma tâ'biri ile ifade edilebilir. 

Yeni Hükümet, Prolgrammda Türkiye rad
yolarının tarafsızlığı üzerinde önemle duraca
ğını ifade etmektedir. Eğer, radyo tarafsız 
olsa idi ve ortada bir ıstırap mevzuu 'bulun
masa idi, şüphesiz iböyle bir ifade, Hükümet 
Programında yer almazdı. 

Hükümet, 'bu müphem ifade ile iktifa et
memeli, yakından bildiği yaraya cesaretle ne§-
teı* vurmalı idi. 

Radyonun gerçek tarafsızlığını ancak TRT 
Kanununun partizanlara sığmak olan 'hüküm
lerini değiştirecek ıbir tasarının kanunlaş
ması ile sağlıyalbilir. 

Bunun dışında verilecek hiçbir teminatın 
mevcut kanun hükümleri ve fiilî durum mu-
veçhesinde ciddî bir mâna taşıyacağına kaani 
değiliz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'nin maddi ve mânevi sahada yük- '• 

selmesi şüphe yok ki, cehalet ve sefaletle ya-
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pılacak mübadelenin vereceği neticelere 'bağ-
lıdıı-. 

Bu mütearifeden hareket edildiği takdirde, 
Hükümet Programında çok mühim ıbir 
meseleye yer verilmediği görülür. 

Bilhassa mânevi sahadaki kalkınmanın en 
ehemmiyetli unsuru olan öğretim ailesinin 
maddi ve mânevi huzura kavuşturulması ve 
meslekin -cazip hale getirilmesi için Hüküme
tin gerekli tedbirleri almasını temenni etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi de dış politika üzerindeki görüş ve 

temennilerimizi arz edeceğiz. 
Haricî münasebetlere ait temenni ve rem-

'zı-miz, devamlı 'bir dünya sulhu içinde mesut 
bii' Türkiye görmektir. Birleşmiş, Milletler 
ideali dairesinde, kolektif güvene müstenit, 
taahhütlerine, dostluk ve ittifaklarına sadık 
barışçı, açık ve dürüst 'bir siyasetin takibini 
memleketin menfaatlerine en uygun yol sayı
yoruz. Bu kanaatimizden dolayıdır ki, dış poli
tika meselelerinin, her türlü günlük politika 
endişelerinin fevkinde bir millî emniyet v? beka 
meselesi olarak mütalâa edilmesi lüzumuna 
inanıyoruz. 

Bununla 'beraber, iç politikanın yarata
cağı her türlü huzursuzluk ve zafm dış em
niyetimiz üzerinde vahim tesirleri ola'büece-
ğine de kaani bulunuyoruz. 

Buna mukabil, dış politika endişelerinin 
siperine çekilmek suretiyle, iç politikadaki 
muvaffakiyetsizliklere 'bir mazeret aranmasına 
da karşı bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bölükhaşı... 
Muhterem arkadaşlar, malûmunuz üzere 

İçtüzük yazılı 'beyanları yirmi dakika ile tah
dide tmiştiıv Müsaade buyurursanız ©rup 
sözcülerini bu kayıtlarla bağlı addetmiyelim. 
Bu hususu oyunuza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Etruiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun 
Sayın Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dış 
politikanın, aktüel meselelerine ve tatbikatına 
ait fikir ve mütalâaların tesibit ve ifade edile
bilmesi ise, ancak ibu mevzular hakkında ciddî 
ve sahih bilgilere sahibolmakla mümkündür. 
•Bu biHgileri de her şeyden evvel, Hükümet ta
rafından temin edilebilir. 
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Bu itibarla, mühim meselelerde muhalefet 

ve iktidarın danışma ve dayanışma geleneğini 
samimî olarak tesis edeceğini ve bu geleneği 
koruyacağını vâdeden Hükümet Programını 
büyük bii' memnuniyetle karşılıyoruz. 

'Bu va'üin geçmişte olduğu gibi, nazari kal
mamasını ve muhalefeti tatmin edecek ıbir şe
kilde tatbik edilmesini temenni ediyoruz. 

Yeri gelmişken ifade edelim ki, Türkiye'
nin dış politikası, bugüne kadar çeşitli zaıf-
larla malûl bulunmuş ve zararlı bir gelenek 
neticesi olarak, belli şahısların üstün sayılan, 
gCirüş ve kanaatlerine (göre idare edilmiştir. 

Mecliı: Murakabesi dahi, çok zaman şeklî 
vo sathi kalmıştır. 

Bu geleneğin, Türk Milleti için felâketli 
neticeler doğurduğuna dair tarihimizde misal
le i' göstermek mümkündür. 

Diğer taraftanı her hangi *bir ittifak ve 
meselâ, NATO ittifakı çerçevesinde birleşme
nin, kanaat Ve şahsiyet sahibi olmıya mâni 
bulunmadığı çok 'zaman gözden uzak tu
tulmuştur. O kadar ki, Türk hükümetleri, 
vaktiyle mazlum milletlere, hürriyet ve istik
lâl yolunda rehber ve misal olduğumuzu 
unutarak, her meselede müttefiklerinin ağzına 
bakmış vy onları memnum etmek düşüncesiyle 
prensiplerden ve şahsiyet şartlarından uzaklaş
mışlardı?. 

Mısır'ın mâruz kaldığı İngiliz ve Fransız 
tecavüzü karşısında seyirci kalınması ve Ce
zayir'in haklı mücadelesinde destekeln memesi, 
bu hatalı tutumun Ibirer misalidir. 

Bu suretle Türkiye, haklının değil, kuvvetli
nin ve zenginin dostudur kanaati dünyada uyan-
dırılmıştır. Bu" yol, bir gölge gibi kendisini taki-
betiğimiz devletler nezdinde dahi bize itibar ka-
zandırmamıştır. 

Yüzde yüz haklı olduğumuz Kıbrıs meselesi 
dolayısiylc, Türkiye'nin karşılaştığı manzara ve 
yalnızlık bu acı hakikatin bir tezahürü olmuştur. 

Dış politikamız, temas ettiğimiz bu zaıflardan 
süratle kurtulmalıdır. 

Büyük Atatürk'ün dış politikamıza verdiği 
millilik vasfına ve «Bu politikanın şahsiyetli olma
sına atfettiğimiz ehemiyet büyüktür.» şeklinde 
Hükümet programındaki bulunan hükmü, bu gö
rüş ve temennilerimizin benimsendiği mânasına 
alıyor ve bundan huzur ve inşirah duyuyoruz. 

1.3.1Ö85 Ö : İ 
Bu prensip, ciddiyetle tatbik edildiği takdirde 
hiçbir devlet Türkiye'yi kendisinin veya başkası
nın gölgesi sayamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye kaderini, şu veya bu devlete değil, 

prensiplere bağlamalı ve bütün dünya devletleri 
ile bilhasa komşuları ile, mânevi ve tarihî bağlar
la bağlı bulunduğu devletlerle iyi münasebetler 
kurmaya çalışmalıdır. Bunu yaparken de, hür 
dünya ile olan alâka, dostluk ve ittifaklarını mah
fuz tutmalıdır. Aksi bir kanatin doğmasına mey
dan vermemeli ve ifrattan tefrite düşmek gibi bir 
durum yaratmamalıdır. 

Millet Partisi bu esaslar dâhilinde, teenni ve 
temkin içinde Türk - Sovyet münasebetlerinin ge
liştirilmesine karşı değildir. Bununla beraber, 
Rus komşularımızın, dostluk kisvesi altında, her 
şeyi istismar edebilecekleri de gözden uzak tutul
mamalıdır. 

Sovyet Rusya ile, aramızdaki münasebetleri ıs
lah yolunda girişilen son teşebbüslerde takibedilen 
yol, maalesef çeşitli yönlerden hatalı olmuştur. 

25 seneden beri manen alâkamız kesilmiş bu
lunan Sovyet Rusya ile, yeni bir münasebet dev
ri açmayı düşünen C. H. P. Hükümetinin, bu me
selede muhalefetle istişarede bulunmadan hareke
te geçmesi ve işe, kültür anlaşması ile başlaması, 
basiret icaplarına ve demokratik esaslara uygun 
olmamıştır. Mühim meselelerde, muhalefetle isti
şarelerde bulunacağını programı ile va'deden 
C. H. P. Hükümetinin bu davranışı, zihinleri 
bulandıran ve huzursuzluk yaratan çeşitli tefsir, 
istismar ve propagandalara sebebolmuştur. 

Yeni Hükümetin bu nevi tefsir, istismar ve 
propagandaları önliyecek bir tutum içinde olma
sını temenni etmekteyiz. 

Millet Partisi, C. H. P. Hükümetinin Türk -
Sovyet münasebetlerini ıslah yolunda giriştiği te-
şebüsleri, bir istismar ve iftira mevzuu haline ge
tiren zihniyeti asla tasvibetmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Son günlerde siyasi muarızlarını vurmak istî-

yenlerin, dış politikamızla alâkalı, isnat ve iftira
lara başvurduklarını esefle görmekteyiz. 

Siyasi partilerin, şu veya bu devlete dayandık
ları, yaranmak istedikleri ve hattâ onlardan mad
di yardım gördükleri yolunda sözlerin söylenme
sinden bir Türk olarak eza duyuyoruz. (Alkışlar) 
Bu yolda açık veya kapalı ithamlarda buluttan-
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lar, tarihe, bir müfteri ve şeref cellâdı olarak geç- I 
mek istemiyorlarsa, varsa bildiklerini ortaya koy
malıdırlar. (Sağdan, soldan alkışlar.) O zaman, 
hainleri tel'inde ve icabını düşünmede, kendile- I 
rinden önde olacağız. 

Bu vesile ile bir kere daha ifade edelim ki; I 
Millet Partisi, iç ve dış politika ile alâkalı I 

meselelerde, kararlarını, Moskova'nın veya Va- I 
şinkton'un ilhamı ile değil, «her şeyin üstünde I 
vatan» düsturuna bağlı bir vicdanının sesine I 
uyarak almaktadır. (Bravo sesleri) I 

Yüksek Meclisinizde temsil edilen hiçbir par
tiyi de bu düsturun dışında görmemekteyiz. I 

Osmanlı İmparatorluğunun çöküntü devrin- I 
de, 19 ncu asırda İstanbul'daki büyük devlet- I 
ler elçilerinin arzu ve yardımları ile iktidar 
mevkiine gelenler, Sadrazam tâyin edilenler I 
maalesef görülmüştür. Bu haysiyet kırıcı ve I 
felâketli yolun, Türkiye'mizde tekrar açılması- I 
na imkân olmadığına yürekten inanıyoruz. Şa- I 
yet, bu yolu açmak istiyenler olursa, onların I 
hareketlerini vatana ve milletin şerefine kar- I 
şı işlenmiş bir ihanet saymakta asla tercddüdet- I 
miyeceğiz. I 

Ümidederiz ki herkes bu tarz iftira silâhı- I 
nı kullanmanın, vatan için ifade ettiği ve ede- I 
ceği tehlikeyi kısa zamanda da idrak edecektir. I 

Muhterem arkadaşlar, I 
Dış politika hakkındaki mâruzâtımıza son I 

vermeden evvel, millî dâvamız olan Kıbrıs I 
mevzuu üzerinde duracağız. I 

Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman, haksız I 
emeller peşinde bir macera politikası takibet- I 
memiştir. Bu ne kadar bir gerçekse, onun hak I 
ve haysiyeti uğruna hiçbir fedakârlıktan ve ne- I 
ticeden çekinmiyeceği de o kadar bir gerçektir. I 
Bu düsturdan, neye mal olursa olsun ayrılma- I 
mak, kanaatimizce Türk Devleti için her şey- I 
den evvel bir beka meselesidir. I 

Bugüne kadar Kıbrıs mevzuundaki tenkid ve I 
temennilerimiz, bu inanışımızın bir tezahürü I 
olmuştur. Yüksek huzurunuzda evvelce, 'Mil- I 
let Partisi adına ifade edilen görüşlerden ayrıl- I 
mış değiliz. I 

Bizim için bir hak, bir emniyet, bir haysi- I 
yet 'meselesi olan Kıbrıs dâvasında, milletler- I 
arası andlaşmaların muteber olduğu esasına da- I 
yanan ve emrivakileri kabul etmiyecek bir poli- I 
tikanm takibi lüzumuna inanan Hükümet görü- | 
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şünü tamamiyle paylaşıyoruz. Hâdiseler kar
şısında, Hükümetin davranışlarının bu esasla 
tam bir mutabakat halinde olmasını, za'ıf ve 
tereddüt gösterilmemesini temenni etmekteyiz. 

Bu vesile ile, Türk tarihine şanlı sayfalar 
ilâve eden Kıbrıs Türkleri'nin kahramanca mü
cadelelerini takdirle yadeder, şehitlerimizin 
hâtıraları önünde tazimle eğiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugünkü nizamın kuruluşunda büyük şeref 

payı olan şanlı ordumuzun mühim bir vazifesi 
de, bu nizamı yıkmaya kalkışacak bedbahtlar 
çıkarsa, onların karşısında, meşru ve yetkili 
organların emrinde koruyucu bir kuvvet ola
rak bulunmaktır. 

Bugüne kadar karşılaştığımız buhranlarda 
ordu, bu kanuni vazifesini ve şeref sözünü li
yakat ve kudretle yerine getirmiş, demokratik 
rejime bağlılığını ispat etmiştir. 

Orduyu, her türlü siyasi cereyanların dışın
da tutmak, huzur içinde yaşatmak ve üzerine 
aklığı kutsi vatan vazifesini lâyıkı ile yapacak 
maddi ve mânevi şartlara kavuşturmak, milleti 
temsil eden bizlere düşen en mühim vazifeler
dendir. 

Hükümet programında yer alan ve bu inanç-
jarımıza tercüman olan hükümleri memnuni
yetle karşıladığımızı ifadeden zevk duyarız. 

Muhterem arkadaşlar, biz. yine Hükümetin 
kuruluşunu ne gidenler için bir döğünme, ne 
de gelenler için bir öğünme sebebi telâkki edi
yoruz. Bu, sadece demokratik nizamın tabiî 
neticelerinden olan bir nöbet değiştirmedir. 

Hepimiz bu vatanın evlâtları ve bir kader ge
misinin yolcularıyız. Kanaatlerimiz ve fikir
ler ne olursa olsun, birbirimizi sevmesini ve say
masını bilmeliyiz. Bu vatanı müsamaha, saygı 
ve kardeşlik hisleri üzerinde el ve gönül birli
ği ile yükseltmeye çalışmalıyız. 

İktidar ve muhalefet münasebetlerinde bu 
samimî duygularımız hâkim olduğu takdirde 
demokratik rejim temeline oturacak, müreffeh 
ve mesut bir Türkiye kurulacaktır. 

Bunun şerefi de, muhalif, muvafık hepimize 
yetecektir. 

Bu düşünce ve duygularla meşbu olan Mil
let Partisi Meclis Grupu, Dördüncü Koalisyon 
Hükümetine güven oyu vermeyi ittifakla karar
laştırmıştır. 
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Yeni Hükümetin muvaffak olmasını Cenabı-

h aktan niyaz eder, Yüksek Heyetinizi saygı 
ile selâmlarız. (Sağdan, soldan alkışlar) 

BASILAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın înönü. (Ortadan alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 

C. H. P. nin bağımsızlarla beraber kurduğu 
Hükümetin 1965 yılı bütçesinin reddi üzerine 
çekilmiş olduğunu biliyorsunuz. Yeni Hükü
met, dört siyasi partinin koalisyonu halinde, 
bağımsız bir Başbakanın basiretli idaresinde 
vücuda gelmiştir. 

Bu Hükümet, bünyesinde kuvvet taşıyan is
tikrarlı bir Hükümet olarak Meclise takdim 
olunmuştur. 

Söze başlarken, geçen Hükümetin çekilme
si ve yeni Hükümetin kurulmasını, bir demok
ratik rejimin sağlam temeller üzerinde işlediği
ni göstermesi bakımından, geçirdiğimiz buhra
nın istifadeli bir neticesi olarak kaydetmeyi va
zife sayarım. 

Hükümet kuvvetleri, yalnız dayandıkları 
partilerin sayısı ile ölçülemez. Asıl mühim 
olan, istikrarlı bir Hükümetin şartlarının te
min edilmesidir. Başbakan bu şartları temin 
etmek için çok çalışmış görünüyor. 

Hükümet programı, Atatürk ilkelerini, dev
rimleri, 27 Mayıs meşru temelini esas almıştır. 
Bu esaslar, yeni Türkiye'nin her Hükümetin
de samimî olarak benimsendiği müddetçe mem
leketin daima ileriye gideceğine ve her güçlük
ten elbirliği ile çıkılabileceğine şüphe yoktur. 
Hükümeti, bu esasları açık bir surette beyan 
ettiği için tebrik etmek isterim, Anayasanın 
öngördüğü Siyasi partiler Kanununun çıkarıla
cağından programda bahsedilmesi iyi bir ha
berdir. 

Hükümet, programın giriş kısmında, başka 
esaslı noktalara da değinmiş ve Hükümet deği
şikliğine sebepler göstermiştir. Bu sebepler 
Hükümet değişikliğini ve yeni Hükümetin zih
niyetini gösteren konulardır ki, onlara cevap 
vermek ayrı bir dikkati icabettirecektir. 

Ben ilk önce, Hükümetin bakanlıklara ta
allûk eden, doğrudan doğruya yürütücülük 
ödevleri ve tasavvurları üzerinde bir hulâsa 
yapmak istiyorum. 
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Adalet müessesemiz, Anayasa müessesesi 

ve özel kanunlariyle tam bir bağımsızlık ve em-, 
niyet düzeni içine konmuştur. 

Ümidederiz ki, geçmiş zamanlardan eemi-
yet olarak kâfi ders almışızdır. Adalet meka
nizması kendi içinde ehliyet ve vazife duygu
suyla ve kendi dışında memleket selâmetini 
temin eden bir adalet duygusuyla vazife gör
meye devam edecektir. 

içişleri Bakanlığı, bir hürriyet nizamı için
de genel emniyeti koruyacak bütün imkânlarla 
maddi ve mânevi olarak devamlı surette teçhiz 
edilmek icabeder. 

Valiler, bütün bakanların temsilcileri ol
makla beraber, içişleri Bakanı ile daha çok 
ve daha yakın temasda oldukları için, içişleri 
Bakanlığının temel şahsiyetleri sayılırlar. Va
liler, memleketin genel huzur ve asayişinde ol
duğu kadar, siyasi huzur ve asayişinde de bü
yük ehemmiyet taşırlar. Bütün bakanlıkların 
çalışmalarında ve özellikle Plânlamanın isa
betle gerçekleşmesinde büyük tesir sahibi
dirler. 

içişleri Bakanlığının iyi idaresi memleketin 
umumi havasında derhal kendisini gösterir. 

Mahallî idareler, bizde gerek ödevleri, gerek 
özel malî kaynakları bakımından, eksikleri 
ikmal edilmesine çalışılan bir zamanda bulunu
yor. Yeni Hükümet zamanında birçok eksik
lerin tamamlanmasını temenni ederiz. 

Dış ticaret açığına Hükümetin verdiği öne
mi çok değerli buluyoruz. 

Dış ticaret dengesi uzun vadeli ve birbirin
den sonragelen hükümetlerin tamamlayıcı ve 
dengeli çalışma!ariyle başarılabilecektir. 

1964 yılı son senelerin en başarılı senesi 
olmuştur. Alışılmış klâsik maddeler dışında ye
ni maddeler ihracedebilmek hayati bir önem 
taşımaktadır. Hükümetin enternasyonal mali
yet fiyatı ve enternasyonal nitelikte ihraç malı 
idealini takibetmesini temenni ederiz. 

Toprak Reformu Kanununun Hükümet 
Programında ciddî olarak benimsenmiş oklu
ğunu görmek bir idealimizin gerçekleşmesi yo
luna girmesi bakımından bizi bahtiyar etmiş
tir. Sayın Başbakanın bu kanunu bu şene Mec
lislerden çıkarmak hususundaki taahhüdünü 
millet önünde önemle kaydediyoruz. Yalnız 
kanunu süratle çıkaracak Karma Komisyon 
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tedbirinin yürürlükte olmaması kanunun çık
ması için çok güçlük yaratmıştır. 

tSaym Barbakanın kanunun çıkmasını sağ
lamak için lüzumlu bütün tedbirlerin alınaca
ğına işaret etmesine ve Karma Komisyon ted
birinden başka bir çare olmadığı kanaati tec
rübeyle meydana çıkarsa onun da temin olu
nacağına ümit bağlıyarak teselli buluyoruz. 
Hükümet Programında tatbikat süresinin 25 
yıldan daha az zamana sığdırılması ve bütçede 
bizim öngördüğümüz her sene 100 milyon lira
lık tahissatm daha da artırılması belirtilseydi, 
bunlar, bizi daha ziyade ferahlandıracak iyi 
haberler sayılırdı. 

Protokolde bulunan bu iyi haberler Prog
ramda yoktur. Ama biz protokolde bulunma
sını bir taahhüt saymaktayız. 

Zamanımızda Yüce Meclise sevk edilmiş 
olan ve fiilen ve ilmen orman olan yerlerin 15 
Ekim 190! deki durumlarına göre yeniden te
sis edilmesine dair kanun tasarısı, ormanlık 
bölgelerde yaşıyan halkımıza büyük ferahlık 
getireceği gibi, ormanlarımızın korunması ba
kımından halk ve orman münasebetlerinin en 
iyi bir şekilde ıslahına hizmet edecektir. Bu 
tasarının biran önce kanunlaşması belli başlı 
dileklerimizdcndir. 

Pancar ziraatinin özel bir dikkat mevzuu ol
duğunu görmek samimî dileğimizdir. 

Sanayi. Bakanlığı, kalkınmamızda temel dâ
valardan birini yüklenmiştir. Özel teşebbüsün 
endüstride başarı göstermesi için, yardımcı 
ve kolaylaştırıcı vazifeleri olacaktır. Küçük 
sanatlar ve el sanatları büyük ölçüde onun il
gisine muhtaçtır. 

Bakanlığın bu zihniyetle çalışacağını ümidc-
deriz. 

Sanayi Bakanlığının büyük bir ödevi, elinde 
bulunan Devlet malı geniş tesislerin verimli 
bir şekilde işletilmesidir. Bilindiği gibi, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri dediğimiz müessese
ler 27 Mayıs Devrimine iktisadi çığırdan ta-
mamiyle çıkmış müesseseler olarak geçmişler
dir. İlk büyük tedbir, bir reorganizasyon ka
nununun çıkarılması idi. Bu kanunun çıkıp 
tatbika konulması çok güç olmuş ve çok uzun 
sürmüştür. Şimdi İktisadi Devlet Teşekkülleri 
iktisadi şartlar içinde yaşamaları, gelişmeleri 
ve yatırımları için Devlet Hazinesinden müm-
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kün olduğu kadar az yardım görerek kalkın
maya hizmet çabası içindedirler. Bu reorga
nizasyon ameliyesinde başarı dışardan görece
ğimiz yardımların da mesnedini teşkil etmekte 
olduğuna Hükümetin dikkatini celbcderiz. 

Sanayi için Hükümetin düşündüğü diğer 
tedbirlere başarı dileriz. Sanayide büyük 
derdimiz, Devlet sektörü için olsun, özel 
sektör için olsun, dış ticaret bölümünde söy
lediğimiz gibi enternasyonal maliyet fiyatı ve 
enternasyonal maliyet fiyatı ve enternasyonal 
kalite konusudur. 

Program, madenlerimizin değerlendirilmesi 
konusunda Hükümetin politikasının ne olaca
ğına dair bir açıklık getirmiştir. 

Oysa, yeni Maden Kanununun hazırlık saf
hasında Hükümet politikasının bilinmesi fay
dalı olurdu. 

Bu konuda kendi görüşlerimizi kısaca be
lirtmek isterim : 

Maden Kanunu hazırlanırken, gerek içer
den ciddî olmıyan işletme taleplerine, gerek dı
şardan madenlerimizin millî menfaatimize ay
kırı şekilde istismarına yol açabilecek teşeb
büslere karşı çok dikkatli bulunmak gerekir. 

Bu büyük millî servet kaynağımızın istis
marını, israfını, ehliyetsiz ellerde âtıl kalma
sını kesin olarak önleyici tedbirlere kanunda 
yer verilmelidir. 

Madenlerimiz, dış ticaret dengesi yönünden 
bize çok yardımcı olabilir. 1964 yılı bu bakım
dan umut verici gelişmelere sahne olmuş, ma 
den ihracımız, yüksek bir noktaya varmıştır. 

Programda hiç değinilmemiş olan petrol 
konusunda, yerli petrol üretim ve tasfiyesinin 
hızlandırılmasını ve petrol fiyatlarının indiril
mesini sağlamak üzere zamanımızda alınmaya 
başlanmış tedbirleri yeni Hükümetin de benim-
siyerek devam ettireceğini umarız. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve 
Köy İşleri Bakanlığı kurulduğu zaman, si
yasi partilerimiz bu bakanlıkları hevesle kar-
şılamamışlardı. Köy İşleri Bakanlığı daha- ta
lihsiz bir şekilde karşılanmıştır. 

Bu bakanlıkların şimdi Hükümet Progra
mında sempatik bir zemin bulmasını memnun
luk verici bir ilerleme olarak kaydediyoruz. 
(Ortadan alkışlar.) 

Bilindiği gibi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Teşkilât kanunu tasarısı Meclistedir. 
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Elektrik enerjisi bakımından son yıllarda 

büyük' gayretler harcanmıştır. 1960 yılında 2 
milyar 815 milyon kilovat saat enerji üretilir
ken 1964 yılında bu miktar 4,5 milyar kilo
vat saatte yükselmiştir. Elektrik sektöründeki 
çalışmaların bir dağınıklık içinde bulunduğu 
tesbit edilmiştir. Yıllardan beri iiııceleme 
mahsûlü olarak Türkiye Eletrik Kurumu diye 
bir müessese etrafında vazifeyi toplamak lâzım 
olduğu kanaatine varılmıştır. Bunu temin 
edecek (TEK) remzini taşıyan bir kanun ta
sarısı Büyük Meclistedir, çalışılmaktadır. Bu 
kanun kendisini siyasi cereyanlardan da kurta-
ramamışjtır; Pek ehemmiyetli bir iş saydığı
mız bu kantin üzerinde Hükümetin ne düşündü
ğünü Programda bulamadık. Hükümetin bu ko
nuya «nem vererek müspet bir sonuca varma-
sini bekleriz, 

1965 yılî, geçmiş yıllara nazaran en çok ba
raj ve hidro ^ elektrik santralleri inşaatına sah
ne olacaktır. 1964 yılından devam eden in
şaatlarla beraber, 1965 yılı için programlaş-
tırıİmış bulunan baraj ve hidro * elektrik sant
rallerinin keşfi ve ihale bedelleri toplamı 3 mil
yar 929 milyon lira tutmaktadır. 

Bu arada Keban Barajı özel bir yer tutar. 
Hükümet Programındaki ifadeden Keban 

Barajına yeni başlanacak gibi bir mâna çıkı
yor. 

Keban Barajı konusunda bâzı esasları açık
lamakta fayda vardır. 

Keban Barajı büyük bir teşebbüstür. Bu 
baraj tamanlandığı vakit yalnız başına bü
tün elektrik enerjisi kudretlerimizin bir mislin
den fazlasını verecektir ve çok ucuz verecek
tir. Memleketi bir uçtan öbür uca Keban ener
jisinden istifade ettirmek mümkün olacaktır. 

İlk anda yalnız enerji bakımından değe
rini söylüyoruz. Diğer faydaları ayrı bir ko
nudur. 

.Keban Barajı (büyük bir teknik eser olduğu 
kadar yalnız başına 3 milyar liraya yakın (bir 
yatırandır. Bunun dış finansmanın kolaşkştırıl-
masma uzun zamandan beri teşebbüs edilmiş
tir. Temasların çok ümit verici sonuçlara yak-
1 aşlığı bir devirdeyiz, önümüzdeki aylarda ke
sin kararlar alınması 'üımidediliyor. Bizim ka
naatimizce Keban Barajı o kadar büyük bir 
öne^n taşımaktadır ki, dış yardımlar kâfi kay-
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nak verilmese bile, projeyi aksatmadan onu iç 
yardımlarlıa gerçekleştirecek fedakârlığı da göze 
almak lâzımdır. 

Biz Keban Barajına bu zihniyetle başla
dık. Daha ilk senesinde yolları, muvakkat şan
tiyesi, daimi site gibi ihtiyaçları için 151 mil
yon 500 bin liralık inşaat başlamıştır. Devam 
etmektedir. Devrivasyon tüneli ihale edilmiştir. 
Demek ki, şimdiden 250 milyon lira (bağlanmış
tır. Memleketimiz ölçüleriyle bu kadar mas
raf bile çok önemli bir yatırımdır. 

Hükümetin Keban Barajına önem veren (be
yanını memnun olarak karşılıyoruz. Büyük se
çime kadar olan zamanda da önemli işlerin ya
pılması lâzımdır. Keban Barajı biribirini taki-
bedecek hükümetlerin tamamlayıcı gayretle
riyle ancak 1970 senesine doğru mahsulünü ve
recektir. 

Ulaştırma en güç konularımızdandır. 27 Ma
yıs inkılâbına çok himmete muhtaç bir durum
da girmiştir. Hususiyle son senelerde daha ko
lay toparlanma istidadı göstermiştir. 

Milletin büyük servetleri ulaştırmada yatı
yor. Hükümetin ulaştırma konusunda önemli 
hizmetlerini bekleriz. 

Hükümetin bayındırlık çalışmalarına gerek
li önemi verdiği görülüyor. Plânlama devrinde 
Bayındırlık Bakanlığına büyük ödevler düş
müştür. Delil olarak hatırımızda kalanları der
hal söyliyelim. 1965 yılma ait Devlet yapıları
nı 100 kadarı şimdiden ihaleye çıkarılmıştır. 
iran'la aramızda bağlantı kurmak üzere se
nelerden beri devam eden çalışmalarla Van -
Kotur hattı derhal Jiıalc edilebilecek bir had
de kadar hazırlanmıştır. Karadeniz, Marmara 
ve Akdenizde 3 liman inşaatı hızla devam etmek
tedir. 

Karayolları makina ve teçhizatının tamam
lanması için 18 milyon dolarlık bir teşebbüsün 
imkânları sağlanmıştır. Bugün Bayındırlık. Ba
kanlığı yurt sathında 7 bin işe muhatap durum
dadır. Kalkınma Plânının feizlerinden olan bu 

• faaliyetin yeni hükümetler zamanında da iler
lemesini yürekten dileriz. 

Programda, «Memleketin ümit ve istikbali 
olan gençliği, şahsiyet sahibi ve milliyetçi bir 
ruh içinde yetiştirmek hedefimizdir» denmek
tedir. 

Bu ifadede, şimdiye kadar gençliğin yeteri 
kadar şahsiyet sahibi ve milliyetçi bir ruh için-

18 — 
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de yetişmemiş olduğu gibi bir görüş saklı bu- I 
İunmadığmı umarız. (Ortadan alkışlar) I 

Türk gençliğinin değeri ve devrim konu- I 
lanndaki hassasiyeti konusunda iktidar ve mu- I 
halefetteki siyasi partiler arasında ortak, ile- I 
ri ve gençliğe karşı her bakımdan teşvik edi- I 
ci, koruyucu ve iyi niyetli bir anlayış ortamı
nın kurulabilmesini çok arzu ederiz. I 

Türk gençliği, Cumhuriyetin başından beri 
özel bir dikkat görmüş, özel bir dikkatle ye
tiştirilmeye çalışılmış, türlü içtimai ve siyasi I 
geçitlerden geçerek bir olgunluk ve şahsiyet I 
kazanmıştır. I 

Atatürk tarafından açık hitabelerde kendi- I 
sine özel öğütler verilmiş, o da bu öğütleri tut- I 
mak için kendini ödevli sayan bir zihniyet ta,- I 
m ıştır. (Bravo sesleri) I 

Tarihî bir gerçektir ki, Türk gençliği Ata- I 
türk milliyetçisi ve ilerici bir zihniyet taşır. I 
(Bravo sesleri, alkışlar) I 

Umarız k)i, yeni Hükümet, Türk gençliği ile I 
münasebetlerini tecrübeler ve vazifeler çerce- I 
vesi içinde bütün siyasi partilerin ortak dik- I 
kat konusu olarak idare edecektir. I 

öğretmen sayısının artırılması, hususu ile I 
öğretim kalitesinin yüksetilmesi, eğitim dâva- I 
mızın temel konusudur. Hükümetin bu noktayı I 
ehemmiyetle zikretmesi çok olumlu bir davra- I 
niştir. I 

Şimdiye kadar öğretmen kaynaklan için I 
önemli gayretler harcanmıştır. Eğitim fakülte- I 
si teşebbüsleri, öğretim ve eğitim hizmetinin I 
üniversite ve fakülte yüksekliğine bir bilim ve I 
araştırma hizmeti olduğu kanaatine bağlanmış
tır. Bunun neticesi olarak birtakım faydalı te
şebbüsler vardır. Hükümetten bu" konularda 
geniş neticelere varmasını temenni ederiz. - I 

Devlet Bakanlıklarına bağlı millet işlerine 
kısaca işaret edeceğim. Diyanet işleri teşkilâ- I 
tına aidolan kanun Büyük Meclise takdim olun
muştur. Üzerinde çalışmalar ilerlemiştir. Bu ka
nun din görevlilerinin ihtiyaçlarına yardımcı I 
olacaktır. Bu kanunun çıkarılmasını Hüküme
tin takibedeceğine ümidimiz tamdır. I 

Türk vakıfları için de Hükümet ilgi göster
miştir. Bunu memnuniyetle kaydediyoruz. I 

Genel nüfus sayımı bu sene yapılacak ve I 
hazırlıkları tamamlanacaktır. I 

Devlet istatistik Enstitümüz, Cumhuriyetin | 
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ilk eserlerindendir ve çok kıymetli bir müesse
sedir. Onun görüşleri ve yayınlan içerde ve 
dışarda güvenilir bir belge olmak niteliğini ka
zanmıştır. Bir aralık istatistik, siyasi âlet gilbi 
görülmeye başlamıştı. Bu arıza 27 Mayısla zail 
oldu ve o zamandan beri yeni bir otorite ka
zandı. istatistiğin, rakamlar hoşumuza gitsin, 
gitmesin güvenilir bir belge olması temel bir 
ihtiyaçtır. Biz bu kanaatteyiz. Hükümetin bu 
konuya önem vereceğini ümidederiz. 

Tapu ve kadastro eksikliğimizin ikmali se
netlere ihtiyaç gösteren bir konudur. Ancak 
Hükümetin bununla ilgilenmiş olduğunu gör
mek ümit vericidir. 

Sporumuzun Hükümetin işaret ettiği ted
birlerle daha ileri ve geniş tesir kazanmasını 
dileriz. Bizim sporumuz vakit vakit enternas
yonal alanda iyi yerler kazanan dallar ve ba
şarılar göstermiştir. Milletçe spor büyük kü
çük vatandaşların genel ilgisine lâyik görülen 
bir hayat unsuru olmuştur, ve çok şeyler de 
yapılmıştır. Hattâ spor, gelişmek için yatırım
larını kendi kaynağından tedarik eden bir du
ruma da gelmiştir. Hükümet söylediği gibi cid
dî bir ilgi gösterirse sevineceğiz. 

imar ve iskân konusunda Hükümetin prog
ramı aynı görüşlerin devamını göstermekte
dir. Meclise sevk edilmiş bulunan konut ka
nununun biran evvel çıkmasını temenni ederiz. 
Gecekondular hakkında bir kanun Meclistedir. 
Çalışmalar ilerlemiştir. Bu devrede çıkarılma
sını temenni ederiz. 

Programda, turizm her şeyden evvel geliş
tirilmeye çalışılacağr ifade olunmaktadır. 

Çağımızın önemli bir çalışma alanı olan tu
rizm, ekonomik kazançlan yanında sosyal ka-. 
rakteriyle de memleketleri milletlerarası geliş
me hareketine ulaştırmıştır. Turizm endüstrisi 
sadece konaklama, ulaştırma, tanıtma problem 
ve çalışmalarını kapsamıyor, bir yetişmiş ele
man, bir toplumsal anlayış çizgisini beraberin
de getiriyor. Bugün gelişmekte olan ülkeler ya
nında yer alan Türkiye, kıt üretim kaynakla
rından rasyonel yararlanmayı amaç edinen 
plânlı kalkınma gayretleri içinde turizme bü
yük önem veren bir politika izlemiye zorunlu
dur. Bugün turizmin önemi, müessese ve fertlere 
düşen görev ve sorumluluklar çeşitli yollarla 
duyurulmuş ve Türkiye'de turizmin gelişme
si için toplumsal bir ortam hazırlanmıştır. Türk 
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Gümrük işlerimizin daimî bir tekâmül içinde 

ilerlemesi turizm yönünden de büyük önem ta
şır. Bu konuda Hükümetin dikkat ve himmetini 
bekleriz. 

Çalışma konusunda bu geçmiş dört sene zar
fında evvelce hayali mümkün olmıyan büyük 
sosyal teşebbüsler gerçekleştirilmiştir. 

Bunların memleket kalkınması ve memleke
tin sosyal ihtiyaçları bakımından verimli bir su
rette devam edebilmesi başlıca emelimizdir. Te
kâmül işlerinden biri olarak hazırlanan yeni iş 
Kanunu tasarısı, Deniz îş Kanunu ve Tarım iş 
kolunda aracılığı düzenleyici kanun tasarıları 
ile birlikte Mecliste bulunmaktadır. Çıkarılması 
için Hükümetin himmetini bekleriz. İşverenlerle 
işçiler arasında iyi niyetli ve tamamlayıcı işbir
liği bu yeni girdiğimiz çalışma düzeninde çok 
faydalı olacaktır. Bunun için Hükümetle işçi ve 
işveren arasında daimî temaslar düşünülmüştür. 
Müşterek toplantılardan biz çok fayda gördük. 
Bir müşterek kurul da düşünmekteydik. Sosyal 
nizamın kurulması devrinde bu tedbirlerin fay
dalı olacağının Hükümetçe düşünülmesini söy
lemek isteriz. 
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turizminin önümüzdeki yularda hızla gelişme
sini sağlıyacak tedbirlerin 4 ncü Koalisyon Hü
kümeti tarafından da önemle yürütüleceğini 
ümidediyoruz. Bu maksatla Büyük Meclise sevk 
edilmiş bulunan Turizm Endüstrisini Teşvik 
kanunu, turistik bölgeler kanunu, turizm büro 
ve seyahat Acentaları kanunu, millî parklar ka
nunu ve Kara avcılığı kanunu tasarılarının sür
atle çıkarılmasında büyük fayda görmekteyiz. 

Turizm için 1965 bir hamle senesi ilân olun
muştu. Âcil olarak 400 kadar tedbir üzerinde du
ruldu. Şimdiye kadar bunun büyük kısmı gerçek
leştirildi. Cumhuriyet hükümetlerinin faydalı te
şebbüsleri birbiri arkasından tamamlamalarını 
sağlamak için bu bilgileri veriyorum. 1965 yılını 
iyi bir turizm senesi olarak değerlendirmesini 
Sayın Ürgüplü Hükümeti için yürekten dilerim. 

Program, sağlık konusunda sosyalizasyona 
devam olunacağını söylüyor. Sosyalizasyon, 1960 
İnkılâp Hükümetinden beri Hükümet program
larına girmiştir. Bunun devamı çok ümit veri
cidir. Bunun gibi sağlık sigortası lüzumunun 
kabııl edilmesi ve plân hükümlerince nüfus po
litikasını yeni Hükümetin kabul etmesi olumlu 
bir tutumdur. 

Dışardan ilâç ithali konusunda yerli sanayiin 
teşvik edilmesi de artık devamlı bir politika ha
line gelmiştir. Bunun yürütülmesi ilâç endüstri
sinde bizim ilerlememizi sağlıyacaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının işleri üzerin
de Hükümet ehemmiyetli konulara değinmekte
dir. 

Şüphesiz ki, tütün, memleketin çok önemli bir 
mahsulüdür. Tekelin tütün kalitesini korumakta, 
iç ve dış satışına yardımcı olmakta ve tütün eki
cilerini himayede önemli bir rolü vardır. 

Günün nazik siyasi bir tartışma konusu olan 
tütün meselesine bu kadar değinmekle yetinece
ğim. 

Çay, bizim memlekette hiç yetişmezdi. Daima 
tarihimizde minnetle anılacak büyük Tarım ba
kanları ve uzmanları tarafından memlekete so
kuldu. Şimdi dışarıya satılması çarelerini araş
tıran bir durumdayız. Dışarıya çıkarmak, mali
yete, kalite üzerinde İsrar etmeye ve başarı ka
zanmaya bağlıdır. Hükümetin bu yolda isabetli 
tedbirler almasını dileriz. 

Bira istihsalinin artması teşebbüsünün neti
celenmesini bekleriz. 

İşçiler ve aileleri için 6 ay Önce kanunlaşmış 
bulunan Sosyal Sigortalar Kanunu bugün yü
rürlüğe girmiştir. Bu kanunun sosyal hayatımı
za yeni bir ferahlık getireceğini ümidediyoruz. 

Yurt dışındaki işçilerimizin hayatı ve ihti
yacı ile ilgilenmekte, biz fayda gördük. Hüküme
tin bu yolda daha çok fayda görmesini ümidede-
riz. 

Millî Savunma için Hükümetin beyanları Or
dumuzun çalışmasını ve kuvvetlenmesini öngö
ren arzuların ifadesidir. 

Bu yolda sarf olunacak Hükümet gayretlerin
den memleketimize her suretle fayda ve kuvvet 
gelecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Dış politikadan bahsetmek için izin isterim. 

Dış politika üzerinde Hükümetin muhtelif be
yanları ve Hükümet programındaki resmî ifade
leri genel olarak dış politikamızda devamlılık ve 
kararlılık göstermektedir. Birleşmiş Milletler 
Anayasasını benimsiyoruz. Emniyetimiz için böl
ge anlaşmaları ve NATO, CENTO ittifakları 
yapmışız, son zamanlarda da Ortak Pazar'la mü
nasebet kurduk ve İran ve Pakistan'la ayrı bir 
anlaşma imzaladık. Komşularımızla samimî olar-
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î*ak.iyi münasebetler. istiyoruz. Bu esasların hep
sinde Hükümetle aynı görüşteyiz. 

Son zamanların bir iki konusuna değinmek 
isterim. Bunların başında Kıbrıs meselesi gelir. 
Biz Kıbrıs meselesinin zalim geçitlerinden geç
tik. Kıbrıs'ta bulunan Türk Cemaati bir seneden 
beri bütün dünyanın gözü önünde kan dökerek 
haklarını savunmuşlardır. Biz imza edilmiş and-
laşmalarla Kıbrıs Türk Cemaatine karşı vazife
liyiz. Bu şartlar altında' bir senedir geçirilen 
mücadele Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletler
de ve dünyanın gözünde, Uluslararası bir büyük 
buhran değerinde olduğunu , anlatmıştır. Türlü 
tehlikelerden ve teşebbüslerden geçtikten sonra 
Kıbrıs dâvası federasyon şekli altında bir olumlu 
ufka yönelmiştir. Bu hal çaresi eski andlaşmala-
rın temeli üstünde Birleşmiş Milletler Anayasa
sının kaydı altında Bağımsız Kıbrıs ilkelerine 
dayanmaktadır. Bağımsız Kıbrıs'ta tanınmış olan 
iki ayrı cemaatin federasyon halinde yaşamaları
nın adaletli ve uygun hal çaresi olacağı kanaatin
deyiz. Kıbrıs meselesinin barışçı yollarla sonuca 
varmasını arzu ettik, arzu ediyoruz. Ehemmi
yetli bir noktayı işaret etmek isterim : Kıbrıs 
meselesinde Türkiye ve Yunanistan'ın münase
betleri ve taahhütleri birbirinin karşısında ve 
birbirinin tesirindedir. Hükümetin beyanların
dan bizim mülâhazalarımızdan farklı bir mâna 
çıkarmıyoruz. 

Son zamanların dış politika meselelerinden 
birisi de Türkiye ile Sovyetler arasında iyi kom
şuluk münasebetlerinin kurulması teşebbüsü ol
muştur. 

iyi komşuluk siyaseti nazari olarak öteden 
beri mevcut içli. Parlâmento heyetlerinin karşı
lıklı ziyaretleriyle bu münasebetler özel bir önem 
kazandı. Bu münasebetlerin samimî olarak ge
lişmesinde memleketimizin menfaati ve faydası 
olduğu inancında olduk. Ticari mübadelelerimi
zin gelişmesi için ciddî teşebbüse geçtik. 
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lâyık olduğu derecede değerlendirmekte olduğu
nu zannediyoruz. 

Bu mevzııdan bahsederken siyaset istismar
cılarının Amerika ile aramızda uzaklık ve. şüphe 
yaratmaya gayret -ettikleri görülmüştür. Şimdi 
bütün rivayetlere karşı kesin olarak kanaatimi 
söylemek isterim. 

Amerika ile münesebetlerimiz hiçbir veçhile 
zedelenmemiştir. Senelerce kendisiyle çok dü
rüst bir şekilde beraber çalıştığımız bir Ameri
kan büyükelçisi vardır. Kendisi, Hükümet de
ğişmesi zamanına rasgelen tabiî teımasları yüzün
den tarizlere uğradı. Aksi tesadüflerle doğru 
ve ciddî insanların gölgelenmesini kabul etmem. 
Hulâsa, resmî vazifeden ayrıldığımız anda Ame
rika Hükümetiyle ve Büyükelçisiyle tam bir 
karşılıklı güven içinde bulunduk. 

Sayın milletvekilleri; 
Bizim 15 yıldan fazla bir zamandan beri 

ehemmiyet verdiğimiz bir konuyu »kısaca ha
tırlatmak istiyorum. Bu konu, geri kalmış böl
gelerin ve büyük kısmı ile Doğu ve Güney - Do
ğu bölgelerinin kalkınmasına hususi bir dikkat 
gösterilmesi ihtiyacıdır. 

Biz 1950 den önce bu prensibi ortaya attık 
ve 1950 den sonra, memleketi ikiye ayırmak it
hamı ile tenkide uğradık. 
' 27 Mayıs Devriminden sonra bu prensip ha

tırlandı; Doğu Bölgesine özel bir dikkat göster
mek arzusu karma hükümetlerce benimsendi. 
Şimdi tekrar, geri (kalmış yerlerden ve Doğu 
Bölgesinden bahsetmeye lüzum görülmemekte
dir. 

Bir memlekette ilerlemiş ve geri kalmış böl
ge ayrılığı »bize mahsus bir eksik değildir. Her 
Devlette, her memlekette bu farklar mevcuttur. 
Son zamanlarda her memleketin iç politikası 
«geri kalmış bölgeler» diye bir konuyla meşgul 
o'lmaiktadır. Hükümetin bu mevzuu önemli gör
mesini ciddî olarak isteriz. 

Sayın milletveikilleri; 
Şimdi esaslı politik konulara toptan değin

mek istiyorum. 
Hükümet programında Bakanlık].",r için say

dığımız hizmetler yüzünden bir ihtilâfımız esas 
itibariyle olmamıştır. Onun için, işin bu cephe
sinden bakılınca., zannolunuyor ki, giden ve ge
len Hükümet arasında 'hiçbir fark yoktur. 

Tarafsız idare kurulamadığından, milletin 
yaşama seviyesi yiifcselmediğinden, plânda, ön-

Ondan sonra bütün NATO devletleri içinde I 
Sovyetlerle en uzak durumda farz olunraı Tür- I 
kiyo, İngiltere gibi, Amerika gibi, diğer NATO I 
müttefikleri gibi, Sovyet erle münasebetler ku- I 
rabilcceğiui göstermiş oldu. İki taraf bağlı olduk- 1 
lan ittifak nıüımebel İcri üzerinde hiçbir talep I 
ortaya sürmeksizin co - existenco denilen iyi kom- I 
suluk içinde bevabf-r yaşamak istidadını göster- I 
diler, Bu bir başarıdır, Hükümetin bu başarıyı I 
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görü1 en kalk uma hızının istenen ölçüde geıçck-
lcşmccliğindcn .bahsedilmekte ve tarafsız bir se
çimin yapılabilmesinin sağlam zeminini hazırla
mak ihtiyacından bahso'unmaktadır. 

Bir Hükümetin düşürülmesi ve yeni Hükü
metin kurulması esas itibariyle bu siyasi sebep
lere dayanmış gösteriliyor. 

Şaşılacak ve çok dikkate lâyık bir konu ise, 
bütçe yüzünden bir Hükümet derişikliği sağ
landığı halde, yeni Hükümetin bütçe ve malî 
konular üzerinde her hangi bir söz söylemeye 
lüzum görmemesidlr. (Ortadan bravo sesleri, 
alkışlar) Bütçenin redcl'yle Hükümetin düşürül
mesi gibi, demokratik rejimde çok âdet o'mıyan 
bir usul tatbik olunduktan sonra, programda, 
yeni bütçenin ne esaslarda getirileceğine, mas
rafları ve kaynakları üstünde ne düşünüldüğü
ne, hulâsa, eski bütçe ile ne fark1 ar bulundu ğu-
na dair umumi efkâra ve Yüce Meclise bir :şık 
tutmak vazife idi. 

Rcddolunan bütçe konuşmalarında çek esas
lı konulardan bahsoiunmuştur. Vergilerden, ta
sarruflardan, açıklardan, Beş Yıllık Plâmn uy
gulanmasından şikâyet edilmiştir. 

1961 den beri kurulan bütün hükümetler, 
özelikle son yıl'arda büyük ölçüde malî reform
lara girişmiştir. Millet, kalkınma için kendisi
nin ilk önce bütün fedakârlıkları yüklenmesi 
ve ondan sonra güven'lir ilmî, sosyal bir plân
la dostların ve kredi müesseselerinin karşısına 
geçip yardım istenmesi k a r a m ı vermiştir. Bu 
karar, fedakârlıkla tatbik olrndu. Usuller, ulus
lararası müesseselerde ve teşekküllerde itibar 
gö'dü. Türkiye'nin ihtiyaçları için özel bir kon
sorsiyum kuruldu ve Hükümet çekiline'ye kadar 
bu konsorsiyumla yakm çalışma, Kallcnma Plâ
nının tatbikinde önemli bir yardımcı oklu. 

Bütün bu faaliyetlerin hepsi bütçe yüzünden 
Hükümetin dcğlştirilımcsi hazırlıkları esnasın
da kötü1 eşmiş, suçlanm ştır. Hattâ şurası Hü
kümetin elbette vuku.fur a girecektir ki, bizim 
bu geçen zamanlarda malî yönden çektiğimiz sı
kıntıların temeli 1960 dan önce yapılan borçla
rın taksitlerinin ödenmesi yüzünden olmuştur. 
J9G5 bütçesinin yürütülmesi için, yine 19T0 dan i 
önceye ait mühim borç taksid'nln c:telermcsi 
zaruret haline gelmiş ve bu zaruret, uluslararası 
müesseselerde müzakere konusu edilerek ümitli 
bir safhaya girmiştir. 
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Vergi reformunun devamında, vergi kanunla

rının çıkarılmasında, mütemadi bir mukavemet 
karşısında kaldık. Şimdi sorumlu mevkide bulu
nan Hükümet, tasarruf bonoları, servet beyanna
meleri, vergi açıklamaları gibi çeşitli ve tartışma
lı konularda yeni bir düşüncede midir? Bunları 
bilm'yoruz. (Ortadan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Beş Yıllık Plânın bugünkü hali ve uygulan
ması hususunda Hükümet partileri smıdiyc ka
dar çok tereddüt göstermişlerdir. Plânın esas 
olarak kabul edilmesi bundan sonrası için fazla 
bir şey ifade etmiyor. Çünkü plân fikri artık 
memlekete mal olmuştur, bunun karşısında kim
se yoktur. Mesele bunun kaynaklarını bulmakta, 
plânın toplu ve bütün ihtiyaçları göz önünde tu
tan bir bütün olarak vücuda gelmesi csasmdadır. 

Beş Yıllık Plânın muvaffak olmadığı hususun
da söylenen sözlerin hiçbir ilmî ve iktisadi değeri 
yoktur, fBravo sesleri.) Plân, 1962 de bir geçiş 
yılı yaşadı. Plânın birinci ve ikinci yılları geçi
rildi. Birinci yılı olan 1963 to yüzde 7 hızının üs
tünde bir netice alındı. îkinci yılında yani 
1961 te, cari hesapla yüzde 6 civarında bir neti
ce hesaplanıyor. 1962 de yüzde 6,4; 1963 te 7,4; 
1964- te cari fiyatla yüzde 6 ve 1961 fiyatlariyle 
yihde 4,5 hesaplanıyor. Bilinmek lâzımdır ki, 
1961 yılma ait rakam da henüz bütün yılın bit
medi üzerine yapılmış bir hesap değildir. Hiçbir 
plân, bir yıllık - iki yıllık müspet veya eksik neti
ceyle hükme uğramaz. Plân, ancak' 5 yılı bitirdik
ten sonra, isabetli m'dir, yeterli sonuca varmış mı
dır, konularında hüküm giyebilir. Kaldı ki, yeni 
plân tatbikine giren gelişme halindeki bütün mem
leketlere göre ilk iki yıllık netice iyi bir netice
dir. 

Hulâsa, yürürlükte olan Beş Yıllık Plân bu 
günkü Hükümet partileri gözünde başından beri 
sempatik, olmamıştır. Müphem ifadelerin arka
sında ve özünde bu plâna ne şekil ve ne istikamet 
verilmek" isten ligini bilmemiz lâzımdır. 

Bu iki - üç. yıl zarfında plânlı kalkınma neti
cesi olarak yaşama seviyesi yükselmiş ve millî ge
lir artmıştır. 1961 fiyatlariyle gayrisâfi millî hâ
sıla, 1961 de 53,7 milyar lira iken, 1964, 1961 fi
yatlariyle 64 milyara ulaşmıştır. 

Uzun zamanların plânsız çabalamalarından 
sonra ilmî ve ekonomik plânlara dayanan kal
kınma devrinin, bir yılda, iki yılda netice verip 
vermediğini öne sürerek siyaset yapmak kalkın
maya hizmet etmek değildir. (Bravo sesleri.) 
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Kalkınmaya karar veren bir cemiyet esaslı plân 
yapacak, kaynağını bulmak için fedakârlığı göze 
alacak ve uzun müddet çalışmasını bilecektir. 

Kaldı ki, bizde fedakârlık sosyal adalet ölçü
leri içinde istenmiş; meselâ köylünün, işçinin sa
tmalına gücünde azalış değil, aksine artış olmuş
tur. 

Hükümetin değişmesine gerekçe yapılan poli
tik sebeplerden birisi, 1964 te partizan idarenin 
kaldırılmamış olmasıdır. Cumhuriyet Halk Parti
sinin katıldığı bütün Hükümetlerde partizan ida
renin kalkması için ciddî olarak çalışılmış ve cid
dî ilerlemeler kaydedilmiştir. (Bravo sesleri.) 

İlk karma Hükümette, rahmetli Gümüşpala 
Hükümet dışından bana yazılı olarak partizanlık 
şikâyetleri yapardı. Çok zaman bu şikâyetler, 
Adalet Partisinin mesul olduğu bâzı bakanlar
dan olurdu, özellikle İçişleri veya Turizm Baka
nından... Onların mesuliyetini ve propaganda yü
künü ben taşırdım. (Ortadan, alkışlar.) 

İkinci Karma Hükümette, Cumhuriyet Halk 
Partisinin partizanlığından şikâyet meselesi, bir 
büyük mesele olarak patlamıştır. Bu yüzden 
yüksek seviyede, yani Sayın Cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplantılar yapıldı. Bundan sonra, 
partizanlık yapılmıyacağma dair Yeni Türkiye 
Partisi benden teminat istedi. O zamana kadar 
bizim bilgimiz ve kusurumuz içinde partizanlık ya
pılmış olması mânasını reddettim. Karma Hükü
metteki bütün bakanların icraatı hakkında parti
zanlık tahkikatı yapılmasını talebettim. Bana kar
şı yapılan şikâyetlerden sarfı nazar etmek şıkkı 
tercih olundu. (Ortadan, bravo sesleri, alkışlar.) 

1964 te partizanlık yapıldığına dair iddiaların 
hiçbir mesnedi yoktur. 

Bugün meydana çıkan gerçek büsbütün başka 
istikamette ve çok önemli karekterdedir. Hükü
met programının okunduğu günde, Anayasanın 
öngördüğü kanunla kurulan radyo idaresi aley
hinde partizanlık teşebbüsü karşısında bulunu
yoruz. (Bravo sesleri.) Gazetelerin yayınma gö
re, Radyo İdaresinin başında eski İçişleri Baka
nı Orhan Öztrak'm kardeşi bulunmaktadır. De
mek ki, yeni idarede herkesin kendi yaptığından 
değil, kardeşinin mesleğinden de töhmet altında 
bulunması mümkün olacaktır. (Bravo sesleri, al
kışlar.) Bundan daha yıkıcı bir partizanlık zihni
yeti tasavvur edebilir misiniz? (Bravo sesleri.) 

Bir iktidarın radyo bağımsızlığını bertaraf 
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edip, radyoyu istediği gibi kullanabilmesi siyasi 
musibetlerin en ağırıdır. (Bravo sesleri.) Sayın 
Başbakanın, Hükümetini bu istikamete sevk edil
mekten ciddî olarak sakınacağına güveniyoruz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Hükümeti istifa ettiren sebeplerden bir diğe

ri de seçim, emniyetinin şimdiki Karma Hükü
mette temin olunması arzusudur. Seçim emniye
ti zihniyetinde olan bir idarenin bir tek miyarı 
vardır. Bir idare kendi zamanında yapılan bir 
seçimle iktidarı bırakabiliyorsa, o idare hem de
mokratik rejim anlayışında hem seçim emniyetin
de samimî bir idaredir. (Bravo sesleri.) Her mu
halefet mütemadiyen seçim emniyetinden bahse
decektir ve çok muhalefet iktidara geldikten son
ra bir daha gitmemek için her tedbiri almaya ça
lışacaktır. Yakın tarihimiz de, uzak tarihimiz 
de bu gerçeklerin delilleriyle doludur. Bize, Cum
huriyet Halk Partisine, seçimde emniyet etmediği 
için, ona karşı tedbir almayı düşünmek ve bu yüz
den Hükümet kurmak gerekçesini ileri sürmek 
ciddî bir iddia değildir. 

İktidarımız zamanında seçim emniyeti için mü
temadiyen işlenmiş olan bir konu, Van'daki sena
tör seçimidir. Seçimi kaybedenler, idareyi itham 
etmişlerdir; Devlet vasıtalarının kullanıldığını 
söylemişlerdir. Bu dedikodular üzerine Cumhu
riyet Halk Partisi savcılığa müracaat etmiş ve 
tahkikat açılmıştır. Şikâyetçi milletvekilleri, sav
cının talebine karşı, hiçbir bilgi vermemişlerdir. 
Cumhuriyet Halk Partisinin müracati ile savcının 
ve seçim kurulunun sıcağı sıcağına yaptığı tah
kikler, Cumhuriyet Halk Partisinin masum ve 
isnatların iftira olduğunu göstermiştir. (Ortadan, 
bravo sesleri, alkışlar.) 

Sayın Milletvekilleri; 
Protokolde, Hükümet dışında bulunan parti 

liderleriyle bir üst komite kurulması öngörülmüş
tür. Bu üst komitenin elçileri, valileri, genel mü
dürleri, idare meclisi üyelerini tâyin edeceği düşü
nülmektedir. Genel müdürlere kadar yapılan tâ
yinler, Anayasadaki yürütme ödevinin önemli iş
leridir. Bu sebeple bu üst komite Hükümetin 
önemli vazifelerinden bir kısmını yüklenmekte bu
lunuyor. Ne Anayasada böyle bir hüküm vardır 
ne Meclisler ve umumi efkâr, Hükümet dışında 
Hükümet vazifesi görüldüğünden haberdar ola
caktır. 

Bu üst komitenin koalisyon partileri arasın
da ahenkli çalışmayı temin etmek için bir tedbir 
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olacağını anlıyorum. Fakat bu tedbirlerle Hü
kümet -vazifelerinin- nasıl uzlaştırılacağmı tâyin 
edemiyorum. 

Sayın milletvekilleri 
Yeni Hükümetin teşkiline gerekçe olarak es

ki Hükümete yöneltilen politik sebeplerin hepsi, 
görüyorsunuz ki, haksızdır. Yüce Meclis, Hükü
metle muhalefetin durumunu insaf ile muhake
me edecektir. Biz, her halde siyasi hayatımızın 
sert bir çekişme istikametine girmemesi için im
kânımızda olan bütün gayreti, bütün dikkati gös
tereceğiz. 

Seçimden önce de, seçimden sonra da, siyasi 
hayatımızda huzurun korunmasını ve millet iş
leri için tartışan siyasi partilerin, büyük mesele
ler üstünde ve memleket esenliği uğrunda bir 
araya gelebilme imkânını kaybetmemelerini ge
rekli görürüz. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Ortadan, 
sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — C. K. M. Partisi (irııpu adına 
Sayın Oevad Odyakmaz. 

C. K. M. PARTİSİ (JRUPU ADİNA OE
VAD ODYAKMAZ (Sivas) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin değerli üyeleri, 

O. K. M. P. Meclis Grupu adına 4 ncii Kar
ma Hükümetin programı hakkındaki görüşleri
mizi belirtmeden evvel bu Hükümetin kurulma
sını gerekli kılan nedenleri üzerinde durmak is
tiyoruz. 

Öteden beri Türkiye'mizin içinde bulunduğu 
iç ve dış ağır siyasi, iktisadi ve sosyal dert ve 
dâvalarının hallinde her mânada güvenliğin te
sisinde millet çoğunluğuna dayanan kuvvetli ve 
istikrarlı bir hükümetin yararlı olabileceği inan
cını İsrarla savunduğumuzu Yüce Heyetiniz el
bette hatırlıyacaktır. 

Evvelce (Bir hükümetin sadece bir isimler 
manzumesinden ibaret ve bilâhara geleceğine 
ümidettiği bir desteğe müstenidolması düşünü
lemez. Bu desteğin kuruluşta ve önceden sağlan
ması gerekir. Şu veya bu suretle bir güven oyu 
almak veya almayı tasarlamak yahut güven oyu 
almayı tesadüfe bırakarak millet huzuruna çık
mak âmme efkârında Hükümet kurma teşebbü
sünün ciddiyeti hakkında haklı şüphe ve endişe
ler doğurur ve o hükümeti, daha işe başlamadan 
zaıfa uğratır) demiştik, 
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3 ncü İnönü Hükümetinin bir yıllık iktidarı, 

bu görüşümüzde ne kadar haklı olduğumuzu or
taya koymuştur. 

Kuruluşunda mahrum bulunduğu desteği sağ-
lıyabilmek gayret ve endişesi, bütün çalışmala
rını Meclis içi transfer pazarlarına yöneltmiş ve 
Hükümeti asıl vazifelerini görmekten alıkoyarak 
(Alkışlar) huzursuzluğun ve iş sahasındaki gü
vensizliğin belki de yegâne âmili kılmıştır. (Al
kışlar, bravo, sesleri) 

MuMerem arkadaşlar; 
Bugün huzurunuzda! programını görüşmeye 

başladığımız 4 ncü Karma Hüümet, her şey
den evvel millî irade çoğunluğunu temsil etınefc 
gibi üstün bir güce sahiptir. (iBraıvo sesleri) 
Ancak, bu gücün memleket 'hayrıma verimli ol
ması dünün mufbalefet, bugünün iktidar cep
hesini teşkil eden siyasi teşekküllerin ahenk ve 
birlik içinde çalışmalarına bağlıdır. Bu 'bakım
dan Karma Hükümette sorumluluk ve görev 
alan dört partinin, Karma Hükümet protoko
lünde tesbit ettikleri esaslara uymakta sadakat 
ve iyiniyet göstereceklerine inanıyoruz. Mille
tin ümitlerini kırmaya ve onları hüsrana uğrat
maya kimsenin hakiki olmamalıdır. (Bravo ses
leri, alkışlar) Bu Karma Hükümeti her türlü 
millî imkânları kullanarak 'hizmet yolunda, ba
şarılı kılmak, hepimizin memleket ve namus 
borcudur. (Alkışlar) Cıımlhuriyet Köylü Millet 
Partisi; Hükümeti, kuruluşunda olduğu gibi, 
bundan sonra da her bakımdan desteklemekte 
devam edecektir. 

Hemen ilâve edelim ki, desteğimizin şümulü 
Hükümetin başıaırı derecesiyle sınırlı olacak ve 
bizi, murakabe hakkımızın gereklerini yapmak
tan asla menetmiyecektir. (Bravo sesleri) 

Aziz milletvekilleri; 
Karma Hükümet programı, C. K. M. P. 

(rrupunca lâyık olduğu önem ve dikkatle ince 
lenmiştir. Kısa vadeli tedbirler yanında uzun 
vadeli İnal (ianelerinin, yer alması Karma Hükü
mete katılan dört siyasi partinin, memleket 
meselelerine nüfuzda gösterdikleri dirayetten zi
yade yüklendikleri sorumluluğun azametini id
rak baki'mınd'an özel bir mâna taşımaktadır. 

Bu mâna elbette yüce milletimizin dikka
tinden kaiçmıyacak ve yıllardır çözüm yolu be!K-
liyen dâvalarım istikrarlı ve güçlü bir Hükü
met eliyle yürütme ve devam ettirme azmini 
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'kuvvetlendirecektir. Dört siyasi partinin bu ko
nudaki kararlı tutumu, bu azmin kaynağı ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir Hükümet yalnız kendisini oyları ile des-

tekliy eni erin Hükümeti değil, 'bütün bir mille
tin Hükümetidir. Vatandaşlar arasında hiçbir 
ayrılık gözetmeden ve yaratmadan hepsine hiz
met etmek yolundadır. İktidar kendi görüşüne 
taassupla sarılmamak, inhisarcı davranışlardan 
'kjjgmmak mecburiyetindedir. Karşı görüşlerin 
do en az aynı vatansever endişelerin ve istekle
rin mahsulü olduğunu kabul etmek ve onları 
değeri e ndılr'^rek yararlı 'ki'imıaık ra:/vkJin dedir. 

Türkiye; bu aziz vatan, 'hepimizin müşterek 
yurdudur. Muvafıkı ve muhalifi ile ibü'tün yurt
taşların en büyük isteği 'bir an evvel çağımızın 
medeniyet seviyeline ulaşmaktır. 

Bu bakımdan programda yer alan (Muhale
fetle olan münasebetlerimizde önemli meseleleri
mizde danışma ve dayanışma geleneğini samimî 
olarak 'kuracak ve koruyacağız) vaadini büyük 
bir memnunlukla karşılıyoruz. Ümidcderlz ki 
•Lu danışma ve dayanışma, geçmiş yıllarda oldu
ğu gibi sadece muhalefete günlük malûm haber
lerin intikali seviyelinde bir gösteriş arzusun
dan İbaret kalmaz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Karma Hükümetin 'halkın refah seviyesini 

yükseltmeye matuf almayı düşündüğü iktisadi 
tedbirlerin gayesine ulaşması, milletçe temenni
mizdir. 

Yeni Hükümetin yurt ölçüsünde benimsen
me;:!, yıllai'dır çeşitli kaynaklardan bedenen kr-
ramsar ortamın yarattığı kötü havayı dağıtmıştır. 

Bu 'benimsemenin iktisadi alanda yarataca
ğı güvenlik şimdiden gözle görülür hale gelmiş
tir. Bu güvenlik halkımıza özlediği refah yo
lunu açmakta yardımcı olacaktır. 

Sayın 'milletvekilleri; 
Dördüncü Karma Hükümetin her konuda 

yapmayı tasarladığı işleri programdaki sıra ile 
ele alacık değiliz. 

Diyanet işlerinde millet çoğunluğunun arzu
su istikametinde ve Anayasa hükümleri içinde 
yapılacak icraatın başarılı olacağına kaaniiz. 
Meslek mensuplarının huzur ve refahını bağlıya
cak ve din işlerimize düzen verecek Diyanet İş
leri Teşkilât Kanununun Meclisten süratle geç
mesinde grupumuz gerekli gayreti gösterecektir. 
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Adalet sahasında şeklî adaletten kurtularak 

çaba;!:, kolay ve ucuz adaleti oağlıyacak ve hak
kın ziyaa uğramasına engel olacak tedbirlerin 
alınmasında Hükümet görüşü ile beraberiz, 

Yüzyıllardır hükümetlerin ihmaline uğramış 
olan Türk köyü ve Türk köylüsü 'bugün dahi 
hâla 'kurtarıcısını beklemektedir. Yola, suya, :çığa 
okula ve hor türlü medeni vasıtalara kavuşmak 
onun da hakkıdır. Köy İşleri Bakanlığımızın bir 
an önce etüt safhasından kurtulup bu yolda fii
len köylüye yardımcı olması kaçınılmaz bir za
rurettir. 

Türk Milletinin topyekûn kalkınmasının köy 
kalkınmasına bağlı olduğu gerçeği asla unutul
mamalıdır. 

Köylümüzün iktisadi kalkınmasında toprak 
kadar, onu işliyecck vasıta ve imkânların temini, 
mahsulünün değer fiyatı ile satılması ve tabiî 
âfetlere karşı Hükümet programında raslıyama-
dığımız zirai sigorta müessesejinin kurulması bü
yük önem taşımaktadır. Hükümetin bu konular
da gerekli gayreti göstereceğine eminiz. 

9 milyon köylünün kaderiyle ilgili orman iş
lerimizin ayrı bir bakanlıkta toplanacağını Hü
kümet programında görmek isterdik. 

Muhterem milletvekilleri, 
Illikümelln şahsiyet sahibi ve milliyetçi bir 

ruh içinde gençliği yetiştirme vaadini son yılla
rın en cesur vo şuurlu bir kararı olarak alkışla
mak isteriz. (Bravo, sesleri, alkışlar) Ümidedo-
riz ki, bu kararın tatbikatı, bâzı çevrelerin poli
tik aleti haline gelen şamatacı davran-şları hi
maye mânasını taşımaz ve aksine, 'çalışmaları 
ken ilişini yarma hazırlamakla uğraşan asil Türk 
gençliğine yönelir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Vatanımızın vo rejimimizin cesur ve bilgili 

müdafii Kahraman Türk Ordusunun milletimi
zin bölünmez bir parçası olduğu ve harb gücü
nün milletin kalkınmacı ölçüsünde artırılması 
gerektiği yolundaki inancımızı bugün do muha
faza etmekteyiz. 

Karma Hükümetin Kıbrıs dâvası milletin is
tediği şekilde bir sonuca ulaştırmasını temenni 
ederken bugün Ada'da her türlü imkândan mah
rum, evsiz, barksız, perişanlık içinde yaşıyan 
yurttaşlarımızın refahı yolunda âcil kararlar al
masını beklemekteyiz. 
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Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
Programı huzurunuzda okunmuş bulunan Hü

kümetin güven oyu olması ve çalışmalarına bir 
an evvel başlaması C. K. M. Partisinin en sami
mî arzusudur. 

Kuruluşunu benimsediğimiz gibi programım 
da benimsediğimiz Hükümete küvendiğimizi ifa
de eder alacağımız kararın milletimize hayırlı ol
masını dileriz. Partimin grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Talât Asal, buyurun. (Adalet 
Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi sı
ralarından alkışlar.) 

A. F. GRUPU ADTNA TALÂT ASAL (Edir
ne) — Büyük Meclisin Sayın Başkam, Büyük 
Meclisin sayın üyeleri, 

C. H. P. sinin Sayın Lideri tarafından ku
rulu ismet İnönü Hükümetinin istifası ürerine 
Kayseri Bağımsız Senatörü Sayın Suad Hayri 
Ürgüplü'nün başkanlığında teşkil edilen Karma 
Hükümetin, Büyük Meclise sunulan programı 
hakkındaki Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu-
nun görüşlerini arz ediyoruz : 

Bütün sosyal grupların içersinde idare eden
lerle idare edilenler arasında mevcudolan ayırım, 
Devlet idaresi ve Devlet idaresinde mesuliyeti 
takabbül etme problemi Devlet varolalıdan beri 
insan zekâsının münakaşa konusu olmuştur. 

Halefin selef tarafından tâyin edildiğini, ida
re edenlerin hattâ ku ra ile tâyin olunduğunu 
gören yaşlı dünyamız, bir İngiliz teamülünü, bir 
Amerikan ve bir Fransız ihtilâlini ve nihayet bir 
Batı demokrasisini görmüştür. 

Dünya, asrı geçen mücadelenin son ve kesin 
merhalesi olarak büyük Atatürk un Büyük İhti
lâline şahidolmuştur. 

Devrimlerinin en büyüğü demokrasiyi o bü
yük insan kutsal elleriyle yurda getirmiş ve bü
yük dehasiyle hukukileştirmiştir. Bu itibarla 
Atatürk ıslahatının bütün prensipleri üzerinde, 
bu prensiplerin eksiksiz, tavizsiz tatbikinde, mü
dafaasında, muhafazasında ve Anayasamızın 
mutlak hâkimiyetinin tesis ve idamesinde Adalet 
Partisi olarak kararlıyız. («Bravo» sesleri alkış
lar) 

Sırası gelmişken bu noktada derhal ifade et
mek isteriz ki yeni Cumhuriyet Hükümetinin bu 
istikametteki büyük fikirlerinin yanındayız, ta-
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sarraflarının koruyucusu ve savunucusu olaca
ğı-. 

Sayın milletvekilleri, 
Koalisyon Türkiye'mizin Devlet ve siyaset ha

yatında yep yeni bir sistemdir. Bu sis'em, 1961 
seçimleriyle teşekkül eden Parlâmentonun bugün
kü tertip tarzının, Anayasa muvacehesinde, tabiî 
bir icabıdır. 

Hükümetle:', muhtaç bulundukları desteği sa
dece millette ve millet hakimiyetinin yegane mü
messili olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
aramaya mecbur oldukları için koalisyon bu te
mel şartın bir neticesidir. 

Bu koalisyon, demokratik rejimde, mûtat te-
a:nmüller ve usuller içinde normal ve anlayışla 
cereyan etmiş olan siyasi ve medenî parti müna
sebetlerinin iktidarda, eşit şart ve müşterek mü-
cmiriyot prensibiyle, mesuliyet tekabbül edişi 
demektir. 

Hiç şüphe edilmemelidir ki, siyasi partilerin 
ortak Hükümet etme arzusu demokratik rejimin 
tabiî bir icabıdır. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu olarak bu 
fikirlerle şunu ifade etmek istiyoruz ki bugünkü 
dörtlü Koalisyon rejimimizin tabiî icaplarından 
dolayı meydana gelmiştir.. Ve bu itibarla da ifa
de ettiği mâna önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Yeni Hükümetin kuruluşundaki önemi bir 

başka açıdan da kısaca incelemekte faydalar var
dı.-. 

1961 sonrası Türkiye'sinde iktidar mevzuu, 
zaman zaman zihinlerde tereddütler hâsıl edecek 
tarzda, kapalı veya açık şekilde münakaşalara se-
bebolmuştur. 

Birtakım inançsız çevreler, hukukumuzla 
vakıalarımız, mevzuatımızla tatbikatımız, metin
lerimizle metinlerimizin ruhları arasında farklar 
bulunduğunu yaymak istemişlerdir. 

Bu değişklik hukukumuzla vakıalarımız, mev
zuatımızla tatbikatımız, metinlerimizle metinle
rimizin ruhları arasında farklar bulunmadığını 
Türkiye'de gerçek hâkimiyetin millette bulundu
ğunun ve Anayasa nizamının temel şart olduğu
nu, bu nizamın icaplarına Türkiye'de kayıtsız 
şartsız heskesin ittiba ve rıza mecburiyetinde bu
lunduğunu ispat etmiştir. (Alkışlar) Bu, Türk 
Milletinin ve onu temsil eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin demokrasi sahasında verdiği bir 
yeni ve başarılı imtihandır. -
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Başarı ile verilen bu imtihan, bütün zor mese

lelerimizi demokratik düzen içinde halledebilece
ğimizin kati teminatıdır. 

Bu teminat Türk Milletinin birlik ve beraber
liğinde ve rejime inanışındadır. 

Bu teminat bütün siyasi partilerimizin düşün
ce farklılığını ve parti ayrılığını millî meselelerde 
Örtmesini bilen birliğinde ve demokrasiye inanış-
larındadır. 

Aziz arkadaşlarımız, 
Sayın İsmet İnönü Başkanlığındaki Hükümet 

tarafından hazırlanan bütçe kanun tasarısının, 
maddelerine geçilirken, Büyük Meclis tarafın
dan reddi üzerine bu Hükümet istifa etmiştir. 

Şurası muhakkaktır ki, sözü geçen Hükümet 
bir gensoru, ya da itimada müracaat neticesi düş
memiştir. 

Fakat şurası da muhakkaktır ki, bunun 
böyle olmamış bulunması meselenin ters istika
mette yorumlanmasına da sebep teşkil edemez. 
Çünkü, veto müessesesinin hudutları dışına dahi 
çıkartılmış bir tasarının maddelerine geçilirken, 
hangi miktar reyle olursa olsun, reddi halinde 
istifa, zaruri, normal ve tabiî haldir. 

Süt ya da televizyon reklâm fiyatları muva
cehesinde dahi Batı demokrasilerinde işliyen is
tifa mekanizmasının bütçe gibi mühim bir tasa
rının reddinde işlemesinden daha tabiî bir ha
lin olamıyacağım kabul zorunluğu vardır. 

Millet Meclisinin büyük çoğunluğu tarafın
dan verilen kararın teknik açıdan ziyade politik 
ve memleket gerçekleri açısından teemmül za
rureti mevcuttur. 

Verilen kırmızı oylar, bütçenin ve tatbika
tının artık bir azınlık Hükümetine emanet edil-
miyeceği mânasını da taşımaktadır. (Alkışlar, 
bravo sesleri.) 

Emânetin iadesinde titiz davranacaklarını 
daima ifade buyurmuş olan Sayın İnönü'nün bu 
iade edişte yukarıda kaydedilen temel fikrin ve 
taahhütlerinin hâkimiyetini kabul etmek lâzım-
gelir. 

Parlâmento çoğunluğuna dayanmıyan ikti
dar kaidenin istisnasıdır. Bu görüş sayın C. H. P. 
Grupunun 2 . 1 . 1964 tarihli beyanatında da 
kabul edilmiştir. Aslolan iktidarın, milletin, par
lâmentonun gerçek çoğunluğunu temsil etmesi 
ve bu çoğunluğa dayanmasıdır. Bu otoritesi bu
lunan bir parlâmentonun ve kuvvetli Hükümet 
fikrinin temel şartıdır. 

1 . 6 . 1965 6 : İ 
Sayın Ürgüplü'nün Başkanlığında kurulan 

bu günkü Hükümet bu şartı tahakkuk ettiren 
kaidenin icabıdır. 

Bu itibarla meseleye teknik ve zahirî sebep 
açısından değil oyların millî arzuya inikası muva
cehesinde millî temayülü göz önünde bulundura
rak bakmak lâzımdır. 

Bu sebeple kesinlikle ifade edelim ki, bu, mil
lî arzuya uygun Hükümettir. 

Bu Hükümet parlâmento ekseriyetinde hu
sule gelen tahavvüller neticesinde meydana gel
miştir. 

Parlâmento ekseriyetinde husule gelen ta-
havüller ile ahenkli olarak hükümetlerin si
yasi hareket tarzında ve tutumlarında deği
şiklikler sağlanmaktadır. Parlâmento ekseri
yetinde husule gelen bilhassa fikrî tahavüller 
Hükümetin siyasi ve icraati hareket tarzında 
ve tutumunda tahavvüİleri icabettirdiği halde 
müstafi Hükümet bu değişikliği öngörmediği 
içindir ki, parlâmento ekseriyetince yürütme 
organının değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Hayat, hürriyet ve mutluluğa erişmek, hak
larını sağlamak üzere insanlar, gerçek güçle
rini idare edilenlerin muvafakatlerinden alan, 
hükümetler vücuda getirmişlerdir. 

Sayın Ürgüplü'nün Başkanlığındaki Hükü
met millî mııvafakata uygun olan Hükümettir. 

Aziz arkadaşlarımız, 
Sayın Başbakanın partisiz bulunuşu üze

rinde kısaca durmakta fayda mülâhaza ediyo
ruz. 

Hukukî statü itibariyle Başbakanın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi bulunmasından 
başka şart bahis konusu değildir. Dört siyasi 
parti tarafından meydana getirilen bir koalis
yon kabinesinde Başbakanın partisiz oluşunu, 
bugünün şartları içinde, eşit şart ve müşte
rek müessiriyet prensibinin hâkimiyetinde sa
mimî ve açık yürekli bir anlayışın ifadesi ola
rak vasıflandırılmak icabeder. 

Koalisyonun terkip tarzı, Başkanın görev
leri ve Bakanlar Kurulunun sorumluluğu pren
sipleri muvacehesinde meseleyi Anayasamı
zın 105 nci maddesiyle değerlendirmek lâzım-
gelir. Bu değerlendiriliş 105 nci maddenin 
esprisine uygun düşmektedir. 

Yeni Hükümet Programı ile angaje olmuş 
bulunduğuna göre, bakanlıklararasındaki işbir-
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liginin sağlanması ve Hükümetin Programı ile 
belirli hale gelen genel siyasetinin yürütülme
si vazifelerinin bu temel şart içinde mütalâa 
edilmesi icabeder. 

Sayın milletvekilleri, 
Yeni Hükümetin Programı ile bundan ön

ceki hükümetlerin programları arasında büyük 
fark bulunmadığı genellikle ileri sürülmektedir. 

"üçüncü înlönü Hükümeti Programının kriti
ğinde Sayın C. H. P. (Sözcüsü aynen (Yeni Hü
kümet Programı genellikle Birinci ve İkinci 
Karma 'hükümetlerinin tes'bit ve tatbik eylediği 
esaslardan mülehmdir.) demiştir. 

Filhakika bugünkü koalisyon kanatları, biri 
hariç, Birinci ve ikinci koalisyonlarda (bu
lunmuşlardır. O halde peşinen taaihlhüdettik-
lerini 'bugünkü icra safihalarımda tahakkuk et
tirmenin mütaahhidi 'bulunmaları siyasi partiler 
olarak ciddiyetin ifadesi olmak iea'beder. (Al
kışlar.) 

Kaldı ki, milletin çoğunluğunu temsil eden 
ve Parlâmentonun çoğunluğuna dayanan bir 
Hükümet kararlılığın ve cesaretin sahibidir. 

Bu Hükümet, iyinin tatıbikçisi kötünün 
tasfiyecisi olacaktır. 

Bu Hükümet, refah ve 'huzur Devletine atı
lan adımdır. 

A. P. 'Grupu bu konularda da Programı 
ciddiyetle izliyecek ve müspet icraatın yar
dımcısı olacaktır. 

Grupumuz yeni Hükümeti 'bir idarei mas
lahat Hükümeti olarak telâkki etmemektedir. 
Vo etmiyecektir. 

Grupumuz ibu' Hükümeti 'bir seçim Hükümeti 
olarak da telâkki etmemektedir. Ve etmiye
cektir. 

Grupumuz 'bu Hükümeti tam mânasiyle 'bir 
icra or'ganı ve zamanın dar olması itiba
riyle gelecek iktidarlara ışık tutucu Ibir Hü
kümet olarak kabul etmektedir. (Bravo ses
leri, alkışlar.) Denetlememiz bu istikametler-

deki igelişmeleri tahakkuk ettirmek için olacak
tır. (Müstakbel icraatı ciddiyetle ve titizlikle iz
leyeceğiü. 

iSayın milletvekilleri, 
^ ~ Hükümet Programında ifadesini bulan sos
yal ve ekonomik meseleler ve (bunlar hakkın
da ileri sürülen tedbirler hususunda fikri-

1 . 3 . İ965 O : İ 
mizi 'beyana 'başlarken partimizin siyasi strük-
türü ve dayandığı dinamik kuvvetlerin mahi
yetine kısaca bakmak istiyoruz. 

Siyaset ilmi otoritelerinin ka'bul ettiği gibi 
partiler sadece kanuni kararlardan doğmaz* 
lar Onlar sosyal güçlerin tercümanıdır. 

i lk çok partili hayata girdiğimiz tarihte 
varlığını çok uzun bir zaman içinde yapan 
idareye itşirak arzusu Ibir toplum kuvveti 
olarak tekevvün etmiş 'bulunuyordu. 'Sosyal ve 
kültürel kökleri, yaşama tarzı ve çok farklı 
bir halk kütlesi Türk siyasi hayatına damga
sını vuruyordu. 

Çiftçi, işçi, memur, küçük esnaf, tüccar, sana
yici Devlet idaresinde daha fazla söz sahibi olmak 
istiyordu. Bunda da muvaffak oldu. 

Bu suretle 'bürokrasiye dayanan sistem tek 
parti idaresinin güçlerini temsil eden zümrele
rin siyasi inhisarı sona ermekteydi. Ve Türk 
Devletinin idaresi ve kontrolü daima işlerin dı
şında kalmış olanların elino geçiyordu. 

İmtiyazlı kütlelelerc karşı bir tepkiden do
ğan bu tarihî hâdise, kanaatimizce, O. H. I*. 
nin karşısında bulunan partilerin var olma 
sebeplerini teşkil eylemekte ve A. P. sinin 
gücünü temsil etmektedir. 

O halde A. P. si Devllet idaresimde söz sahibi 
olmak istiyen, işçinin, çiftçinin sanayi hamlesi
ne girişen vatandaşların, nüfuz ve geleneksel 
kuvvetlerle mücadelesinden doğan bir aksiyo
nun sembolüdür. 

Filhakika Türkiye'nin seçim şartları ve ne
ticeleri değerlendirildiği takdirde görülmekte
dir ki, A. P. si daha ziyade Türk içtimai haya
tının bu yeni ve dinamik kuvvetinden oy al
maktadır. 

Türkiye'de mahdut ve hâlâ Kari Mark'in 
rahlesinde tedris eden zihnî tembellikle malûl 
bir avuç insan olayların ne oluş ve ne de te
kâmülüne eğilmeksizin kolay ahkâm çıkar
mak ve hüküm tesis etmek rahatlığı içindedir. 
(Bravo sesleri.) 

Bu noktada derhal . ve sarahatla ifade ede
lim ki, zorla otoriter ihtilâlci yollarla değiş
tirme temeyüllerinin azimle ve daima karşı
sında olacağız. (Bravo sesleri, alkışlar.) Ve 
Hükümetin bu istikametteki davranışlarının 
takipçisi bulunacağız. 
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Batı - Avrupa memleketleri son yarım asır 
zaıvmda şayanı dikkat bir tekâmül ile sınıflar 
arasındaki sertlikleri azaltmanın yollarını bul
muşlardır. Demokratik kurumlar sayesinde 
Garpteki işçiler hayat standartlarını yükselt
ilir; ve bâzı Batı - Avrupa ülklerinde işçiler 
orta sınıfa dâhil olmuşlardır. 

Artık soyalist partilerin program ve hedef
lerini değiştirmeye zorlandıkları bir hakikattir. 
ingiliz İşçi Partisinin süratle ortaya doğru 
yaklaştığı bunun açık misalidir. 

Bu kısacık izahlarımızla meleketimizdeki 
sosyalist akımları temsil etmek iddiasında 
bulunanların 'hâdiseleri en azından kırk sene 
goriden takiple meşgul olduklarına işaret et
mek istedik. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Bu zümre A. P. sine vücut veren sosyal ve 
ekonomik gücün oluşunu anlamam-ş görün
mekte ısrar etmektedir. Oysa A. P. si her türlü 
vesayet sisteminin karşısmdadır ve halk küt
lelerinin menfaatlerinin bekçisidir. (Alkışlar.) 

Bu kütle köylüdür, işçidir, esnaftır, sanat
kârdır. Yani geçim derdinde olan mustarip 
halktır. Yani Türk t plumunun hayat şart
ları en ziyade nazara alınarak süratle ıslahı 
gereken kütlesidir. 

Bu itibarla A. P. sinin ekonomik ve sosyal 
politikasının esası kendisine vücut veren kütle
lerin refah ve saadetini temin edecek yolları 
bulmaktır. Bu yollar A. P. sinin son kongre
sinde kabul edilen Programdaki esasların 
emrettiği tarzda tanzim edilmiştir. 
/ Bu politika doktriner taassuplardan uzak 
Garbm benimsediği sosyal adaletin demok
ratik vetire içinde tahakkukuna matuftur. 
Servetlerin taksimini ve istihsal vasıtalarının 
özel mülkiyetini iptal suretiyle cemiyeti bü
rokratik bir diktatörlüğün zebunu haline ge
tirecek ihtilâlci, toptancı bir rejimin mut
laka karşısındayız. (Alkışlar.) 

Millî hâsılaya değer katma gayretini gös
teren özel teşebbüsün yaratıcı gücünü teşvik 
ve Batı dünyası ile işbirliği ederek plânlı bir 
ekonominin millî gelirde hâsıl edeceği artışın, 
sağlam bir vergi, para ve kredi ve bütçe politi
kası vasıtasiyle âdil surette dağılışını temin et
mek vazgeçilmez kararımızdır. 

A. P. si Programında ifadesini bulan refah 
Devletini tesis sefalet, az gelişmişlik ve ceha
letle mücadelenin en tesirli silâhı olacak ve | 
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A. P. sinin temsil ettiği kütlelerin ihtiyaçla
rına ve dileklerine cevap vermiş bulunacak
tı/ . 

Bu politika kuvvetini adalet ve şefkat his
sinden almaktadır. 

Bu inançla Dördüncü Koalisyon Hükü
meti Programındaki sosyal ve ekonomik ıs
lahatın ve reform tedbirlerinin ayrıca dina
mik bir icraatla daha etkili hale getirilmesini 
yürekten dilemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hükümetin özel teşebbüs ve Devlet teşeb

büsleri. ru ünasebbclerinde eşit tatbikata önem 
vermeyi, Devlet sektörünün katılacağı saha
ları tesbit ederken özel yatırımları tereddüt 
ve endişelerin dışında tutmak yolunda titiz bir 
itina ve dikkat göstermeyi hedef tutan taahhüt
lerini memnuniyetle karşıladığımızı ifade et
mek isteriz. 

Hükümetin daha enerjik ve gerçekçi bir 
dış politika takibi hususundaki samimî anlayı
şına iştirak ediyoruz. Bu anlayış Grupumu-
zun öteden beri bu kürsüden savunduğu fikir
lerin dile getirilişidir. 

Kıbrıs meselesinin Lozan Andlaşması ile 
Türkiye ve Yunanistan arasında Akdenizde ta
hakkuk etmiş olan muvazeneyi vikaye edecek 
bir çözüm şekline bağlanması Grupumuzun mü
dafaa cdcgcldiği bir prensibolduğundan bu po
litikanın tasvipçiyiz. Ve takipçisi olacağız. 

Şurasının sarahatle bilinmesini isteriz ki, 
devletlerarası hukuk nizamının easları daire
nin d o teessüs etmiş bulunan haklarımızın mü-
daüaasmr, kararlıyız. 

Aziz arkadaşlarımız, 
Geçmiş zaman içinde rejimimiz bakımın

dan kat'edilen mesafe büyüktür. 
Siyasi endişelerin vatandaşların hayalle

rini ve rüyalarını kaplı yan bir diyar olmak
tan Türkiye'miz kurtulmuştur. Bu kurtulu
şun şerefi büyük milletimize ve onun hakiki 
temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisine ait'ir. 

Diktatörlerin dahi kukla meclislerle millet 
iradesinin temsil edildiğini gösterme çabalarına 
•önem verdikleri :bir asırda demokratik sistem 
dışındaki her düşünüş Türkiye'nin felâketi de
mektir. 

Sayın İnönü'nün liderliğindeki Hükümetin 
istifası ve Sayın Ürgüplünün Başkanlığındaki 
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Hükümetin kurulması bir defa daha ispat ct-
mi]tir ki, Hükümet buhranı demek rejim buh-
ram demek değildir. 

Demokrasi zorlukları yenme, çıkış noktala
rını bulma rejimidir. Bunun içindir ki, de
mokrasi rejimlerin en mükemmelidir.-Türk mil
leti uzun mücadelesi neticesinde mükemmeli 
bulmuş ve ona kavuşmuştur. 

Dıı kavuşuşta bu Parlâmentonun ve millî 
müesseselerimizin hizmetlerini tarih şükranla 
kaydedecektir. 

Bu. anlayışlar içinde Hükümet Programını 
tasvibediyoruz. 

Bu anlayışlar içinde yeni Hükümetin başa
rısını Tanrıdan diliyoruz. 

A. P. Millet Meclisi Grupu olarak Büyük 
Meclise en derin saygılarımızı sunarız. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ra-
if Aybar (Sacdan alkışlar). 

Y. T. P. GRUPU ADINA RAtF AYBAR 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına 
Yüce Heyetinize Hükümet programı üzerindeki, 
bâzı düşünce, kanaat ve dileklerimizi arz etmek 
için huzurunuzdayım. 

Görüşülen programda kısa ve uzun vadeli 
Devlet i l e r i bakanlıklar esası üzerinden ele alı
nacak Hükümet görüşleri, karar ve taahhütleri 
açıklanmaktadır. Bu vesikada Hükümeti ten
kil eden 4 partinin daha önce kabul ve ilân 
ettikleri koalisyon protokolünün bütün ccaslariy-
lo y?r almış bulunduğu da görülmektedir. 

Önümüzdeki 10 Ekim seçimloıine kadar yedi 
buçuk aylık bir zaman içinde çalışacağı bilinen 
bir Hükümetin de, dinamik ve başarılı bir tu
tumla Devlet ve millet hayatına çok şey kazan
dırabilmesi elbet mümkündür. 

Programın ifade ettiji taahhütler bu imkâ
nın Hükümetçe de benimsenmiş bulunduğunu 
belirtmektedir. Başka bir deyişle Hükümet 
yüklendiği görevin sadece bir seçim Hükümeti 
olmaktan, ibaret kalacağı anlayışından uzaktır. 

Grupumuz, Hükümetin programda bu suret-
h belirtilmiş bulunan hüviyetiyle mutabıktır. 
Gcrçoktnn bu kabine rejimin çok önemli bir dö
nemecinde genel seçim tarihiyle sınırlı bir süre 
için görev almış bir hizmet kabinesidir. 

1.3.1925 O : 1 
Hükümetin taahüdettiği hizmetlerin bir kıs

mının tahakkuku Parlâmento çalışmalarının ha
sılasına bağlıdır. Parti Grupumuz bu hasılanın 
Hükümeti hizmet imkânından mahrum bırakma
ması için payına düşen emeği sarf etmek kara
rındadır. Aynı zamanda Hükümet sorumlulu
ğuna katılmış bir parti grupu olarak, Hükü
metin icraatını da titiz bir dikkatle takibedecc-
ğimiz şüphesizdir. 

Program dolayısiyle arz edeceğimiz husus
ları bakanlık bölümleri sırasını takiben değil 
siyasi, sosyal ve ekonomik hayatımızda bugün 
bankça meseleler haline gelmiş bulunan konular 
üzerinde durarak ifadeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
19Gl seçimlerinden bu yana 4 ncü Hüküme

tin programını görüşmekteyiz. Bilinmektedir 
ki bundan evvelki 3 Hükümet siyasi parti ter
tipleri bakımından, hizmet devrelerinin şartları 
bakımından, temsil ve icra güçleri bakımından 
birbirinden farklı unsur ve özelliklere sahip idi
ler. 

Kanaatimizce geçmiş 3 Hükümetin de hizmet 
sürelerini tüketen arıza ve yetersizlikler ne olur
sa rl:un, her Hükümet, rejimi ihtilâl sonrasının 
yalçın sırtlarından yeni Anayasamızın sclâmet-
]}. düzlüğüne dikkatle indirerek rahatça yürü
mesini sağlamak için öğülmeye değer emekler 
harcamışlardır. (Bravo sesleri) Siyasi tarihi
miz bu emeklerde herkesin payını yerli yerine 
oturtacaktır. (Bravo sesleri). 

Rejimin yerleşmesi bakımından geçmiş Hü
kümetlerin harcadığı emeklerin hemen yanında 
ihtilâl sonrasında demokratik rejimi yürütmekle 
millî müesseselerimizin gösterdiği anlayışlı tu
tumu gelecek kuşakların da hörmetle anacak
ları muhakkaktır. (Bravo sesleri). 

Bu gerçekleri böylece tesbitten sonra bir baş
ka gerçek üzerinde de durmak isteriz. O gerçek 
de şudur : Yeni Anayasanın Türkiye'sinde halk 
kütlelerinin, rejim istikrarı ve siyasi huzur is
teklerinin hızla gelişen ve Devleti idare eden
leri şiddetle etkilenmesi gereken bir dertli akım 
haline gelmiş bulunmasıdır. 

Genel olarak halkımız, ihtilâlden sonra de
mokratik rejim istikrarına kavuşmanın güçlük
lerini ve zamana olan ihtiyaçcını takdir etmiştir. 
Fakat yıldan yıla artan bir sabırsızlıkla kendi 
temsilcilerinden ve Devletin hayatına müessir 
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bütün müesseselerden rejimin istikrar bulduğu
nun inandırıcı delilleri verilmesini bir müjde 
gözleyişi ile beklemekte idi. 

Son bir buçuk yıldan beri büsbütün aşikâr 
olmuştur ki, halkın, rejim konusunda gerçek 
özlemi, sadece her hangi bir Hükümetin uzun sü
re işbaşında kalabilmesi mânasında şekli bir 
Hükümet istikrarı değildir. Halk çoğunluğu
nun artık kurtulmak istediği -asıl endişe, Hü
kümetlerin dayanacağı rejim temelinin istikrar 
bulup bulmadığı meselesidir. Yani ihtilâlden bu 
yana kurulan o Hükümetin teşkiline mütaallik 
olayların da etkisi altında, halk çoğunluğunu 
saran endişe, 1965 seçimlerinden evvel veya 
sonra Parlâmento içinde ve seçmen plânında 
vücut bulabilecek bir siyasi parti ekseriyetine 
rağmen, Sayın İnönü'nün baş, C. H. P. nin göv
de olarak katümıyaeağı her hangi bir iktidar 
kuruluşunun, mümkün olup olmıyacağı hususu 
idi. Günkü bu husus halk çoğunluğu için, re
jimin bütün carklariyle çalışabilecek bir istik
rara kavuştuğu inanma varmak bakımından, 
(Mi kuvvetli miyar sayılmakta idi. 

Halk içindeki bu endişeyi ortadan kaldırma
dıkça, iktisadi kalkınmanın da, sosyal düzeni 
tahriş ve tahribedici akımlarla gereği gibi mü
cadelenin de mümkün olmıyacağı inancı teşeb
büs ve iş hayatına durgunluk, ruhlara bedbinlik 
verici bir tesir yaratmakta idi. 

Parti (Trupumuzun yeni Hükümetin teşkiline 
katılması ve Parlamenter rejimimizin bütün al
ternatif çarkları ile işler bir istikrara kuvuştuğu 
mjdesini halka götürmek zaruretine bu müşa
hede ve kanaatlerle girmiştir. Hiç şüphe edil
mesin ki bu Hükümetin kuruluşu rejim istikra
rı. müjdesini halka ulaştırmıştır. 

Bu müjdeyi halka götürmek pahasına dahi, 
koalisyon protokolü ve Hükümet programında 
kayıt ve kabul edilen ve parti grupumuzca yıl
lardan beri ısrarla savunulmuş prensiplerimiz
den ayrılmamış olmak Grupumuz için müstesna 
bir huzur vesilesi de teşkil etmiş bulunmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi biraz da idari sosyal ve ekonomik 

alanda yeni Hükümetin hızla ve dikkatle üze
rine eğilmesi gereken başlıca mesele ve konular 
hakkındaki grupumuz görüşlerini sunacağım: 
Söz konusu meselelerimiz bu maksatla gözden 
geçirilince iki grupta toplanabilir : 

Birinci grup, hal suretleri bu Hükümetin si
nirli süresini aşan uzunca vadeli konulardır. 

İkinci Grup; Hükümetin hizmet süresi içinde 
ıslah ve ikmal edilebilecek aktüel ve müstacel 
mesele ve ikonul ardır. 

Halli uzun vadeli olan işlerin sonuçlanması
nı bu Hükümetten hekliyomeyiz. Bu gibi işler 
üzerinde Hükümetten beklenebilecek basan, Dev
let hayatında halli uzun süre istiyen işlerin, hiç 
vakit kaybetmeden başlaması gereken işler demek 
olduğunun Hükümetçe kabul edilmesidir. Çünkü 
bu kabul başlanmışları yürütme, hiç 'başlanma
mışları ıbaşlatma çalışmalarını doğurur. Hükü
met bu suretle de başarılı hizmetler yapmış 
olur. Grupumuzun Hükümetten beklediği tu
tum da bu alanda bundan ibarettir. 

Hükümetin hizmet süresi içinde kanunlar 
veya mevcut hükümlerin uygulama değişiklik
leri ile tedbir ve icra bekliyen günlük ve müs
tacel bünyedeki diğer mesele ve konularımıza 
gejince; tasarıları mevcut veya süratle meyda
na getirilebilecek olanların Parlâmentodan ?> - 4 
ay zarfında çıkmaları gerekmektedir. Bu du
rumda Hükümete yardımcı olmak için bilhassa. 
iktidarı teşkil eden grupların komisyonlarda ve 
genel kurullarda kesif bir mesai vermek mec
buriyetleri vardır. Meclis Grupumuz ibu yolda
ki çalışmalara tam bir şevkle katılacaktır. 

Parlâmento çalışmalarının önümüzdeki ay
larında yeni bütçe kanunu ile Toprak Reformu 
tasarısı en hacimli işler olacaktır.. Toprak Re
formu tasarısının meclislerdeki müzakerelerini 
hızlandırmak için, parti grupları arasında, si
yasi partiler kanununda yapılan benzer bir çi
zin rtiğini tavsiyeye değer ıbulmaktayız. 

Türkiye'nin gerçeklerine uygun, bu konu ile 
ilgili sosyal hukukî ve iktisadi alandaki Ana
yasa ilkeleriyle bağdaşır bir Toprak Reformu 
kanununu hızla çıkarmak, Parlâmento için de 
Hükümet için de pek değerli bir eser yaratmak 
olacağı meydandadır. 

Personel tasarısının da aynı metotlarla 
prensiplerde .birleşme suretiyle yürütülmesi ka
nuni aşm asını hızlandıracağı şüphesizdir. 

Bütün idare cihazı, plânın yıllık programla-
-rının yürütümünü ve piyasayı yakından ilgilen
diren yeni bir Artırma Eksiltme Kanununu bu 
dönemde çıkarmak büyük .bir hizmet olacağını 
Yüce Meclisin dikkatine ve Hükümetin takibi
ne sunmayı değerli'bulmaktayız. 
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Rüşvet, irtikap, ihtilas, vazife ve nüfus sui

istimali gibi fiilleri kovahyan Ceza kanunları
mızda toplumun bu yüzden artan rahatsızlık ve 
acılarına deva olacak şekilde suç unsurları açık
lığına ve müeyyide kuvvetine kavuşturucu ta
dil ve ilâvelere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç artık 
günlük 'bir hale gelmiştir. 

Aşırı cereyanlar mücadelede devleti kuvvet
lendirecek yeni hükümleri da'ha fazla beklet
mek topluma ağır zararlar verdiği hepimizin 
bildiği Mr gerçektir. Hükümetin bu hususa çok 
önem vermesini 'beklemekteyiz. 

Tapulama çalışmalarını tesbitliyen ve mil
yonlarca orman köylüsünü toprak mülkiyetini 
huzursuz. kılan duruma yeni ibir çözüm getir
mek amaciyle İkinci Koalisyon Hükümetinin 
sevk ettiği tasarının kanunlaşması küçük bir 
Parlâmento emeğiyle büyük bir dâva halletnn k 
olacağını yeni Hükümete hatırlatmayı vazife 
saymaktayız. 

Sayın Milletvekilleri; 
Halk çoğunluğuna demokratik rejimimizin is

tikrar müjdesini getirici bir nitelikle kuruldu
ğuna inandığımız bu Hükümetin 'Parâlmento 
içindekinden daha geniş bir dayanağı bizzat 
milletin sinesindedir. Yeni Hükümet milletin en 
az c/c 60 mı tasvip ve desteğine mazhar bulun
manın büyük gücüyle kurulmuş olmak şansına 
sahiptir. (îrupumuz yeni Hükümetin kuruluşun
da haiz bulunduğu bu gücü israf etmiyeeeğini, 
tam verimle kullanacağını kuvvetle ümidet-
m ektedir. 

Ancak, hemen ilâve edelim ki, Hükümetin 
böylesine mutlu -bir başarı yolunda gidebilmesi
nin ilk şartı, Anayasanın meşruiyet temelinden 
Atatürk ilkelerine, lâik sosyal adaletçi ve re
formcu karakterine plânlı . ekonomi fikri
ne kadar programında taahhüdettiği hiz
met umdelerini zedeleyici bütün tutumları 
reddetmektedir. Hükümetin tam verimle 
çalışabilmesinin ikinci şartı da kendisini teşkil 
eden siyasi partilerin Parlâmento içi ve Parlâ
mento dışı bütün teşkilâtlariyle Hükümetin 
hizmet yoluyla, ahenekli bir faaliyet içinde kal
malarıdır. 

Yeni Türkiye Partisi Grupuyla ve bütün 
varlığıyla koalisyon protokolü ve Hükümet 
programını Anayasayla mutabakat gösteren 
bütün taahhütlerinden kıl kadar ayrılmıyacağı-
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nı bu koalisyon vesilesiyle bir kere daha gös
termek fırsatı bulmuş olmayı millete ve rejime 
yapabileceği şerefli bir hizmet saymaktadır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Yeni Hükümetin en ibüyük sorumluluğu ve 

en yüklü hizmet alanı, hızlı tesbitler, isabetli 
kararlar ve cesur icralarla karşılamak*ve yürüt
mek durumunda «bulunacağı iç, dış büyük ve 
günlük konu ve meselelerimiz sahasıdır. 

Grupumuzun kanaatlerine göre, Hükümet 
bu gibi meselelerin pek çoğunda ne yeni mevzu
ata, ne de yeni tahsisat ve gelirlere muhtaçtır. 
Üçüncü Koalisyon Hükümetinin icra gücünden 
ve kifayetinden ümit kestiren başlıca husus <ln, 
bu aktüel mesele ve konular karşısındaki mü
tereddit ve yufka tutumlarıdır. Bu cins mesde 
ve konuların başlıealarına burada biraz değin
meyi vazife sayacağız. 

Aziz arkadaşlar, 
Görülmektedir ki, yeni Anayasanın ilim, 

fikir ve basın hürriyetinden faydalanan mah
dut ve fakat inatlı ve birbirleriyle derinden 
irtibatlı görünen birtakım insanlar vardır. Bu 
insanlar asıl renginin iyi teşhis ve tesbit edil
mesi gereken pembe İbir sosyalist edebiyatiyle 
tehlikeli bir akım yaratmak peşindedirler. 

Mirastan mülkiyete, dinden devlete, vatan 
ve istiklâl mefhumlarına, nesepten ırz ve na
musa kadar Türk Toplumunun mukaddes:'ti 
olan ve öyle kalması Anayasanın da teminatı 
altında bulunan değer hükümleri dünyamızı ve 
yurttaşdaki çalışma, üretme vo kazanma dina
mizmini kemirmektedirler. Fikre fikirle karşı 
koymak elbette esastır. Fakat 25 - P>0 sene evvel 
bile bu memlekette, «Ben komünistim, fakat 
propaganda yapmadığım için suçsuzum» diye
rek komünistliğini kabul edenler varken, bu
gün ben komünistim diyen tek adam bulunma
ması gözden kaçabilir mi? Hükümetlerin, millî 
emniyeti, siyasi polisi ve cumhuriyet savcıları
mızı bu konuda bugüne kadarkinden daha ba
şarılı çalıştırması ve daha yüksek bir bilim ve 
teknikle teçhiz etmesi artık ihmale gelmez bir 
dâva haline gelmiştir. 

Biz grup olarak yeni Hükümetin bu konu
larda hassasiyetle hizmet vereceğine inanmak 
istiyoruz. 

Bu sol akım yanında, dindarlık değil şeriat
çılık güden, Türk Toplumunun hayatını asırlık 
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'bir geriliğin karanlığına gömmek neticesini do
ğuracak istismarcı ve baskıcı yobazlığı besliycn 
'bütün damarları da Devlet ve Hükümet olarak 
kurutmak zorundayız. 

İstatistikler ne söylerse söylesin, Ankara, is
tanbul gibi ;büyük şehirlerimizden Doğu illeri
nin anayollarına kadar can ve mal emniyetinin 
çeyrek asır evvelinden daha fazla korunduğu 
bir Türkiye'de yaşamakta bulunduğumuzu mü
şahedelerimizde tesbit edemez, yüreklerimizde 
hissedomez hale geldiğimizi biliyoruz. Bu sebep
le emniyet ve asayiş kuvvetlerinin daha iyi ça
lıştırılmasını ve çok cihazlandırılmasmı bü
yük hizmet saymıyacağı ümidini yeni Hüküme
te bağlamış bulunuyoruz. 

Bize % 50 si ile ;bir ihtilâle malolan parti
zan tutumların ve taraflı idarenin son yj 1larda 
yeni belirtileri görülmektedir. Yeni Hükümet
ten taahhütlerine uygun olarak <bu milleti kar
deş tesanüdünden mahrum edecek partizan ve 
taraflı idare âfetinden masun tutmak hususun
da ciddi 'bir mücadele .beklemekteyiz. Devletin 
ve milletin mukaddes sembolü Türk Bayrağı 
forsunu otomoıbillerine takmak imtiyaz ve şe
refi kendilerine verilmiş olan valilerden. Hü
kümet mümessili kaymakamlarımızdan ve mil
letin can, mal ve ırz bekçisi zabıtamızdan ta
rafsız idarenin irkilmez temsilcileri olmalarını 
milletimiz vazgeçilmez bir hak olarak .bekle
mektedir. Yeni Hükümetin bütün idari cihazla 
bu bekleyişe cevap vermesine çok önem veriyo
ruz. 

Sadece kuruluşu ile halkın rejim ve istikra
rı inanını takviye eden yeni Hükümetin, sol 
akımların, mülkiyeti ve serveti ürperterek pi
yasayı donduran rüzgâlarmı cesaret ve kuv
vetle dağıtması yanında, alacağı malî ve iktisa
di tedbirlerle iş ve millî üretim gücümüzü artı
rıcı icraatını desteklemeyi Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupu ballıca vazife saymaktadır. 

Dış politika münasebetlerimiz içinde veya 
dostluklarımızın ardında bu milletin, bu vata
nın malı olan şerefi olan tek zerreyi ş;ına buna 
kaptırmak gafleti, ya da satmak ihaneti bu Hü
kümet ve onu dcsttokliyen partilerin saflarmda 
bulunmadığını, bulunamıyacağmı da yerli ya
bancı, dost düşman herkesin bilmesini isteriz. 

Türkiye'de iktidarlar değişir, Hükümetler 
değişir, fakat vatan menfaatlerini yabancılara 
satmak kasdinin namussuzluğu o mevkilere ve 
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o yetkilere hiçbir zaman sahibolamamıştır ve 
olamaz. Büyük millî dâvamız Kıbrıs meselesini 
bundan evvelki Hükümetin bıraktığı yerden 
ileri doğru götürmesi yolunda haklarımızın ve 
şereflerimizin icabı olarak her Hükümet kara
rını parti grupumuz .bugüne kadar olduğu gi
bi bundan sonra da heyecan ve teşvik ile ta
kipte devam edecektir. 

Büyük milletin muhterem vekilleri, 
Ulaşmayı müşterek gaye bildiğimiz Garp 

medeniyetini asırlık bir mesafeden ancak taki-
bcdobilmcnin şu anda da müşterek hicranını ya
şadığımız muhakkaktır. 

İktidar ve muhalefet olarak hizmet yolunda 
ayrı insan, ayrı metot ve ayrı iş tutumlarını 
benimsemiş olmamız rejimimizin tabiî bir icabı
dır. Bu sebeple ne iktidardan düşmek acıklı ve 
ayıplı .bir durumdur, ne de iktidara gelmek mâ
nâsız -bir övünç ve iptidai bir keyif vesilesi ol
malıdır. 

İktidar ve muhalefet olarak en samimi ka
naatlerle birbirimizi destekliyebileceğimiz pek-
çok millet işi ve en ulvi duygularla birbirimizi 
tebrik edeceğimiz pekçok hizmet ve 'başarı ko
nularımız vardır. Yeni Türkiye Partisi M>eiis 
Grupu ilk Hükümetten son Hükümete kadar 
bu zihniyet ve inancın tezahürlerini hiçbir ik
tidardan cdrgememckle bugün vicdanen pek 
müsterihtir. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmama son ve
ril finon içinde bulunduğumuz ve tek başıma he
men hemen 'İçinde (bulunduğum ikinci Koalisyon 
der/rmdelri !bir meceıleye Sayın İnönü'nün temas 
•e'tmiş bulu nm al arı itibariyle grupıım adına o 
n:f ite.yn, .da cevaptan ziyade 'bir hatırlatma ve bir 
tavzih maliyetinde ilrmdk içmiyorum. Cevaptan 
z'lyob, dedim; çünkü bu giıbi m ecele! erin deşil-
mTv, k a t ı k l ı ıtartışı'menı 1,5 sene beraber 
Drjvlct idare etm'ş ekiplerin arasında hudutsuz 
movzulara, kadar işleri kaydımp götürür. Ve bun-
CİTI dolayı da ne memleketin, ne pej'min, ne 
ge-m'ş, ne de gerecek (hükümetlerin faydası 
olur. Bâzı lıâdbclerin 'hepsini konuşmamak, bir 
lo^m-mı tarih olduktan nonra 'konuşmaik, yüksek 
to3":ü:bcreriyle -bendon iyi trfrdlr ederler ki, Sa
yın İnönü tarafından da kabul edilecek bir hu-
r.iM-ı';ur. O litJbaıila mevzua cevap değil, bir hatır-. 
lrrtma ve. bir tavzih mahiyetiyle ve işin içinde bir 
adam sıfaitiyle işaret ediyorum. 
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ikinci Koalisyon Hükümatinin, bu konuşma

da da bir kel'me ile işaret ettiğimiz birtakım arı
zaları elboHo olmuştu ve nihayet Koalisyon em
rimi tüketti. Herkesin hatırmdadır 'ki, muhtıra 
müzakereleri denilen bir müzaikere ile bu arıza
ların bir kısmını g' dermek gayretimizi Pnrti Li
deri ve Bışbaikan Yardımcısı A^c^n elo r.'mvjtı. 
B ı m/haker^cr sıranında perdk Çankaya konuş-
mV-ormda ve gerekse i'kVi devam öden partilerin 
ve Hükümet temV^cilor'n'n arasında cereyan 
eden ve b:m:m partim adına ben şahken ve yal
nız iştirak ottiğ:m müzakerelerle muhtırayı gö
rüştük. Bu o-vrr.da bâzı, - z'krritnrik i-'temivo-
rıvn - bâzı olayların; şimdi iddia otıffr'miz, d*-\ha 
belİT^'n partizan tutumlar1 n ba^an^eı haline 
ge?1 dibine dair kanaatlerimiz ve tirnVtlerinrz 
va^Tı. Bundan dnVvı bun1 arı. ibo'ıV de ka-den 
ya-ıVmanrs o1cr>. d "W hövle t.'v.ir vanan, bun1 an, 
•yv^e rAm^k ie;n Kâzı fo-mü^er ilerü sürm'istük, 
muhtıra ve m'ra'VrvHerde. MuVıra daha zivade 
Ko*1.! iyonun i'k'nci büvük k^n-r^m alâkadar et-
t'/n iein münakaşa. on^Ha Y.T.P. aracında, be-
nVı or-.mda <?r»'vordu. Bu müzakere -e-nas-nda 
bVm bu. önYm^k ^ t "dibimiz partizan-tutum1 ara 
d^'r tedbir-1 «r t't'-1 i fimiz münnneıV<tivle ka-^sı ta-
rafm. Halk P-rHHn'n gernk yukarda, ge^ek be
nim tek girdl^'m 'kc-nupm^larda i1 eri rr'irdü^ü, 
bir yorgunu yokuşa r.ürmrik ve bizim kafamıza 
g>;> Dv.-f.ot idare 'etnrfrte devam eden bir ekibin 
kanalları arasında bir dalaşmanın en çirkinini 
yaratm~-k i iti dadında o1 an bir çözüm ortaya 
atıldı. Sizin kanatlarınız mı daha çok partizan
lık yapıyor, b'zim 'kanatlarımız mi; komioyon-
lar kumalım, tesbit ölelim, eğer iddia1 annız 
do^ru be o zaman icabını yerine getiririz. Bizim 
kanaatimiz, n'zin kanaatiniz gibi değil dediler. 
B^ı şahnen partim rdına !katî surette bunu red-
do^im. Benim ömrüm k:adar Devlet hayatı için
de bulur muş o1 an İnönü'nün önünde bunu söy
lemek belki bir c'iretknrbk o^ır. Ama ben. n--w,_ 
mü havata m'l.let ve Devlet işleriyle açtım. Vazi
f e n Hareden badadım. Bııgün dahi, Devlet ve 
Hükümrt içinde çok çekiden beri, yirmi'boş se
ne evvelinden, tesadüfen de olsa makam. ^ahih" 
o1 arak ban*1, intikal edon bâzı şevleri açıklamış 
•b'r inaan deftTm. O itibarla, böylesine bir tah
kikat h evet i, Koalisyon -içi, böyleo'ıne bir tahki
kat •hc-vV/ı kurmak, m^.hom1 ivolim de kapıvabm 
bu K^ıl'p.von sivilcelini dediğimiz anda bunu 
tırnaklamak ve cılk yara yapmak g'bi bir .teklif 
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idi. Ve bu teklif Hükümet mefhumunun bünye
sinde itf.iyec-eık bir yarayı doğuracaktı. 

Onun için mahza Hükümet mefhumunun se
lâmeti alına Koalisyon dağılsa dahi ayakta dur
ma";! lâzımgcvcn mefhumlar olduğu inancı uğ
runa bunu reddettim. Şimdi buna rağmen, o 
zaman bu redden dolayı çek'lip gitmiş olduğu
mun sökündeki boyan, Sayın inönü'nün hatırla
rınla, hâdisenin yanlış kalmış olduğunu göste
rir. Zira biz, muhtıra müzakerelerinde karşılıklı 
olarak iddialarımızı bloke edip ne ileri, ne geri 
birer adım atmadan, kimse bir şey vermeden ve 
kiıroe b*r şey almadan o günün şartları içerisin
de 'kalmışızdır. Binaenaleyh, böyle bir iddianın 
karşısında bir vazgeçme hali mümkün değildir, 
o,m?Jm-ştır. inönü yanlış hatırlıyorlar. Bu pro
tokolde, bu Koalisyon protokolünde parti lider
lerinin ve Koalisyon içindeki parti kanatlarından 
bakaulann kuraeaklan komisyonlardan -baıhse-
den hükümler var. Şimdi bu hükümleri bilhaosa 
Hükümet kanadının içindeki bakanlar aracından 
kumlmrra derpiş edilmiş olan valiler"n tâyini, 
umum müdürlerin tâyini ve saire için derpiş 
edilmiş olan hususu, zannediyorum, inönü pek 
yadırgar vaziyette konuştuar. Halbuki bizim 
m-o^ekefmizde ve çok acemisi olduğumuz bu 
sahada koalisyon işletmeyi, en iyi niyetlilerin 
ününde dahi, açjk söylüyorum, yeni koalisyon 
o:t adarımıza da, bundan nonra koalisyon kura
cakların hepclne de tamamiyle samimî olarak 
söylüyorum, en iyi niyetler önünde dahi çok 
müd'rül bir irı'dr, çok ama çcık müşkül bir iştir. 

O itibarla böylesine mekanizmalar kurarak, 
rolâınedi ve huzuru koalisyonlar yürütmek ya
dırganacak bir şey değildir, ve hele Sayın inönü'
nün bunu h*ç yadırgamamaları lâzımdır. Çünkü 
kondJleri de çok iyi bilirler 'ki, İkinci Koalisyon
da biz bunu bir miktar yapmış ve işletmiştik. 
Vali ve elçilern tâyininde Kabine âzam vaziye
tinde bulunan 'koaılbyon liderlerinin muvafakati 
alınmadan bir karraname çıkarılmazdı. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale ekmeyiniz. 
RAlF AYBAR (Devamla) — Burada da mev-

zuuıbahsolan, idare ile, kabine hizmetleri ile ir
tibatlı, olarak mevzuub&hsolacak husus, kabine 
içi azalardır. Kabine dışındaki koalisyon liderle
rinin, partisini koalisyona sokup çıkarmakla her 
dakika yetkili olan liderlerin, partisiz ve bağımsız 
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bir Başbakanla kurulmuş olan bir koalisyonun 
Başbakanının davetiylıe koalisyona mütaallik mese
lelerin tezekkürünü tertipletmiş olması çok basi
retli, hâdisatın muhtemel akışlarına karşı çok bil
gili, AnayaSa ile en ufak irtibatı ve il'tisakı bu-
lunmaiyan, bulunduğunu bu mefmlefcette kimsenin 
iddia ve kimsenin ispat ode'miyeceği bir husustur. 
Ben o tarafa hiç dokunmuyorum. O taraf artık 
izalhtan. daJhi uıüjstağnidir diye. Bir parti lideri
nin koalisyona, ortak olduğu koalisyona, Başveki
linin daveti ile gidip bâzı .meselelerde is'tişarü mü-
taalarlda buluııimateı, istişari -gruplarını, partile
rini hazırlamak için ve parti ve gruplarının 
mensufbu olan balkanlarını hazırlamak için, yürü-
tümü kolaıylaştırımak, ahengi sağlaımalk için top
lanabilin eleri bu derecede yadırganacak ye böy
lesine bir Ibiüyiiük tecrübenin lideri tarafmldan 
Iböıylece buraca gietirilccelk olduğunu, temin ekle
rim sizi, şu dakikaya kaidar aklımdan ıdaJhi ge-
çirtemezdim. (Bravto sesleri) Bu itibarla tekrar 
tavzihan ara ediyorum, bizzat bu hükme vardı-
1 a tısa, beni affctlsinler, fakat eğer hukulklçu ar
kadaşları veya siyasi miütalâacılar kendilerine du
rumun böyle olduğunu anlattılarsa da, beyanları 
•buna müstenit ise bunun da daha iyi tetkikine 
fırsat bulmalarını temenni edeceğim. Bu maruza
tımla sözlerimi tamamlar, grupum adma hepini
zi samimî hürmetlerimle selâmlarım. (Sağdan ve 
sol taraftan alkışlar.) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı? Buyurunuz. 
OSMAN BÖLUKBAŞI (Ankara) — Grup 

adına söz istiıyioıruUı. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, siz de grup 
adına mı, söz istediniz. 

OSMAN BÖLUKBAŞI (Ankara) — Evet 
efendim. 

KEMAL SATHİ (Elâzığ) — Söz sıramızı 
iSaym Bölükbaşı'ya veriyoruz. 

BAŞKAN —• Sıranızı bırakıyor musunuz? 
Şimdi söz istemiştiniz, efendim. Demek sıranızı 
bırakıyorsunuz. Buyurunuz Sayın Bölükfeaşı, 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLUKBA
ŞI (Ankara) — Semahatlarına teşekkür ödlerim. 

Muhterem arkadaşlar, 4 ncü Koalisyon Hükü
metinin programı baklanda mâruzâtımıza nihayet 
verirken bâzı halisane temennilerimizi huzuru
nuzda ifade etmiş idik. iktidar ile muhalefet ara-
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smdaki nıünaseibe'tlerin alması ioalbedten istikanıet-
lere işaret eylemiştik. Bıendeniz Sa|ym inönü'yü 
dinledikten sonra cidden inkisarı hayale uğradım. 
Niçin uğradığım açıklandığı zaman itiraza ha
zırlanan arkadaşlarda yanıldıklarını anlayacak
lardır. 

Sayın inönü, bendenizin mâruzâtında, radyo 
ile alâkalı hususlardaki mâruzâtında nelerin bu
lunacağını pek tahmin edemedikleri için, evvel
den hazırlanmış nutuklariylc bizi peşin bir itha
ma mâruz kıldılar. Radyo ve Televizyon Kurumu
nun tarafsız işlem&sini Anayasa derpiş etmiştir. 
Bu maksadı sağlamak için çıkarılan bir kanunun 
tatbikatta bir takım eksiklikleri ihtiva ettiği an
laşılırsa, bunun değişti rilırnesini istemek, partizan 
bir idare kurmak niyetinin tezahürü müdür? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oturdu
ğumuz yerden müdahale etmeyiniz. Grup sözcüsü 
ısiöz aklı, cetvalbım. verir. Müzakereler sülkûnetle 
devam ediyor, gene öyle devam edelim. 

OSMAN BÖLUKBAŞI (Devamla) — Sayın 
İnönü çok iyi bilirler ki, biz siyasi hayatımız 
boyunca daima partizan olan zihniyetle müca
dele etmişizdir. Anayasayı çiğniyenlerin karşı
sında onu çiğnetmemek için nefis ve hürriyet
lerimizi çiğnetmeyi göze almışız. Geçmişi böyle 
olan insanlardan başka bir şey beklemek abes 
ol in-. Bizim sicilimizde partizan idare kurmak 
lr<xkı idaresi kurmak diye bir şey yoktur. (Orta 
sırahudan «iktidara geldiğiniz zaman görece
ğiz.» sesleri) Muhterem arkadaşlar.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûnetle dinli -
yelim. 

OSMAN BÖLUKBAŞI (Devamla) — Biz 
ne diyoruz? Radyo idaresi partizan neşriyat 
yapıyor. Bunu söylerken birtakım hâdiselere 
istimıdediyoruz. Bu hâdiseleri doğru bulursu
nuz veya yanlış bulursunuz, biz kanaatimizi 
söylüyoruz. 

O kadar partizanlık yapılıyor ki, burada 
ordu için yapılan tezahüratı millete duyurma
mak için tertibat almıyor. (Sağdan ve soldan 
alkışlar) (Ortadan gürültüler.) 

ZİYA MANİTAN (izmir) — Jurnaldir bu, 
size yakıştıramadun. 

İSMET KAPTSIZ (Yozgat) — Bandlardan 
alkışlar siliniyor. 

OSMAN BÖLUKBAŞI (Devamla) — Fikir
lerimizi, yalnız fikirlerimizi değil, alkışlarımı-
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zı da bize çok görüyorlar. (Bravo sesleri) taraf
sız bir radyo idaresi kurmak düşüncesinde olan, 
Anayasanın emrine hürmetkar olan bir Hükü
met, böyle bir müessesenin başına bula bula 
kendi İçişleri Bakanının kardeşini mi bulur? 
Radyo Televizyon Kanununun bir maddesini 
hatırlatayım size. Hükümetin her thangi bir 
bildirisinde kendisine sataşıldığı kanaatine va
ran bir partinin yapacağı müracaatı tetkik ve 
karara bağlamak üzere bir siyahi yayınlar ha
kem kurulu kurulmuştur; kırk yılda bir vâki 
olacak bir hadisenin karara bağlanması için. 
Bu azalardan ne vasıf aranıyor? Hiçbir partiye 
mensubolmıyacak veya en az üç sene evvel par
tiden istifa etmiş olacak. Burada bu tedbiri 
ariyan aynı Hükümet - zihniyetinin samimiyet
sizliğine işaret için söylüyorum - Şurayı Dev
let'in başına buradaki mebuslarından birini 
aday göstermiştir. (Bravo sesleri ve alkışlar) 
(«Ne alâkası var bunun» sesleri) 

MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Ne 
alâkası var? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Alâ
kası var. Bir hakemler kurulu için, bir siyasi 
yayınlar hakem kurulu için böyle birtakım şart
ları ve karineleri zaruri görenler, yarın C. H. P. 
ile alâkalı birçok meselelerin tetkik edileceği 
Şurayı Devletin başına Parlâmentodan bir zatı 
aday göstermez. (Ortadan gürültüler.) 

İSMAİL ERTAN (Denizli) — Nafia Bakanın 
Jurnalci.. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Ertan müdahale 
etmeyiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 
İnönü buyuruyorlar ki, «gazetelerin yayınına 
göre radyo idaresinin başında eski İçişleri Ba
kanı Orhan Oztırak'm kardeşi bulunmaktadır..» 
Hükümet kararnamesi ile bu vazifeye getirilen 
o zatın orada bulunduğunu kendisi bilmiyormu 
ki gazetelerden bu malûmatı çıkarıyor? (Brova 
sesleri gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlar, partizanlık mevzuunda 
İnönü her şeyi inkâr yolunu tutmuştur. 1964 yı
lına ait partizanlık iddialarının hiçbir mesnedi Ol
madığını söylemiştir. Bendeniz kendilerini tenvir 
için çok yakından bildikleri bir misal vereceğim. 
Bir vilâyette Cumhuriyet Halk Partisinin muh
terem ve genç bir başkanı var. Senato seçimle
rinde adaylığa hazırlanıyor. Ankara'ya çağırıh-
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yor, biz filân zatı partimize transfer etmek için 
onu aday göstereceğimize dair söz verdik, sen bu 
işten vazgeç, deniyor ve bu suretle yaralanan gen
ci teselli için de hiçbir alâkası ve münasebeti 
olmadığı halde Hükümet kararnamesi ile Süt Ku
rumu İdare Meclisi âzalığı veriliyor. (Soldan, ve 
sağdan alkışlar. (Ortadan «Ne alâkası var?» sesle
ri.) 

Arkadaşlar, Hükümet programiyle ilişiği ne, 
diyorlar. İnönü gelir de Hükümet programı do-
layısiyle biz partizanlık yapmadık, hakkımızdaki 
sözler isnattır der de, bu iddiaları haklı olarak 
ıniletin önünde ifade etmiş olan bir parti lideri 
ona cevap vermez mi? (Gürültüler) Tahammüllü 
olalım arka daşlar. 

Haftalardan beri her türlü isnat ve iftiraya 
mâruz kaldık. Şerefimizin gölgesine ulaşamıyacak 
insanlar bizleri hariçten para almakla itham ede
bilecek kadar al çaldılar. (Sağdan ve soldan, al
kışlar, bravo sesleri.) Buna rağmen Bölükbaşı'nm 
Koalisyona dâhil bulunanlara söylediği şu olmuş
tur. Sükûnetimizi muhafaza edelim, işimizi göre
lim, biz büyük bir vazife yükünü üzerimize aldık, 
böyleleriyle uğraşmıyalım, zamanı gelince cevap
larını veririz demiştim. İnönü mesnet yoktur di
yor. Okuyalım kararnamenin neşredildiği Resmî 
Gazeteyi 21 Mayıs 1964, Süt Kurumu İdare Mec
lisi âzalığma adaylık hakkı elinden alınmış bulu
nan, böylece siyasi mağdur mevkiine düşürülmüş 
Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı bir 
muhterem avukat getiriliyor. Demek, aramışlar 
Türkiye'de bu işe bu zat münasiptir demişler. 
(Ortadan, Bayındırlık Bakanından bahset, sesle
ri.) Bayındırlık Bakanlığına bir arkadaşımızın 
Millet Partisi kontenjanından getirilmesi kendile
rine çok dokunmuşa benziyor. (Ortadan, gürültü
ler.) Bu gürültülerden bir lokomotif düdüğünün 
sesi geliyor kulağıma. (Sağdan, alkışlar, gülüşme
ler.) 

Ben bir misal verdim, binbir misal vermek 
mümkündür. Müsterih olsun İnönü, bu mesele
nin üzerinde duracağı, yaptığı partizanca tâyinle
rin listesini millete duyuracağız. («Çok geç kal
dın» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, burada yaptığımız ko
nuşmada kimseyi tahrik etmemek için âzami iti
nayı gösterdik. Fakat gördüğümüz mukabele bu
na uygun olmadı. Sayın İnönü burada Türk genç
liğinin şahsiyet sahibi ve milliyetçi bir ruh ile ye-

31 — 



M. Meclisi B : 66 
tiştirilmesi düşüncesinde olduğunu Hükümetin 
açıklamasını ele almak suretiyle imalı ve tahrik
çi konuşmalar yaptı. Hükümet, programında 27 
Mayısa bağlılıktan bahsediliyor. Atatürk ilkeleri
ne ve devrimlerine bağlılıktan bahsediliyor. Niçin 
Sayın inönü bunun için, «Bunlardan niye bah
settiniz, s'zdcn evvelki hükümetler bağlı değil 
miydi?» diye bir sual sormadı da, gençliğe ait bu 
imalı sözü söyledi? Arkadaşlar, biz, kim ne der
se desin, no kadar gütültü yaparsa yapsın, siyasi 
sicili belli olan insanlarız. 20 yıldan beri başta 
tnönü olmak üzere milet iradesine saygılı olmı-
yan herkesle mücadele ettik. (Alkışlar). 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — inönü say
gılı değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı şahsiyat yap
mamanızı rica ederim. 

SABRÎ VARDARLI (İstanbul) — Saygılı ol
masaydı böyle konuşamazdın... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İnönü'
nün lûtfu ile konuşuyor muşuz, ağıza bakın. 
Eğer, hürriyet sizin bir lûtfunuzsa bir an evvel 
cl'mizdcn geri alm, muktedirseniz. Kendinize ma-
lettiniz dediğinizcg öre, sayemizde konuşuyorsun 
dediğinize göre kendi malınız sayıyorsunuz. Eğer 
böyle bir şey varsa, muktedirseniz alın diyorum. 

Şimdi arkadaşlar biraz evci Raif Aybar arka
daşımız temas etti, Koalisyon Protokolunda, İnö
nü'nün tabiriyle bir iht komite kurulmuş. Oku
yorum dze Koalisyon Protokolundan, İnönü'nün 
bahsettiği ve fakat onda bulunmıyan sıfatları iza
fe ettiği protokol maddesini okuyorum. Ne imiş 
bu Komisyon? Hükümet ne diyor? Mühim mese
lelerde iktidar ve muhalefetin danışma ve daya
nışma geleneğini samimî olarak kuracağım ve ko
ruyacağım, diyor. 

Bunun mânası Başvekil zaman zaman Sayın 
inönü'yü davet edecek, mühim memlekt meseleleri 
etrafında kendisine bilgi verecek, ne düşünüyor
sunuz, diyecek. Onunca istişarede bulunacak. 
Bunu tabiî karşılayan inönü, bir Koalisyon Hü
kümetinin başı olan müstakil bir Başbakanın 
Hükümet ve gruplar arasmda tesanüdü sağla
mak için koalisyon partilerinin liderlerini kendi 
insiyatifi ile davet edip de zaman zaman irsti-
sadede bulunmadı, müşterek hedeflere varmak 
için r n l a r n destek ve yard^mlarm^an istifade
ye çalışması Anayasaya aylcn olmak söyle dur
sun, Anayasanın ruhuna uygundur. Bu iftira, 
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arkadaşlarım, yeni değildir. Cumhurbaşkanı 
parti liderlerini davet ederek istişarede bulun
du. Çankaya Hükümeti kuruldu iftiracı bir 
slogan halinde vatan sathında dolaştı. Cumhur
başkanı, Anayasaya göre, Başvekil tâyin et
mek yetkisi ile münhasıran tcçh!z edilmiş insan 
değil midir? Kendisine ait yetkiyi kullanma
dan evvel lidor'erle i ;tişarc edebilir, teker tc-
k^r edebilir, t^plu olarak edebilir. Sayın inö
nü çok iyi bilir ki kendilerinin Başvekil olduğu 
gün de Reisicumhur bizleri çağı rp müştereken 
birşeyler söyledi, bunları bilir Reisicumhur ne 
yapmış? Parti liderlerini çağırmış, buhrana se
bebiyet vermeden süratle Hükümeti kurmak lâ-
zurulır, fikriniz nedir, ne yolda gitmemiz lâzım
dır, ne tavsiye edersiniz demiş. Herkez fikrini 
söy^miş, birkaç defa top^ndmış. Neticede 
Reisicumhur kendisine ait yetkiyi bu istişare
lerden edindiği kanaafn ışığı aU-nda, kimse
nin tesiri altonda kalmadan kullanıp, müstakil 
bir arkadaşı Hükümeti kurmaya memur etmiş
tir. Bunun Anayasaya ayları hiçbir tarafı ol
madığı halde «'Çankaya Hükümeti kuruldu» 
iftiraıt ile memleketin huzuru bozulmak isten
di. (Ortadan gürültüler) Siz söylenediniz... 
Büyüyenlerden bahsediyorum. (Ortadan gü
rültüler) Niye bu kadar ahmyorsunuz? Mü
saade buyurun şu protokola gelelim. 

BAŞKAN — Sayn arkadaşlar oturduğunuz 
yordun mü d ah a1 o etmey'n. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reisi
cumhur istediği zatm f.krini alır kendi kara
rını vermeden evvel, kimse karışamaz. 

Protokol ne imiş arkadaklar? Hükümet ve 
dayandığı grupların ahenk ve tesanüt içinde 
çalışmalarını sağlıyacak tedbirler... Hüküme
tin ve dayandığı grupların ahenk ve tesanüt 
içinde çalışmalarını sağlamak ve Başbakana 
yardımcı olmak suretiyle gerekli tedbirleri te
zekkür etmek üzere Başbakanın ve koalisyon 
partileri liderlerinin iştirakiyle bir komite teş
kil ediliyor. Bu komite Başbakanın daveti üze
rine toplanır. Bu komitenin karar alma yet
kisi yoktur. Başbakan çağırr , konuşur, fikir 
alır, kendi fikirlerini söyler. Çağırıp, çağırma
mak ona a!t. Bunun neresinde İh komite, ne
relinde tttihadi Terakkinin merkezi umumi ha
vası vardır? 

Şimdi tâyinlere gelince: Eğer bâzı tâyinlerin 
bir süzgeçten geçirilmesi düşünülmüşse, İnö-
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nü'nün başında bulunduğu hükümetlerin verdi
ği numunelerin tesiri altında yapılmıştır. İşte 
Alican burada. Bir gün bir Emniyet Genel 
Müdürü tâyin ediliyor. Müşterek mesuliyet 
deruhte etmişler. Bu kadar mühim bir mevki-
ye bir zat getirilirken, koalisyona dâhil olan, 
kendi muavinleri olan liderlere fikrin nedir di
ye sorulmuyor. Bu yüzden ihtilâflar çıkıyor. 
Bizzat Hükümetin bünyesinde, partizanca tâ
yinlerin yapıldığı kanaatini bendeniz seneler
den beri ifade ediyorum. Hükümetin bünye
sinde de partizanca tâyin yapılmasını önlemek 
için bir tedbir düşünülmüşdür. Millet Partisi 
bunun üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bugün 
Dahiliye Vekâleti Millet Partisine mensup bir 
arkadaşın işgal ettiği bir mevkidir. Onu dahi 
partizanca hareketlerden alıkoyacak tedbirler 
düşünülmüştür. Müsaade buyurursanız, açiklı-
yalım, sır değildir bu. Liderlerin, partilerin 
bu tâyinlerle hiçbir ilgisi yoktur. Hükümet 
bünyesinde olan bir süzgeç... Hükümet bünye
sinde bir süzgeç tesis edilmiş, o süzgeçten geçi
riyor. Neymiş bakalım. «Müşterek ve eşit me
suliyetin tabiî neticesi olan, eşit mesuliyeti sağ-
lıyacak hususlar» İdare de müşterek ve eşit 
mesuliyetin tabiî neticesi olan eşit müessiriyet 
esasını gerçekleştirmek gayesiyle elçiler, vali
ler, bakanlık müsteşarları, umum müdürler, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri, bunların veya 
Devletin iştiraki bulunmıyan kurumlar Fisko 
Birlik Çukobirlik, Satış Kooperatif Birlikleri 
umum müdürleri dâhil idare meclisi azaları, ya
ni siyasi arpalık mevkilerine tâyin edilenler... 
/Soldan, sağdan gülüşmeler) 

VEFA TANIR (Konya) — El altında açık-
lar varsa sen getir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Merak 
etme, Bölükbaşmm Koalisyona dâhil olan arka
daşlarına ilk teklifi şu olmuştur. Biz, 7 aylık 
dürüst bir idareyi bu millete gösterme ihtira
sından başka hiçbir düşüncenin zebunu olmıya-
lım ve kendi partimizden bir tek adamı dahi 
idare meclisi âzalıklarma 'getirmiyelim. Ifıyd:-
sa C. II. P. sinden getirelim, lâyıksa bitaraf
lardan... (C. H. P. si sıralarından gürültüler) 
işte Başvekil, işte, arkadaşlar... (O. II. P. si 
sıralarından «Bayındırlık Bakanı» sesleri) Ba
yındırlık Vekâletine Vekil tâyin etmemize de 
mi karışıyordunuz? Allah, Allah.,, Devlet me-
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muru mu oî Her parti, kendi kontenjanından 
münasip göreceği zatı o mevkiye getirebilir. 
(Gülüşmeler) Ne ise, şu lokomotifin düdük ses
leri dursun da konuşalım. , (Gülüşmeler) 

Evet, idare meclisi azaları istanbul, Anka
ra ve İzmit emniyet müdürleri ve noterlerin tâ
yin veya tâyinlerinin tasdiki, nakilleri, emekli
ye sevk veya kanuni mecburiyetler dışında va
zifelerinden uzaklaştırılmaları için evvelâ koa
lisyona dâhil partilerin hcrbiriniıı salahiyetli 
kılacağı birer bakanın muvafakatini istihsal 
şart. Var mı şurada; liderlerin tâyini? Hayır. 
Koalisyon kendi bünyesinde partizanca hare
ketleri önlemek için tedbir almış; sonra halk 
önünde döğüşmmeek için. Bu memleket halk 
önünde birbirini itham eden bakanları ve böy
le koalisyonları gördü. Buna nihayet vermek 
ve dürüst bir idare kurmak için bu tedbir alın
mıştır. Sayın İnönü'nün sağlam malûmat alma
dan bu kadar ağır ithamlarda bulunmasını ben 
yaşma ve tecrübesine yakıştıramadım. Ne ise, 
mâruzâtımız bu kadardır. Hürmetlerimle. (Sağ
dan, soldan alkışlar) 

BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına Sayın 
Satır. 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Elâzığ) —Muhteerm arkadaşlarım, İnönü Hü
kümetinin istifası üzerine, yeni kurulmuş olan 
koalisyon partileri Hükümetinin programı üze
rinde gerek muhalefet olarak biz ve gerekse 
Hükümete iştirak etmiş olan diğer parti sözcü
leri huzurunuzda konuşma yaptılar. Muhale
fetin Hükümete tevcih ettiği sualler ve on
dan beklediği cevapları parti liderleri arkadaş
larımız büyük bir telâş ve tahalükle Hükümet 
Başkanından evvel cevaplama gayretini göster
miş bulunuyorlar. (C. II. P. si sıralarından 
«bravo»1 sesleri) Hükümet Başkanına, kurul
muş olan... (Gürültüler) 

BAŞKAN - - x\rkadaşlar, sükûtu muhafaza 
ediniz. 

KEMAL SATTR (Devamla) — Hükümet 
Başkannıa, kurulmuş olan mekanizmanın çalı
şıp, çalışamıyacağı, mevzuatımız ve Anayasa 
ınuvahacesinde bunun doğru mudur, değil mi
dir şeklindeki cevaplarını bıraksalardı şüphe 
yoktur ki, daha iyi davranmış olurlardı. Biz 
bu komisyon meselesinin hakikaten karsısında' 
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bulunmaktayız. (C. H. P. sıralarından «komis
yon değil, komite» sesleri) Komite... liderler 
komitesinin karşısında bulunmaktayız. Bir 
Devlet idaresinde, demokratik rejimde mesul 
olmıyan, hattâ Hükümette bulunmıyan insan
ların Devlet idaresinin kaderine hâkim olacak 
bir tavır takınmaları şimdiye kadarki demok
ratik rejimlerde ne görülmüş ne de işitil mistir. 
Binaenalchy, bizim itirazımız bu noktada top
lanıyor. 'Eğer buna, bizim anlayışımız ve bize 
yetkilinin ifadesi çerçevesinin haricinden bir 
formül bulunur ve tatmin edilecek olursak, o 
zaman meseleyi yeni çözüm sekline göre müta
lâa etmek imkânını elimizde bulundururuz. 

Değerli arkadaşlarım; bugün Hükümet 
programı üzerinde mi konuşuyoruz, yoksa si
yasi partilerin Millet Meclisi kürsüsünden ken
di propagandalarının yapılmasına mı şahidolu-
yorıız, bunu bir türlü ayırmak imkânına sahi-
bolamadık. Her siyasi teşekkül bu mikrofon 
karşısına geçer geçmez kendi partisinin nas 1 
vasıflı bir siyasi teşekkül olduğunu, millete 
hangi ölçülerde hizmet ettiğini, edeceğini be
yan etti. Ve esas mesele sanki Hükümet prog
ramı değilmiş de, burası bir miting meydanı 
imiş gibi, parti siyasi nutuklarına sahne oldu. 
Bu hakikaten şayanı teessüf bir keyfiyettir. 
Burada bunun böyle olmaması lâzımdı. Madem 
ki, nokta buraya geldi. Şüphe yoktur ki, ben 
de bir siyasi teşekkülün sözcüsü olarak kendi 
u-vktai nazarımızı ifade etmek için huzurunuzda 
müsamahanızı istirham edeceğim. 

Bir defa İnönü'nün bir kaderi meselesidir. 
Çıkan arkadaşlarımız liderimize hücum etmeyi 
bir marifet sayarlar. (O. H. P. si sıralarından 
«kompleks» sesleri) Bu onların hakikaten içe
risinde bulundukları haleti rahiyenin bir ifa
desidir. İnönü 1960 senesinden evvel sayesin
de nefes aldığımız adamdır, denilir. İnönü, si
lâhlı davranışları bertaraf ettiği zaman Mecli
sin sayın üyeleri hep beraber ayağa kalkar, al
kışlar. Ortalıkta hiçbir hâdise kalmadığı 
zaman İnönü herkesin hücum ettiği ve hücum et
mekle bir marifet yaptıklarını zannettikleri bir 
insan haline gelir. Bu büyük adamların çilesi-
dir. İnönü bunu çekmeye mahkûmdur. Bunu 
biz önliyemiyceeğiz. Siyasi hayattaki seviye
miz bu ölçüde bulunduğu müddetçe de bunu 
önlemek imkânına sahibolamıyacağız. 
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Arkadaşlarımız, yapılmış olan bir isnadın 

- kimin yaptığı, nereden yapıldığı da belli de
ğil - ıstırabı içinde ıstıraplarını terennüm met-
tiler. Koalisyon partileri kurulurken güya ha
riçten para alınmış ve bu isnadın tesiri altın
da arkadaşlarımızın haklı ıstıraplarını gördük. 
Bu kimin tarafından söylenmiş, niçin söylen
miş, burasını bildiğimiz yok. Ama beri taraf
tan bizim parti kanadımıza mensup arkadaşla
rımızın, Sayın Bölü'kbaşı'nın konuşma ve tariz
lerine oturdukları yerden verdikleri cevap mu
vacehesinde, Bölükbaşı, biraz evvel ıstırabını 
çektiği töhmeti derhal grupumuza tevcih etmek 
fırsatını kaeırmadı. «Lokomotifin düdük sesi 
geliyor» dediler. İnsan hayatında, başkasının 
ıstırabını istismar etmek ve sonra haksız töh
metlerin, kendi vicdanında hissettiği ıstırabı 
başkasına pervasızca mal etmek görülmüş işler
den değildir. Sayın Bölükbaşı (C. İT. P. si sı
ralarından alkışlar ve «bravo» sesleri) Ata
ların sözü vardır, «iğneyi kendine, çuvaldızı 
başkasına batır»' derler. Maalesef, Bölükbaşı, 
iğneyi kendisine değil, çuvaldızı daima başka
sına batırmaya alışık' bir yaradılışta olduğu 
için onun bu hareketlerine fazla bir ehemmiyet 
vermiyorum. (O. II. P. si sıralarından «bravo» 
sesleri) Ama, bunu Devlet Radyosu Türkiye'
nin dört bir tarafına yayacağı için cevapsız 
kalmasın diyerekten ifade etmiş bulunuyorum. 
Yoksa, biz Bölükbaşı'nın ve arkadaşlarının ve
ya her hangi bir kimsenin bizde olmıyan bir 
isnadından alınacak küçüklükte insanlar deği
liz. f(I II. P. sıralarından alkışlar ve «bravo» 
sesleri) Biz kendimize inanıyoruz, nefsimize gü
veniyoruz. Doğru yolda olduğumuzun inancı 
içinde şaşmıyan hedefe doğru gidiyoruz. Ama, 
bunu burada cevaplandırmıyacak olsaydım, 
milyonlarca insan bu radyodan dinlediklerinin 
tesiri altında kalacak ve belki de 'bizi tanımı-
yanların zihninde bir istifam uyanacakt». Bu
nu bertaraf etmek için huzurunuzda bulunmak
tayım. Halk Partisinin partizanlık yaptığı is
natlarına cevap arz edeceğim. 

Değerli Aybar arkadaşımız olumlu konuş
masının sonunda kendileriyle Cumhuriyet Halk 
Partisi arasında yapmış olduğumuz koalisyo
nun muhtıra toplantısına temas buyurdular vo 
burada Genel Başkanımızm hangi tarafın par
tizanlık yaptığının tahkikini taleboderiın sözü--
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nün doğru olmadığını söylediler ve böyle bir 
teklifin kendileri tarafından reddedildiğini söy
lediler. Bu bir görüştür, bu görüşe her han
gi bir mülâhazada bulunmıyacağım. Ancak 
Sayın Aliean muhtırasını verdiği zaman, zan
nediyorum ki, Temmuz veya Ağustos ayların
da idi, ben dinlenmek üzere İstanbul'da bulu
nuyordum. Ve C. H. P. iktidarının, kanadının 
partizanlıkla itham edildiği şeklinde beyan ga
zetelerde intişar ettiği zaman, ertesi gün Ada-
pazarı'nda bir kongremiz vardı, oraya gittim ve 
orada değerli Aliean arkadaşımızın beyanını 
cevaplandırdım. Ve ben de, tıpkı liderim gi
bi başka bir ölçü bulunmadığına göre bunun 
ancak tahkikatla meydana çıkarılacağı kanaa
tini savundum. Siyasi hayatın içerisinde bulu
nuyoruz ve birbirimize karşı birtakım fikir serd 
ediyoruz, mülâhazalara beyan ediyoruz. Bun
lar aynı lâflarla ccrhedilmcsi mümkün olmıyan 
hâdiselerdir. Partizanlık isnadı vardır. Efen
dim ben yapmıyorum; bu bir izah tarzı değil
dir ve kar.fıda bulunan insanları tatminden 
uzak bir beyandır. Partizanlık isnadı \ varsa 
bunun tahkikatını talebetmek ve hakikaten ya
panların mesuliyetini meydana çıkarmak en 
doğru harekettir. Bunun başka türlüsünü bul
mak elbette ki mümkün değildir. Halk Partisi 
iktidarda bulunduğu koalisyonlarla çalıştığı 
devre zarfında, bilerek bir partizanlık yapma
mıştır arkadaşlarım, yapmamıştır. Saym Bö-
lükbaşı'nın söylediği parti reisimiz hakikaten 
idare meclisi âzası olmuştur. Doğru. Yeni Tür
kiye Partisinin Genel Sekreteri İdare Meclisi 
âzası olmuştur; doğru. 1950 den evvel arkadaş
larımın ismini saymak suretiyle rencide etmek 
istemiyorum. Yassıada'ya kadar giden birçok 
arkadaşlarımız idare meclisi âzası olmuştur, 
doğru. Yani insanlar parti reisi olmakla her 
hangi bir başka partiye mensup bulunmakla, 
vazife almaktan ilelebet mahrum mu edilecek 
tir? Partizan olmamak demek böyle bir zihni
yete sahibolmak mı demektir arkadaşlarım ? Biz 

-bu zihniyette değiliz. Her siyasi teşekkülden, 
bizim iktidarda bulunduğumuz devre zarfında 
Sayın Bölükbaşı arkadaşımızın ifade ettiği ma
kamlarda çeşitli partilere mensup insanlar var
dır ve olacaktır. Bundan sonra da olacaktır. 
başka çaresi yok. İnsanlar politikaya atılmak
la birtakım, diğer aynı seviyedeki insanların 
haklarından mahrum edilirler diye ne bir tea-
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mül, ne kanunlarımızda ve ne de Anayasamızda 
her hangi bir hükme raslamak mümkün değildir. 
İnsanlar politika yaparlar. Politika yaptıkları za
man da her hangi bir vazifeye atanırlar. Yapmı-
lanlar da vazifelerde istihdam edilebilirler. Bun
dan daha tabiî bir şey düşünmek mümkün de
ğildir. Bunu bir çam sakızı gibi, «siz Yozgat 
parti reisini idare meclisi âzası yaptınız,» diye-
rekten, söylemek ve bir idareyi, bir namuslu 
idareyi, demokratik rejimin yerleşmesinde ve 
gelişmesinde her siyasi partiden daha çok gay
reti ve çabası olan bir idareyi suçlamak BÖlük-
başı'nm insafına sığmamak iktiza eden bir 
keyfiyettir. 

Şimdi, parti sözcüsü arkadaşlarım muhte
lif mevzulara temas buyurdular. Ve ne yalan 
söyliyeyim, buradan konuşan arkadaşlarımı din
lerken garibime geldi. Normal bir demokratik 
rejimde bir iktidar değişmesi oldu, bizim Hü
kümetimiz istifa etti, onun yerine diğer siyasi 
partilerimiz kendi aralarında ibirlik olarak de* 
ğerli bir Başbakan etrafında toplandılar. Ye
ni mesele işte bundan ibarettir. Bu kadar ba
sit, bu kadar sade. Fakat bu keyfiyet sanki re- •**" 
jimin yeniden kurulması, ve kurtarılması gibi 
bir büyük hâdise imiş gibi allanıp, pullanma
sı ne yalan söyliyeyim,bu kadar senedir ana
mızın sütü gibi helâl oylarla hep beraber bu
rada bulunduğumuz, bu çatının altında bulundu
ğumuz bir devre içinde bana bir tuhaf geldi. Yani 
şimdiye kadar biz milletin seçtiği milletvekil
leri olarak burada hükümetler kurduk, üç Hü
kümet kurduk ve bunlar ya çekildiler, ya dev
rildiler, yenisi kuruldu, 4 ncü olarak. Bunda re
jim bakımından sevinilecek, övünülecek, reji
min teminat altına geldiğini ifade edecek bir 
üstünlük müşahede edemedim. Yani, sahiden in
sana öyle geliyor ki, oyuncağını yeni bulmuş1 bir 
çocuğun heves ve heyecanı içinde bulundu, konu
şan arkadaşlarım. (Orta sıralardan, alkışlar) 
Ben bunu diğer arkadaşlara teşmil etmiyorum. 
Yani böyle bir heves ve heyecan içinde olduk
larını müşahede ettim. 

Diğer bir meseleye geliyorum; memlekette 
yaygın olan birtakım sözlerden dolayı diğer si
yasi partiler birleşmişler, C. H. P. nin dışında, 
İnönü'nün Başkanı olmadığı bir Hükümetin de 
kurulacağını ispat etmişler ve bunun sevinci 
içindeler 
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Şimdi Sayın Bölükbaşı ismimden bahsetti

ği için hâdiseyi olduğu gibi ve (bir objektif sa
dakati ile ifade edeceğim. 

Bu toplantıda bizim partiden başka Sayın 
Demirci, Ahmet Oğuz, Bölükbaşı arkadaşımız 
ve biz C. H. P. olarak bulunduk, Reisicumhu
run Başkanlığında. Sayın Bölükbaşı seyahatten 
dönmüştü, bir yurt gezisinde bulunuyordu ve 
bu yurt gezisinden gelmişti. Mesele Genelkur
may Başkanının yazdığı mektup, ve bunun, do-
layısiyle memlekette huzuru sağlıyacak tedbir
lerin partiler olarak nasıl alacağız? Toplantı
nın mahiyeti bn. Bu toplantıda her muhterem 
lider çeşitli konulara temas -etti. Kimimiz hâ
dise var dedik, kimimiz hâdise yok dedik. Sa
yın Bölükbaşı'da seyahatten gelmişti ve intiba
larıni şöyle anlattı. Arkadaşlar, siz ne derse
niz deyiniz, dedi memlekette esen hava şudur; 
ben şu kadar bucak, şu kadar köy, şu kadar il
çe gezdim ve henüz geldim. Benim gördüğüm, 
kulaklarımla işittiğim ve müşahedem odur ki, 
A. P. liler her kahvede, her camiin avlusun
da ve duvarının dibinde intikam alacağız diye 
bağırıyorlar. Sayın Bölükbaşı'nın müşahedesi.. 
Mebuslarına niye çalışmıyorsunuz dediği zaman, 
mebusları, biz nasıl çalışalım, tomsonların teh
didi altında bulunuyoruz diyorlar. Buna mu
kabil C. H. P. liler de, (Sayın Alican'da orada 
idiler, demin unuttum) C. H. P. liler de, biz 
seçimi kaybetsek de iktidardan ayrılmayız di
yorlar, buyurdular. Bunun birinci kısmını lüt
fedip söylemediler, ikinci kısmından bahsetti
ler. Meselenin tavazzuh etmesi için, her birimi
zin bir vuzuha kavuşmamız için meseleyi oldu
ğu gibi ifade etmek, hiçbir şey katmadan ifa
de etmek zaruretiyle karşı karşıyayım. Ben 
dedim ki, eski, müstafi Hükümetin Başbakan 
Yardımcısı da bunu teyidetti, buyurdular, ben 
dedim ki; arkadaşlar maalesef memleket 
C. H. P. ne oy verenler ve vermiyenler giıbi ayrı 
ayrı görünmektedir. Bir taraftan işte şunlar 
yapılacak, bunlar yapılacak diyor, ben gelir
sem şöyle diyorlar, Iböylo diyorlar, diyorsunuz. 
öbür taraftan da, sen bu hava ile zor iktidara 
gelirsin diye benim arkadaşlarımdan diyenler 
bulunabilir dedim. Fakat biz C. H. P. nin me
sulleri lideri ve lider yardımcıları olarak her-
birimiz, hiçbir zaman seçim dışı bir mekaniz
ma ile iktidarda kalmayı düşünen insanlar de
ğiliz. C. H. P. kurulduğu günden beri, çok par-
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tili hayata geçtiğimiz andan beri, acemisi oldu-
ğumuz devirler de dâhil, her zaman millet ira-̂  
desinin tam ve kâmil olarak gelişmesi ve bunun 
memleketimizde yerleşme çabasının bayraktar
lığını yapmışızdır. Biz... 

SOLDAN BlR HATlP — 1946. da mı? 

KEMAL SATIR (Devamla) — 1946 da dâ
hil küçük bey. 

Bir memlekette siyaset adamları bir dâva
ya inanırlar veya inanmazlar. Kendileri inandı
ğı zaman muhitleri inanmamış bulunabilir. As-
lolan, rejime inanç sahibi olan insanların vazi
fesi, inanmıyaııları inandırmak, inanmadığı hal
de inanır görünmemektir. Mesele bundan iba
rettir. (Ortadan alkışlar) 

Biz çok partili hayata bugünkü bilgimizle 
girmedik. Çok partili hayata girdiğimiz zaman 
vatandaşlarımızı, etrafı çitlerle örülü hücrede 
oy vermeye sokma imkânı mevcut değildi. Pek 
çok vatandaşlar, bilhassa kadınlar oy kullanmak 
için hücreye dahi girmez bir halde idiler, biz 
1946 seçimine girdiğimiz zaman. Ama, 1946 dan 
sonra her ;an tekâmül eden, her an ileri giden ve 
eksiklikleri tamamlanan bir sistemin tatbikçisi 
olduk ve Türkiye'de 1950 senesinde, hiçbir va
tandaşımızın seçim neticelerinden endişe duy
masına imkân olmıyan bir berraklık, samimiyet 
ve olgunluk içinde seçim yaptık. Eğer bir siyasi 
teşekkül aklında bunu bir gösteriş olarak tan
zim etmeyi geçirse ve onun tatbikatçısı olsa idi 
demokratik rejimimiz bugünkü merhalede olmı-
yacaktı. 1950 den sonra da birçok tatbikat oldu. 
Ve bunu ifade etmiyeceğim. Çünkü bizim dâ
vamız, gelmiş geçmiş hâdiselerin üstünü kaşı
yarak kapanmak istidadında olan yaraları ye
niden deşmek değil, bizim dâvamız C. H. P. ola
rak, Ibugün içinde bulunduğumuz ortamda, mem
leketteki bütün siyasi vatanperver partilerle 
istikbale doğru gitmektir. Biz bunun çabası 
içinde bulunuyoruz. (Ortadan bravo sesleri, 
alkışlar) Yoksa her birimizin her hususta çe
şitli sözlerimiz olacak ve birbirimizi cerhede-
ceğiz ve Meclis kürsüsünü fuzulen işgal etmenin 
betbahlığma mâruz kalacağız, önümüz, ileriye 
bakmak rejimi her türlü endişeden masun, her 
türlü dış tesirden azade bir halde millî irade
nin tecelli etmesi imkânlarına bırakmaktır. Bu
nun için çalışacağız ve bunun için çalışıyoruz. 
Başka türlü bu dâvayı yürütmenin, başka tür-
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İü bu rejimi inkişaf ettirmenin imkânı ve ihti
mali yoktur. Birbirimize tariz etmek, birbiri
mizi kırmak, birbirimize haksız isnat ve iftira
larda bulunmakla neyi elde edeceğimizi bir tür
lü kestirmek imkânına sahip bulunmuyoruz ve 
biz bu yola sapmıyacağız. 

Çıkan arkadaşlarım C. II. P. sinin katıldığı 
iktidarların hiçbir iş yapmadığından, ancak 
yeni Hükümetin refah Hükümeti, huzur Hü
kümeti olacağından bahis buyurdular. Geçmiş
te iş yapılmadığı noktasına arkadaşlarımla bir
likte iştirak etmiyorum. Geçmişte çok iş yapıldı. 
Cenabı Hakka niyaz ederim İd, huzur Hükü
meti olmakla ortaya çıktığını söyliyen arkadaş
larımızın katıldığı Koalisyon, beğenmedikleri 
C. H. P. nin yalnız ve diğer partilerle yaptığı 
koalisyonlar kadar başarılı 'hizmetler yapmış ol
sun ve böylelikle memleket daha iyi bir istikba
le kavuşmuş olacaktır. Bu Hükümeti destekle
mek vatan vazifesidir, buyuruyorlar. Yani bir si
yasi teşekkülde, bundan evvelki Hükümeti des
teklemek vatan vazifesi olmaz da bugünkü Hü
kümeti desteklemek vatan vazifesi olur, bu si
yasi edebiyatın bir örneğine raslanmıyaoaik bir 
vecizeden başka hiçbir kıymet taşımaz. 

Bize gelince : Biz Hükümeti programında 
ifade ettiği sosyal 'haklan, toprak reformunu 
vo birtakım millet ve memleket için verimli 
hizmetleri Meclise getirdiği zaman dcstekliye-
ceğiz. Ve onlarla beraber bu dâvaya hizmet et
menin zevkini tadacağız. Ama, bunun dışında 
haksız muamele, birtaım, şimdi müzakeresini 
yaptığımız hâdiseler gibi lâflara mâruz kaldığı
mız zaman da şüphe etmesinler kendilerinden 
geri kalmamanın her türlü imkânına sahibiz. 
(Ortadan alkışlar) 

Şimdi, Adalet Partisinin sözcüsü arkadaşımız, 
ıburada, sanki kendi kongrelerinde konuşıırmıış 
gilbi 'beyanlarda bulundular. Susuz l^öylü, işçi,, 
esnaf enerjik ve dinamik Adalet Partisinin, faa
liyeti sayesinde refaha kavuşacak,, 'buyurdular. 
Şimdi, Adalet Partisinin işçiler karşısındaki dav
ranışını uzun uzun söylemek suretiyle vaktinizi 
alma,': istemiyorum. Ama ben, yalnız C. H. P. 
olarak yaptıklarımızı söyliyeceğlm. Türkiye'de 
bir îşçi Partisi iktidarda bulunsaydı C. II. P. nin 
hakkı olan, Türk işçisinin haiktkı olan sosyal 
mcaeleleri getirip 'başarmak: imkâuına. belki de 
saıhibolamıyaoafetı. ıBunun dışında işçi. mevssuun-
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da değerli A. P. li slözeü arkadaşıma, acaba 
hangi meseleler kalıyor da işçilerin haklarının. 
önderliğini yapmak vteufını kendi partisine mal 
ediyor? Bunu bir türlü çözmek imkânına sahi-
bolıamadım. Türk köylüsüne hizmette yarış et
mek, hepimizin vazifesidir. Memleketin % 80 
nüfusunu taşıyan hu vatansever insanlara, Ata
türk'ün «efendimiz» dediği bu insanlara hizmet 
yangında bulunmak, bütün siyasi teşekküllerin 
elbette ki başlıca vazifelerindendir. Biz Cumhu
riyet Halk Partisi olarak köylerimize su, yol, 
okul yapmak için seferberlik ilân ettik. Top
raksız vatandaşlarımıza toprak .getirmek için 
reform tasarısını da Yüce Meclisimize tevdi 
ettik. Şimdi değerli Adalet Partili arkadaşımız, 
ıgrup aduıa da konuştuklarına 'göre, arkadaşlanm 
acaba Hükümet programda lütfederek, bizi tat
min edici beyanlarını kuvveden fiile çıkarmanın 
çaresini 'bulacaklar mıdır, yoksa kendilerini ziya
rete 'gelen bâzı toprak sahibi vatandaşlara dedik
leri gibi, «nasıl olsa bu Toprak Kanunu çıkını-
yacak, önümüzdeki devrede de bize oy verecek 
olursanız, bunun encamı ancak o zaman belli 
olacak» mı diyecekler? Ben bu ikinci beyana 
inanmıyorum. Ben Adalet Partisinin buradaki 
sözcüsüne inanıyorum, ben Adalet Partisinin 
Hükümette .bulunan Genel Başkanının müşte
reken ilân ettikleri programlarına inanıyorum, 
inunmak istiyorum. Ve bu inancımın takviyesi, 
kuvveden fiile çıkması için uzun zamana 'ühtî-
yaç yok. Hükümet, kuruldu, vazifeye başladı, 
'toprak reformu Yüce Meclisin emrinde. Bir 
geçici komisyon kuracağız, elbirliğiyle çalışa
cağız ve süratle bu toprak reformunu, mademki 
herbirimiz istiyoruz, o halde geciktirmek için 
hiçFoir selbep kalmıyor, ve işte o zamandır ki ar
kadaşlarımın bu (husustaki beyanlarının samimî
liği ve Türk köylüsüne hizmet yansında biz
den geri kalmama arzulan meydana çıkacaktır. 
Onun dışınd^iki beyanlar benim için bir kıymet 
ifade etmez. Yarın Meclis dağılacak, ' toprak re
formu yerinde kalacak. Ama arkadaşlanımz 
'köylüye hizmet şampiyonluğunu beraber götü-
remiyeeekler. Millet bunu bilmekte, görmekte 
ve takibetmektedir. Ama bu (hizmeti programla
rında ifade ettikleri gibi getirecek, çıkaraeaik 
olurlarsa işte onlar o zaman, onlar da bizim 
gribi Türk köylüsüne hizmet etmenin zevkini be
raber taşıyacakkır ve 'bundan iftihar duyacaklar
dır. (C, H. P. sıralanndan alkışlar) 
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C. H. P. [hükümetleri, sayın A. P. sözcüsü

nün sahip çıkmak istediği esnafa şimdiye ka
dar hiçlbir partiye sahübolmıyan hizmetleri yap
mışlardır. Krediler mevzuunda ve küçük esnaf 
mevzuunda yapılan /klarnetleri «huzurunuzda ta-
dadetmiyeceğim. Ama bizden daha fazla hiz
met etmek suretiyle onların oylarına sahibolma-
yı temin edecek olurlarsa, yaptıkları hizmetten 
dolayı ben de kendilerine teşekkür etmek isterim. 

Değerli'arkadaşlarım, bir sayın sözcü bir di
ğer Meclis içi meselesine temas ettiler. «Cum-
'huriyet Halk Partisi mahram olduğu desteği 
Mecliste tranyfer aramak suretiyle-telâfi etmeye 
çalıştı ve böylelikle en büyük krizin doğmasına 
sebeboldu.» buyurdular.. Ben bu değerli arkada
şımın isnatlarını reddederim. • Ve bunu kendi
sine yakıştıramadım. C. H. P. gibi diğer siyasi 
teşekküllerimiz de, Mecliste, kendi paıtilerıinden 
memnun olmıyanların diğer partilere geçmeleri
ni ta'biî karşılamaktadır. Ve ibund&n da tabiî 
'bir şey tasavvur edilemez. Hiç kimse diyebilir 
mi ki, şuna şu yözü verdiniz de, buna bilmem 
neyi yaptınız da mebus aldınız veya saflarınıza 
•kattınız? Arkadaşkirım bunu kimse söyliyemez. 
Ne C. H. P. futbol transferi gibi para ile me
bus alır, ne de bu çatının altında bulunan, mil
let tarafından süzülerek seçilen arkadaşlarımız, 
'kendilerini satılır bir mötaı olarak gösterebilir... 
Bu, bizzat Meclise, Meclisin bünyesine yapılmış 
olan iftiradan 'başka 'bir şey değildir. 

Diyorlar ki; «köy kurtarıcısını bekliyor, es
naf kurtarıcısını (bekliyor, memleket hamle bek
liyor...» Şimdi, ben uzun uzun 'bahsetmiyeceğim. 
Yapılmış O'La.n işlleriru 'fiilî metiıcçilerinden 3-4 ra 
kam söyledikten sonra huzurunuzdan ayrılaca
ğım. 

Taşkömürü istihsali : 3,7 milyondan 4,2 mil* 
yona çıkmış, ;bu, iş yapılmamış devrede... Lin
yit 1,5 milyondan 4 milyona çıkmış. Ham pet
rol 414 bin tondan 878 bin tona, benzin 77 bin 
tondan 634 bin tona yütselmiş. Gazyağı onbin 
tondan 478 bin tona, motorin 38 bin tondan bir 
milyon tona., fuil o il 187 bin tondan 1,700 bin 
tona yükselmiş. Bunlar bu sdhada. Elektrik 
enerjisinde 1961 den bu yana 3,011 milyon kilo
vat saatten 4,435 milyon kilovat saatle yüksel
miştir. 

özel sektörde, aynı devre zarfında çelikte 
% 67, halde mamullerinde % 26, pencere ca
mında % 69, diğer cam ve sairede % 58, oto 
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lâstiğindi^ % 100, pamuk iplJlc ve dokumasında 
% 10, çimentoda % 10 artma olmuş, bu, hiçbir 
şey yapılmadı denen iş devresinde. 

Krediler mevzuunda; 1961 sonunda krediler 
8 milyar 300 milyon lira iken 1964 te 13 mil
yar 300 milyon liraya yükselmiştir. Sınai kre
diler 1961 de 282 milyon lira iken 1964 te 491 
milyon liraya yükselmiştir. Küçük esnaf kredi
leri 158 milyon liradan 250 milyon liraya yük
selmiştir. Zirai krediler 1 milyar 870 milyon 
liradan 2 milyar 858 milyon liraya yükselmiştir. 

Bunun karşılığında mevduat ise : 
19.61 de 9 milyar 418 milyon lira imiş, 
1964 de 11 milyar 700 milyon liraya yüksel

mişti:'. 
Bütün bu artışlarda, Türk parası içeride ve 

dışarıda kıymetini muhafaza etmiş, hayat seviye
sinde bariz bir yükselme, hayat standardında art
maya rağmen bir yükselme, pahalılık olmamış, 
C. H. P. nin her birinizle beraber çalış
tığı yalnız, M. P. hariç, üç buçuk seneyi tecavüz 
eden, dört seneye yaikm iktidarı devresinde mem
lekete bu hizmetler yapılmış; yürekten temenni 
ederim ki yeni kurulan koalisyon Hükümetimiz 
bizden sonra kurulacak olan diğer hükümetler ik
tidarları, Cumhuriyet Halk Partinin devrettiği 
'gibi fütursuz, şerefli ve hizmetli bir devreye sa-
hibolarak devretsinler ve böylelikle milletimizin 
özlediği bayrak yarışı elden ele dolaşsın. Memle
ketimiz kısır çekişmelerden kurtularak daima 
ileriye, doğruya ve demokratik rejimin sarsılmaz 
hedefine doğru gitsin. 

Hepinizi 'yürekten selâmlarım. (Orta sıralar
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu adı
na Sayın Bölükbaşı buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Ankara) —• Sayın Kemal Satır, iktisadi, iç
timai, tarihi, siyasi, ahlâki o kadar mevzulara te
mas etti ki bunun hangisinden başlıyacağımı kes
tirmekte güçlük çekiyorum. (Gürültüler) Müsaa
de buyurursanız, bizim burada konuşmamızı çok 
gördüler, acaba buna hakları var mı? Ne sebep
le buraya geldik? Altında imzamız bulunan bir 
koalisyon protokolünün ihtiva ettiği bir hükme 
Sayın inönü taşımadığı bir mânayı, burada an
laşılan yanlış bilgiye aahibolduklan için verdiler, 
bunun cevabını verdik, hakkımız değil mi? Sayın 
İnönü, radyo mevzuunda ortaya attığımız iddia-
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lara 'karşılık vererek bizi itham ettiler. Buna ce
vap vermek hakkımız değil mi? 

1964 yılında partizanlığın olmadığı hakkında 
kesin beyanda bulundular. Bu mevzudaki iddia
lar mesnetsizdir dediler. Bu iddiayı ortaya atmış 
Ibir insan sıfatiyle kendisine cevap vermemizin 
çok görülecek bir tarafı olduğunu sanmıyorum. 

Sonra, Sayın Kemal Satır, «Siyasi hayata 
atılanların şu veya bu mevkie tâyin edilmeme
leri için bir kaide mi var?» dediler. Bendeniz de 
soruyorum: Faızla maaşlı, cazip mevkilere yalnız 
partililerin tâyin edilmesi için demokraside bir 
kaide mi var? 

Yozgat'ın C.H.P. Başkanı, sevdiğim bir avu
kat arkadaştır. Ankara'da bir süt kurumu vardır. 
Yozgat'taki bir avukatın bu süt kurumu ile alâ
kası ve münasebetim tesis etmek için Sayın Ke
mal Satır kadar kuvvetli bir mantığa sahibolmak 
lâzım. Acaba, objektif bâzı şartlar koydular, ilân 
ettiler imtihan yaptılar da, adaylık imkânı elin
den alınmış bulunan bu talihsiz arkadaş bu şart
lan haiz olduğu için mi buraya getirilmiştir? 
(Gülüşmeler) 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — 10 senelik 
Kayseri Başkanınızı noter tâyin,ettiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yanlış 
kapı çaldınız Mehmet Bey. Kayseri C.-K. M. P. 
Başkanı noter tâyin edildi ise, onu koalisyon or
taklarınızla aranızda siz halledin. Onu noter tâ
yin eden zat da şimdi sizin aranızdadır. Vatan 
selâmeti için transfer etti. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, yeri gelmiş iken şu transfer mev
zuuna da temas edeyim. Hiç şüphe yok ki, Türk 
milleti asildir, ama içinde kötüler yok mudur? 
Parlâmentoya geldik diye içimizde hiç kötü 
olmadığını iddia edecek kadar dar düşünceli 
mi olacağız? 

Liderler toplantısına temas ettiler. Hâdiseyi 
de biraz olduğundan başka türlü naklettiler, ev
velâ ona cevap vereceğim. O toplantıda kendi
lerini siyaset pazarında satışa çıkaran insanları 
hedef alarak söylediğim sözleri açıklıyacağım. 
Arkadaşlar, ben bir seyahattan dönmüştüm, in
tihalarımı anlattım. Toplantıya gelmeden evvel 
Cumhurba-jkam ile yaptığım bir görüşmeden 
çıkınca gazetecilere beyanat verdim. Memleketin 
içinde bulunduğu talihsizliği iki noktada gör
düğümü açıkladım. Birisi intikam tahrikleri, 
diğeri de Hükümetin aczidir dedim. Sayın Ke
mal Satır, Adalet Partililer şöyle böyle yapı-
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yorlar dedi Bölükbaşı diye beni sizleri - tâbiri 
caizse - jurnal etmekte fayda aradılar. Müsaade 
ederseniz... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Koalisyonu 
yıkamazlar merak etme Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurursanız Sayın Kemal Satır'a yaptığım 
ilk konuşmada yer alan bir cümleyi okuyaca
ğım, bir daha böyle hatalara düşmesinler. «Mil
let Partisini temsil edenler yukarda temas etti
ğimiz zaruret ve mülâhazalarla yeni Hükümete 
katılırken millet önünde evvelce ifade ettikleri 
görüş ve kanaatlerinden hiçbirini feda etmemiş, 
onları mahfuz tutmuşlardır. Sizin, kim kaza
nırsa kazansın iktidar bizimdir diyen adamları
nızın karşısında olduğum gibi onların bünyesin
de de iktidara gelip intikam alacağım diyenle
rin de ebediyen karşısındayım. (Alkışlar) (Böy-
leleri var mı sesleri) Varsa, yoksa, o herkesin 
kendi kanaati, o kadar da ileri gitmeyin. 

Arkadaşlar, Sayın Kemal Satır meseleyi bi
raz yanlış naklettiler. Kcma. Satır dediler ki, 
«Kim kazanırsa kazansın iktidar Halk Partisi
nindir diye bir propaganda yapılmaktadır. Bu
nun menşeini tesbit edemedik» Sonra benini 
yanıma geldiler, öbür taraf, iktidara gelirsek 
asarız, keseriz, derse, eh, bizim taraftan da sen 
de gelemezsin diyenler bulunur, dedim, dediler. 
Öyle değil mi Kemal Bey? Daha evvel bunun 
menşeini tâyin edemedik, tesbit edemedik diye 
her türlü istihbarat imkânına sahip bir Hükü
metin Başbakan Yardımcısı olmasına rağmen, 
hâlâ âçziç.inde olduklarını ifade ettiler. (Orta 
sıralardan gürültüler) Sabırlı olunuz. 

Şu siyasi transfere gelince, arkadaşlar o top
lantıda dedim ki, demokrasi rejimi fazilet ve 
ahlâka dayanan bir rejimdir. Bir adam düşünü
nüz ki, Ahmet Efendi A Partisinin liderine, 
fikriyatına icraatına düşmandır, 20 sene söv-
müştür, günün birinde bakıyorsunuz bir mucize 
vâki olmuş gibi adam kalkıp mâzisiyle birlikte 
her şeyini kirlettiği bir partinin liderine gidi
yor, o da kıymetli hediye diye başına koyuyor. 
Yukarısı bu numuniye verirse, si", aşağıdan ne 
bekliyorsunuz?. (Sağdan bravo sesleri) Öyle 
oldu mu Kemal Bey?.. Kemal Bey öyle oldu mu 
söyle?.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır I 

da diyemiyor evet de... Sıkıştı. (Gülüşmeler) I 
Her toplulukta iyi de vardır, kötü de var. I 

Ben kanaatimi söyliyeyim, bu rejimin en talih- I 
siz tarafı, kendisini bir mal gibi siyaset pazarın- I 
da satılan birçok bedbaht insanın bu milletin I 
siyasi hayatında rol almış olmasıdır. (Bravo ses- t 
leri) (Ortadan gürültüler). i 

Ne buyurdunuz bcyfendi? Cesaret ve na- I 
mus hissiniz varsa ayağa kalkın. [ 

İSMAİL ERTAN (Denizli) — (Ayağa kal
karak) Meclis kürsüsünden bu şekilde haysi- I 
yetlerlc oynıyamazsmız. | 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen- | 
dim. I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ccsa- | 
ret ve namusun varsa kalk ayağa açık söyle. f 

İSMAİL ERTAN (Denizli) — Söylerim. I 
BAŞKAN —• Sayın Ertan.... | 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Söyli- j 

mezsin. t 
İSMAİL ERTAN (Denizli) — Söylerim. [ 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Söyli- I 

yemezsin, söylersin ama, alelade bir müfteri i 
olursun. I 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı karşılıklı ko- I; 
nuşmaym. («Ortadan sen de parti değiştirdin» j 
sesleri) I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben ik- I 
bale «atılmadım. Ben çile yollarını tercih ettim, I; 
anladımmı?... |i 

VEFA TANIR (Konya) — Seni kim alır ki? | 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bana ; 

değil tırnağıma kurban olursunuz ama ben o |j 
adam değilim. II 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, karşılıklı j 
(konuşmayınız. Sayın Bölükbaşı sözlerinize de- Ij 
vam ediniz, cevap vermeyiniz. J; 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka- j 
daşlar, yeni Hükümeti teşkil eden partiler için 1; 
hariçten yardım görüyorlar diyeeek kadar ifti- j , 
ra ve hayasızlıkta ileri gidenler görüldü ve Sa- I 
yın İnönü'nün tarafsız diye bahsettiği Devlet y 
Radyosu da bu şenî iftirayı Türk Milletine ınern- : 
nuniyetle duyurdu. Ben lokomotif mevzuu do-
layısiyle bu arkadaşları itham etmişim. Hayır, 
böyle bir şey demedim. Şurada konuşurken Ba
yındırlık Baknlığma getirilen arkadaşımız için 
casus diye burada bağırıldıda, ondan çok alın- [ 
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dığı anlaşılan bu aıikadaşlarm, lokomotifle alâ
kalı müzakerelerin kendilerinde bıraktığı üzün
tüyü bir türlü unutamadığını ifade için «Kulak
larıma lokomatif sesi geliyor» dedim. Müsaade 
ederseniz Bölükbaşı, bu mesele burada müzake
re edilirken, sizin de ibir muhterem arkadaşını
zın dâhil Ibu!umduğu altı 'kişilik bir komisyonun 
bu işte bir suiistimal olduğuna ittifakla karar 
vermiştik. (Mahkeme ne yaptı sesleri) Müsaade 
buyıü'unuz, Demokrat Parti İktidarına mensub-
olan bir çok insanlar beraet etmiştir. Ama bir 
çok halkçıların ağzından «Onlar beraet etse de 
suçludurlar» dediklerini işitımişizdir. Bâzı insan 
lar mahkemede beraet eder; ama milletin vic
danında ebediyen mahkûm kalır. 

Burada yapılan görüşmede ne dedim, hiçbir 
Devlet adamının bu meseleden dolayı bir maddi 
menfaat temin ettiğini aklımdan geçirmiyor um. 
Bu Jkadar dürüst davrandık. Kemal Satır Bey 
alınmasınlar, ben hiçbir Devlet adamının bu işte 
maddi menfaat temin etmediğini bu kürsüden 
söyledim. Aklımdan bile geçmez böyle şey. Ama, 
bu işte bir iş var, mesulleri aransın, bulunsun 
dedim. 

Sayın Kemal Satır Bey, Osman Bölükbaşı'-
nın (konuşmasına ehemmiyet vermem buyıırdu-

. lar. Karışmam kanaatlerine. Belki vazife zaru
reti olmasa, ben de kendilerini muhatabolmayı 
aklımdan geçi t meni. 

Arkadaşlar, zaman zaman buraya geliniyor, 
tenkidlere cevap vermek yolu ihtiyar edilecek 
yerde, inönü'nün şahsı siper yapıl .yor, oraya 
sığınılıyor. 22 Şubatta inönü vatanı kurtarmış, 
cümlemiz ayakta alkışlamışız şimdide, (Orta sı
ralardan gürültüler, yalan mı, sesleri) 

Müsaade buyurun, söyletmiyorsunuz iki. Ya
hu insanı en iptidai cemiyetlerde bile söylettik
ten sonra asarlar. Siz söyletmeden asıyorsunuz. 
(Soldan, sağdan alkışlar, orta sıralardan gürül
tüler ve «seni asmazlar korkma,» sesleri) Beni 
asmaya gücünüz yetmez. Namuslu adamlara 
ga:'ün üz yetmez. 

Arkadaşlar İnönü burada, Alican da bura
da. O akşam bakan olan arkadaşlardan bir çoğu 
burada.. İnönü bir aralık Genelkurmay Başkan
lığına vazife icabı gidiyordu. Kendisine ha-s 
nezaketi ile döndü dedi ki, «Parti liderleri be
nim misafirinidir,, nasıl bırakırım?» Cevabı ben 
verdim. Paşam, buyurun siz gidin vazife icabı, 
öyle mi ismail Rüştü Aksal? O ajkgam tavrı ha-
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reketindeki vatanperverliği, namusikârlığı tak- I 
dir ederek ismail Rüştü Aksalla öpüştük. Bö- [ 
lükbaşı dedi, ben senin hareketini çok beğen
dim. öyle oldu mu ismail Büstü Aksal? Evet 
diyor. Arkadaşlar, ne imiş bizim bu İnönü'ye I 
sığınmamız? Biz Allahtan. ve vicdanlarımızdan I 
başka hiçbir şeye sığınacak insanlar değiliz. O I 
akşann bizim orada vazifemiz var mı idi? Biz de I 
bâzılarının yaptığı gibi Altındağ mahallesinde I 
bir hemşehrinin hanımının sandığının içine gire- I 
bilirdik (gülüşmeler) ama ne dedi Bölükbaşi; ma- I 
dem iki, rejim tehlikededir, böyle bir anda siyasi I 
kuvvetleri temsil eden liderler, Hükümetin I 
yanında bulunmalıdırlar. Biz bu durumda bira- I 
kıp gitmedik. O gece ğelmiyen bakanlar bile I 
oldu. Sabaha karşı İnönü giderken bu sözü söy- I 
ledi. Kendisine dönerek dedim ki; «Paşam, va- I 
zife icabı siz buyurun, gidin, vazife emrederse, I 
nereye derseniz, biz oraya geliriz. Yalnız, bi- I 
zim sizden bir ricamız var, Paşam; eğer hiç bir I 
ümit ikalma-z ise; lütfen haber verin, topluca I 
Meclise gidelim gelip bizi oradan alsınlar, ora- I 
da kurşuna dizsinler; Anadoluda bir söz vardır; 
«Yiğit ölür, namı söylenir.» Biz ölelim, şerefimiz I 
yaşasın.» Bu ısözler daha o zaman sıcağı sıcağına I 
3 Mart 1962 tarihli Meclîs zabıtlarının 45 nci i 
sayfasına tarafımdan ifade edilmek suretiyle I 
geçirilmiştir. | 

Arkadaşlar, her insanın bir milletin hayatında I 
kendisine göre bir rolü vardır. Kimisinin büyük, 
kimisinin küçük. Ama her defasında, şu zatın 
sayesinde yaşıyorsunuz, havasını bu memlekete 
vermeye kalkışmak demokratik zihniyetten uzak 
olmak demektir. Biz, inönü'nün sayesinde yaşa
mıyoruz. Allah'ın sayesinde yaşıyoruz, namuskâr I 
hüviyetimizin sayesinde yaşıyoruz. Soldan ve sağ- I 
dan, alkışlar.) I 

Sayın Kemal Satır, istemediğim bir muhase- I 
beyi yaptırmaya beni mecbur etti ama fazla ileri I 
gitmiyeceğim, kusura bakmasınlar, 1946 daki par
ti müfettişliğine kadar gitmiyeceğim, 1 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Git, git, cevabı
nı alacaksın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, 1946 da demokratik hayata başladığımız I 
zaman, çok acemiymişiz, ondan dolayı bâzı şeyler 
olmuş, vatandaşları hücreye sokmak mümkün de
ğilmiş... Arkadaşlar, ben hatırlarım, zannederim 
Demokrat Parti 1948 de idi, ara seçimler dolayı-
siyle Secim Kanununda değişiklikler istedi. Hüc- j 
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rede rey verilmesini, alenen tasnif edilmesini is
tedi. O zaman bir muhterem Halk Partili millet
vekili kürsüye çıktı, demagojinin en güzel örne
ğini vererek Türk Milleti dolaba girmez dedi. 
(Gülüşmeler) Yalnız Kemal Satır Bey diyebilir 
ki, 1946 dan 1950 ye kadar işlemediğimiz günah 
kalmadı, 1950 de işlemek cesaretini bulamadık; 
bağışlayın. Arkadaşlar, müsaade buyurursanız 
gizli rey, aleni tasnif esası dünyada cari iken bu 
memleketi idare edecek âlimlerin, fazılların, Dev
let adamlarının kendi kadrolarında bulunduğunu 
yılardan beri iddia eden C. H. P. acaba bu esas
tan haberdar değil mi idi. Bunu kabul etmemenin 
doğuracağı mahzurları bilmiyor mu idi? Demok
rasi nizamı, fazilet ve ahlâka dayanır. 1946 yılın
dan itibaren yeni kurulan nizamın temeline C. H. 
P. nin neler koyduğunu saymak istemiyorum. Mil
letin hafızasına tescil edilmiştir. 

ABDÜSAMET KUZUCU (Konya) — Beraat 
etiklerini de söyle. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tamam, 
1946 da adam öldürmüş 1950 de öldürmemiş, be
rat istiyor. (Gülüşmeler) Ne ise açmıyalım onları, 
bu kadarı kâfi. 

Biz, .oyuncak bulan bir çocuğun hevesi içeri
sinde imişiz... Yok arkadaşlar, herkes üzerine al
dığı mesuliyetin ağırlığını hissediyor, aman, şu 
memleket huzur içerisinde seçime gitsin, çabası 
içerisinde. Ama biz bu cevapları vermeye mecbur 
edildik. Yazılı konuşmamda arkadaşlar, kimseyi 
tahrik eden bir şey var mıydı? O kadar namus-
kâraneydi ki, înönü Hükümetinin Sovyet Rusya 
ile Türkiye'nin münasebetlerini düzeltmek için gi
riştiği teşebbüsleri bir iftira mevzuu haline geti
renlerin karşısına, sayahatimde her gittiğim yerde 
çıkmış, ayıptır, demişim. Bunu bu kürsüden bi
raz evvel ifade ettim. Bu kadar iyi niyet taşıyan 
insanları tahrik edip onlara taarruz edip de ce
vap vermeye zorhyanlar neticenin mesuliyetini 
kendilerinde arasınlar.. 

Ha.. Bir de akşam radyodan verileceği için 
gider ayak bir propaganda nutku söylediler. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Biz sabit kale
yiz. Gitmeyiz, merak etmeyin, 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yani 
iktidardan mı gitmezsiniz? 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Hayır Meclisten 
ve demokratik rejimden bahsediyorum. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Canım, 

ayrı dâva. Ben bir şey söylemedim. Yani Hükü
metten ayrıldığınız sırada dedik. Ne ise... Köy
lünün aşırı dostu olarak toprak kanunu mevzuu 
üzerinde durdular. Müsadc buyurursanız bu mev
zuda ne düşündüğümü bir, iki satırlık bir metin
den okuyayım. (Ortadan, sen propaganda yapı
yorsun, sesleri.) Hayır propaganda yapmıyorum, 
yapanlara cevap veriyorum. Ben şunu yapaca
ğım, bunu yapacağım diye bir övünmede buluna-
mıyacağım. Yalnız övününenlerin ne olduğunu 
millete hatırlatacağım. (Ortadan, program üze
rinde konuş, sesleri.) E, birader Hükümet progra
mı diyorsunuz, rakamları verdi, şunu, şunu yap
tık, dedi. Bu Hükümet programı ile alâkalı mı 
idi? Yani siz de bilirsiniz bunun böyle olmadığını 
ama söylersiniz. Gayet-tabiî, katıldığımız bir Hü
kümete, onun kanaatlerine haksız tecavüzler vâki 
olduğu zaman bunun karşısına çıkmak bizim en 
tabiî vazifemizdir. 

(C. H. P. sıralarından; «Bırak da Hükümet 
kendini savunsun.» sesleri.) 

Hükümet de çıkar, biz de çıkarız. Takdirimizi 
siz tâyin edemezsiniz. 

Toprak Kanunu mevzuunu ele aladım. Arka
daşlar, Toprak Kanununu, Sayın İnönü'nün millî 
şef olarak bulunduğu bir zamanda bizzat öncülü
ğü ile ele alınmıştır. 

(C. H. P. sıralarından «Sözünü dinletebildi 
mi?» sesleri.) Sözü geçerdi, karşısına çıkacak hiç
bir şey yoktu. Yıllarca iktidarda kalmışlardır. 
Bu mevzuu halletmişler midir? Hayır arkadaşlar, 
bir gösterişten öteye gidememiştir. Gösterişten 
öteye gidememiştir. Hükümet programlarına koy
muşlar, üçbuçuk sene bu kanun tasarısını Mecli
sin huzuruna getirmek imkânını her ne hikmetse 
bulamamışlar, seçim sathı mailine girdiğimiz bir 
sırada, köylünün aşırı dostu, onun ıstırabı için 
gönlü kan ağlıyan adamlar edasiyle buraya bir ta
sarı getirmişler. (Soldan ve sağlan, alkışlar.) Çı
karıp tatbik mi edecekler? Hayır. Propagandası
nı yapacaklar. (Orta sıralardan, şiddetli gürültü
ler ve anlaşılamıyan müdahaleler.) 

VEFA TANIR (Konya) — Partiler Kanunu 
var, gündemde bekliyor, çıkmıyor, dedi... 

BAŞKAN — Sayın Tanır, müdahale etmeyi
niz oturduğunuz yerden, efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Cevap veriyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, cevap vermek size düş

mez efendim. Kendi sözünü söylüyor. Söz alırsı-
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nız, cevap verirsiniz. Müsaade buyurun. Başka 
türlü müzakere nasıl idare edilir? Buyurun efen
dim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benim* 
bildiğim, Cumhumriyet Halk Partisi devrinde, 
köylü efendimizdir, dendi ama köylü maalesef bir 
köle hayatı yaşadı, öyle bir hayata mahkûm edil
di. Yok, prensibi söylenmiş, tatbikatı olmamış. 
Köylü şimdi öyle bir haleti ruhiye içinde ki, Cum
huriyet Halk Partisi bahis mevzuu oldu mu göl
ge etme başka ihsan istemem diyor. (Gülüşmeler) 
Mesuliyeti olmıyan insanların Devlet idaresinde 
rol- oynamasını doğru bulmuyorlarmış. Böyle bir 
rol yok. Nasıl inönü'yü çağırıp istişare ediyorsa 
Başvekil, Koalisyona dâhil parti liderlerini de 
Hükümetin ve grupların ahenkli çalışmasını sağ
lamak üzere çağırıp onlarla istişare ediyor. Bu 
komitenin hiçbir yetkisi yoktur. Bu komitenin 
azaları, Başvekil hariç, bir toplantıyı temin etmek 
kudretine sahip değildirler. Hiçbir yetkisi yok
tur. 

CtHAD BABAN (İstanbul) — Komite süz
geçten geçiriyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet, 
evet.., Hiçbir yetkisi yoktur, o sizin makalelerini
zin izafe ettiği hayali bir yetkidir. (Gülüşmeler) 
Hiçbir yetkisi yoktur. Komite süzgeçten geçirmi
yor, Hükümet içinde, partizanca hareketleri önle
mek için, Hükümet kendi bünyesinden dört baka
nı bâzı meselelerin karara bağlanması için vazi
felendi rmiştir. O kadar. (Ortadan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. Cevap 
vermeyin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Neyse, 
size dokunan komite değil dostlarım, evlât acısı 
gibi yüreğinize çöktü iktidardan gitmek. (Soldan 
ve sağdan, şiddetli alkışlar.) 

Sayın Kemal Satır, bizim Hükümete parti ola
rak girmemizi, oyuncak bulmuş bir çocuğun sevin
ciyle mukayese ettiler. Yeri gelmişken bir şey an
latayım : 

Bir zamanlar, Halk Partili bir eski bakanın 
evinde o devrin mühim simalarından biriyle kar
şılaşmıştık. Bir toplantı vardı. Ev sahibi olan 
zat, bana bir koltuk ikram etti, buyurun Osman 
Bey, dedi. O mühim zat da nezaketen ayağa kalk
mıştı. Dedim ki, bize sandalye yeter, koltukta be
yefendi otursun. (Kim kim, sesleri.) Ben, beye-
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fendi diyorum, siz anlarsınız. O zaman dedi ki, o 
zat, o koltukta hiç oturmıyanlar oturmak ister, 
dedi. Benim verdiğim cevap şu oldu: Bu koltukta 
oturmıyanlar için koltuğun cazibesi ve tadı sadece 
bir tahayyül mevzuudur. Bulup da kaybedenler 
için evlât acısıdır. Siz oturun, dedim. (Gülüşme
ler.) Biz daha böyle bir tadı tatmadık Kemal 
Bey. (Sana nasibolacak, sesleri.) Ne ise, millet 
namına kararı verdi birisi, nasibolmıyacak diyor. 
Yalnız ben size söyliyeyim, Türkiye'de demokra
tik rejim yaşamalıdır, yaşıyacaktır. Başına bir ka
za gelmezse, Cumhuriyet Halk Partisi için ikti
dar devri bana öyle geliyor ki, uzun yıllar için 
kapanmıştır. (Sağdan, soldan alkışlar.) (Ortadan, 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sükûneti 
muhafaza etmenizi rica ediyorum. 

iki takrir gelmiştir. Birisi, vaktin geciktiği 
sebebi ile müzakerelerin yarma tehirini istemek
tedir. 

Diğeri ise; söz almış olan milletvekili arkadaş
ların hepsine konuşma fırsatı verebilmek için bu 
milletvekillerinin konuşmalarının on dakika ile 
tahdidedilmesini istemektedir. 

Evvelâ, görüşmelerin yarma bırakılmasına da
ir olan takriri okutup oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet programı üzerinde grup sözcüleri

nin konuşmaları devam etmektedir. Program üze-
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rinde henüz milletvekilleri konuşmamımşlardır. 
Bu arada vakit bir hayli ilerlemiştir. Bu itibarla 
program üzerindeki müzakerelerin yarınki Salı 
günü saat 15,00 o bırakılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Bursa 
Sadrettin Ganga 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Müsaade buyurun ar
kadaşlar kâtip arkadaşlar tereddüde düştüler. 
Müzakerelerin yarın Saat 15 e bırakılması hakkın
daki takriri kabul edenler... (Saat 10 olsun, ses
leri.) 

Takririn öyle ben kendi kendime takriri değiş
tirmem. 

SADRETTİN GANGA (Bursa) — Takririmi 
yarın saat 10 olarak düzeltiyorum. 

BAŞKAN — 10 olarak düzeltiyor musunuz? 

SADRETTİN GANGA (Bursa) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Takrir şu şekilde tadil edilmiş
tir. Yarın saat 15 e değil, saat 10 a bırakılması is
tenmektedir. 

Takriri bu şekilde oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,55 

....y- >m< . . . < . . . . 
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