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önergesi ve Milî Eğitim B kanı îb ahim 
öktcrrvin yazılı cevabı (7/632) 105:103 

2. — Van M'lle'vekTı lhs~n Bedirhan-
oğluntın, Van'ın Ero'.ş ilçesi Ziraat Ban-

Sayfa 
kaaı Aja~s Mldürünün dövalmri ola anın 
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Kut'iri. Devlet Mat-o-oloii I«j'ri Geırl 
Müdürlüne, yayımlanan kitabı, içiı te'if 
ücreti veri'm"ş vaya herhang'. bir yardımda 
bulunulmuş olup olmadığına dair yazlı 
^oru önergesi ve Tarım Bıkarı T.r^n 
Şahin'in yapılı cevabı (7/649) 109 
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TUTANAK ÖZETÎ 1. — GEÇEN 1 

Başbakan Suad 'Hayri Ürgüplü tarafından 
kurulan Hükümet programı üzerindeki görüşme
lere, yana, karşı ve üzerinde konuşacaiklar için 
düzenlenen liste (gereğince (başlanılarak, önce 
parti grupları sözcülerine söz verildi ve görüş
melere ıbir süre devam olundu. 

Vaktin gecikmesi ve söz alanların çokluğu 
gerekçesiyle yarıırki 2 Mart Salı günü saat 10 da 

Sözlü sorular 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, iki Millet Partili senatörün istifala
rı ile ilgili bir açıklamanın Radyoda yayınlanma
sı için TRT Haberler Dairesi mesullerine, bas
kı yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru önerge
si, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/1057) 

2. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun İçişleri Bakanının seylâp bölgesine 
gittiğinin bültende tekrar edilmesi için TRT Ha-

TEZKERE 

1. — Eleşkirt'in Remadan köyü hane 13, 
cilt 4,sayfa 36 da nüfusa kayıtlı Miralioğhı, 
Pidan'dan doğma 1.12 .1933 doğumlu Kaçak 
(Kaçar) Çelik, Eleşkirt'in Remadan köyü ha
ne 22, cilt 4, sayfa 40 da nüfusa •kayıtlı Mirze-
oğlu, Ayşan'dan doğma 2.1 . 4 . 1929 doğumiu 
Abdülmecit (Mecit) Taşdemir, Eleşkirt'in köle 
köyü hane 43, cilt 8, sayı fa 47 de nüfusa, kayıtlı 
Hasanoğlu, Fatma'dan doğma 1341 doğumlu 
Abdülgani (G#ni) Karasu ve Eleşkirt'n Köle 
köyü hane 17, cilt. 7, sayfa 185 te nüfusa kayıtlı 
Mustafaoğlu, Cevahir'den doğma 2 .4 .1939 
doğumlu Mehmet (Nurettin) Demir'in ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (31143) (Adalet Komisyonuna) 

RAPORLAR 
2. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması haikk ni
da Başbakanlık tezkeresi -ve Anayasa ve Adalet 

devam olunmasına dair verilen önerge kabııl 
edildiğinden (saat 20 de) ıbirleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Amasya 

Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

berler Dairesine, telefonla, baskı yapıldığının doğ
ru olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/1058) 

Yazılı soru 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzımer'in. 
çay fabrikalarının ayrı bir iktisadi kuruluş hali
ne getirilmesi ve çay tarımının kontrolünün bu 
kurula verilmesi konusunda ıbir çalışma olup ol
madığına dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve 
Tekel ve Tarım Bakaanlıklarma gönderilmiştir. 
(7/670) 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (31036) (Gündeme) (S. Sayısı : 899) 
|Dağıtma tarihi : 27 . 2„. 1965] 

3. — lîrfa Milletvekili Kadri Kroğan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/1037) (Gündeme) (S. Sayısı : 900) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1965] 

4. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teezkeresi ve Anayasa ve Ada
let 'komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/1042) (Gündeme) (S. Sayısı : 

903) | Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1965] 
5. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vee Adalet 
komisyonlarından mürekıkep Karma Komisyon 
raporu (3/1044) (Gündeme) (S. Sayısı : 904) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 . .1965] 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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6. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/1045) (Gündeme). (S. Sa
yısı : 905) [Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1965] 

7. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
ha!kkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayat:a 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/1046) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 906) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1965] 

8. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başhakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/1014) (Gündeme) (S. Sayı
sı ; 907) [Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1965] 

9. — Kayseri Milletvekili Vedat Âli Öz
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/1016) (Gündeme) (S. Sayısı : 
909) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1965] 

10. — 1964 yılı Bütçe Kanununa Ibağlı cet-' 
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve Karma Bütçe Komisyon raporuna 
dair 'Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/792, C. Senatosu 1/501) (Oündeme) (S. Sa
yısı : 913) [Dağıtma tarihi - . 1 . 3 . 19'65] 

11. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/1038) (Gündeme) (S. Sayısı : 911) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1965] 

12. — İstanbul Üniversitesinin 1961 yılı Ke-
sinhesabına ait uygunluk 'bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı. tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1961 Ibütçe yılı Kesinhe-
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/787,1/431) (Gündeme) (S. Sayısı : 860) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1965] 

13. — İstanbul Üniverisitesinin 1962 bütçe 
yılı Kesinhesaıbma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile tstaribul Üniversitesi 1962 (bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/961,1/680) (Oündeme) ('S. Sa
yısı : 874) [Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1965] 
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KÂTİPLER 

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

BAŞKAN — Fuad Sinmen 

Nevzat Şener (Amaıya), Nuröttin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Arkadaşlar birikişimi .açıyorum'. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Elek
trikler yandığı zaman lütfen beyaz düğmeye bat
sınız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır. Müzakerelere başlıyo

ruz. («Ekseriyet yok» sesleri) Tablonun işareti 
bu olduğuna göre müzakerelere devam ediyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başbakan Suad Hayrı Ürgüplü' tarafın
dan teşkil olunan Bakanlar Kurulu programı
nın görüşülmesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şahısla
rı adına söz istemiş arkadaşların konuşma müd
detlerinin tahdidine dair iki önerge verilmiştir. 
Biri, bu konuşmaların 10 dakika olarak, diğe
ri de 15 dakika olarak tahdidini istemektedir. 
Takrirleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet programı üzerinde konuşmak isti-

yen sayın üyelerin çokluğu karşısında : 
Her üyenin konuşmasını temin bakımından, 

konuşmaların (grup sözcüleri hariç) 10 dakika 
olarak tesbit olunmasının karara bağlanmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Giresun 
1. E tem Kılıçoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet programı hakkında söz alan arka

daşların hepsinin konuşmalarını sağlamak ama
cıyla, konuşmaların (15) er dakikaya inhisar 
ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Ankara 
Nihat Berkkan 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde söz mü isti
yorsunuz ? 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efen

dim, ıben takririmi geri adıyorum, tahdide kar
şıyım. 

BAŞKAN — Diğer imza sahihi de alıyor mu 
efendim? Alıyorsa takriri geri vereyim. («Nihat 
Berkkan yok» sesleri) 

Buyurun iSayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım; Hükümet programı gibi önemli bir 
vesikanın müzakeresi sırasında, yanılmıyorsam, 
ktidar kanadından gelmiş olan bu konuşmaları 

'nsıtlayıcı takrirden dolayı evvelâ üzüntülerimi 
'olirtmek isterim. 

" SOLDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Bundan 
wvel olmuyor muydu? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem 
ırka duşlar, dünkü müzakereler sırasında, müza
kere e3as mecrasının dışına taşmış, Hükümet 
programı âdeta kenara itilmiş .bir vaziyette M-
takılmıştır. Bu sebeple T. B. M. Meclisi üyele
rinin program üzerinde rahatça tenkidlerine 
imkân vermek, zannederim iktidarların daima 
yararına olmuştur. Hele, daha kürsüye çıkan ha
tiplerin no konuştukları, nasıl bir istikamete 
gittikleri vo program üzerindeki müzakereden 
dolayı Meclise doygunluk gelip gelmediği 'an
laşılmadığı bir sırada bu takririn verilmesi, şu 

48 — 
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anda yerinde değildir. Onun için reddini rica 
ediyorum. Mümkünse, arkadaşım da bu takriri 
geri alırsa, çok doğru bir hareket yapmış olur, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Alioan, tatkrir hakkında 
mı söz istediniz? 

EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Esas hak
kında efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
îlhami Ertem, lohinde. 

ILHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, müddetin tahdidi hiçbir vakit fi
kirlerin sınırlandırılması demek değildir. Hepi
miz sıra almaktaki güçlükleri 'biliyoruz. Bu tah
didin büyük faydası vardır. O clıa çok adedde 
milletvekilinin görüşlerini aksettirmesine imkân 
verecektir. Malûm olduğu üzere, grupların ko
nuşmalarından milletvekillerine sıra gelmemek
tedir. Yine durum onu göstermektedir ki, 
gruplar bugün de konuşmaya dsvıam edecekler
dir. Bu .görüşmeler de ilânihaye uzayaımıyaca-
ğına göre, bir yeterlik önergesiyle ister iste
mez kesilmesi zaruri olacaktır. Bu durum kar
şısında, önceden sıra almış birkaç arkadaş ko
nuşma imkânını bulup fikirlerini serd edecek, 
geri kalan milletvekilleri görüşlerini Yüksek He
yete arz edemiyecek'lerdir. Binaenaleyh, müd
detle sınırlandırma daha çok milletvcıkilinin 
görüşlerini aksettirmek ve muhtelif cephelerde 
programın tdhliline imkân vermek bakımından 
gayet yerinde bir durumdur. Bu, asla fikirle
rin sınırlandırılması değil, bilâkis gerek Büyük 
Millet Meclisine, gerekse Türk Milletine karşı 
muhtelif görüşlerden, muhtelif açılardan Hü
kümet programının tahliline imkân verecektir. 
Kabulünde bu bakımdan büyük fayda nardır. 
Kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, lehinde değil 
mi efendim? 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Evet 
efendim, lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muhte

rem arkadaşlarım, takririmiz, Sayın Ülker'in 
düşanoelerine uygun istikamette verilmiş bir 
takrir değildir. Maksadımız; bütün arkadaşlara 
konuşma imkânı vermektir. Mecliste çok za
man altı arkadaş konuştuktan sonra kifayet 
takriri verilmekte ve böylece diğer arkadaşla-
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rın fikir serd etmesine imkân kalmamaktadır. 
Biz, ta işin başlangıcından bütün arkadaşlara 
konuşma imkânı vermek 'bakımından 10 dakika
lık müddet içinde arkadaşlarımızın muayyen 
noktalardan görüşlerini ifade edebileceği kana
ati içerisindeyiz. Ama ısrar etmiyoruz 10 dakika 
olsun diye, 15 dakika da olabilir, fakat, ilk ko
nuşan arkadaşlarımız yarım saat, bir saat ko
nuşur da, altı arkadaştan eonraı kifayet veri
lirse, asıl tahdit, konuşma imkânı vermemek o 
zaman msvzuubahsolabilir. Kırka yakın arka
daşımız söz (almıştır, herbirinin konuşubilmesi-
ni temin bakımından 10 dakika, eğer başka bir 
'arkadaşımız 15 dakika olmasını isterac, ona da 
iltihak edebiliriz ve böylece herkesin konuşma 
imkânının sağkemcağı kanaatindeyiz. Onun 
için takririmizin lehinde oy kullanmanızı istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu öteki takrire 
iltihak ediyorsunuz. Sayın Süleyman Çağlar da 
bu görüşe iştirak ediyor mu? 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Etmiyorsunuz. Buyurun Sayın 
Tahtakılıç, 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Arka
daşlar, şahsan Parlâmento görüşmelerinin tah
didine taraftar bir milletvekili değilim. Yal
nız, bu sabah hayatımda başıma gelmiyen bir 
şey geldi. Kendisine çok hürmetim olan ve cid
diyetine çok itimadım olan Şefik İnan arkada
şım «Zaman 10 dakika ile tahdideliyor, 15 da
kikaya hiç olmazsa çıkaralım» dedi. Ben, tah
dide taraftar değilim dedim. Eskişehir Millet
vekili Asbuzoğlu da vardı. Madem ki, tahdit 10 
dakika olacaktır, hiç olmazsa biraz daha konu
şulsun diye 15 dakikayı imza ettim. 

Arkadaşlar, Parlâmentoların varlığını teş
kil eden karşılıklı fikirlerin söylenmesine im
kân verilmesi felsefesidir. O halde zamanımız 
da bol bol vardır. Yalnız temenni ederim ki; 
bütün arkadaşlarımız program çerçevesi içinde 
fikirlerini söylerler, aydınlanmış oluruz. Hat
tâ Hükümetin, yalnız parti grup sözcülerinin 
değil, milletvekillerinin de düşüncesini öğren
mek bakımından vazifeye başlarken aydınlık 
içinde bulunur. O halde tahdit yanlış bir nokta
dır. Müsaade ederseniz bir örnek vereyim. Bu 
Parlâmentoda parti sözcüleri konuşuyor, mil-
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letvekillerine sıra bile gelmiyor. Milletvekilleri
nin konuşma ananesi yıkıldı. Bu böyle cereyan 
ediyor. Şimdi yine parti sözcüleri karşılıklı ko
nuşacaklar, milletvekilleri seyirci kalacaklar. 
Tahdidin de al ey hindeyim, grup sözcülerine 
mütemadiyen söz verilmesinin de aleyhindcyim, 
Bunu tasrih ediyorum. 

BAŞKAN —• Takririn leh ve aleyhinde iki
şer arkadaş konuştu, takriri okutup oyunuza 
sunacağım. («15 dakikayı kabul ediyor» sesleri) 

Evvelâ on dakikayı okutmaya mecburum 
efendim. Reddederseniz sonra 15 dakikalık olan 
teklifi okutup oylarınıza sunarım. 

(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve Gi
resun Milletvekili t. Eteni Kıhçoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir .efendim. 

15 dakika ile takyidini istiyen takriri oku
tuyorum. 

(Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç, ve An
kara Milletvekili Nihat Berkkan'ın önergesi tek
rar okundu) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup söz
cüleri hariç. 

BAŞKAN — Öyle karar alınmıştı zaten efen
dim. 

Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy eni er... Kabul edilmiştir. Şahısları 
adına konuşan arkadaşlarımız 1.5 dakika ile tak-
yidedilmiştir. Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Alican buyurunuz. 

V. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Sakarya) — Aziz arkadaşlarım, dünkü müza
kereler sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupu adına yapılan konuşmalarda, bütçe 
müzakereleri vesilesiyle burada Beş Yıllık Plân 
ve toprak reformu konusunda ifade ettiğimiz 
bâzı görüşlerle, Hükümet Programında ifade
sini bulan görüşler arasında ne şekilde ıbağlan-
tı kurulabildiği, Hükümeti kurmuş olan par
tilerin o zaman ifade ettiği görüşlerle Hükümet 
Programına geçirilmiş olan esasların ne şekil
de telif olunalbilecekleri hususu C. H. P. si 
Meclis Grupunun merakını mucibolmuş. Bu iti
barla bendeniz Y. T. P. Meclis Grupu adına bu 
mevzulardaki görüşlerimizin açıklanmasında 
fayda mülâhaza ettim. Huzurunuza bu maksat-
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la geldim ve bu konulardaki görüşlerimizi kı
saca izaha çalışacağım. 

1965 bütçe müzakereleri yapılırken Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupu adına Beş Yıllık 
Plân üzerindeki görüşlerimizi açıkça ifade et
miş, plânın sonuçlarının tatmin edici olmadığı
nı, plânda, ıslahat yapılması gerektiğini, plânın 
uygulanması bakımından çok ciddî tedbirlere 
ihtiyaç bulunduğunu; bu itibarla, o zamanki Hü
kümetin bu. neticeleri sağlayıcı tedbirler alma
sının mutlaka zaruret olduğunu ifade etmiştik: 
C. II. P. Meclis Grupunun Sayın Sözcüsü dün
kü konuşması sırasında bizim plân mevzuunda
ki görüşlerimizi beğenmediğini, «Beş Yıllık Plâ
nın muvaffak olmadığı hususunda söylenen söz
lerin hiçbir ilmî ve iktisadi değeri yoktur,» de
mek suretiyle ifade ettiler. Ben de diyorum ki, 
Beş Yıllık Plânın sonuçlarının tatmin edici ol
duğu yolundaki beyanların hiçbir ilmî, hiçbir 
iktisadi değeri yoktur. O halele iki taraf bunu 
söyliyecek olursa, sonuçları tetkik ederiz, sonuç
lar hakikaten tatmin edici ise, o zaman tatmin 
edici değildir, diyen haksız olur; sonuçlar tat
min edici değilse o zaman da sonuçlar tatmin 
edici değildir diyen haklı olur. 

KADRİ ÖZEK (îzmir) — Şartlara göre de
ğişir.. 

V. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — O sizin bahsettiğiniz şartları uzun 
uzun tahlil ettim. Benim geçen defaki konuş
mamı okuyun, hepsini öğrenirsiniz, merak et
meyin. --

Sayın C. M. P. Genel Başkanı dün buyurdu
lar ki, 1963 programı, 1961 fiyatları ile yüzde1 

7,4 nisbetinde bir kalkınma hızı sağlamıştır. 
1964 programı cari fiyatlarla % 6 ya yakın bir 
hız sağlamıştır. 

KUMAL SATIR (Elazığ) — Yüzde 4,5 da 
var. 

V. T. I\ GKUPU ADİNA UKRUM ALİCAN 
(Sakarya) — Bu iki rakam arasında çok büyük 
bir fark vardır. Sayın Cıunlhııriyet Halk Partisi 
Genel Başkanının yüzde 6 ya yakın hız sağla
mıştır dediği ve bunlaıı da, cari fiyatlarla diye 
arkasından vuzuha kavuşturduğu zaman, orada 
kalkınma hızının buyurdukları gibi, 1961 fak
tör fiyatlariyla, hattâ % 4,5 la değil, % 3 e 
yakın bir nisbet olduğu ortaya çıkar. % 3 e ya
kın bir kalkınma hızı; sabit fiyatlarla, 1961 fi-
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yatlariyle, Türkiye'mizde sadece nüfus artısına 
tekabül edebilir. Bunun dışında Türkiye'de va
tandaşın hayat standardını yükseltici istikamet
te hiçbir sonuç alınmadığı mânasını kendili
ğinden tazammun eder. Ben bütçe konuşması 
dolayısiyla açık açık bu hususları izah etmiş
tim, böyle bir neticeye biz, tatmin edici sonuç
tur, diyemiyoruz. Siz demek ki, çok aza kanaat 
ediyorsunuz, tatmin edici diyorsunuz. Aramız
daki farklılık buradan doğmaktadır. Tatmin edi
ci değildir. Mutlaka bu nisbetin üzerinde, çok 
üzerinde bir netice almak mecburiyetindeyiz. 
Plânlı kalkınma fikri ile bu netice kabili telif 
olamaz. 

Sayın arkadaşlar, Sayın C. H. P. sinin 
sözcü lideri biz bir kalkınma hızı, bir nisbet sağlı
yoruz, demek istemektedirler. Plânsız da plânlı da 
ekonomiyi kendi haline terk etsek de etmesek 
de, sosyal hayatın tabiî bir sonucu olarak bir i 
muayyen ilerleme sağlanır, iktisadi kalkınma j 
politikasından maksat; memleketin, milletin im
kânlarını en iyi şekilde toparlıyabilmek ve bu 
•inkânları yatırını politikasiyle ve ekonominin 
diğer dallarındaki faaliyetlerle memlekete en iyi, 
en tatmin edici sonuçları sağlıyacak şekilde kul
lanabilmektir. Biz, «bu plânla bu netice sağ
lanamamaktadır.» diyoruz, bu nisbetleri önü
nüze getiriyoruz ve bu itibarla plânda ıslâhata 
ihtiyacı vardır, plân uygulamasında, • mutlaka, 
o konuşmamızda bütün teferruatını izah ettiği-
ğimiz gibi, daha enerjik tedbirlere lüzum var
dır, diyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 1950 ile 1960 arasıdaki 
iktisadi politikayı hep beraber tenkid ettik. 
Plânsız ekonomidir dedik, plânsız yatırım po
litikasıdır dedik, enflâsyona dayanmıştır dedik, 
hep b e r a t a tenkid ettik. Ben bir mukayese 
yaptım. Rakamları kendim tesbit ederek değil, 
Devlet Plânlama teşkilâtının tesbit ettiği rakam
ları ele alarak bir mukayese yaptım. 

1950 - 1960 yılları arasındaki 10 yıllık dev
rede 1961 faktör fiyatlariyle yıllık vasati kalkın
ma hızı % 6 nın biraz üstünde. Bu sabit fiyat
larla 10 yıllık vasati halinde yüzde 6 nın biraz 
üstünde. Şimdi sayın C. H. P. Meclis Grupunun 
mantığı ile hareket edersek, bu neticeyi fevka
lâde tatmin edici bir netice olarak kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü arkadaşlarımız derler 
ki, plânın bir yılı başarılı olabilir, ikinci yılı 
başarısız olabilir, üçüncü-'•'yılı tekrar başa-
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rıh olabilir, dördüncü yılı başarısız olabi
lir... Yıllık neticelere bakarken, plân üze
rinde ıslahat fikri, sureti katiyede üzerin
de durulacak bir fikir değildir. 5 Yıllık, 
neticelere bakacaksınız, o neticeler tatmin edici 
ise takibedilen politika tatmin edicidir, plân 
muvaffak plândır. Binaenaleyh uzun vadeli ne
ticeler dikkate alınmak gerekir. O halde, biz 
1951 den başlıyarak her yıl o devrin ekonomik 
politikasını tenkid ettik, her yıl daha kötüye 
gidiyoruz, dedik. Bu on yılın vasatisine bakıyo
ruz. Bizim aldığımız neticelerden çok daha iyi. 
O zaman arkadaşlar, bu mantıkla, sizin mantı
ğınızla hareket edecek olursak, tenkid ettiğimiz 
devri, kendi devrimizden daha ziyade daha 
ileri bir devirmiş gibi kabul etmek zorunluğun-
da kalırız. 

O itibarla ben fikrimde İsrar ediyorum. Plâ
nın ıslaha muhtacolduğu hususu artık sabittir, 
plânın üzerinde ıslahat yapmak lâzımgelir. 
Plânın uygulaması bakımından üzerinde durdu
ğumuz fikirler dikkate alınmak icabeder ve bu 
fikirlere göre de yatırım politikamızı tanzim et
memiz gerekir. O halde Yeni Türkiye Partisi 
Hükümete girerken bu fikirler üzerinde acaba 
durmadı mı? Muhterem Cumhuriyet Halk Par
tisinin Sayın Lideri bu mevzuda da, durmadı
ğı intibaını yaratan bâzı beyanlarda bulundu
lar. Böyle bir vaziyet mevcut değildir, arkadaş
lar. Biz, Yeni Hükümet her ne kadar 7,5 - 8 
aylık bir Hükümet olmakla beraber programı 
hazırlanırken, bu mevzulardaki görüşlerimizin 
de, Hükümet politikası bakımından itibar bul
masına önem verdik. Bir defa 1965 programı tat
bik edilecektir. Neden? 1965 programı, 1964 te-
ikmal edilmiş, hazırlıkları tekemmül etmiş, 1965 
başından itibaren tatbika konulmuş. Elbet bu 
programı aksatmadan yürütmek bir zarurettir. 
Bu program üzerinde ıslahat yapacağız, diye 
Türk Milletine 1965 yılını kaybettirenleyiz, su
reti katiyede bunun üzerinde duramayız. 

1965 programı 1964 teki uygulama aksak
lıklarını giderici tedbirlerin alınması kaydiyle 
elbette tatbik olunacaktır. Koalisyon partileri 
bu mevguda tam bir mutabakata varmışlardır. 
Bundan sayın eski iktidar partisinin de mem
nun olduğunu görmek bizi memnun etmektedir. 
Bundan sonraki İkinci Beş Yıllık Plân mevzu
unda da, bu Hükümet devrinde çalışmalar ya
pılacaktır; Bu çalışmalar neye istinadetmeli-
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dir? Hükümet programı bu mevzuda bizim gö
rüşlerimize. de yer verileceğini ifade etmiş bu
lunmaktadır. Diyor ki Hükümet programı, geç
miş devrin tecrübelerinden de ilham alınmak su
retiyle yeni Beş Yıllık Plânın hazırlık çalışma
larına devam olunacaktır. Yeni Hükümet bun
dan ba^ka ne yapabilirdi 7,5 - 8 aylık devre 
içinde ? Ancak bunu yapabilirdi. Biz de bu 
Hükümete iştirak etmiş bir grup olarak görüşle
rimize itibar edilmesi bakımından, ancak bu ka
darım istiyebilirdik ve bunu sağlamış bulun
maktayız. Hattâ Hükümet, «hazırlıklarına baş
lanmış olan ikinci 5 Yıllık Kalkınma Plânının. 
geçirdiğimiz tecrübelerden de faydalanarak 
zamanında tamamlanmasnı sağlıyacağız. Plâ
nın hazırlanmasında üniversitelerin, resmî ve 
özel kuruluşların tecrübe ve bilgisini bir araya 
getiren özel ihtisas komisyonları çalışmalarına 
önem vermek kararındayız.» demektedir. Ta-
marriyle bu ifadelerle biz görüşlerimizin Hükü
met programında yer bulduğu kanaatindeyiz. 
Onun için Sayın C. H. P. Meclis Grupunun 
1965 bütçesi vesilesiyle burada ifade ettiğimir 
hususların yeni Hükümet kurulurken dikkate 
alınmadıkları, şeklinde bir tereddüde kapılma
larına ve bizim nâmımıza endişe duymalarına ih-
tiyaçolmadığmı ifade etmek isterim. 

Şimdi, bizim bir de plân konusunda, plânın 
ayrı bir bakanlık marifetiyle yürütülmesi fikri
miz vardır. Bu fikrimizde de musırrız. Tabi-
atiyle dört parti Meclis Grupundan müteşekkil 
bir karma Hükümette her partinin her fikri kati 
şekilde derhal tatbik sahası bulamaz, biz bv 
fikrimizi merkezi Hükümet teşkilâtının reorga-
nizasyonu fikri ile birlikte savunmaktayız. İda
ri reform fikri, yeni Hükümet programının 
temel ilkelerinden biridir. İdari reform fikrini 
gerek dört parti koalisyon protokolüne ve gerek 
so Hükümet programına geçirmiş bulunmakta
yız. Geçmiş yıllarda idari reform bakımından 
meydana gelmiş olan gecikmeleri mutlaka yeni 
Hükümetin kapatması lüzumuna inanmaktayız 
ve bu mevzuda mutabakata varmış bulunuyoruz 
Binaenaleyh merkezi Hükümet teşkilâtının reor-
ganizasyonu fikri içinde bizim plânm bir ayrı 
bakanlık halinde yürütülmesi fikrimiz de müte
hassıs heyetlerce elbette tetkik konusu yapıla
caktı:*. 

Aziz arkadaşlarım, bu mevzuda bu plânm 
.millî gelir rakamları olarak Sayın İnönü bir iki 
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rakam verdi. Bu rakamların sıhhatından 
şüphom var, bu rakamları kendilerine kimler 
verdi bilmiyorum, ama bir sıhhatsiz tarafı var 
gibi gelir bana. 

Şimdi dün, 1964 yılının 1961 fiyatlariyle 
gayrisâfi millî hâsıla rakamını 60 milyar 400 
milyon lira olarak telâffuz ettiler gjbi geliyor 
'bana. Bugün Ulus'a baktım, bu rakam 64 milyar 
olarak gösteriliyor, 1964 yılı için. Eğer benim 
dün işittiğim rakam ise, o rakam dahi sabit fi
yatlarla isabetli rakam değildir. Ulus'un yazdığı 
gibi 64 milyar ise büsbütün hakikatle ilgisi, alâ
kası oimıyan rakamdır. 1964 yılında, 1963 yılı
nın 55 milyar 990 milyon liralık gayrisâfi millî hâ
sılanın 60,4 milyar lira, yani 60 milyar 400 mil
yon liraya yükselebilmesi için 1964 yılında sa
bit fiyatlarla % 7 nin üstünde bir kalkınma hı
zının sağlanmış olması icaıbeder. Bu itibarla ver
dikleri rakam gerçeğe uymamaktadır, zabıtlara 
yanlış geçmiştir. Tavsiye ederim düzeltsinler. 
(Soldan alkışlar) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Doğrusu ne? 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 

(Devamla) — Doğrusu.. Ben bütçe konuşmamda 
'ahmin etmiştim, 58 milyar civarındadır, okursa-
•ıız orada vardır, orada çok sıhhatli rakamlar var-
bû*, tavsiye- ederim. (Gülüşmeler) 

Efendim, şimdi bu toprak reformu mevzuun
daki tasarı üzerinde muhalefet liderinin temen
nileri oldu. Onlara da kısaca temas etmek iste
rim. 

Sayın înönü, yeni Hükümetin ve Karma Hü
kümeti teşkil eden partilerin Toprak reformu 
kanunu üzerindeki görüşlerinde sağlanan ilerle
me dolayısiyle bir ideallerinin tahakkuk yoluna 
girdiğinin bahtiyarlığını ifade etmektedirler. Mü
saade ederseniz bu bahtiyarlığa temas edeceğim. 
(Gülüşmeler) 

Şimdi, toprak reformu konusunda bizim Kar
ma Hükümet zamanında hazırlanan tasarı, ken
dilerinin 13 . 1 . 1965 tarihinde Meclise intikal 
ettirdikleri tasarı.. Merak ettim, biz Hükümetten 
1963 yılı sonunda ayrıldık. Biz ayrıldıktan son
ra Sayın İnönü gruplarında bir konuşma yaptı. 
16 . 12 . 1963 tarihli... 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — O zaman Hükü
mette idiniz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Geçici Hükümette idik, hani sizin 
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şu tütün fiyatlarına müdahale edemediğiniz bir 
devre var, o devreye benzer bir durumda idik. 
(Sağdan ve soldan alkışlar) 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı şöyle söylüyordu, o gün grupunda: «Köylü
nün tarım alanında kalkınmasını sağlamak, güç 
ve muğlâk bir dâvadır. Fakat momleket dâvala
rının en önemlisidir. Memleketin iktisadi ve sos
yal hayatını bozmıyacak cesaretli bir toprak re
formuna girmeye mecburuz. Toprak verdiğimiz 
köylüyü, o toprağı işliyecek imkânlarla donatma
mız lâzımdır. Bunlar çok para ve çok emek isti-
yen işlerdir. Fakat bir gün evvel ciddiyetle baş
lamak neticeye bir gün evvel varırız.» İlk iki ko
alisyon hükümetlerinin zamanında böyle esaslı 
meselelere gitmek mümkün olamadı ve mümkün 
olamazdı.» O tarihte de bizim İkinci Koalisyon
dan Tarım . Bakanlığından şu tasarı Hükümete 
intikal etmişti. Hükümete intikal etmiş, İktisadi 
Kurulun gündeminde, geçen defa arz etmiştim, 
Sayın Kemal Satır'a müzakere halinde devret
miştik. Ben merak ettim, bu toprak reformu ide
alini bu kadar C. H. P. aleyhimizde istismar 
vesilesi yaptığına göre, acaba şu iki tasarı ara
sında hangi büyük farklılıklar vardı? 16 .12 .1963 
den, 13 . 1 . 1965 e kadar geçen 13 aylık bir 
devrede hangi büyük farklılıkları sağlamış Sayın 
Hükümet diye, aldım şu iki tasarıyı madde mad
de karşılaştırdım. 

CAVİT ORAL (Adana) — Sayın Alican, on
dan evvel hazırlanmış bir tasarı vardır. 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Oral. 
EKREM ALÎOAN (Devamla) — Ben yeni 

Türkiye Partisi Meclis Grupu adına konuştuğum 
için, kendi grupumun tasarısından bahsediyo
rum. Zatı devletiniz de çıkarsınız o tasarınızdan 
bahsedersiniz, o zaman netice daha tatlı olur. 
(Sağdan ve soldan, alkışlar, gülüşmeler) 

Teker teker maddeleri tetkik ettim. Ufak 
bir iki tadilât var. Eski kanun 108 madde, be
riki kanun 115 madde. Birlikte gelen maddele
rin hepsi aynı mahiyette. Ufak bâzı tabirlerle 
aynı mahiyette ve 13 aylık bir devrenin içeri
sinde Sayın Hükümetin toprak reformu ideali. 
ancak bu yavaş temponun içinde yürüyebilmiş, 
seçimlere, hesap öyle olma'k gerekir, 4,5 - 5 ay 
var. Çünkü o; zaman mevcut kanun Haziran 
ayında seçimi icabettiriyor. Seçime dört ay, 
beş ay kala bütçe Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde olduğuna göre Şubat sonuna kadar Tür-
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":iye Büyük Millet Meclisi esas itibariyle Dev
let bütçesiyle meşgul olacak. Haziranda da .se-
;im olacağına göre Martta Meclis tabiatiyie 
.̂eçim faaliyetleri dolayısiyle tatil verecek. Hâ

lise bu. Sayın arkadaşlarım, böyle bir vaziyet
le 13 Ocak tarihinde bu kanun Meclise sevk edi
liyor ve 13 aylık bir gecikmeden sonra şimdi 
laym muhalefet lideri de bize diyor ki, «Siz hu 
'omuna angajesiniz. Ne yapacaksınız, ne yapıp 
yapıp bu kanunu çıkaracaksınız. İnleceme yap-
:nıyacaksınız, grupta fikirlerinizi tesbit etmi-
yeceksiniz, hiçbir suretle bunun üzerinde dur
madan ben getirdim, aynen kabul edip bu ka
nunu çıkaracaksınız.» Biz «Hayır» diyoruz ar
kadaşlar. Biz, Yeni Türkiye Partisi Meclis Gru
pu adına böyle bir angajmana girmiyoruz. 
(C. H. P. sıralarından bravo sesleri) Tabiî bra
vo ya, ne zannettiniz, sizin emrivakilerinizle 
hareket edeceğimizi mi zannediyorsunuz (Sağ
dan ve soldan alkışlar.) 

1 ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Mademki, ta
san aynı? 

BAŞKAN — Sayın İnan, müsaade buyurun. 
Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA EKREM 

ALİCAN (Devamla) — Tasarılar aynı idi, Hü
kümette idi, tetkik halinde idi. Bu hususa dik
katinizi çekerim beyler. 

Şimdi, bakın bugünkü Meclise sevk edilmiş 
olan Toprak Reformu kanun tasarısının gerek
çesinde 1945 te çıkartılmış olan Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu hakkında nasıl bir değer 
hükmü var, bunu dikkatinize sunuyorum. 
-<Toprak meselelerini halletmek ve bu karışık 
durumu ıslah etmek için 1945 yılında kabul 
sdilen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu aslın
da cezrî ve şümullü bir Toprak Reformu kanunu 
mahiyetinde değildir. Ayrıca tasarıda mevcut 
düzenli aile işletmesi kurulması ve idamesine 
ait hükümleri ihtiva eden bölümün de kanunda 
yer almamış olması yüzünden bu kanun bir zi
rai bünye değişikliği sağlamaktan ziyade, bir 
toprak dağıtımı kanunu mahiyetini almıştır.» 
Ne diyor bu tasarı? Eğer siz bünyevi bir refor
mu mümkün kılacak ciddi bir kanun çıkar
mazsanız, tıpkı 1945 te çıkardığınız kanunla im 
milleti, bu köylüye yirmi yılı nasıl kaybettir-
diyseniz, bundan sonra da aynı şekilde yirmi 
yılları kaybettirebilirsiniz. Ciddi bir reform 
kanunu çıkarmak zorundasınız, diyor tasan. 
Tasarının gerekçesi bu. 
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O halde Millet Meclisindeki gruplar olarak 

hu gerekçenin ifadesine uygun meseleyi ciddî 
surette ele almıyalım mı arkadaşlar? Geçen de
fa konuşmam, sırasında ifade etmiştim, süratle 
çıkarılması için, süratli çalışına bakımından ne 
isterseniz yapalım, ama kanunu alelusul bir ka
nun çıkardım diyebilmek üzere çıkarmak gay
reti içine girerseniz biz sizinle ıberaıber deği
liz. O da nedir? Elbette komisyonlar tetkik 
edecektir. Bu hassasiyetinizi, 13 ay bu ideâlini
zi, Hükümette kucağınızda tutacağınıza,. Mecli
se sevk etmek suretiyle göstermeniz icabedercli. 
l'î ayı orada kaybettiniz. Meselenin esası bu
dur. 

Toprak Reformu kanun tasarısı konusun
da Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupıı olarak 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, benden önce, dün-

#kü konuşması sırasında Sayın Raif Aybar ar
kadaşımın da ifade ettiği gibi, gruplar arasında 
fikirlerin (birleştirilmesi bakımından her türlü 
gayreti sarf edelim, süratli prosedürü komis
yonlarda, komisyon mesaisini ihlâl etmemek-
kaydiylo her türlü sürati sağlıyalım ama, 1945 
te çıkartılmış olan Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu gibi, «adece :> - T) Hazine arazisini da
ğıtmaya tabi tutacak ıbir siyasi istismar tedbi
rini sureti katiyede kaıbul etmiyelim, diyoruz. 
Bizim bu konudaki düşüncelerimiz budur. Bu 
düşünceler içerisinde Meclisteki bütün gruplar
la hertürlü işbirliğini yapmaya Hükümetle her 
türlü birlikte çalışma fikrini kabul etmeye ama
de bulunmaktayız. Sayın muhalefet de aynı an
layış içine girerse, önümüzdeki zaman kısa ol
makla beraber, bu kanunu pekâlâ ciddî ıbir ka
nun olarak çıkarırız. Türk köylüsü de gerçek
ten bu kanunla asırlar boyu devam etmiş olan 
•kaderini düzeltmek gibi bir 'bahtiyarlığa ulaş
mak imkânını bulur. 

Şimdi sayın muhalefet lideri Keban Barajın
dan bahsederken Ibir ufak tarizde bulundu. Ona 
da cevap vermek istiyorum. 

Dediler ki, yeni Hükümet sanki Keban Ba
rajını kendisi ele alıyormuş gibi, 'bir ifade kul
lanıyor, Hükümet programında. Doğru söylü
yor, Keban Barajı yeni ele alınmış bir mesele 
değildir. Ama, hani BÖlükbaşı'nın bir tâbiri 
vardır, Gumhuriyet Halk Partisi daima kâra 
ortak oltir<der. (Gülüşmeler) Ben onu biraz da
ha ileri götüreceğim, müsaadeleriyle, kâra or-
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tak dahi kabul etmez. (Gülüşmeler) Kâr onun
dur, zarar sizindir, daima böyledir. (Sağdan ve 
soldan alkışlar) 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — İspat et, 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİ CAN 

(Sakarya) — Şefik Bey ispat edivereyim. 
Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Toprak Re

formu kanun tasarısı hakkındaki münakaşaları 
izah ettim. Sayın Cavit Oral hattâ oturduğu 
yerden itiraz zorunluğunu duydu. «Bizim za
manımızda hazırlandı o tastan.» diyor. Ne za
man? 1961 de. Sonra biz geliyoruz, tekemmül 
ettiriyoruz, Hükümete sevk ediyoruz; 1962-1963. 
Sonra, kendi, tek başına kurdukları Hükümet 
bu işi uyutuyor. Ama dikkat buyurun, toprak 
reformu kendilerinin ideali, filizler toprak re
formunun karşısında, siyasi teşekküller, (Gülüş
meler) 

İşte bu sadece kâra sahiıbolmak, zararı mut
laka ortakların üzerine atmaktır. (Soldan ve 
sağdan alkışlar) Şimdi, Keban mevzuunda; 
C. H. P. Grupıınun haberi yoktu, 1962 bütçe
sinde bu işte 0. K. M. T*, den Ardıçoğlu arka
daşımız büyük gayret sarf etti, filvaki şimdi bu 
suretle ortak olabil i rsiniz, çünkü Ardıçoğlu ar
kadaşımız şimdi sizin içinizdedir. (Gülüşme
ler) Ortaya koyduk, elibirliği ile bir memleket 
meselesini gerçekleştirme yoluna soktuk. Biz 
demiyoruz ki, bu bizim malımızdır. Ama lütfe
din de her şeyi kendinize mal etmeyin. Müşte
rek, ortak Hükümetler zamanında düşünüldü, 
birlikte çalışıldı, beraber yürütüldü, bu safha
ya getirildi, «Şimdi yeni Hükümetin de bu mev
zuu geliştirmesini temenni ederiz» derseniz da
ha insaflı, kârlara biraz da başkasiyle taksim 
etme fikrine yanaşabilir bir parti hüviyetine 
girmek imkânını bulabilirsiniz. 

Birşey daha söyliyeceğim, (Cevabını alırsın» 
sesleri) Cevabını verirsiniz. Ehemmiyeti yok. 
Demagoji yaptıktan sonra cevap veriliyor. 

İSMAİL ERTAN (Denizli) — Kim yapıyor? 
Demogoji size -mahsustur. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Bu genç çok gevezelik ediyor, 
oturduğu yerden. Hiç buraya »çıkmaz. Çıkıver 
buraya da sizin fikrinizi de öğrenelim a dos
tum.... 

Şimdi, Sayın Satır dün burada sosyal gü
venlik mevzularında, işçi hakları konularında, 

54 — 



M. Meclisi B : 67 
1961. senesinden bu yana çok .büyük ilerlemeler 
kaydedildiğini, ıbüyük tedbirlerin tatbika ko
nulduğunu, hakikaten eskiden hayal edilemiye-
cek kadar ileri hakların gerçekleştirildiğini ifa
de ettiler, bütün bu hakları gerçekleştiren siya
si teşekkül de C. H. P. dir dediler. Sorarım si
ze ; şu iki koalisyonda bulunmuş oJ an Adalet 
Partisi, Y. T. P., 0. TC. M. P. gibi partilerin 
Meclis gruplarının /bu kanunların, bu tedbirle
rin gerçekleştirilmesinde hiçlbir faydaları olma
dı mı sevgili arkadaşlarım? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Hemen he
men olmadı. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Sayın Kırca, .böyle söyleme! ka
famdan tavsifi geliyor senin halinin ama, siyasi 
nezakete uygun olmaz. (Sağdan ve soldan bra
vo sesleri) 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Birçok şey
lerde aleyhte oy vermediniz mi? 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Bu anla
yıştan kendinizi kurtarmak mecburiyetindesi
niz.' Karma Hükümet yapacaksanız kâra da, za
rara da «ortak olacaksınız. Biz her zaman bunu 
açıkça deklare ettik. Müşterek ıbir Hükümette
yiz, salâhiyetleri de müşterek olmalıdır, mesu
liyetleri de müşterek olmalıdır, dedik ve hiçbir 
zaman, hiçbir meseleyi kendimize mal etmeye 
çalışmadık. Hattâ, Sayın C. H. P. sözcüsü, &u 
geri kalmış bölgeler konusunda dahi, nerde ise 
ideal, olanların'ideali olduğunu ifade edecek 
•halde konuştu, dün ıburada... (C. H. P. sırala
rından «doğru, doğru* sesleri) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — 1950 .bütçesine 
koyduk, kaldırdınız. Yalan mı ? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, oturduğunuz yer
den müdahale etmeyiniz. Sırasiyle söz alıp ko
nuşunuz. Buyurunuz Sayın Alican. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — 1950 büt
çesine koyusunuz da, bugün Toprak Reformu 
Kanununu müdafaa edişiniz gibi idi. (Adalet 
Partisi ve Y. T. P. sıralarından «bravo» «doğ
ru, doğru» sesleri) Sadece siyasi endişelerle ko
nulmuş ibir rakam idi, işin esasına girmiyen bir 
rakam idi. Bunlardan hepsi bir devlet politika* 
sı haline 'getirilmiştir. Hattâ, plânımızda geri 
kalmış ıbolgeler fikri, plâna bir strateji tedbiri 
halinde koydurulmuştur. Arkadaşlar; bunun 
için lütfedin de ne sizin malınız olsun, ne bizim 
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malımız olsun. Bu memleketin meselelerini el 
»birliğiyle düşündük diyelim, bu anlayışa geli
verelim canım! Demokrasi -başka türlü tahak
kuk etmez, olmaz. (Soldan, sağdan alkışlar) 

Şimdi, fazla uzatmıyaymı, bir meseleye da
ha temas edip huzurunuzdan ayrılacağım. 

Bu komite hikâyesi Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis OrupunUu pek alâkasını çekti; 
liderler komitesi konusu. Bunu niye bu kadar 
merakla karşıladılar, ıbilemiyorum; eğer bir si
yasi maksatları yoksa onun altında. Biz kendi
leriyle de koalisyon protokolü yapmıştık. O pro
tokolü yanıma almamışım, kürsüdedir, görebi
lirler. Yoksa aynen okuyacaktım. 

ikinci Karma Hükümeti kurduğumuz zaman, 
Hükümet, gruplar münasebetini tanzim etmek 
için protokole bir altıncı madde koymuştuk. 
Müşterek Koalisyon Komitesi adı altında ... (Y. 
T. P. sıralarından «tamam tamam» sesleri) Ay
nı şekilde bir komite kurmuştuk, altıncı mad
desi halinde... (A. P. si sıralarından «bravo» 
sesleri) Bunları da bulabilirim, okurum isterse
niz? Ve vazifesi de aynı idi 

ÎSMAÎL ERTAN (Denizli) — Liderler nere
de idi? Hükümetin içerisinde... Onu unuttun... 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Çok fena 
yakaladınız beni. Liderler elbette Hükümette 
idi dostum. Liderlerden müteşekkil değildi bu 
'komite o zaman. Dışardan, partililerden müte
şekkildi. (Soldan, sağdan alkışlar, gülüşmeler) 
Bakın şimdi, o tâyinler hikâyesi. Tâyinler mev
zuunda kabine içinde liderlerden müteşekkil nir 
komite daha vardı. Feyzioğlu C. H. Partisinden, 
Sayın Dinçer C. K. M. P. den; Alican Y. T. P. 
den.. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Tâ
yin işlerinde hiçbir komisyona katılmadım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Alican, 
ayıplarını açıklama. (Gülüşmeler.) 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Şimdi bu 
komitede bu tâyin mevzularında, Sayın Harici
ye Vekili ,bana gelirdi, derdi ki, filân zatı filân 
yere sefir olarak düşünmekteyiz, ne 'dersiniz 
Alican..^ Ben, 'hayhay, hiçbir itirazım yoktur, 
derdim. Arkasından Hasan Dinçer'e gider. Fey
zioğlu ben karışmazdım diyor. Demek Sayın 
Başbakanla temas edermiş... Bu komite bu şe
kilde niçin kurulmuştur? Bakanlar Kurulunun 
çalışmalarını kolaylaştırmak için.! Ne olacak? 
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Kararname bana geldiği zaman ben itiraz edece- j 
ğim, öteki arkadas-m itiraz edecek, beriki arka
daşım itiraz edecek. 

Binaenaleyh, iiıikümct içerisinde bu kont
ları haUcdecek bir komiteye ihtiyaç var. Sayın 
Barbakanla, «Birtakım allerjik mevkiler var
dır, partizanlık konusunda vatandaşta tereddüt 
yaratan bir talkım tâyinler o'abilir. Bu mevzu
lar: da görüşmekteyiz, bu mevzuları da fou şe
kilde halletmeliyiz» diye defaatle mutabık kal
mışızdır, ama o mevzuda o komiteyi çalışt ır
madığımız için, o mevzuda C. II. P. sin ıkanadı 
müstakil hareket etmekte ısrar ettiği için, bi
zim partizanlık iddialarımız, partizanlık müna-
kaşalarmız ortaya çıkmış, muhtıralar oradan 
dolmuştur sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunları 
ıslah ediyoruz. Ne yapıyoruz? Komite Hükümet 
dışında mı? Hayır... Dün Sayın Bölükbaşı oku
du. Hükümet içinde 'her kanattan birer bakan- J 
dan müteşekkil bir komite; katî surette Hükü
met dışı, liderlerle alâkası yok. Okuyun, proto
kolü, okuyun. Dün sayın arkadaşıım okudu. 
Ama siz ısrar ederseniz, illâ bu komiteyi ben 
bir siyasi sermaye olarak kullanmakta devam 
cebceğim derseniz, ben >sizi nasıl ikna edeyim. 
l'kna etmeye imkân yoik. Bu itibarla, iyi n :yetli 
olarak bu mevzuları mütalâa etmek, sizlerde 
koalisyon halinde iken elde edilen tecrübeleri 
ıslah yolunda atılmış olan adımları tökezletme-
ye çalışmak yerine, bilâkis teşvik etmek gerekir. 

Sevgili arkadaşlarım; bu koalisyon düzenini 
bu şeikilde her gün biraz daha kemale ulaştır- j 
mak zorundayız. Metinler ortadadır, liderler, ta- I 
raf sız Başbakan'm arzu ettiği zaman, tâyin mu-
ameleleriyle 'birgûna alâkası olnr.yan gruplar 
arasındaki münesebetleri, Başbakanla gruplar 
arasında meydana gelecek münasebetleri tan
zim bakımından kurulmuş koalisyon sisteminin I 
tekâmülü yolunda atılmış bir adımdan baş'ka 
bir şey değildir. Demin arz ettiğim gibi, bunun 
bir benzeri eski koalisyon protokolünün 6 ricı 
maddesi halinde, İkinci Karma Hükümet zama
nında da kabul edilmiş bulunmakta idi. 

Bir de, sayın muhalefet lideri, bu partizan
lık iddiaları konusunda, bizim 1963 senesi Tem-
muz'unun 30 unda verdiğimiz muhtıra dolayı-
siyle, müzakereler sonucunu izah ederken bir 
yanlış izah şekline girdiler. Dediler ki, müzake
re oldu oldu oldu, sonunda Yeni Türkiye Par- | 
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tisi bana karşı olan partizan idare iddialarından 
vazgeçti ve bu suretle bu mesele kapandı. Ha
yır; katiyen böyle bir şey olmamıştır. Sayın 
Devlet ilcisi araya girmijtir. Bu münakaşaları 
jimdi kesmekte memleket menfaati vardır de
mi jtir. Biz de ne si: bir adım geri gidiyorsu
nuz; ne biz bir adım eleri gidiyoruz; bu iji bu
rada bloke ettik, bıraktık dedik. Mahallî seçim
lerin sonuçlarını bekledik. Açık hikâye... Çün
kü; orada bir Hükümet buhrarına gitseydik, 
bu. memlekette mahallî seçimlerin tekrar geriye 
bırakılması gibi bir neticenin doğmasına sebe
biyet verecektik. Bu maksatla orada bıraktık 
i;i. Bilirler arkadaşları. (Sağdan doğru sesle-
ri). 

Partizanlık konusu; ben bu mevzu üzerine 
eğilmiyeceğim. 

Yalnız C. II. P. Meclis Grupu bence bu ko
nuda Meclise bir talepte bulunabilir. Faraşa 
Mcclb bir madde hakkında tahkikat yapabili
yor. Bu mevzuda nasıl, «vaktiyle böyle bir şey 
istedik» dediler, şimdi de istesinler. İdare mecli
si âzalıkları, hukuk müşavirlikleri, muavinlikler, 
noterler, idaredeki bütün şeyler, partizanlık 
için vasıta olabilecek postalar, hepsi hakkında 
Meclis bilgi edinmek maksadiyle C. II. P. Gru-
punun talebi ile bir tahkikat yapma ihtiyacını 
duyabilir. Bu talebi yapsınlar, mademki kendi
lerinden emindiler... (Soldan ve sağdan alkışlar, 
bravo sesleri) Siz büyük grupsunuz, onun için 
daha isabetli olur diyorum, ben. Büyüklerimize 
düşer bu işler.! 

Bir gazete kupürü okuyacaktırm, bulamadım. 
Ha, burada... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yoksa 
göndereyim Alican. (Gülüşmeler) 

EKREM ALİCAN (Devamla) — İstifa se
bebi yeni göreviymiş diye bir haber okumuştum 
1 . 11 .1964 tarihli Dünya Gazetesinden, istifa 
sebebi yeni göreviymh. Okuyorum : C. II. P. 
Kadınlar Kolu Genel Başkanı Melâhat Akan is
tifası ile ilgili olarak gazetemize bilgi vermiş ve 
bu istifasının Devlet Yatırmı Bankası Hukuk 
Müşavirliğine atanması ile ilgili olduğunu belirt
miştir. C. II. P. Kadınlar Kolunda her hangi bir 
çözülmenin söz konusu olamıyacağmı da sözle
rine ekliyen Akan, ••• «yürülükte olan Anayasa 
hükümlerine göre siyasi bir görevde kalmam im
kânsızdı, istifamın tek sebebi budur» demiştir. 
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Buna benzer nice haberler görüyoruz arkadaş
lar, buna benzer nice tâyinler mevcuttur. Bu 
itibarla, ben Sayın C. H. P. si Meclis Grupun-
dan; bilhassa son, gider ayak yapılan birtakım 
tâyinlerden bahsederler, hepsini şu Meclisten 
seçilecek bir tarafsız heyet, meselâ her gruptan 
birer kişiden müteşekkil bir heyet güzel bir 
inceleme mevzuu yapabilir. Biribirimizi de lü
zumsuz yere itham etmemiş oluruz, çıkan neti
celer her halde hepimizi tatmin eder. (Sağdan 
ve soldan alkışlar). 

Efendim; konuşmalar üzerinde bu izahları 
yapmak ihtiyacını duydum. Tabiî yeni izahlara 
ihtiyaç hâsıl olursa o izahları da yapmaya ha
zırız. Bu vesile ile tekrar hürmetlerimizi arz 
ederiz. (Sağdan, soldan alkışlar, bravo sesleri.) 

BAÇKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Feyzioğlu, 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım; 15 Ekim Ü961 seçimlerinden bu yana 
Yüksek Heyetiniz dördüncü defa bir Hükümet 
programını müzakere etmektedir. Fakat dün
den beri cereyan eden müzakerelerin bir özelli
ği olduğu ne Yüce Mecllsrn ne Tiirk kamu oyu
nun gözünden kaçmamış olsa gerektir. 

Dünden iberi cereyan eden müzakerelerde ye
ni Hükümetin programı bir yana bırakılm-ş. da
ha ziyade sözcü arkadaşlarımız parti program
ları üzerinde durmuşlar veya bugünkü iktidarı 
değil, dünkü iktidar olan C. H. P. iktidarına 
tariz1 er tevcih etmeyi, müzakere ıkonusu olan 
Hükümet Programını berraklığa ve aydınlığa 
kavuşturacak beyanlara teıcih etmişlerdir. 

Aziz. arkadaşlarım; Yüce Mrclis muhalefet 
kanadı ile ve muhalefet vezifesinde, murakabe 
vazifesinde bizden geri kainryacaklarım ifade 
buyuran ve şüphesiz murakabeye en az bizim 
kadar hakkı olan iktidar 'kanatlan ile Hüküm-:t 
Programının muhtevası haklard ı 'daha geniş 
bilgiye muhtaçtır, bir çok korularda berrak"ığa 
muhtaçtır, aydınlığa muhtaçtır. 

Dün bu kürsüde konuşan MTet Per'dsi Genel 
Başkanı Sayın Bölükbaşı yürekten iştirak etti
ğimiz bir beyanda bulunmuş ve demiştir iki; 
«Hükümet Program; mükemmel değildir, Hükü
met Programı daha ziyade bir iyi niyetler man
zumesi halindedir.» Halbuki bir Hükümet prog
ramı iyi niyetler manzumesi olmaktan çok bir 
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tedbirler manzumesi olmak icabederdi. Nedir 
bu tedbirler?... Hükümet Programını okuyarak 
bunları bulmak mümkün değildir. Ne yazık 'ki, 
dünden beri cereyan eden müzakerelerde Hükü
met konuşma fırsatını bulamamış, sorulan sa
ralara henüz cevap verememiş, gruplar adına 
konuşan arkadaşlarımız da, arz ettiğim gibi, Hü
kümet Programının vaadettiği hususlarda sarih 
tedbirlerin ne olacağı konusunda, Sayın Bölük
başı 'nın haklı olarak tevcih ettiği suale cevap 
vermekten ziyade, geçmiş yılların, bazen de çok 
geride 'kalmış yılların, muhasebesini yapmayı 
tercih etmişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım; C. II. P. Grupu adına 
en içten dilek olarak şunu arz etmek isterim ki ; 
Türkiye'de Millet Meclisi üyeleri 19C5 yılının 
Şubat ayında, Mart ayında, önümüzdeki ayların
da gelecek yıllann problemleri üzerine eğilmeli 
ve Türkiye'nin kaderini daha iyiye götürecek 
tedbirler üzerinde biribirleriyle bir fikir yarışı
na girmelidirler. 

Aziz arkadaşlarım; bağ'msız senatör Sayın 
Suad Hayri Ürgüplü Başkanlığında kurulan ye
ni Hükümetin kuruluşu ile ilgili protokolde ve 
büyük bir dikkatle incelediğimiz Hükümet Prog
ramında yeter derecede aydınlığa kavuşmamış 
o kadar önemli noktalar vardır ki, bunların par
ti sözcüleri dışında, bizzat sorumluluk taşıyan 
Hükümet Başikanı tarafından veya sorumlu Hü
kümet adına konuşmaya yetkili bir sayın arka
daşımız tarafından, rey vermek üzere bulunan 
Yüce Meclise ve Türk umumi efkârına izahı lâ
zımdır. Bu konu1 arın aydınlığa kavuşması ve 
Hükümet ağzından aydınlığa kavuşması Meclis 
murakabesinin de, yasama, yürütme organları 
arasındaki münasebetlerin de bir zaruri icabıdır. 

Aziz arkadaşlarım; sözlerimin başında bir 
noktayı daha belirtmek isterim. 

C. II. P. si 27 Mayıs Anayara^iyle en sağ
lam teminat ve müayyidelere bağlanmış olan 
demokratik rejim esaslarına bağlılığı şsref sa
yan bir siyasi teşekküldür. Atatürk devrimleri
nin başından beri aziz va'anımızda demokratik 
rejimin adım adım kurulup gerçekleşmesinde, 
daha sonra kurulmuş fcaşka partilerin şeref his
lerini de asla inkâr etmiyorum, fakat arkadaş-
daşlarım da kabul buyuracaklardır ki, en büyük 
emek hissesi olan partilerden birisi, başlıca 
C. H. P. dir. Demokrasi sözüyle, biz Batılı an-
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lamda demokrasiyi kasdediyoruz. Yani hür tar- I 
ti amayı öngören, teşkilâtı muhalefete ve hür se
çime inanan, temel hak ve hürriyetlerin bir yo
ğunluk tarafından dâhi ihlâli edilememesi, Ana
yasada tanınmış hürriyetlerin bir parlâmento 
yoğunluğu tarafından dahi ihlâl edilememesi 
esasını demokrasinin vazgeçilmez şartı sayıyo
ruz. İktidarın da. muhalefetin de belli görevle
ri» olduğuna, yetki sınırları olduğuna inanıyo
ruz. İktidarların da muhalefetler gibi Anaya
sa ile sınırlı olduğuna inanan bir anlayış için
deyiz. 

Sayın arkadaşlarım; demokrasiye bu ölçüde 
ve bu şekli ile inanmak iktidara gelmeyi oklu
ğu kadar, iktidardan gitmeyi de tabiî göste
rir; bunu tabiî karş lamayı gerektirir, C, H. Par
tisi grupu adına Yüce Heyethe bu sözleri arz 
ederken, C. H. Partisinin başlıca sorumluluğu 
taşıdığı devrede, 1961 den bu yana, 27 Mayıs 
Anayasasının daha da kökleşmiş olduğunu hep 
beraber müşahede etmek fırsatını bulduğu
muz şu günde bundan parti olarak büyük bir 
gurur ve iftihar hissesi çıkardığımızı arz et
mek isterim. (Ortadan bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, bu asla bütün hizmet
ler- bizimdir tarzında bir inhisarcılık değildir. 
Dün bu kürsüde konuşan Sayın Aybar'ın ka
dirşinas bir sözünü .hatırlatmak isterim: Ü. H. 
P. sine yapılan nahoş . tarizlerle tezat teşkil 
eden bu sözlerinde, samimiyetinden her zaman 
emin olduğum aziz arkadaşım, 1961 den bu ya
na rejimin kökleşmesinde ve memleketin ileri
ye' gidişinde bütün partilerin, bu arada şüp
hesiz O. 11. P. nin, şeref hissesi bulunduğunu 

. kadirşinaslıkla ifade ettiler. C. H. P. nin de
mokratik rejim karşısında gibi gösterilmesi 
gayretleri veya bu devrenin bunca çilesini çek
miş ve rejimin kökleşmesinde bir hayli hiz
meti dokunmuş olan bir siyasi partiye tariz
ler yapılırken hiç değilse, Aybar arkadaşı
mın gösterdiği insaf ölçüsüyle «Şerefe ortak
tır» denilseydi zannediyorum ki, grup olarak 
bizim ortak görüşümüze uygun bir ifadede bu
lunulmuş olurdu. 

Aziz arkadaşlarını, 27 Mayıs Anayasası kök
leşmiştir, dedim. 27 Mayıs Anayasası kökleş
miştir ve en içten dileğimiz bundan sonra ge
lecek iktidarlar zamanında da 27 Mayıs Ana
yasasının daha da .kökleşmesi, daha da güçlü | 
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olarak demokratik rejimin bu vatanda kök sal
ması ve milletimizin kısır çekişmelerle geriye 
gitmesi yerine, ekonomik sahada, sosyal sa
hada, kültürel sahada hakkı olan gelişmelere 
git gide artan bir hızla kavuşmasıdır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, grupum adına Sa
yın Başbakanın cevaplandırması ricası ile... Bu
nu tasrih «diyorum, çünkü, sorumlu olnııyan 
parti liderlerinin verecekleri izahat ve her za
man ittifak halinde olması mümkün olmıyan 
izahat, murakabe etmekle mükellef olduğumuz, 
Meclisçe denetlemek durumunda olduğumuz Hü
kümetin görüşü müdür, değilimdir, bunu ancak 
Sayın Başbakan görüşlerini açıkça söylediği za
man anlamamız mümkün olacaktır. Bu itibarla 
Sayın Başbakanın açıklaması ricasiyle... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yani millet
vekilleri konuşmıyacaklar mı? 

O. II. P. ORUPU ADINA TURHAN FEY
Zİ OĞLU (Devamla) — Hayır elbette konuşa
caklar. Fakat Nihat Diler arkadaşımın Barba
kan adına Hükümet programını izah etmesi be
ni tatmin etmiyecektir. Onu demek istiyorum. 
(Orta sıralardan gülüşmeler) ben istiyorum ki; 
çok değerli Ürgüplü arkadaşımızın Başkanlı
ğında kurulan Hükümetin politikasını Sayın 
Ürgüplü şimdi arz edeceğim noktalarda vuzuha 
kavuştursunlar, memleket bilsin, Yüse Meclis 
bütün kanaatleri ile bu Hükümetin iktisadi 
konularda, sosyal konularda plân konusunda 
hangi noktada olduğunu tesbit etmek imkânını 
bulsun ve bu noktada Sayın Bölükbaşı'ya katı
larak, programın bir niyetler manzumesi ye
rine, bir tedbirler manzumesi olması lüzumu
nu tekrar belirtmek isterim, 

Aziz arkadaşlarım; vuzuha kavuşması gere
ken noktalar nelerdir? ilk önce bütçeden başla-
•miak lüzumuna kaandim. 

Son Hükümet, bütçenin, tümü üzerinde bu
günkü dört iktidar partUsd taraf ındıam yaipıllau 
ağır tenkidi erden sonra, verilen ret oyları itle, 
demokriaıtatk bir taırada istifa etmeye mecbur 
oklu. O gün A. P. Ouıpıı adıma tenıkidler ya
pan Sayın 'Sözcü Ihsıaııir Güinsan, bulgümfcü Hü
kümetin Mıaıliye Bakanıdır. Sayımı OMirısan, 
reddedilen bütçe tasarlısında., ilk ibalkuşta 94o 
milyon- lirailıık bir a'çıfa .bulunduğumu iddia • et
mişlerdi. Ayraca, bu açıktan fazia o'laımık Ge
lir ve .Kurumlar Ve ilgisi tahminlerinde 400 mil-
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yon edvarında bir fazla tahmin yapıldığını, nü
nün da gerçeklere uymadığını samimî ibiı- büt
çede bu tahmin ırakaımının indirilmesi lâzınugel-
diğini, .bu itiba.rlıa hakiki açiğııı, kendi beyan
larına göre bini milyar liranın birhayli üızerin-
de olduğunu beyan buyurmuşlar idi 

l 'ine bugün Hükümette görev almış bulu
nan değerli bih- başka arkadaşımuz, Sayın İr
fan Banan aırkadaşımız, grupu adına buı kür
süden daihıa çok kısa bir süre önce yapnış ol
duğu "bütçe tenkidinde, açığın tanı 3 ımdlyaı* 
H30 milyon Türk Lirası 'olduğunu ileri sür
müş idi. Şüphesiz aynı Hükümette buluştııktan 
sonra bu iki değerli arkadaşımız açığın 3 tmil-
yaii* küsur mu, yokaa, ihsan Gürsan ankadıaışı-
mizm buyurduklaıra gilbi, bunun üçte biri ka
dar mı olduğunda anJıaşaeaklardı r. Ama, bizi 
asıl ilgilendirımesi gereken nokta, Sayın Hü
kümet Başkanının ağzından öğrenmeye muıh-
tae olduğumuz nokta,, bu .bütçe açığının nasıl 
ka»paıtılla«îağı konusunda Meclise ve millete alöy-
Myecekleni sözler, yaıpa'caklıaıi'i açık taahhütler
din. 

»Arkadaşlar; Batılı demokrasi, bu kanıtlar 
üzeninde tartışmalaria cereyan ettiği zaman ve-
riıınıli olur. Yani partiler mütemjadiyen birbir
lerine fbân+tialk-ıtnı kelime tairizıleriyle ve mütema-
dıiyen 20 -sene, 30 sene evveline ait hesapları 
karıştırarak, - bunlar meşrudur, haksızdır de-
miiyöruınij, yapılan ilir, her yerde de yapılabilir, 
ama «bundan İbaret kallıama,z tarizleri bir ta
rafa bırakıp, bunlara! ilâve .olarak hiç değilse 
şu 'bütçe konusunda açıklık getirmezlerse 
batılı anlamda alternatifler anasında seçim 
yapmak imkân in ıı ve Meclislerin bilerek rey 
vermesi imkânı azalmış olur. 

ıBıı itibarla sayın sorumlu arkadaşlarımı z-
dlan ricamız; bu aıeığm varlığına bugün de kaa-
ni midirler, buuuı beyan etmeleridir. Bu .açığın 
varlığına bugün de kaani iseler bu 'açığın mik
tara hakkındaki görüşleri nedir ve bu açığı ka
patmak için taısaırlaçlıkları iktisadi ve malî 
tedbirler vazıh olarak nelerdir? Maliye Veki
linin adı değişmekle veya Sayın İhsan Gürsan 
aıiikadlaşımıızan oturduğu sıra biraz daha öne 
geçmekle, bütçe 'açığı kapan.amiyaea.gina 'gö
re, bu .bütçe aıçığınıııi! kapannıası ıhakkında dü
şünülen tedbirler nelerdir? Bunun beyanını 
rieıa ediyp.rajm, (C. H. 1*. #ı ilalarından alkışla.t-, 
ıbrfuvo sesleri) 
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J Bunun şüphesiz itilişindi yolu yoktur (arka
daşlarım. Ya gelirleri arturmak yalu ile 'bir 
bütçe açığı kapanıır, ya mıasraıfları kısmak yo
luyla bia" ibütça açığı kapanır. 'Gelirleri artır
mak için teklifleri varsa., hangi konulanda, 
hangi mükellef zümırelerindeo tahsil edilecek, 
hangi nevi Delvlet 'gelirleri ile vianidait artır-
malyı düşünmektedirler, veya hanıgi nevi Ihar-
eaımalarda ne miktarda) tasarruf yapmak .sure
tiyle, meselâ 'hangi transfer hareamalarını, 
hangi nevi cari Ibareamaları veya hangi yatı
rım harcamalarını, hanıgi ölçülerde kusmak su
retiyle, bu denkliğe kavuşacaklarımı ifade etme
lerinde demokratik icaplar bakımımdan kesin 
zaruret 'vardır. 

'Arkadaşlar, ben birçok arkadaşllarımıın ko-
nuşnualaranı her zamian zevkle dinlerim. Y|ine 
zevkle ve sabırla da dinledim. Ama konuştu
ğumuz şey, C. H. P. nin Ihesahı değil; onun 
hesabını .görmüş Meclis; hürmetle eğildik 
önünde. Şimdi, bu Hükümetin programını gö
rüşüyoruz. Sözcü arkadaşlarımız lütfetsinler, 
Cumhuriyet Halk Partisini hâlâ iktidarda farz 
edip onun proigramını veya tatbikatını tenküd 
edecek yerde, bulgünfcü iktidarın programı üze
ninde soru sıorsnulıar vuzuha karvuşalım ve rey 
verelim, (O. H. P. sınalanndani alkışliaır) 

Biz artık muhalefetteyiz, mnhaleifet ıgöre-
vini iktidar görevi kadar şerefli sayıyoruz;. 
Buna demiökratik icaıpOara, uygun olarak boyun 
eğmekten şeref duyuyoruz, millet iradesinin, 
Meclis iradesinin' önünde eğilmiş .bulunuyoruz. 
Kabull. Yalnız, bugünkü Hükümetin murtakabe-
sinde de lütfetsinler, Halk Partisi hâlâ iktidar
daymış hallinden kurtulup, ona sual tevcih 
ederek milletin sabırsızlıkla cevaplarını 'bekle-
diği bu somlara cevap arasıınlaır. 

2 nci noktia arkadaşlarını; dün konuşıan 
Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Hükümet proıgra-
mından' ıbaihsetmiyerek daıha ziyade Adalet Par
tisi programının' maddelerinden, 'hükümlerin
den bahsettiler, partinin sosyolojisinden bahset
tiler ve bir bakıma, Hükümet programının! te
melinde parti programlan bulunacağı için, 
bunu ela anlamak mümkündür. Hattâ protokol
de dikkatlimizi çeken bir cümle vardır : «Hü
kümet progrmı, Anayasa ve parti programila.-
rıııa aykırı olanmz.» denilmektedir. Bu itibar
la: parti programları bir nevi Hükümet proıgra-
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mmm aynlmaz parçası gibi tefsi'r edilebilecek 
bir hüıkıni'e, protokolün metnimde, son mıacLde-
slnde yer de verilmiştir. Hiç değilse .aykırı ola-
mıyacağı tasrih edilmiştir. 

Şimdi, A. P. nıln programında bir ail'tıııeı 
madde var ki, bugünkü ve rgl'l erimizi .ağır bul
mak ha ve bu yengilerin h afifle ti'lmesi lüzuımu-
nu sarahaten millete taıahhüdolanak ilân et
mektedir. 

Şimdi, bir milyar liradan fazla bir açık oldu
ğu iddia edildiğine, bir başka hesaba göre, 3 mil
yardan fazla bir açık olduğu iddia edildiğine 
göre vergi hafifletmek yoliyle bu dâvanın çö
zümlenmesi mümkün müdür? Dertlerine deva 
bekliyen bu milletin meselelerine ciddî ve se
viyeli bir şekilde cevap vermek için, - ki Hükü
metin böyle yapacağından şüphem yok - bu ko
nuda açıklığa ihtiyacımız vardır. Vergi indi
rilmesini düşünüyorlar mı, yoksa bugün mevcut 
vergilerde indirme yapmıyacağız taahhüdüyle 
Me3İisin karşısına geliyorlar mı? Bu konuyu bil
mek, zannedeyorum ki, milletin temsilcileri ola
rak bizlerinde hakkıdır. 

Sayın arkadaşlarım, bu konuda bâzı gerçek
leri Yüce Meclisin huzuruna her türlü polemik 
endişesinden uzak ve münakaşayı 27 Mayıs ön
cesi münakaşalarının tarzından uzak bir iktisa
di ve sosyal konular üzerinde ciddî hizmet ya
rışması şekline dökebilmek için Yüce Meclisin 
dikkatine arz etmek isteriz. İhtiyacımız bunda
dır arkadaşlarım. Konuşmamın sonunda bu ko
nuya tekrar döneceğim. 

Sayın arkadaşlarım; Türkiye'nin iktisadi ba
kımdan, sosyal bakımdan ve kültürel bakımdan 
tablosu, Cumhuriyet devrinde, kırk küsur yıl
dan beri milletçe katettiğimiz mesafeye rağmen, 
hâlâ, siyasi bağlarımız ne olursa olsun, bundan 
çok daha kuvvetli ve çok daha önde olması ge
reken ve olan vatan ve Türklük bağlarımız se
bebiyle, hepimizi a^ı acı düşündürmesi hrnmgc-
lcrt gerçeklerdir. Türkiye'nin Yunanistan'la ara
sında mevcudolan iktisadi uçurumu kapatması
nın dahi ne kadar süre, no büyük gayretlere 
muhtaeolduğunu iktisat ilmi münakaşa edilmez 
biı* şekilde gözümüzün önüne seriyor. 

Aziz arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Alican'-
m konuşmasında bahsettiği bâzı rakamlarla da 
il^iR olacak, onun da bütçe konuşmasında bah
setmiş olduğu, fakat bugün nedense başka şe
kilde takdim ettiği bâzı rakamlara dokunarak 
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Türkiye'nin bu gerçeğini biraz aydınlatmaya ça
lışmak isterim. 

Türkiye .1053 yılı esas alındığı zaman, 
1960 yılma kadar fert başına düşen gelirini yüz
den yüz dörde yükseltmiştir. Senede yüzde 6,5 
kalkınma hızından bahsettiler. Fert başına dü
şen gelir 7 senede yüzden yüz dörde çıkmıştır. 
Bu rakamı sayın arkadaşımızın cerh etmeye te
şebbüs edeceğini sanmıyorum. Çünkü, bizzat 
Sayın Alican'm imzasını taşıyan 5 Yıllık Kalkın
ma Plânımızın 29 ncu sayfasındaki tabloda da 
bu rakam aynen yazılıdır. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — O da doğru
dur. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben 
ikisinin doğru olamıyacağmı arz edeceğim. Çok 
değerli, riyazi kafaya sahip ve ciddî tanıdığımız 
bir arkadaşımız olarak kabul buyuracağınızdan 
eminim. Saym Alican, bu meseleleri sizinle ko-
nuşamazsak kiminle konuşacağız? (C. H. P. sı
ralarından, alkışlar, bravo sesleri) Aynı plânın 
altına imza koymuşuz. Bu plânı Senatoda Sa
yın Alican müdafaa etmişlerdir. 

BAŞKAN — Saym Fcyzioğlu karşılıklı ko
nuşmayınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Hayır 
sacleco birleştirici olmaya çalışıyorum. Sayın 

arkadaşım bunu Senatoda savunmuşlar, ben de 
YÜCCÎ Mecliste savunma şerefine nail olmuşum, 
aramızda ufak tefek münakaşalar olmuştur, on
ları da belki meseleler icabettirdikçe saygı hisleri 
içinde karşılıklı konuşabiliriz, ama ayrıklığımız 
noktaların yanında beraber düşündüğümüz nok
taların çok daha fazla olduğuna ra^inîvotlc 
inanan bir insan olarak arz edeyim ki, bu rakam
la? konusunda arkadaşım zannetmem ki, verece
ğim rakamlarda hataya düştüğümü iddı-a etsin
ler. Bizzat kendi konuşmalarından programla 
ilgili bir tablo okuyacağım. (Sağ sıralardan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Diler müdahale etmeyi
niz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın Alican'm bütçe konuşmasından bir tablo ar
kadaşla^. Teksir edilen metin, sayfa yedi : 

«1H61. faktör fiyatları ile Türkiye'de sabit fi-
yaMai'la 1961 fiyatları ile nüfus başına düşen 
gelir 1953 senesinde, (şimdi yine 1961 yılını 
esan aldılar) 1 734 Türk Lirası. Kendileri 

— co — 



M. Meclisi B : 67 
1953 ten bağlamışlar. 1960 da 1 799, 1961 de 
1 723 Türk lirası. Yani, C. II. P. nin evvelâ 
Adalet Partisi ile, sonra sayın arkadaşlarımızla 
sorumluluk aldığı yıl sonunda fert taşına gelir 
Türkiye'de 1 720 Türk lirası. 1953 te 1 734 Türk 
lirası. Yani 1953 te 1931 arasında fert başına 
gelirde 1 734 liradan 1 720 ye düşüş var. Bu 
vakıa inkârı mümkün olmıyan bir vakıadır. Sa
yın Al : can bunu benden çok daha iyi bilirler. 
Planlarlara kaç defa aile getirmiş]erdir. 1960 yı
lını alırsak 1 734 ten 1 790 a çıkmıştır. Yani, 
kendi verdikleri rakamı alsak veya plânın raka
mını alsak, endekr. olarak 100 iken 104 olmuştur. 
% 4 bir artış. Ama bir yılda değil, 7 yılın ye
kûnunda, % 4 hr* artış. 

Aziz arkadaşlarım, yine sayın arkadaşımızın 
verdimi tablodan aynen okuyorum: «1961 de 1 720 
Türk lirası olan bu rakam, 1962 de 1 770 e, 1963 
te 1 852 ye çıkmıştır. 1964 rakamı, 1963 yılın
da bir milimetre dahi yüksek olmıyacaktır. Fert 
başına gelir diye sabit farz etmişler ve tahkik
lerini, onun kesin raknmı olmadığı için oraya teş
mil etmemişi erdir. Yalnız, 1963 rakamını alsak; 
1964 ile 1963 yılları arasında bir milimetre dahi, 
bir diziyem dahi fert başına gelirde artış olmadı
ğını farz etsek dahi plânlı devrenin baş1 angıcı 
veya plânn geçiş yılı olan 1962 yılından itibaren 
1961 yılma nazaran artış, yine endeks hesabiyle, 
yüzde hesabına vurulursa % 7;6 dır. Demek İd, 
yedi yılda % 4, hattâ % 4 ün altında bir artış bu-
m mukabil 1961 -1963 arasında yekûn olarak fert 
basma düşen gelir artışı % 7,6 dır. Esasen nüfu
sumuz % 3 arttığına göre, gayrisâfi hâsıla 1962 
do % 6 artmış, % 3 ü düşerseniz net artış % 3 ! 
Bu artış tarımın gayreti ile olmuştur, doğru, ik
lim şartlarına bağlı olmuştur kısmen, insaf ile arz 
edelim doğru, ama % 7,5 dan % 3 ü düşerseniz 
bir yılda artış % 4,5 dir. % 4,5 7 yıl artışının 
yekûnu değil Sayın Alican'ın verdiği rakamlara 
göre. 

Şimdi sayın arkadaşım bu kürsüde biraz evvel 
yaptıkları konuşmada; bütçe konuşmalarında 1953 
yılını haklı olarak temel ittihaz ettikleri halde, 
milletlerarası birçok yayınlarda 1953 yılı ilmî se
beplerle başlangıç sayıldığı halde, plânda 1953 
yılı bu mukayeselere esas tutulduğu halde, - kom
şularımızla, Avrupa ile ki, onları arz edeceğim -
ş'mdiki konuşmaların la 1950 den başlatan bir he
sapla 1950 - 1960 arasında yılda kalkınma hızının 
ortalama % 6 olduğunu söylediler. 
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Arkadaşlar, ilk yıllar için doğrudur. Ondan 

sonraki yıllar için % 6 artış ne. kelime, vasati ola
rak nüfus artışının arkasından zorla yetişebildi-
miz için. 1953 rakamının daha altında bir rakam
la 1961 de plânlı devreye girmişizdir. Bunu arka
daşım benden iyi bilirler. Demek ki, ilk yıllarda
ki tarıma yeniden açılabilen sahalar, ekilebilir 
toprakların hududuna varılmamış olması sebebiy
le, alabildiğine boş arazinin yeniden tarıma açıl
ması, bâzı ahvalde ilk yıllarda kârlı gibi gözüken 
mera tahribi pahasına, fakat uzun vadeli iktisadi 
tahripler hesabına, pahasına bir artış olmuştur. 
Kabul etmek lâzımdır ki, bugün ariyere diye ba
his mevzuu ettiğimiz dış borçlar terakümüne yol 
açan ithal fazlalığında millî gelir rakamlarına za
hiri olarak müspet bir inikas göstermiştir. Ama 
bunun acısı mütaakıp yıllarda, çıkmıştır. 

B"itün bunlar çok berrak bir şekilde sayın ar
kadaşımızın hem muhalefet yıllarında fazla din
lediğimiz bütçe tenkidlerinde, hem plân konuşma
larında, hem plân metninde, hem de daha bundan 
kısa bir süre önce Meclis huzurunda Y. T. P. adı
na yaptıkları bütçe tenkidinde tahkiki yapılmış 
rakamlardır. 

Acı gerçek şudur arkadaşlarım; ben buradan 
bir toplayıcı anlayışa hep beraber gitmemiz lâzım 
gcldifHm söyliyerek bir hükme varacan-ım. Türki
ye 1953 te yüzden, 1960 ta 104 e yükselirken kom
şumuz Yunanistan, 1953 te fert başına gelir yüz 
sayılırsa bu rakamı aynı yedi yıl zarfında 141 e 
çıkarmıştır arkadaşlarım. Ve Batı - Almanya, 
Fransa, italya ve Benelüks memleketlerinin katıl
dığı altılar, Ortak Pazar ülkeleri-aynı süre için
de fert başına gelir endekslerini yüzden 136 ya 
çıkarmışlardır, ingiltere'nin başında bulunduğu 
yedi Avrupa memleketinin, Avrupa serbest tica
ret bölgesinin üyesi olan EFTA memleketlerinde 
ise yine bu yedi yıl zarfında fert başına gelir en
deks hesabı ile yüzden, 129 a yükselmiştir. 100 
den 129 a, 100 den 136 ya, Yunanistan'da 100 den 
141 e yükselirken, Türkiye'de 100 den 104 e yük
selmemizin başlıca sebebinin plansızlık olduğunu 
Sayın Alican da çok iyi bilirler. Bu itibarla plân
sız devrede daha hızlı gittik, plânlı devrede daha 
yavaş gittik demeyi asla objektif bir tahlil telâk
ki etmiyorum arkadaşlarım. (C. H. P. sıraların
dan, alkışlar.) Konulmalarının 7 nci sayfasındaki 
tablo, kendi verdikleri rakamlar plânlı devrede 
daha hızlı ilerlediğimizi riyazi bir şekilde göster
mektedir. Bu, burada kelimelerle cerh edilebilir 
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ama zabıtlar var, Türkiye'de okuyan, tahlil eden, 
uyanık bir efkârı umumiye vardır. 

Aziz arkadaşlar, plân döneminde Türkiye'do 
kalkınma hızımız, arzu ettiğimiz ölçüde olmuştur, 
diyemenn. Bunu şahsım adına da söyliyemem, 
grupum adına da, söyliyemem. Plân dev
resinde kalkınma hızımız arzu ettiğimiz 
der'ecede yüksek olmuştur, milletçe öz
lediğimin derecede yüksek olmuştur diye kimse 
söylemedi. (Bizzat Genel (Başkanımız da bu 
kürsüde % 7 kalkınma hızına 1964 te ulaşılama
dığını ifade 'ettiler. !1.9'6i2 yılında da bu raka
ma ulaşamamıştık. '1963 yılımda % 7 nin üze
rine çıkabilmiş olmamızda bir miktar da tarım 
şartlarının iyi gitmesinin rolü olduğunu, yüzlerce 
defa ifade ettik. Ama, arkadaşlarım, eğer kal
kınma hızına tam olarak ulaşamamışsak 'bu
nun vebali tek (başına Cumhuriyet Halk 
Partisinin midir? Gerekli tasarrufları, gerekli 
finansman imkânlarını sağlamak hususunda 
herkes gayrete geldi de, «Hayır (bu vergiler 
çıkmasın.» diye karşı koyun yalnız Oumhurtiyet 
Halk Partisi mi oldu arkadaşlar? insafınıza sı
ğınırları. (Orta sıralardan alkışlla'r, bravo ses-
teri.) 

Sayın arkadaşlarım, gerçek olan birkaç nok
taya daha, bundan sonra (hepimize, ıgalhiflîar 
olarak bizlere, partiler olarak hepimize dü
şen 'büyük ıgörevleri hatırlatmak bakımından 
dokunmak isterim : OECİD nin yayınladığı 
yıllık raporlar vardır. Türk ekonomisinin çok 
objetkif tahlillerini ihtiva eden bu raporlar
da nüfus artışına göre Türkiye'nin her yıl ta
rım alanındaki nüfus sıkışıklığını daha da ar-
tırm'ak istemiyorsa, her yıl 400 O00 yeni insana 
iş yaratması lıâzımgeldiği söylenmektedir. Ta
rım dışı ada 400 000 kişiye iş... Arkadaşlar, 
plân öncesi döneminde, 195'3 ten almıyorum, 
19Ö0 den almıştır bu istatistik rakamı, 
19*50 - 1960 yıllarında tarım dışı istihdam 
artış yılda ortalama yüzbindir. Gerekli olan 
artış 'hız', tarım dışı istihdamda ıgerekli ar
tış hızı % 14 tür. Gizli işsizliği artrmamak 
veya açık işsizliği artırmamak için % 14 ol-
iması lâzım'gtelen istihdam -artışı, .10 yılın va
satisi olarak, bu yalbancı milletlerarası objek
tif müessesenin tahliline göre, '% 5,3 te kal
mıştır. % 14, !bir d ]% '5,!3... 

Arkadaşlar, bu dâvayı buıgün nasıl çözece-
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giz, yarın nasıl çökeceğiz ? Bu Sayın Hükü
met bu hususta ne düşünüyor? (Bundan sonra 
gelecek iktidarlara düşen vazifeler nelerdir? 
Bu Hükümetin (bu konuda alacağı ciddî ted-
ıbirleri desteklemek için muhalefet partisi 
olarak bana düşen yapıcı muihalefet görevi 
nedir? Gelin hep 'beraber 'bunu konuşalım. 
Yoksa rakamları şurasından 'burasından işimize 
geldiği .gibi olarak, bir gün plânsız döne
min tenkidini, bir (gün plânsız dönem daıha iyi 
idi gibi tefsire ımüsaidolabile'cek - bunun kas
tedildiğini sanıyorum - (beyanları yapmıyalım. 

Aziz arkadaşlarını, Bayın Alican'ın yerin
ilen söz istediklerini görüyorum. Çok müte
şekkirini. Bu teşekkürün, nihayet Hükümet 
Programı ve gelecek icraat üzerinde konuş
maya imkân bulacağımız içindir. Zannediyorum 
ki, bu konuşma ile hiç. değilse bundan son
rası için de değerli ve aydınlatıcı mütalâalar 
dinlememiz mümkün olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, /gerkeç olan şudur ki, 
bir memleketin kalkınması yalnız yatırımla olur. 
Sayın Demirel'in, bundan bir süre evvel bir 
açık oturumda yaptığı konuşmayı bir yerde 
okudum, sıhhat derecesini bilmemekle 'beraber 
bir nokta hoşuma gitti, «öyle silhirll söz
lerle edebiyatla kalkınma olmıya>eağmı teslim 
etmiş bir görüş içinde diyordu ki, «kalkınma 
yatırımla olur, yatırım da tasarrufla olur.» 

Arkadaşlarım, bu iktisat ilminin bir numa
ralı müfea rifesidir. Kalkınma yatırımla müm
kündür. Yatırım yapabilmek için gayri-
safi millî hâsılanın 'belli 'bir yüzdesini, tüketmek
ten vaz'geçip, 'bunu yatırıma ayırmak lâzımdır. 

Şimdi Türkiye'de yatırıma ayrılabilmiş olan 
nisbetlerhı geçmiş yıllarda ne olduğu belli. 
% 12 olmuş, 13 olmuş, 13,5 olmuş. Yılına göre 
değişmekle beraber bu civarlarda kalmış. 1962 
yılından itibaren girdiğimiz dönemde gayrisafi 
millî hâsıladan yatırıma ayırdığımız kısmı, kal-
ıkınmaya ayırdığımız kısmı '% 16,5 a, yıllar geç
tikçe % 19,6 ya doğru çıkarmak için hedefler 
tesbit etmişiz. Ve Yüce Parlâmento da bunu 
kabul etmiştir. Hattâ ikinci plân döneminde bu
nun da yeter* olmıyaeağı, sermaye hâsıla nisbe-
tinin düşmesi sebebiyle, aynı sonuca varmak 
için daha fazla yatırım gerekeceği ve yatırıma 
ayrılan hissenin asgari % 21 olması icabedeee-
eeği de yine plân hedefleri arasında yer almış
tır. 
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Sayın arkadaşlarını, İm tasarruf nasıl ola

cak? Bir Hükümet bunu söylemedikçe kalkın
ma sözü lâfta kalır. Yüzde 13 ten, 14 ten, 15 ten, 
16 dan % 20 ye doğru, % 21 e doğru yatırıma 
ayrılacak tasarrufların nisbetlerini yükseltme-
dikçe kalkınnua denen şey olamaz. Olmıyacağı-
nı, iktisadın yanından geçmiş olan herkes bilir. 
O halde ciddî olarak, iktidarların söylemesi lâ-
zımgelen şey; bu konuda ne yapmayı düşünmek
tedirler? Türkiye'de gönüllü tasarrufların bir 
hududu vardır. Bu gönüllü tasarrufları teşvik 
etmek mümkündür. Ama ne ölçüde bunu gö
nüllü tasarrufla yapmayı düşünüyorlar, ne ölçü
de cebri tasarruf adını verdiğimiz, vergi yoliy-
le yapmayı düşünüyorlar1? Yüzde kaçı öyle, yüz
de kaçı böyle ? Ve gönüllü tasarrufların mikta
rını nereye çıkaracaklarını umuyorlar, vergi 
miktarlarını nereye çıkaracaklarını umuyorlar? 

Eldeki plân hedeflerinde samimî olarak muta
bık mıyız, değil miyiz? Çaremiz yoik, vaktimiz 
yok, tatbik edeceğiz değil, gerçekten mutabık mı
yız? 'Mutabık değilsek bütçeyle (birlikte pekâlâ 
finansman hedeflerini değiştiren vergi kanun
ları da gelebilir ve konuşulabilir. Ama yüreği
mize sindirmemiz lâzımdır ki, Türkiye'de plâ
nın başarısı tasarrufa bağlıdır. Türkiye'de gö
nüllü tasarruflarla bu yüksek nisbetlere varmak 
imkânı yoktur. Bunun bir kısmının mutlaka 
Devletin sağladığı tasarruflarla olması lâzım
dır. Hiçbir geri kalmış memleketin başka türlü 
kalkınması, akıldan dahi geçmemiştir arkadaş
larım. 

Burada müşahhas bir sual sormak isterim; 
Hükümetin karşısına gelecek sarih bir sorudur. 
Bugün Meclis komisyonlarında olan bir Emlâk 
Vergisi tasarısı var lir. Bu Emlâk Vergisi tasa-
rısiyle nisbeten daha gelirli olan emlâk sahiple
rinden alınacak vergilerle memleketin süratle 
himmete muhtaç, bulunan zümrelerine, bölgele
rine hizmet götürebilmek için bir varidat artışı 
beklenmektedir. Bu Emlâık Vergisi tasarısı ko
nusunda Hükümetin sarih görüşü nedir? Karşı
sında mıdırlar, mutabık mıdırlar'? 

Sayın arkadaşlarım, vergi konusundan ay
rılmadan evvel bir konuda daha memleketin vu
zuha kavuşması lâzımgeldiğini arz etmek iste
rim. 

Çok değerli Bakan arkadaşlarmıuzdan Sayın 
General Zekâi Dorman bu kürsüde paıtisi adı
na yaptığı bütçe tenkidinde aynen şöyle buyur-
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muşlardı: Yüksek gelirli 'kazanç erbabında ver
gi kaçakçılığı yaygın bir haldedir. Hükümet 
bu sayın arkadaşımızın, şimdiki Sayın Balkanı
mızın görüşüne katılıyor mu? Katılıyorsa; ver
gi ziyamı önlemenin tedbiri nedir? Dün de bu 
sorulmuştu ama henüz cevap alamadık, dikkat 
buyurunuz, her şeyden bahsedildi, memleketin 
gerçek dâvaları ile ilgili olan bu soruların ce
vabını sarih olaralk ala/madılk. 

Hükümet vergi ziyamı önlemek için, servet 
beyanının devamına taraftar mıdır? (C. H. P. 
sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) vergi mü
kelleflerinin ödediği vergilerin açıklanması usu
lüne taraftar mıdır? Hiçbir kazanç gösterme
dikleri halde, gösterdikleri kazancın yüz misli 
ötesinde sarfiyatta bulunan vatandaşlariımızm 
vergi ziyamı önlemek için ihdas edilen gider 
beyanı usulüne taraftar mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda ka
nunlar çıkmış olmakla beraber, yine Sayııi 
Gürsan arkadaşımızın, bir beyanını, Maliye Ba
kanı durumunda oldukları için, okumak zo
rundayım. Sayın Gürsan bu konularda aynen 
şöyle demişlerdir; 

«Vergi mükelleflerinin ilânı, servet beyanı, 
zirai kazançlarda maktu vergi usulü gibi sakat 
ve sakîm usuller...» ibaresi matbu ve zabıtlar
da vardır, konuşmalarında vardır. Şu halde 
bir taraftan vergi kaçakçılığı olduğu ifade edi
liyor, bir taraftan bunu önlemek için bir ikti
dar tedbirler getirmiş, bu tedbirlerin son de
recede faydalı olduğu yine elimde bulunan 1964 
yılma ait OECD nin, Avrupa İktisadi İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilâtının, raporunda tafsilâtiy-
le belirtilmiştir. Deniyor ki, Türkiye'de bir 
vergi ziyaı vardır, vergi adaletsizliği başlıca 
bundan doğmaktadır. Bunu önlemek hususun
da son hükümetlerin aldıkları faydalı tedbirler 
olmuştur. Servet beyanının faydaları görül
mektedir. (Müdahaleler) Müsaade buyurun, 
ben konuşuyorum. Servet beyanının faydaları 
vardır, denmiştir. Vergi mükelleflerinin ilâ
nının büyük faydalar sağlıyacağı belli olmuş
tur, tarzında müspet ifadeler vardır. Bu ifa
deler karşısında, Konsorsiyumun da katıldığı, 
OECD nin de katıldığı bu müspet ifadeler kar
şısında, bu tedbirleri hâlâ sakat ve sakîm te
lâkki ederek kaldırılmak tasavvurunda mıdır
lar, yoksa vergi kaçakçılığını önlemek için 
bulunan İm usulleri devam ettireceğiz va'diyle, 
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hizmet bekliyen vatandaşa bir ferahlık sağlıya-
caklar mıdır? 

Sayın arkadaşlarım, burada bir sevindirici 
noktayı da ii'ade etmeye mecburum: Dün Sa
yın Uenel .Başkanımız, Atatürk ilkelerini, 27 
Mayıs meşru temelini esas aldığı için, Hükü
meti tebrik etmişti. Partileri adına yaptıkları 
konuşmalarda birçok iktidar hatipleri de bu 
konulara dokundular. Bilhassa, Y. T. P. Mec
lis Cfrupu adına Sayın liaif Aybar'ın, Türkiye'
nin kalkınmasının, lâik, devrimci, sosyal adalet
çi, reformcu, 2/ Mayıs temeline ve Atatürk il
kelerine bağlı bir zihniyetle başarılabileceğine 
işaret etmiş olmasını çok sevindirici ve yarmki 
parti çalışmalarında mücadeleleri veya rekabet
leri son derece yumuşatıcı bir samimî beyan 
olarak sevinçle karşılıyoruz. Değerli arkadaşı
mızın bu sözleri yürekten söylediğine, kendisi
ni yakından tanıdığımız için, inanıyor ve bun
dan muhafelet olarak haz ve huzur duyuyoruz. 
Dileğimiz, Aybar arkadaşımızın bu sözlerinin 
bu Parlâmentoda bütün arkadaşlarımız tara
fından, derece farkı olmaksızın, benimsenme
si, sosyal adaletçi, reformcu, 27 Mayısçı ve 
Atatürkçü olmanın, yurt kalkınmasına hizme
tin yolu olduğunun gün geçtikçe çok daha iyi 
anlaşılmasıdır. Bu konular da her yönden ge
lecek karşılıklı haksız ithamlara son vermek 
ve münakaşaları ekonomik ve sosyal konular 
üzerinde toplıyarak yarınlara daha iyi hizmet 
etmek bundan sonraki hedefimiz olmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Bölükbaşı da bu 
arada aşırı soldan, komünizmi anlamak gerek
tiğini ve komünizmle mücadelede başlıca silâ
hın, sosyal adalet ve sosyal güvenlik tedbirleri 
olduğunu belirtti. İnsan haklar:nı reddeden, 
her vatandaşı Devlet ve parti emrinde boğaz 
tokluğuna köle yapan, bir sözde madde cenne
ti uğrunda, başta insan haysiyeti olmak üzere, 
bütün mânevi değerleri, bütün hürriyetleri 
ayaklar altma alan komünizmin azimle karşı
sındayız ve daima karşısında olacağız! (Orta
dan bravo sesleri alkışlar) Biz inanıyoruz ki, 
sefaletin, yokluğun, adaletsizliklerin ortadan 
kalkması için, hürriyetlerin de birlikte ortadan 
kalkması şart değildir. Bu hedeflere demokra
si içerisinde ulaşmamız mümkündür, demokra
si içerisinde daha kolay ulaşmamız mümkün
dür. Demokratik rejim içinde hem sosyal ada
letin, hem sosyal refah devletinin gerçekleşe-
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bileceğine kaaniiz, bu noktaya kadar da hep 
beraberiz. Ancak, bu hedeflere plânla ve 
Devletin geniş iktisadi çabas!yle ulaşılacağı hu
susunda ne ölçüde beraber olduğumuzu biraz
dan incelemek mecburiyeti vardır. Demokrasi 
içerisinde varacağız, fakat buna demokratik 
plânlama tekniği içinde varmanın mümkün ol
duğuna inanan bir partiyiz. Bu konuda anla
şılmaktadır ki, plân anlayışımızda bâzı ayrı
lıklar vardır ve bunların isabetle tahlili zaruri 
hale gelmiştir. 

i Yalnız bu bahse geçmeden evvel, Sayın Bö-
lükbaşı'nm memlekette teşkilâtlı bir aşırı sağ 
tehlikesi bulunmadığı yolundaki görüşüne kı
saca değinmek isterim. Eğer arkadaşımız şu
nu kasdetınişlcrse kendileriyle beraberim. Ve 
lütfen dikkatle dinleyin, konuşmayı birbirimi
ze söylemediğimiz sözleri izafe etmeden bir cid
dî seviyede yürütmeye çalışalım, karşılıklı. 
Bundan huzuv duyarız. (Ortadan alkışlar) 

Sayın arkadaşımın bu sözleri şu mânada 
söylediğini farz ederrek bunda da beraberim: 
«Türkiye'de aşırı sağ hiçbir zaman muvaffak 
olamıyasakfrr. Türkiye'yi Ortaçağa götürecek 
olan bir teşkilât hiçbir zaman bu memlekette 
yerleşmiş olan Atatürk devrimlerini yıkmaya 
muvaffak olamıyaeakfr'r.»' mânasında sey^miş-
lersc bu noktada yüzde yüz beraberim. (Orta
dan «bravo» sesleri, alkışlar) Ve burada muta
bakatlarını oturdukları yorden samimiyetle bo
yan buyurdukları için, Sayn Bölükbaşı'ya te
şekkür ediyorum. Bu noktada da bir mesele 
kalmadığını ifade ediyorum. 

Bu mânada okluğu takdirde kendileriyle be
raberiz. Çünkü Türkiye'de hakikaten aşırı 
sağın hiçbir zaman ilerici, Atatürkçü kuvvetler 
karşısında muvaffak o l m a s ı n mümkün olma
dığı konusunda arkadaşı m1 zdan başka türlü 
düşünmemiz mümkün değildir. 

Şimdi arkadaşlarım, bir noktaya dönüyo
rum. Komünizm karşısında... 

KEMAL BAftCTOĞLU (Maraş) — Aşırı sağ 
hakkındaki mütablalarmız nedir? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — ifade 
ettim, yer ha^İc yeni geldiniz, dinlemediniz. 
Ne yapayım s'zin için bir daha nutkuma başlı-
yamam, zabıtlara bakaramız. 

A'riz arkadaşlarım, demokratik rejimin bir 
şeklî iniş ve çıkıştan ibaret olmadığını, bir Hü-
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kümetin iktidardan düşmesi ve bir başka Hü
kümetin gelmesinden ibaret olmadığım, demok
ratik rejimde fikirlerin iktidara gelmesi, fikir
lerin iktidardan gitmesi, bâzı iktisadi ve sosyal 
konularda sarih alternatiflerin karşılaşması ve 
bunlardan birisinin ötekine tercih olunması şek
linde anlaşılması gerektiğinde zannederim itti
fak ederiz, işte bu noktada plân konusuna ve 
plânlı kalkınma konusuna biraz dokunmak lâ
zımdır. 

Aziz arkadaşlarım; Hükümet programın
da, hemen ve şimdi artık bütün beyanlarda gör
düğümüz gibi, plânsız kalkınma olmıyacağı, 
plânın zaruri olduğu, plânlı kalkınmaya inanıl
dığı ifade edilmektedir. Çok şükür «plân» ke-
limcshvn dahi karsısında bâzı münferit politi
kacıların konuştuğu devir geçmiş ve esasen par
tilerin başından beri benimsediği temel plân 
fikrinde daha bariz bir ittifak hâs 1 olmuştur. 
Ancak plân ve plânlı kalkınma sözüne genel 
olarak bağlılık büyük bir mâna ifade etmez ar
kadaşlarım. Mesele kelimelerde değildir, muh
tevadadır. Dudaktan çıkan sözlerde değildir, 
kafalarda ve yürcklerdeki plân anlayışı ve 
inancındadır. 

Arkadaşlarım, ortada bir plân vardır. Bu 
palanın stratejisi, temel hedefleri, C. II. P. -
A. P. koalisyonu zamanmda müştereken ve bü
tün bakanların imzasiyle ilân edilmiştir. Daha 
ön°e Millî Birlik Hükümeti zamanmda da ilân 
edilen plân hedefleri ve stratejisin:*!! t'pafrp 
avnıdT. Bu sırada şimdiki Maliye Bakanımız 
Yüksek Plânlama Kurulu üyesi de bulunuyor
lar idi. Daha sonra bu plânın muhtevası uzun 
boylu konuşuldu. Yüksek Plânlama Kurulun
dan ve Bakanlar Kurulundan gnçti. Bu plânı 
bira", evvel arz ettiğim triM, komisyon huzurun
da ve Senatoda dirayetle savunanların basanda 
Hükümet üyesi olarak Sayın Alican bulundular. 

Şimdi, Sayın Gürsan'ın bütçe konuşmasın
dan bir pasajı, Hükümet üyesi oldukları için. 
yine özür diliyerek ve Hükümetin bu noktada gö
rüşü nedir, bunu anlamak çabası içerisinde arz 
etmeye mecburum. i 

Sayın Gürsan, şimdiki Maliye Bakanımız, 
diyorlar ki; «Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
ele alman konular memleket şartlarının ve ger
çeklerinin gerektirdiği nitelikte işlenememiş ve 
genel olarak hatalı neticelere varılmıştır, plâ
nın tavsiyelerinde nazari kalınmıştır. Şu hal-
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de tek çare gerçeklere aykırılığı sakıt olmuş olan 
bu plânın esaslı bir revizyona tabi tutulması
dır.» Sayın arkadaşlarım, plânla ilgili, en önem
li bakanlığın başında bulunan arkadaşımın bu 
sözleri Meclis zabtında bulunurken, Hükkmet 
programında mücerret plân fikrine ve plânlı 
kalkınmaya inanıyoruz, demekle plân konu
sunla tam anlaşmaya vardığımızı ifade etme
nin imkânsız olduğu meydandadır. (Ortadan 
bravo sesleri) 

O halde, sayın arkadaşlarımızın bu plânı 
hangi konuda ıslâh etmeyi düşündüklerini sor
mak hakkımızdır. Beş Yıllık, Plân hakkında ev
velâ Sayın Başbakan bu görüşe katılmakta mı
dır? Yani plânın nazari olduğu, hatalı olduğu 
ve mutlaka esaslı bir revizyona tabi tutulması 
lâzım geldiği görüşünde Hükümet mutabık mı
dır? Sayın Başbakan Ibu görüşte midir? 

ikinci, revizyona ihtiyaç varsa, bu revizyon 
hangi istikâmetlerde düşünülmektedir? Arka
daşlar bunda da vuzuha ihtiyaç vardır. Umu
mi sözlerle, «Islâh edeceğiz, gelince zamanı ya
parız» veya «Bütçede konuşuruz» veya revizyon 
«Projemizi getirdiğim zaman konuşuruz,» gibi 
sözler ciddî bir Hükümet müzakeresinin icabı 
olamaz. Şüphesiz teferruatlı tedbirler bilâha-
ra gelir. Ama ana hatları ile bir plânın hata
sından ve revizyon ihtiyacından bahsedildiği za
man, şu ana konularda bir seçme yapmak lâ
zımdır. 

Plânda bir hedef vardır: % 7 kalkınma hızı. 
Bunda hedef olarak mutabık mıyız, değil mi
yiz? Bu % 7 kalkınma hızının belli bir miktar
da finansman gerektirdiği ilmen hesabedildi-
ğine göre bu finansman miktarında mutabık mı
dırlar? Bu finanfmrn-n yekûnunda mutabık ise
ler, bunun ne kadarını özel müteşebbislerin ken
di niyetleriyle yapacaklarına, ne kadarını Dev
letin yapacağına inanmaktadırlar? Plânda bu 
konuda tahminler vardır, bu tahminlerden han
gi noktada ayrılmaktadırlar, yatırımların ne 
kadarını Devletten alıp özel sektöre vermek ve
ya aksine, dua ederiz böyle olsun, özel sektör
den alıp Devlete vermek fikrindedirler? Olur 
ya belki de, ş'mdi arz edeceğim, daha da yatı
rım hızını artıracak bir yola gidebilirler. 

Arkadaşlarım, tarım konusunda, inşaat ko
nusunda, sanayi konusunda yatırım nisbetleri 
vardır. Acaba, plânm bu dağılışında mı hata 

.' bulmaktadırlar? Yani tarıma daha az önem 
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verin ek ve inşaata hız vermek veya sanayie 
daha az önem vermek ve tarıma hız vermek 
gibi bir ön tercihleri veya 'görüşleri mi vardır? 
Bunları söylediklerine göre program hakkında, 
plân hakkında bir görüşleri mi vardır? Bir 
görüş koymuş olabilirler. O zaman teferruatı 
bilâhara konuşabiliriz. Ama hangi noktada ay
rılıyoruz.? Bu noktaların .hepsinde beraberiz. 
Tamamen tenkidleri kendi kendine mi empoze1 edi
yor.? O zaman zannetmem ki, vergi kanunla
rında ciddî ve ameli tedbirlerle ve tadille gele
bilsinler. 

Arkadaşlarım, bu özel sektör ve Devlet sek
törü konusu açılmış iken bir noktayı daha arz 
etmek isteirm. Ve yine programdaki bir konu
nun. vuzuha kavuşmasını rica etmek isterim. 

Programda Devlet sektörünün katılacağı sa
halar tesbit edilirken «özel yatırımları tered
düt ve endişe dışında tutmak yolunda titiz 
ve itina ve dikkat gösterilecek» deniyor. 

Aziz arkadaşlarım, biz de karma ekonomiye 
inanan bir partiyiz. Türkiye'de çok büyük öne
mi olan, Devlet yatırımlarının, yanında özel sek
töründe kalkınma gayretlerine katılmasında fay
da mütalâa ettiğimizi ifade etmişizdir. Ancak, 
iktisadi bakanlıkları sinesine almış bulunan bir 

• iktidar partisinin programında şu sözleri gö
rünce endişeye düşmemek mümkün değildir. 
Bahsettiğim partinin programında deniyor ki, 
«Devletçilik şahsi teşebbüsün bittiği yerde baş
lar, ancak, zaruret halinde tatbik edilir.» 

Sayın arkadaşlarım, bu ifadelerden ne anla
mak lâzım geldiğini Sayın Başbakan veya so
rumlu bir Hükümet azasının ağzından işitmek 
isteriz. (Soldan gürültüler) 

Misal arz ediyorum arkadaşlar, bu işler mi-
salsiz ve rakamsız konuşulamaz. Bugün özel 
sektörün Türkiye'de çok muvaffak olduğu hattâ 
açıkça söylemek lâzımıdır ki, Devletten daha 
iyi muvaffak olduğu bir alan vardır:. Tekstil 
alanı. Şimdi tekstil alanında özel sektör muvaf
fak olduğuna göre Devlet Ibu sektörden çekilme
li midir? 

AHMET B İLCİN (Kırşehir) — Çekilmeli
dir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu
nu siz söylüyorsunuz. Fakat bendeniz hep Sar 
yııı Bölükbaşı'nm veya arkadaşının fikrinden 
çok Sayın Hükümetin fikrini bekliyorum. Bu 
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da hakkım. (Orta sıralardan gülüşmeler) Yani 
«Çekilmelidir» sözünü Ahmet Bilgin arkadaşı
mın söylemesi kâfi gelmiyor. Hkkümet ne düşü
nüyor? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti 
muhafaza ediniz. 

O. II. P. (1RUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOÖLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım bu 
tekstil alanındaki, Devlet fabrikaları özel şa
hıslara devrolunmalı mıdır Programın bu söz
lerinden bunu mu anlıyoruz? Veya bu alanda, 
devir istemiyoruz, ama statükoyu olduğu gibi 
•muhafaza edeceğiz, bundan sonra Devlet bu 
alanda yatırım yapnııyacaktır, demek mi isti
yorlar? Meselâ bu alanda bundan sonra Dev
let yatırım yapamayacaktır diyorlarsa, plânda 
ve programda yer alan ve Devlet tarafından 
inşa edilmesi öngörülen Karaman, Adıyaman 
ve Nevşehir tekstil fabrikalarının Devlet ta
rafından inşasına tekstil alanında dâhi devam 
edecekler midir? (O. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) bunu beyan etmelerini istirham 
ediyorum. 

Arkadaşlarım, mazur görsünler, devletçilik 
- özel sektör sözlerini tekerlemelerle aydınlatma
mız mümkün, değildir. Sarih misallerle sektör 
sektör konuşarak çözmemiz lâzımdır. 

SOLDAN BÎR MİLLETVEKİLİ — Cevabı
nı alacaksın. 

O. H. P. MECLİS (İKUPTT ADİNA TUR
HAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Tabiî talbiî, 
eminim, cevap alacağız ve müteşekkir olacağız. 
Sayın arkadaşım emin olsunlar, bu sarih ce
vapları almak için zaten konuşuyoruz. Fikir
ler tebellür etsin. 

Türkiye'de devletçilik, Cumhuriyet Halk 
Partisinin programında yer alan devletçilik, 
Atatürk'ün belirttiği gibi, hir doğmadan, azim
li bir nazariyeden gelmemektedir. Bizim devlet
çiliğim dogmatik bir devletçilik değildir. Bi
zim. devletçiliğimiz Atatürk'ün kendi ifadele
ri ile «Yurt gerçeklerinin ilham ettiği bir dev
letçilik» tir. Sadece yurdun şartlarının zorunlu 
kıldığı bir devletçiliktir. Bu konuda Hükümetin 
sarih görüşü nedir? Batılı ölçülerle ve Sayın 
Bölükbaşı'nm haklı olarak söyledikleri gibi, 
niyetleri değil, tedbirleri söyliyerek devletçi
lik ve özel sektör konusunda ne düşündükleri
ni ifade etmelerini rica ediyorum. 
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Bu konudaki merakımızı haklı olarak artıran 

bir husus daha arkadaşlarım. O husus da şu
dur, önemle dikkatinize arz ederim: 

Bugün Hükümette pek mümtaz bir yer işgal 
eden ve kendisiyle ıberaber Bütçe Komisyonun
da çalışmak fırsatını bulduğum, değerini ve sa
mimiyetini birçok defalar çok yakından "mü
şahede etmek ve haddim olmıyarak, takdir et
mek imkânını Ibulduğum bir Bakan arkadaşımız, 
yine partisi adına yaptığı konuşmasında; Melen'-
in getirdiği ve uğradığı akibetlc artık Ana
yasa tarihimize geçen bütçeye kırmızı oy ver
meye müncer olan bütçe tenkidinde aynen şu 
sözleri söylüyorlardı: 

«Devletin ve milletin emniyeti, selâmeti ve 
"kazancı için temel sanayiin, ıbu arada demir - çe
lik tesisleriyle, petrol kuyuları ve işletmelerinin 
kamulaştırılmasına taraftarız. («Kim söylüyor?» 
sesleri) şimdi halen Hükümette bulunan bu 
Bakan arkadaşımız, trfan Baran arkadaşımız, 
şüphesiz bir Koalisyon (bâzı fikirler arasında bir 
kopmromi olduğuna göre, bu fikirlerini savun
mak imkânına kavuşamıyabilir, bunu da anla
rım. Arkadaşlarım, ben demiyorum ki, bir kana
dı tekstilde dahi yatırımı çok görüyor, bir baş
ka arkadaşım yine, bütçe tenkidinde birisi teks
tile dahi çatarken öteki şu konuda şöyle söylü
yor, ben demiyorum ki, bunlar olarak Hükümet 
kurulamaz. Kurulur arkadaşlar, kurmuşlardır. 
Yalnız bu bir anlaşma ile kurulur ve bu anlaş
manın belli olması lâzımdır. Bu itibarla sorum
lu Hükümet Başkanının ağzından şimdi oy ver
mek için öğrenmek istediğimiz nokta, vatanda
şın bilmesi için öğrenmek istediğimiz nokta su
ndur : 

Muhalefet partisi içindeki en devletçi gö
rüşlerden farklı olmıyan yukarıdaki görüşler, 
kalkınmada yerli ve yabancı özel teşebbüsü 
•önplânda tutup, Devleti ancak ikinci, üçüncü 
plânda tutan görüşlerle yanyana geldikleri 
.zaman hangisi tercih olunmuştur? Hükümetin 
ortak görüşü nedir? Petrol konusunda olsun, 
çelik sanayiinde olsun, madenler konusunda 
olsun, sarih olarak beyanda bulunmalarını is
tirham ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bir başka noktada; batılı 
bir Hükümet programını münakaşa yapacak 
isek, vuzuha, kavuşmak mecburiyetindeyiz. Çün
kü en önemli konulardan biri devlet harcama-
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lan ve devlet harcamaları konusunda, yine bu-. 
gün Hükümette bulunan sayın bir arkadaşımız, 
bu devlet harcamalarının millî hâsıladaki artış
lardan çok daha hızlı arttığını, devlet harcama
larının mutlaka kısılması lâzım geldiğini vakti
nizi almak için okumayacağım uzun listeler ha
linde ifade etmişlerdi. Şimdi bu devlet harcama
larını kısmak fikri devam etmekte midir? Dev
let harcamalarının kısılması fikrinde iseler bunu 
nasıl ve nereden kısacaklar; cari masraflar
dan mı, yatırım masraflarından mı, ve hangi 
ölçülerde, hangi yüzdelerde kısmayı düşünmek
tedirler? Bunun izahında fayda, vardır. 

Sayın arkadaşlarım, yine Hükümet progra
mında yer alan önemli bir konu; toplu sözleş
me, grev, işçi hakları, işçi ve iş veren münase-
betleriyle ilgili konudur. Bu konuda bu günkü 
Bakan arkadaşlarımızdan Sayın Dorman'm Par
tisi adına yaptığı konuşmada söylediği bâzı söz
ler hatınnızdadır. Sayın Dorman «Bu gün 
toplu sözleşme anlaşmaları yapılmaktadır. Bun
larda bâzı sektörler ve bâzı federasyonlar da 
büyük faydalar temin edilmiştir, bâzılarında 
daha azı temin edilmiştir. Fakat ikinci dönem 
geldiği zaman yeni sözleşmeler yapılırken, ne
lerden ve hangi noktada en fazla hak elde edil
mişse, diğerlerinin de bunu talebetmelerd tabiî
dir^. diyerek bâzı endişeler izhar etmişlerdi. 
Şimdi bu endişelere Hükümet katılmakta mıdır, 
yoksa sigortalı işçi ücretlerindeki artış rakam
larının gösterdiği gibi, Türkiye'de nihayet son 
yıllarda önemli bir hamle yapmış olan işçi üc
retlerindeki bu artışı sosyal adaletin bir icabı 
olarak tabiî karşılamakta mıdırlar, endişesiz mi 
karşılamaktadırlar? Bunu bilmekte fayda var
dır. Tabiî «böyle bir endişemiz yoktur» derlerse. 
yurt hesabına memnun oluruz. 

Sayın arkadaşlarım, bu arada fş Kanunu 
hükümlerini tek işçiye kadar teşmil eden tş Ka
nunu eldedir. Tarım iş alanında işçilerimize 
haklar sağlıyacak olan ve son yıllarda büyük 
Ihamle yapmış olan sosyal mevzuuatımızı tamam-
lıyacak olan bir tasarı yine eldedir, tşçi ve iş
veren münasebetlerinde ahengi sağlıyacağız, 
gibi iyi niyet temennileri ötesinde -yine tetbifle 
gelelim- acaba Sayın Hükümet bu kanunların 
bir an evvel çıkması hususunda yardımcı olacak 
mıdır? Grupum adına bir taahhütde bulunuyo
rum; kendileri bu kanunları takibederlerse Hü
kümetin bu konudaki başarısına âzami yardım-
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cı olmayı, yapıcı muhalefetin vazife i sayaca
ğız. (Ortadan bravo şevleri, al'ış'ar.) 

îş Kamımı ve Tarım îş K ı r ı m çkma%d^. 
Sayın arkadaşlırmi; yine d'in bu kü s'ide 

köylü, es .̂af, işçi, küçük memur pır tVidz d'ye 
Ibâzı beyanlırda bul nuFu. Say n ar1-ad şiarım, 
bütün bunlar, bey ar lar öte: i.ide yi e tetblr ko
nusudur. 

Şimdi size bir kaç m V l arz ettikle ı s^nr% 
sırf avdmlatmak için soracağım s o k a r d a ve 
yine TTükümet programı Te ilgi1 i k^nulard"» bâzı 
rakamlar arz ettikten ronm, bir kaç noktanın 
ışığa kavrşturul masını is'irîıam edeceğim. 

Sigortalı işçi'ücretleri 1961 de günde ortalama 
olarak 15 lira 59 kuruş iken, 1964 Eylülünde 19 
lira 41 kuruşa yükselmiştir. Artış oranı % 24,5 
tur. Geçinme endekslerinde aynı süre içinde vu-
kubulan % 7,6 artış düşülürse, reel olarak bu sü
re içinde, Türkiye'de sigortalı işçi ücretlerinin 
16,9 bir artış göstermiş olduğu meydana çıkar. 
îşçi arkadaşlarımızın gelir vergilerinde de bir in
dirmenin sağlanmış olduğunu hep bilmekteyiz. Bu 
artışın devamını, biz sosyal adaletin icabı olarak 
görmekteyiz. Acaba bu konuda Hükümetin sarih 
düşüncesi nedir? 

Sayın arkadaşlarım, zirai müstahsil ve köylü 
konusunda yine son yıllarda, asla inhisarcılığını 
yapmaksızın arz ediyorum, bunda beraber bulun
duğumuz partilerin beraber bulunduğumuz 
süre içinde elbette şeref payları vardır, 
ama, başlıca sorumluluğunu taşıdığımız bir devre
dir, bir kısım sorumluluğunu C. H. P. nin bağım
sızlarla taşıdığı bir devredir. Bu devrede pancar 
fiyatları artırılmıştır, buğday fiyatları zam gör
müştür, fındık mahsulü korunmuştur, tütün fiyat
ları tüccar himayesi yerine müstahsil himayesi 
metoduyla değerlendirilmiştir. (Ortadan bravo 
sesleri, alkışlar) Şimdi arkadaşlarım, bütün bu ko
nularda sarih tercihler yapmak zorunluğu vardır. 
«Biz müstahsıldan yanayız.» demek kâfi değildir. 
Biz müstahsilin alın terinin hakkını sağlamak için 
şu tedbirleri uygulıyacağız, tütün müstahsilini 
tüccarın eline bırakmamak için tüccarın kârını 
artırıp müstahsili bankaya muhtacetmemek için 
veya tefecilere muhtacetmemek için şu sarih ted
birleri alacağız, buğdayda şunu yapacağız, pan
carda bunu yapacağız, çeltikte şunu yapacağız, 
fındıkta bunu yapacağız, diyebilmek lâzımdır 
arkadaşlarım. 
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Şimdi, zirai krediler konusunda 1961 sonunda 

1 682 000 lira iken, 3 yılda 1 146 000 lira daha 
bir artışla, 2 828 000 liraya yükselmiştir. Artış 
oranı % 68 dir. Küçük sanat erbabına, esnaf ve 
sanatkâr teşekküllerine acılan kredilerde, aynı 
kısa süre içinde % 51 net artış göstermiştir. Bir 
Hükümetin veya bir parti sözcüsünün esnaf, köy
lü, işçi diye alışılmış bir formülü tekrarlaması 
yerine, hangi konuda ne tedbir alacağını zirai kre
di konusunda, esnaf için ne yapacağını, müstah
sil için ne yapacağını, yine arz edeyim, tedbir 
halinde söylemesinde fayda vardır. (Soldan, gü
rültüler.) 

î . ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Siz 
programınıza hangilerini aldınız? 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Hiç 
değilse satır başlarını. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sizin 
programınızda bu tedbirler yazılı mıydı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Sayın Feyzioğlu, siz devam buyurun. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) —Vallahi 
programımızda yazılı mıydı bilmiyorum ama biz 
bunları yaptık arkadaşlarım, işçi haklarını da ta
nıdık, zirai mahsuller de himaye gördü, plân da 
yürürlüğe girdi, yapıldı. Dâva bu!.. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, müsaade edin. 
TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Sayın 

arkadaşlarım, şimdi toprak reformu konusunda da 
yine Sayın Hükümetten bir açıklama istirham 
edeceğim. Fakat evvelâ tarihî bir gerçeği arz et
me!: isterim. 

Sayın arkadaşlarım, toprak reformu konusu
nun tâ Millî Birlik Hükümeti zamanından beri 
gelen bir tarihçesi vardır. Hemen arz edeyim ki, 
hiç kimseyi itham etmek niyetinde değilim, asla 
bu millî ve hayati konuyu partiler arası bir po
lemik konusu yapmak arzusunda değilim. Bundan 
zarar göreceğimize kaaniim. Büyük iktisadi, içti
mai dâvaları olan bir memlekette, bu konularda 
ne kadar fikir beraberliği sağlıyabilirsek o kadar 
hızla ilerliyeceğimize inanıyorum. Bu itibarla söy-
liycceğim sözlerin bu açıdan değerlendirilmesini 
istirham ederim. 

Sayın arkadaşlarım, toprak reformu konusu 
Anayasada vardır, toprak reformu konusu plân 
hedefleri ve stratejisinde vardır, plânın metninde 
vardır, Birinci Hükümetin de, ikinci Hükümetin 
de, Üçüncü Hükümetin de programlarında yer al
mıştır. O halde nedir bu işin kaderi? 
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Samimî inancım şudur ki, parlömanter de

mokratik rej:m içinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin MJlet kaderine hâkim olduğu, inan
dığımız demokratik rejim içinde Türkiye'de top
rak reformunu gerçekleştirmenin mümkün oldu
ğunu bu meclis mutlaka ispat etmelidir ve bu
nu ispat edeceğiz ve ispat etmeye mecburuz. 

Şimdi nereden geldik, neden geciktik? Cavit 
O rai arkadaşımız Sayın Alican konuşurken ses
lendiler, dediler ki; «B>, de hazırlamıştık». Doğ
rudur. Sayın Cavit Oral arkadaşımız, . yanılmı
yorsam, Birinci Koalisyon Hükümetinin istifa 
edeceği günlerde veya istifasından sonraki mu
vakkaten işleri yürüttüğümüz devrede - muahe
ze etmek maksadiyle söylemiyorum - fakat kısa 
bir süre iş başında kalmış bir Hükümetti - bir 
tasarı hazırlayıp getirdiler, ve ifade ettiler. Be
ni şahsan da itham ederler; bu ka
nunu mutlaka sevk edelim. Bir sami
miyet örneği ve samimiyetlerinin delili 
olarak ve tarihî gerçeğe sadık kalmak için arz 
ötmek için isterim: «Ben Adanalı'yım (Beni de 
mazur görsün arkadaşım, çok sevdiğim için söylü
yorum) ben bunun çıkmasına taraftarım, bu kc-
nun çıkmalıdır» dediler. Ama ne çare ki, Hükü
met iki gün sonra, üçgün sonra, beş gün sonra 
yeni Hükümete işi devretme durumunda idi. Sa
yın I^men arkadaşım Tarım Bakanı oldular. Sa
yın tzmen arkadaşımın başmdanberi toprak re
formuna taraftar olduğu inancındayım, yanıldı
ğımı sanmıyorum. Kendileri uzun müddet dev
let memuriyetinde bulunmuş ve konulara parti 
açısından değil, devlet açısından bakmanın de
ğerini bilen, bilim açısından, rakamlar açısın
dan, yurt gerçekleri açısından tahlil etmek gü
cüne sahibolan bir arkadaşımız olarak toprak re
formu konusunca azimle çalıştıklarına kaaniim 
ve şahidim. Tasarıyı hazırlamışlardır. Tasarıyı 
hazırlamışlar ve Başbakanlığa sevk etmişlerdir. 
Fakat burada ifade edildiği gibi, «Efendim be
nim kanadıma mensup bir bakan tasarıyı sevk 
etti, ama, siz. çıkarmadınız, Başbakan olarak on
dan sonrası sizin iş'.niz idi. Çıkarınız,» ithamın
da olduğu gibi hâdiseler cereyan etmedi. 

Tarihî gerçek budur, o Hükümette bulun
muş muhtelif portilerden pek değerli arkadaşla
rım vardır, hepsi gerçeklerin şahididirler. Arka- j 
daşlarım, tarihî gerçek, hakiki durum şudur ki, 
bu tasarı Bakanlar Kurulu gündemine uzun sü-
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re alınamamıştır. Bendeniz bunun sebebini sor
muşumdur, hattâ bu tasarının metnini göremedi
ğim için lâtife yollu bu toprak reformu tasarı
sının bir özelliği mi vardır, yüz görümlülüğü mü 
vermek lâzımdır?» bunun metnini görmek için 
şunu neden göremiyorum. Bakan olarak 
ben göremezsem bu meclise nasıl gider, mille
tin karşısına nasıl çıkar demişimdir. Ve anla
şılmıştır 'ki, bu tasarının iktisadi .kurulda ko
nuşulması uygun görülmüştür, iktisadi kurul
da tasarının madde madde konuşulması tatbi
katta yürüyememiştir. Hakikaten günlük işler
le devamlı surette meşgul olan bir kurulda ta
sarının madde madde görüşülmesi prensibine 
de, Bakanlar Kurulunda hu konu konuşulduğu 
zaman, arkadaşlarım çok iyi hatırlarlar, şahsan 
çok uzun ve İsrarlı bir müdahale ile muhalefet 
etmişimdir. Sayın Alican da Ardıçoğlu arkada
şım da, îzmen arkadaşım da, Aybar arkadaşım 
da hatırlarlar. Mesele hakikaten polemik mev
zu değil, müsaade buyurun. (Soldan müdahale
ler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin sayın arka
daşlarım. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA TURHAN 
FEYZÎOĞLU (Devamla) — Şimdi, burada anla
yışlar şüphesiz karşılıklı, samimî idi. Benim ka
naatim oydu ki, bu tasarı da diğer bütün tasarı
ların takibettiği normal mecrayı takibetmelidir. 
Osmanlı Devletindenberi takibedilen usul vardır. 
Başbakanlıkta bir eski adıyla Müdevvenat ve 
Kavanin Umum Müdürlüğü, şimdi Kanunlar Ge-
n^l Müdürlüğü vardır, bu Kanunlar Genel Mü
dürlüğüne bir hakanın hazırladığı metin verilir; 
diğer 'bakanlıklara kayıt mukabilinde dağıtılr-, 
bir müddet tâyin edilir, müstacel hallerde on 
gün, müstacel olmıyan hallerde 30 gün olması 
Hükümetimizce prensip kararına bağlanmış idi, 
bu tasarılar hakkında her 'bakan bu süre zarfın
da müspet menfi mütalâasını söylemeye mecbur
dur, mütalâalar bu süre içinde verilmezse müs
pet mütalâa verilmiş farz olunur ve o bakanın 
muvafakati alınmış sayılır, eğer itirazı var ise, 
yazılı olarak yapılan bu itiraz tasarıyı hazırlı-
yan ilgili bakanlığa bildirilir ve o ilgili bakan
lıkla itiraz eden bakanlık mensupları karşı kar
şıya gelirler, çok zaman küçük noktalarda vu-
kubulan anlaşmazlıkları giderirler, bir iki pren
sip konusunda iki bakan arasında anlaşmazlık 
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devam ederse mesele Bakanlar Kurulu günde- j 
mine sadece bu birkaç normal yoldan çözüleme
miş ihtilaflı maddenin halli için gelir. Prosedür I 
•bu idi. I 

Bunun takibi yolu halinde bir ay zarfında I 
meselenin pürüzlerden ayıklanmış olarak Ba- I 
kanlar Kuruluna, geleceğini ve Meclise sevk I 
edilebileceğini lbu prosedürü uzun uzun anlıya-
rak istirham ettim. I 

Gene samimiyet icabı olarak arz edeyim. 
Y. T. P. kanadına mensup Mehmet Jzmen arka- I 
dağım da benim bu görüşüme katıldılar, Ada
let Partisi ve Y. T. P. sıralarından, «ne ehemmi
yeti var sesleri) Ehemmiyeti var, toprak refor
mu'konuşuluyor arkadaşım. Ama niçin gerçekler 
aydınlanınca sabırsızlık gösteriyorsunuz. Alkışlı
yordunuz «îsmet Paşa mâni oldu deyince», ca
nım. Anlıyalım bakalım niye çıkmadı. Söyliyecc-
ğim. Başbakanın kusura var ise onu da söyliye-
ceğim, muhterem arkadaşlar. Biz kendi genel 
başkanımızı da murakabe ederiz. Ama müsaade 
buyurun. Kendi Hükümetimizi de murakabe ede
riz. i 

Arkadaşımız, Sayın Alican arkadaşımız 
bu görüşün karşısında dediler ki, bu ka- I 
nunım özelliği vardır, son derece de 
önemlidir, bu kanunun behemehal iktisadi 
'kurulda madde madde konuşulması lâzımdır, bir 
kurul önünde konuşulması lâzımdır. Bu görüş, 
ittifaka -yarılamadığı için, öbür görüş üzerinde 
ve ıbir tasarının şevki ittifakı gerektirdiği için, 
aslında sayı hesabiyle diğer görüş çoğunlukta 
da olsa ibunun bir tasarı sevk etmek için yeter 
olmadığı meydanda olduğundan, ister istemez 
iktisadi kurula gitti. Ve iktisadi kuralda, kaç ay 
kaldığını bilemiyorum ama, uzun aylar kaldı, ik
tisadi 'kuruldan yeniden Başbakanlığa şevki ve
ya Sayın yeni Başbakan yardımcısına devri ikti
darın ayrılmasına kadar devanı etti. 

Şimdi burada bir muhasebe yapmıyorum. I 
Ama, «biz tasarıyı sevk ettik, 'Halk Partisi başı I 
bunu konuşturmadı..» Bu değildir hâdise. Ben 
demiyorum ki, siz bunun prensibine muhalifti- I 
niz. Görüşlerini samimiyetle kalbul ediyorum. 
Önemine /binaen uzun uzun konuşulsun. Uzun I 
uzun konuşulmasının sonucu çıkmamak oldu, I 

Şimdi «Üçüncü Hükümet zamanında niye I 
çıkmadı?» dyiorlar arkadaşlarım? Bunun ceva- I 
bmı bu Üçüncü Hükümette bulunmadığım için I 
büyük yetkiyle verecek durumda değilim. Arz 1 
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ediyorum, çünkü aynı derecede -hâdiselerin için
de değilim. Yalnız Grup adına şunu arz ede
yim ki, bu konuda, 'biz grupumuzda kendi Hü
kümetimizi tenkidetmişizdir ve bu tasan bireri 
evvel gelsin diye O. H. P. Grupu kendi Hükü
metinden sual açmıştır? Neden toprak reformu
nun bize nazaran daha fazla taraflısı görünen
ler 13 ay zarfında Hükümet programındaki bu 
metin gelmedi diye bu gayreti göstermediler? 
Eğer beraber çalışsaydık gelirdi. Demek ki bu 
reformun bir an evvel gelmesinde gayret ettik. 

Arkadaşlarım, Alican']ıı tasarının uzun in
celemeyi icabettirdiği konusundaki görüşü de
mek ki, Üçüncü Hükümete de hâkim olmuş. 

Şimdi toprak reformu bugün gelmiştir ar
kadaşlar, mazi tartışmasını bir yana bırakalım. 
Burada toprak reformu konusundaki samimiye
tin mihengi vardır elimizde. Şimdi şu kürsüde 
geçici komisyon konusunda sorulan soruya ce
vaben yine söylenen söz normal komisyonlar
dan geçer. Arkadaşlar, -herkes bilmektedir ki, 
7, hattâ 8 komisyona havale edilmiş olan top
rak reformu tasarısı ber komisyonda, madde 
madde incelenecek olursa, ne bu dönemin ne 
de korkarım gelecek dönemin ömrü bu hayatî 
derecede önemli tasarının çıkmasına yetmiyebi-
lir. O halde geliniz toprak reformunun biran 
evvel çıkması için geçici komisyon teklifini ye
nil ivelim. Sayın Hükümetten - şimdi bırakıyo
rum parti sözcülerini, çünkü ben Hükümetin gö
rüşüyle ilgiliyim - Sayın Hükümetten sarih ri
cam şudur; Toprak Reformu Kanununun bir 
geçici komisyonda incelenmek suretiyle çıkarıl
masının hızlanmasını teklif etmeye kararlı mı
dırlar, niyetli midirler, bu konudaki görüşleri ne
dir? Sarih nokta burasıdır. (O. H. P. sıralarından 
bravo sesleri alkışlar) 

Bir başka nokta; toplum kalkınması konusun
da «developpement communautaire» denilen 
«community developement» denilen ve Sayın Baş
bakanın çok iyi bildikleri gelişmemiş memleket
lerin kalkınmasında halkın gönüllü işbirliği me
totları konusunda plânın görüşleriyle beraber 
midirler, ne yapmayı düşünüyorlar? 

Nüfus plânlaması konusunda Hükümet prog
ramında aynen şöyle denilmektedir: «5 Yıllık Kal
kınma Plânının nüfus politikasiyle ilgili hüküm
lerini memleketin imkân ve şartlarına uygun bir 
şekilde yürütmek için gerekli gayret gösterilecek
tir.» 
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Sayın arkadaşlarım, bu söz umumidir. (Plâ

nın nüfus politikasiyle ilgili olarak yürüteceğiz) 
sözünden, halen Millet Meclisince kabul edilmiş 
olup, Senatoda müzakere edilmekte olan nüfus 
plânlaması ile ilgili kanunu Hükümetin deste'kli-
yeceği mânası çıkıyor mu? Bu kanunda beraber 
midirler, karşı mıdırlar? Bunun beyanına muhta
cız. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, dış poltika konu
sunda 'bir noktanın vuzuha kavuşmasına ihtiyaç 
vardır. Bu konuda bilhassa Sayın Suâd Hayri 
Ürgüplü'nün son zamanlarda gerçekleşen «Coe-
pi&tence» politikası ile ilgili çalışmalarda ön 
plânda vazife görmüş bir değerli arkadaşımız bu
lunmaları ve Sayın Hasan Işık'ın yine son za-

- manlardaki gelişmelerde «bizzat görevli olarak 
vazife almaları sebebiyle eminim ki, çok: rahat
lıkla ve açıklıkla sorularımıza cevap vermeleri 
imkânı olacaktır. 

Evvelâ ıbir noktayı şükranla kaydetmeye mec
buruz. Arkadaşlar, son zamanlarda C. H. P. Hü
kümetinin taki'bettiği yakın komşularımızla daha 
az gergin bir siyasi durum ihdas etmek, «deten-
te» politikasını ve BaFdaki müttefiklerimizin 
dahi uzun zamandan beri gerçekleştirmeye mu
vaffak oldukları birlikte yaşama politikasını ger
çekleştirmek için attığı adımlar, ağır hücumlara 
hattâ bu kürsüye kadar getirilmiş «ağır polemik
lere, istismarlara vesile teşkil etmiş idi. Şimdi 
şükranla görüyoruz ki, bütün bu noktalarda Hü
kümet hemfikir değildir, aynı dış politikanın 
takibi hususunda program metnine göre kararlı 
görünmektedirler. 

Ve yine şükranla kaydedeyim, Sayın Bölük-
başı bu kürsüde dün «Coexistence», ve «detente» 
politikası sebebiyle «O. H. P. ne yapılan iftirala
rı şiddetle reddedeceğiz* demek suretiyle bir si
yasi parti liderinden beklenen olgunluğu göster
mişlerdir. Bu konuda gösterdikleri olgunluk kar
şısında ve daha evvel «bizim partimiz adına da 
mukabil istikametteki çamur atmaları (Sağdan 
müdahaleler...) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, karşılıklı ko
nuşmayın... 

O. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZÎ-
OĞLU (Devamla) — Veya iftiraları, önleyici 
mahiyette beyanlar bulunduğu cümlenin malû
mudur. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'nin şu veya bu 
büyük elçinin iradesiyle idare edilmesi devri 
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Mustafa Kemal'le tarihe karışmıştır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar).. Artık bu konularda, san
ki bu memleketin büyük kütlelerine dayanan .si
yasi partiler, bir kanadı Moskova'dan mülhem, 
bir kanadı "Washimgton'dan mülhemmlş gibi, par-
tilerarasmda birbirimize ağır hücumlarla millî 
birliği zedeleyici davranışlar yerine, hep beraber 
arkadaşlarım, hep beraber dış politikada, millî 
politika fikrinde birleşelim, Mustafa Kemal'in 
haysiyetli dış politikasında birleşelim, milliyetçi 
dış politikasında birleşelim ve hep beraber karşı
lıklı, delilsiz isnat ve iftirayı reddetmek hususun
da Sayın Bölükbaşı'nın dün verdiği örneğe bun
dan sonra bütün siyasi partiler olarak ve Genel 
Başkanımın verdiği örneğe katılalım. (Orta sıra
lardan alkışlar). 

Türkiye'nin selâmeti bundadır. Bu gibi haya
tî konularda siyasi parti hesapları ile yüzde 1, 
yüzde 2 hesapları ile Türkiye'yi nüfuz sahaları 
haline getirmeye veya göstermeye veya göstere-
rek getirmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını is
pat edelim. Elimizde deliller varsa bunun karsı
sında dikilmekte ve yurt menfaatlerini, nereden 
gelirse gelsin, ıbir yabancıya satmakta tereddüt 
etmiyecek ve içimizden çıkması muhtemel dahi 
görünmiyecek bir, iki hain zuhur ederse, bunla
rın yakasına da hep beraber, partilerin değil, 
milletin yumruğu olarak yapışalım. (Ortadan al
kışlar) . 

Sayın arkadaşlarım, bu konuda Sayın Cevad 
Odyakmaz'm «İktidara karşı görüşlerinde en az 
aynı vatansever endişelerin mahsulü olduğunu 
kabul etmek mevkiindedir» sözünü de ilerisi içi ti 
inşirah verici bir işaret saydığımızı söylemek is
terim. Gerçekten karşı görüşleri müsamaha ile 
kabul etmek ve bunların da vatansever endişeler
den doğacağını kabul etmek demokratik rejim
de, iktidarda olalım, muhalefette olalım, başa
rıya ulaşmanın tek şartıdır. 

Sayın arkadaşlarım şimdi Hükümetten istir
ham ettiğim noktalar şunlardır : 

Dış politikada bir ayrılık olmadığı yolunda 
biz programı tefsir ettik. Kendileri bu konuda 
sarih olarak ıbir beyanda bulunurlarsa hakika
ten daha müsterih ve memnun olacağız. Bun
dan evvelki Hükümetin takibettiği dış politi
kada foir inhiraf olmıyaoaktır, aynı politika ta-
kibedilecektir, derlerse; programın müphem 
olan veya istikametlerinde inhiraf olacaksa sa
rahaten hangi noktada olacağını ifade etsinler. 
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Şimdi arkadaşlar, yine sarih misal söyüye-

yim. Bu konular umumi sözlerle, aydınlanması 
mümkün olan konular değil, bir misal arz ede
yim. Burada, bu kürsüde Sovyetlerle son imza
lanan bir anlaşma tenkid konusu oldu. Hattâ 
Hükümet programı konuşmaları sırasında bu 
kürsüye getirildi ve konuşuldu. Binaenaleyh; 
•bizim de her halde 'kürsüye getirmek hakkımız, 
çünkü bizden evvel getirildi. Sayın arkadaşla
rım, bize verilen bilgiye göre ve gördüğümüze 
göre; bu anlaşma şimdiye kadar NATO içinde 
müttefiki 'bulunduğumuz Batı devletlerinin pek 
çoğunun Rusya ile akdetmiş oldukları anlaşma
lardan hiçbir noktada daha ileri değildir; çok 
daha mahduttur. 

İkincisi, hu anlaşmada öngörülen pek mah
dut ölçüdeki sanatkâr vesaire mübadeleleri, tâ 
Demokrat Parti iktidarı zamanından beri fiilen 
devam edegelmekte olan ve her yıl bir ölçüde 
yapılagelmekte olan bâzı mübadelelerin formel 
bir anlaşma haline getirilmesi, fiilî durumun 
şeklî bir hüviyete kavuşturulması mahiyetinde 
görülmektedir; bize verilen bilgiye göre. 

Ve yine bu anlaşmada karşılıklı ceza mevzu
atlarının mahfuz tutulduğu ifade edilmek sure
tiyle, bizim gidip çok partili demokrasi propa
gandası yapmamız, onların galip burada kültür 
anlaşması çerçevesinde mahdut 3 - 5 şahısla ko
münizm propogandası yapması sarahaten -men 
edilmiştir. 

İBRAHİM ETEM KTLIÇOĞLU (Giresun) 
— Bunların ne lüzumu var? 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu rica ederim, 
müdahale etmeyin, ikaza lüzum yoktur, hatip 
istediği gibi konuşur. 

Hatibin sözünü kesmek, biliyorsunuz içtü
züğe ;göne memnudur. 

TURHAN FE'YZİO.Lü (Devamla) — Sa
yın Ü.ıgüplü Sovyet Rusya'ya iki memleket ara
sındaki münaseib etleri normalieştirmek için gi
den Parlâmento Heyetimizin başkanlığını yap-
m'Tijtai'. Sayım Iş:ik, bu sözü geçen anlaşmaları 
müzakere eden heyette bizzat bu heyetin men
subu 'ok-raık hazır bulunmuş, son derece de
ğerli bir (hariciye mensubumuz dur. S'ayın" a.r-
kadaş'lıa'nm, bu <anlaşmıanın tasdiki yolunda 
Hükümet çıahşa.cak mı, - bundan sonra Hükü
meti» malı artrk devredilmiş- yoksa bu amlaş-
mıayı arşivlere gömmek r e karşı tarafın tatsdik 
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ettiği anlaşmayı, biz tasdik etmiyoruz durumu
na gi'tmcık mi istiyeceğlz ? Bu gibi pratik ko
nularda blıze bir işaret verirlerse bu sarahatle 
aniaşıhr. Ve yine «detente» politikası devam 
edeeek midir, devam etmiyecek midJr, hangi 
öl'çiidıe ve hangi noktada ayrılacağız? Bunu da 
daha sarih olarak anlamamız mümkün oluır. Bu 
sarih sorumun da ccıvabını lütfetmelerini istir
ham edeceğim. 

ıSayrn .arkadaşlarım, şimdi Hükümet deği
şikliği ile ilgili ve bu kürsüye dün getirilmiş 
ulamı bâzı konulan kısaıca aydımlatmıakta fayda 
var. Sayın Bölübbaşı dün dediler k i ; iktidar
dan gitmek, gidenler için dövünmek ve iktida
ra gelmek, gelenler için övünmek vesilesi de
ğildir. Arkcd'aşla.r, bu çok doğrudur. Demok
rasilerde her İktidar gidicidir. Bu yalnız &on 
Hükümetin başına geldi sammıyalum, ondan 
evvel de geldi, bimlerce yıldan beri geldi, bun
dan sonra da her iktidar gidicidir. Binaen-
'aleyh, bundan muaf olıaıoak hiçbir iktidar yok
tur. Hele demokratik rejimde hiç yoktur. 

Gelişlerim de övünülecek bir taraf olmadığı
nı ifade etmeleri bir tevazu işareti ve iyi bir 
işarettir. Yaln:z Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak biz gidiş tavnımrzdıa hiçbir dövünme sebe
bi görmediğimizi grupum adına ifade etmek 
isteriz. (Ortadan alkışlar) Aslında biz gidiş 
tarzımızla dövünmek şöyle dursun, gidiş tar-
zmırzla övünüyoruz ve böyle demokratik gidişi 
Tanrı bütün iktidarlara nasip etsin diyoruz. 
(Ortıadan alkışlar) Memleketim selâmetini bun
da görüyoruz. 

Sayın arkadaşlar, yine bir sözcü arkadaşı
mız buyurdular ki, «Türkiye'de Meclis büyük 
bir imtlıham geçirmılştir, 1961 den beri.» Bu gö
rüşe de katılıyoruz. Katıldığımız noktaları be
lirtmekten de bilhassa haz duyuyorum. Ger
çekten 1961 den beri bu memleket Anayasada, 
Mecliste, Parlömanter demokratik rejimde bü
yük ve başarılı imtihamla<r geçirmiştir, ina
nanların ve Iramımıyamılarım bulunduğu devirde 
inananlar haklı çıkmıştır. Bu kürsüden C. H. P. 
adına birçok defalar söylediğimiz gibi, bir 
deı'a daha teki'ar edelim ki, Türkiye'de 27 Ma
yıs AnayıaccGi hâkimdir hâkim olmaya devam 
edecektir ve yaşıyacaktır. (Ortadan bravo ses
leri, aikış'lıa.r) Ve bumun hâkim•• olduğu ve hâ
kim olmaya devam edeceği son hâdiselerle Hü-
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kümetin »kuruluşu ve programı ile bir defa 
daha sabit olmuştur. 

Kim ne derse desin arkadaşlarım, tarih, bu 
memleketin böylesine 'demokratik bir Anayasa 
ile idare edilmesinde, bu Anayasanın ha^ırla-
ni'şındıan bağlıyarak Anayasa hâkimiyetinin 
adım adum kökleşmesinde beraber çalıştığı par
tilerle birlikte C. H. P. nin büyük bir şeref 
payı olduğunu kaydedecektir. Aral şeref elbette 
milletindir, eser elbette milletindir. (Ortadan 
bravo sesleri, alkışlar) Ama, millet hizmetinde 
•olan bir siyasi parti olanak Cumhuriyet Halk 
Partisi, millet karşısında bu konuda kendisine 
düşen vazifeyi şerefle yaıpmış olmanın haklı 
gururu ve iftiharı içindedir. (Orta sıralardan 
bravo ses'eri, şiddetli alkışlar) 

Sayn Asal arkadaşım, iktidarların lhtilâ;ci 
yollarla devrilmesin İn karşns:ında oldutklaraıı 
ifade ettiler. Bumun bir tek sırrı vardıı a:ka-
daş'lıarrm; demokratJk yolla ayrılmasını ve za
manında millet iradesi ve Meclis iradesi örfin
de boyun eğmesini bilmek İhtilâlle gitmemenin 
tek yoludur tek sirrıdn- ve biz bunu bildiğimizi 
ispat etmişizdir a :ık ad aşlarım. (Orta sırafardan 
bravo sesleri ve alkışlar) Cumılıurlyet Halk Par
tisi bunu bilir, bilmiştir ve emin olunuz ki, 
bundan sonra da daimıa bilecektir. Arkadaşı
mız söylediği İçin arz ettim. 

Sayın arkadaşlarım, radyo tarafsızlığı gibi, 
son günlerde Hükümet programının münakaşa
sını dahi âdeta örtecek bir polemik hüviyetine 
bürünmüş olan, bir önem kazanmış olan konuya 
da kısaca temas etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, radyo, bu memlekette, 
bu konuda ballıca konuşmayı yapan Sayın Bölük-
başı'nın da bildikleri ve beraberce uzun yıllar mü
cadele ettiğimiz için, müşterek hatıralarımızı da 
olduğu üzere, bir ıstırap konusu idi. Anayasa
mızdaki radyoyu muhtar kılan hükümler bu ıs
tıraplı tecrübelerin mahsûlü olarak hep beraber, 
kendilerinin de emekleriyle müşterek emekleri
mizle Anayasaya girmiş bir prensiptir. İngilte
re'nin, dünyada örnek gösterilen B. B. C. idaresi
ne benzer bir muhtar, tarafsız, Partilerin, ikti
darların değil, Devletin ve milletin hizmetinde 
bir radyoyu kurmak için samimiyetle çaba gös
terilmiş, Anayasaya hüküm konmuş ve Meclis 
tarafından. Anayasanın gerekli kıldığı güzel, 
teminatlı bir kanun çıkarılmıştır. 

2.3.1935 0 : 1 
I Şimdi bir noktanın sarih olarak aydmlanma-
I una ihtiyaç vardır ve bu konuda artık arka-
I laflarım, her halde bunu da plânı getirdiğimiz 

zaman konulacağız, demiyeceklerdir. Bu ko
nuda sarahaten, dürüst ve daima gerçekleri 
millet önünde söylemekten çekinmemiş bir arka-

I dadınız olarak başta sorumlu arkadaşımızın ge
lip bu kürsüde su noktayı aydınlatmasını gru-
pum adına rica ediyorum. Bu tartışmaya son 
vermenin başka yolu olmıyacak görünüyor : 

Sayın arkadaşlarım TRT diyor ki, «canlı 
yayın yapılmış olsaydı bu saat 15 te ancak 

l Ankara Radyosundan mahdut bir dinleyici küt
lesine hitabedecokti. Banda alınmak suretiyle 
Başbakanın Hükümet programım okuyuşu veri-

i lirse saat 19 da bütün Türkiye rady darında Iz-
mi.-, İstanbul ve Ankara radyolarından verilecek 
vo ba^.ka rady dardan da verilerek ve dinleyici 
kütlrvsi artacaktı. Ayrıca, teknik bakımdan bu 
saattoki di byici kütlesi daha kalabalık olurdu. 
Bu itibarla bu saatte görüşmelerin bantla veril
mesini tercih ettik.» Bu konuda Başbakanlığa so
runcular tarafından «Biz b"yle düşünüyoruz, 
ne buyurulur?» tarzında bir müracaat da vâki 
olduğu ve bu müracaat karşısında banda alın
mak suretiyle konuşmanın yapılmasına en başta 
sorumlu rlan arkadaşımızın da mutabakatını bil-

, dirdiği ifade edilmektedir. Bunu gazetelerde 
I görüyoruz, resmî ve muhtar bir müessesenin teb-
i l'ğinde görüyoruz. Şimdi Sayın Başbakana, bü-
| tün bu konuşmalar arasında düşen bu vazifenin 
I bulunduğuna kaaniim. Bu vazife, bu kürsüye 

gelip, böyle bir müracaat vâki olmuş ise - ki bu
nun banda dahi alındığını söylerler - böyle bir 

i konuşma, vâki olmuş ise, hâdiseyi olduğu gibi 
anlatmak suretiyle, kanun dairesinde vazifesini 
gören kimselerin muahazeden kurtarılmaları lâ-
zımgelir. 

Arkadaşlarım, eğer Başbakan radyonun da 
yayınları verişinde partizanlık yapıldığına kaani 
ise, bunu açıkça ifade etmelidir. Kaani değilse, 
kaani olmadığını açıkça ifade etmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, bahis konusu olan, Baş
bakanın konuşmasının verilmesi ile ilgili bir iti
razdır. Başbakan bu konuda müracaatların mu-

I hatabıdır. Başbakanın ağzından hâdisenin içyü-
I zünü öğrenmek hem Yüce Meclisin hakkıdır, 
I hem bugün itham altında bulunan insanların 
I hakkıdır, hem büyük Türk milletinin hakkıdır. 
I (Ortadan bravo sesleri) 
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Arkadaşlarım, yine bu kürsüden Sayın Baş

bakanın, mevcut kanunun fazla muhteriyet ta
nıdığı ve siyasi iktidarların emirlerine karşı ye
ter derecede tabi bir idare kurmadığı için de
ğiştirmeyi düşünüp düşünmediklerini de öğren
mek isterim. Temennim; bu kanunun değişti
rilmemesi yolunda millet huzurunda ilk günden 
teminatta bulunmak suretiyle 27 Mayıs Anaya
sasının getirdiği büyük teminat müesseselerin
den birisine arkadaşımızın da, Hükümetin de 
sadık kalacağını bu kürsüden resmen ifade edip, 
tereddütlere son vermeleridir. 

Sayın arkadaşlarım, dürüst seçim konusunda 
da bir kelime arz etmek isterim, 

Seçimler konusunda şu söylenir, bu söylenir. 
Ben 1961 do toplanan bu Meclis huzurunda şu 
noktaya münhasır kısa <bir beyanda bulunmak 
istiyorum. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi
nin iş başında bulunkluğu devrede M seçim ya
pılmıştır. Birisi 1963 mahallî seçimleri, diğeri 
ise 1964 Senato seçimleridir. Bu seçimler bağım
sız ve teminatlı hâkimlerin nezaretinde yapılmış
tır. Memlekette Yüksek Seçim Kurulu vardır. 
Üyeleri hakkında Hükümetin hiçbir mensubunun, 
Adalet, Bakanının Başbakanın hiçbir istem yap
masına imlkân obmyaeak şekilde Yüksek Hâkim
ler Kurulunu teminatı altına alınmış bağımsız 
hâkimler Yüksek Seçim Kurulunda seçimleri ida
re etmişlerdir. İllerde yine bağı/m'sız hâkimler se
çimleri idare etmiştir. Bütün bu iki seçim boyun
ca, siyasi edebiyat olarak birbirimize ne söyler
sek söyl'iyelim, bu konularda kaziyyei muhkeme-
ler, mahkeme kararları önemlidir. Bu iki Seçim 
boyunca Cumhuriyet. Halk Partisinin aleyhine 
ve lehine müracaatlar olmuştur. Bir tek seiçihı. 
yolsuzluğu, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağ-
1 anmış ve bu seçim yolsuzluğu dolayısiyle bir 
Ibölgdde bir seçim iptal edilmiştir. Bu seçim, A. 
P. li bir adayın kazandığı seçim idi. Yolsuzluğun 
onun lehinde yapıldığı, 0. H. P. si iktidarı zama
nında Yüksek Seçim Kurulunca kaziyyei muh-
kemeye bağlandı, seçim iptal edildi ve seçimin 
yenilenmesine karar verildi. («Başka yerde olma
dı mı?» sesleri) Sayın arkadaşlarım, Artvin'de 
veya başka yerde şu olmuştur, bu olmuştur... Ben 
bütün Türkiye'de her memuru her vatandaşı sa
vunmak durumunda olamam. Ama şundan emi
nim ki, ciddî ve dişe dokunur tok bir yolsuzluk, 
tek bir seçim yolsuzluğu olmuş olsaydı, bu mut
laka resmî kurullara intikal ettirilir ve bu res-
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mî kurullardan gerekli kararlar alınırdı. Resmî 
kurullardan alınan bütün kararlar, seçimlerde 
yolsuzluk olmadığı yolundadır. Bir tek hâdisede, 
«Evet yolsuzluk var» diye karar veril'miştir. Bun
da da C. ir. P. nin mağdur olduğu ilâmla sabit
tir. Bu habiste söyliyeceklerim bundan ibarettir. 

Sayın arkadaşlarım, seçimlerin dürüstlüğü ve 
emniyeti konusunda Türkiye'de artık bir tartış
ma yaratmamak ihtiyacındayız. Seçimler konu
sunda, bundan sonra hangi iktidar işbaşında olur
sa olsun, Türkiye'de millet iradesinin tam tecelli 
edeceği hususunda şüphe kalmaması için elden 
gelen herseyi Anayasa, hâkim temin'atiyle ve 
Yüksek Seçim Kuruluyla öngörmüştür. 

Sayın arkadaşlarım, liderler komitesi konu
sunda da, yine Sayın Başbakanın cevaplandırması 
ricası ile bir mâruzâtta bulunacağım. 

Biz Parlâmento mensupları olarak karşımızda 
her konuda mesul, bir Hükümet isteriz. (Sağdan 
«Var» sesleri) Her konuda her milletvekilinin 
iktidar veya muhalefet mensubu olsun karşısın
da sorumlu bir Hükümet bulabilmesi lâzımdır. 
Demokratik rejimin icabı budur. Şimdi, bunun 
var olduğunu hep beraber rahatça söyleyebilme
miz iyin ve burada da tereddütleri izale edebil
mek için söylüyorum, Başbakandan ricam, bu 
kürsüye gelerek, «Liderler Komitesi» adı altın
da kendi başkanlığında teşekkül etmiş komitenin 
hiçbir konuda, hiçbir icrai yetkisi olmadığını 
açıkça belirtmesini istirham ediyorum. Bu anla
ma gelecek sözleri şüphesiz parti liderleri arka
daşlarım söylediler, ama bunu sorumlu Başbaka
nın da ifade etmesinde fayda vardır. 

ikinci istirhamım da şudur, dün bu mevzu ko
nuşul urken... 

EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Bizim ko
alisyonumuzda yok muydu? 

BAŞKAN — Sayın Al'ican müsaade buyurun 
efendim. Hükümetten sual soruyor efendim. Siz
den sormuyor. Müsaade buyurun. Devam 'buyu
run lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞI/IT (Devanda) — Ar
kadaşlar, milletvekilinin milletvekilinden sual 
soramıyacağını Alican bilirler, müsaade buyu
run. Arz edeyim. Ben Hükümetten soruyorum, 
'yine Al'ican cevap veriyor. Hep Hükümete dö
nüyorum ve Sayın Hükümet lideri ifade etsinler 
diyorum. 
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Bir başka nokta daha: Sayın Hükümet lideri

nin dün burada okuduğu bir protokol parçasına 
şahidoldıık. Bu protokolün tara metnini millete 
olduğu gibi ilân etmek suretiyle bu konudaki te
reddütleri izah etmeye lütfen imkân versinler. 
Arkadaşlar, millet hayatında bu gibi konular 
daima açık cereyan etmek lâzımıgelir. Partiler-
arası bir anlaşmadır kalbul; Ama nedir? Koope
ratif müdüründen idare meclisi üyeliğine, vali
lerden bilmem kime kadar memur tâymteriyle 
ilgili bir usul töslbit edilmiştir. Bunu daha evvel 
protokolün bütün maddeleri ilân edildiği halde 
bu maddenin ilân edilmemiş olduğunu gördük. 

Sayın Bölükbaşı burada bunu okudular. Şimdi 
istirham ediyorum, bunun olduğu gibi ilânı su
retiyle her türlü tereddüdü izale edecektir arka
daşlar. Bunu istemiyorlar mı? Arkadaşlarım da 
diyorlar ki, .endişeyi mucip bir şey yoktur. Diyor
lar ki, eski hükümetlerde de vardı. Ama bunun 
yolu eski hükümetlerde olduğu gibi protokolün 
tam metninin olduğu gibi yayınlanmasıdır, her 
türlü ani aşmadık böylece ortadan kalkar. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Alican biraz evvel 
yaptığı konuşmasında İkinci Koalisyon Hüküme
tinde de kendilerinin, Sayın Dinıçer'in ve bende
nizin üye bulunduğumuz böyle bir komitenin 
bulunduğundan bahis eder gibi oldular. Af bu
yurun bir liderler komitesi baihis mevzuu olamaz
dı. Yanılmıyorsam hem Alican, hem Dinçer, hean 
ben Hükümet dışında liderler değildik, Hükü
met içindeydik. Kendileri liderdi, ben: de lider 
olmıyaıı bir Başbakan Yardımcısı idim, ama üçü
müz beraberdik, Hükümet Üyesi idik. 

Şimdi Hükümet dışında böyle komite olmaz 
mı f «Hükümet dışında böyle bir komite kurul
masının sınırlan nedir?» konusunda Sayın Baş-
balkan'm vereceği izahat Meclisi ve milleti tat
min etsin diye, bu konuda. imzalanan protokol
lerin tamamının aynen neşrinde fayda gördüğü
mü arz etmez isterim. Okunan protokol parça
sından, yanlış hatırlamıyorsam, yine objektif ol
mak için arz etmeye mecburum, ,bıı tâyinlerle 
ilgili partilerarası komitenin Hükümet içindeki 
bakanlardan seçileceğine dair bir ifade kulağı
ma gelmiştir.. Şimdi bu protokolün başka mad
desi var mı? Bundan ibaret ani? Tam metni ne
dir? Basında çıkar önümüze konursa deriz ki, 
«liderler Ik om it es i Ibıı işlere karışmıyor, Hükü
met içerisinde cereyan edivor.» herkes huzura 

2 . 3 . 1965 O : 1 
•kavuşur. Bu itibarla istirhamım bunun metni
nin ilânından ibarettir. 

BAŞKAN — Heyete hitabediniz Sayın Fey-
zioğlu. 

TUttHAN REYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım, İkinci Koalisyon Hükümetin
deki tedbiri, Sayın Alican'm hafızasını tazele
mek için arz etmek isterim: Valiler ve büyük
elçiler için Başbakan Yardımcıları ile ilgili bir 
usul konmuştu, insaflı arkadaşımdır, kürsüye 
tekrar geleceklerdir, lütfeder kabul buyururlar; 
Başbakan Yardımcıları ile ilgili olarak konulan 
karar budur ve bunlar pratik bir sebepten çık
mıştır. Elçiler için agreman istenir, agremanı 
Hariciye Vekili ister. Fakat bilâhara Bakanlar 
Kurulu imza edecektir. Bakanlar Kuruluna gel
diği zaman bir Başbakan Yardımcısının ve ka
nadının imza etmemesi halinde agreman isten
miş olduğu için, bir yabancı memleket ile mü-
nasdbetlerkniz güçleşebilir. Elçi tâyini zaten 
Bakanlar Kurulu Kararma bağlıdır. Vali tâyini 
de Bakanlar Kurulu Kararma bağlıdır. O halda 
anormal bir şey yok. Zaten her Bakanın, her 
Başbakan Yardımcısının imzasının bulunması 
lâzım. Ama ileri bir adım atılmadan evvel, 
bir kimseye valilik, bir kimseye elçilik teklif 
edilmeden evvel, bir güç durum yaratmamak, 
kararnamenin sevk edilip, dolaşması sırasında 
bir Bakanın veya bir kanadın itirazı yüzünden 
hâdise çıkarmamak için, önceden Dışişleri ve İçiş
leri Bakanınım Başbakan Yardımcıları ile bir 
istişari usulü konmuştu. Teklif Alican'dan gel
mişti. Başbakan bunu uygun görmüşlerdi ve 
uygulandı. 

Hem İçişleri Bakanı, hem Dışişleri Bakanı bi
zim kanattan oldukları için, tatbikatta çok zaman 
bana da sormamışlardır, nasıl olsa Başbakanla 
istişare ettik, onlar bizim kanattandır. Başbaka
nın mutabakati var, ancak diğer kanatlardan iti
raz gelmesin diye iş edinmişlerdir ve hakikaten 
bunu vazife sayarak bâzı aksamalardan, bâzı tec
rübelerden sonra iki arkadaşımız da sormuşlardır. 
Bu tatbikatta hiçbir anormallik yoktur. Eğer şim
diki tatbikatın da bundan ibaret olacağını, hem 
Başbakan ifade eder, hem protokolün neşri dola-
yısiyle efkârı umumiye öğrenirse mesele kalmaya
caktır. Bunu arz etmek istiyorum, yardımcı ol
mak istiyorum. («Gazetelerde ilân edildi» sesleri.) 

\ • Gazetede ilân edilmedi, o kısım edilmedi. 
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Sayın arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken yi

ne konuşmamın basındaki iktisadi konulara döne
rek bir hususa Yüce Meclisin dikkatini çekmek 
isterim. 

Türkiye için iktisadi kalkınma dâvası bir ölüm 
kalım davasıdır. Dünyanın bütün gelişmeye muh
taç memleketleri için bugün bir kalkınma yarışı, 
bir yaşama yarışı başlamıştır. " Türk Milleti ola
rak hayal kurmaya, kelimelerle vakit geçirmeye 
imkân imiz yoktur. Ya bu dâvayı ciddî bir ikti
sadi politikayla, bizim anlayışımıza göre, bütün 
sektörleri kapsıyân demokratik bir plânlama ile 
yürüteceğiz, ya tasarruf hacmini artıracağız, ya 
bunun gerektirdiği vergi politikasını takibedece-
ğiz, Devlete iktisadi hayatta gerekli vazifeleri ve
receğiz, yahut da Türkiye'nin iktisadi yarışta güc 
durumda kalması gibi bir vaziyete katlanacağız. 

Sayın arkadaşlarım biz, daha evvel de arz et
tiğim gibi, kalkınmanın bedeli olarak hürriyetle
rimizi ödemek istemiyoruz. însan haysiyetine ay
kırı, d'kta usullerine baş vurmadan bu milletin 
seviyeli bir parlömanter rejim içinde kalkınması 
zaruretine inanıyoruz. (Bravo sesleri.) Plânlı kal
kınmanın demokratik rejim içinde başarılmasının 
ve yürütülmesinin mümkün olduğuna kaaniiz. Bu
nun şartının da iktisadi meselelerde konuları ob
jektif ve ilmî plânda karşılıklı konuşarak, görüş
lerimizi belli ederek, birbirimizi tahribetme yeri
ne birbirimizi ikna etmekle mümkün olacağına 
kaaniim. Bu sebeple Hükümetten arz ettiğim nok
talarda açıklama yapmasını grup olarak istirham 
ediyorum. 
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Bir kanaatimizi daha a*z edeyim. Türkiye'

nin 1960 öncesindeki siyasi rejim çekilşmelerine, 
radyodan başlıyarak bu çekişmelere gitmesi için 
sebep yoktur. Türkiye'de artık 27 Mayıs Anaya
sası yürürlükte olduğuna göre, her iktidar kendi
sini bu Anayasa ile bağlı sayacaktır. Bu Anaya
sada ekonomik, sosyal kalkınmamızın ilkeleri de 
yer almıştır. O halde arkadaşlarım, bundan son
ra plân dis'plini ve problemlere ilim acısından ba
kış sayesinde aşırı sağ ve aşırı sol diktacıları dı
şında kalan, demokrasiye ve plânlı kalkınmaya 
inanmış bütün politikacılara, ister iktidarda ister 
muhalefette olsunlar, ortak bir konuşma dili bul
mak ve ortak bir çalışma zemini bulmak mümkün 
hale gelmiştir. Şu halde partiler arasında bun
dan böyle iktisadi kalkınma, sosyal ilerleme ko
nularında kültürel kalkınma savasını kazanmak 
konusunda fikre dayanan, karşılıklı saygıya daya
nan seviyeli bir yarışma devri her türlü kısır çe
kişmenin yerini almalıdır. Cumhuriyet Halk Par
tisinin bu tarihî günde Meclise arz edeceği son 
sözleri bunlardır. Bu anlayışın paylaşılması ha
linde Türkiye'nin demokratik rejim içinde parlak 
ufuklara doğru gideceğine inanıyoruz arkadaşla
rım! Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
sürekli alkışlar, bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, vakit iler
lemiştir. Bugün saat 15 te toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 13,15 



İKİNCİ OTORUM 
Açılma Saati: 15,00 

BAŞKAN — FUAD SÎRMEN 
KATİPLER : NURETTİN AKYURT (Malatya), NEVZAT ŞENER (Amasya) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, oturumu açı
yorum. Söz sırası Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Bölükbaşı'nmdır, buyurunuz. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Alkışlar ara-
sında kürsüye geldi.) Dosyaların kabarıklığın
dan endişeye düşmeyin. Mecbur kalmadıkça kul-
lanımyacağım. (Gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlar, öğleden evvel bura
da C. H. P. sözcüsü ohrak konuşan sayın Fey-
zioğlu arkadaşımızın üzerinde durduğu mesele
lere cevap vermek üzere huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum; 

(C. H. P. sıralarından bir Milletvekili Hükü
met sözcüsü müsün? Hükümet cevap versin.) 

BAŞKAN —Arkadaşlar, sükûtu muhafaza 
edelim. Buyurun sayın Bölükbaşı. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) -—Sayın Fevzioğlu arkada
şımız mulbalef et ve iktidar münasebet1 erinin 
efendice ölçüler içinde olması için, daha evvel 
bendenizin ifade ettiği temennileri burada pay
laşmak suretiyle güzel bir numune verdiler. 
Onu alkışlıyan arkadaşlarının benim sözlerimi 
de ayıiı espiri içinde dinliyeceklerini ümidetmek 
isterim. 

Kırşehir ve Kayseri birbirine yakm olduÇn 
için Feyzio&lu arkadaşımızdan hemşehrim diye 
de bahsedebilirim. Yumuşak bir üslûp içinde 
konuştular ama, kendilerime göre lüzum hisset
tikleri noktada da iğneyi hatırdılar. Ben de 
kendilerinin açtığı yoldan gidersem incinmeme
lerini rica ederim. (Sağdan ve soldan alkışlar.) 

Temas ettikleri birçok hususlar hakkınca 
Hükümetin cevap vermesini istediler. Tabiî 
haklarıdır, elbetteki Hükümet kendine düşeni 
yakacaktır. Ama bize taallûk eden yerleri d-
duğu zaman birim cevap vermemizi de çok gör
memelidirler. Yalnız, çok mutedil bir üslûpla 

konuşan Feyzioğlu arkadaşımız, tâbirini ma
zur görsünler, bir sorgu meleği edasiyle üç gün 
evvel kurulmuş Hükümete bir milyon sual tev
cih ettiler. (Clülüşmeler.) Bu cihetin insafa 
ne kadar uygun olacağını da yine takdirlerine 
havale ediyorum. Selâmün aleyküm deyip Dev
let idaresinin içyüzü hakkında bir tetkik yap
maya imkân bulamamış bir Hükümetten bu ka
dar sualin cevabını beklemek, kanaatime göre, 
fazla insaflı bir hareket değildir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
İşin iç yüzünü bilmeden nasıl Hükümet kurdu
nuz Bölükbaşı! 

BAŞKAN — Arkadaşlar sükûtu muhafaza 
edelim. Müzakere başka türlü devam edemez. 

Buyrunuz efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, Feyzioğlu arkadaşımız çok 
hayati bir mevzu üzerinde durdular. Bende
nizin dün bu kürsüde ileri sürdüğüm mütalâala
rı şayanı takdir bir anlayışla benimsediler Bil
hassa dış politika sahasında milletimiz için bir 
beka ,bir emniyet meselesi olan o sahada s:yasi 
partilerin birbirlerine geçici muvaffakiyetler 
için çamur atmalarının bu vatana, bu millete 
ihanet teşkil edecek bir dalalet olduğu istikame
tinde konuştular. Bendeniz de aynı şeyleri söy
lemiştim. Bu iştiraklerini memnunij^ctlc kayde
diyorum. Yalnız bir noktaya işaret etmek isterim. 

Bir siyasi partinin lideri veya sözcüsü Mec
lis kürsüsünde böyle konuşur, eğer o camia, 
onun organları bu istikamette hareket etmezse 
Meclis kürsüsünden millet önünde ifade edi
len bu temennilerin sanvmiyetine milleti inan
dırmak mümkün olmaz. («Yalnız C.H.P. için 
mi?» sesleri) Umumi tabiî; muhalefet için de, 
iktidar için de... 

RUHİ SOYER (Niğde) — İki taraf da alkış-
lamalı. 

— n — 
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M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÜLÜKBA-

$1 (Devamla) — «İki taraf da alkışlamak» di-. 
yor. Kalbinden geçiyor ama elin varmıyor. 
((İtil üşme! er) 

Demokrasinin tabiî bir icabı olarak bir Hü
kümet işbaşından gitmiş, başka bir hükümet nö
bete girmiştir. Bunu bir dövünme, bir övünme 
mevzuu yapmamak lâzımdır, diye dün burada 
söylediğim sözleri de benimsediler. Temenni 
ediyorum ki, Sayın Feyzioğlu arkadaşımın gru-
pu adına söylediği bu sözleri, partisinin organı 
ve teşkilâtı da benimser de, şu memlekette siyasi 
mücadele vatanı tehlikeye götüren bir kör do
ğuşu olmaktan çıkar. 

Bir hâtıramı nakledeyim. 
Biı- zamanlar, muhalefette bulunduğumuz sı

ralarda, memleket meseleleri icabettirdiği zaman 
Sayın İnönü ile ve diğer muhalefet partileri li
derleriyle zaman zaman görüşür, gidiş karşısın
da tedbir alınmalıdır, diye fikirlerimizi birbiri
mize açardık. Bir gün 1 önünü ile damadının 
evinde buluştuk. İnönü o zaman başında bulun
duğum Cumhuriyetçi Millet Partisiyle Halk Par
tisi arasında iyi ve samimî münasebetler ku
rulmasını arzuladığım söylediler. Bende kendi
lerine bu münasebetin bir odada bana söylenen 
sözlerle kıırulamıyacağını, bunun herkesi tatmin 
edecek tezahürleri ile karşılaşmak mecburiye
tinde olduğumuzu açıkladım. 

«Sizin organınız siyasi nezaket hudutlarını 
dahi aşarak hakkımızda kötü şeyler yazarsa, iki
mizin bir odada dostluktan bahsetmemiz temsil 
ettiğimiz kütleleri birbirine yaklaştı ramaz» de
dim. Sayın İnönü'nün verdiği cevap şu oldu : 
«Ulusta kötü bir yazı çıktığı zaman bana telefon 
ediniz.» Bölükbaşı'nm cevabı da şu oldu : «Ben 
münasebetlerimizi bu dereceye düşürecek bir 
zihniyette değilim. Her sabah telefon açıp da 
partinizin organının neşriyatı hakkında size 
şikayette bulunacak kadar hafif bir hareketi 
benden beklemeyiniz. Ben size durumu söylü
yorum, o partinin başısınız, organınız olan ga
zeteyi, organınız olan diğer şeyleri bu bana söy
lediğiniz sözlere göre ayarlamak size düşen bir 
vazifedir,' bu yapılmadıkça kapalı odada kalan 
dostluk tezahürleri kütleler bakımından hiçbir 
mâna taşımaz» dedim. 

Sayın Feyzioğlu arkadaşımın bilhassa, dış po
litika ile alâkalı ve son derece çirkin olan isnat i 
ve il'1 İralara, temas etmesi üzerine bu noktayı ! 
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açıklamak zaruretini hissettim. Darılmasın halk
çı dostlarım. 

Halkçı dostlarımız diyorum, bu tâbiri niçin 
söylediğimi açıklayım arkadaşlar. Cümleniz 
benim dostumsunuz, 30 milyon benim dostum
dur. (Sağdan alkışlar) Ben bir partinin ihtiras 
ve emellerinin değil ancak inanışlarının emrin
de olduğunun imtihanını geçirmiş bir insanım. 
Türkiye yükselsin de hangi partinin elinde yük
selirse yükselsin, ben onun kuluyum, kölesiyinı. 
(Sağdan ve soldan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Yalnız 'bir Amerikan elçisinin ziyareti ele 
alınmak suretiyle, ibranın Hükümeti a istifası
na takaddüm eden, muhalefet partilerinin yeni 
bir Hükümet kurma düşüncesinde 'olduklarına, 
dair gazetelerde çıkan 'haberleri ta'kibetmiş 
olması ele alınmak suretiyle bu memlekette 
yapılmadık isnat kalmamıştır arkadaşlar. Bah
settikleri Amerikan Elçisi vaktiyle başında bu~ 
Juıuluğum partinin lideri olarak 'beni de zi
yaret etti. Arkadaşlar, Rus Elçisi de beni zi
yaret etti. Ahmet Bilgin arkadaşım burada
dır, böyle bir ziyaret talebiyle karşılaştığını 
zaman derhal kendisini genel sekreter olarak 
Hariciye Vekâletime gönderdim. Böyle bir ta
leple karşı karşıyayız, 'bu ziyar'et hakkında 
"Hükümetin bir observasyonu var mıdır, ibir 
düşüncesi var mıdır'? Oittî konuştu, onların dü
şüncelerini 'bana nakletti, ılmııu 'bir zabıtla tes-
bit edip dosyaya koydum. Görüşmeler böyle 
cereyan ermiştir. 'Ne (görüşüldüyse mahiyeti 
itibariyle de hariciyeye zamanında haber ve
rilmiştir. Bizim kendimizden şüphemiz yok. 
Ama, bir siyasi nezaket, 'bir taktik ieaibı, belki 
'Hükümet vatanın selâmeti uğruna 'bir muha
li i! partinin ağziyle Sovyet llusya'nın veya 
Amerika'nın Elçisine 'bir telkin yapılmasını uy
gun bulabilir, diye ıbu inceliği düşündük. 

'Nefsinden emin olan insanların şu elçi 
ile, bu 'elçi ile, şu ya'baneı, bu yabam-ı Devlet 
adamı ile konuşmaktan korkacak hiçbir şey
leri yoktur arkadaşlarım. Am'erika'ya ıgiden 
arkadaşlarımız var 'burada. Beraber igittik, 
ol gün kaldık. Bölükbaşı C. H. Partisi kar
şısında sert konuşur zannedersiniz, inanınız 
Amerika'da onların en yetkili şahsiyetlerine 
size söylediğimden daha acısını söyledim. Meh
met Ha'zer arkadaşım tbiı* kadirşinaslık olarak 
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Ulus'ta yaptığı bir açıklamada bu vazifeyi 
ifa için nasıl çırpındığımı da zikrettiler. 

Kendimize güveniyorsak, kim yanımıza ge
lirse gelsin, o endiş'e etsin etmesin bu beni 
tesir altına- alır mı diye. Binaenaleyh bu yol 
kapansın (Ortadan «sen ımevzuubahis değil
sin» sesi.) 

Birisi diyor ki, sen bahis mevzuu değilsin... 
Arkadaşlaı* ben prensip müdafaa ediyorum. Bu
gün Süleyman Demirel ziyaret eder, yarın Fey
zioğlu'nu ziyaret eder. Belki'bir'gün görürsünüz 
ki Feyzioğlu Cumhuriyet Halk Partisinin ba
şında olur, onu 'gelip ziyaret eder (Gülüşme
ler.) 

Allah uzun ömür versin inönü'ye şayet 
çekilirse Feyzioğlu gibi bir hemşehrimin o par
tinin başında olmasını da ben temenni ederim. 
(Gülüşmeler.) Uzun zamandır C H. P. sinin 
sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı olarak kendi
sini zevkle dinlediğimiz hem serimizin bir si
yasi hüsuı mu diyelim, husuf mu diyelim bir 
müddet sahneden çekilmiş olmasına üzülmüş
tüm, husufun, küsufun nihayet bulduğunu, 
O. H. P. M in onu kürsüye çıkardığını gör
mekle bahtiyar oldum. (Gülüşmeler ve alkış
lar.) 

Evet, ben dün bu kürsüde bu isnatların 
karşısında düşündüklerimi söylerken dedim 
ki, Milleı 'Partisi olarak biz gerek iç, geriekse 
dış politika ile alâkalı kararlarımı:-: Moskova 
veya Washington 'un ilhamı ile değil, her şey
in üzerindi1 vatan, her şeyin üzerinde Türk Mil-
leti diyen hür ve namuslu vicdanımızın sesine 
uyarak almaktayız. Burada 'bulunan partilerin 
hiçbirini de 'İm düsturun dışında -görmüyoruz. 
Hepiniz için aynı şeyi söyledim. 

Binaenaleyh, seni kasdetmedik, başkasını, 
kasdetdik, gibi sözler yaraya merhem olma/. 
Yarayı daha derinleştirir. 

Kimseyi kasdetmeye hakkımız yok, elimiz
de bir delil olmadıkça. 

Evet arkadaşlar, dış politikanın iç politika 
ile irtibatlı olan bu noktasını bir kere daha be
lirttikten sonra, Feyzioğlu arkadaşımızın, temas 
ettiği ve bu kürsüde yaptığımız konuşmalarla 
alâkalı gördüğümüz bir hususa işaret edeceğim: 

Biz hasbel kader bu memleketin siyasi haya
tında 19 seneden beri karınca kararınca bir va
zife ifa ediyoruz. Bu vazifeyi ifa ettiğimiz bu 19 

— 79 
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yılın "çok acı günleri olmuştur. O acı günlerde 
prensipleri müdafaa uğruna en cazip teklifleri, 
başımızda Demıokies kılıcı tutulurken nasıl red
dettiğimizi prensipler mevızuunda kendilerini na
sıl desteklediğimizi Feyzioğlu'da bilir, Aksal'da 
Ibilir, inönü de bilir. Şimdi ömrünü, demokratik 
bir nizam şu anemlelkette kurulsun, bu nizamın 
sayesinde de Türk Milleti refah ve saadete ka
vuksun diye her türlü çileye katlanarak harcamış 
bir insanın, geriye kalan bir ömür kırıntısı çerçe
vesinde, tarafsız radyo, diye senelerce mücadele 
eden bir adamın o fibrinden dönüp de, «iktida
rın bir kanadıyız. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
bize geldi, şu radyoyu emrimize alalım» diye bir 
düşünceye sahlibolması, evvelâ kendisini inkâr et
mesi olur, hele o adamı yakından tanıyan Halfe 
Partisi erkânının böyle bir şeyi akıllarına getir
meleri de hakikaten geçmiş arkadaşlığın hâtıra
sına sığmaz arkadaşlar. 

Yalnız söyliyeliım arkadaşlar: Beşerî tedbirler 
ebedî değildir, ihtiyaca cevap vermediği sabit 
olursa her tedlbir alınır. Anayasa niçin Radyo ve 
Televizyon idaresinin mulhtar olmasını istemiş
tir? Çünkü, Hükümet nüfuzu dışında kalsın da, 
partizan yayınlar yapmasın diye. Vasıta olarak 
kullandığımız şey, şayet maksadı temin edemi
yor ve bu da tecrübe ile sabit ise; bunun üzerin
de duralım demek, prensipleri inkâr etmek, rad
yoyu Hükümet emrine alıp da partizan emelle
re hizmet etmek mânasıa gelir mi arkadaşlar'? 
insafınıza sığmıyorum. (Müdahaleler) Böyledir, 
müsterih olunuz. Ama, benim için endişe mevzuu 
olan, benim üzerinde durduğum meseleyi siz 
ehemmiyetli görmiyebilirsiniz, Kanaatinize hür
met ederim. Ama peşinen iltiham etmek doğru de
ğildir, diye de ilâve ederim. 

Ne diyoruz arkadaşlar? Radyo partizan neşri
yat yapıyor, «Hekim hekim değil, başından geçen 
hekim» derler; acısını hissedenlerin ağzından bir 
dinleyin. 

Sayın Feyzioğlu Başvekilin burada açıklama
da bulunmasını istedi. Haklıdır ister, o da ceva
bını verir. Ben bunun üzerinde durmıyacağrm. 

Yalnız kendilerine, bir şey hatırlatacağım; 
inönü de dün bu mevzua temas etti, peşinen 
radyoyu tezkiye etti. «Şikâyetler varsa tetkik 
.edilişin», gibi, mutedil bir uslüp içinde konuşma
dı, şikâyetlerimizi hiç nazara almadan bizi ağır 
bir şekilde itinam etti. Ben çıkıp cevap vermişsem 
ve bu cevaplarım bâzılarınıza ağır gelmişse gü-
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naKı niye Bende aTiyorsuntrzf'Tökadî vuranın bir 
mukabele görmesi sizin adalet" tÖSkkiniziır dişın-
da midir? 

Meşhur Bir söz vardır* Nasrettin Hocanın" eşe
ğini çalmışlar, Konu Komşu saBahTeyin toplanmış
lar, «Sen kapıyı şöyle yapsaydin, kilidi şöyle tak-
saydin eşeğin çalinmazdî», dlyr Hocayı Haksız 
Bulmuşlar. O da o: zaman, «Ber insafsız komşular, 
Benim kaBahatim var da, şu-eşeği çalan hırsızın 
kaBahati yok mu?» demiş: (Gülüşmeler) 

Şu radyonun-hiç mi kaBahati yok? Şimdi soy-
liyellm ske taze misal". (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, ne kadar kızarlarsa 
kızsınlar, Ben onların kızgın haleti rohiyelenhe 
muvazi hareket etmiyeceğim; Ne söylerlerse söy
lesinler, mutedil Bİr cevap vermekle iktifa' ede
ceğim. Bir şey d'emivorum kızan arkadaşa olur 
ya, Belki kendi ölçülerine göre kendisini haklı 
sayıyordur. Bu kadar yumuşağını da dinlemez
seniz arkadaşlar sonra sizin1 hiçbir şey dinlemeye 
tahammülünüzün kalmad!£ina hükmederler. 

Şimdi arkadaşlar; taze-' Bir misal verelim* ma
demki, FeyzioıŞlıther şeyden vuzuh istiyor, Biz-de 
meseleleri vuzuha getirelim. 

üfürr Burada- konuştuk- arkadaşlar, radyo- Ban
da* aîmaJc-suretirle-y^ym-yapti; Prettsip^Bu. Ama 
ne- garip- tesadüftür ki; BölükBaşı'nm-Burada yap-
tığî Birinci konuşmanın- TRT ye- taallûk edfen 
ktsımna* gelince teknik Bir arıza1 vuku Buldu, özür 
dileriz demekle üzerinden geçtiler. Anlaşılıyor ki, 
teknik- ârıza^ da" Bâzı- partiler gibi radyoya- himaye 
kanadım- geren- Bir unsurmuş! (Gülüşmeler)' Tek
nik arıza da onların döstuymuş. 

Diyeceksiniz ki, «BölükBaşı, teknik arıza 
mümkün değil mi? Aklına Bir şüphe gelir ama, 
Bunu niye yüzde yüz Bir itham haline getiriyor-
sun?» Onun da seBeBini söyliyeyim. Hani, Ben
deniz pek Fransızca lâf kullanamam ama Bir 
«Consequent» kelimesi var ya, konsekan olaca
ğım. Altı üstünü tutacak siyasi sıBakm. 

Bakime arkadaşlar, akşam evime gittim, rad
yoyu açtım, dinliyorum. Birinci konuşmamın Bir 
kısmını vermemişler ( teknik arıza... Ondan son
ra bakınız teknik arıza değil, teknik suikast Baş-
liyor. (Ortadan, «Alkışlar mı kesilmiş» sesleri) 
Hayır, hayır alkışta değilim. Zararı yok, alkış
lan duyunu asmlâr, fikrimize kaydetmesinler de 
alkışlar onlann olsun. 

Dinliyorum arkadaşlar; Burada söylediğim, 
(halkın vicdanına tesir edecek, idrakine tesir ede-
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cek canlı pasajlar, canlı cümleler, «Bantla tesBit 
ettik» dedikleri halde; verilmiyor. Demek ki, Ban
dın-üzerinde istedikleri cümleyi çıkarmak sure
tiyle Bir operasyon yapmışlar. Buna teknik arı
za, denmezr, Buna teknik suikast derler arkadaş
lar. (Soldan ve sağdan şiddetli alkışlar) (Orta 
sıralardan, «5 saat seni mi dinliyecek vatandaş?» 
sesleri) 

Şimdi Bir dostum, Bu mantığın karşısında, 
teslim olacak yerde, «Beş saat dinlesin- mi?» di
yor. Herkesin sözü aynen veriliyor da, Benim te
sirli dört cümlemi okadar konuşmanın içinden 
çıkarmak Bakımından hangi zaruret vardı aziz 
dostum. 

Kemal Satır arkadaşımızla dün Biraz aramız
da şöyle hafif tertip Bir çatışma oldu. Demin 
önümden geçiyordu, ne o dostum BirBirimize dar
gın mıyız diye elimi uzattım. Burada dövüşecek 
değiliz, koridorda oturup arkadaş giBi konuşaca
ğız. Yani dövüşme dediğim, fikir mücadelesi. 

Bakın nereleri çıkmış; «îktidardan uzaklaşmak 
evlât acısı gibi içinize oturmuş.» dedim, orası çık
mış. Teknik arıza değil, teknik suikast. 

Bir cümle, toprak kanunu mevzuunda görüşü
müzü açıklarken, bir yerinde dedim ki - halkçı 
dostlarım, köylünün ıstırabı için yüreği yanan bir 
ana gibi öyle bir eda ile buraya gelmişler, aman 
üç ay bu iş geç kalacak diye-çırpmıyorlar. «Yahu 
dedim, yıllarca iktidarda kaldınız, hem detek par
ti olarak iktidarda kaldınız, kudretinizin, kuvve
tinizin Önüne geçecek hiçbir şey yoktu, şu derdi
ne ortak olduğunuz ve şimdi de derdi için ağlar 
gözüktüğünüz bu köylünün derdine o zamanlar 
niye-bir deva düşünmediniz de, sizin 24 sene ge
ciktirdiğiniz bir işi mâna itibariyle bu Meclis, da
ha mükemmel olsun diye üç ay geciktirince niye 
telâş ediyorsunuz?» Dedim ki, «C. H. P. hakkında 
köylünün kanaati şudur; fazla dost gözüküyorsu
nuz ya; köylü der ki: Halk Partisine «gölge etme, 
başka ihsan istemem!» Teknik suikast buraya da 
dokunmuş. (Gülüşmeler) Dikkat ediyor musunuz 
çıkan yerleri... 

Şimdi arkadaşlar, dinin yarısı insaf. Doğru ise 
gürültü, etmeyin de tatlı, tatlı konuşalım. 

MEHMET SAĞEAM (Kayseri) — Radyo 
bunlan verdi. 

M. P; GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Devamla) — Vermedi. Bak; düzinelerle şahit 
gösteririm Kayserili hemgerim, vermedi. 
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BAŞKAN --Sayın Sağlam, togıUklı konuş

mayınız. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-

ŞI (Devamla)— Şimdi verdi, vermedi diye şa
hitler mi dövüştürelim? (Gülüşmeler) 

Neyse iki taratın şahitleri dursun, Allah şa
hit, o bize yeter. 

Arkadaşlar, Sayın Kemal Satır arkadaşıma, li
derler toplantısında geçen bir hâdiseyi tavzih 
ederek söyledim, böyle değü mi KemalSatır arka
daşım dedim j ne evet dedi, ne hayır dedi. yün-
kü «evet» dese pek gönlü razi değil, «hayır» de
meye de ahlâk telâkkisi müsait .değil, ortada kal
dı. «Kemal Satır, bak sıkıştı ne hayır, ne evet di
yor» dedim. Orası da çıkmış. 

Ondan sonra, Hükümete tevcih edilen suallere 
gelince, Hükümet elbette âciz değildir, cevabını 
verir. Ama takdir edersiniz ki, o Hükümetin .ku
ruluşuna esas olan bir protokolün altında imza
sı ULU anan bir partinin lideri o protokolle alakalı 
ithaımar ortaya atılınca, o ithamlar yalnız Hükü
mete üeğıl ona da racıdır. Elbette bunun karşısı
na çıkıp hakikatleri açıklıyacaktır. Hızım bunla
ra temas etmemizi, Hükümete ait vazııeıerı yük
lenmem mânasına almanın doğru olmadığını belir
terek dedim ki, «Hız bu Hükümetin bir kanadıyız, 
parti olarak. O Hükümete ve onun mensubu olan 
partilere haksız bir tecavüz olursa onun karşısına 
çıkmak tabii bir vazifedir. Ortaklık icabıdır, bir, 
bunun da fevkinde insanlığın icabıdır. Gün geldi 
Cumhuriyet Halk Partisinin canına kasdetmek 
istiyenler çıktı. Bizden de destek bekliyenler çık
tı. Bu destek talebini en şiddetli bir dille reddet
tim ve o konuşmalarımdan bâzı arkadaşlar alındı
lar. Teyple tesbit ettirdim. Burada bulunan arka
daşlar bilir, C. K. M. P. deki arkadaşlar da bi
lir, şimdi aranızda bulunan bizim eski yoldaşlar 
da bilir. (Gülüşmeler) Yani «yoldaş» dediysem 
Sovyet Rusya'da kullanılan tâbiri kasdetmedim, 
yanlış anlamayın, o anda aklıma «-yoldaş» tâbiri 
geldi. (Gülüşmeler) 

Demek 'ki, haksızlık kime yapılırsa yapılsın, 
namuslu insanların vazifesi haksızın karşısında 
mağdurun yanında bulunmaktır. 

Şimdi yarın Hükümet tutsa da Halk Parti
sini haksız bir şekilde itham etse, inanın dâhil 
^bulunduğumuz halde; kürsüye çıkarım, Başve
kille konuşmaya lüzum görmeden ona en ağır 
cevabı ben veririm. Hiç şüphe etmeyin. Böyle 
olursa demokrasi yaşar arkadırlar.! 
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Yalnız hunu söylerken bir noktayı da belir

teyim : Son günlerde bir temenni havasını mem
lekette estirmek istiyorlar. Gazetelerin baş ma
kalelerinde, bâzı muhitlerde, Bölükbaşı parti 
olarak 'bu hükümetin bir kanadı ya, yakında 
cmgar çıkar, bu j§ bozulur... Haber vereyim 
arkadaşlar. Prensiplere Hükümet bağlı kaldık
ça, altına imza koyduğumuz fikirlere sadık kal
dıkça, dürüst bir idareyi bu memlekette kur-
dulkça seçimlere kadar bu Hükümetten Bölük
başı'yi hiçbir kuvvet, hattâ ölüm bile ayırmı-
yacaktır. (Soldan, sağdan bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar) Diyeceksiniz ki, ölüm nasıl ayırmaz? 
ölüm vücudumu ayırır aana ruhumu ayıramaz. 
Ahir ette de muvaffakiyetine dua ederim. (Alkış
lar, gülüşmeler) 

Şimdi, teknik arıza, teknik suikast faslını 
şöyle bir kapıyalım, ondan sonra Sayın Turhan 
Feyzioğlu arkadaşımızın üzerinde durduğu ve 
bize taallûku olduğuna inandığımız noktaya ge
lelim. 

Arkadaşlar, muhterem Feyzioğlu dış politika
ya temas ederken, Kültür Anlaşması üzerinde 
de durdular. Bendeniz de dünkü konuşmamda 
Kültür Anlaşması üzeninde durdum. Ne dedim: 
Bir Devletle asla kültür anlaşması yapılma
malıdır diye bir şey söylemedim. Sayın İnönü 
Hükümetinin bir taahhüdü vardı: Mühim me
selelerde muhalefetle istişarelerde^bulunacağıan, 
bu geleneği tesis edeceğim. 25 seneden beri mü
nasebetimiz manen Rusya ile kesilmiştir. Kaba
hatin ~Türk Milletinde değil onlarda olduğuna 
da yürekten manan bir insanım. Bu münasebet
leri yeniden tesis etmek günün şartları içinde 
Devletimiz için faydalı olabilir. Ama bu kadar 
katı münase.battan sonra 25 senedir biribirine 
düşman gibi bakan iki memleketin münasebetle
rine yeni bir veçhe vermeyi düşünen bir ikti
dar, benim anlayışıma göre, tâbirimi mazur gör
sünler, demokratik zihniyete bağlı, hele basiret
li bir Hükümet ise böyle bir işe girmeden çağı
rır muhalefet partilerini, «Ahval şudur, durum 
şudur, Rusya ile münasebetlerimizi düzeltmek
te memleket için fayda vardır, bizi davet ediyor
lar, çağırıyorlar, ne dersiniz, bu münasebeti dü
zeltmenin dozu ne olmalıdır, hangi noktadan 
başlamalıyız?» der, fikrimizi alır. Eğer çağır-
saydı ne diyecektik? Kendi fikrimi söyliyeyim. 

«Türkiye bir aşiret Devleti değildir. Üç kı
taya hükmetmiş şanlı bir millettir Tüikiye. 
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Memleketin menfaati emrediyorsa, Rusya ile do 
konıışui', Çin'le de konuşur, icabediyorsa Kızıl 
Çin'i bile tanıyabilir...» Hariciye Vekilimizi da
vet etmişler, güle güle gitsin, hiçbir mahzuru 
yok. Vaiktiyle Atatürk'ün sağlığında Başbakan 
inönü'de, başka arkadaşlarda Rusya'ya gitti, 
geldi. Gidildi, gelindi, onlardan da bize gelenler 
oldu. Bizim memleketimizde bâzı fabrikaları. 
ruslar yaptı. Bııikadau sıkı ve samimî münasebe
timiz oldu diye, hamdolsun Türk Milleti komü
nist mi oldu'? Ben hiçbir Türk Hükümetinin 
aklından böyle bir şey geçireceğini düşünen 
adamı değil imi. Vatan sathında bu propagandayı 
yapan bedbahtların sözlerini seyahatumda işit
tiğim zaman, işte burada arkadaşlar var, o seyya-
hatte yanımda olan bakanlar var; ayıptır, diye
rek eıkmışımdır. Eğer ben namuslu bir adam 
olmasam, Rusya ile Kültür Anlaşması hakkın
da mütemadiyen sorulan .suallere 'karşı, bu işlere 
lıenim aklım ermez, erbabı İsmet Paşa'dır, ona 
soran desem, zihninize bir kurt girerdi. Amıa 
ben bunu söylemiyeceğim. «Hükümetin bu mem
leketi komünist yapmak, Rusya'nın kucağına 
atmak gibi bir niyeti asla yoktur, bu propagan
dayı yapanlar utansınlar.» dedim. (Sağ ve sol
dan alkışlar, «bravo» sesleri.) 

Ha, yalnız, gitsin derdim ama, şunu da söy
lerdim : Evvelâ siyasi sahada bir yakınlaşma 
olsun. Bizim millî dâvamız olan bir Kıbrıs dâva
sı var. Birleşmiş Milletlerde verilen ziyafette, 
Birleşmiş Milletlerde Rusya'nın Büyükelçisi 
olan onu temsil eden zata söylediğim gibi, «Rusya 
bizi bu haklı dâvamızda, tamamen başka mülâ
hazalarla desteklememiş, mazlumun yanında ola-
cak yerde, zalimin yanında gözükmüştür. Ve 
Rusya bence en büyük hatayı da bu noktada iş
lemiştir. Türk Milletinin haklı olduğu bu dâva
da, hakkın yanında gözükseydi bu iki memleket 
arasındaki buzlar kolaylıkla çözülürdü. Ama 
sefir hazretleri, sizin Kruşçef bu fırsatı kaçır
dı. Bunu size söyliyen bir Hükümet memuru 
değil, Hükümetin kargısında olan bir muhalif 
parti lideridir.» dedim. Aradaki tercüman da 
Birleşmiş Milletlerdeki Büyükelçimiz Sayın Or
han Eralp'tı.' O zaman tercüman olan Büyükel
çimiz için dedi ki, «ama bu Devlet memuru
dur.» « O Türk Devletinin memurudur, namus
ludur, doğru tercüme eder,» dedim. 

Bu düşüncedeyim arkadaşlar. Bilelim birbi
rimizi. 
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Kültürel anlaşma ile işe başlamak bence ha

talı olmuştur. Kıyamet kopmuştur, demiyorum, 
bu kadar keylü kaale sebebiyet vermiş, müfteri
lerin eline fırsat vermiş, memleketin huzurunu 
kaçıran bir mevzu haline gelmiştir. Evvelâ 
Kıbrıs işinde Rusya bize iyi niyetini gösterme
liydi. Ondan sonra ikinci merhale, Garble alâ
kamızı kesmeden ticari münasebetler kurmalıy
dık. Şu Kültür Anlaşması sanki farzmış gibi 
ilk defa ele alınmamalıydı, derdim, eğer İnönü 
çağırıp fikrimi sorsaydı. Böyle bir taahhüdü 
olan Hükümet çağırmaz, sormaz... (Ortadan «es
kiyi hatırlatma» sesleri) 

Şimdi arkadaşlar eskiyi hatırlatma diyorlar. 
Müsaade ederseniz vuzuha varmak için hatırlat
makta fayda var. 

Bu programla yani mühim meselelerde mu
halefetle danışacağını, diyen Üçüncü İnönü 
Hükümeti bir tek meselede arkadaşlar, bugüne 
kadar muhalefet partilerini çağırıp da «Durum 
budur, size sn bilgileri veriyorum, bu durum 
karşısında nasıl bir harekette bulunmamızı mü
nasip görürsünüz, sizin fikirlerinizi almak Hü
kümetin vereceği kararların isabetini sağlar, ar
kadaşlar ne düşünüyorsunuz?» dememiştir. 
Programına bu hükmü koyup da bunu tatbik 
etmiyen bir Hükümeti ben beğenmezsem günah
kâr mıyım arkadaşlar? Bir liderler toplantısın
da l)iı ciheti kendisine söyledim. Ne cevap 
verse beğenirsiniz? «İnsaf Bölükbaşı eskiden 
böyle şeyler olur muydu? Zamanında sık sık 
Meclise izahat veriliyor, liderleri toplayıp malû
mat veriyoruz.» dedi. "Dedim : « Paşam, eski
den böyle şeylerin olmaması şimdi yaptığınızın 
kâfi olduğu mânasına gelir mi? Ben sizden ri
ca ediyorum, ciddî olarak bizimle istişare lüzu
munu hissettiğiniz zaman bizi davet ediniz. Ço
ğunu gazetelerde okuyacağımız malûmatı ver
mek, için ihtiyari zahmet etmeyiniz. Eğer İnö
nü, dedim muhalefette olsaydı, şimdiki Başvekil 
İsmet Paşanın yaptığını beğenmezdi.» dedim. 
Yeni Hükümet programı dolayısiyle aynı görüş 
burada ifade edildi. Ben Hükümete bu formü
lün nazari kalmasını, muhalefeti tatmin ede
cek şekilde, her mühim meselede istişarede bu
lunmasını burada temenni ettiğini ifade ettim. 
Eğer, Hükümet tatbik etmezse onun yakasından 
tutmak sizlerden evvel bize düşecektir. Çağır
sın İnönü'yü, çağırsın liderleri «Paşam şöyle 
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bir mesele var, tecrübeli bir zatsınız, ne düşü
nürsünüz, sizinde fikirlerinizden istifade ede
lim» desem ne kaybeder Hükümet? Eğer fikir
ler mııtabıksa halkın karşısına kuvvetle çıkar, 
muhalefetle de mutabık kaldım, der. Fikirler 
mutabık değilse, fikrini aldım ama mesuliyet 
benimdir, kanaatime göre . hareket ediyorum, 
der. Hiçbir kaybı da olhuaz. Ama, Sayın İnönü 
vadeder, biraz alışkanlığın tesiri ile bu vaat
lerini de pek tutmıaiz. 

Evet, kültür aımasması hakkında da söyledi
ğim bu. Yoksa Türkiye'yi komünist yapmak için 
Rusya'dan binlerce adam getirip de Türk Mil
letine komünistlik dersi verdirecek bu Hükümet 
diye aklımdan bir şey geçmedi. 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Feyzioğlu arkadaşı
mız liderler komitesi ile alâkalı bir temennide 

" bulundular. Liderler komitesi ile 'alâkalı proto
kolde yer almış metni bendeniz dün (huzurunuz
da okudum. Liderlerin ve Başvekilin bir araya 
gelip de her hanlgi bir adamı tâyin etmek, az
letmek, Hükümet işleri hakkında karar almak 
yetkileri yoktur. Böyle bir şeyi Hükümet kabul 
etse, biz fcahul etmeyiz. O zıamuan ne derler? Da
vul Hükümetin boynunda, çomak başkasının 
elinde, ©iz içine girdiğimiz Hükümeti böyle hay
siyet kırıcı bir mevkie düşüremeyiz. (Sağ ve 
soldan «brarvo» sesleri) Ama istişare farz değil
se 'bile, sünnettir değil mi? 

Hükümetin dayandığı 'partilerin liderleri ile 
zaman zaman konuşması, vaziyet şudur, şöyle 
bir kanun getireceğiz, gruplarınızı buna göre 
hazırlamanızı rica ederim, sizin düşünceniz ne
dir? demesi gayet tabiî şeylerdir. Anayasaya 
aykırıdır, prensiplere aykırıdır diye fazla bir 
endişe 'göstermek zannederim ki, hakiki metni 
bilememekten, yanlış malûmat üzerine itham 
yolunu tercih etmekten ileri gelmiştir. O neş-
redilmiyen kısmın Başbakanın ağzı ile millete du
yurulması meselesine gelince, duyurul'sun. Za
ten dün söyledim, gizli bir şey mi yaptık? 

Geçmiş 'hükümetlerde şöyle olmuş, böyle ol
muş... Ben eski ortakların aralarındaki Müna
sebetlerin muhasebesini yapııaya kendimi va
zifeli saymıaım. Zannederim ki, • Sayın Alican 
o aıçıık nıofeltalan ce'vapıljanıdıırdı. 

Şimdi gelelim diğer nlöktıalama : 
Alkh razı olsun Feyzioğlu'ndan, efendice 

bir konuşma ile havayı yumuşattı da görüyor-
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sunuz 'hepimiz tatlı tatlı söylüyoruz ve dinli
yoruz. (Ortadan «içimizi yiye yiye dinliyoruz» 
sesleri) İçinizi yiye yiye mi? Yok camım, ben 
samimî olarak dinlediğinizi kabul ediyorum. 
Kendinize bühtan etmeyin. (Gülüşmeler) 

Şimdi, Sayın Feyzioğlu arkadaşımız, (Bir 
noktai istinat bulsam dünyayı yerinden oynatı
rım) diyenleri biraz andıran bir espri içinde be
nim burada söylediğim bir cümleyi ele laldılar. 
Ne demiştim burada arkadaşlar? «Hükümet 
programı vuzuh, ve katiyet bakımından isteni
len mükemmeliyette değildir. Zaman darlığı ba
kımından bunu bir dereceye kadar mazur gör
mek insaflı bir hareket olur.» 

Feyzioğlu arkadaşımız, karşısındakini kendi 
silâhı ile vurma taktiği içinde, «Sayın Bölük-
başı'nın bu sözlerine iştirak ediyoruz.» dediler. 
Eğer geçmişte de Bölükbaşı'nın buna 'benzer söz
lerine iştirak etseydi, hemşehrimi alkışlamak 
şöyle dursun, yanak] arından öpecektim. Bana 
bu fırsatı vermediler. (Sağdan ve soldan alkış
lar) Neden vermediler; şimdi okuyalım... Ma
lûm ya bizim taş "cebimizde. (Gülüşmeler) 

tBirinci inönü Hükümeti, ikinci tnönü Hü
kümeti, Üçüncü inönü Hükümeti... Artık da
ha saymıyaeağım, zannederim başkası yakın za
manda olmıyacaık. (Gülüşmeler) Yahu bu ka
dar şakayı da çok görürseniz çekilir mi bu çile? 
(Gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar, Birinci inönü Hükümeti, 
ikinci inönü Hükümetli1, Üçüncü In'önü Hü
kümetinin programları elimizlde. Vuızulh ve 
katiyet bakımından bugünkü Hükümetin pro
gramından bir üstünlük arz etmek şöyle dursun, 
çok daha müphem yerleri olan bdr program. 
O zaman bunu tenkid eden Bölükbaşı-, bakınız 
Meclis kürsüsünden ne demiş? Feyzioğlu arka
daşım şüphesiz o-zaman da bu isabetli mütalâ
aları dinlemişlerdi, fakat kürsüye gelip de 
«ISayın hemşeriımin bu teşhisine iştirak ediyor, 
Sayın inönü şu noktaları açıklasınlar.» deme
mişlerdi. 

5 Temmuz 1962 tarihli Meclis zaptının 
170 nci sayfası... Ne diyor bakınız: «Program, 
tâbiri caizse kesin bir teşhis koyamıyan tedavi 
yolları tesbit edilemiyen bir hastalık için yazıl
mış muvakkat bir reçete mahiyetindedir.» O 
zaman Sayın Feyzioğlu, «Sayın Bölükbaşı'nm 
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hakkı var, hakikaten tam teşhis konmamış, 
açıklanmamış» diye bir şey söylemediler. Bu 
cihete de işaret edeyim. 

Şimdi başka bir noktaya geliyorum. Bura
da Hükümet programı üzerinde konuşmak ica-
bettiği halde, geçmişin muhasebesini yapmak su
retiyle Halk Partisine hücum ettiğimizden mü
nasip bir dille şikâyet edildi. Acaba biz bu yo
lu kendimiz mi açtık? Ne dedim arkadaşlar? 
Mecbur edilmedikçe demokratik rejimin kuru
luşu ile alâkalı hâdiselerin muhasebesini bu 
kürsüde yapmak ve kapanmış yaralan açmak 
niyetinde değiliz. Buna rağmen buraya çıkıl
dı, Saym Kemal Satır tarafından çok ileri 
sözler söylendi. Şimdi bir şey okuyayım da ne 
kadar haklı olduğumu sizde kolaylıkla tasdik 
edersiniz. 

Arkadaşlar, yeni protokolün imza edilişi 
dolayısiyle radyodan gazeteciler bizden birer 
kısa mesaj istediler. O anda birkaç cümle söy
ledim. Şurada geçmişe tarizde bulunan, her 
hangi bir partiye dokunan bir husus var mı? 
Müsaade ederseniz o metni okuyalım, o metne 
karşı Sayın Kemal Satır'm verdiği cevabı kar
şılık olarak belirtelim. Niçin belirteceğimi de 
arkadaşıma anlatayım: Feyzioğlu dediler ki, 
«Demokrasinin kuruluşunda her partinin hisse
si vardır. Böyle konuşulsaydı biz . rencide ol
mazdık.» Ama Kemal Satır Beyin beyanını oku
duğunuz zaman göreceksiniz ki, bir inhisar 
vesikası, bir monopol vesikası 1 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Liderlerin is
mini de okuyacak mısımz? Ortaksınız. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Devamla) — Müsaade buyurunuz, bana 
verdiğiniz cevabı okuyacağım. Başkaları ile 
araııza beni sokmayın. Ortağız diye kendile
ri burada, kendi beyanlarının ne mânaya gel
diğini size izah edecek arkadaşlar için benim 
şu kürsüde alelacele vekâlet deruhde etmemi 
doğru bulur musunuz? (Gülüşmeler) 

Şahit, mutaber, Ulus Gazetesi!.. (Gülüşme
ler) Tezkiyeye lüzum olmıyan bir şahit!... 

Şimdi 26 Şubat tarihinde bizim demeçleri
mizin üzerinden günler geçmiş, Kemdi Satır 
arkadaşımızın aklına dört - beş gün sonra bir 
cevap vermek gelmiş. Bakınız ne buyuruyor: 
«Sayın Osman Bölükbaşı C. H. P. dışında bir 
Hükümetin kurulabileceğini ve buna rağmen de 
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demokratik rejimin yaşayabileceğini ispat et
menin ve aksi istikametteki endişe ve propa
gandaları çürütmenin ve böylece Türk Milleti
ne büyük bir ferahlık ve itimat vermenin vatan 
vazifesi olduğuna inanıyor.» Görüş arkadaş
lar... Açık söyledik. Kemal Satır Bey lider
ler toplantısından bahsederken benim iki tara
fı da hedef alan bâzı sözlerimi, tam olmasa bile, 
mealen anlattılar. Şunu söyledim arkadaşlar: 
«Üç evli köye kadar bu particilik yüzünden 
bir kin ve intikam havası girmiştir. Bunu her 
gittiğim yerde ıstırapla müşahade ettim. Bu
nun karşısında da, kim kazanırsa kazansın, 
iktidar bizimdir, diyenlerin propagandası var. 
Vatanın huzurunu bozan iki propaganda bun
lardır.» Hattâ iki tarafa da şöyle döndüm, de
dim ki, «ikiniz de hakkınıza razı değilsiniz, 
ıstırap bundan doğuyor.» Bu kadar ortadan ko
nuştum. 

Bu propagandayı çürütmek, ha demek ki, 
inönü gidebilirmiş, Halk Partisi gidebilirmiş, 
başka Hükümet kurulabilirmiş, kanaatini va
tandaşa verip de, kim yaparsa yapsın, kim 
yaptırırsa yaptırsın şu propagandaların yarat
tığı ıstırabı ortadan kaldırıp rejimin bir haya
tiyet imtihanı geçirmesini arzulamayı vatan va
zifesi .sayıyorum, demek ne Halk Partisine tân 
etmektir, ne de ortak olduklarımızı gök yüzü
ne çıkarmaktır. Böyle bir şey yok! 

Bu kadar masum şeye karşı bakınız ne söy
leniyor; Bizim cümleyi almış, söylüyor: «Bu fi
kir ve iddianın dayandığı temel çürüktür.» Bu
na hiçbir şey demem. Benim fikrimin dayan
dığı temeli sağlam bulmaya mecbur değil. Ama, 
bakın arkasından inhisar vesikası geliyor.. (Ha
tip dosyaların arasından vesikayı aramaya de
vam etti) (Ortadan «arkadan ne geliyor, söyle 
bakalım» sesleri) Müsaade buyurun bu kadar 
kâğıdın arasından çıkarıyorsam, yine şükre
din. (Gülüşmeler) («Teknik suikast» sesleri) 
Yok teknik suikast değil, hapishanelerde bozu
lan gözün bize oynadığı bir oyun. 

Bakınız ne buyuruyor: «Bu fikir ve iddia
nın dayandığı temel çürüktür. Çünkü bugün 
demokratik düzen kemaliyle işliyerek parlâmen
to usullerine göre çeşitli koalisyon hükümetleri 
kurul abilmişse bunun 20 yıldan beri C. H. P. 
nin rejimi sağlam temeller üzerine oturmak 
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uğrunda samimî gayretlerine borçlu olduğumuz 
inkâr edilemez.» 

Desek ki, arkadaşlar, bugün demokratik re
jim oturmuştur. Böyle bir rejimin oturmasında 
C. H. P. nin de bir şeref hissesi vardır. Hattâ 
(büyük) dese onu da tabiî görürüm bir parti 
genel sekreteri için. Ama her şeyi kendine 
hasrediyor Kemal Satır Bey. Kemal Satır 
Bey, Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım. 
Bugün Anayasaya girmiş, hürriyet nizamının 
her türlü tahribe karşı korunmasını sağlıyacak 
ne kadar müesses fikir varsa, partinizin prog
ramı, partinizin liderler akıllarının köşelerin
den geçirmediği zamanlarda başkaları tarafın
dan ortaya atılmış, devirler boyunca bunun 
mücadelesi yapılmış, siz de sonradan düşme
nin verdiği bu uyanıklıkla, aradan seneler geç
tikten sonra bu fikirlere iltihak etmişsiniz. Ni
ye demiyorsunuz ki, başkalarının da hissesi 
var? Niye demiyorsunuz bunu? Siz kendinize 
bunu mal ederseniz, bir adam da çıkıp şu eski
nin defterini bana açtırma, açarsam zararlı çı
karsın demez mi? Bu kadar öğünmeseniz, bu 
kadar inhisarcı davranmasaydınız biz size dün 
burada bu cevapları vermezdik arkadaşlar. Se-
beboldunuz. Hem de tafsilâtına gitmeden bir 
iki cümle ile geçiştirdik. 

Yapıcı bir muhalefet örneğini vereceklerini 
Eaym Feyzioğlu burada vadetti. inşallah dil
leri kalplerine uygun çıkar, bundan memnun 
oluruz. Yalnız dün burada yapılan muhalefe
tin bâzı nçktaları kanaatimce yapıcı değildi. 
Sağlam bir bilgiye dayanmadan ağır ithamlar 
ileri sürüldü. Ben de birçok şeyler duyuyorum, 
duyduğumla amel edip de gelip burada kimse
yi itham etmiyorum. Elimde delilim varsa sö
zümü söylüyorum. Dün bir misal verdim, he
men çıkardım, Resmî Gazeteyi okudum. 

Ben Sayın inönü'nün şu üst komite, süper 
komite dediği, Hükümet üstünde gördüğü ko
mitenin mahiyetini, şu müesseriyeti sağlamak 
için protokole konmuş olan şeyleri bir yerden 
duymuşsa, «Sayın Başbakan, şunu lütfedin de 
tenevvür edeyim»1 demiş olsalardı, Jkürsüye çı
kıp böyle hatalı bir harekette bulunmazlardı. 
Demek birisi söylemiş, o da hemen inanmış, 
bu çatışmalar bu yüzden çıktı. (Orta sıralar
dan müdahaleler) 

BAŞKAN — Saym Dîzdaroğlu, müdahele 
eetmeyiniz efendim. 

Siz devam edin Sayın BÖlükbaşı. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-

Şl (Devamla) — Zararı yok, talebemdir, ho
casına karşı muhabbetini izhar ediyor. «Kendi 
elimle kesip yare verdiğim kalem, fetvayı bu
nuna hakkını yazdı iptida.» diyen §air gibiyim 
şimdi. (Gülüşmeler) 

Nelerle meşgul olduklarım görüyorsunuz. 
Siyasi konuşmaların seyrini o istikamete çe
virmek icabederse bizim söyliyeceğimiz çok şey 
var, kimsenin bize söyliyeceği bir şey yoktur. 
Ondan emin olunuz. 

Demin koridorda Kayserili hemşerim «üne 
bir şey almış, adım da bilmiyorum, eski ik
tidara mensup bir zatın yazdığı iddia edilir, ben 
imzasını da görmedim ya. Bâzı şeyler söylü
yormuş da... Ben de dedim ki: «Eğer onların şa
hadetine muhtacolacak hale geldiyseniz dost
larım size acırım.» («Dosyaları işaret» ederek) 
Şurada da neler var ama açmayacağım. (Orta 
sıralardan «aç aç» sesleri) Gelin şu müzakereyi 
çığırından çıkarmayalım, biraz hazımlı olun 
halkçı dostlarım. Demokrasiyi kurma şerefi bi
zimdir, diyorsunuz, demokrasiyi kurmak için 
hazımlı olmak lâzım. 

YAHYA DERMANCI (içel) ~4kiiaar?fca. 
zımlı olsun. 

M. P. GRUFÜ ADINA OSMAN BÖÜÜ&BA-
ŞI (Devamla) — İktidar ma hazımlı 6k>câ£c, Mu
halefet mi? Bana sorarsanız ikisi âo ;fefcw**lı 
olmalıdır. 

BAŞKAN— Müdahale «tmey&ıiz -Sayın 
Dermancı. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Devamla) — Daha biz üç günlük bir ikti
darın kanadı iken bizden Peygamber sabrı iste
yenler ömürleri boyunca bu sabrı iktidarda 
göstermişler mi? (Sağdan bravo sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, bir prensip noktasmı *«w-
shıha vardırmalıyız bütçeye kırmızı oy verilmiş, 
Hükümet düşürülmüş. O halde Hükümet getir
diği bütçe hakkında ne düşündüğünü progra
mında açıklamahymış.. Böyle bir demokratik 
kaide görülmemiştir. Bütçeye kırmızı oy ver
mek demek, bizzat bütçeye kırmızı oy venack 
mânasına her zaman gelmez. .Arkadaşlar, kiki-
çeye verilen oylar bir itimat e^umaihiyîetiade-
dir. Bütçenin rakamkrı ııe ol«raa OIAUÜ, ,$$er 
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(»im. tatbik edecek heyete Meclisin itimadı yok
sa geçmiş icraatını beğenmiyorsa, öyle bir Hü
kümetin bütçesine kırmızı oy verir. Bu bir. Büt
çenin ne gibi zarflarla malûl bulunduğuna 
dair de burada her grup kendi görüsünü açıkla
mıştır. Hükümet yarın bütçesini getirdiği za
man ne gibi yenilik getirecekse o zaman anla
şılacaktır. Bugünden ne getireceksin, diye sık
boğaz etmek insafsızlıktır. 

Simdi, Toprak Reformu Kanunu üzerinde 
de duruldu. Halkçı dostlarınım büyük bir sa
bırsızlık gösterdiğini hissediyorum. Neden bu 
kadar sabırsızlar anlamıyorum1? 

Cumhuriyetin, kurulduğu günden 1950 sene
sine kadar C.H.P. bu memleketi 27 sene idare 
etmiştir. 27 sene içinde bir hal tarzı bulamadı
ğı bir mesele, dindircmediği bir ısdırap için bu
gün seçim sathı mailinde, tabirimi mazur gör
sünler, biraz da sarımsak sürüp burada ağla
manın mânası nedir"? (Oiilüşmeler) Toprak Ka
nununun çıkaraıİmasını biz de istiyoruz. Ama . 
secim sathı mailinde propaganda mevzuu yapıl
sın diye değil. Bir eser kusurlu çıkıp da memle
ketin başına bela, olmaktansa üç ay, beş ay son
ra. çıksın da sağlam çıksın diye düşünmek Top
rak Kanununun ve köylünün ısdırabmm karşı
sında olmak demek midir? (Bravo sesleri) - Ar
kadaşlar sizin iktidarınızda 27 sene beklemiş, 
İnönü millî şef iken bu meseleyi ele almış; ha
tırlarım ben onu. Yaş itibariyle hatırlıyoruz o 
günleri. İnönünün iradesinin karşısına geçe
cek hiç bir kuvvet yoktu, tek parti, biliyorsu
nuz. O devirde* bir toprak kanunu çıkarılmış. 
Köylünün hangi derdine deva olmuştur'? Gös
teriş mahiyetinde. Her halde 1944 - 1945 de 
çıktı, öyle zannediyorum. Sizin elinizde beş se
ne kaldı. Beş senede ısdırabına deva bulama
dığınız köylünün ıstırabına seçim sathı mailin
de çıkaracağınız kusurlu bir kanunla mı deva 
bulacaksınız ki, bu kadar ısrar ediyorsunuz? 

Arkadaşlar, ben toprak reformunun, sos
yal adaletin, sosyal güvenliğin karşısında ol
mayı bu vatana ihanet telâkki ederim. Neden 
ihanet telâkki ederim ? Çağırıyorum o köylüyü 
18 yaşında bıyığı yeni terlemiş delikanlıyı, «git 
Kore'de Türk'ün şerefi uğruna, dünya, sulhu 
uğruna, öl»1 diyorum. Hayatını Devlet için ver
mesini istediğin insanın ekmeğine kefil olmak, 
ona çare düşünmek Devlet için bir namus bor-
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cu değil mi? (Bravo sesleri, alkışlar) O halde 
karşı değiliz. 

Yalnız bir kanunu, alelacele hazırlandığı ka
naatiyle, bu iş sağlam olsun, encümenlerden 
geçsin demek mutlaka kötü bir niyetin mah-
lüdür, demek bence yapıcı muhalefet zihniyeti
nin tezahürü olamaz. (Bravo sesleri) 

Zaten sosyal güvenliği, sosyal adaleti sağ
layamazsak bu memleketi yıkıcı cereyanlara 
karşı, komünist olanları asacağız desek, koru
yanlayız arkadaşlar. Komünist cereyanlarla na
sıl mücadele edileceğini dünkü konuşmamda 
ifade ettim. Bence cezai tedbir talidir arkadaş
lar. Eğer cezai tedbir memleketleri (komünizme 
karşı korumaya kâfi gelseydi ikinci Dünya 
Harbinden ısonra mustarip' milletlerin, sefalet 
içinde bulunan milletlerin komünizmin pençe
sine düşmelerine mâni olmak için Amerika, ka
salarını açıp da Marşhall yardımıyla milyar
larca dolar vermezdi, Kanunlarınızı şiddetlen
dirin diye tavsiyesiyle iktifa ederdi. 

Bu cihete de böylece dokunduktan sonra 
Sayın Feyzioğlu ile kendi partisinin programı 
bakımından bir nokta üzerinde durmak iste
rim, kendilerini tatmin etmek isterim. (Dosya
ları karıştırırken, dosyaların yere düşmesi üze
rine, «teknik arıza» sesleri) Kimseye zarar ver
mek maksadı olmadığı için buna teknik arıza 
demezler. (Orülüşınclcr) 

Şimdi dostlarım, şöyle bir cümle kullandı
lar. Bir yerden almışlar; bir partinin progra
mından veya beyanından: «Devletçilik husu
si teşebbüsün bittiği yerde başlar..» 

Arkadaşlar, plâna burada müzakere edilir
ken Millet Partisi Meclis (Irııpu adına bu nok
tadaki görüşümüzü açıklamış bulunuyoruz. 
Arkadaşımın tereddüdünü izale için müsaade 
ederseniz bir iki satır okuyalım. Asıl daha 
mühimi, Halk Partisinin programından bir, iki 
cümle okuyalım. Şimdi biz kendi düşündüğü 
müzü söyliyelim, Feyzioğlu ile aramızda bü
yük bir fark olmadığını da bunu takiben tes-
bit edelim. 

Arkadşlar, devletçiliği müdafaa edenler, 
sosyalizmi müdafaa edenler kendilerine göre 
birtakım sebepler ileri sürerler. İstihsal vası
taları fertlerin elinde olursa diğerlerini istis-
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mar ederler, millî gelir adilâne dağılmaz, bun
dan ıstırap doğar. Bir. . 

Hususi teşebbüs her şeyi yapsın diye bek
lersek geri kalmış bir memleketin süratle kal
kınması mümkün olmaz. Çünkü hususi teşeb
büs her zaman Devlet kadar kudretli olmaz, her 
zaman Devletin sahibolduğu imkânlara sahibol-
maz. Onun için Devlet boşluğu doldurmak 
için iktisadi hayatta rol almalıdır, denir. Bu
nu gaye olarak kabul etmekle, vasıta olarak 
kabul etmek arasında büyük bir fark var. Biz 
Devletin iktisadi faaliyetlerde rol almasını ga
ye saymıyoruz, vasıta sayıyoruz. Zaruretlerin 
bittiği noktada Devletin iktisadi faaliyette mü
teşebbis olarak rolünün de bitmesi kanaatinde
yiz. Ama Devlet iktisadi faaliyetleri, (bırakın 
yapsın, bırakın geçsin) düstûru ile seyirci ka
lıp da birtakım ıstıraplara da sebebiyet vermez. 
Onun tanzimei faaliyetlerde bulunmak, tedbir 
almak hakkıdır. 

Şimdi Halk Partisinin programına bakalım. 
Devletçilik tatbikatı ve anlayışı malûm bulu
nan Oumuriyet Halk Partisi bile parti progra
mının 5 nci maddesinin 2 nei fıkrasında «A» 
bendinde sayılan işlerin dışında kalmakla bera
ber, özel teşebbüsün başarmaya imkân bula
madığı veya yeter derecede başaramadığı veya 
hiç girişmediği teşebbüslerin, millî ekonomi
miz ve sosyal şartlarımız bakımından elzem 
olanlarını, özel teşebbüs bu sahalarda çalışma
ya muktedir oluncaya kadar, kurup işletmekte 
Devlet vazifelidir.» demektedir. Görüyorsunuz, 
muayyen şeylerin dışında kalan işlerde Devle
tin müteşebbis olmasını Halk Partisi programı 
da muvakkat bir hüküm olarak kabul ediyor, 
«zaruret bitti mi Devlet elini çekmeli»1 diyor. 
Sayın Y. T. P. sinin programının da böyle ol
duğunu zannediyorum. Hattâ secim beyanna
melerinde Japonya'nın vaktiyle nasıl büyük te
şebbüslere girişip, sonradn bu teşebbüsleri 
anonim şirketler halinde halka devrettiğini mi
sal olarak vermiştir, kendilerinin görüşünün de 
bu olduğunu açıklamışlardır. Biz bu görüşte
yiz arkadaşlar. 

Plânın karşısında olmak prensip itibariyle 
bizden beklenmez. Devletin imkânlarını siyasi 
mülâhazalarla hesapsız bir şekilde harcıyorsu
nuz, diye bir iktidarı on sene itham eden in
sanların hesaplı, kitaplı bir iktisadi kalkınma-
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yi sağlıyacak plânın karşısında prensip itiba
riyle bulunmaları bahis mevzuu değildir. Ama, 
bunun manası sizin getirdiğiniz ve Meclisten 
gecen plânın her tarafını beğenmek mânasına 
gelmez arkadaılar. Beğenmediğimiz noktaları
nı. açıkladım. 

Yedi aylık bir devre için seçim sathı mailin
de vazifeye gelen bir Hükümetin, kurulalı da
ha birkaç gün olmamış bir Hükümetin, plânın 
temelleri hakkında ne gibi değişiklikler yapaca
ğını burada açıklanmasının maddeten mümkün 
olmadığını Feyzioğlu arkadaşım takdir ederler. 
Bugün plân mevzuunda en az ihtilâf düşecek 
partiler yeni Hükümeti teşkil edenlerdir. Halk 
Partisi Devletçi idi, Adalet Partisi ile Hükü
met kurdu, O. K. M. P. ile Hükümet kurdu. İk
tisadi görüşler arasında çok büyük farklar var
dı Telif ettiler, bir noktada birleştiler. Bizim" 
bugünkü görüşümüz de aynıdır. Bu yedi ay
lık devre için 1065 programını aynen uygula
mayı koalisyon protokolü ile partiler taab-
hüdetmiştir. Artık uzun vadeli işler için bura
da Hükümetten izahat istemek kanaatimce ye
rinde bir hareket olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzu daha 
fazla işgal etmek niyetinde değilim. Bize taal
lûk eden kısmına, zannederim ki, Feyzioğlu 
arkadaşımın konuşmasının bize taallûk eden 
kısmına arzı eeva.bctm.eyc çalıştık. Kendileri
nin bir noktada tam bir kanaate varmaları için 
Başbakanın ve liderlerin imzasını ihtiva eden 
protokolü takdim edeceğim. Lüzum olduğu 
müddetçe nczdlerinde kalsın, lüzum görürler
se Ulus'ta neşretsinler. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Sağ ve soldan sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. Partisi grubu adına Sa
yın Alican. (Alieaıı alkışlar arasında kürsüye 
geldi.) 

Y. T. P. (İPtFPF ADİNA EKUFM ALİCAN 
(Sakarya) — - Aziz arkadaşlarım, sizleri uzun 
bir konuşma ile yoracak değilim. Sabahleyin esas 
üzerinde maruzatta bulunmuştum. CHP Meclis 
Orupunun Sayın sözcüsü Turhan Feyzioğhı'nun 
sabahki konuşmasında, benim konuşmamın bâzı 
noktalarına temas edem hususlar oldu. Bunlara 
kısaca temas etmek maksadiyla huzurunuza gel
miş bulunmaktayım. 

Evvelâ bir hususu arz edeyim. Sayın Feyzi-
oğlunnn bu sabah yaptığı konuşmada kullandığı 
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üslûba, Türk Parlâmentosunda siyasi partileri
mizin karşılıklı konuşmalarına hakim olması 
gereken seviye bakımından, hakikaten memnuni
yetimi ifade etmek isterim. Parlâmento haya
tımızda yıllardan beri savunduğumuz seviyeli ve 
fikrî tartışma esasına dayanan partiler arası 
tartışmalar bu Mecliste güzel örnekler haline 
gelmeğe başladığı takdirde, şüphesiz demokratik 
rejimimiz bakımından yeni bir merhale katedil-
miş olacaktır. 

Muhterem arkadaşım sabahki konuşmam sı
rasında verdiğim bir rakama temas ettiler ve 
bu rakamın gerçeğe uygun düşmediği kanaatin
de olduğunu ifade ettiler. 

Sabahki müzakerelerde CHP Meclis Grupu 
ile plân mevzuunda aramızda derin bir görüş 
farklılığının mevcudolduğiinu ifade etmiştim. 
Biz plân fikrinde mutabakat tesis etmenin kâfi 
olmadığını, bunun yanında 5 Yıllık Plân yap
tım, bu plânı uygulamaya koydum, demenin de 
kâfi olmadığını, her yıl plân uygulaması bakı
mından elde edilen tecrübelere plânda, gereki
yorsa, ıslahatın yapılması uygulamada mev-
cudolan noksanların ikmali gerektiğine de inan
dığımızı, gerek 1965 bütçe müzakereleri sırasın
da, gerekse sabahki konuşmamda izah ettim. 
C.H.P. nin sayın lideri Hükümet Başkanı ola
rak ve dün (burada C.H.P. nin Meclis Grupu 
adına yaptığı muhalefet lideri tutumuyle bi
zim bu fikrimize iştirak etmediğini, 5 Yıllık 
Plânın bir defa uygulamaya konulduktan son
ra, bu plân üzerinde ıslâhat fikrinin bahis ko
nusu olmıyacağmı, 5 yıllık tatbikattan sonra 
elde edilecek neticeler üzerinde durulable-?e>ini 
ifade ediyorlar. Bu sabah bu fikrin isabetsizli 
ğini izah için «eğer CHP sinin bu muhakeme 
usulüne itibar edecek olursak 1950 yılı ile 1960 
yılı arasında yıllık kalkınma hızı ortalaması 
olarak sabit fiatlara yüzde 6 nisbetindeki orta
lamayı dikkate almak ve 1950 - 1960 devresinde 
yaptığımız bütün tenkidlerden vazgeçmek gibi 
bir duruma girmek icabeder» dedim. 

Sayın Feyzioglu dediler ki; «Alican'ın bu
rada 1950 - 1960 devresine ait 10 Yıllık Kalkın
ma hızı vasatisi olarak verdiği yüzde 6 rakamı 
gerçeğin ifadesi değildir.» 

Ben şimdi bu rakamın hem kaynağını ifade 
•e.tB»ek suretiyle, hem de gerçeğin ta kendisi ol

duğunu ispat etmek suretiyle Yüce Heyetini
ze rakamları teferruatiyle vermek isterim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — İki 
devre var. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Benim 
sabahtan söylediğim rakam, «1950 - 1960 dev
resinde sabit fiyatlarla ortalama kalkınma hı
zı vasati % 6 dır» şeklinde idi. Devlet Plânla
ma Teşkilâtının Beş Yıllık Plâna geçirdiği ra
kamlara dayanmaktayım. Devlet Plânlama Teş
kilâtının Beş Yıllık Plânının büyük sayfalı ta
bının 4 ncü sayfasını açarsa arkadaşlarım 1950 
den itibaren 1961 faktör fiyatlariyle, sabit fi
yatlarla Türkiye millî geliri rakamlarını orada 
bulurlar. Bu rakamlar 1950 de 28 491 000, 1951 
de 32 767 000; 1952 de 35 592 000, 1953 te 39 mil
yar 571 milyon, 1954 te 36 milyar 53 milyon, 
1955 te 38 milyar 742 milyon, 1956 da 41 mil
yar 381 milyon, 1957 de 44 milyar 24 milyon, 
1958 de 46 milyar 281 milyon, 1959 da 48 mil
yar 146 milyon, 1960 da 49 milyar 941 milyon, 
Hattâ orada 1961 rakamı da vardır. 1961 de 

49 milyar 213 milyon. 

Şimdi bu rakamların yıldan yıla kalkınma 
hızları yekûnu % 70 i bulur. 1953 ile 1954 ara
sında % 9 gerileme vardır ki, eski Maliye Ve
kili arkadaşımızda bu rakamlarda mutabık ol
duğunu Ibütçe konuşması sırasında aynı rakam
ları zikretmek suretiyle ifade etmiştir. Geri
ye on yılda % 61 nisbetinde; % 70 den dokuzu 
tenzil ederseniz; % 61 nisbetinde bir yekûn ge
lişme hızı çıkar. Bu 10 a taksim edildiği takdir
de de 6,1 olur. Benim sabah arz ettiğim bu ra
kam idi ve bu rakam gerçeğin tâ kendisidir. 
Politika hayatında hiçbir zaman sağlam mes
nedi olmıyan rakam kullanmak âdetim değil
dir. 

Sayın Feyzioğlu bir noktaya işaret ettiler, 
dediler ki, «Bütçe konuşmasında bu .rakamdan 
bahsetmedi...» ben bu sabahki konuşmamda, bi
raz evvel de ifade ettiğim gibi, eğer dedim, biz 
yıldan yıla plânımızda, programımızda elde edi
len tecrübelere göre ıslah fikrini benimsemiye-
cek olursak C. H. P. si Meclis Grupunun ifade 
ettiği gibi, muayyen devreleri ele alalım, muay
yen devreler hitama ermedikçe netieeler üze
rinde ıslah fikrini dikkate almıyalım diyeeek 
olursak, o zaman hepimizin, hep birlikte tenkid 
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ettiğimiz ve bugün de o tenkidler dolayısiyle 
ifade ettiğimiz fikirleri muhafaza etmekte de
vam ettiğimiz 1950 - 1960 devresi hakkındaki 
tenkidlerimizin isabetsiz olduğunu peşinen ka
bul etmek gibi bir duruma gireriz. Bu itibar
la, O. H. P. Meclis Grupunun bu muhakeme sis
temini isabetli olmıyacağım ortaya koymak 
maksadiyle .bu rakamı ifade ettim. Eğer ben, 
1950 - 1960 devresinin mukayesesini bugünkü 
plânlı devre ile yapmak ihtiyacını bu rakamla 
görmüş olsaydım, bütçe konuşmamda bu raka
mı alırdım. Bu rakamın sağladığı bir mukayese
ye esas olanııyacağım kendim de kabul ettiğim 
için bütçe konuşmamda bu rakamdan hiç bah
setmedim. Sayın Feyzioğlu'da bu sabah Ibu nok
taya işaret ettiler, bahsetmedim. Bu rakamı sırf 
C. H. P. Meclis Grupunun muhakeme sistemin
deki isabetsizliği ispat etmek maksadiyle bu sa
bah ifade etmiş bulunmaktayım. Ve rakam da 
arz ettiğim gibi, gerçeğin ta kendisidir. % 6'dan 
dahi 0,01 nisbetinde ortalama rakam fazladır. 

Şimdi, Sayın Feyzioğlu'nun bir noktaya işa
ret ettiklerini ifade, etmek. isterim: Madem ki, 
bu 10 yıl içinde.her yıl. % 6 nisbetinde sabit 
fiyatlarla bir kalkınma olmuştur, nasıl olur da 
1953 den 1960 a kadar sadece, net olarak yüz
de 4 nisbetinde. nüfus başına gelir artışı ola
bilir, dediler. Gayet tabiî... Dikkat" edecek olur
sanız, 1950 ile. 1953. arasında Türkiye'de en yük
sek nkbette kalkınma hızı. olmuştur. 1950 -
1951 arasında yüzde 15, 1951. - 1952 arasında 
yüzde 8,6, 1952 - 1953 arasında yüzde'11,2. Yani 
bu devrede meydana gelmiş olan yüzde 70 nis
betinde kalkınma hızının aşağı - yukarı yansı 
1950 ile 1953 devresinde meydana çıkmıştır. 
Her zaman ifade ettiğimiz gibi, 1950 - 1954 dev
resindeki ekonomik faaliyetler gerçekten isa
betli istikamette yürütülmüştür; bizim kanati-
mizce. Türkiye'de ekonomik faaliyetlerdeki enf-
lâsyonist -temayül 1954 ten itibaren meydana 
çıkmıştır. C. H. P. Meclis Grupu ile, Y. T. P. 
Meclis Grupunun görüşleri arasında bu bakım
dan da farklılık vardır. Biz, 1954 ten sonraki 
ekonomik faaliyetlerin, enflâsyonist istikamete 
sevk edildiği için, mütemadiyen gerilediği ka
naatindeyiz. 1950 - 1954 arasındaki ekonomik 
politikaya iştirak etmiş bulunmaktayız ve o po
litikanın daima savunmasını da yapmış durum
dayız. 

2 . 3 .1985 O : 2 
Sayın Feyzioğlu bir yerde de, bana kalırsa 

hataya düştüler; «1954 ten sonraki rakamlar 
mütemadiyen geril emiş, sıfıra kadar düşmüş* 
•tür.» •dediler. Böyle bir vaziyet yok. 19:53-
1954 arasında % 9 bir gerilemeden sonra %8,5, 
% 6,8, % 6,4, % 5,1, % 4, % 4 şeklinde 
yine Plânlamamın-verdiği rakamlara göre yık 
lık kalkınma hızları meıvcud olmuş tur. Bunun 
vasatisi 'de, biraz eıvvel ifade ettiğim 'gibi, 
% 6,01 olmuştur. Bu itiba.rlja benim sıahtahki 
verdiğim rakamda bir yanlışlık yoktur. 1953 ten 
iti'baren 1960 a kadar, araya nüfus artışını da dâ
hil etmeniz halinde, nüfus artışından mütevellit 
nüfus başına gelirdeki durum, 1953 yılı en. yük
sek seviye olduğu ve ondan sonra hı>zda geri* 
] emele r olduğu için, şüphesiz nüfus artışında 
yedi yıılıda sadece nüfus basma ıgelir .artışında 
c/o 4 nisbetinde bir yükseltme meydana geletbil-
mi'ştdr. 

İSayın .arkıadaşl'amm, bu 'hususu boyle.ce izah 
ettikten sonra, bu Hükümetin ekonomik poli
tikası konuşumda saibahki görüşüme, ilâveten 
bl'i" .hususu da tavzihan arz edeyim. 

.Hükümetin ekonomik politikası!: batkımın?-
dan, dört partinin, mutabık: kaldığı poflitikıav 
bizim koalisyon protokolüne' geçinilmiş odıaır pT-
litd'kadir. Bu. politikamın dışımda- şu 7,5 aytofe 
devre için, partilerin, iktisadi, görüşleri itiba
riyle: elbette başka, bir ^ang-ajmıanlanbadüs 'kov 
nusu. olanı/az. He-r partinin kendi programında* 
ekendi görülerinin- nusuısiyetlıeri olabilir, orhus-
susiyetilerin o: partilere' addolması ıgere-kd'r. Biz 
protokoldeki ekonomik politika konusunda mu* 
tabık kalmışız. Programlarımız bunun dışunda. 
Eiîbet her partinin kendi programı içinde, ken
di benimsediği politikası vardır. O politika, 
münferit iktidara .gelindiği zaman ve yaftıut 
uzun bir devre için bir Karma Hükümet ku
rulması bahis kıonmsu olduğu zamıan çok daha 
ciddî oturup üzerinde mutıaibakat tesisi ica.be-
den .bir .husustur. Nitekim C. H. P. ille de Hü* 
kümet kurarken aynı şeıkilde protokol yapmı-
şı>z ve o protokolde de müştereken benimsediği
miz ekonomik politikayı, benimsediğimiz-nis-
betlıer idimde kaydetmiış bulunmaktayiiz. 

iSayın Feyzioğlu, bu Toprak Reformu Ka
nunu mevzuunda bu sabah izahları sarasında, 
Sayın îzmen?i bir tarafa bırakıp, «Bu tasarı
yı galibar Alican geriye bıraktı» diyen, biraa 
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dollamlbaçlı ifadeler kuM'andu. Sayım İzmemı ba-
.na :bira>z öıııoe ifade etti :• «iktisadi Kurula bu 
tafsıarımım verilmesini bizzat bem Baış'haıkamlığa 

. tasarıyı ,sev«k ederken teklif «etltiıırı.»i diyor. Ba-
'kamiar Kurulumda da talbialtiyllle bu tasarı üze
rinde gürlüşmıeler oldu. Sayın Feyizioğlu Ibir 
:ba§ika prosedürden tekflif etmiş, ben başıka bir 
prosedürden teklif 'etmişini. Bunlar gayet ta
biîdir. Bir 'kamum tJawiartsi.iiin Hükümetitleııl çi1-
kartıilııp Meclis© sevk edillmuesi bakımıımdam, 
o ıku/ruluın üyel erinden. herhiiıûnin' kendisime 
mahsus görüşleri oluır. Bütün iktisadi faaliyet
leri tamizim edem, Kabine i e inde, ekonomik faa-
liyeltleıille meşiguil balkamllamdıan müteş<eikkil bir 
İktisadi Kurul oluuisıa', gayet taibiîdir !ki, bu 
derece önemdi bir iktisadi .mesele, bu derece 
'ö'Uemlli bir kamun tasıarıısıımım! o kurula sev'k 
ediilmııesini istemek, o ıkuruiluıni 'haiş'kamımımı hıak-
ıkıdıır. Ben de kurullum başkıarnı sıfatiyle bumu 
îbaıkamlrM'ar yoluyla uzun Ibirtalkımı prosiedüre 
tabi tutmak yerine, hattâ bakanlık!ardanı geç
miş ve bialkaınluklar arasımda: birtaki'm ihtilaflı 
•hnisuısılian' belirmiş ise, bu iıhtilâfJiaıriı telif edici 
bir yol 'Oİaırak İktisadi Kurula, bu tasarıyı ve
rim, tasıam üzerinde görüşllıerıi oraıdaı telif ede
lim. ive bumidafn siomma, Hükümetle getirerek ko
laylıkta Hükümıetten M'C>cliso selvik imıkânımn 
sağlıyalıım, diyebilirim. İktisadi Kurulda giö-
rüşm elere başlıamışız, İktisadi Kurul! un t ne ka-
d'ar güç (şaırtlaır içinde çalıştığımı sıayın arka
daşım benden iyi bilir, o zanuanlki Baışbaıkan 
Kayınu ln>Ömü bendem •claba. iyi bilindi. Hattâ 
çeşitli şikâyetler lolımuştur; «ıGrupui toplayanın-
yoruz, baklam aıfkadaışlar vakit buluip gelemi
yorlar. 9 olanı kuruıl üyeleriniimı iadcdinii indirc-
liım». şeiklinde benim yapılı taleplerimi dahi ol
muştur. Hattâ sonumda kurufl üyelerinin adedi 
'zamnledıiyorıtımı 9 dan 7 ye inmiştir. Kuruillda da 
nıüstemirrem çalışanı balkanılar olımıadığı içim 
ıbaftada. bir toplamtı, haftada iki toplantı ile 
sümtiıe işi bitirnıiek gayretim ize nağmıen, el
bette bu kamun tasarısı 1963 somuma kadar me-
ticeye götürülenle miş, müzaıkeıre hallinde iken 
Hükümet istifa etmek giıbi bir durumla kamşı-
laşunnştı r. (Ben atsıl ondan son raisini soruyorum; 
Sayın Feyzioğluı orada, bana. acaba iltihak 
ederler mi? Bern: ddyorumu ki, mademki bu Ati-
cam o kaçlar kuvvetli idi Hüküm/etin içerisinlde, 
nııademıki bu ıkamumu bu 'kadar sır olarak hattâ, 
mulhafazıa. ettııek imkânına. .salıiboilmuştuır, ben 
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ayrîldıfetiaım somra acaba benim (göl|gıem. o Hü
kümetin içerisinde yine hâkim miydi? (Y. T. P. 
sıralarından falfcıışlar) Ben ayri'ldiktan sonra 13 
njyîlıtk bir zaırman .geçmiş ve (buradaki değiışik-
lükllieni de huzurunuzda, ifade ettim, 5ı - -6 ıimad-
•deden ibadet bir değişikliik yapaflımıış, Ibu 13 
aylılk müddet içiınide yeni Hükümıet niye bu» işi 
'Türlkiye Büyük' Millet Meclisime sevik 'ede'm©-
ıniş? 

Hulâsa arkadaşlar, bu meıseileyi faalıa uzat
tık. Hâdiseleri vicdan süzigeemdem.' g'eçi.r'ecek-
:1er içim ben tıaitmıim edici izahlıaır yapıtığunı ka-
na.atin deyim. Ama, böyle bir •süzıge'çjtemj mesele
leri ge'çilrmek ihtiyaıcımı duymryamlıarı da zorla 
ikna. etmiek: gibi bir vaziyet mıeydıama getiniile-
mez. 

Şu radyonun tarafsızlığı Ikonusunda ben mü
nakaşalara girişineyi arzu etmiyorum. Bu taraf
sızlık konusunda Ibugün Yüce Heyetinize, (bil
hassa C H. P. -örupuna bir temennide bulun-
dunı. Bu tâyinleri tetkik ettirsin Meclis. Bir 
madde üzerinde tahkikat konusu mümkündür. 
O. H. P. böyle bir inisiyatifi alsın, bunu tetkik 
ettirsin. Yalnız bir' ınüşahademi bu radyonun 
tarafsızlığı konusunda arz etmeden gegemiye-
eeğim. TRT Kanunu 1964 Mayıs ayında çıkmış. 
Yeni Hükümetin Ikurulması tarihine kadar de
mek ki, TRT Kanunu aşağı - yukarı 8 ay falan 
yürürlükte kalmış. Yeni Hükümet Başkanının 
seçilip 1e Koalisyon Protokolünün partiler ara
sında imza edildiği gün ve Hükümet üyelerinin 
Sayın Devlet Başkanına bildirildiği gün, Türk 
Radyolarında Sayın Başbakanın kendi sesinden 
bir (konuşmaları yayınlandı. Protokolün imza 
edildiği anda radyolar m oraya gönderdikleri 
vazifelileri tarafından Başbakanın konuşmaları 
teype alındı ve akşam ajansta radyodan verildi. 

Burada bir husus dikkatimi celkti, belki yanı-
lıyorum,. Hükümet bu hususu izah ederse mem
nun kalırım. Radyo dedi ki; «Sayın Başbakanın 
bugün protokolün imzası dolayısiyle yaptığı 
konuşmayı -559 sayılı Kanunun falan maddesine 
göre yayınlıyoruz.» Ben mirden hayretler için
de (kaldım. Bu memlekette sekiz aydanbera bu 
Kanun yürürlükte olduğuna göre, Sayın Baş
bakanın ve Hükümet âzalarının, çeşitli (beyanları, 
canlı, cansız, radyoda neşredildiğine göre, şu 
359 sayılı Kanun nereden birdenbire cılktı da 
bir Devletin Başkanının 'konuşmasını dahi «Ne 
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yapayım, 359 sayılı Kanun beni mecbur etti, 
falan maddesine uyarak Başbakanın konuşma
sını, ey Türk Milleti; sizlere duyuruyorum» 
demeye bir ihtiyaç duydum dedim... Şim
di sayın arkadaşlarım benim bu tereddü
dümü izale edeci bir izah yaparlarsa cid
den memnun 'kalacağını. Çünkü ben ondan 
sonra 'bu TRT idaresinin bâzı .mesullerine 
bu tereddüdümü ifade ettim. Bana «kanuni mec
buriyettir» dendi. Ama ondan sonra Hükümet 
âzalarının yine canlı, cansız beyanları verilir
ken 859 dan bahsedilmiyor, sanırım. Demek ki, 
o anda bu yayınları yapanlar bir heyecanın 
içindey misler, bu yeni Hükümet Başkanının be
yanını mecburiyetle veriyoruz, diyecek kadar 
(bir takım parti sevgisi içinde 'bulunmaktaymıs
lar. Buna partizanlık derlerse partizanlık olur. 
(«öbürlerini dinlememişsiniz» sesleri) Durum 
l»u.. ö 

Bunun yanında. Sayın Eeyzioğiu dedi ki, 
27 Mayısın getirdiği muhtar bir müessesedir. 
Çok güzel... Siz bu kadar bu .müesseseye önem 
verdiğinize göre, düşünemez miydiniz ki, - Bö-
lükbaşı'da dün temas etti - bunun başına bir 
İçişleri Bakanının kardeşini getirirsek bunun 
muhtariyeti, tarafsızlığı hakkında vatandaşta 
tereddüt doğabilir: 

Ayrıca, bir taikım vazifelilerin, orada, (•. 11. 
P. nde fiilî hizmet görmüş bâzı vazifelilerin bu
lunduğundan bahsederler... Bütün bunlar, be
nim kanaatimce bir iktidarın üzerinde, hassasi
yet göstermesi gereken hususlardır. Bir yakın
larına vazife vermek arzusunda iseler hiçolmaz-
sa 27 Mayısın getirdiği muhtar bir müessesenin, 
yıllarca üzerinde titrenen ve münakaşa, edilen 
(bir müessesenin başına böyle bir şahsın getiril
memesi asgeri bir iktidar basireti olmalk icabe-
derdi. Biz İktisadi Devlet Teşekküllerinde dahi 
basiretli idare fikrini "kabul etmiş kimseleriz. 
Bir Hükümet bu mevzularda biraz basiret gös
termek zorunluğu altındadır. Bu itibarla bu 
tarafsızlık konusunda fazla münakaşaya bence 
lüzum yok. Bu hâdiseler dahi bu idarenin ta
rifsiz olmadığını ortaya çıkarmış bulunmakta
dır Hiçbir suretle buıı idarenin tarafsızlığı onu
na kasalarının bu muhtar idarenin, Hükümetin 
emrinde bir idare haline getirilmesine vesile ol
maması yolundaki samimî kanaatimizi de bu
rada ifade etmek isterim. Hiçbir suretle bu 
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idare, Hükümet emrine geçirilebilecek şekilde 
bir yola gidilemez. Bu idarede tarafsızlığı sağ
layıcı tedbirleri Hükümet, bugünikü kanunla 
almak imkânını bulursa, bugünkü kanunla al
malıdır; şayet yapacağı tetkikler sonunda buna 
imkân bulamazsa elbette kanunda dahi ıslâhat 
fikri üzerinde -durulmalıdır. 

Bizim bu mevzu üzerindeki kanaatimiz de 
bu... 

Efendim, Sayın Feyzioğlu, filvalki Hükümet
ten cevap isterler ama, ben şu meşhur komite hak
kındaki protokoldeki maddeyi okuyacağını. («Al
dık» sesleri) Aldı mı arkadaşlarımız? O halde te
reddütler kalktı ortadan. Memnun oldum, izaha
t a lüzum yok. («Oku oku» sesleri) Ama bu ka
dar önemli telâkki ettiğiniz bir meseleyi şimdiye 
Ikadar okumaz olur unusunuz1? Anayasaya, aykı-
ıl komiteden bahsediyordunuz, Anyasaya aykı
rı bir komite hakkında size izahat verilmiş 
metinler verilmiş, sizler bunu okumak ihtiyacını 
duymamışsınız arkadaşlar... (Bir tane verildi 
sesleri) Madem ki tek metindir, o halde müsaade 
ederseniz okuyayım. Evvelâ, İkinci Koalisyon 
Hükümeti Protokolünün bu salbah bulamadığım 
6 nc.ı maddesini okuyacağım. 

«iKarma Hükümet işlerinin arızasız yürü
tülmesini sağlamak üzere, üç parti temsilcile
rinden daimi bir Koalisyon Komitesi kuru
lacaktır. Komite, Meclislerde,- gruplarda ve 
komisyonlarda ortak partilerin ahenkli işbir
liği yapmalarını sağlıyacaktır. Koalisyon K o 
mitesinin kuruluş şekli ve çalışma, usulleri, 
ayrı ibir protokolle belirtile'cektir.» 

Şimdi, 'bizim itiraz mevzuu olan meşhur 
Komiteye ait protokol maddesini de okuyo
rum : 

«Hükümetin ve dayandığı grupların ahenk 
ve tesanüt içinde çalışmalarını sağlamak ve 
Başbakana yardımcı olmak suretiyle geriekli 
tedbirleri tezekkür 'etmek üz'ere, Başbakanın 
ve koalisyon partileri liderlerinin iştirakiyle 
bir komite teşkil edilecektir. Bu komite Baş-
'bakanın daveti üzerine toplanır.» 

Şimdi, Sayın arkadaşlarım o tayinlere 
taallûk eden, bakanlıklar içi ve Hükümet içi 
komite hakkında da. meraklıdırlar. Bn Komi
te tamamen ayrı. Bu protokolün ikinci bö
lümünü biraz evvel arz ettim. Hükümetin ve 
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daıymdığı grupların alhenk ve tesanüt içinde 
çalışmalarını sağlıyacak tedbirler, altında 
üçüncü bölümü, müşterek ve eşit mes'uliye-
1m tabii neticesi olan ıeşit müessiriyeti sağ
lıyacak hususlar... 

Ayrı ıbir bölümde de; Hükümet içi her 
kanada mensup dört Ibakandan müteşekkil 
ıbir komite kurulmaktadır. Tıpkı ikinci ko
alisyon Hükümetinde elçilerin, valilerin tayi
ninde olduğu gibi tatbikatı aynen 'böyle idi. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) •— Öyle 'bir şey 
yoktu. Yalnız partiler arası münasebetlerin 
fiilî çalışmalarını ayarlar diyordu. 

EKRAM ALİCAN (Devamla) — Hükü
met içinde üçlü ıbir komite mevcut idi. 

Dışişleri Bakanı, içişleri Bakanı, yapılan 
yapılması düşünülen tâyinleri bu üçlü komite
ye evvelâ getirir, üçlü komitede kanaatların 
mutabakatını, aldıktan sonra yürütürdü. Sabah
leyin Sayın Feyzioğhı'da bu konuyu izah etti. 
O halde Sayın ISatır'm yok öyle bir şey deme
si isabetsiz bir mütalâa, 

KEMAL SATIR' (Elâzığ) — Bu komite
nin içinde kooperatif umum müdürleri yoktu 
iS'ayın Alican. 

ALÎ, İHSAN OÖÖÜŞ (Gaziantep) — Hü-
Mteetin. içimde vardı sadece; 

BAŞKAN-—Sayni: ıSatır, müsaade edin 
edendim-. 

BKBEM ALÎCAN (Devamla) — O Komi-
ted'kı hat-gi görevliler hakkında vazife göre
ceği konusu; safoahki izahlarımda da arz 
•ettiğim .gibi, devamlı çekişme ımevzuu olmuş
tu?. 

Saym Başbakanlıkla esasında mutabık kalın
mıştır. Ama, bu mutabakat tesis edildiği halde, 
-üu çeşit vazifelilerin bu komiteye getirilmesi sağ
lanamamıştır. Emrivaki halinde meydana getiri
len:: pek çok tâyinler dolayısiyle de partizanlık, 
tarafsızlık münakaşaları Hükümet içerisinde alıp ı 
yürümüştür ve müşterek müessiriyet, müşterek 
(sorumluluk fikrinin bu çatışması sonunda Hükü
metin istifası gibi bir neticeye kadar işleri götür
müştür. Bu itibarla biz bu komiteyi gerçekten ı 
karma hükümetler düzeni bakımından ileri bir 
adım saymaktayız. Ve Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlarımıza, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Meclîs Grupuna da tavsiye ederim; ileride bir 
karma hükümet kuracak olurlarsa böyle bir ko- I 
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mite kurmayı ihmal etmesinler; (Gürültüler) ta? 
biatiyle niyetler hâlis olursa... 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, müdahale et
meyiniz efendim. Fikirlerini beyan ediyorlar. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Urfa) — Metni 
okuyacaklarını ifade ettiler, onu okusunlar, bi
lelim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ha
tibin sözünü kesmeye hakkınız yoktur. Israr eder
seniz hakkınızda muamele tatbik ederim. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Sayın ar-
kadaşımız metni merak ediyorlarmış. Onu oku
yayım; dün Saym Osman Bölükbaşı arkadaşımız 
da okumuştu. Zaten, kooperatif müdürlerine ka
dar mı, diyerek sayın arkadaşımız da metin hak
kında bilgi sahibidir. Aynen okuyorum, Saym 
Dizdaroğlu: «idarede müşterek ve eşit mesuliye
tin tabiî neticesi olan eşit müessiriyet esasını ger
çekleştirmek gayesi ile, elçiler, valiler, bakanlık 
müsteşarları, umum müdürler, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri, bunların veya Devletin iştiraki bu
lunan kurumlar, Fisko Birlik, Çuko Birlik, sa-
tn kooperatif birlikleri umum müdürleri dâhil, 
idare meclisi azaları, îstanbul, Ankara ve izmir 
emniyet müdürleri ve noterlerin tâyin veya tâyin
lerinin tasdiki...» (Gürültüler) Neticeyi bekleyi
niz lütfen. «... nakilleri, emekliye sevk veya ka
nuni mecburiyetler dışında vazifelerinden uzak
laştırılmaları için evvelâ, koalisyona dâhil par
tilerin her birinin salahiyetli kılacağı birer baka
nın muvafakatini istihsal şarttır.» 

Gayet tabiî değil mi? Birer bakanın muvafa
katini istihsal şarttır. Hükümet icraatıdır; bu 
zevat da Hükümete dâhil zevattır. Kanatlar ara
sında, Hükümet içerisinde bu mevzularda huzur
suzluklar doğmaması için, gayet tabiî olarak bu 
postların tâyinlerinde, nakillerinde her kanadın 
bilgisi olsun, denir. Ama, kanatlardan birisi müş
terek müessiriyet mevzuunda müessiriyeti ken
disine inhisar ettirip, mesuliyeti diğer kanatlara 
yüklemek arzusunda olursa, bu şekildeki tedbir
leri tabiatiyle hoş görmez ve biz ikinci Karma 
Hükümette bu sebepten dolayı partizanlık tartış
malarına giriştik ve neticede ikinci Karma Hü
kümet maalesef istifa zorunda kaldı. Arkadaş
larım demin tavsiye ettiğim gibi, bu fikri çok 
ciddî işlesinler. Belli olmaz, kısmet olabilir yeni
den bir karma hükümet kurmanız. Faydalı olur 
sizin için de arkadaşlarım. Cihat arkadaşım da 
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başmakalelerini bu istikamette yazarsa her hal
de rejime faydalı hizmet etmiş olur. 

Tekrar saygılarımı ara ederim. (Y. T. P. ve 
A. F. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 
takriri gelmiştir. Şimdiye kadar 12 kere konuş
ma olmuş ve 8 arkadaş görüşmüştür. Usulümüz 
mucibince evvelâ Başbakana Hükümet adına söz 
vereceğim. Ondan sonra sırada olan grup sözcü
sü arkadaşımıza söz vereceğim. Gruplar içinde 
sıranın başında Sayın Ahmet Oğuz vardır, ikin
ci olarak Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın 
Nihat Erim vardır. Bunun dışında 38 arkadaşı
mız şahısları adına söz istemişlerdir. Kifayeti, 
Başbakandan sıonra sarada olan sözcüye söz ver
dikten sonra oylıyacağım. Kifayet takriri kabul 
edilirse müzakereler bitmiş olacaktır. Kabul edil
mezse sıra dâhilinde müzakerelere devam edile
cektir. Buyurun Sayın Başbakan. (Şiddetli al
kışlar-, bravo sesleri) 

BAŞBAKAN SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 
(Kayseri Cumhuriyet Senatosu Üyesi) — Yüce 
Mecl'tein Saıyın Başkanı, sayın üyeler, 

Gerek Koalisyon partileri grupları adına, ge
rek muhalefet grupu adına ve gerekse şahısları 
adına Hükümet programı üzerinde tenkid ve nıü 
taalıâlarını esirgemiyen sayın milletvekillerine, 
ileri sürdükleri aydınlatıcı ve yapıcı yardımla
rından dolayı Hükümet adına en samimî teşek
kürlerimi arz etmek isterim. Grup adına yapı
lan konuşmaları mütaaddit defa tekrar ettikleri 
için bu milletvekillerini de bu meyanda kaydet
miş bulunuyorum arkadaşlar. Kendilerine hür
metimin eseridir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bunlar, yüksek güveninize bizleri lâyık gör
düğünüz takdirde gelecekteki çalışmalarımıza 
daima ışık tutacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerine Ana- ] 
yasanın verdiği hakla, Hükümeti kurma vazife
sini aldıktan sonra koalisyonun dört parti lideri 
ile derhal temaslara ve çalışmalara girişilmiş ve 
-ciddî gayretler sonunda Hükümeti kurmak ve 
huzurunuza getirmek imkânı hâsıl olmuştur. 

Hükümetimizin ana karakteri, yurdun ciddî 
gayretler ve yakın dikkatler bekliyen hesapsız 
dâvalarına derhal sarılmak ve kısa durumuna 
rağmen aziz milletimize müspet hizmetler yapa
bilmektir. Bu sebeple Hükümetiaıiz geçmişin he
sapları ile hâdiseleri ile uğraşmaya, zaman araş
tırmaya ve emeğini faŷ SSHş sftkajarda harcama-
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1 ya hiçbir suretle ehemmiyet vermiyecektir. (Sağ 

ve soldan alkışlar, bravo sesleri) 
Bütün partilerle danışma ve dayanışma ka

rarının ciddî tatbikatının vatana mesut gelecek
ler sağlıyacağma inanıyorum. 

Bağımsız bir Başbakanın, yurda hizmette Hü
kümetini muvaffak kılabilmesi için gerekli pren
sipler üzerinde mutabakat ilk çalışmalarımızı teş
kil etmiş ve bu yolda dört parti liderinin vatana 
hizmet ve demokrasi temellerine bağlılık duygula-
rındaki selâbet ve samimiyet Hükümetin kurul
masını mümkün kılmıştır. Bu yardımlarından do
layı huzurunuzda kendilerine şükranlarımı teik-
rarlamak benim için zevkli bir vazifedir. Bu ko
alisyona dâhil olan dört partiden üç partinin 
bundan evvelki koalisyon hükümetlerinin hizmet
lerinde müspet hizmetlerle vazife görmüş olma
ları programlarda büyük benzerlikler ifade et
mektedir. Biz hizmetlerde devamlılık vasfını hü
kümetlerin çalışma istikametlerinde faydalı un
sur saymaktayız. 

Anayasamızın emrettiği hususların samimi
yetle programımıza alınmasını hizmet duyguları
mızın ve millet geleceğine mesut ufuklar hazır
lamak gayretimizin ifadesi olarak telâkki etme
nizi dileriz. 

Programımızda Hükümetin kısa hizmet sure
si içinde neticeye bağlanacak işleri dışında, üze
rinde derhal çalışılması icabeden önemli mem
leket vazifelerine de temas edilmiştir. 

Bu millete hizmet etmek şerefini kazanan in
sanlar olarak, bu taahhüdümüzü huzurunuzda bir 
daha tekrar ediyorum. 

Bunlar hiçbir suretle vakit kaybına müsaade 
etmiyen memleket hizmetleridir ve biz, kısa süre 
içinde başarabildiğimiz hizmetler dışında, eğer 
emeklerimizin maüısulü olan dâvaları, bizden son
ra bu vatana hizmet edecek Hükümetin istifade
sine arz edebilmek imkânını kazandığımızı gö
rürsek ancak bahtiyar olacağız. 

Uzun programımızı tekrar ederek vakitlerini
zi almakta higbir fayda mülâhaza etmiyorum. 

Diğerli tenkid ve mütalâaları cevaplandırma
ya başlarken bir noktayı kaydetmekte fayda gö
rürüm. 

Vazifeye başladığımız gün bakan arkadaşla-
rımla toplandık ve hepsini memleket dâvalarına 
sarılmaktan en sonsuz bahtiyarlığı hisseden bir 
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Ün neticesi olmayıp ciddî tetkik] erin gerektiği
ne inandığımın için bir imlıal telâkki edilmeli
dir. 

Tasarruf bonolarına gelince; bilindiği gibi 
tasarruf bonolarına yönetilen haklı tenikidleri 
bertaraf etmek maksadiyle bir kanun tasarısı ha
zırlanmış ve Yüce Meclise sevk edilmiştir. İlgili 
komisyonlara havale edilmiş olan bu tasarı üze
rinde tasarrufumu/ ancak komisyon mesaisine 
müispet düşüncelerle katılmamı/ olacaktır. 

Birinci Beş Yıllık Plâna verilecek şekil sorul
muştur. Yedi aylık kısa bir devrdde icraat yapa
cak olan Hükümetimiz Birinei Beş Yıllık Plân
da, yetkili uzmanlarca gösterilecek teknik ve ilmî 
esaslara ve tecrübelere uyacaktır. 

Plânın mütaakıp safhalarındaki uygulanması 
gayet tabiîdir ki, seçimle iş başına gelecek olan 
hükümetin seçim beyannamesinde millete vadede-
ceği esaslar dairesinde kenidi tasarrufu içinde ola
caktır. Biz İkinci Beş Yıllık Plânın, getirdiğimi/ 
tecrübelerden de faydalanarak zamanında tamam
lanmasını sağlıyacağız. 

Kalkınma hızının elde edilmesini, mütemadi
yen artan nüfusumuz karşısında millî dâvaları
mızın başında ve müşterek hizmet ve çalışmala
rımızın hedefinde telâkki ediyoruz. 
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haleti ruhiye içinde göndüm. Bakanlıklarına ait 
.meseleleri bütçe vesilesiyle huzurunuza getirdik
leri /aman tenkiti ve irşatlarınız muvaffakiyet
lerinin temelini teşkil edecektir. Bu sebeplerle 
ben umumi görüşlerimizi ileri sürülmüş olan te
mel meseleler üzerinde teksif edeceğim: 

Bütçe kanun tasarısı ciddî emekler sarf edi
lerek hazırlanmaktadır. Evvelâ Hükümette, dört 
partiye mensup İmkanla rm, bundan, evvelki mü-
'/akerelerde ileri sürdükleri tenkiıd ve millâhaıza-
lar telif olunarak katı şeklini alacak ve ondan 
sonra gerekçesiyle Yüksek Meclisinize ar/ oluna
caktır. Bunun kısa zamanda tahakkuku için de
vamlı çalışmalar yapılmaktadır. 

Bugün programı getirmiş bulunuyoruz, en kı
sa zamanda bütçe getirildiği zaman gerek bütçe, 
gerek vergiler üzerinde yapılacak temenni ve 
tenkidlerin cevabını bulacağınıza emin olmanızı 
rica ederim. 

Hükümet Anayasa gereğince programını bir 
hafta içinde Meclise getirmek mecıburiyetMe-
dir. 

' Bir hükümet bir hafta zarfında, hele koalis
yon olursa dört parti olarak programım ve po
litikasını kolaylıkla tesıbit edemez. 

Bütçe önünüze gelecektir. O zaman bunları 
konuşunsunuz. Siz de bütçeyi tetkik eder, şayet 
tas^vilbetmezseniz tecelli edecek oyları hürmetle 
karşılayacağımıza emin olmanızı rica ederim. 
Ama program içinde ilk bütçe işini de beraber 
halledeceğiz diye bir iddianın isabetine kaani de
ğilim. (Sağ ve soldan alkışlar) 

Değerli arkadaşım Feyzioğlu'nun derin tetkik
lerin mahsulü oları çeşitli sorularını alâkalı ba
lkan arkadaşlarım dikkatle tesbit etmişleıid'ir. En 
yakın bir zamanda Hükümetin noktai nazarı izah 
edilecek ve ümidederim ki, tereddüt ve endişe 
ettikleri noktalarda kendilerini tatmin edeceğiz. 
Pek tabiîdir ki, aramızda farklar da olacaktır. Bu 
farkların mevcudiyetini demokrasinin tabiî ha
reketlerinden saymaktayız. (Bravo -sesleri) Ver
gi açıklaması ve servet beyannamiesi gibi mev
zular, programımızda ifadesini bulan ve vergi 
uygulanmasında vatandaşla Devlet arasında an
layış ve güvene dayanan bir münaselbet kurul
masını istihdaf eıden ıslahatımızın bir cüzüdür. 
" Bu konudaki çok ciddî tetkiklerimizin varaca

ğı neticeye göre hareket edeceğiz. 
Programda yer almamış olan hususlar ihına-

Yurdumuzda geri kalmış bölgelerin kalkınma
sına hususi bir gayret sarf edileceğinden şüphe 
edilmemelidir. Plânlı kalkınma devrinde esasen 
plânın dengesi icabı bu husus düşünülmüş ve 
plânda derpiş edilmiştir. 1965 plânının tatbiki 
programımızda taahhüdedildiğine göre gayet ta
biîdir ki, bu plânın ciddî bir şekilde uygulanması 
neticesi her türlü himmete lâyık gördüğümüz bu 
vatan parçasının nasibini almasını temin edecek
tir. 

Memleketimizin geleceğinin ümit ve istikbali 
olan Türk gençliğini şahsiyet ve milliyetçi bir 
ruhla yetiştirmek için Büyük Atatürk'ten beri 
gösterilen dikkat ve alâkayı daha da artıracağımı
zı ifade eden programımızın gayesini, yarının so
rumlu insanları olacak aziz gençliğin çeşitli ve hâ
lâ halledilmemiş dâvalarına samimiyetle bağlan
manın inancında aramak yerinde olur. (Sağ-ve' 
soldan, alkışlar, bravo sesleri.) 

Aşırı sol ve sağ akımlarla mücadele mevcut 
mevzuatın ciddiyetle takibini vazife saymakla be
raber, katı tedbirlerin dâvaları halle yeter olma
dığını bilerek sosyal adalet ve sosyal güvenliği 
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gerçekleştirmek amaciyle alınmış ve alınacak ted
birleri tesirli bir şekilde uygulamak ve mânevi ci-
hazlanmamızm gereğini tahakkuk ettirmek, ceha
leti süratle azaltmak gayretlerinin zararlı akımla
rın tesirini azaltacağına inanıyoruz. Bu konuda 
ileri sürülen mülâhazaları daima dikkat nazarı
mızda tutacağız. 

Anayasamızın tarafsızlığını büyük bir titizlik
le emrettiği Radyo İdaresini bu hüviyet içinde bir 
geleneğe kavuşturmak ve partili, partisiz 30 mil
yon vatandaşın tam güven ve itimadına mazhar 
kılmak için en ciddî dikkati göstermeyi Hükümet 
başlıca vazifesi saymaktadır. (Sağ ve soldan, alkış
lar.) 

Bu noktada bana atfedilen bâzı hususlar hak
kında malûmat arz edeceğim : 

20 Şubat 1965 Cumartesi gece yarısı İçişleri 
Bakanımız Sayın Akdoğan telefon ederek Ege 
bölgesinde şiddetli taşkınlar olduğunu ve maalesef 
can kaybı bulunduğunu haber vererek, Pazar sa
bahı saat 5,30 da karadan hareket ederek vatan
daşın durum ve ihtiyaçlarını mahallinde tetkik 
etmek istediğini söyledi, teşekkür ettim. 21 Şu
bat 1965 Pazar günü dairede çalıştığım esnada 
öğlen haberlerini dinledim. Bakanımızın felâket 
sahasına hareketini duymayınca, özel Kalem Mü
dür Vekiline sormasını bildirdim. Sordu ve ceva
ben: Pazar sabahı 8,30 yayınında verildiğini, öğ
leyin verilmiyeceğini öğrendi. Vazife duygusu
nu üstün tutan bir arkadaşın çalışmasının ne za
man verileceğini sordurdum. Akşam haberlerin
de verileceğini söylediler. Başka da hiçbir talimat 
vermediğim gibi, ne şahsan, ne telefonla, ne de 
davet ederek kimseyle temas etmedim. 

İkinci hâdise: 26 * 2 . 1965 Cuma günü Hükü
met programını okumak için Yüce Meclise gelme
den evvel, programın ne suretle yayınlanacağım 
aynı suretle özel Kaleme sordurdum. Banda alı
narak akşam yayınında ve Meclis saatinde verile
ceğini söylediler. Kanun ve teamüllere uygun ha
reketin de bu olduğunu tasrih ettiler. Başka hiç
bir talimatta bulunmadım. Şahsan hiçbir telefo
num ve temasım da olmamıştır. 

Sesimin banda alındığı hakkında bir ifade geç
ti. Durum arz ettiğim gibidir. Anayasanın 17 nci 
maddesindeki haberleşme hürriyeti şayet ihlâl edi
liyorsa bu hazindir. Tahmin etmiyorum ki, ne 
Başbakanın veya Bakanların değil, bütün vatan
daşların hususi görüşmeleri gizli, teknik vasıta-
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larla takip ve tesbit edilsin. (Sağ ve soldan, bravo 
sesleri, alkışlar.) Sayın Ekrem Alican'm sorduğu 
359 sayılı Kanunun şimdiye kadar zikredilip edil
mediği hususunu tahkik etmedim. Şahsan konuş
malarımın verilmesinden tabiat itibariyle hoşlan-
mıyan bir adamım. Arkadaşlarım müsaade eder
lerse her yerde yaptığım konuşmaların, sesimin 
banda alınarak verilmemesinden ancak zevk duya
rım. Bu mevzuu tetkik edip kendilerine arz ede
ceğim. 

Yüce Meclise sevk edilip komisyonlara havale 
edilmiş bulunan toprak reformu tasarısını progra
mımızda sarahatle ifade ettiğimiz gibi, topraksız 
vatandaşın tehalükle beklediği bir temel saymak
tayız. Bu tasarıyı geri almıyacağız. Hükümet ola
rak bu mesainin süratle yapılmasını Yüce Meclis
ten rica ediyoruz. Komisyonların mesaisine en 
yapıcı bir zihniyetle ve ilmin gerçekleri ile, rea
list esaslarla katılmayı vazife bileceğiz. Tasarının 
yalnız ekonomik yönü ile değil, sosyal ve teknik 
yönleri ile de komisyonlarda en iyi şeklini alaca
ğına ve bir taraftan topraksız vatandaşı toprağa 
kavuştururken öte yandan yurt istihsalini artır
maya hizmet edeceğine emin bulunuyoruz. 

Zirai sigortayı, ümidini toprak mahsulüne* 
bağlıyan çiftçinin dayanabileceği temel mevzular
dan biri telâkki etmekteyiz. Hizmet süresinin kı
salığına .rağmen Hükümetimiz bu konuda ciddî 
emek sarfı ile değerli bâzı esaslara varacağına 
emin bulunmaktadır. 

Orman Bakanlığı üzerinde serd edilen kıymet
li mütalâaya tamamen iştirak ediyoruz. Ancak bu 
mesele merkezi Hükümet teşkilâtının tüm olarak 
ıslahı yolundaki çalışmalar arasında yerini ve de
ğerini bulacaktır. 

Programımızda açıkça yer aldığı veçhile, ma
denlerimizin millî menfaatlerimize tamamen uy
gun bir şekilde değerlendirilmesine, yerli petrol 
üretim ve tasfiyesinin hızlandırılmasına âzami 
dikkat ve hassasiyeti göstereceğimizden şüphe 
edilmemesini rica ederim. 

Orman Kanunu, Türkiye Enerji Kurumu Ka
nunu, Deniz İş Kanunu, Tarım İş Kanunu, tu
rizmle ilgili beş kanun, Konut Kanunu, Diyanet 
İşleri Kanunu ciddî emeklerin mahsulü olarak 
Yüce Meclise verilmiştir. Emlâk Vergisi tasarı
sını geri almıyacağız, gibi encümenlerdeki çalış
malara ciddiyetle katılacağız. 
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. Bu kanunların yurdumuza en faydalı şekli 

alarak hizmete girmelerini temin için dikkatimiz 
ve komisyon mesaisinde müspet gayretlerimiz tam 
olacaktır. 

Dış politikamız hakkında muhterem arkadaş
larımızın programımızı tasvip buyurmalarını ve 
millî politikamız üzerinde bütün partileri ittifak 
halinde görmek bizim için kuvvet kaynağı olmuş
tur. Daha fazla vuzuh talebedilmiş olması kar
şısında bâzı noktalar üzerinde kısaca durmakta 
fayda mülâhaza etmekteyim: 

Dünya sulhüne yalnız insani hislerle değil, 
millî menfaatimizin iktizası olduğu kanaati ile 
bağlıyız. Hakiki sulhun ancak cihanşümul bir an
layışla teessüs edebileceği inancındayız. 

Milletler arası meseleler ve memleketlerle iki
li münasebetlerimiz konusundaki tutumumuz na
zari inançlardan mülhem olmıyacaktır. Bize kar
şı ittihaz olunan durumlar münasebetlerimizde 
daima kaale alınacaktır. 

Dünyanın gruplara ayrılmış oluşu ve barışın 
dünya ölçüsünde bir anlayıştan ziyade gruplar 
arasında kuvvet muvazenesine istinadetmesi Tür
kiye'nin de dış güvenliğini bir grup içinde sağla
mak zaruretini ortaya koymaktadır. 

Gayemiz mensubolduğumuz grupun diğer gru-
pa tahakküm etmesi değil, bize tahakküm edilme
sine mâni olmaktır. Temennimiz ve gayretlerimiz 
gruplar arasında bütün imkânlar nisbetinde ger
ginliğe sebebiyet verilmemesi, bilâkis iyi bir ha
va içinde yaşanabilmesidir. 

NATO içinde samimî ve yapıcı işbirliğimiz 
Türkiye'nin dünya devletleriyle ve özellikle kom
şuları ve tarihî bağları bulunan memleketlerle 
münasebetlerinde, Türkiye'nin dünya barışı ve da
ha geniş iş birliği özlemi ile çelişme halinde olmı
yacaktır. 

Şahsiyetli politikadan anladığımız, ittifaklar 
içerisinde kendi görüş ve özlemlerinizle çelişen bir 
politikanın takipçisi olmamaktır. 

Dünya ölçüsünde ve tabiatiyle emniyet içinde 
barışa özlemi olan Türkiye'nin komşulariyle iyi 
ilişkilere ve karşılıklı hak ve menfaate müstenit 
İş birliğine atfedeceği ehemmiyet aşikârdır. 

Sovyetler Birliği, bize karşı gösterecekleri iyi 
niyetli tutum ve bilhassa millî vasıf iktisabetmiş 
meselelerimiz karşısında anlayışlı davranışla 
Türk ve Sovyet münasebetlerinin devamlı gelişme
sine büyük ölçüde hizmet edecektir. Hükümet, 

2 . 3 . 1 9 3 5 O : 2 
I Sovyetler Birliği ile iyi münasebetler tesisine dai-̂  

ma arzuludur. Bu alanda elde edilecek basarı her 
şeyden evvel Sovyetlerin davranışına tabi olacak
tır. Memleketimizin içişlerine yabancı memleket-

I lerin hiçbir şekilde tesiri olmamasına göstereceği-
I miz titizlik büyüktür» 

Arap memleketleriyle ilişkilerimizi geliştirmek 
için çalışacağız. Kanaatimizce Araplarla Türkiye'
nin devatnlı ve âli millî menfaatleri arasında bir 
aykırılık yoktur. Milletlerarası münasebetlerde 
karşılıklı saygı, eşit haklar ve milletlerarası huku
ka hürmet prensipleri dış politikamızda, başta gel
mektedir. Bu prensipler dairesinde ilişkilerimizin 
devamlı gelişmemesi için hiçbir sebep yoktur. 

Diğer gruplarla olduğu gibi, Arap âlemi ile 
münasebetlerimizde de zümreci bir zihniyetle ha
reket etmiyeceğimiz aşikârdır. 

Kıbrıs : 
Kıbrıs ihtilâfının haddizatında Türk - Yunan 

münasebetleri üzerinde doğrudan doğruya tesiri 
olduğu vakıası açıktır. Kıbrıs meselesi Türkiye ile 
Yunanistan'ın müştereken kabul edebilecekleri 
bir hal çaresine ulaşmadığı takdirde, Türk - Yu
nan münasebetlerine mesnet teşkil eden Lozan 
Andlaşmasmda Türk - Yunan münasebetleri vesi
lesiyle vaz'edilmiş olan hükümlerin yeni şartlara 
intibakı zarureti hâsıl olacağı bir vakıadır. (Sağ 
ve soldan, alkışlar, bravo sesleri.) 

Kıbrıs meselesinde Türkiye, Yunanistan zara
rına her hangi bir menfaat teminine hiçbir zaman 
teşebbüs etmemiştir. Bunun tabiî bir neticesi ola
rak, kendi aleyhine Yunanistan'a bir menfaat sağ
lanmasına lakayt kalmamasına, da imkân yoktur. 
(Sağ ve soldan, alkışlar.) 

Programımızın basında da belirtilmiş olduğu 
gibi, Büyük Atatürk'ün vaz'etmiş olduğu prensip
lerle dış politikamız millî bir mahiyet iktisabet-
miştir. Bu millî vasfı dolayısiylc, dış politikamı
zın prensiplerinde bir değişiklik zaten bahis mev
zu olamaz. 

Millî hak ve menfaatlerimizin dış politika 
I programı içerisinde, belirli misaller zikri sure

tiyle daraltıcı bir intiba yaratabilecek şekilde ta
dadına gitmekte fayda görmemekteyiz. Bu ve di^ 
ğer konular üzerinde, ilerideki Hükümet beyan-̂  
larmda, gerektikçe, daha geniş ve tafsilâtlı suret. 
te durulacağı tabiîdir. 

I Her şeyden evvel C. H. P. Meclis Grupu Söz-

9 6 -
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cüsü Sayın Feyzioğlu'nun Türkiye'nin yabancı 
devletlerle münasebetlerinde hangi yollara asla 
müsaade olunamıyacağı hususundaki beyanlarına 
teşekkür etmek isterim. Hakikaten, memleketimiz
de her hangi bir Hükümet veya partinin muayyen 
yabancı devletlere istinaden bir dış politika ta-
kibedileceği tasavvur dahi edilemez. Bu aşikâr 
olmakla beraber, son günlerde tamamen yersiz 
^olarak dolaşmış olan rivayetler muvacehesinde, 
bunun teyidedilmiş olması faydalı olmuştur. Bu
günkü Hükümetinizin de, bu sahada âzami bir 
hassasiyet göstereceği muhakkaktır. Hiçbir Dev
letin memleketimizin bir cüzüne istinadederek 
Türkiye ile iyi münasebetler tesis edebileceğini 
(düşünebileceğini tasavvur edemiyoruz. Şayet böy
le bir vakıa bütün tahminler hilâfına vukubula-
cak olursa, buna ilk şiddetli aksülamelin, o mem
leketin bizzat istinadetmek istediği bünyeden ge-
lecsğine şüphe yoktur. Türkiye yabancı devlet
lerle işbirliğine tamamen taraftardır. Fakat dış 
-[politikasını şu veya bu devlete istinadettirmesi söz 
•konusu değildir. Türkiye'nin dış politikasının 
mesnedi Türk Milletinin topyekûn kendisidir. 
(Alkışlar) 

Hükümet programında dış politikamızı mazi 
• x\e mukayese yoluna gitmeksizin mülhem olacağı
n a prensipleri ortaya koyduk. Bunun Parlâmen
to gelmeklerimize de uygun olduğu muhakkaktır. 
Türkiye 'mi . dlf5 politikası, bundan evvelki hükü
metlerce de b c ^ i r t m n i § olduğu gibi, Atatürk tara
fından tesbit e a ^ m i 3 Şenel esaslar dairesinde yü
rütülmektedir ve Yürütülecektir. Hükümetimiz, 
dıs politikasını, b u g > devralmış olduğu durum
dan itibaren, eski Hükümetçe girişilmiş olan te
şebbüsleri de gerektiği ^ b i kaale alarak, millet
lerarası durumun i c a p l a r a göre, programda 
belirtilen prensipler d a i r e s i n i azimle yürütecek
tir. Her halükârda dıs poli t i^mızda memleke
timizin asli menfaati yegâne rehberimiz olacak
tır. 

C. H. P. Millet Meclisi Örupu Sözcüsü Sayın 
Feyzioğlu, partisinin komünist ideolojisinin mem
leketimizde yayılmasına şiddetle , karşı geleceğini 
bu kürsüden bu sabah ifade ettiler, Sovyetler Bir
liği ile Türkiye arasında Moskova'da 5 Ka
sım 1964 tc imzalanmış olan Kültürel ye ilmî te
maslar Anlaşmasının ideolojik sahada memleket 
zararına bir vasat yaratılmasına .imkân verniye-; 
•cek şekilde uygulanmasının eski Hükümetçe dei 
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üzerinde titizlikle durulan bir konu olduğu bu su
retle bir kere daha teyidedilmiş oluyor. Yeni 
Hükümetiniz, söz konusu anlaşmayı bu zihniyet
le mütalâa edecektir. 

Aziz arkadaşlar-ım, aihinlerde hâsıl olan bâzı 
tereddütleri tamamen bertaraf etmek için bir nok
taya da bütün açıklığı ile temasta fayda görmek
teyim : 

Hükümetimiz Anayasanın sarih hükümlerine 
göre bütün sorumluluğu üzerinde taşımaktadır ve 
tam salâhiyete sahiptir. Koalisyon Protokolünde 
Başbakanın daveti üzerine toplanacağı derpiş edi
len ve parti liderlerinin teşkil edeceği heyet Sa
yın Bölükbaşı ve Alican tarafından dün kesin 
olarak ve etraflı şekilde izah edildiği veçhile, hiç
bir şekilde bir karar organı olmayıp, Hükümetin 
mesuliyeti ile de bir tearuz teşkil etmemektedir. 
Bu sebeple Hükümetin dışarıdan idaresi iddiası 
yerinde değildir. Bu heyet bağımsız bir Başba
kanın vazifede bulunması sebebiyle Hükümetin ve 
dayandığı grupların ahenk ve tesanüt içerisinde 
çalışmalarını sağlamak ve Başbakana yardımcı 
olmak ve geçen üç koalisyondan edinilen tecrü
belerden istifade edilerek koalisyonumuzun mü
essir ve devamlı bir şekilde yürümesini sağlamak 
için kurulmuştur. Mühim tâyinler dâhil Kabine 
tasarrufları ile hiçbir alâkası yoktur. 

Tâyinlerle ilgili heyet ise, Bakanlar Kurulu 
içerisinden her partiye mensup birer üyeden mü
teşekkil olup sarih maksadı, tarafsız idare mef
humunu gerçekleştirmektir. Bunlar geçen hâdi
selerden istifade edilerek, tecrübelerden faydala
nılarak Protokole konulmuş faydalı bir esastır. 
Ve esasen aynı husus İkinci Koalisyonda da der
piş edilmiş ve tatbik görmüştür. Bu noktayı sa
rahatle arzı vazife bilmekteyim. 

Programımızın başında yeni bir Hükümet ku
rulmasını gerektiren sebepleri Parti Grup Sözcü
leri etraflıca açıklamışlar ve serdedilen tenkid-
leri mütalâaları ile karşılamışlardır. 

Dördüncü Koalisyon Hükümeti olarak huzu
runuza büyük bir hüsnüniyetle ve hizmet etmek 
arzusu ile gelmiş bulunuyoruz, 

Programımızı âzami nisbette gerçekleştirmeye 
kararlıyız. İnanıyoruz ki; yedi aylık kısa devrede 
dahi bu programla memdleketimize faydalı hiz
metler göreceğiz. 
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Vatandaşlarımız atasında birlik, beraberlik, 

kardeşlik, güven ve karşılıklı sevgi havasını ya
ratmak en mukaddes vazifemiz olacaktır. Güzel 
vatanımızın kısır çekişmelerden hiçbir fayda gör
mediği ve göremiyeceği meydandadır. 

Her türlü tenkid ve telkini, nereden gelirse 
gelsin büyük bir hoşgörürlük ile karşılıyacak ve 
âzami ölçüde faydalanmaya çalışacağız. Siyasi 
mücadelenin eıi medeni ölçüler içerisinde devam 
etmesini temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, çok kıymetli tenkid ve 
temennilerinize umumi hatları ile cevap vermiş 
bulunuyorum. Bunlardan en sert olanlardan dahi 
istifadeye çalışacağım. 

- —n 
Bu Meclisin her üyesinin yüreğinde bu vata

na hizmet ateşinin yandığını biliyoruz. 
Birlik ve beraberlik içerisinde bizim hizmetle

rimizi bekliyen birçok işleri başarabileceğimize 
inanıyoruz. En kısa bir süre içerisinde bütçemizi 
takdim edeceğiz. O zaman da gerek Karma Ko
misyonda, gerek Yüce Meclislerde en ince tefer
ruatına kadar Hükümet emrinizde olacaktır. Biz
leri güveninize lâyık görürseniz, o iftihar kay
nağımız ve çalışma imanımızın teşviki kararınız 
olacaktır. 

Teşekkürlerimizi ve derin saygılarımızı suna
rız. (Sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Oğuz. 
FETHİ -OELİKBAŞ (Burdur) — Grup 

«dına söz istemiştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Siz kifayet aleyhinde söz istedi

niz. Sizden evvel de onlar söz aldığı için, sözü 
onlara verdim. 

FETHİ OELİKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında arz edeyim, müsaadenizle kararı siz veriniz. 

BAŞKAN — Yerinizden söyleyin. 

FETHİ ÇELIŞBAŞ (Devamla) — Sayın 
Ahmet Oğuz arkadaşımız, Hükümete ortak bir 
grupun, partinin başkanı mevkiindedir. Mûtat 
olan, Hükümet programları gruplarda esasen mü
zakere edildiğine göre ve parlâmentodaki müza
kere Hükümet ile muhalefet arasında cereyan et
miş bulunduğuna göre Hükümetten sonra sözü 
muhalefete vermek esastır. Bu hususta mâruzât
ta bulunacağım, ikna edebileceğimi tahmin edi
yorum. 

BAŞKAN — Söylemek istediğiniz hususu an
lamış bulunuyorum. 

â.â.iöes ö :â 
Muhterem arkadaşlar, bizim İçtüzüğümüz ki

fayet takriri geldiği zaman, eğer Hükümet ve ko
misyon konuşmamış ise, onlara söz veriyoruz 
ve İçtüzüğün sarih bir hükmüne göre de, son söz 
milletvekilinin olduğu için, sırada hangi millet
vekili varsa, ona söz vermekteyiz. Bu Meclisin 
kurulduğu günden, bugüne kadar olan tatbikatı 
bu merkezdedir. Arkadaşımızın ileri sürdüğü 
mütalâa mâkul ve vâridolabilir. Ancak İçtüzük
te bu husus üzerinde sarih bir hüküm olmadığı 
için maalesef arzularınızı yerme getiremiyece-
ğim. Sayın C. K. M. P. sözcüsü arkadaşım sı
rasını C. H. P. ye verirse İçtüzük buna müsait
tir, bu tatbik edilebilir. Esasen sayın arkadaşı
mız kifayet takriri aleyhinde söz istemiştir. Yü
ce Meclis kifayeti kabul etmediği takdirde Cum
huriyet Halk. Partisi sözcüsü de konuşabilecek
tir. 

Sayın sözcü söz hakkııızı veriyor muşunuz? 

O. K. M. P. GRUPU ADİNA AHM'KT OĞUZ 
(İstanbul) — Bir noktayı tasrih etmek lâzım-
gelir. Bendeniz Hükümetin konuşmasından çok 
evvel söz almıştım. Hükümetin her zaman söz 
almak ve konuşmak hakkı bulunması hasebiyle, 
araya girdiler ve biz ondan sonra konuşma sıra
sına düşmüş bulunuyoruz. Sayın Halk Partisi 
sözcüsü benden evvel mutlak konuşmak arzu
sunu izhar ederse, bilâhara konuşma hakkımı 
mahfuz bırakmak suretiyle kendilerine yerimi 
bırakırım efendim. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir nok
tayı tavzih etmek istiyorum. C. H. P Grupu 
adına söz istemiş olan arkadaşımız, Sayın Baş
bakanın konuşmasından sonra değildir. Nihat 
Erim arkadaşımız Sayın Alican konuşurken söz 
istemiştir. Nihat Erim'in söz istemesinden ev
vel de Sayın Ahmet Oğuz arkadaşımız kendi 
Grupu adına söz istemişti. '-

Şimdi arz ettiğim gibi sırada birinci Ahmet 
Oğuz arkadaşımız vardır, ikincisi Nihat Erim 
arkadaşımızdır. Binaenaleyh, arkadaşımız sara
haten söz hakkını terk ediyorsa, Nihat Erim'e 
söz vereceğim. Bir arkadaştan fazlasının konuş
ması mümkün değildir ve âdet de değildir, Usul 
buna müsait değildir. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Konuşma hak
kımı maalesef veremiyeceğim. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ , (Burdur) — Kifayeti 

reddederiz, o zaman Oğuz Bey arkadaşımız ko
nuşabilir efendim. 

BAŞKAN — Vermiyor ne yapalım efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Kifayetin aley

hinde söz istiyorum o halde. 
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde kaydettir

diler efendim (Vefa Tanır'ın anlaşılamıyan söz
leri üzerine) Ne elediniz anlıyamadım Sayın Ta
nır. 

VEFA TANIR (Konya) — Size hitabetme-
dim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde sükûneti ihlâl etmeyi
niz. 

Buyurun Sayın Oğuz. 
C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA AH

MET OĞUZ (İstanbul) — Pek muhterem arka
daşlarım, 4 lü Koalisyon Hükümetinin progra
mı hakkındaki cevapları Sayın Hükümet Başkanı 
vermiş bulunuyorlar. Bendeniz bu demokratik 
sistemin en mühim addettiğim dönemeç noktala
rından biri bulunan bu hadise münasebetiyle 
bâzı hususların Türk efkârı umumiyesine ar
zında ve Yüksek Meclise iblâğında zaruret ve 
fayda görmekteyim. 

20 yıldan beri çabaladığımız, emek verdi
ğimiz ve nihayet yeni Anayasa ile kavuştu
ğumuz bir demokratik sistemin, elimize geçen 
bu eserin muhafazasını sağlamak ve geliştir^ 
mek amaciyle, çalışmak azminde ve kararında
yız. Bu itibarla üzerinde durmak istediğim 
esaslı noktalardan biri Iböyle bir Hkkümetin 
teşekkülüne sebebolan diğer bir teşekkülün Hü
kümetten çekilmiş olmasının ana sebeplerini 
Yüksek Meclisin bilmiş olmasına rağmen, Türk 
efkârı umumiyesi önünde bir kere daha belirt
mekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Arkadaşlar, bu eser hepimizin eseridir. Kâ
ğıtta demokrasi, fiiliyatta bundan bambaşka 
bir sistemin yürümesine imkân vermiyecek dav
ranışlara girmek zorunda ve azmindeyiz. Bu 
itibarla bugünkü Hükümetin*Koalisyon progra
mının bir etüt mevzun olması sırasında ehemmi
yetle üzerinde duracağımız noktalardan biri de 
şudur: Bundan evvelki Hükümet Türk kamu 
oyunun % 36 - 37 nisbetindeki bir halk toplu
luğunu temsil etmekte idi. - demokratik sistem 
Türk halk topluluğunun ekseriyetini temsil eden 
millî iradenin, ekseriyetini temsil (eden kimse
lerin hakkı olmak lâzım gelirdi. Bu itibarla 
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. eğer ıbundan evvelki Hükümetin iş başından 
. çekilmesi hususunda bâzı partilerin görüşleri 

bir noktada birleşmişlerse, "bu demokratik re
jimin, demokratik sistemin tabiî bir neticesi 
olarak kabul edilmek gerekir. Yani, Türk Mil
le; ini temsil eden ekseriyetin iş başında 'bulun
ması iledir ki, ancak memlekette demokratik bir 
sistem vardır, denebilir. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar) buna rağmen karargâhta birtakım ter
tipler, politik oyunlarla şu veya bu şekilde iti
mat oyu almış olmak, bu bizim arz ettiğimiz 
hakiki görüşün hüviyetini değiştirecek mahi
yette değildir. (Sağdan bravo sesleri) Filhakika 
Hükümetin bugüne kadar icraatındaki karar
sızlık, isteklerini istediği istikamette götürmesin-
deki zafiyet, işte bu noktada toplanmıştı. Ve ni-, 
hayet milletin iradesinin ekseriyetinin, demok
ratik ibir sistemin icabı olarak iş başına gelme
si zaruretini böylece ifade etmiş olması Türk 
Tarihinde bilhassa, dikkatle üzerinde durul
maya değer bir nokta olduğu kanaatini bilhas
sa belirtmek isterim. (Sağdan 'bravo sesleri,) 

Binaenaleyh, 1965 yılında bir. seçim sathı 
mailine giren iktidarın, seçim emniyeti kadar, 
iş emniyetini de memleketin sathında sağlama
sı en tabiî bir icabolmak gerekir. Bir yıldan 
beri Hükümet icraatını her yönden yakından 
izliyen • gruplar, partiler, şahıslar ve nihayet 
memleketin fertleri olarak görmekteyiz ki, 19(55 
seçim stahı mailinde bir ekalliyet Hükümeti
nin huzur içinde, işe emniyet telkin eder bir 
hava içinde bu memlekette seçim yapmak im
kânından mahrum olduğu kanaati hem umumi 
efkârda, hem partilerimizin çoğunda kanaati 
tâmme haline gelmiş ve böylece giden Hükü
metin kırmızı oyla düşürülmesi keyfiyeti, ken
diliğinden meydana çıkmıştır. Bütün bunların 
üzerinde arkadaşlarım, ben mazjyi karıştıracak 
değilim. Ben mazinin amellerinden, mutlaka 
bundan sonra da öyle birtakım işlerin ve icraa
tın olacağına işaret etmek arzusunda da deği
lim. Fakat, demokrasinin objesi, demokrasinin 
icaplarını yerine getirenlerin şahıslar oldu
ğunu ve (bu şahısların da uzun mazi ve icraat-
lariylc bu memleket sathında birtakım amellere 
karıştıklarını da inkâr etmeye imkân yoktur. 
Binaenaleyh, her hal ve kârda 1965 yılı seçim
leri ve onun seyri içerisinde 1946 nm Yalova 
Kaymakamı bulunan arkadaşın bugün bir İçiş
leri Bakanı mevkiinde bulunmasiyle Saym Sa-
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t ı r ' in Ankara 1946 seçimleri sırasındaki şu ve
ya bu şekilde affedilebilir, hoş görülebilir dav
ranışları ile... 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan, hakkını vereceğim, payını vere
ceğim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET OĞUZ 
(İstanbul) — Davranışlariyle 1940 yılının şu 
veya bu şekildeki neticelerinde, tarihî bir zaru
ret mutlaka iddiası altında dahi olsa,bu arka
daşlarımızın 1965 yılı seçimleri sathı mailinde 
bu işlerde fiilen söz sahibi (bulunmamaları ge
rektiği hususunda da âmme vicdadmda mutlak 
bir birlik olduğu kanaatini bilhassa belirtmek 
isterim, (Soldan ve sağdan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bunları arz etmek-
ten maksadım; yeni Hükümetlin icraat progra
mı münasebetiyle 'ond.au talebedilen icraatın 
ncCor olmaısı lâzi'mıgeldiği hususları belirtilir
ken, o Hükümetim kuruluş esbabı mucibeled-
ıuin % 8ö - 90 ımu teşkil .eden, saydığım bu se
beplerim ıgöz önünden ırak tutulnıamıası lâzım-
geldiğini de yüksek bilgiılerinize arz etmek iste
rim,. 

Binaenıaîl'eyh yeni Hükümet Mart >ayı içimde 
dşe başlasa, 3 Ağustos tarihinde seçim kam
panyasına girmıiş bullunsa, mevcut beş ayli'k 
imkânı içinde dahi bu mıemlekeıte elinden gelen 
her şeyi yapmak, hizmet etmek arzu ve gayre
tinde . olmak lâzaımıgelir. Bumun delillerini Hü
kümetin ağzından da dimle'meıkt'e'yiz. 

Fakat 'muhterem ankada'şilaırım, Sayım Fey-
zioğlu arkadaşımın bir Hükümetin uızum vadeli 
devreler içinde yapabilmte imkânı bulumtam ic
raatıma ait derinliğine ve enliliğine, birtakım 
teferruata kaçam birçok iktisadi, malî, sosyal 
icraatını dahi öğrenme hevesimi burada arz 
etmiş olması, elbette hakkıdır. Hakidir ama, 
;bu seçim sathı mailinde 3 Ağustosta seçim© gi-
tren ve Mart başımda işe baışlıyaeaık olan Hükü
metini icraatımın imkânları ile onum talepılen 
arasındaki iz'an ve insaf ölçülerini de bulmak 
lâzımıgeldiği hususumu bilhassa, beılirtmıok iste
rim. 

ıSayın arkıadatjlanım, bu rejimi elbirliği ile 
yaşatacağız, insan hayatı müddetince haksız 
i'lıhamlaırla., kendisiimim mrCmtabO'lmaıSi gerek-
miyen bâzı söz/lerle karşı karşıya kalabilir. 
Fakat ne yapalım ki, bir cemiyette, bir top-
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luluktâ herkes aynı şeyi o topluma, o zümro-
ye karşı konuşmuş ise ve o zümre bumun altm-
dam sıyrılmak arzusunda is>e, kendisine bu 
lâfların tekrarına mıabal vermiyecetk bir daıvra-
nışa girmesinden daha salim, daha saılih bir 
yol buılmıasıma imkân var mıdır? işte 1965 
yılımın .seçim sathi mailinde dört partinin mem
leketi bir demokratik sistem mamı altında, bir 
'azınlık Hükümetinin eli altında bırakmamak 
içimi, bu memleketin iş ve seçim emniyetimi mut
lak surette sağilıyabilmek için, bunu yürüten
lere karşı isabetli ve isabetsiz doğabilecek ef
kâra mâni olmak için, böyle bir Hükümetin 
çekilip yerime yeni bir dörtlü koalisyonun gel
mesinde hem rejimim, hem memleketin, hem 
yarımki huzurun icabı bâzı ama görüşlerin bu* 
lumduğumıa in an inak tadır. 

Bu arada Sayın Dördüncü Koalisyon Hükü
met Başkanımın verdiği izahlardan inşirahla 
öğrendiğimize göre, bu müddet zarfında elle
rimden gelen her işi, her icraatı ve bugün baş
lamış bulunan 1965 yılı programı tatbikatını 
süratlendirmıek, kolaylaştırmak, hedefine bir 
an evvel ulaştırmak için yapacakları gayretle
ri şükranda 'karşoii'amak bizim için bir vazife 
olur. Bu. itibarla Hükümet programı hakkımda
ki görüşlerim'i'zi burada izah ederken, bu ye
ni Hükümeıtıim kuruluşunum anasebepleriyle ken
disine düşen vazifeleri arasındaki münasebet
leri tâyin etmek ve imıkânlarla mütenasip iz'an 
ve imsatf ölçüOerini elden bırakmamak lâzımıgel
diği toamaatini belirtmek isterim. Hepinizi hür
metle selâmdan-m. (Sağdan ve soldan alıkıışlar) 

BAŞKAN — Sayın Satır. 
ORHAN ÖZTRAK (Tekirdağ) — Sataşma 

var, ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sizden evvel Satır Bey istedi, 

ona söz verdim. 
VAHAP DlZDAROĞLU (Mardin) — Ben

deniz de usul hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayrn Satır, lütfen sataşma 

mevzuuna -münhasır kalarak. (Ne sataşması ses
leri) 

1946 seçimlerinde Sayın Satır'ın müfettiş 
olarak seçimlerde bıraktığı intiba itibariyle yol
suzluk bulunduğunun umumi efkârda teessüs 
ettiğini ifade ettiler. Bundan büyük sataşma mı 
olur? Buyurun efendim. 

KEMÂL SATIR (Elâzığ? — Muhterem ar
kadaşlarım, Hükümet Programı münasebetiyle 
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Sağmış olduğumuz müzakereler sona ermiş bu
lunmaktaydı. Sayın Başbakan, gerek iktidara 
menaup, ve gerekse muhalefete mensup sözcülere 
kendisine yakışır güzel bir üslûpla cevap verdi 
ve sonra da son söz olarak muhalefet, biz konu
şalım, dediler, fakat sözü Bölükbaşı ile yarış 
hevesinde ıbulunan Ahmet Oğuz alıverdi. Me
sele... (A. P. sıralarından gürütüler...) Müsaade 
buyurun efendim, mesele illâ... (Sağdan ve sol
dan gürültüler...) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûtu muhafaza 
edin. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Mesele; illâ 
bir konuşma hevesi ve (kendisinin de isminin 
zikredilmesini sağlamalk amaciyle huzurunuza 
çıktı. Söylediği sözlerin bir incir-1 çekirdeğini 
doldurmadığını hep beraber gördük... 

BAŞKAN — Sayın Satır, şahsiyet yapmayı
nız. (Sağdan ve soldan gürültüler.) 

KEMAL SATIR (Devamla) — Adalet Par
tili arkadaşlarıma hatırlatmak isterim; sataş
maya cevap vereceğim. Hatırlatmak isterim. 
Sabırlı olsunlar. Biz kendilerinden çok evvel bu 
sayın arkadaşımızı tanııız ve nasıl tahammül 
ettiğimizi ve tahamımül etmeye alıştığımızı bi
liriz. înşaallah siz bizden daha tahammüllü çı
kar, bu müşterek hizmet hayatınızda dayanarak 
muvaffakiyetli neticelere ulaşırsınız. 

Şimdi arkadaşım, bir defa geçmişe temas 
etmiyeeek, yaraları deşmiyecek, binaenaleyh, 
önümüzde huzurlu bir hayatın yaşanmasını sağ-
lıyacak bir eda ile söze başladılar ve fakat - bir 
kurnazlık demiyeceğim - öyle bir hava ile aynı 
zamanda 1946 seçimlerinde Yalova Kaymakamı 
bulunan Orhan öztrak'm, içişleri Bakanı oldu
ğuna, 1946 senesinde Kemal Satır'm da Anka
ra'da parti müfettişi bulunmasına telmihan ya
raları güya deşmediler. 

Bugün hakikaten geçmiş devirden ve bu dev
rin hata ve sevaplarından bahsetmenin, bizim 
içinde bulunduğumuz demokratik rejime bir 
fayda getireceğine İtaatti değilim. Ben geçmiş 
seçimlerin nasıl yapıldığını; 1950 seçiminin na
sıl bir dürüstlükle geçtiğini, 1950 yi takibeden 
devrMe iktidardan düşhieımek için nasıl baskılar 
yapıldığını söylemiyeceğim, bunlara lüzum yok; 
f aydâs-v yoık. 

•ŞiarteH? a&loîan şu: 1946 seçimlerinin çeşitli 
şikâyetleri oldu, bu şikâyetler -tarifte ıhtalomüş-
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tur, bu şikâyetler üzerinde hükmünü tarih vere
cektir... Her gün temcit pilâvı gibi bilerek, bil-
miyerek, eski devrin müfterilerine iştirak etmek 
suretiyle, halâ o devrin seçimini gölgelemeğe 
çalışmak insana hiçbir şey kazandırmaz, bir 
menfaat temin etmez ve bir politik menfaat de 
temin etmez. Ama mesele nedir bilir misiniz 
aziz Adalet Partililer? Türkiye'de Halk Parti
sine oy vermiyenlerin postu üzerinde müştere
ken oturuyorsunuz. Bunun size aidolduğunda 
hiç itirazım yok. Ama bu üzerinde oturduğunuz 
postun oylarını taksim edebilmek için iki yol 
vardır: Bunlaıdan birisi C. H. P. ye hücum et
mek... (A. P. sıralarından gürültüler, «sataşma 
var» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Satır, size isnadedilen 
hususa hasrediniz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Aynı noktaya 
geliyorum. 

Birisi bize hücum etmek, bize oy veriniyen 
vatandaşlar nazarında itibar 'kazanmak, ondan 
sonra da size ve kendisinin dışındaki diğer par
tilere hücum etmek. Taktik bu, tema bu. Allah 
sabrınızı aıtırsm. (Ortadan gülüşmeler.) 

Şimdi 1946 seçimlerinde ne olmuş? İki keli
me ile bahsedeceğim Sayın Oğuz'a ve o günü 
yaşamıyan gençlere ve ö devrin siyasi hayatım 
takibetmiyen insanlara söyliyeceğim. 

C. H. P., hiçbir siyasi zorlama olmadan, ken
di arzusiyle bu memlekete en faydalı sistemin 
millî iradeye dayanan vatandaş tarafından seçi
len meclislerde olduğunu tesbit etmiş ve Dünya
da hiçbir siyasi teşekküle nasibolmıyan tek 
partili liderin, şefin ve istinadettiği partinin 
millet iradesine cesaretle kendisini arz etmesi 
neticesi olmuştur. Bunu Dünyada başka siyasi 
teşekküllerde ve başka memleketlerde bulmak 
mümkün değildir. Başka bir misalini de göster
mek de mümkün değildir. Böyle bir sisteme 
girdiğimiz zaman Seçim Kanunumuz, ne bu 1946 
da ve ne 1950 de bugünkü kadar mütekâmil 
değildi. Kaldı ki, 1950 de yapılan seçime Tür
kiye'de itiraz eden bir tek fert de mevcut de
ğildir. O seçimi de bu hayata kendi arzusu ile 
giren G. H. P., nin iktidarı yapmıştır. 1946 se
çimleri bugünküne nazaran re hattâ 1950 ye 
nazaran daha iptidailik arz; ediyordu. Daifta az 
mütekâmil idi. Bu seçimlere-d zaman ilki î>arti 
iştirak ettik: Halk Partisi ve Detmokrat Parti, 
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Demokrat Partinin Türkiye çapında topyekûn 
iştirakinin rakamları 150 civarında idi. Hepsi 
'birden seçilse idi dahi bir iktidar bahis mevzuu 
olamazdı. Ama, o zamanki o parti ve bilâhara 
.bundan kuvvet almağa yeltenen bir takım parti 
liderciikleri, illâ da 1946 seçimleri, diyerekten 
tutturmak suretiyl , 1946 - 1950 arasında De
mokrat parti temasından elde edilen neticeyi 
elde etmek hevesine kapılmışlardır. 

Seçimler hileli midir, hilesiz midir? Evvelâ bu 
nokta üzerinde durmaîk lâzım. Dünyada «Cİıi-
miquement püre» bir seçim belki de tasavvur 
edilemez. En mütekâmil memleketlerde dahi, 
en son bundan evvelki seçimlerde secim netice
leri de İngiltere'de de birtakım itirazlarla kar
şılandı. Meselenin ahlâki olan noktası; iş ihamın
da ibulunan iktidarın kendi iradesiyle ve 'tazyi
kliyle. seçimlere hile karıştırıp, karıştırılmaması 
noktasıdır. Dağ başındaki seçmen vatandaş, her 
hangi İbir yerde vazifeli olmıyan bir insan bir 
gayretiyle kendi iç arzusunu yerine getirmek 
için birtakım kanun dışı marifetler yapabilir, 
Bugün de yapar, yarın da yapacaktır1. Mesele; 
iktidarların secim dürüstlüğüne gölge düşüre
cek davranışları ve kanun dışı emir verip, ver
in eyişleri meselesidir. (Ortadan «bravo ses
leri) C. H. P. çok partili hayata, hiç kimsenin 
aklından geçmediği bir devirde, kendi arzusu 
ile girdi. Kendi eseri olan çok partili demokra
tik rejimin yaşaması için elinden gelen her gay
reti elbette ki, yaptı ve bundan sonra da bu 
yolda kendisi gibi düşünen siyaset adamlariy-
le beraber yine de bu gayretinden bir an için 
kendisini fâri, tanımıyacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 1946 seçimlerinin Anka
ra parti'müfettişiydim ben, Doğru. O zamanki 
Demokrat Partinin Türkiye'deki bütün seçimle
re itiraz ettiği gibi, Ankara seçimlerine de iti
raz ettiği de doğru. Ama ben size gölgede kal
maması için ibir tarihi hakikati ve 1946 seçim
lerinin müzakeresi sırasında Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünden söylediğim sözleri ibir kere da
ha ifade ettikten sonra huzurunuzdan ayrılaca
ğını. 

O zaman Demokrat Parti, arz ettiğim gibi, 
'Türkiye'de yapılmış olan, teşkilâtı bulunmıyan ' 
yerlerde dahi seçimlere itiraz etti. Ankara se
çimlerinde de bu itirazlar en şiddetli şeklini 
'buldu. Niçin buldu? Cumhuriyet Halk Partisi-

2.â.İ96£f Ö :â 
nin lideri ve o zamanki Cumhurbaşkanı yalnız 
başına Ankara'dan aday gösterilmiş idi. Mese
le; Ankara seçimlerini muallel göstermek, o za
manın Devlet Reisini seçilmemiş bir insan ola
rak yeniden Devlet Reisi seçilmiş gibi, millet 
hakkını gaspetmiş gibi göstermek idi. (Sağdan 
ve soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûneti muhafa
za edin. 

KEMAL' SATİR (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, sabırlı olunuz. Kendisi ayağa kalkıp 
itiraz edecek kadar medeni cesarete sahibolmı-
yan insanlara, kimlerin itiraz ettiğini de bilme
den cevap vermek yetkisine ve cevap vermek 
kudretine sahibim. Onun için telâşlı olmayın. 

Hu esbabı mucibeyle D. P. Ankara seçimle
rine itiraz etti. Ve itirazlarını okuduğunuz za
man tüyleriniz diken diken olur, neler yapılma
mış ! 

Mir gün Parti Merkezine giderken, Ankara 
seçimlerinde Demokrat Partinin yetkili mümes
sili vo müşahidi bulunan, itiraz edilen kazalar
dan birisinde; Çubuk ilçesinde, yetkili müşahi
di bulunan ve halen hayatta olan Diş Doktoru 
Hüsnü Başarır Bey'e rasladım. Adana'da bu
lunduğum için kendisiyle beraber meslek haya
tım ve aile dostluğumuz vardı. Oğlu şimdi An
kara'da gazetecidir, ismi de Kudret Başarır'dır. 
Selâmlaştık ve bir kahve içmek için kendisini 
partiye davet ettim. 

Çıktık yukarıya oturduk, konuşurken De
mokrat Partinin Ankara seçimlerine yaptığı 
itirazı ve onun teksir edilmiş şeklini uzattım. 
«Hüsnü Bey lütfen okurmusunuz ?», dedim. 
Okudu, «Bunların hiçbirisi doğru değildir,» de
di. Beni parti merkezine çağırdılar. Bana An
kara seçimlerine bu şekilde itiraz edeceksin, 
dediler ve böyle bir mazbata yazacaksın dedi
ler. Ben bunu reddettim,'bu doğru değildir de
dim. Büyük Millet Meclisinde Ankara seçimle
rinin itirazları görüşülürken Millet Kürsüsüne 
çıktım, bu haysiyetli vatandaştan, Demokrat 
Partili haysiyetli vatandaştan bahsederek «Ar
kadaşlarım; eğer bu Hüsnü Bey, benim gibi Mil
let Meclisi kürsüsüne çıkıp ikonuşmak imkânı
na sahibolsaydı size diyecekti ki, parti merkezi 
kendisini zorladı, bu kazada ıbaskı -y&pftdı, hile 
yapıldı diyerek yazı yaz dedi ve bu'-.haysiyetli 
vatandaş bunu yazmadı. Bunu sizin ı i karşınıza 
çıkıp huzurunuzda konuşacaktı» deditöi. Ertesi 
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.gün, ö günün D. P. liderleri - diş doktoru hâlen 
de.İstanbul'dadır., .bizim partiye mensup değil
dir - kendisinden, Dr. Kemal Satır'ı tekzip ede
ceksin diyerekten talepte bulundular, baskıda 
bulundular. Ama o haysiyetli adam hiçbir* za
man vicdanının «esini çiğniyerek, 1). P. nin illâ 
da Ankara seçimlerinde hile yapılmıştır, şeklin
deki rapor talebini kabul etmedi ve reddetti. 

Ahmet Oğuz Bey'e bugün bu fırsatı, bu açık
lamayı ibana verdiği için teşekkür ederim. Üıni-
dederim ki, vicdanı bir daha, eskiden bahsetmi-
yeceğim diye çıkıp haksız olarak eski devri töh
met altında 'bulundurmaya kendisini sevk etnıi-
yecektir. Teşekkür ederim arkadaşlar. (Orta 
sıralardan şiddetli alkışlar). 
. BAŞKAN — Sayın öztmk. 

VAIIAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Usul 
hakkında söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Huy urunuz Sayın öztrak, Sa
taşma •'konusuna münhasır olmak üzere. 

ORHAN ÖZTRAK — (Tekirdağ) — Değer
li arkadaşlarım, birkaç dakika evvel bu kürsü
de demokrasi felsefesini çok yüksek .bir seviye
den ele almak maksadiyle, çok .büyük sükûta 
uğrıyan arkadaşımın çizmiş olduğu hayalî bir 
iki deskripsiyonla ben de ortaya koymak iste
rim. («Radyodanbahset» sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, eğer onun mânasını 
da soruyorsanız arz edeyim, izah edeyim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
ORHAN ÖZTRAK (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, 1946 nın Yalova kaymakamı ile 
demokratik rejim olmaz diyorlar. Muhterem ar
kadaşıma evvelâ şunu söyliyeyim ki, 1946 de
mokratik mücadelesi başladığı zaman ne siyasi 
dokümanlarda, ne siyasi gazetelerde aleyhine 
ıbir tek kelime yazılmıyan idarecilerden bir ta
nesi de bendenizim. v-
• Muhterem arkadaşlarım, o devirde doğru 

veya eğri kendilerinden bu yolda 'bahsedilen ar
kadaşlarım vardır. Ama bunu ifade etmek, ba
na arkadaşımın düştüğü mevkie düşmenin te
cellisini .getirmekten 'başka hiçbir muhassenat 
getirmez. (Ojirta sıralardan »bravo sesleri, alkış
lar). : • ; ; , : 

Muhterem? arkadaşlarım, ben demokratik ha
yatta haysiyetlerin hürriyetlerin çiğnendiği de
virde §ök kolay mesudolunacak, bahtiyar oluna-
.cak yolu.terk ederek, hiç de mecburiyet-yokken, 

2 . 3 . İ965 Ö : 2 
o devrin itham edilmesi lâzımgeİen çilelerini 
çekmiş bif arkadaşınızım. Demokratik hayata 
koyduğum fedakârlıkla mı, koyduğum gayretle
rin -beni bugün parlömanter nizamın içerisinde1 

çıkardıkları mesuliyet mevkiine getireceğine' 
kaaniim. 

Değerli arkadaşıma soruyorum; havyar ha-
tundaki ticaret komisyonculuğundan, demokra
tik devrin Tiearet Bakanı olur dıa, 1946 da mes
lekini bilen (Orta sıralardan şiddetli alkışlar, 
ve bravo sesleri) 1946 da idareyi bilen, mesleki 
bilen, hiçbir ikbal önünde serfüru etmiyen bir 
adamın demokratik muvazene içinde bir yeri, 
bir mevkii olmaz, bunu anlamam. (Orta sıralar
dan «bravo» sesleri) Bu bir intakı haktır. De
ğerli arkadaşım bir liderle mücadele etmek için 
ortaya çıktılar. Ama liderler usta olmaya ve 
ustalıklarına temel yapmak mecburiyetinde ol
duğu menbaın hak olduğunu bilmeye mecbur
durlar. (Ortadan bravo sesleri) Haklı olmadık
ları zaman, kendilerine ve temsil ettikleri yüce 
şahıslara ve aynı zamanda hukukî şahıslara ne 
kadar küçüklükler getireceklerinin hududu 
yoktur. 

Değerli arkadaşıma son sözümü söylüyorum. 
Havyar Handaki ticaret komüsyonculuğundan 
yüce bir partinin başına geldiğini unutmasın 
(sağdan «bunda ne var!» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, ne varın mânasını 
kendi vicdanlarınızda arayın. 

Muhterem arkadaşlar, şunu hemen size söy
liyeyim ki, kimseye bühtan etmek, çatmak iti
yadım değildir, (sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlaar sükûnu muhafaza 
ediniz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sen babadan ve
kilsin aziz dostum, babadan vekilsin. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü özal; 
ORHAN ÖZTRAK (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, 1946 da benim herhangi bir kötü 
hareketimin olup olmadığını, değerli Ethem 
arkadaşım burada, bugünkü Başbakan arkada
şımız burada; onlar söyliyebilirler; Çünkü hak
tan ayrılmayacaklarma inanıyorum. 

• Ve arkadaşlar ben, Dahiliye Vekili olarak 
secim;.yapmış bir vekilim. Dahiliye: Vekilliğim 
esnasında yaptığım seçimlerden bir tanesine 
itiraz olmadı. Hangisine itiraz, olduysa en şid
detli şekilde takibettim, tahkik ettim, neti
ceye bağladım arkadaşlar. 
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Şimdi demokrasi bir fazilet rejimidir, ayni 

zamanda bir hak ve akıl rejimidir. Allah hiç bi
rimizi bu yoldan 'ayırmasın. (Orta sıralardan 
şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 

KÂMRAN EVLlYAOĞLU (Samsun) — 
Söz istiyorum sataşma var. 

BAŞKAN — Sayın Kattıran Evliyaoğlu, 
size söz veremiyeceğim. Çünkü sataşma dediğiniz 
husus, dünkü celsededir ve sayın Bölükb.şı'nm 
sözlerine taallûk etmektedir. Sataşmadan dolryı 
söz verebilmem için sataşmanın vukuunu taki
ben filhal istenmek lâzım gelir., size söz vermi
yorum. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Aynı sözter ile, aynı ithamlar bugün de yapıl
mıştır. Sataşma olduğu için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yapılmış obaydı bugün yapıl
dığı zaman isteyebilirdiniz. Bundan dolayı size 
söz vermiyorum. 

OSMAN SABRI ADAL (İzmir) — An
kara'daki seçimler sırasında Ankara veli d idin. 
Bu durumum münasebetiyle sataşma olmuştur. 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size söz vermiyorum. Size öyle 
bir şey söylenmedi isim tasrih etti. 

OSMAN SABRI ADAL (İzmir) — Peki, sa
yın Başkanım. Söz vermeyişinizin sebebi ned'r? 

BAŞKAN — Ankara Valisi olarak beyan
larında size bir sataşma yapılmamıştır. Sayın 
Satır'm isminden bahsettiği için, sataşma var 
diye söz verdim. 

OSMAN SABRI ADAL (İzmir) — Direni
yorum. | 

BAŞKAN — Direniyor musunuz? 

OSMAN SABRI ADAL (İzmir) — Diremi
yorum. ı ! 

BAŞKAN — MuÜıterem arkadaşlar, Başkan
lık, sayın arkadaşımıza, A^mot Oğ z arkadan mı-
zm sözlerinde bir sataşma olduğu kanısırdı deği1-
dir. Kendileri direnmektedir. Bu hususu ovunuza 
sunuyorum: Sataşma olduğunu kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş+ir. 

Kifayet önergesi i okutuyorum efendim. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Ef3n-

dim, kifayet önergesine aykırı bir takririm var
dır. Usul bakımından söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Niçin efendim? 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Müza

kerenin usulü bakımından söz riea ediyorum. 

2.3.1985 O : 2 
BAŞKAN — Kifayet safhasına geldik. Ki

fayet kabul edilmediği takdirde dze usul hak
kında söz veririm. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Reis 
bey, kifayete aykırı takriıim vardır. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde birisi söz 
istedi, ona söz vereceğim efendim. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Ki
fayet için istemiyorum R2İS bey. Takı i imi oku
tunuz. 

BAiŞKAN — Sizin takririniz kifayetle alâ
kalı değil. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Usul 
hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Oturunuz yelinize. Söz vermi
yorum. Oturunuz yerinize. Hayır! 

Kifayet takririni okutuyorum. 

Millet Meclisi Saym Riyasetine 
Program hakkında kâfi d^rocedo görüşüldü. 

Müzakerenin kifayetini arz eder. m. 
Kırk'are'i 

Fikret Filiz 

BAŞKAN — Kifayet al 2yhinde sayın Q2-
likbaş, buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Ahmet 
O^uz arkadaş'mızın bayrnna geli^cye ka^arki 
müzakerelerimiz; Yeni Türkiye Partisi Lideri 
Saym Alican ve Millet Partisi Lideri saym Os
man Bölükbaşı'nm da ifade ettikleri veçhile, 
Parlâmentomuz için fevkalâde ümit verH, mil
letimizi ve bizleri son derece memnun edici t i r 
fikrî plân içinde cereyan edege'di. Ve palâmon-
tolarda, (hepinizin çok daha iyi bild'ği veçhile, 
Kir taraftan Hükümet, Hükümet muavyen par
tilerden mürekkep olacağına göre siyasi ikti-
ınr, diğer taraftan Par'âmentoda Hükümet 

dışında kalan partiler arasında mübaresenin ce
reyan etmesi, konuşulan konular ürerinde umu
mi efkârın en iyi bir şekilde tenevvür etmeVne 
imkân verecek bir husustur. Fakat bugüne ka
dar mübarese daha çok Hükümet kanadına men-
•mbolan partiler, grup başkanlarıyla Cumh ariyet 
Halk Partisi arasında cereyan etm'ştir.. 

Halbuki bunun aslı; Hükümet'c ÇHP arasın
da cereyan etmek lâzım gelir. Filhakika Hü-
Mimet programı hepinizin 'bildiği veçrTe, Hü
kümet kanadını teşkil eden grupların umumi 
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heyetlerinde uzunJboylu müzakere edilmiştir. 
Her ne kadar gruplara mensuboîan liderler Hü
kümet programına taallûku nisbstinde cevap 
vermişlerse de, memleketin idareciden sorum
lu olan İcra Vekilleri Heyetidir, Hükümettir. 
CHP sözcüleri bu komda, bütçelin hazırlanması 
ve müzakere".! sırasında Hükümetçe cevaıVanlı-
rılacağı ileri sürülen müalâalar n dışında, bu
gün programın müzakereci esnasında sarih ceva
ba ulanması lâzımgelen bâzı belirli mevzuları 
ortaya atmışlardır. Bu k r u d a , Sayın Bışvakan 
Ürgüplü'nün verdimi cevaplar karşısında C.H.P. 
nin söyUyec^ği sörler vardır. Bu itibarla henüz 
program üzerinde umumi efkârımız, iktirlaT*da 
olan partiler ve onun karşısında olan C.H.P. 
arasında ki ihtilafların nelerden ibaret ol luğunu 
sarahatla b'lmediği müddetçe siyasi mücadele
miz, sayın iki lid?rin belirttiği ve yine snyıı 
Başbakanın aynı istikamette yürümüş olduğu 
şekilde cerev?n etmek imkânlarını kaybedecek-
cektir. Bu itibarla muhterem arkadaşlarınızdan, 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcühr'nin bu âna 
kadar ortaya koyup, kısmen lider1 er tarafından 
dahi ele alınarak yanlış anlayışlara meydan vere
cek şskillerdıi izah edilmesi karşısında - millî gelir 
rakamlarının gelişmssi ve kalkınma hızı nrbe-
tindeki tefevvü'tler gibi - bir taraftan da Hükü
met programında sarahaten cevap bekliyen ko
nularda görüşlerimizin arz edilmesi imkânını ba
ğışlamalarını, samimi olarak görüşmelerin fikrî 
plânda cereyan etmesini tasvibeden gruplar 
ve liderlerinden 'bilhassa rica ederim. 

İkinci olarak Başkanlıktan da bir ricamız 
vardır. 

Şekil olarak kifayet takrirlerinin oya ko-

2.3.1935 0 : 2 
nulması için iki lehte, iki aleyhte, iki üzerinde; 
hatibin en aşağı konuşmuş olması lâzımdı. Ve> 
bu istikamette müzakereleri yürütmek maksa-
diyle de Sayın Başkan müzakereye başlarken. 
hatip arkadaşlardan sormuştu <Jchte mi konu
şacaksınız, aleyhte mi konuşacaksınız, üzer'n-
de mi konuşacaksınız?» diye. Hafızam beni al
datmıyorsa şu âna gelinceye kadar üzerinde 
konuşan arkadaş, bir kişiden ibarettir. Konuş
ma imkânını bulabildiği için, ikinci arkadaş ne-
nüz konuşmamıştır. Diğer taraftan bu şeklî nok
sanın yanında, kifayetin oylanıp kabullenmesi 
için konuşulan konuların açıklığa ulaşması da 
lâzımdır. Sayın Filiz arkadaşımız her ne kadar 
kifayet takriri vermiş bulunuyorlarsa da, tak
rirlerini dikkatle dinledim, konuşulan . prog
ram üzerindeki görüşlerin aeıkbğa ulaştığın
dan kendileri dahi cesaret edip bir beyanda bu
lunmamışlardır. Bu bakımdan istirham ede
ceğiz, lütfediniz, umumi efkârımız önünde j 
gruplar anlaşarak C. H. P. sine, Hükümetten 
sonra olsun konuşmak imkânı vermemişlerdir 
töhmeti altında kalmayalım. Mâruzâtımız, bu
dur, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... 175 re
ye karşı 187 reyle kifayet takriri kabul edil
miştir. 

Hükümet programı üzerindeki görüşmeler 
burada bitmiştir. Anayasanın emri gereğince 
tam bir gün geçtikten sonra, yani dört Mart 
Perşembe günü saat 15 te güven oylaması yapı
lacaktır. Vakit gecikmiş olduğundan yarın saat 
15 tc toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

+•* 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un, 
Yurdumuzda bulunan ilk, orta ve lise okulları
yla dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/632) 

22 . 12 . 1964 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı soru cevaplarının Millî Eği
tim Bakanlığınca yapılı olarak adresime gönde-
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rilmesinin teminine müsaade buyuru]masını say
gıyla arz ve rica öderim. 

Yusuf Aktimur 
Adana Milletvekili 

J. Yurdumuzda bulunan ilk, orta ve lise 
okullarının ayrı ayrı adedi, 

2. tik, orta ve lise öğrencilerinin ayrı ayrı 
adedi, 

3. İlk, orta ve lise öğretmenlerinin ayrı 
ayrı kadrolarının ve fiilen öğretmenlik yap
makta olanların adedi, 

4. Halen genel olark kaç tane ilk, orta ve 
lise okuluna ihtiyacımız bulunduğu. 

5. Bugünkü okullara göre kaç tane ilk, or
ta ve lise öğretmenine muhtaç bulunduğumuzu, 

6. Kaç tane mülhak kazamızda orta ve lise 
okulu bulunduğu, 

7. Vasati olarak senede kaç tane lise ve kaç 
tane üniversite mezunu vermekte olduğumuzu, 

8. Senelik üniversite mezunlarının vasati 
olarak kaç tanesinin kız kaç tanesinin erkek ol
duğu, 

9.' Halen kaç erkek ve kaç kız öğrencimizin 
yurt dışında tahsilde bulunduğu, 

Not : Yukardaki malûmatı aşağıda isimleri 
yazılı devletler hakkında da vermek imkânı 
varsa onun da lûtfedilmesi. 

Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, İran. 
Suriye, Irak, İsrail, Mısır, İspanya... 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 454 

"18 1965 

Konu : Adana Milletvekili Yu
suf Aktinıur'un soru önergesi. 

İlgi: 25 . 12 1964 tarih ve Genel Sekreterlik, 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/632-10190-58369 
sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana Milletvekili Yusuf Aktimur tarafın

dan verilen, memleketimizin ve bâzı yabancı 
ülkelerin ilk. orta ve yüksek öğretim kurumla
rına dair yazılı soru önergesi cevabı ekli olarak 
sunulmuştur. 

Arz ederim, 
Millî Kğitim Hakanı 

İbrahim Öktem 

2.3.1965 0 : 2 
A) Memleketimiz okullariyle ilgili bilgiler: 
\. a) İlkokullarımızın sayısı 29 562 dir. 

Bu okullarda 70 989 derslik bulunmaktadır. 
• b) Bağımsız 630, liselere bağlı 133 olmak 

üzere 763 ortaokul; 140 lise 8 yabancı dille öğ
retim yapan okul ve 7 akşam lisesi bulunmak
tadır. 

2. a) İlkokullarımızda öğrenci sayısı 
3 875 349 dur. 

b) Ortaokullarda halen okuyan öğrenci 
sayısı 366 433; liselerde okuyan öğrenci sayısı 
ise 91 950 dir. 

3. a) İlköğretim kurumları için 87 470 
öğretmen, 2 700 eğitmen olmak üzere, 90 170 
kadro bulunmaktadır. 5439 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi hükmüne göre, bakanlığımızın 
türlü hizmet alanlarında görevli olanlar hariç, 

fiilen öğretmenlik ve eğitmenlik yapmakta olan
ların sayısı 85 1.15 dir. 

b) Ortaöğretime bağlı okullardan halen 
8 072 si ortaokul, 2 228 i lisede olmak üzere 
10 300 öğretmen mevcuttur, 

•4. a) İlköğrenim çağındaki bütün çocuk
ları okula kavuşturmak, ikili ve üçlü öğretimi 
kaldırmak, sınıf mevcutları normale indirmek, 
harap ve geçici okul binaları yerine yenilerini 
yapmak için, daha 3! 946 dersliğe ihtiyaç bu
lunmaktadır. 

b) Ortaöğretime bağlı okulları eğitim ve 
öğretim bakımından daha elverişli bir hale ge
tirmek, ortaokulu . bulunmıyah ve ortaokul 
açılmasına müsait bulunan merkezleri birer or
taokula kavuşturmak için tahminen mevcut or
taokul sayısı kadar ortaokula, mevcut lise sa
yısı kadar liseye ihtiyaç Acardır. 

5. a) İllerden 1 Kasım 1964 tarihli gelen 
bilgiler esas alınmak suretiyle, durum kısaca 
şöyle görülmektedir: 

Köylerimizde 332 okulun öğretmensizlikten 
kapalı olduğu, sonradan vekil öğretmen kad-
rolariyle bu okulların hizmete açılabileceği an
laşılmıştır. Bu hususta Bakanlık gerekli direk
tifi vermiş bulunmaktadır. 

6. Mevcut 570 ilçemizin 493 ünde ortaokul, 
:55 sinde de lise bulunmaktadır. 

7. 1963 - 1964 öğretim yılında ortaokul
lardan 64 500* liselerden 17 500 öğrenci mezun 
olmuştur. 
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8. Üniversitelerimizden mezun olan öğren
ciler : 

Öğretim yılı Kız Erkek Toplam 

1960 
1961 
1962 
1963 

- 1961 
- 1962 
- 1963 
- 1964 

813 
650 
811 

1 192 

2 766 
3 189 
2 988 
3 247 

3 579 
3 839 
3 799 
4 439 

9. Yabancı memleketlerde öğrenimde bulu
nan resmî ve özel öğrenciler : 

Resmî Özel Toplam 
Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek 

10 831 407 3 116 417 3 947 

B. Yabancı memleketlerle ilgili bilgiler 
1961 öğretim yılı 

İlköğretim 
Öğrenci öğretmen 

Orta genel öğretim 
Öğrenci öğretmen 

Orta meslekî öğreti 
Öğrenci Öğretm 

Yugoslavya 
Yunanistan 
Bulgaristan 
îran 
Suriye 
Irak 
İsrail 
İspanya 

2 895 694 
921 205 

1 078 348 
1 554 554 
• 518 756 

856 837 
412 049 

3 776 656 

89 611 
23 248 
44 773 
45 743 
10 541 
27 808 
18 880 

— 

94 651 
273 390 
145 569 
300 855 
94 959 
153 227 
52 691 

476 369 

5 512 
8 805 
8 148 
12 950 
2 225 
4 415 
4 597 
21 623 

275 226 
53 883 
107 454 , 
9 117 
8 179 
8 015 
23 685 
185 333 

17 
3 
6 

2 
15 

Not : İspanya ve Yunanistan'la ilgili bilgiler 1960 yılına aittir, j g 
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2. — Van Mül&tveMH . İhsan Bedirhanoğlu-

nun, Van'ın Erciş ilçesi Ziraat Bankacı Ajans 
Müdürünün dövülmesi olayımn hakiki sebebi
nin ne olduğuna dair yazılı soru önergesi ve 
Ticaret Bakam Fennî îslimyeli'nin yazılı ceva
bı (7/636) 

23 . 12 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile arz ederim. 

Van Milletvekili 
ihsan Bedirhanoğlu 

1. Halen Van'ın Erciş kazasında görev ifa 
etmekte bulunan Ziraat Bankası Ajans Müdürü
nün halk tarafından dövülmesi karşısında ola
yın gerçek sebebinin ortaya çıkarılmasını te-
:minen bir müfettiş tahkik için görevlendiril
miş idi. Aradan geçen uzun müddete rağmen 
«ajans müdürünün halen orada vazife ifa etmek
te olduğu görülmektedir. 

2. Olayın tesbit edilen hakiki sebebi neden 
ibarettir? 

.3. Dövülmek suretiyle halkın gözünden dü
şen bu şalısın hâlâ orada tutulmasında ne gibi 
faydalar umulmaktadır? 

4. Adı geçen Ajans Müdürünün vazifeye 
başladığı günden ibugüne kadar hizmetinden 
idarece faydalı sonuçlar alınmış mıdır? Alınmış
sa bunlar nelerden ibarettir? 

17 . 2 . 1965 
T. C. 

Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube Remzi ve No. 4/2315 

Banka ve Kredi 

Konu : Van Milletvekili ih
san Bedirhanoğlu'nun yazılı 
soru önergesi hk. 

6 . 2 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 25 . 12 . 1964 günlü ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/636, 10202-58403 sayılı yazınız. 
Van'ın Erciş ilçesi T. Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası Ajans Müdürünün dövülmesi olayının 
hakiki sebebinin ne olduğuna dair Van Millet
vekili Say m ihsan Bçcjü'hanoğlu tarafından 
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verilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüs
hası ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Fennî Islimyeli 
Ticaret Bakanı 

Soru : 
1, 3 - Hâlen Van'ın Erciş kazasında gö

rev ifa etmekte bulunan Ziraat Bankası Ajans 
Müdürünün halk tarafından dövülmesi karşı
sında olayın gerçek sebebinin ortaya çıkarıl
masını teminen bir müfettiş tahkik için görevlen
dirilmiş idi. Aradan geçen uzun müddete rağmen 
Ajans Müdürünün hâlen orada vazife ifa et
mekte olduğu görülmektedir. 

Dövülmek suretiyle- halkın gözünden düşen 
bu şahsın hâlâ orada tutulmasında ne gibi fay
dalar umulmaktadır? 

Cevap : 
Erciş Ajansı Müdürünün memurluk onu

runu kırıcı hareketler yaptığı, rüşvet aldığı ve 
usulsüz kredi açtığı yolunda Banka Genel Mü
dürlüğüne yapılan şikâyetler üzerine keyfiyet 
mahallinde bir banka müfettişine tahkik etti
rilmiş ve neticede; Müdürün rüşvet aldığı yo
lundaki iddialar delil kifayetsizliği sebebiyle 
ispat edilememiş olmakla beraber müfettişlikçe 
ilgilinin bâzı şüphe uyandırıcı hareketleri oldu
ğu. ibir kısım müşterilere usulsüz ticari muame
leler yaptığı, ayrıca memurluk onurunu kırıcı 
ve banka prestijini sarsıcı hareketlerde bulun-

, duğu, bu yüzden ilçede iki defa dövüldüğü hu
susları sabit görülmüştür. 

Bu durum muvacehesinde, ilgili hakkındaki 
inzibati mukteza, tekemmül edecek muamele 
neticesine göre ayrıca tâyin edilmek üzere Er
ciş Ajansı Müdürlüğünden alınarak Tavşanlı 
Şubesine Şef muavini olarak nakledilmiştir. 

Soru : 
2. Olayın tesbit edilen hakiki sebebi ne

dir? 

Cevap : 
Ajans Müdürünün bir defasında kötü 

bir kadınla buluştuğu bir gece, kadının evi önün
de mahallenin gençleri tarafından dövüldüğü, 
diğer bir defasında da Mehmet Kazancı adında
ki şahsın kendisini şikâyet etmesinden muğber 
olarak gece yansından sonra evine giderek pence
resini vurup kendisine, vş karışma küfrettiği, er-
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tesi günü Müdür bir dükkânda otururken Meh
met Kazancı ile kardeşinin tecavüzüne uğrıyarak 
dövüldüğü, her iki olayın da adliyeye intikal et
meden kapandığı anlaşılmış bulunmaktadır. 

Soru : 
4. Adı geçen Ajans Müdürünün vazifeye 

başladığı günden bugüne kadar hizmetinden ida
rece faydalı sonuçlar alınmış mıdır? Alınmışsa 
ıbunlar nelerden ibarettir?. 

Cevap : 
ilgilinin bundan evvel bulunduğu memuri

yet yerlerinde buna benzer bir hali görülme
miş olup, söz konusu tahkikata kadar da Ajans 
Müdürlüğü görevini liyakâtle ifa ettiği anlaşıl
mıştır. v 

3. — Tekirdağ 3îilletvekili Turhan KuV-
un, Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürü
ne, yayımlanan Kitabı, için telif ücreti veril
miş veya her hangi bir yardımda bulunulmuş 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, ve Ta
rım Bakanı Turam Şahin'in, yazılı cevabı 
(7/649) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususların Tarım Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygılarımla dilerim. 

8 . 1 . 1965 

Tekirdağ Milletvekili 
Turhan Kut 

1. Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürü 
Ümran Çölaşan imzası ile yayınlanan (Türki
ye iklimi) adlı kitap için Tarım Bakanlığı tara
fından telif ücreti verilmek veya her hangi bir 
suretle yardımda bulunulmuş mudur? 

2. Telif ücreti verilmiş veya yardımda bu
lunulmuş ise bunun miktarı neden ibarettir?. 

3. Kitap Tarım Bakanlığı tarafından veya 
telif hakkı satmalmmış ise, Bakanlıkça bu ki
taptan kaç aded satmalmmış ve yazarına bu 
maksatla ne miktar para ödenmiştir? 

4. Kitabın basımında Devlet Malzeme Ofi
si kâğıdı kullanılmış mıdır, kullanılmış ise faili 
hakkında bugüne kadar ne işlem yapılmıştır 
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T. C. 

Tarım Bakanlığı 17 . 2 . 1965 
özel Kalem Müd. 

Sayı : Müşavirlik 38 

Konu : Yazılı soru önergesi 
hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 1 . 1965 gün ve 7/649,-10356/59134 

sayılı yazı : 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürüne, 

yayımlanan kitabı, için telif ücreti verilmiş ve
ya her hangi bir yardımda bulunulmuş olup ol
madığına dair Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Turhan Kut'un yazılı soru önergesi tetkik edil
di, buna ait cevaplarımız aşağıdadır: 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Üm
ran Çölâşan tarafından 1960 yılında yayınla
nan (Türkiye iklimi) adlı kitap için adı geçe
ne Tarım Bakanlığı tarafından telif ücreti ve
rilmiş veya her hangi bir suretle yardımda bu
lunulmamıştır. 

Yalnız Tarım Bakanlığı teşkilâtında görev
li teknik personelin istifadesi maksadiyle; Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 
8, Orman Genel Müdürlüğünce 25, Zirai Mü
cadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğün
ce 72 ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ge
nel Müdürlüğüncede 35 aded olmak üzere cem'-
an 140 kitap alınmış ve kitap sahibine usulü 
dairesinde 4 900 Tl. ödenmiştir. 

Adı'geçen kitabın Ziraat Bankası Matbaasın
da 2 000 aded olarak bastırıldığı, müellifi tara
fından bu kuruma baskı ücreti, kâğıt ye sair 
malzeme masrafları karşılığında 25 . 4 . 1960 
tarihli fatura ile 15 603,26 Tl. ödenmiş bulun
duğu, baskının Ziraat Bankası Matbaasınca 
Devlet Malzeme Ofisi kâğıdına bastırılmış bu
lunduğu anlaşılmıştır. 

Bilgi edinilmesi saygılarımla arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Turan Şahin 

4. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'-
nun, Manisa'nın Karakurt köyünde vukubulan 
olayı, olay Türk Adliyesi tarafından ilâma bağ
lanmadan, radyoda yorumhyanlar hakkında bir 
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takibata geçilip geçilmediğine dair yazılı soru 
önergesi, ve Turizm ve Tanıtma Bakam Ali İh
san Göğüş'ün yazılı cevabı (7/663) 

Meclis Başkanlığına 
T R T Umum Müdürlüğü hakkında, aşağı

da sorduğum sorulara Sayın Turizm ve Tanıt
ma Bakanının yazılı olarak cevap vermesi hu
susunda gereken muamelenin ifasını saygılarım
la rica ederim. 

Süreyya Sofuoğlu 
Kocaeli Milletvekili 

1. Manisa vilâyetine bağlı Karakurt kö
yündeki müessif olay hakkında haberi radyola
rımız verirken; âdil Türk hâkiminin önüne ge
tirilmiş olan bu vaka henüz bağlanmadan, bütün 
bir köy halkını mürteci, yobaz, Atatürk düşma
nı gibi cümlelerle itham etmek hakkını nere
den bulmaktadır. 

Türk Adliyesi tarafından ilâma bağlanma
dan haber etrafında yorumlarla, olayla uzak
tan yakından ilgisi olmıyan birçok kimseleri it
ham edenler ve âdi bir zabıta vakası olma ihti
malide mevcudolan bir fiilî korkunç ve çirkin 
bir istikamete iterek, o şekle büründürenler 
hakkında Ibir takibata geçtiniz mi? 

2. T E T Umum Müdürlüğü Meclisi İda
re Reisi, Bakanlığınız Müsteşarı Sayın Sedat 
Tolga'nm İdare Meclisi Reisliğinden istifa se
bebi nedir? 

Umum Müdür Adnan öztrak'm T R T de 
yaptığı tâyinlerde kullandığı takdir ölçüleri 
hususunda, sabik meclisi idare reisinin anlaşa
madığı, Umum Müdür Adnan öztrak'm parti
zanca tâyinlerde ısrar ettiği doğru mudur? Ba
kanlığımız bu hususta bir kovuşturma açmış 
mıdır? 

3. 17 . 1 . 1965 tarihine raslıyan Pazar gü 
nü Ankara Radyosunda «Bizi dinlermisiniz» 
saatinde radyonun çalmakta olan İtalya'daki do
muz çobanlarının müziği olan «MADRİGAL» 
müziğini tenkid edenlere verilen cevap kelimenin 
tam mânası ile bir küfurane, bir hakaret ko
nuşması idi... 

Kendi malı olan radyosunu tekid edenlere, 
radyoyu yönetenlerin bu çirkin ve affedilmez 
şekilde hareketlerinin cesaret kaynağı neresi
dir? 

Tenkid eden ve tenkid edilen dinleyiciler gibi 
düşünen milyonlarca vatandaşa yapılan bu ha-
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karetin özür dilenmesi radyo idaresi tarafından 
henüz yapılmamıştır. «Bizi dinler misiniz» saati
ni yönetenler hakkında takibata geçilmiş midir? 
Radyo, hakaret ettiği dinleyicilerine özür dile-
miyecek midir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Özel Kalem 
Savı : 332-2784 

20 . 2 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 2 . 1965 tarih ve 7/663, 10496 -

59923 sayılı yazıları : 
Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, 

Manisa'nın Karakurt köyünde vukubulan olayı, 
olay Türk. Adliyesi tarafından ilâma bağlanma
dan, radyoda yorumluyanlar hakkında bir ta
kibata geçilip geçilmediğine dair, yazılı sorusu
nun cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ali İhsan Göğüs 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

CEVAPLAR 
1. Süreyya Sofuoğlu'nun soru önergesinde 

bahis konusu edilen haberler ve yorum metni 
ekte takdim olunmuştur. 

Haberlerin incelenmesinden de anlaşılabile
ceği gibi, Türkiye radyoları olayı, ajanstan al
dığı haberler ve çeşitli kuruluşlar adına yetkili 
şahıslar tarafından yapılan beyanat ve yayınla
nan bildirilere dayanarak ve her hangi bir tef
sirde bulunmadan radyo habercilik anlayışı içe
risinde halk efkârına intikal ettirmekle yetin
miştir. Bültenlerde yer alan haberler, olayın 
objektif olarak bildirilmesinden başka bir anlam 
taşımamaktadır. 

17 . 1 . 1965 günü 19.00 haberler bülteninden 
sonra yayınlanan «günün yorumu» na gelince : 

TRT Kurumu haberleri mütaakıp yorumlar 
neşretmektedir. Karakurt olayı ile ilgili yorum 
radyolarımızı direkt olarak bağlar. Sual takri
rinde «bütün bir köy halkını müsteci, yobaz, 
Atatürk düşmanı» gibi cümlelerle itham etmek 
hakkını radyolarımızın nereden bulmuş olduğu 
sorulmaktadır. Bu ifadenin hakikatle hiçbir 
ilgisi yoktur. Türkiye radyoları masum ve şe
refli insanları kapsıyacak mahiyette genel tâ
birler kullanamıyacak kadar idrak sahibidir 
ve insan haysiyetine sonsuz bir hürmet beslc-
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inektedir. Kaldıki Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu gerek Anayasa ve gerekse 359 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince, rejimin ko
runmasını ana görev olarak yüklenmiştir. Ku
rum bu görevini her zaman olduğu gibi, memle
kette sosyal ve siyasi düzene karşı girişilecek 
hareketlerde de yerine getirmek mecburiyetin
dedir. Şurasını belirtelim ki, Anayasa ve 359 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) bendi icabı 
olarak bu gibi olayları önleyici ve Anayasa ilke
lerini gerçekleştirici yorumlar yapmak bu veci
belerin bir yönünü teşkil etmektedir. Bahis ko
nusu yorumda sadece bu amaç güdülmüş ve 
milletçe duyulan hisler dile getirilerek kötü 
olay tahlil edilmiştir. 

Süreyya Sofuoğlu'nun Kurumumuza intikâl 
eden sual takririnde «Âdil Türk hâkiminin 
önüne getirilmiş olan bu vaka henüz karara bağ
lanmadan» tâbiri kullanılmaktadır. Filhakika 
Anayasamızın 132 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, 
mahkemelerin bağımsızlığı prensibinin müşah
has esasını vaz'etmiştir. Gerçekten bu madde 
«Görülmekte olan bir dâva hakkında yasama 
Meclislerinde yangı yetkisiimin kuflianılmıaısıı ile 
ilgili sloru sloruLannaiz veya her hamıgi bir be-
yainda bulunulamaz.» prensibini koymialktıır. 

Dikkat edil'e<îek olursa maddede, «Görülmek
te olan dâvadan» ibabsedilmıeiktedir ve madde 
doğrudan doğruya (Meclislere1 hitabetmıeikte-
dir. Bu staraıhaıt kaırışısıında Anayasaınım 1312 nci 
maddesi Kurumumuza Mtaıbeltmektem ufaktır. 
Filhakika burada Anayasa duruşm'a safhası ile 
illgili bir yasak (koymuştur., Nitekim soru sa
hibi de, tahkikat duruşma saıflhıasımda olamadığı 
için bu soruyu sormuştur. Aksıi halde bizzat 
kemdisii Anayasayı ihlâl durumumıa (girecekti. 
Basmn Kamunu ile iligili durumm ıgelinee : 

65180 sayılı Baısun Kmununun 140 jsayıfliiı Ka
nunla değiştirilen ve ceza kovuştuırrnıasımım 
banlaması ile ıhüküm kasimleşimıceye kadar hâ
kim ve mıalbkeımıe hüküm, ıkarar ve işlemleri 
hakikıında mütalâa beyanını yasalklıyam 30 ncu 
maddesi hülkmü de haber ve yorumların mıathi-
yetleri baJkıımıiındaın kalbilli tatbik değildir. Çün
kü adi ıgeıçen mıadde, mıalhikeme hüküm, kaırar 
ve işlemlerinden bahisetanekıtedir. 

2. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna 
yapıLam tâyinler ve kovuşturma konusu ile il
gili hususlar : 
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda ya

pılan tâyinlerde göz önünde tutulan kııstası dai
ma, 'hirzımıetim gerektirdiği biUgi, görlgü ve mâ
nevi 'evsaiftam mıeydaına 'gelen iki ama unsura 
dayamdıırılmı>şitır. Burada belirtilen mânevi ev
saf, 369 sayılı Kamumun 5 njci maddesininı (b) 
bendimde 'gösterilen amıagörevi yerine geıtir-
•rmeye matuf unsur olarak değerlendirıilmıeıklte-
dir. Adı ıgeçıen 'maddeye göre Kurum', kamu
nun keındimıe verdiği temel vazifeyi yerime ge-
ıtirirken* «Amayasainım dayandığı terme! görüş ve 
ülkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benkm&eyi-
ci ve bu görüş ilke ve .niteliklere uylgun düışıüu-
ce ve daıvranıış tarzımı geliştirici ıbir 'zihniyetle 
ve Türk toplumumun çağdaş uygarlılk seviye
sine erişmesi aımacını güdem Atatürk devrim
lerini ve bu devrimlerin getirdiği dünya 'görü
şü ile yaşamıa tanzmna yerleışltiriei ve geliştirici» 
bir tutumdan taşılla uzaik kalamaz. 

«Yönetim Kurulunda alıınam bütün karar
larda Yönetim Kuruluı B'aışlkamı ile Genel Mü
dürün oyları daima aynı istikamette olmuş, 
•tâyinler .konusunda bir ihtilâf veya mümaikıaışa 
vuıkubul mıatmışlti'r. 

'Turizm ve Tamıtma Bakaınılığımam TRT hak
kımda kovuşturma açma yetkisi yoktur. Böyle 
bir kovuşturma hakikatte Anıalyasıa ve 359 sa-
yıliı Kanunıa aykırı ıhareiket teşjkil teder. Ana
yasamın 121 nci maddeısime göre TRT özerlk bir 
'kamu kurumu olarak kurulmıuştur. Ayraca 
359 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinle göre 
Tuırizım ve Tacmıtmıa Bakanlığı ancak 'bedii* ko
nularda Kurum hakkımda, Yüksek Demıetleme 
Kuırulunun inceienımesimi isltıiiyebilir. Bu betili 
konular ise sadece malî sahalara inhisar eder. 
Çünkü Yükseik Denetleme Kurulu kamumla 
•muayyen görev ve yetkilerin dışına çukaırmaz, 
yayım hizmetlerime müdaıhale edemez. 

ı3. Anıkara Radyosunda kilise müziği ça
lındığı, Meivllâmıa iç'in Ibir program yapılmadı
ğı huısuisumdalki iddialara gelinice : 

Ankara Radyosunda kilisıe ilâhilerini etüdeit-
mek üzıere Ibir koro kurulduğu ve Ramtazamı gün
lerinde bu ıkoröya ilâlhiler ıslöyiletildiği, buma 
mukaibil Mevllânıa'yı anma prolgramıı yapılmadı
ğı yokunidaJki iddiallar hakikate uymamalktadoir. 
Ankara Radyosu iki yıl önce ç'olk sesli bir 
koro ile ıbir oda 'orkestrası kurmuştur. Her iki 
topluluk da iki yıldan beri yayımlaırta katılmak-
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tadır. Çok sesli karoya, i«na eittıiği eserilieıriın 
çoğuTiaıln madrigal ollmıası doiLaynsiyle «(Mıadri-
ıgaıl. korosu;» iadı 'vıorilmiiışıti'n. Madrilgal 14 ncü 
yüzyılda ortiaya çıkmış çok sesli bir şarikı tü-
ırüd'üır. Bu şıatlkşllairııni <'bü,tüın, özelliği iddıiıalaıııu 
torsıine, nTGti'nlıenin: «dlülnyasıal» olm'aisı ve çjallprı 
rıefaikati ,'olimıaıdiaın icra edilmeleridir. Buı koro 
noitıaısı bııiluınan ook «esli Türk eseri eırini de 
i'ena etmiştir. 

lAmkara Radyosu. MielvMaııa için de iki pmo-
igraım yayınlamıiişitaır. 

HABERLER 
Ankara : 
Başbakan İsmet İnönü, bugün Millet Meclisi 

ve Cumhuriyet Senatosunda birer konuşma yapa
rak Karakurt olayları hakkında geniş bilgi ver
miştir. 

«Adalete intikal eden hâdise tabiî mecrama 
girmiştir.» d iyim Başbakan İnönü, raporlara da
yanarak geniş açıklamalarda bulunduğu Kara
kurt olayları için, 

«Büyük şiddet, taassup ve ifrat hareketleri
nin hazırladığı tabiatındaki tahrik ve telkinleri, 
Hükümet mutlaka önlemek görevini taşımakta
dır. Bu görev..yerine getirilmektedir ve yerine 
'getirilecektir.» demiştir. 

Başbakan İsmet İnönü, «15 Ocak Cuma günü 
Kırkağaç ilçesinin Karakurt köyünde öğretmen
ler ve öğrenciler ile Kuran kursu hocası arasın
da çatışma ve döğüşme olmuştur.» Diye başlamış 
ve olayın adalete intikal ettiğini söylemiştir. Baş-
1 Mikan, olay günü ilkokul öğretmen ve öğrencileri 
top oynarken bunlara Kuran kursu öğrencileri
nin de katıldıklarını, Kuran kursu hocasının 
oyuna karışarak, bunun ahlâk ve muaşeret kural
larına aykırı olduğunu söylediğini ve öğretmen
le Kuran kursu hocası arasında çıkarı tartışmaya 
köy halkından üç kişinin de katıldığını ve öğret
menlere saldırdıklarını söylemiştir. 

Başbakan İnönü, olay üzerine öğretmenlerin 
köyden ilçeye giderek Cumhuriyet Savcılığına 
başvurduklarını, olayı haber alan Kırkağaç Kay
makamının yanma Jandarma Komutanı ve ilçe 
İlköğretim Müdürünü alarak köye gittiğini be
lirtmiş, şunları söylemiştir : 

«Bu heyet doğruca Kuran kursunun bulun
duğu yere varmış ve kurs hocasına köy muhta
rını görmek istediğini bildirmiştir. Bu sırada te
ravih namazından çıkmakta olan 500 kadar ka
dın ve erkek köy halkı, Kuran kursunun basıl-
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dığı zanm ile, ellerinde taş ve sopalarla binaya 
gelmişler, öğretmenlerin kendilerine verilmesini 
istemişlerdir. Kaymakam Vekili olayı teskin et
mek ve kavgaya mjeydan vermemek için çalışması 
sırasında bâzı köylüler tarafından sopa ile başı
na .vurularak yaralanmış ve hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Cumhuriyet Savcılığı olaya derhal el koymuş, 
tecavüz edenler tesibit olunmuştur. Bundan baş
ka olay sırasında ilgili okul müdürünün şahsi 
evinin camları kırılmış ve öğretmenleri savun
maya çalışan köylülerin evlerine de tecavüz edil
miştir. İlkokul ayın 16 sında açılmış ve savcılık 
soruşturması devam etmiştir. 18 Ocak Pazartesi 
günü öğleye kadar isimleri adliyece tesibit edilen 
23 kişi muhtelif suçlardan mahkeme kararı ile 
tutuklanmıştır. Suçlar irticai hareket, nurculuk, 
müessir fiil ika etmek, zarar vermek mahiyetin
dedir.» 

Başbakan İsmet İnönü konuşmasına devamla: 
«İdarenin şimdiye kadar yaptığı tahkikata 

göre hâdisede şahsi birtakım garazlar ve tahrik
ler ile irticai taassup tesirleri görülmektedir.» 
Dedikten sonra, şikâyet üzerine hem görevinden 
alman hem de 6 ay hapse mahkûm edilen eski köy 
muhtarının tahriklerde rolü olduğunu söylemiş 
ve vaizin Cuma namazından sonra vermiş oldu
ğu vaızdan köylüyü öğretmenler ve aydınlar 
aleyhinde şiddetli taassup sözleri ile kışkırttığım 
belirtmiştir. 

Başlbakan daha sonra olayın adlî safhasını 
şöyle açıklamıştır : . 

«Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı ilk andan 
itibaren görevini yaparak kanuni kovuşturmaya 
başlamıştır. Köy öğretmenine tecavüz eden dört, 
kaymakamı yaralıyan 10, ızrar ve tehdit suçla
rından dokuz kişinin tevkifine, yapılan Sorgula
rın neticesi mahkemece karar verilmiştir. Mah
keme cereyanı üzerinde bir bilgi ve görüş söyle
memize imkân yoktur.» 

Başbakan İsmet İnönü konuşmasına devamla 
şunları söylemiştir : 

«Olayın umumi efkârımızda yaptığı geniş tep
ki gösteriyor ki, toplumumuz buna, hâdisenin ta
biatında olan mahdut ölçülerin üstünde bir önem 
vererek üzüntü duymuştur. Olay irticai, dinin 
istismarı, öğretmenlere tecavüz gibi yönlerinden 
toplumumuzla bir büyük gericilik hareketinin işa
reti gibi görünmüştür. Olayın büyük ölçüde bir 
maddi gel işi iği yoktur. Fakat hâdise toplumdaki 
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taassup hareketini g'örünce hem patlama istida
dının, hem kışkırtıcılarının hazır olduğunu bir 
daha göstermiştir. Hâdisenin yarattığı geniş -tep
ki buradan doğmaktadır. 

Hükümet ve toplum olarak türlü kusurlar
dan ve tedbirlerden bahsetmek böyle zamanlar
da abestir. Bu âdetin duyarlık ve tedbir bakı
mından bir müspet, tarafı var ise de nihayet bir 
hürriyet içinde her hastalığın, olduğu gibi mey
dana. çıkmasının ve bilinmesinin tabiî olduğu dü
şünülürse, mübalâğaya kapılmamak da bir vazi
fe olsa gerektir. 

Biz Anayasamıza kadar giren esaslı bir top
lum meselesiyle daima meşgul olacağız. Aşın ce
reyanların tesirlerinin ve tepkilerinin toplumun 
huzuru için bir tehlike olmasını ciddî olarak iz
lemek sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Aşırı 
cereyanlar derken aşırı sağ gibi aşırı solu da 
kaydettiğimizin bilinmesi lâzımdır. Bizim kana
atimizce bir gün sağdan ve bir gün soldan aşırı 
taassup fikirleri tesir alanında kendilerini gös
termektedir. Dikkate lâyıktır ki, aşırı cereyanlar, 
hürriyet nizamı içinde toplum huzurunu koruma
ya çalışan orta cereyanın kuvyetlerini kendi tah
riklerine başlıca mâni saymaktadırlar. Ve bunla
rın hepsi Hükümet, nizamı aleyhinde mutabıktır
lar. Mutaassıplar ifratlı emellerine nail olmak 
İçin başlıca engel olarak Hükümet kuvvetlerini, 
hürriyet ve demokrasi nizamını görürler. Bu ger
çeği göz önünde tutarak vazifeliler, demokratik 
nizamın korunmasını bütün taassup ifratlarına 
karşı en tesirli çare saymışlardır. Bk, bu anla
yışla memleket, nizamını takibediyoruz. Anayasa
mız ve adliyemiz, aşırı sağın ve aşırı solun ifrat
larına ve taassuplarına meydan vermemek için 
işlemektedir. Esef verici olaylar kanun usulleri 
ve hükümleri içinde daima tesirsiz kalacaklar
dır. 

Hükümet mücadelesi, aşırı sağın ve aşırı so
lun ifratları aleyhindedir. Bir hürriyet memle
ketinde fikirlerin söylenmesinden korkulmaz. Ni
tekim bugün toplumun bütün meseleleri, sağın ve 
solun görüşlerini ortaya koyması suretiyle ser
bestçe ve hem de bol bol tartışılmaktadır. Umu
mi efkârda doğmuş bulunan bu ilgili memlekete 
sadece fayda sağlar. Bu, açık rejimlerin tabiatı 
icabıdır. Ama fikirler ve düşünceler bu tarz re
jimlerde her türlü huzur bozucu şiddet ve tah
rikten sakınma hududu içinde kalmaya mecbur
durlar. Kanunlar bu hududu tammıyanlarla uğ-
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raşırken toplumda sözü ve fikri itibar görenler, 
tecrübeliler, kendi tesirlerini değerlendirmek gö
revinde ihmal göstermemek durumundadırlar. 
Kendilerinden bunu istemeyi vazife sayıyorum. 
Büyük şiddet, taassup ve ifrat hareketlerinin 
hazırlık tabiatındaki tahrik ve telkinleri Hükü
met mutlaka önlemek görevini taşımaktadır. 

Bu görev yerine getirilmektedir ve yerine ge
tirilecektir. 

Ankara : 
Karakurt köyünde meydana gelen üzücü olay

ların tepkisi bütün yurtta devam etmektedir. 
öğretmene el kaldıran kara zihniyetin karşı

sında Diyanet İşleri Balkanı Tevfik Gerçeker, 
bugün Türkiye Radyoları Muhabirine verdiği 
özel demecinde, olayı ne Tanrı buyruğu ne de 
dinî anlayışla bağdaştırmanın mümkün olmadı
ğını ifade etmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanı Tevfik Gerçeker'in bu 
konuda Türkiye Radyoları Muhabirine verdiği 
özel demecini kendi sesinden dinliyeceksiniz. 

(Tape haberler: 5) 
Kırkağaç olayları etrafından Türkiye Radyo

ları Muhabirine özel bir demeç veren Diyanet İş
leri Başkanı Tevfik Gerçeker'in demecini kendi 
sesinden dinlediniz. 

İstanbul : 
Kırkağac'ın Karakurt köyünde meydana ge

len üzücü olayın yankıları devam etmektedir. 
Bu cümleden olarak Millet Partisi Genel Baş

kanı Osman Bölükbaşı olay hakkında şu demeci 
vermiştir : 

«Hâdisenin hakiki mahiyeti, henüz resmî bir 
tahkikatla açıklanmamıştır. Boasına intikal ettiği 
üzere irticai mahiyette ise, bunu derin bir tees
sür ve infialle karşılamamak mümkün değildir». 

öte yandan, Türkiye İşçi Partisi Genel Baş
kanı Mehmet Ali Ayhar'da şunları söylemiştir : 

«Karakurt. olayını partice büyük üzüntü ile 
karşıladık. Bu olay, halkımızın yarınlarını teh-
didedecek olgunluktadır. Halik çocuklarını uyan
dırmak, okutmak için cesaret ve feragatle uğra
şan öğretmen kardeşlerimizi sevgi ve saygı ile 
selâmlarız. 

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt 
köyünde bir yobaz vaiz tarafından kışkırtılan 
eli taşlı ve sopalı bir kalabalığın öğretmenlere 
saldırması, Kaymakam Vekilini ağır şekilde ya
ralaması, tesadüflerin yarattığı münferit bir 
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olay değildir. Bu korkunç olayı yaratan neden
ler üzerine eğilmek, aynı nedenlerin meydana ge
tirdiği benzer olaylar oranındaki ilişkileri açık 
olarak görmek ve gerekli köklü tedbirleri vakit 
geçirmeden almak, önce Hükümetin ve derece de
rece bütün siyasal ve kültürel öğütlerin ödevi
dir.» 

Kırkağaç : 
Karakurt köyü Başöğretmeni ile Kırkağaç 

Kaymakam Vekilinin bâzı kimseler tarafından 
dövülmesi olayını incelemek üzere buraya gelen 
bakanlar, incelemelerine devam etmektedirler. 

İçişleri Bakanı Orhan öztrak, Devlet Bakanı 
İbrahim Saffet Omay ve Sanayi Bakanı Muam
mer Erten, Karakurt köyünde yaptıkları incele
melerden sonra, gazetecilere birer demeç vermiş
lerdir. 

Olay yerine giden Türkiye Radyoları Muha
biri Günal Sayın bildiriyor : 

(Tape haberler : 518) 

Manisa : 
Kırkağac'ın Karakurt köyünde meydana ge

len olaylar dölayısiyle olay yerine giden Türki
ye Radyoları Muhabiri Günal Saym bildiriyor : 

(Tape haberler : 324) 
öte yandan, Karakurt köyü olayları ile ilgili 

olarak bugün, Ankara Yüksek öğretmen Okulu 
öğrenci Derneği ile Yüksek öğretmenler Derneği 
Başkanlığı birer bildiri yayınlamışlardır. 

Bildirilerde, olaylar nefretle karşılanmakta ve 
tel'in edilmektedir. 

Kırkağaç : 
önceki gece Kırkağac'ın Karakurt köyünde 

meydana gelen olaylarla ilgili olarak 21 kişi da
ha tevkif edilmiştir. Bunlar hakkında toplu hal
de ısrar, ölümle tehdit ve asayişi bozucu fiiller 
gilbi çeşitli suçlardan dâva açılmıştır. 

öte yandan İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ta 
olayları yerinde incelemek üzere bu saibah ilk 
uçakla İzmir'e gitmiştir. 

İçişleri Bakanı İzmir'den Manisa'ya geçecek
tir. 

Kırkağaç : 
önceki gece Kırkağac'ın Karakurt Köyün

de meydana gelen olaylarla ilgili 32 kişi daha 
dün .gece Kırkağaç İlçesine getirilmiştir. 

Soruşturmayı yürüten Kırkağaç. Savcılığı, 
bu 3*2 zanlıdan 11 'ini delil yetersizliğinden 
serbest bırakmış, 21 sanık ise tevkif talebiyle 
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Sulh Hakimliğine sevk edilmiştir. Bunlar 
hakkında toplu halde ısrar, ölümle tehdit 
ve 'asayişi bozucu fiiller gibi çeşitli suçlar
dan dolayı Salcılıkça dava açılmıştır. 

ö te yandan, İçişleri Bakanı Orhan Öz
trak ' ta olayları yerinde incelemek üzere 'bu. 
sahalı uçakla İzmir'e gitmiştir. 

Ankara : 
Manisa'nın Kırkağaç İlçesine bağlı 'Kara

kurt Köyünde meydana gelen olayı yerinde 
incelemek için, İçişleri Bakanı Orhan öztrak, 
yarın Kırkağac'a gidecektir. 

İstanbul'dan aldığımız habere göre, Dev
let .'Bakara İbrahim Saffet Omay'da, ibugün 
İstanbul'a gelmiş ve derhal. Manisa'ya hare
ket etmiştir. 

İçişle d Bakanı öztrak ile Devlet 'Bakanı 
Omayı Manisa'daki yöneticilerle görüşerek, 
Karakuri; Köyündeki olayın sebeplerini biz
zat inceliy ©çeklerdir. 

Ankara : 
Bugünkü nıutad gezintisi sırasında, Ga

zetecilere Kırkağaç İlçesinin Karakurt Kö
yünde cereyan teden olaylarla ilgili bir soru
suna cevap veren Cumhurbaşkanı Cemal Gür
sel şunları söylemiştir : 

«Bu hareket çirkindir. 'Sade çirkin değil, 
utandırıcı ve hatta fecidir, öğretmene el kal
dıracak bir Türk tasavvur edemem.» öğret
menler doğru yolu gösteren, nurlu yolu gös
tereni fazilet ve insanlık yolunu gösteren ter
biyeci ve kıymetli vatandaşlarımızdır. Hiç 
bir sebep ve bahane ile öğretmene el kaldı
rılamaz. 

Cumhurbaşkanı Gürsel, cehaletin sebep ve 
kaynaklık ettiği taassubun islâmiyette hiçbir 
yeri bulunmadığını işaret ettikten sonra islâ
miyette, şunun bunun işlerine karışmak, ken
di arzusuna gtöre yargılara varmak yoktur. 
Her fert, Tanrısı ile karşı karşıyadır. De
miş ve sözlerine şunları eklemiştir : 

«Bu gibi hareketlere tevessül edenler veya 
katılanlar, aciz mahlûklardır. ıBu gibi hare
ketlerde bulunulması, kapkara bir cehaletin 
esiri olduklarını gösterir. Bu hareketler, <baş
ka türlü izah edilemez. 

— 114 



M. Meclisi B : 67 
Manisa : I 
Kırkağaç ilçesinin Karakurt Iköyünde mey

dana gelen üzücü olayın soruşturmasına Kırk- I 
ağaç Cumhuriyet Savcılığınca (başlanmış, şim- I 
dilik 14 kişi tevkif edilmiştir. Türkiye Radyo
ları Muhabirine olay hakkında bilgi veren 
Kırkağaç Kaymalkamı, soruşturmanın yarın öy- I 
leye doğru ancaık bitirilebileceğini söylemiştir. I 

Kırkağaç : 
Karakurt köyünde geçen üzücü olaylar do- I 

layısiyle bugün Kırkağaç ilçesinde düzenlenen 
•mitingte üçbine yakın bir topluluk, Atatürk 
devrimlerine olan bağlılığı belirtmiş, ülkemizi I 
tehdideden kara ve kızıl tehlikenin daima kar- I 
şısında olmaya and içmiştir. 

Çeşitli öğretmen ve gençlik kurumlarının İka- I 
tıldığı mitingte, Kırkağaç köyü Başöğretmeni Kâ- I 
zam Araş bir konuşma yaparak, irticaın değil, 
aydınlığın başarı sağlıyacağını söylemiştir. 

Ege Bölgesi köy öğretmenleri adına konu
şan Süleyman Dinçer ise, ülkemizde iki tip yo
baz olduğunu söylemiş ve bunları aydın yobaz 
ve kara yobaz diye adlandırmıştır. 

Konuşmacı, «Atatürkçülüğü kendi çıkarları- I 
na istismar eden aydın yobazlar ile irticai olay
ların önünde ortaya çıkan kara yobazlar, aydın 
Türikiye'nin .savaşında mağlubolacaktır.» de
miştir.. 

Menemen iköy öğretmenleri adına Hayrettin I 
Kandemir ise, Karakurt köyü halikının aydınla
tılması konusu üzerinde durmuş, politikacıları
nın da kendilerine düşeni yapmaları gerektiğini -
belirtmiştir. I 

Türk Devrim Ocakları Genel Başkanı Profe
sör Tarık Zafer Tunaya, Türk devrimlerinin I 
menfur 'bir suikast karşısında bulunduğunu söy
lemiş,. I 

«Türk Devleti Türk devrimlerinin eseridir» I 
demiştir. 

Bundan sonra, Behçet Kemal Çağlar söz al
mış, Kurandan ayetler olkuyarak olayın din ile I 
ilgisi olmadığını söylemiştir. 

Çağlar, «Fesat çıkarmayınız, fesat çıkaran I 
kulları Allah sevmez» mealinde ayet üzerinde 
bilhassa durmuştur. İmam - Hatip okullarının 
ıslâhı ve •vaizlere çeki düzen verilmesi gerekti
ğini de söyliyen Çağlat, Karakurt olayları ile I 
ilgili bir şiirini okumuştur. J 
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I îkibuçuk saat devam eden mitinge, şu andın 
I içilmesiyle son verilmiştir. 

«Aziz Atatürk, bize emanet ettiğin bu vata-
I nın her karış toprağında sen varsın, senin ve 
I eserlerinin yılmaz bekçisiyiz. Devrimlerine dil 

uzatanlar, damarlarımızdaiki asil kanda boğula-
I caiklardır. 

Türk öğretmeni, Tür'k genci, Türk aydını 
I olarak her zaman her yerde ve her şart altında 

kara düşüncenin daima karşısındayiz. Kahraman 
I Atatürk, senin manevi huzurunda saygiyle tek

rar eğilirken, Türk Milleti olarak çizdiğin yol-
I .dan dön/miyeceğiımize söz verir, and içeriz.» 

17 . 0. . 1965 
Günün yorumu : 

BÎR GERÎÖÎLÎK OLAYI 

Radyolarınızdan, gazetelerinizden öğrenmiş 
bulunuyorsunuz. Dün Manisa'nın Karakurt kö
yünde, din adamı geçinen din'den habersiz bir 
kaç kişinin tahriki ile şuurunu kayfoeden bâzı 
insanlar, köyün gençlerine futbol oynattıran bir 
grup öğretmene, taş ve sopa ile hucüm etmişler 
ve daha sonra olayı tahkik etmek üzere sür'atle 
Iköye gelen kaymaikam vekilini de ağır-' surette 
yaralamışlardır. 

Bunun üzerine Devletin asayiş kuvvetleri 
50 kadar sanığı yakalıyaraik adalete teslim et
miştir. Şimdi söz adaletindir. Biz burada olayın 
geniş anlamı üzerinde duralım : 

Hangi çağda ve hangi ülkede yaşadıklarını 
L bilmiyecek kadar cahil ve şuursuz insanların se

bep oldukları bir olayın mevcudiyeti aşikârdır. 
Bu olayın neyi gösterdiği sorusu üzerinde önem
le durmak gerekiyor. Fakat bunu yapmadan ön
ce olayın neyi göstermediği üzerinde durmamız 
lâzımdır. Olay, herşeyden önce bahislkonusu köy 
halkının tümü ile eafhil şuursuz ve gerici olduğu
nu göstermiyor. Nitekim olaya ilk müdahale kö
yün aydın kafalı insanlarından gelmiştir. Kara
kurt köyünün aynı aydın kafalı insanları daha 
sonra kendi davranışlarını haklı göstermek ça-
basiyle imza toplamak istiyen gericilerin zorba
lığına karşı direnmeyide bilmişlerdir. Bunların 
tecavüzü önliyememiş olmaları mutlaka azınlık
ta olduklarını göstermeJk gerekmez. Diğerleri ka
dar tertipli ve azgın olmadıklarını gösterir1. Bun
dan alınacak ders bir büyük Türk'ün şu sözü ile 
özetlenebilir : 
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«Bii1 toplumun ilerliyebilmesi o toplumdaki 

alıklk. ve fazilet sahiplerinin en azından ahlâk
sızlar ve faziletsizler kadar cesur ve kararlı ola
bilmeleri. ile mümkündür». 

Buna rağmen, Karaikurt köyünün aydın ka
falı insanları gericilere karşı bütün milletinin 
yüzünü aik çıikartacak bir tarzda direnmeyi bil
mişlerdir. 

Asayişi korumak Devletin görevidir. Olayı 
takiben asayiş kuvvetlerinin gösterdiği sür 'at 
ve kararlılık Devletin sarsılmak bilmez ve ,bn gi
bi hailende müsamaha tanımaz gücünün bir de
lilidir. Her toplumda karanlık kafalı insanlar 
vardır. Bunlar Türkiye'de 'karşılarında daima 
iki kuvvet göreceklerdir. Devlet ve millet birin
cisinin (kudreti insan gibi yaşamanın tarifinden 
başka bir şey olmıyan Atatürk ilkelerini demok
ratik düzenin sağladığı (hürı âyetler içinde gö
nüllü olarak benimsemiş, ikindisinin sıhhatin
den doğmaktadır. Bu sabahki, gazetelerimize bir 
defa daha göz atınız. Halk efkârının aynası olan 
gazetelerin hepsi aynı çağda ve hangi ülkede 
yaşadıiklarmı bilemiyecek kadar şuursuz!aşmış 
gericilerin tafkbihinde birleşmektedir. 

Türkiye'yi ulaştığı noktadan geri götürmeye 
kimısenin gücü yetmez. Fakat bir hususu sağlam 
teşhis koyabilmek lâzımdır. Bu gerçek bütün 
'kuvvetini aei'k rejimin bütün imkân'larma sa-
bip bu milletten almaktadır. Bundan kırk yıl 
önce Atatürk rafomalarını bu topluma tepeden 
inime ,bir irade ile getirildiğini ve miillî iradenin 
tam olarak tecellisi imlkânı sağlandığı takdirde 
bu reformların teker teker çökeceği tezini sa
vunanlar olmuştur. Bu tez içinde Cumhuriyetin 
kuruluşundan 23 yıl ısonra 1946 da girişilen de
mokrasi hareketinin iyi niyetliler endişe, kötü 
niyetliler ise sevinç içinde karşılamışlardır. 
Olay bu endişeleri de bu «sevinçleri de yalanla
mıştır. 

Türkiye'de demokratik düzenin isbatettiği 
bir şey olmuşsa oda, Atatürk ilkelerinin milletin 
büyük çoğunluğu için hayatın en vazgeçilmez 
şartları (kadar tabiîleşmiş hale gelmiş bulunma
sıdır. 

Atatürk ilkelerinin en sağlam ve sadık bek
çisi, bizzat toplumun kendisidir. Bu husus, hiç
bir ciddî tereddüde mahal bırakınjyacak şekilde 
müşahede edilmiştir. Zaman zaman şüphe ya da 
ümide kapılanlar her defasında yanılmışlardır. 
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Türkiye'de gericilik bizzat Milletin mukavemeti 
ile geçer akça olan işlerden değildir. Fakat, ge
ricilik olaylarına her toplumda olduğu gibi Türk 
toplumunda raslanabilir. Öğretmenlere Birleşik 
Amerika'nın Güney eyaletlerinde de zaman zaman 
tecavüzlerde bulunulmaktadır, Gerçekte önemli 
olan bu tecavüzler değil Milletin İni tecavüzler 
karşısmdaki tutumudur. 

Türk Milletinin bu gibi tecavüzler karşısında
ki tutumu ise bütün açıklığı ile ortadadır. 

Atatürk Türkiyesinin Anadölusu okul yapma 
için biri)iri ile yarışan köylerle doludur. Köy
lü çok yaygın bir ölçüde Devletin eğitim hizmet
lerine yardımcıdır. Eğitim Bakanlığı köy ve 
öğretmen istiyen ve bunlara kavuşabilmek için 
kentlilerine düşen fedakârlığı yapmaya hazır 
bulunan sayısız köyün ısrarlı baskısı altındadır. 
Bu okullar yapılacak ve bu okullarda öğretmenler 
aydınlığa susamış aydın kafalı köylüye hep da
ha iyi bir yarının yolunu göstermeye devam 
edecektir. 

Bizi dinler misiniz? 
17 . 1 . 1965 
Pazar, 10,40 
Süresi -: 5 dakika 

Günaydın sevgili dinleyiciler 
Bu hafta mektuplarınızı okuyacaktım ama 

geride bıraktığımız hafta içinde bir günlük ga
zete hepimizi hayretler içinde bırakan bir yazı 
yayınlandı. Sözü, ona Ankara Radyosu kilise 
müziğini e'tüdetmek üzere özel bir koro kurmuş, 
Ramazan günlerinde kuvvetli org sesleriyle kili
se ilâhileri söyletiyormuş bu koroya. Gazetenin 
bizim madrigal korosuna giydirdiği elbise bu. 
Şimdi sizlere hesap versin diye müzik yayınları 
Şefi Faruk Güvenç'i Stüdyomuza çağırdım. So
ralım bakalım kendisine madrigal korosu ne de
mek? 

Madrigal deyimi îtalyancada kkmandriale» 
ve «mandra» sözcüklerinden çıkmıştır. Madra 
«sürü» anlamına gelir. Şu halde madrigalin as
lı «Çoban şarkısı» Bu yazıyı yazanların müzik
ten anlamadığı hemen belli oluyor. Madrigal 
biçimi şiirden, petrarca'nm, Boccaccio'nun mad-
rigallerinden de haberleri yok. Eşliksiz koro için 
yazılmış köy, tabiat ve aşk şarkılarını kilise ilâ
hisi sanmak, yada böyle olduklarını iddia etmek 
eğer bir başka art düşünce saklı değilse bu ya
zının altında, pek ayıp bir şey. 
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— Ya org seslerini neyle izah edeceksiniz? 
— Vallahi doğrusu onu izah cdemiyeceğim. 

tıpta buna hallusinasyon derler. Gaipten ses
ler duymak. Zaten galiba, gazetenin iddiasına 
göre, bu yayından şikâyet eden bir hastaydı. Ne 
diyeyim, Allah şifa versin. 

— Yani org filân çalınmadı mı madrigal ko
rosunun konserinde? 

— Yok efendim, bu koronun özelliği, bir da
ha söyliyeyim eşliksiz oluşu. Hem radyolarımız-
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da org ne gezer? Olsa da çalsak. Ankara'da org 
yalnız Devlet konser salonunda var, o da bozuk. 

—• Teşekkür ederim Faruk Güvenç. 
Sevgili dinleyiciler, 
İşte böyle. Muhayyelesi geniş bir yazar ger

çeklere bu derece aykırı bir yazı yazıyor ve işin 
acısı bu yazıya inananlar da çıkıyor. Vaktim ol
sa bu güzel koronun bir parçasını sunardım siz
lere. Biraz ilgi, biraz gerçeğe saygı, biraz araş
tırma gayreti, biraz özen, bütün bu yanlışlıkları 
ortadan silerdi, daha kolay anlaşırdık. ( . . . ) 
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