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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Devlet Bakanı Hasan Dineer ve Turhan Fey-
zioğlu'na Başbakan Yardımcısı görevi verildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Başbakan İsmet İnönü'nün kurduğu Bakan
lar Kurulu programı, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Ekrem Alicaıı tarafından, 
okundu. 

1076 sfayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununun 3 neü maddesinin 3 neü 
fıkrasının değiştirilmesine ve, 

7834 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi Kanununun 27 nci .maddesinin tadili
ne dair Millet Meclisince kabul olunan kanun 
tasarılarının ikinci görüşülmeleri bitirilerek 
kanunlar kabul olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluşu ve görevlen hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı görü
şüldü ve kanun kabul edildi. 

4 . 7 . 1962 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Kırklareli 

Huad Hayrı Ürgüplü Ahmet Naci Art 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanu

na geçici bir madde eklenmesine dair Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve C. 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/103, C. Senatosu 
1/46) (Gündeme) 

2. — Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt 
kâtibi ve yardımcılarına, mübaşir, ceza evi mü
dür, memur ve gardiyanlara tazminat verilme
si hakkında.Millet Meclisince kabul olunan ka
nun teklifi ye Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/45, C. Senatosu 2/19) (Gündeme) 

3. — Ahvali şahsiye konusunda Milletler
arası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 
tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair Millet Meclisince kabul olunan 
kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Basın - Yayın ve Turizm ve İçişleri ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/135, C. Se
natosu 1/58) (Gündeme) 

4. — Ad ve soyadlarının değişikliğine iliş
kin 4 Eylül 1958 tarilüi Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunmasına dair Millet Mec
lisince kabul olunan karnın tasarısı w Cum

huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve İçişleri komisyonları raporları (M, 
Meclisi 1/125, C. Senatosu 1/59) (Gündeme) 

5. •— Kütahya Milletvekili Rauf Kıray ve 
dört arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 15 nci maddesinin 58 nci bendine tev
fikan belediyelerce kurulan toptancı hallerinin 
sureti idaresi hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifinin reddi
ne dair Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
porunun Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/119, C. Senatosu 2/22) 
(Gündeme) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da, imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Bir
leşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasın
daki 15 .8 .1953 tarihli Ticaret ve ödeme an
laşmalarına ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın' 
ve Turizm ve Malî ve İktisadi İşler komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/145, C. Senatosu 
1/57) (Gündeme) 



BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

-3, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Soyadları (E) harfiyle başlıyan C. Sena

tosu üyeliklerine kadar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayımız vardır, günde
me geçiyoruz arkadaşlar. 

Yalnız Hükümet programı üzerinde görüş
melere başlamadan evvel şu hususu arz ede
yim: Bu hafta sonuna kadar intacetmek mec
buriyetinde olduğumuz bâzı lâyihalar, Bütçe 

4. — SÖYLEVLER 

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

BAŞKAN — Hükümet programını görüş
mek için söz alan arkadaşların sayısı 38 dir. 

Bu arkadaşların adlarını Genel Kurula arz 
ediyorum. 

Osman Saiın Sarıgöllü 
Fikret Kuytak 
Niyazi Ağırnaslı 
izzet Gener 
Mehmet Ali Demir 
Ahmet Yıldız 
İbrahim Saffet Omay 
Tarık Remzi Baltan 
Sadık Artukmaç 
Kâmil Karavelioğhı 
İhsan Akpolat 
Cevdet Geboloğlu 
Mehmet özgünes 
Fikret Turhangil 

"(A. P.) 
(Tabiî Üye) 

(C. K. M. P.) 
(M. P.) 

(Y. T. P.) 
(Tabiî Üye) 

(C. H. P.) 

(C. K. M. P.) 
(Tabiî Üye) 

(Y. T. P.) 
(Y. T. P.j 

(Tabiî Üye) 
(A. P.) 

Komisyonu, Anayasa, Adalet Komisyonu, Millî 
Eğitim Komisyonu, Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile 
Sosyal işler komisyonlarmdadır. Bu komisyon
ların bugün toplantıları vardır. Komisyon üye
si arkadaşlarımızın bu toplantılarda bulunup, 
•bekliyen tasarılara intaç imkânı vermelerini 
rica ediyoruz. Yarın, öbürgün ve Cumartesi 
gününe kadar çıkacak olan tasarılar hemen 
gündeme alınıp görüşülecektir. 

VE DEMEÇLER 

Hüsnü Dikeçligil 
Cavit Okyayuz 
Cahit Tokgöz 
İskender Cenap Ege 
Baki Güzey 
B-rç Turan 
Muallâ Akarca 
Fethi Tevetoğlu 
Gavsi Uçagök 
Kadri Oztaş 
Macit Zeren 
Celâl Ertuğ 
Fehmi Alpaslan 
Tıi''han Kananlı 
Âdil Türkoğlu 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
Ahmet Naci Arı 
liifat Öztürkçinc 
Cahit Okurer 
Maıısur Ulusoy 
Rasim Giray 
Cahit Ortaç 

(A. P. , 
(A. P.) 
(A. P.) 
(A. P ) . 
(A. P.) 
(A. P.) 
(A. P.) 
(A. P.) 
(A. P.) 
(A. P.) 
(A. P.) 
(A. P.) 

(C. H. P.) 
(Müstakil) 

(C. H. P.) 
(Y. T. P.) 
(C. H. P.) 

(A. P.) 
(A. P.) 
(M. P.) 
(A. P.) 
(A. P.) 
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Şimdi söz muhalefet partilerinden A. P. na

mına Saim Sarıgöllü arkadaşımızıtıdır. Buyurun. 
OSMAN SAİM SARI ÇÖLLÜ (Aydm) — 

Cok Muhterem Başkan, ('. Senatosunun kıymetli 
üyeleri, Muhterem Başvekil ve Kabine üyeleri; 
koalisyon zarureti karşısında, bugün İkinci Koa
lisyon Hükümeti programının, müzakeresi bahis 
mevzuu olmaktadır. 

Takdir buyururlar ki, muhalefete geçmiş olan 
Adalet Partisinin umumi görüşü, güven oyu se
bebiyle, Millet: Meclisinde Cenel Başkan tarafın
dan ifade edilecektir. Yüksek Senatoda güven 
oyu olmadığı için, burada hâdiseleri prensip ve 
aynı zamanda doktirin itibariyle müzakere etmek 
icabet inektedir. .Hükümet "programının getirdiği 
mevzular üzerinde bu yolda, görüşme yapmak su
retiyle söze başlamak istiyorum. 

Yalnız, bu konuşmaların parti adına olmak
tan ziyade, bir muhalefet: sözcüsü, bir muhalefet: 
Senatörü olarak kabul buyurulmasını da ayrıca 
beyan ve arz ediyorum. 

Hükümetin getirmiş olduğu program umumi
yetle Birinci Koalisyon Hükümetinin programın 
dan. pek fazla bir değişikliği ihtiva etmemekte ve > 
tarihte de söylediğimiz gibi kati ifadeleri ve çare
lerini de muhtevi bulunmaması bakımından pek 
tatminkâr görülmemektedir. 

Türkiye'de 27 Mayıstan sonra Anayasanın 
getirmiş olduğu cok partili sistemle bir zaruret 
haline gelen bu koalisyon hükümetlerinin teşkili 
çok tabiîdir ki, memleketle, bilhassa halk arasın
da yaklaştırıcı tarafları olmakla beraber, koalis
yondaki muvaffakiyet, şartı, oldukça caba, olduk
ça anlayış, oldukça devamlı musir ve muhalefet 
partileri ile de her zaman bir anlayış içinde ça
lışmaya vabestedir. 

Bu programın ilk kısmında, Atatürk ilkeleri 
ile demokratik bir rejim kurulduğundan bahse
dilmektedir. Ve hemen akabinde memleketteki 
aşırı sağcılık ve solculuk cereyanları ile mücade
le edileceği de yazılı bulunuyor. 

Takdir buyurursunuz ki, bir şeyin hududu, ta
rifi yapılmadıkça, onun nerede başlayıp nerede 
biteceği sarahatle anlaşılmaz. Programın hemen 
hemen en noksan kısımlarından bir kısmı da bu
dur. Acaba aşırı sağcılık dendiği zaman, sağcılık 
nerede başlayıp nerede biter? Aşırı solculuk den
diği zaman, solculuk nedir ki, bunun nerede baş
layıp nerede biteceği bahis konusu olsun. Binaen
aleyh, bu hususlar' kati olarak ifade edilmediği 
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için hedef ve mevzu da bizim meçhulümüz bulun
maktadır. Aşırı solculuk takdir buyuracağınız 
gibi hukuk ve içtimai hukuk ve içtimai mezhep
ler edebiyatında komünizme verilen bir addır. 
Acaba, kanunla bugün hüküm altında bulunan 
bu mevzuun yeniden fecrimi, cihetine gidileceği
ni beyan, tekerrürden ibaret olmaz mı? Bu itibar
la, biz bu kısmın daha vazıh olmasını beklerdik. 

Bir pasajda aynen şöyle deniyor : 
«Büyük Mecliste iktidar, muhalefet münase

betlerinin vatanda ve vatandaşta huzuru ve güve
ni sağiıyacak tabiatta olması için, Hükümet elin
den gelen gayreti sarf edecektir. Bütün siyası 
partilerimizin, ve T. B. M. M. üyelerinin Büyük 
Mecliste memlekete güven, itibar ve kuvvet dağı i-
masındaki ehemmiyeti takdir edeceklerini bilen 
Hükümet, kendisine düşen vazifeyi ifada titiz bir 
dikkat gösterecektir.» ve devamla rejimin temina
tı olarak Hükümet kendisini görmekte olduğunu 
ifade ediyor. Takdir buyurursunuz ki, hiçbir 
memlekette, ve bilhassa demokrasinin mevzuu-
bah e olduğu yerde, rejimin teminatı Hükümet ola
maz. Rejim, Atatürk tarafından Türk gençliğine 
ve milletine emanet edilmiştir. Bugün de Anaya
sa ile ve içtimai bir mücadele sonunda yine mil
lete mal edilmiştir. Bu itibarla Hükümetin, mil
letten ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden daha 
ileri bir bekçilik yapmasını, kanaatimizce dem ok
ra 1 ik zihniyetle bağdaştıramıyorır/. 

Türk ekonomisinin, plânlı bir şekilde kalkın
ma üzerindeki programında yer almış olan hu
susları biz de anlayışla kabul ediyoruz. 

Bu program ve plânlamanın detayları ü/erin
deki görüş ve anlayışımızı, ancak bu plânlar ve 
detay plânlarının elimize geldiği anda açıkla
mak üzere şimdilik mahfuz tutuyoruz. 

İktisadi sistem bakımından memleketimizde 
özel teşebbüs ve Devlet: sektörüne icabı halinde 
her ikisine de yer verilmesi calibi memnuniyet
tir. Ancak hususi sektör ve Devlet sektörünüu 
hudutları tâyin edilmemiştir. Binaenaleyh hu
susi sektörün, hususi mülkiyetin Anayasanın 
teminatı altında bulunması muvacehesinde eğer 
memlekette devanı etmekte olan ve memleketin 
iktisadi politikasını teşkil eden tüccarlar, esnaf, 
iş adamları hâlâ, bir hırsızdır zihniyeti altında 
bir itham politikası devam ettirilirse, bu mem
lekette iktisadi kalikınmanm biraz da güç ola
cağını ve memlekette aynı zamanda servet düş
manlığın m doğacağını berveçhi peşin arzı veci-
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be bilirim. Binaenaleyh, Hükümet, tüccarı, iş 
adamını takiple mükelleftir. Kanun nazarın
da bir itham kesinleşmedikçe hiç kimseye «siz 
susunuz» elemeye hakkımız yoktur. Tüccar, bu 
memleketin iktisadi temelinde en mühim rol oy-
ıııyan unsurlardan biridir. Bu itibarla tüccarı 
itham eden zihniyetin, bu yoldaki politikanın 
aleyhin deyiz. Buna müsamaha etmemek iktiza 
eder. Rejim meselesine gelince : Memlekette 27 
Mayıstan sonra gelen, Anayasa ile kurulmuş 
çok partili sistem ve demokratik nizam, Ana-
yasjanm icapları ile kendi müessesesinin kurul
masına devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi, 
Yüksek Hâkimler Kurulu v. s. 

Yalnız, memlekette, Anayasa, millete mal ol
makla beraber, hâlâ bir rejim buhranının arada 
bir zuhur ettiğini ve yaratılmak istendiğini 
de müşahede etmekteyiz. Binaenaleyh, memle
kette eğer bir Anayasa mevcut ise (ki tatbik 
edilmektedir, referanduma arz edilmiştir.) ar
tık bu hususta rejim üzerindeki hareketlere 
hiçbir suretle müsamaha etmemek iktiza eder. 
Yalnız, müsamaha etmemeyi Hükümetten değil, 
aynı zamanda Parlâmentodan ve tefriki kuvve
ce izahına göre ayrıca tarafsız makamlardan ve 
adliyeden beklemek ve Anayasa rejimini hima
yesi bakımından, bu mesele üzerine eğilmeleri
nin lüzumuna da kaaniiz. 

Programın kalkınmaya temas eden kısmın
da memleketi, geri kalmış bulunan bir memle
ket olarak kabul ile ileri iktisadiyata sahip mem
leketler seviyesine çıkabilmek ve millî gelir hâ
sılasında yüzde yediyi temin ve bunu düşür
memek için, bu nisbette millî gelir hâsılasının 
yatırımlara tahsisinin programda yer almasını 
çok yerinde buluyor ve Hükümeti vazifeli görü
yoruz. Ancak millî gelir hâsılası dendiği za-
nv-ın Devlet sektörü ile hususi sektörün de millî 
gelirimizde aynı toplam içinde, bulunduğunu 
göz önünde tutarsak Hükümetin bu karar ve 
prensibinde hususi sektörün iştiraki hususunun 
daha vazıh ve daha açık prensiplere bağlı ola
rak yazılı bulunmasında fayda görüyoruz. 

Programda kalkınma ve iktisadi politika ba
kımından, memleketimizde kurulması düşünü
len Yatırım Bankası ve diğer bu yoldaki banka
larla sermaye piyasası ve sair çareler dermeyan 
edilmiş olmakla beraber memleketin bugünkü 
milî kapasitesi itibariyle bu mevzuubahis ban
kalara ve müesseselere enflâsyonist bir siyaset 
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takibetmeden ne suretle sermaye temin edilece
ği yazılı bulunmamaktadır. Gönül isterdi ki, bu 
hususlar etraflıca ve geniş bir şekilde yazılı bu
lunsun. Kalkınmak ist iyen bütün memleketler, 
ana ve büyük sermayeye muhtaçtır. Husususi 
sektörün, programda yazılı olduğu gibi, yatı
rımlara iştiraki ve memleket vazifesinde gereken 
iktisadi hamleleri yapabilmesi için hususi sek
törde sermaye terakümünün vücudu şarttır. Bu 
sermaye terakümü olmadıkça bu husus himaye 
ve teşvik edilmedikçe hususi sektörün millî ge
lir bakımından iştirak etmesini arzuladığımız 
ve bugün bir iktisadi doktrin halinde bulunan 
iştirak vasfı maalesef, denildiği gibi mümkün 
ve mükemmel olamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; program, muhteva 
itibariyle her hususa temas etmekte, fakat 
berveçlıi peşin arz ettiğim gibi, ifadeler daima, 
yuvarlak, daima detaydan ve tariften, vuzuh
tan uzaktır. Meselâ, İktisadi Devlet Teşekkül
leri mevzuu, keza aynı şekilde vuzuhtan ayrıl
mış durumdadır. İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin zarureti yüksek malûmunuzdur ki memle
kete, büyük sermayenin doğumu ve büyük işle
rin yapılbilmesi için tek şahıs şirketi yolu ile 
girmiştir. Yani Devlet bir eliyle, bir müessese 
ve banka kurmuş, buna iktisadi bir vasıf vermek 
istemiş. Binaenaleyh, ticari hayatımızda kalkın
ma zorluğundan «tok şahıs şirketi» doğmuştur. 
İşte, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin hukuki ma
hiyetini aradığımızda doğrudan doğruya, Devlete 
bağlı bir «tek şahıs şirketi» ile karşılaşırız ve 
bu «tek şahıs şirketi» yani İktisadi Devlet Teşek
külleri, muhtelif vekâletler kanalı ile Başbakan
lığa bağlıdır, öyle zannediyoruz ki, dünyanın. 
hiçbir yerinde bu kadar geniş bir iktisadi teşeb
büs ve sermayenin bağlandığı bir Hükümet ku
rulamaz kanaatindeyiz. Bu itibarla bağlandığı 
bir Hükümet kurulamaz kanaatindeyim. Bu iti
barla bu İktisadi Devlet Teşebbüsleri ele alınarak 
o kadar üzerinde hassasiyetle durmak iktiza eder 
ki, bunlar Hükümot elinde bir baskı vasıtası ol
masın ve aynı zamanda bu görüşü ve iktidarı des
tekleme bakımından bir israf ve ziyan vasıtası ol
masın. Temenniler gayet güzel ve iyi olmakla be
raber biz İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yani ek
serisi tek şahıs şirketlerinin inkişaf ve düzenlen
mesinde, katî olarak ne gibi şeylerin düşünüldü
ğünün de yazılı bulunmasını istiyoruz. Memle
ketimizin en mühim, meselelerinden bir tanesi ta-
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rım mevzuudur. Program tarım mevzuunda kâfi 
miktarda yapılması gereken ve istenen şeyleri ih
tiva etmekle beraber, muhteva noksanı olarak, 
tatbikatın şekli gösterilmemiştir. Yalnız gübrele
me, sulama ve sair hususlar, bir nevi koruyucu 
tedbirler bizim tarım mevzuumuzun halline kâfi 
değildir. Bir bakımdan esasın halli için lüzumlu 
mevzular maalesef meskût geçilmiştir. Asırların 
ve medeniyetlerin akıp gittiği bu memlekette; 
toprak, bakımsızlık ve kültür noksanlığı ve gere
ken vecibelerin ifa edilmemesi sebebiyle fakirleş
miştir. Cinsleri bozulmuş hayvancılığımız ıslahı 
gibi, bu arada muazzam bir hayvancılık mevzuu 
ile karşıkarşıyayız. Ona yalnız yem vermek veya 
yalnız sıhhi cephesini mütalâa etmek kâfi değil
dir, kanaatindeyiz. Memleketimizde 70 milyona 
yakın bir varlığın cinslerinin ıslahı, bölgelerinin 
tâyini ve sahiplerinin onu değerlendirmesi bakı
mın lan iktiza eden esasların bilinmesi ve etinin 
değerlendirilmesi bakımından ele alınması lü
zumludur, kanaatindeyiz. Bu itibarla, memleke
timizde tarım bakımından hayvancılık ve aynı 
zamanda, çürük meyvalardan meselâ istihsal edi
len alkolün dışarıya ihracı gibi hususlar kâfi mik
tarda yer almamış bulunmaktadır. 

Memlekette yalnız Tarım Bakanlığı adı altın
daki müessese kendisini takvive edecek iktisadi 
müesseselerden mahrumdur. Meselâ, tütün müs-
tahsılmdan yüzde beşler, yüzde üçler olarak ke
silmiş meblâğlar Ziraat Bankasında birikmiş, yüz 
küsur milyon lira gibi bir meblâğ olmasına rağ
men, 1950 de, o tarihteki Meclisten çıkmış olan 
bir kanunla, bir iktisadi teşebbüs, bir şirketin ku
rulması derpiş edilmiş 1950 den 1962 yılma ka
dar bu gerçekleştirilememiş, kendi paraları ban
kada ve İnhisarlar Vekâletinin elinde bulunması
na rağmen, bugün tütün ekicileri kredisizlikten 
kıvranmakta, kendilerine kredi açmak mevzuunda 
en çok yardımda bulunan Ziraat Bankasının da, 
mevzuun çok geniş olması sebebiyle, gereken yar
dımı yapamadığını müşahede etmekteyiz. Bu 
mevzuda Yüksek Meclise sevk edilmiş bir «Tütün 
Ekicileri Bankası kanun tasarısı» aynı zamanda, 
inhisarlar mevzuundaki kanunun da bir kısmının 
tadili, fakat, Hüküm ete ve Devlete sağladığı gelir 
nazarı itibara alınmak suretiyle, gereken birçok 
mevzuları muhtevi bir kanunla sevk edilmiş bu
lunmaktadır.. Gönlümüz isterdi ki, programa bu 
zaruretler de çareleriyle derpiş'edilmiş bulunsun. 

Ticarnt alanında, iktisadi sahada ve hattâ her 
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sahada, muhtacolduğumuz en mühim husus, ale
niyet meselesidir. Kırtasiyecilik iyi bir şey değil
dir. Fakat iyi formalize edilmiş bir usul aleniyeti 
temin eder. Bugün memleketimize yabancı ser
mayenin girmesini istiyoruz. Bu sermaye kolay 
kolay gelmiyor. Sebebine gelince : Sermayedar; 
hangi usuller ve şekiller altında, müracaat ettiği 
takdirde Türkiye'de yatırım yapabileceğini katî 
olarak bilmiyor. Yalnız müracaat edilecek, bu 
müracaat muayyen vekâletlerden geçecek; sonra 
ne olacak, ya evet veya hayır denecek... Böyle bir 
iktisadi sistem olmaz. Ticarette katî, sarih ve açık 
formalitelere ihtiyaç vardır. Şu şartlar tahakkuk 
ettiği takdirde (X) Türkiye'de şu kadar para ya
tırabilir, şeklinde olmalıdır. Bu evvelce tetkik 
edilip derpiş edilebilir. Bu yalnız bunda değil, 
memleketlerin imar plânlarında da böyle olmalı
dır. İstanbul'da hâlâ birçok yerlerin hangi imar 
rejimine bitişik mi, ayrı mı olduğu bilinememek
tedir. 

îmar mevzuumuz, memleketin en mühim işle
rinden birisidir. Çünkü, evvelâ memleketin ka
dastrosu yapılmamıştır. Şehir plânlarımız yeni 
ele alınmıştır. Bu şehir plânlarının zamanında 
teferruatiyle ve geniş olarak yapılmamış olması 
yüzünden, memlekette bir gecekondu buhranı 
doğmuştur. Gecekondu buhranını, bugün 3rapıl-
makta olan plânlar kâfi derecede ve süratle ön-
liyemiyecektir. Çünkü, bu yapılmakta olan plân
la ı nüfusun artması, zaruretler, bölge ihtiyaç
ları sebebiyle ihtiyaca cevap verememekte ve 
veremiyecektir. Yalnız plân yapmak kâfi değil
di:'. Aynı zamanda iskân sahalarının hangi 
şartlar altında dar gelirliye, işçiye ve aynı az
manda esnafa tevzi edileceği şekillendirilmeli 
v- bunların mali porteleri tâyin ve tesbit edil
melidir. Bunlar koordine bir şekilde hazırla
nıl;, yine aleniyet esasına göre sarahatle be
lirtilmedikçe, bu işlerin faydalı olmasına imkân 
yoktu»' kanaatindeyiz. 

Memleketimizin, en büyük dertlerinden biri
si de işsizliktir. Bu işsizliğin birisi bildiği
miz vı gördüğümüz işsizlik, birisi de malûmu 
sam'uiz, gizli işsizliktir. Birinci Koalisyon Hü
kümet.' kurulduğundan bugüne kadar yatırmı-
;:'•.• kâl'İ süratle yapılmadığı için, memleketi-
m'/.deki issizlik zaman zaman gösteri haline 
ırl'ıiişlir. Binaenaleyh, bir taraftan Devlet 
sektörünün, bir taraftan da hususi teşebbü-
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sun, yatırımlanı. geçebilmesi için, çok acele ola
rak ha rokete geçilmesi, bu işsizlik meselesi
nin ileride bir içtimai dâva olmasını da ön
lemesi bakımından faydalı olur, kanaatindeyiz. 
Kundan evvel dr- bu mevzu müzakere edildiği 
için, üzerinde dalın fazla dıırnııyaeağım. Yal 
nız, dünya milletleri arasında işçi problemi 
o karlar mühim bit- önem taşımaktadır ki, 
memleketimizde sanayileşmeye doğru gitmekte 
olduğundan, im mevzuda sendikacılığın ve 
bilhassa, hür sendikacılığın Hükümet Progra 
:nında yer almaştın takdirle karşılıyor ve bu 
anlayışa da yerinde buluyoruz. 

Anayasanın mecbur ettiği hükümlerden bir 
tanesi de. Toprak reformu ve Tapulandırma 
Kanunudur. Haber aldığımıza göre, Toprak 
reformu Kanununun bazı noksanları bnlnndu 
finun da öğrenmiş durumdayız. Kanun yalnız 
;opra!< Sevzü mevzuu il- meşgul olmuş fakat 
• •'o toprak i.ev/i' mevzuunda/ yalnız toprak tev
zi' mevzun ile- meşgul olmuş; İVıkai, k-rı top 
ITI'K i'.'vziin.le iskân hususlariyle kredi husus 
iarının kâfi derecede yer almadığını ve mc-m 
ieketU çok az bulunan büyük arazi sahiple 
rine bir nevi yönetilmiş hususlar bulunduğu 
un da üzüntü ile müşahede etmiş bulunuyoruz 

Sosyal adalet mevzuunu biz; birisinin zen
gin. birisinin fakir olmasında değil, aynen .İs
veç'te olduğu gibi, birisinin çok zengin olnıa-
•iüia hiçbir surette engel olmamak, fakat onur 
yanında, çalışanların ve onunla iş birliği ya
nanların da sosyal adalet ç.erçevtsi içinde as
gari bir hayat seviyesine erişmiş olmasında 
arıyoruz. Yoksa yalnız toprak tevzii, kaiıaatim-
• '<• ne çiftçiyi, ne salısı, ne her hangi bir kim
seyi refaha, ve rahata kavuşturmaz. 

Maliye bakımından harçlar w resimler ka
nunlarının tevhidi mevzuu, vatandaşı yeni bir 
mükellefiyet altına koyar, kanaatindeyiz. ITü 
icümet, bu hususta gayet hassas davranıp, h c 
hangi hiı külfet tahmil etnıiyeceğiui berveelr 
peşin, düşünmekteyiz. Ama böyle bir vaka ile 
de karşı karşıya bulunuyoruz. Köy Maliye 
Kanunu diye bir kanun hazırlandığıır 
işitmiş bulunuyoruz. Eğer bu hakikaten köy
lünün Devlet masrafına, mesuliyetine para 
ile iştirak etsin zihniyeti, ve esbabı mueibesiyle 
hazırlanır çıkarsa, bu fakir ve klâsik vatan-
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daşınıızı müşkül duruma sokar ve zedeler. Çün
kü programda köy yolları, köy mevzuu yine 
çok eskiden olduğu gibi Devletin ediyle de-
uiL, köylüye yardımla yapılacağı esasından ele 
alınırsa, bu masraflara iştirak etmesini sağla
mak için çıkması düşünülen bu kanun, kanun
laştığı zaman köylüye, halka fayda yerine za-
rar verir kanaatindeyiz. 

Krediler mevzuunda çok geniş vaitlere, çok 
İyi niyetli ifadelere rasladık. Bunlar için mir 
eşekkiriz. Ancak, memlekette cari olan kredi usul 
erinin hakiki bankacılık zihniyetiyle ve ga
vot formalist olarak yapılması iktiza eder. 
lunun dışında ayrı bir kredi mevzuu, kalıyor 
ci, bu kredi bir nevi yardım mânasında, Hü
cum e tin tâyin ve tesbit edeceği şekilde, yapıl
ması iktiza eder. Bugün memlekette Ziraat 
bankasının, çiftçiye yapmış olduğu yardım, 
bir bakıma, muayyen formalitelerin ikmaliyle 
ııümkündiİ!'. Bir bakıma da. Devletin bir nevi 
vardımm olarak temin ettiği krediler şeklinde 
lir. Krediler mevzuunun çok daha sarih ve 
'•ok. daha vazıh olarak ele almanın faydalı ola-
c a ğı k a n a ati n deyiz. 

Memleketimizin en mühim mevzularından bir 
tanesi de Içişlerimizdeki hizmetlerin ayrı ayrı 
ponksiyonlarla ayrı ayrı yerlerden idare edik 
mesi ve bunun yarattığı birtakım ihtilâflar
dır. Bunların tek elden idare edilmesinin ve 
kendi güçlükleri muvacehesinde de gereken şe
kilde himaye edilmelerinin lüzumuna kaaniiz. 

Maarif mevzuuna gelince; memlekette eğer 
bir daha rejim buhranının doğmamasını istiyor
sak, eğer bu memlekette demokrasinin mânasının 
herkes tarafından anlaşılmasını istiyorsak, de
mokrasinin bir terbiye müessesesi olduğunu ve 
bunun da ancak mekteplerden başlıyabiieeeğini 
kabul etmek ve maarifi de en ön plâna almak ve 
hattâ ana mektebinden itibaren bunların okutul
masını. öğretilmesini sağlamak zaruretindeyiz. 
Memlekette istediğimiz kadar mektep açalım. 
Eğer bu mekteplerin temelleri esaslı şekilde atıl-
mamışsa, kâfi miktarda değerli hoca yoksa, bu 
mektepler, memlekete fayda yerine, özür diliye-
rek arz edeyim ki, zarar getirir. Binaenaleyh, 
memlekette maarif dâvamızı yalnız bir bina ve 
;çine toplanmış çocuklar ve gençlerden ibaret 
değil, bunu hakikaten bir dâva olarak ele alıp, 
bir prensip ve program içerisinde yürütmek ve 
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geliştirmek zorundayız. Bilhassa hususi sektöre 
birinci plândaki beyan ettikleri gibi Hükümetin 
önem vermesi ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanıp Maliye Bakanlığına bâzı mevzuların 
sorulması için tezkeresi dahi yazılmış hususi 
mektepler kanun tasarısının bir an evvel Meclise 
getirilmesi hem maarifin Hükümet bakımından 
yükünü hafifletmek ve hem de maarif sistemi
mizde hususi sektörün alâkasını artırmak ve aynı 
zamanda da millî eğitim politikamızın esasların
dan birisini tesbit etmenin faideli olacağına kaa-
niim. 

Diyanet işleri; memleketimizde maarife gere
ken ehemmiyeti henüz vermemiştir. Memleketi
mizde münevver hakiki din adamları yetişmedik
çe maalesef bu memlekette dinî müesseselerimiz, 
dinî terbiyemiz ve inançlarımız cevapsız kalmaya 
mahkûmdur. Her memlekette bu müesseseler bir 
bakıma müstakil, ancak iç politika bakımından 
bâzı kayıtlara tâbidir. Biz de gereken ehemmiyet 
ve önemi vermek zorundayız. 

Tapu ve kadastro en mühim mevzularımız-
dan biridir. Bu mevzu gereken dikkatle ele alı
nıp memleketin kadastrosunun yapılması lâzım
dır. Pek tabiî olarak yıllarca sürecek olan bu 
işin masraflarını göze almak ve bu meseleyi en 
iyi şekilde organize etmek bir zarurettir. 

Programda gayet kısa yer alan siyasi af mev
zuu, temenni ederiz ki, hukuki anlamiyle hakiki 
bir af şeklinde tecelli cttirilebilsin. Her ne kadar 
Anayasada üç kuvvet, diye Meclis, yani yasama 
organı, yargılama ve Hükümet, diye bahsedilirse 
de memlekette çok mühim bir kuvvet daha var
dır ki, bu, memleketin varlığının temelidir. Yeni 
Anayasanın Millî Güvenlik Konseyi namı altın
da bu meseleyi de organize etmiş olması yönün
den icra organiyle koordineli bir çalışma temini 
derpiş edilmelidir. 

Hükümet programında yer alan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine yapılması gereken gerek teçhizat, 
gerek ikmal, gerek içtimai sigortalar bugünkü 
hizmetliler ve hizmetten şu veya bu sebeple ay
rılmışlar hakkında sevk ettiği veya getirilmesini 
vâdettiği, hususları çok yerinde, çok isabetli bul
maktayız. En büyük meşakkat içinde, en büyük 
sıkıntılar içinde, canını, malını, her şeyini, her 
zaman vermeye, en hücra hudut köşelerinde yıl
larca gençliğini feda edecek kadar gayretli ve 
bize istiklâlimizi kavuşturmakta en mühim rolü 
oynıyan ve yeni Anayasayı getiren Türk Silâhlı 
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Kuvvetlerine yapılması vâdedilen şeyleri hattâ 
az gördüğümüzü ve bunun fazlalaştırılması tale
bini zevkle beyan ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci Koalisyon 
Hükümetinin muvaffak olmasını ve muhalefette 
kendilerini bir nevi murakabe suretiyle gayret 
göstereceğimizi, fakat hiçbir zaman yıkıcı, hiçbir 
surette zedeleyici ve hiçbir surette rahatsız edici 
bir harekette bulunmıyacağımızı da bu arada 
söylemeyi vazife biliriz. Adalet Partisi muhale
fette tam vazifesini yapacak ve bu devrede ya
pacağı muhalefet vazifesi bundan sonraki çok 
partili devrelere örnek olacaktır. Buna kaaniiz. 

Hürmetlerimle. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu arada, 
üç önerge sunulmuştur. Bunları evvelâ okuyup, 
sonra teker teker oyunuza sunacağız. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların, lehte, aleyhte ve üstünde ol

mak üzere, sıraya konulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Konya Konya 
Muammer O buz Sedat Çumralı 

BAŞKAN — Yüksek malûmunuzdur ki, 85 
nci madde mucibince, kayıt sırasına göre hatip
lere söz vermek mecburiyeti vardır. Ancak 
Umumi Heyet tensip ve tasvibederse, lehte ve 
aleyhte ve üzerinde olarak konuşmalar sıralana
bilir. Binaenaleyh, bu hususu reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. ikinci önergeyi okutacağım : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hükümet programı üzerinde yapılacak mü

zakereler, Hükümete ışık tutmak amaciyle yapı
lacağı ve sonunda itimat oyuna başvtırulmıyaca-
ğına göre parti grupları adına konuşulmaması 
gerekmektedr. 

Yüksek Senato Umumi Heyetinde bu doğru 
görüşün bir teamül haline gelmesi için gruplar 
adına konuşmaların kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

istanbul İzmir 
Ethem Menemencioğlu Nevzat özerdemli 

istanbul istanbul 
Özel Şahingiray Sabahattin Tanınan 

izmir 
I Cahit Okurer 
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BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlar, yüksek 

malûmunuzdur ki, 85 nei madde parti ve grup
lar adına konuşma imkânını-tanımıştır. Kaldı ki, 
bundan evvelki Hükümet programı üzerinde, 
parti adına grup sözcüleri konuşmuşlardır ve 
kendilerine bu hak tanınmıştır. Fakat hâdise
nin yeniden tetkik ve içtihadını, arkadaşlar İs
rarla arzu ederlerse işin ehemmiyetine binaen ve 
bugün parti adına başka söz almış hatip arkada
şımız da bulunmadığına göre. Başkanlık Divanı 
bu işi tezekkür ettikten sonra heyeti umumiyeye 
arz etmeyi faideli bulmaktadır. Bu şekilde tes-
bitini uygun görüyoruz. 

iki önerge vardır, onları da ok utuyor um : 

Yüksek Başkan! ığa 
Hükümet programı hakkında konuşmak isti-

yenlerin çokluğu karşısında, partileri adına ya
pılacak konuşmalardan sonra, hatiplerin konuş
malarının beşer dakikayı geçmiyecek şekilde tan
zimini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Yüksek Başkanlığa, 
Hükümet programı üzerinde 40 a yakın ar

kadaşın söz aldığı ifade buyıırulduğuna güre ko
nuşmaların muayyen bir müddetle takyidi zaru
reti aşikârdır. 

Bu itibarla; konuşmaların 15 er dakika, ile 
lmdutlandırılması hususunun l "imimi Heyetin 
oyuna sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Nedim Evliya. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim, takrirler aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız Turhangil ar
kadaşımdan ve önergeler hakkında konuşacak di
ğer arkadaşlardan rica eedceğim, sözleri uzatma
sınlar. Zira önergeler hakkındaki umumi düşün
ce oylama ile belli olacaktır. 

FİKRET TCRHANCİL (Aydın) -~ Efen
dim, takrirlerin mahiyeti, oturumumuzun mahi
yet ve gayesine uygun değildir. Çünkü, Hükü
met, programı hakkında Senato tarafından ya
pılacak yapıcı ve tenkidedici konuşma ve fikir
lere intizar etmektedir. 

Hatipler henüz konuşmadan, onların konuş
ul'1, şekli ve müddeti tebellür etmeden daha otu
rumun ilk ânında böyle bir teklifin Senato He-
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yeti Umumiyesince kabul edilmemesini, gayenin 
aslı bakımından, istirham ediyorum. Maruzatım 
bundan ibarettir, hürmetlerimle. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem arkadaşlar, 40 arkadaşımız konuşmak üze
re söz almışlardır. Konuşmalarımızın, Hükümete 
ışık tutucu birer konuşma olacağını düşünürsek 
ve konuşacaklar da maksatlarını ifadeyi esas 
alacak olursa beş dakikada arzu edilen birçok 
şey ifade edilmiş olur. Zaten şahıslar adına ya
pılacak konuşmalarda, hatiplerin, kendi branş
ları ve mevzulariyle ilgili konuşmalar yapacak
ları malûmdur. Bu beş dakikalık müddet de kim
seyi sıkmaz. Konuşmaların beş dakikaya indiril
mesi hakkındaki teklifi havi takririn Yüksek 
Heyetinizce kabulünü istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, üçüncü bir takrir 
daha vardır, onu da okuttuktan sonra reylerinize 
arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın üyelerin konuşmalarının 10 ar dakika 

olarak tahdidini arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Esat Mahmut Karakurt 

BAŞKAN — Evvelâ müddetin kısaltılmasını 
teklif eden takrirden başlıyarak 15 dakikaya in
dirilmesine dair olan takrirleri okutacağım : 

(Bursa Senatörü Cahit Ortaç/m takriri tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

İkinci takriri okutuyorum : 
(Urfa Senatörü Esat Mahmut Karakurtîm 

önergesi tekrar okundu.) 
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Takririmi 

geri alıyorum. 

BAŞKAN — Okunan takriri oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Evliya takrirlerini geri almışlardır. 
Devam ediyoruz. Sayın Ağırnaslı. 

C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA Nt 
YAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri : 
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Güven oyuna müncer bir netice tevlit eyluııı 

mesi Cumhuriyet Senatosunun fonksiyonları it. 
barryie Dır noksanlık arz etmesine, diğer bâzı e^ 
siklikleriyle birlikte bu bakımdan da Anayasam. 
zm ikmalinde zaruret bulunmasına işaretle yetine 
«eğimiz Hükümet programı müzakeresinde gora;v 

lerımızi kısaca arza çalışacağım. 
Nispi temsilin, parlamentoya verdiği hüviye. 

memleketimizin Koalisyon Hükümetleri tararın 
dan idare edilmesini zaruri kıldığımı ve yurdu 
muzun temel dâvaları himmet ve gayret bekledi 
ğine ve esasen Türkiye Büyük Millet Meclisin 
de temsil edilen siyasi partilerin programları ara
sında büyük farklar da bulunmadığına göı\ 
burada birbirimize anlayış göstermemin, müsbel 
çalışmalarında Hükümeti destekliyerek hizmet 
yarışmasının güzel örneklerini vermemiz gereki
yor kanısındayız. İntikal devresinin sars.ııtısız-
ea idraki liberal, muhafazakâr ve sosyalist eği
limli doktrin partileri kurularak ve gelişerek 
bütün şartları ve icaplariyle Garp anlamında 
demokrasinin vücut bulması, ileride çoğunun 
belki de aynı saflarda, toplanacağı muhterem 
arkadaşlarımızın gösterecekleri uygun gayrete 
ve anlayışa bağlıdır. Programları birbirinden 
sadece nüanslarında farklı partilerimiz, gele
cekte bu hüviyetleriyle memleket Kaderine hâkini 
olma iddia ve sevdasını terk ederlerse ve her bi
rerlerimiz mütaakıp devrede buraya gelmemeyi 
peşinen kabul ve ince hesaplı siyasi yatırımlar
dan sakınırsa meselelerimizin halli çok kolaylaş
mış olur zannederim. Programların doktrinci* 
mânada aydınlığa kavuşması, siyasi teşekkülle
rin temel sınıflarını seçmeleri on altı yıldan beri 
süregelen çalışmalara nihayet verecek ve herke
se kendi sınıfında, zihniyetine ve inançlarına 
uygun, huzurlu bir çalışma sistemi içine girebil
me imkânını sağlıyacaktır. Partilerin iç bünye
lerindeki huzursuzluğun Hükümet programla
rındaki vuzuhsuzluğun asıl sebebi budur, müta-
lâasmdayız. 

İkinci Koalisyon Hükümeti programında hâ
kim olan zihniyete böylece işaret ettikten ve bir
birine karşı peşin hükümlere sahip görünüşte 
partilerin idareye iştiraklerindeki güçlükler, par
tizanca zihniyetten kendilerini kurtarmaları ni,s-
betindle yenilebilir inancındayız. Garip ve za
mansız bir parçalanışla adedi bakımdan eksilen 
partimize vatanperverlik şuurunun hâkim bu-
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Umduğu ve Koalisyon Hükümetinde vazife ve 
mesuliyet kabul ederken kuvvetimizi bu şuurdan 
ve hudutsuz hizmet iştiyakından aldığımızı Yüce 
Senatonun ve aziz milletimizin kabul buyuraca
ğından, hareketimizi takdirle re anlayışla karsılı-
yacağmdrii eminiz. 

Daha uzun ömürlü ve başarılı olmasını bütüvı 
kalbimizle istediğimiz ilk Koalisyon Hükümetinin 
devamı boyunca muhalefette gösterdiğimiz yapı
cılığın hafızalardaki sıcak yeri, yeni Koalisyon 
Hükümetinde bizlere, şimdi muhalefete geçen 
kıymetli arkadaşlarımızın müzaheretlerini sağlı-
yacak bir kaynaktır. Bu aziz yurda hizmette mu
halefetin, iktidarla yarışa gireceğinden, büyük 
halk çoğunluğumuzun hakları ve menfaatleri üze
rine ciddiyetle eğileceğinden eminiz. 

İkinci Koalisyon Hükümeti programında lü
zumu kadar açıklıkla ifadesini -bulmadığı müta
lâasında olduğumuz bâzı hususlara kısa kısa işa
ret etmek isteriz. Hemen şunu ifade edelim ki, 
millî geliri artırmaya matuf hamlelerin, hususi 
sektöre veya Devlet iktisadi Teşebbüslerine dâhil 
olmasından dolayı bir fark gözetmeksizin koru 
mayı hedef tutan tedbirler takdire değer. Gerçek
ten, iptidai araçlar ve gayri mütekâmil bir teknik
le yapılan istihsalimizi hızla artırmak ve millî ge
lir seviyesiyle mütenasip âdil gelir taksimi esas
ları dairesinde vatandaşların refah seviyelerini 
yükseltmek en yakın hedeflerimizden olmalıdır. 

İstihsal artırıcı tedbirlerle millî hâsıla dağılı
şını hangi esaslar ve ölçüler içinde tahakkuk et
tireceğinin Hükümetimiz programında daha vu
zuhla belirtilmiş olması temenni edilirdi. 

Gizli ve acık işsizliğin hangi yollardan, hangi 
ölçüler içinde ve ne kadar bir zaman zarfında 
bertaraf edileceğinin, işçi sınıfı ile az ücretli ve
ya aylıklı memur vatandaşların satmalma gücü
nü artırıcı ve bu gücü yilirmemelerini sağlayıcı 
bir fiyat politikasının nasıl tahakkuk ettirileceği
nin kanat verici ve ferahlatıcı bir açıklıkla prog
ramda ifade edilmemesini de bir noksanlık say
mak mümkündür. Büyük şehirlerde vücut bulan 
kalın gecekondu çemberleri üzerine şefkatla ve 
yapıcı bir zihniyetle eğilmek, bu vatandaşlarımızı 
rahat birer yuvaya, istikrarlı birer işe, yarınla
rından da emin huzurlu ve müreffeh bir hayata 
kavuşturmak vazifesini Hükümetimizin ciddiyet
le ele alacağı inancındayız. Zirai istihsal dâvası
nın sadece topraksız vatandaşlara toprak dağıt
makla halledileceğine inanmadığımıza göre, istih-
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sal birliklerine vücut veren koperatif veya kolek 
tif işletmeler sisteminin prensibine programda ce
saretle yer verilmiş olması da şayanı arzu idi. 
Parçalanma nisbetinde işletenlerini açlığa sürük-
liyen toprağın susuzluktan veya gayritabiî bölü
nüşlerinden ihtilâfların, hattâ cinayetlerin mey
dana geldiğini Hükümetimizin nazardan uzak 
tutmamasını ehemmiyetle temenni ederiz. Orta 
halkın ve esnafın sıkıntıları üzerine ferahlatıcı 
ifadelerle programda yer verilmiş olmasından 
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz. 
Demokrasiye aykırı kanunların ayıklanacağını 
programda açıkça belirtmek yerine Anayasa Mah
kemesine bir atıf yapılmakla yet/inilmesinde isa
bet görülemez. Af mevzuunda, Hükümetimizin 
atıfet ve şefkat noktasından hareketle, mevzuu 
süratle ve içtimai menfaatlere ve icaplara en uy
gun şekilde halledileceğine inanıyoruz. 

Programda açık ifade edilmiyen ana dâvalar
da da Hükümetimizin halk kütleleri menfaatine 
tedbirler almaktan geri durmıyacağmı ve yoksul 
kütlelerin refah ve saadetinin teminini hedef tu
tacağını ümidetmek isteriz. 

Aded itibariyle küçülen partimizin idare me
suliyetlerine iştirakini vatanperverlik şuuru için
de anlıyacağınızdan ve değerlendireceğinizden 
eminiz. 

Programda partizan idareye son verme istika
metindeki ifadeleri memnuniyetle belirtmek iste
riz. Bu beyanın samimiyetle tahakkuk ettirilme
sini gördüğümüz nisbette huzur ve bahtiyarlık 
duyacağız. Nispî temsilin tabiî icabı, birbirine 
görünüşte değil, gerçekte zıt görüş ve zihniyet sa
hibi siyasi partilerin bile memleket idaresine or
tak olmak zorunda bıraktığına göre siyasi parti
lerin ve şahsiyetlerin daimî bir otopratikle sivri 
noktalarım törpülemesi, karışık fikirleri soğuk
kanlılıkla ve anlayışla dinlemeyi bilmesi mesele
leri çok kolaylaştırır kanaatindeyim. 

Hükümete muvaffakiyet, aziz milletimize bah
tiyarlık temenni ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gener. 
İZZET GENER (N ğcle) — Sayın Başkaıı 

Sayın Başbakan ve Kabine üyeleri, (muhterem 
arkadaşlar : 

İkinci Karma Hükümet programında memle
ket temel meseleleri izah edilmiş, bunların 
tesir sahaları açıklanmış. Ancak hargi yollar 
ve hangi usullerle bu meselelerin çözüleceğime 
temas ve işaret edilmemiştir. 
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Denilebilir ki, Hükümet programının karak

teri vuzuhtan, sarahatten mahrum, müphem ve 
mücerret bir vaat ve temenni mahiyetinde bir 
manzara arz etmesidir. Bâzı konularda müphem 
ve umumi ifadeler kullanılmıştır. Birçok yer
lerde ihtiyaçlardan, temel meselelerden bahsedil
miş, fakat alınacak tedbirlerin malıiyeileri be
lirtilmemiştir. 

Toprak reformu, sosyal adalet, vergi refor
mu gibi ana dâvalarımızın ne suretle gerçekleş
tirileceği, hudutları, şümulü, gaye ve vasıtaları 
gösterilmemiştir. 

Birinci Karma Hükümet tecrübesinden sonra, 
İkinci Karma Hükümet hemen hemen aynı üyeİ3t 
tarafından teşkil edildiğino göre, temel meseleleri
miz hakkında programda daha sarih fikirler ve 
ifadelere yer verilmesi gerekirdi. 

Hızlı bir kalkınma harekelini derp'ş eden 
Hükümet, bunun için lüzumlu kaynakları dışar
dan sağlamak imkânını bulamanrş ise, vatan
daşlara ağır vergi yükleri tahmil etme.dni bek
lemek kehanet sayılmamalıdır. 

Programın daha realist bir açıdan hazırlan
ması, ihtiyaçların yanında tedbirlerin, hedefle
rin, usullerin ve yolların nelerden ibaret bu
lunduğuna da kısmen olsun temas edilmesi, yü
reklerimize ferahlık vermesi lâzımdır. 

Programda, Devlet Plânlama teşkilâtına 
önem verilmesi ve yatırımların plân dâhilinde 
tatbik edilmesi çok yerinde olmuştur. Aneaık 
bu çalışmaların fiilî ve tatbiki neticelerinin 
kısa bir zamanda tahakkuk ettirilmesi şayanı 
arzudur. 

Yeraltı servetlerimizin aranıp bu 'u 'ması 
ve işletilmesi hususunda kolaylık ve sürat temin 
etmek üzere Maden Kanununda tâdiller yapıla
cağına, bir taraftan da Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne daha geniş ve verimli faaliyet gös
terebilecek şekilde tevsi ve isi âh edileceğine işa
ret edilmiştir. 

Toprakaltı servetlerimizin rasyonel bir şe
kilde işletilmesi ve piyasalara arz edilmesi yo
lunda gerçek tedbirlerin derhal alınmasına lü
zum vardır. Bunların perakende, kontrolsüz ve 
hesapsız ve hedefsiz bir şekilde yürütülmesinden 
milletçe edindiğimiz zararlar hesapsızdır. Bu 
konunun plânlaştırılması ve bölgelere ayrılması 
ve işletmenin verimli ve rasonel esaslara bağ
lanması lâzımdır, 
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Zirai kredinin gerçekleşmesi ve bilhassa çok 

büyük bir geçim zorluğu içinde kıvranan köy
lü. ve çiftçilerimizin kalkınmasını sağlıyaenk 
tedbir ler in ön p lânda alınması yerinde olacaktır. 

Programda yer alan zirai sigorta sisteminin 
yerleşmesini, zirai kalkınmamız için bir teminat 
olarak telâkki etmekteyiz. Memleketin ekonomik 
ve sosyal gerçeklerine uygun olarak her imkân
ları ve gelişmeleri kapsıyaeak düzende bir top
rak reformunun geeİktirilmemesi bizimdir. 

Bayındır l ık konuları arasında ele a lman kü
çük sulamaların, yağışları, akar ve durgı n su
ları. zayıf olan ve kaderini tamamiylc toprağa. 
ve buluta bağhyan Orta - Anadolu'da büyük ve 
geniş çapta tatbik edilmesi gerekmektedir. Bü
yük sulama ünitelerinin uzun zamana ve büyük 
masraflara muhtaç bulunması bakımından, ne
ticelere kısa bir zamanda ulaşmak üzere küçük 
sulamalara yer verilmesi yerinde olacaktır. 

Bayındırl ık ve Tanın bakanlıklarının müş
terek çalışmalarının daha verimli olacağını, son 
ay l amı tatbikatı göstermiştir. Zirai kredilerin, 
özel ihtiyaçlar iein kullanılmasına mâni olacak 
tedbirler alınmalıdır. 

Hayvancılığımızın geliştirilmesi hususunda 
gerekli tedbirlerin alınması ve millî servetimi
zin bir kaynağı olan bu dalın bugünkü acıklı 
durumdan kurtarılması yarinde olur. 

Programda, Devlet yolları şebekemizin ge
liştirilmesi ve mevcutların bakımları ve noksan
larının tamamlanması yolunda alınması düşünü
len tedbirler yerindedir . 

Yalnız il ve köy yollarımızın, Devlet yolla
rı faaliyetine muvazi bir şekilde geliştirîlme-
mesi halinde beklenilen ulaştırma ve hareketle
rin tam bir şekilde temin edilmesine imkân 
yoktur. 

Devlet yollarına, ulanan ve bağlanan il ve 
köv vo ' l ' i nmva iâvık o'an önemi vermek zorun
dayız. B u faaliyetlerimize hız vermek gerek
tir . Bilhassa köy yollarımızın yapılmasında ve 
bakımın hı daha verimli tedbirlere başvurulma
lıdır. Yardımcı olanımın köylerin yoldan mah
rum bırakılmaları sosyal adalete sığmaz. Pro
gramda, ifadesini bulan bu noktayı böyle telâk
ki et memdkteyiz. 

Köv yolları faaliyetinin gelişigüzel ve gün
lük ihtivadara, cevap verecek şekilde olmadan 
hakiki ihtiyaç ve kaidelere bstinadettirilmcsi ve 
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program kıstırılması lâzımdır. Köy içme MI iş
imi de bı; şekilde yürütülmel idir . 

»Şehirlerin İmar ve iskân işlerini kolaylaştır
mak için, bilhassa büyük şehirlerimizde plân ve 
projelerin tetkik ve tasdik mercilerinin her 
türlü kırtasiyecilikten uza'k köstekleyici mahi
yetti.1 olan. "formalitelerin daha kolay ve normal 
,ş'killere bağlanması bu sahaya yat ı r ım yapacak 
leş.-bbüs erbabının baskı al t ında bulundurulma
ması iktiza otlov. 

İşçilerin iktisadi ve sosyal kurumlara ka
vuş! uruiımra yönünden alınacak tedbirlere da i r 
program la, yer alan hususların kısa bir zaman
da tahakkuk ettirilmesi ve bunlar ın bir vaat 
ve temenni olmaktan kurtarı lması lâzımdır. 
Toplu sözlesin.1. ^I'('^' ve lokavt, haklarının düzen
leyici kanun tasarılarının Meclîse getirilmesini 
temenni ediyoruz, 

Düküme! in İşçi Sigortaları Kurumunu bir 
şikâyet konusu halinden çıkarmasını, lüks ve 
faiila 'ive kaçmadan işçinin sağlığını ve sosyal 
ihtiyaçlarını temin, eder bir hale getirmesi to-

I menniye şayandır . 
i 
I P rogramda bilhassa ta r ım işçilerinin hak-
| hırını koruyucu tedbirler üzerinde çalışmaların 

hızlan brılaeağına. işaret edilmesini büvük bir 
dâvaya el konulması bakımından çok önemli bul
maklayız. 

Tarih bo.vunca. en çok ihmal edilen tarım iş-
çiler'nbı. derilerine, sosyal ihtiyaçlarına ve 
em vderiııe bir düzen verilmesi ve bunların ge
liş'güzel istismar edilen bir salıa olmaktan kur
tarılması zamanı çoktan gelmiştir. Orta - Atıa-
dobfdan askın halinde Batı ve (füney illerimize 
çalışmak üzere giden köylülerimizin eok ağır 
şaı t lar , mahrumiyetler ve tehlikelerle naşbaşa 
bırakıldıkları bir gerçektir. Bunlar ın iş ve 
emk le r in in "verimli ve normal şar t lar içinde 
iş'emaaini sağlayıcı tedbirlere şiddetle ihtiyaç. 
vardı '. 

Sağlık: hizni"! lerinin bü tün y u r t köşelerine 
ulaştırılacak şekilde genişletilmesi yolunda prog
ramda, yw alan hususlar memnuniyetimize mucip 
o'muştur. Köylerimizin sağlık bakımından ne ka
dar g'iç bir durumda oldukları en kısa bir zaman
da, kövleri programı içine alan bir sağlık faali
yetinin geniş ölçüde gerçekleştirilmesi lüzumlu 

ı ve zaruridir . Bugüne kadar bu bakımdan en çok 
j ihmal d i l e n ve iabialla, haşhaşa bırakılan vatan-
! duşlar küylülerimizdir. Tedavi hekimliği yanında 
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koruyucu hekimliğin köylere kadar ulast ııslması 
konusunda önemle durulmalıdır . Sağlık hizmetle
r inin sosyalleştirilmesi konusunda. Hükümetin 
gösterdiği hassasiyet yerinde ve isabetlidir. L'rog-
i'amda, Millî Eği t imin sadece gençlerimizi yefiş-
I irmenin ve halkımızı aydınlatmanın bir vasıtası 
değil, aynı zamanda memleketimizin sosyal ve 
ekonomik gelişmesini gerçekleştirecek ve hızlan
dıracak bir yat ının olarak telâkki edildiği açık
lanmıştır. 

tik ve ortaokullarda, tatbik edilmekle olan eği
tim sistemlerinin birbirini tamamlayıcı ve olgun-
hiştırıcı mahiyette olması lâzımdır. İlkokuldan 
ortaokula intikal eden gençlerimizin eğitim siste
mindeki farklardan dolayı geçirdikleri sarsıntı 
hepimizce malûmdur. Halk eğitimini' gsnlş ölçüde 
devam edilmesi bilhassa köylerde buna daha, çok 
yer verilmesi isabetli olacaktır. İ l e r kademe öğre
tim müesseselerimizin yüksek vasıf ve kalitede öğ
retmen ihtiyacının giderilmesi yolunda: esaslı ted
birler şimdiye kadar ihmal edilmiştir. Bu hususa 
programda önemle yer verilmiş olması şayanı şük
randır . Gençliğin moral eğitimine programda te
mas edilmemiştir. Çanakkale Abidesinin açılış tö
reni münasebetiyle cereyan eden Kadeş vapuru 
faciası meydandadır . Buna benzer örnekler gözle
rimizin önündedir . Bu dâvanın hangi voliarla çö

züleceğine işaret edilmemişti Bil iıassa 
ret menlerinin çok yüksek vasıflarda ve meziyet
lerde olmasına dikkat edilmelidir. Bu milletin 
kaderini elinde tu tan lar ın lâyık oldukları yaşama 
ve geçinme imkânlariyle birlikte huzur ve emni
yet içinde çalışmalarını temin edici vasıtalara yvv 
verilmesi gerektir. Köylerde geniş bölgeleri sap-
sayacak şekilde; sanat okullariyle zirai ve prat ik 
bilgileri verecek ve geliştirecek ziraat nmslck okul
lar ının açılması uygun olacaktır. Eğitim politi
kamızda memleketimizin çok geri kalmış köyleriy
le şehirleri arasındaki farkları or tadan kaldıra
cak tedbirler ve müesseselere ver verilmesini dik
kate almak lâzımdır. 

Birinci Koalisyon Hükümeti programında 
radyonun tarafsızlığına dikkat edileceği ve. bunu 
bütün bir milletin yayın organı olacak şekilde ça
lıştırılacağı vadedilmişt ir. Bu programda da 
«aadyo taraflı propaganda vasıtası değildir.s di
ye ifadesini bulan isteğimizin gerçek tatbikatını 
beklemekteyiz. Halbuki yedi aylık tatbikat zaman 
zaman bu isteği hedefinden uzaklaştırıcı mahiyet
te tecelli etmiştir. Nitekim bu konu Millet Mecli

sinde bir sözlü soru konusu da olmuştur. lRady;> 
haberlerinde ikt idar par t i hareketleri kadar mu
halefet partilerinin, memleket hizmetinde hareket 
ve faaliyetlerine tarafsızca yer verilmelidir. İkin
ci Koalisyon Hükümet in in bu konuda daha dik
katli ve hassas olmasını temenni etmekteyiz. Hür 
riyet içinde kalkınma, politikası ferdî mülkiyete 
ve hususi teşebbüse ön plânda yer vermek zorun
dadır. İkt isadi faaliyetleri devletleştirmede fazlı 
ileri giden bir rejimin insan haklarını ve feri 
hürriyetlerini tahdide mecbur kalmaması müm
kün değildir. Bu itibarla Türk ekonomisinin fer
dî mülkiyet ve hususi teşebbüsü temel olarak be
nimsemesi. hürriyetlerin nıııhal'azası hakımındnn 
.la lüzumludur. Kalkınmamız için muhtaç bulun
duğumuz yıllık ya t ı r ımlardan mümkün mertebe 
büyük bir kısmını hususi teşebbüs ta raf ından ya
pılabilmesi için Devletin birçok sahalarda tesirli 
tedbirler alması ieabeder. Bu tedbirlerin başında 
uzun vadeli emniyet ve itimat telkini gelir. Kredi 
kolaylıkları, çeşitli vergi muaflıkları başlıca bu 
gayeye hizmet edecek şekilde ayar lanmak ieab
eder. 

Muhterem arkadaşlar : 
Türkiye 'nin refahı her şeyden evvel sanayileş

mesine bağlıdır. Başkalarına pazar vazifesi gören 
bir ziraat memleketi olmaktan süratle kur tulma
lıyız. Bununla beraber sanayi kalkınmamızın te
meli zirai sahadaki kalkınma olmalıdır. İktisadi 
kalkınmamızın muvaffakiyeti, diğer bir takım 
ş 'üt lar ıu da yerine getirilmesini zaruri kılar. Bu 
şart lar ın başında emek sahiplerinin lun at şartla
rının ıslahı gelir. <Çalışanların insanca, bir hasvü: 
"örmesi imkânları sağlanmadıkça istenilen randı
manın alınması mümkün olamaz. İstismar edildi
ğin:' inanan ve yar ın ından endişeli bulunan bir 
i usanın işine şevkle sarılması beklenemez. Emek 
ve sermaye arasında âdil münasebetler kurulma
dıkça içtimai sulh ve sükûn da sağlanamaz. 

herdi, işsizlik', açlık ve sefalet korkusundan 
kurtarmak, zayıfları korumak ve saadetlerini in
şada. onlara, yardımcı olmak Devletin başlıca vazi
fesi olmalıdır. Zamanımızda Devletin sosyal ada
let ve sosyal güvenlik tedbirleriyle bu vazifeyi 
yüklenmesi, müfrit solcu cereyanlara, karşı en mü-
'S'iir bir mücadele ve müdafaa vasıtası telâkki 
edilmektedir. Bü tün bu tedbirlerin hedefi berke-
,i, insanca yaşamayı şar t lar ına kavuşturmak, iş
sizlik ve sefalet korkusunu or tadan kaldırmak
tır. Bu cemiyete hakiki sulh ve sükûn, ancak bu 
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yoldan temin olunabilir, Millî Devletin aynı za
manda sosyal olma vasfı, bu görüş ve zaruret in 
mahsulüdür . 

Dünya milletleri arasında kimsesiz bir toplu
luk gibi geri bırakılan, malını, canını, bü tün var
lığını vatan uğ runda harcamaktan çekinmeyen, 
buna rağmen senelerin baskısı ve ağır şartları 
al t ında ihmal edilen, kendi dert leri ve ıstırapla-
riyle başbaşa bırakılan aziz ve büyük milletimizi 
yeni bir hayal sükûtuna, uğratmıyacağıınızı ümid-
etmekteyiz. 

Yedi aylık tatbikat bizi gerçeklere eğilmeye 
fırsat ve imkan verememiş ve birinci Hükümet 
programında yer alan ihtiyaçlar ve meselelerin en 
önemlileri askıda bırakılmış ve tahakkuk ettirile
memiştir. 

l îu p rogramda da temas edilen ve hayat i 
önemi taş ıyan temel memleket meselelerini her 
tür lü çekişmeden ve par t izan zihniyetlerden 
uzak b i r davranış la ele alınmasını temenni edi
yoruz. 

Piyasa du rgundur , özel sermaye iş hayatın
dan uzaklaşmış ve hat tâ banka la rdan (-ekiliniş
tir. Memleket te geniş ölçüde işsizlik vardır . 
Geçimini buraya bağl ıyan büyük küt leler çok 
zor ve ağır ş a r t l a r a l t ındadır . Birinci Hükü
met bu davayı çözememiş ve işsizliği önleyici 

. tedbirleri alamamışt ır . Memleketin birçok yer
ler inde bilhassa Or ta - A n a d o l u ' d a kurakl ık , 
geçimini t op rağa bağlayan köylümüzü tehdi t 
e tmektedir . Hu sene tohumunu dahi a lamıyacak 
durumda binlerce çiftçi vardır . Yeni Hüküme
tin bilhassa bu meselelere ön p lânda yer ver
mesini,. şimdiden tedbir ler almasını zaruri gör
mekteyiz. 

Görüşlerimiz ne olursa olsun, nazik şa r t l a r 
içinde vazifeye başlayan Hükümet in muvaffak 
olmasını b ü t ü n samimiyetimizle temenni etmek
teyiz. Hüküme t in müspet icraat ına bütün gücü
müzle yardımcı olmak ka ra r ında ve azminde-
üz. Sabırsızlıkla müspet ve verimli ta tbikat ını 
beklediğimiz H ü k ü m e t programlımı 'büyük 
milletimize hayırl ı olmasını diler, Yüksek He
yetinizi hürmet le selâmlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir, 
M E H M E T A L ! D E M İ R (Tuncel i ; — Muh

terem Başkan, muhterem Senato üyeleri, sayın 
Hükümet Başkanı ve sayın H ü k ü m e t erkânı , 

Memleketimizde İnkı lâp Hükümet inden son-
:-Cı ilk defa uygu lanan yeni bir seçim sistemi-
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nin neticesi o larak iki p a r t i a ras ında k u r a l an 
Hükümet in p rog ramında yer alan hususlar ın 
t a tb ika t ına geçilmeden çözülmesini üzüntü ile 
ifade etmek isterim. 

Ortaklığın kısa zamanda bozulmasında, Hü
kümetin verimsiz çalışmasında par t i l e r değil, 
millet, memleket /.arar görmüştür . 

Muhterem arkadaş lar , 
Bu seçim sistemini uygulayan memleketler

de iıer an Hüküme t buhranı beklenildiği gibi. 
buhran m İÜ - 00 g'ûa ve daha fazla devam et 
t iği görülmüştür . F a k a t bizim gibi her yönden 
hamleler yapmak mecburiyet inde olan mende -
'ketlerde hükümetler in ömürler inin kısa olması 
Hükümet buhranının sık sık t eke r rü r etmesi. 
uzaması, memleketin vaiandasın hayrına, olmı-
yaeağı kanaa t indeyim. (Bravo) 20 - 25 günlük 
H ü k ü m e t buhran unu esasen durgun olan ikti
sadi baya t ımıza indirdiği darbenin millî geli
rimiz üzerindeki etkisi de az olmamıştır . 

Muhalefet ve ik t ida r partisi mensupları ola
rak t ü r l ü par t izan düşünce ve hareket lerden 
uzak, millet, memleket hizmetinde bu lunmak 
vatanın ve vatandaşın hayrına olacağına kaa-
niim. 

Karma H ü k ü m e t t e vazife alan part i lerin, 
program ve tüzükler inde az ve çok fedakârlık 
y a p a r a k hazır ladıklar ı Hükümet programında 
tam bir mutakaba ta varmalar ını hayırlı ve ba
şarılı bir netice telâkki ediyorum, i'Bravo» 

Arkadaş lar , Hükümet in programda demok
ra t ik rejimi tehlikeye düşürecek, Anayasa ha 
kimiyetİni zedeleyecek, mahiyet teki 'hiçbir teh
likeye müsamaha, etmiyeceğiz şeklindeki beyan
larını genç demokrasimizin bekası için esaslı bir 
teminat kabul e tmekte , Senatonun nâçiz bir uz 
vı.ı olarak bu hareketi şükranla anmaktay ım. 

Karma. Hükümet in , vatandaşlar , ve siyasi 
par t i le r aras ındaki her tür lü iyi münasebetleri 
kurnıa vadini müspet, yapıcı, yaşatıcı görmek 
hepimiz için büyük bir bahtiyarl ık olacaktır . 
(Bravo) 

Bilhassa ikt isadi bir kırizin sonucu olarak 
özel teşebbüsü geçirdiği buhrandan k u r t a r 
mak, huzur ve emniyet içerisinde yat ı r ımlar ın 
art ı r ı lması , özel teşebbüsü engell iydi İıer türlü 
mânilerden uzak tu tmak, Devlet Sektörü ile. 
yan yana ve ahenkli olarak eşitlik şar t lar ı için
de çal ışmalarının temininin H ü k ü m e t progra-
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I kılacak tedbirlerin alınmasına zaruret olduğu-
I na inanmakta denilmektedir. 

Maarif ordusunun naçiz bir uzvu olarak 
I programa böyle bir paragrafın yerleştirilme-
J sini görmekten duyduğum sevinç sonsuzdur. 

(Bravo) 
Zira hizmet ve demlide edilen vazifeye göre 

bugüne kadar en az alâka gören meslek ve mes
lek mensupları, üzülerek ifade edeyim ki, öğret
menler olmuştur. 

Af buyurunuz, mahkeme kapısında yalnız bir 
ismi çağırmakla görevli kimselere tazminat veril
mesi düşünülürken (ona verilmesi de bir haktır.) 
Hazarda ve seferde memleket mukadderatında 
büyük rol oynıvan, inkılâplarımızın- koruyucusu, 
bekçisi, gençliğin ve hepimizin yetiştiricisi maarif 
ordusuna hiçbir hak tanınmamıştır. Hakkı dahi 
verilmemiş, bilâkis verilen haklardan bâzıları da 
zamanla elinden alınmıştır, temennim, Hüküme
tin 100 bine yaklaşan maarif ordusu mensupları
nın haklı dâvalarının üzerine eğilmeleridir. Her 
gün basında yer alan bu zümrenin feryatlarına 
da kulak vermelidirler. 
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aımda yer alması, Türk ekonomisinin gelişme
sinde büyük rolü olduğuna inananlardanım. 
Ulaştırma, Bayındırlık, Sağlık, Millî Eğitim, 
tmar ve îskân bunlar ve bunlara mümasil diğer 
bakanlıkların hizmetlerinden mahrum kalan, 
hiçbir devirde hakiki nasibini alamıyan az ge
lişmiş coğrafi bölgelerde yaşayanların, orta çağ 
hayat şartlarının ortadan kaldırılmasını, yalnız 
Hükümet programında, yer almasını uzun vade
li olmasını değil en kısa zamanda tatbikata kon
masını arzu etmekteyiz. Asırlardan beri maarif 
nimetlerinden mahrum bırakılan bölgelerde yaşa
yan 'vatandaşların resmî dilimiz ulan Türkçeyi 
konuşmaktan mahrum oldukları, resmî makam
larda tercümanlar vasıtasiyde meramlarını ifa
de ettikleri bir an için düşünülürse maarif se
ferberliğine ha ııgi bölgelerden başlanılması 
kendiliğinden meydana çıkacaktır, (Bravo > 

T - 8 ay motorlu vasıtadan, bir bardak men
ini suyundan, dikili bir ağaçtan mahrum bölge
lere Hükümetimizin artık yardım elini uzatması 
/amanı çoktan gelip geçmiştir. 

Arkadaşlar : Programda yer verilen, ve ve-
rilmiyen bilûmum meselelerin müspet olarak 
halli, başarıya ulaşması ancak lüzumlu eleman
ların yetiştirilmesi ile nü'un'kün olacağından 
programda millî eğitime verilen önemi yerinde 
bulmaktayım, ha kat programda yw alan hu
susların her yıl millî eğitim bütçesine konan 
tahsisatla mümkün olnııyacağma şahsan kaani 
bulunmaktayım. 

Millî eğitini dâvamızın ve sanayideki kal
kınmamızın bel kemiğini teşkil eden meslekî 
teknik öğretime verilen (»nemi yerinde, fa'kat 
az bulmaktayım. Bu müesseselerin 'bugünün 
şartlarına göre eleman, avadanlık, ına'kina ile 
takviye edilmesi istenilen tahsisat verilmesinde 
hasis davranılmaması. 'hissî meselelerle teşkila
tının baltalanılmaması, daha. geniş kadrolarla, 
ve salâhiyetlerle çalışılmasının sağlanması, Sa
yın Hükümet Başkanımızın -geçmiş tarihlerde 
bu müesseselere uzattığı elini, gösterdiği alâka
yı bir kere daha uzatmasını ve ıröst ermesini ar
zulamaktayız. ingiltere'de ve yabancı memle
ketlerde olduğu gibi bu müesseseleri; lâyık ol
duğu değerini bulmalıdır. (Alkışlar1» 

Muhterem arkadaşlar : 
Programa da öğretmenlik meslekini, cazip 

Muhterem arkadaşlar; 
Bakanlıklar, İktisadi Devlet Teşekkülleri ara 

smda da farklı bir ücret ödenmesinden dolavı bir 
göç manzarası arz eden, dolayısiyle müesseselerin 
çalışmalının felce uğratan memur kaymalarını 
önlivecpk, aralarındaki huzursuzluğu, husumeti, 
adaletsizliği giderecek Personel Kanununun dil 
programda yer almasını memnuniyetle karşılar 
ken, personel kanunu çıkarılıncaya kadar bir ilâ 
20 yıldan beri aynı kadrolarda, kadrosuzluk yü
zünden bekliyen 9 850 memurun durumlarının ne 
olacağının programda yer almamasını üzüntü ile 
karşılamaktayım. (Alkışlar ve bravo' 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Oecni'şte en cok şikâyet konusu olan ve yedi 

avlık Koalisvon Hükümeti zamanında Meclis kür
süsünde şikâyet konusu teşkil eden, radyolarımı
zın iç siyaset yönünden tarafsız olarak çalışması
nın teminata bağlanmasını »örmek, partili, par
tisiz, bütün vatandaşların Hükümete olan güven 
ve bağlılığı artacağına kaaniim. (Alkışlar, bravo) 

İktidar partisi mensuplarına tanınan haklar 
kadar muhalefet partisi mensuplarına da aynı 
hakların tanınmasını, tarafsızlığın yalnız progra
ma konan kelimenin ve cümlenin mânasında bı
rakılmamasını görmek yalnız şahsınım değil, bü-



C. Senatosu B ; 
itün vatandaşların arzusunun da olduğunu bilmek 
lâzımdır. (Bravo) 

Muhterem arkadaşlar; 
Basın ve mensuplarının şikâyet konusu olan 

problemlerinin üzeninde durulması, haklarının ve 
haklı isteklerinin teminatlara bağlanması, Ana
dolu basın mensuplarının feryatlarına artık ku
lak verilmesi, dâvalarının üzerine eğilme zaman: 
»•ol m iştir. (Bravo) 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi ve sosyal bakımdan millî ekonomimi

zin temeli olan, memleketimizin ana gıda ve ih
raç; maddelerini bünyesinde toplıyan tarıma, 
programda verilen değeri yerinde görmekteyim. 
Yalnız malî mevzuatın yersiz müdahaleleri, ve 
maddi imkânsızlıklar yüzünden yeteri kadar oo
siti i haşerat ve hastalıklarla müeadele yapılmadı
ğından yılda asgari iki ilâ iki buouk milyar lira 
değerinde yok olup giden mahsullerimizin heba 
edilmemesi arzumuzdur. 

Ormanlık bölgelerde yaşıyan vatandaşlarımı
zın, geçimini ıslah etmek ve bu bölgelerde ziraat 
yapan vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını zedc-
livon kanunlarımızın mevcudolduğunu, bunların 
ıslah edilmesine zaruret bulunduğunu Hükümeti
mizin nazarı dikkatlerine arz etmek isterim. 

B;lhassa kövlü vatandaşlarımızın ölü iş mev
simlerinde 7 - 8 milyar lira delerinde âtıl kalan 
iş gücünün değerlendirilmeni Hükümetimizin en 
önde gelen bir problemi olmalıdır. (Bravo) 

Memleketimize döviz getiren unsurlar arasın
da ver alan, 80 milyar lira değerinde olduğu tah
min edilen, yeraltı servetlerimizi kıvmetlendir
mek ioin, müteşebbisleri köstekliven, iktisadi ge
lişmemizin zararlarına çalışan, bir imzanın ek
sikliği, ruhsat bedellerinin zamanında yatırılma
ması gibi çok basit formaliteler yüzünden dosya
ların kenara atılmasını doğru bulmuvorum. Müs
pet hizmetlerine şahidi olduğum Muhterem Ba
kanımızdan bu aksaklıkların kısa zamanda gide
riliri esini beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Programın son paragraflarını ihtiva eden re

jimimizin, istikbalimizin, varlığımızın ve bütün
lüğümüzün idamesini koruyan, teminat altına 
alan Türk Silâhlı Kuvvetlerine verilen ve veril
mesi arzu edilen önemi ve hakları şükranla kar
şılamaktayım. 
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I Burada konuşmama son verirken, İkinci Koa-
I lisyonıın memlekete huzur, refah getirmesini, 

uzun ömürlü olmasını candan diler, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Sayın Başbakan, Hükümetin değerli üyeleri, 
I sayın senatörler hepinizi arkadaşlarım namına 

saygı ile selâmlarım. 
I Ben programda ve Hükümet icraatında önem

li telâkki ettiğimiz bâzı hususlar üzerindeki gö-
I nişlerimizi sunacak, programa hâkim olan temel 
I politik espri ve ilkelere değinerek, bâzı mütefer

rik hususları arz ve özellikle dış politikamız üze-
I rinde durarak görüşlerimizi sunacağım : 
I Yaşadığımız olağanüstü dönemin, gerçek 

mahiyetini gereği gibi kavraua'inamasından do
ğan uzun siyasi çekişmeleri esnasında sağlam 

I bir parlâmento desteğinden yoksun bulunuşu 
I hissini ve vakıaları içinde ümit kırıcı bir tu

tumu hiç öncelik alanuyacak nitelikteki mese-
I İçlerle zaman israfı ve kötümserlik yaratacak 
I istidat da ki türlü belirtilerle, Karma Hükümet 
I işleyişinin belki de en garip örneklerinden biri

ni siyasi tarihimize hedîve ettikten sonra, şim
di bir do en iyi örneğini verebilmemizi yürek-

j ten temenni ederek görüşlerimizi sunacağız. 

I Gerçeklen, son 8 ay, tecrübe kazanma ve 
I ders alına dışında öğünülecek tarafı pek de bu-
I luııanuyaoak şekilde geçmiş ve özellikle siya

si tarihimizin on kritik bir döneminde ve yılın 
topluma hayat vermesi beklenen ayları esna
sında, içerde; ve dışardaki kayıplarımızın de-

I rin sarsıntılarının yarattığı üzüntüleri gide
rerek, büyük sorumluluğumuzun, gereğini ifa 

I edecek, bir davranışı ortaklaşa benimseyeceği
mizi. ünıidetmek isteriz. 

I Geçen süre içinde Devlet otoritesinin duçar 
j olduğu ve tarihimizde pek de örneği bulunmı-
I yan zaıfıuı gidererek Cumhuriyete onun ku-
I ruı ı ve ilkelerim; tanı bir saygının en kısa za-
I manda fert ve toplumumuzun bütün davranış

larını. hâkim kılınmasında İkinci Karma Hükü-
I metin, her türlü çabayı harcı varak üstün bir 
J başarı kazanmasını temenni ederiz. 

Rejim aleytarı akım ve hareketler karşısın
da Birinci Karma Hükümete hâkim olan davra
nışı Yeni Karma Hükümete de sirayet etmeme-

I si temennisiyle, birkaç önemli nokta üzerinde 
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durmayı yasama görevimizin tabiî bir gereği 
addetmekteyiz. Birinci olarak aşırı solcu ha
reket ve yayınlara dikkati çekmek isteriz. 

Bugün memleketimizde Humanitee, le Com-
bat ve Daily Warker gibi tanınmış organları 
dahi geriye bırakacak derecede maıksist yayın
lar ve tahriklere karşı, olumlu hiçbir tepki 
gösteremiyerek toplumumuzun kaderine yönel
tilen tahripkarlıklarm işlediği, cürümlere, Hü
kümetin bundan sonra da bigâne kalmıya cağını 
ümldetmek isteriz. 

Her türlü yüksek kavramların ve temel il
kelerin arkasına sığınarak, millî varlığımıza 
yöneltilen bu tip yayınlara karşı mücadele el
birliği ile Hükümeti desteklemek hepimizin baş
lıca ödevlet imizdendir. Atatürk'ü dahi kal
kan yaparak toplumumuzun mânevi yapısını 
tahribeyleten bu tip aşırıcılara karşı kesin 
tutumumuzu artık belli etmeliyiz. Kendilerine 
ilerici adı takıp körpe dimağlara ve memleketçi 
kalblere, zehir akıtmak istiyen bu en korkunç 
mürtecilere meydanı boş bırakamayız. (Alkış
lar) 

İkincisi, kendilerini sağcı ve memleketçi 
göstererek, memleketimizde artık çok eskimiş 
ve aşınmış metotlarla bu tip duyguların sömü
rülmesi suretiyle her türlü ilerici hamleleri kös-
tekliyen, gerici akımlarda meydanı boş bulmuş 
görünmektedirler. (Geçirdiğimiz buhranların 
başlıca sebepleri arasında bulunan bu tip dav
ranışlara. ve ne istediği belirsiz sömürücü ya
yınlara bugün dahi tanık olmak çok üzücü ol
maktadır. Bunlar karşısında bulunduklarını 
iddia ettikleri, komünist propogandalarıua bö
lücü ayırıcı ve yıkıcı faaliyetleriyle en iyi ge
rekçelerini vererek onların etkilerinin de art
masına hizmet etmektedirler. Anayasamızca 
yasak olmasına ve T. ("eza Kanununda, ağır 
cezaları bulunmasına rağmen, aşırı sol ve aşı
rı sağı savunarak, toplumda bir anarşi yarat
mak istiyen maksatlılara karşı, Hükümetimi
zin bugüne kadarki tutumunu hayret ve üzün
tü ile izlediğimizi itiraf etmeliyiz. 

Türkiye'de ihtilâlci sosyalizmin açıktan sa
vunulduğu yegâne devir Birinci Karma Hü
kümetin iktidarda bulunduğu süreye Tasla
maktadır. Bu gibi akımlara karşı Anayasamı
zın getirdiği sosyal Devlet ilkesini gerçekleş
tirmek ve Atatürk milliyetçiliği birleştirici 

umdesine tam bir sadakat, yegâne çaredir. 
Başta T. B. M. M. ve Hükümet olmak üzere 
bütün yetkililer ve gerçek aydınların yeter de
recede uyarılmış bulunduğu ve gereken tep
kiyi göstereceği inancı en büyük tesellimiz-
dir. Bir ihtilâl sonrasının olağanüstü şartları 
içinde yaşadığımız intikâl devresinin güçlük
lerini Birinci Karma Hükümetten daha iyi kav
ramasını ümidettiğimİz ve bu alandaki başa
rılı ortaklığın fikir ortamını hazırlamak maksa-
dıyle imzalanarak millet karşısında kesin bir 
taahhütle çıkmasını arzu etmemize rağmen tatn 
bir görüş birliğine varamadığımızı üzüntü ile 
belirtmeye mecbur olduğumuz koalisyon pro
tokolünden ilham alan Hükümet programının 
politik: esprisi ve dayandığı temel ilkeler hak
kındaki görüşlerimizi kısaca belirtmek isteriz. 
Atatürkçülüğü ve Anayasamızın hukuki ve 
siyasi temelini teşkil ederek onun genel espri
sine kaynak olan 27 Mayıs Devrimini ve bu
nun gerektirdiği sosyal Devlet kavramı 
içinde, toplumumuzun muhtaeolduğu köklü 
reform ve reorganizasyonları gerçekleştirme 
arzusunu benimsiyen Hükümet programının si
yasi veçhesini memnunlukla karşılamaktayız. 
Bu hususu açıkça belirterek ortak bir taahhüdü 
ifade eden koalisyon protokolünü de bir siya
si teminat saymaktayız. 

Bu arada, 27 Mayıs amacına ulaşamadığı 
sloganı arkasına sığınarak, özel amaçlı pro-
pogandalara da gerekli kısmi cevabın ortakla
şa. yerilmiş olduğuna tanık olmaktayız. 

Bu sloganın hiçbir gerçeğe uymadan ancak 
ö el maksatlara gerekçe imal etme çabası ile ya
tırıldığını en açık bir ifade ile belirtmekte fay
da olduğu inancındayız. (Alkışlar) 

(îerçektcıı 27 Mayıs amacına ulaşamadı diyen
lere onların ve bir bir kül halinde- toplumumuzun 
bu amacı 27 Mayıstan önce ini, sonra mı t esin t 
etmesi gerektiğini sormak isteriz. Eğer hasta ol-
mıyan her mantığın ve yakın geçmişi hatırlıyan 
herkesin de kabul edebileceği gibi, böyle bir 
amacın harekâttan önce tesbitine inanıyorlarsa, 
ihtilâl idaresi devrinde bu amaca tamamen ula
şıldığını hiç tereddüt etmeden kabul etmeleri ge
rekir. Yok eğer bu amacı kendileri ve toplumun 
1961 veya 1962 de tesbit ettiğini kabul ediyorlar
sa, bu illiyet ilkesinden tam bir habersizliği ifa
de eder. 
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Gerçekten 27 Mayısa kadar devam eden mü

cadelelere kaynaklık eden bütün fikir ve arzula
rın ulaşmayı hayal ettikleri siyasi ve hukuki tab
lo tamamen işlenmiş bulunmaktadır. Hattâ o 
devrin mücadelesinde ön safı işgal edenler için 
böyle bir tablodan söz açıldığı zaman gerçekleş
mesi imkânsız «Ütopya» dan bahsedildiğini söz 
birliği halinde ifade ediyorlardı. İhtilâl idaresi 
birinci safha olarak plânladığı bu amacı, yanı 
hukuk devleti düzenini bütün gerekleri ile ta-
mamlıyan siyasi hedeflerine ulaşmakla yetinmedi, 

İkinci safha olarak, sosyal ve ekonomik he
defler olarak toplumumuzun mıılıtacolduğu bir
çok köklü ekonomik ve sosyal reformlara da gi
rişmişti. Bu suretle, sosyal ve politik gelişme
nin tabiî seyri içinde toplumsal mantığın daha 
kolaylıkla benimsiyeeeği ikinci safhanın amaçla
rı milletin yüksek takdirlerine sunuldu. 27 Ma
yıs fikir dinamizminin kütleye benimsettiği bu 
amaçlara ulaşma bugünkü çabalarımızın esasını 
teşkil eder. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Grup adına 

konuşuyorum. 

BAŞKAN — Müsaadenizle arkadaşların re
yine arz edeyim. Efendim, arkadaşımızın alâka 
çekici konulmasına verdiğiniz İÜ dakikalık kara
rın dışında devam etmesi hususunu tasvibinize 
arz edeceğim. Kabul edenler... Etıniyenler... K;ı-
bul edilmiştir. Devam buyurun. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Böylece 
toplumsal gelişme ve tepkilere uygun olarak yem 
hedeflerin kütleye arzı ve onlara ulaşma vetiresi 
beşerî toplumun hayat seyrinin en belirli nitelik 
lerindendir. 

Eğer 27 Mayıs ikinci safha hedefleri olarak 
topluma sunduğu hususların henüz gerçekleşme
diği iddia ediliyorsa bu doğrudur. Zira bu alan
da, devam edecek gelişmede son hedefe ulaşma 
sadece ütopik bir arzudur. İhtilâl devresinde 
kütleye sunulan bu amaçların gerektirdiği reform
ların bir kısmına hemen başlanmış, bir kısmı
nın hazırlıkları tamamlanmış. diğerlerinin de 
hazırlıklarına girişilmiş ve hepsinin fikriyatı 
topluma mal edilmeye çalışılarak bunları Anaya
sa teminatına bağladıktan sonra çok uzun süre
cek mahiyette olan bu hamlelere ilk safhanın ge
tirdiği demokratik düzen içinde devam edileceği 
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inancı beslenmekteydi. Birçok iktidar devresini 
kapsıyacak kadar çok zaman istiyecek bu reform
ları İkinci Karma Hükümetin de gerçekleştir
meyi taahhüde!iniş bulunması programın en 
ümit verici veçhesini teşkil etmektedir ve bu ta
ahhüde sadık kalmak güçlüklerimizin gerçekçi 
çarelerini teşkil eder. İkinci Cumhuriyetin top
lumsal bünyesine 27 Mayısın vermeyi amaç güt
tüğü düzeni gerçekleştirecek olan bu köklü ham
lelerin el birliği ile destekleneceği inancını T, B 
M. M. üyeleri olarak paylaştığımız kanısındayız. 

Bâzı münferit konular hakkındaki görüşle
rimiz. 

1. Siyasi af konusu: Şimdiye kadarkî, si
yasi huzursuzluğun başlıca sebebi toplumumu
zu devamlı surette rahatsız eelegelen bu konu
nun Hükümet programında yer almamasını te
menni ederdik. Esasen bir af konusunun Hü
kümet programına dâhil edilmiş bulunmasını 
garip karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

2. 105 sayılı Kanun: Bu kanun millî ira
denin tecellisini tam anlamı ile sağlamaktır, 
Demokratik rejimin nimetlerinden ferdin fay
dalanmasına, diğer bir ferdin engel olmasını 
önlemek amacını gütmekteydi. Âmme vicdanı
nı rahatsız edegelen bu toplumsal hastalığın 
tedavisini sağlamak istiyen böyle bir kanun 
kaldırılmadan önce hastalığın tedavisinde en 
iyi çarelerden olan Toprak Reformu Kanunu 
çıkarılmış olmasını temenni ederiz. Ancak böy
le bir tedbir alındığı ve 105 sayılı Kanunun 
gerekçesini doğuran âmiller ortadan kaldırıl 
dığı takdirde böyle bîr tasarrufun doğru ola
bileceğini belirtmek isteriz, 

3. >Servet beyannamesi; Servet beyanna
mesi kaldırılacaktır, kaldırılmıyacaktır tartış
malarının cesaret verdiği kimseler parlâmento 
yu ve Hükümeti büyük bir tazyik altında bu
lundurmuştur. Bu tazyikin etkilerinden Hükü
met programının da kurtulamadığına üzüntü 
ile tanık olmaktayız. Hükümetin belirtîği gibi 
yenileri ile değiştirmeyi düşündüğü tasarrufa 
gitmeden önce uzun süreli vergi kaçakçılığına 
fırsat verecek şekilde yanlış servet beyanları
na imkân vermiyeeek ve bunun için kuvvetli 
müeyyidelerin ihtiva edecek tedbirlere girişil
mesini temenni ederiz. Aksi halde zararları bü
yük bir teşebbüsü, girişilmiş olduğu hususun-
deki görüşümüzü belirtmek isteriz. 
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4. Ordu Yardımlaşma Kurulu: 202 sayılı 

Kanunla kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu
nun bir yıllık faaliyeti çok verimli olmuş ve 
ordu personeli için güven veren bir sosyal hiz
met ifa etmektedir. Böyle bir kanunla bütün 
Devlet memurların] içine alacak şekilde genel 
bir yardımlaşma kurumunun kurulmasını sos
yal Devlet kavramının da tabiî bir gereği say
maktayız, memurların istikbali için büyük bir 
maddî imkân hazırlıyaeağı gibi memuriyet ha
yatı süresince de güvenli bir yardımlaşma 
fonksiyonunu ifaya imkân verecek olan böyle 
bir kanunun önümüzdeki bütçe yılı içinde yü
rürlüğe girmesinin sağlanmasını Hüküm e] ten 
beklemekteyiz. 

Fertlerinin vicdanlarından doğan ve uzun 
yılların besliyerek kuvvetlendirdiği imanla, 
mücadeleye atılıp bir doğum sancısı içinde bu
lunan milletlerin ümitlerini hiç de arzulamadı
ğımız yönlere çevirmemeleri için, biz Devlet 
olarak, elimizden geleni yapmakla yetinenleyiz. 
Gerekli gördüğümüz dostların nezdindc de ha
yırlı teşebbüslerde bulunmalıyız. Yanımızda 
bulunması tabiî olanları karşı tarafa iten faali
yetlere katılma günahı ve vebali büyük olup 
millî menfaatlerimize çok zarar verebilir, 

5. Kıbrıs konusunda, her an çıkması muh
temel anlaşmazlığı, bugünkü Türk ve Yunan 
hükümetlerinin anlayışlı davranışı önlemektedir. 
Bu konudaki acı tecrübelerden ders almalıyız. 

Senelerce, bir ölü sükûtu içinde olaylara 
seyirci kalan Hükümetimiz, kadere boyun eğe
rek, başkalarından atıfet beklerken, Yunanis
tan'ın da desteklediği Kıbrıs'taki mücadele son 
safhasına girdiği sırada ve mesele tamamen bir 
İngiliz - Yunan meselesi haline getirilip, «Türk
lerle ne ilgisi vardır,* dedirtinc-eye kadar hiç
bir olumlu harekete girişemiyen ve bundan son
ra da ne istediği bilinmez, her an fikir değiş
tirir ve Devletimizin haysiyeti ile asla bağda
şamaz tertiplere başvuran bir politikanın acı 
hatırasını unutamayız. 

Bizleri tanı tatmin etmemesine rağmen, 
memleketlerimiz arasmaki çok önem taşıyan 
dostluğun hatırı ve ada halkının huzura olan 
ihtiyacı yönünden bugünkü statünün bozulma
ması için uyanık ve yapıcı bir politika izleme
liyiz. Yunanistan'la aramızda çıkacak her ihti
lâf her iki taraf için de zararlıdır, 
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Bizleri ayıran değil, birleştiren bir anılar 

beşiği ve ortak jeopolitik kaderin şah dama
rını teşkil eden, Ege Denizini bugünkü dostlu
ğun sembolü saydığımız ve gerektiğini yaptı
ğımızı açıkça belirtmeliyiz. 

6. Hür dünya ile ideal ve kader ortaklı
ğımızın iki ana politik temelini teşkil eden 
NATO ve CENTO üzerinde önemle durmak 
gerekir. 

Bugün kazandıkları önem ve şümul ile, ilgi i 
milletlerin kaderleri üzerinde derin etkileri 
olabilecek ve halen şikâyet konusu olan bâzı 
zaıflardan bu ittifakları kurtarabilmek için, 
Türkiye'miz çok aktif bir rol oynamalıdır. Baş
kan Kennedy'nin de ifade ettiği gibi; b'z uh
demize düşeni yapıyoruz. Fakat, artık gün ışı
ğına çıkmış bulunan bâzı zaıf, güçlük ve fikir 
aykırılıklarında da bize düşen tesirli rolü ifa 
etmeliyiz. 

NATO Milletleri arasında, tam bir ahenk ve 
dolayısiyle birlik sağlıyacak şekilde, politik, 
ekonomik ve kültürel münasebetlerin çok daha 
geliştirilmesi hür dünyanın kaderi ile yakından 
ilgili bir konudur. Diğer taraftan, bugün poli
tik yönü ekonomik yönünden daha ağır basmak
ta olan, Ortak Pazar da, aynı yönde, çok ümitli 
bir teşebbüs olarak, sadece bugün ciüşiv ü'en 
faydalarından değil, daha uzak bir perspektif 
içinde ele alınmalıdır. 

Mensubolduğumuz ve dünya medeniyet be
şiği olan Avrupa camiası, tarihteki üstün mev
kiinden bugün çok şeyler kaybettiği gibi, bu 
gidişle geleceği de pek parlak görülmüyor. 

Kutuplaşan dünya politik kuvvet, zıtlaşması 
karşısında, tarihî ve jeopolitik önemine yaraşan 
şekilde, gerçek dengeyi kurmayı başaracak bir 
Avrupa, insanlığın geleceği için en güvenilir 
teminat olabilecek yegâne ümit kaynağı ve da
yanaktır. 

Bu alandaki başarı, Avrupa milletleri arasın
daki iş ve anlayış birliği ve en iyi çözüm şekli 
de, gerçek ve samimî bir Avrupa eatekras-
yonudur. 

NATO ve Ortak Pazar gibi teşebbüsler, ilgili 
milletleri bu ideale yükseltecek merdivenin basa
makları ve bu mekanizmaların işlemesinde hâ
kim olacak iş ve anlayış birliğini de, Avrupa 
entegrasyonunun moral temelini teşkil edecek, 
psikolojik ortamın yaratılması ümitlerine kuv-
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vet veren unsurlar olarak girdiğimiz için bu tip 
anlaşmalara gerekli önemin verilmesi gerektiği 
inancındayız, 

Jİenüz arzu edilen gelişmeyi gösterememiş 
olan OENTO alanında, Türkiye'nin rolü çok 
dalı. önemlidiı', 

Amerika ve İngiltere gibi, çok kuvvetli 
dost!n!v ve ittifak bağları İle bağlı bulunduğu
muz iki büyük Devletle İran ve Pakistan gibi, 
coğrafi elemanlardan başka, önemli hiçbir ay
rılığımı/ bulunmıyan, iki kardeş memleketle 
kurduğumuz, (İKNTÜ'uun çok daha fazla ge
lişmesi için gereken bütün, unsurlar mevcuttur. 

Bölge memleketleri arasında politik, eko
nomik ve kültürel münasebetler yanında, ulaş
tırma imkânlarını da artırarak «Bengal» den 
istanbul'a. g:dmek istiyen bir Pakistanlı, kendi 
memleketinde, yolculuk yapıyormuş gibi yola 
(Mkal)ilmelidii'. 

Trabzon'a ulaşan tarihî transit yolu ile 
iskenderun'a ulaşmak üzerce yapılmakta olan 
yol gibi, İran'dan Avrupaya giden en ucuz 
ve kisa yollar memleketimizden geçerken, dost
larımız çok daha uzun ve ve daha pahalı yol
lar üzerinden ulaştırma ihtiyaçlarını karşıla
maktadırlar. Punda Türkiye'nin payına da 
önem il kii- teşebbüs yetersizliği düşmektedir. 

İranlı dostlarımızın, müttefik Türkiye'den 
geçen yolların avantajlarından faydalanmala
rını. snğîıvaeak. mevzuat kolaylıkları ve her 
türlü teşebbiie yapılmalıdır. 

7. Dış politikamızın yönü, Batı ile kader 
bir-liğimiz ve bu alandaki önemli rolümüze 
bütün gücümüzle devam etmekte olduğumuz 
tam bir kesinlikle bilinmektedir, 

Bnnun bizi ekonomik gücümüzü çok aşan, 
bir külfete katlanmaya, zorladığı da, aynı 
dereced:» bilinmesi gerekir. NATO konferans
larında ve bizzat Başkan Kennedy'nin de açık
ça ıiade ettiği gibi ittifaklarımızın bütün ve
cibelerini .verine getirdiğimiz hususu söz bir
liği ile belirtilmektedir. 

Bu kadir bilir beyanlara teşekkürü bir borç 
bilmekle beraber, takatimizi tüketecek dere
cede, büyük güçlükler karşısında bulunduğumu
zu ve brmun bütün dostlarımız tarafından da 
•g'cregı gîbi anlaşılmasını temenni ederiz. 

NATO vo ÇENTO'nun, jeopolitik bakımdan 

tabiî olarak, çok ağır yükler yüklendiği, Tür
kiye'nin ekonomik gücünü iyi kavrıyan her 
insaf sahibinin endişe duymaması imkânsız
dı?. 

Gerçekten, 2 nci Dünya Savaşından beri 
500 000 ilâ 1 000 000 insanı müstahsil durum
dan alıp, müstehlik durumda silâh altında 
bcsliyen 1,5 milyar dolara yaklaşan dış ve 
1 milyar dolarlık iç borçlarla, ekono
mik bir çöküntüye itildikten sonra, 27 Ma
yısla daha, açıkça yüze çıkan sayısız ciddî 
ekonomik ve sosyal problemler ve bunların sü
ratle çözülmesini iştiyakla beklediği için, Hü
kümete yönelen ağır toplumsal baskı altın
da bulunan, bir memleketiz. 

Sosyal ve ekonomik bünyesi bu derece ağır 
îa.'-yikler altında olan bir memleketle kader 
birliği halinde bulunan çok daha kalkınmış 
memleketlerin ondan bekledikleri fedakârlık
lara katlanabilecek bir güç kazanmasını sağ
lamaları, aynı zamanda, ortak dâvanın la 
bir gereği olmak lâzımgelir. 

Bu açık gerçek karşısında, dış borçla rmıı-
mızın toptan yeniden gözden geçirilerek tas
fiyesini mümkün ölçülerde süratle sağlıyacak 
mâkul bir anlaşma, ile, Türk ekonomisini ve 
Türk toplumunu taşıması çok ağır yükten bir 
an önce kurtarmayı istemek, bugünkü dünya 
politik konjonktürü içinde aşırı bir tatep sa
yılmaması gerektiğini açıkça ifade etmeliyiz. 

Durumumuzu yıllarca izleyen bugünkü, ala
caklılar borçlarımızı artırmada bir beis görme
den, batakçı bir gidişi desteklemenin sorum
luluğunu yalnız bize yüklemeleri gerekir. Ay
rıca, öyle borçlarımız vardır ki, alacaklıların 
bunların hâlâ istemeye devam etmelerine, hay
ret etmemek mümkün değildir. Meselâ; 22 yıl 
önce aldığımız ve ortak dâvada, kullandıktan 
sonra, hurda haline gelmiş silâhlar için öde
diğimiz milyonlara rağmen hâlâ borçlu durum
dayız. Memleketimize gelen birçok yetkili 
yabancı ile yaptığım temaslara dayanarak şu
nu ifade edebilirim ki, bu durumların en üst 
seviyedeki yetkililerimiz tarafından, gereği gibi 
anlatılamıyışmın ve dâvanın savunulamayışı-
ııın da bunda büyük payı olmuştur. 

En yetkili ve sorumlu Devlet adamlarımızla, 
dost devletlerin aynı kademedeki temsilcileri, 
tarafından bir arada ve yüzyüze memleketimi-
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zin ciddî problemlerinin enine boyuna gö
rüşülmesi ve artık kesin bir çözüm şeklinin 
bulunması için zaman kaybetmememiz gerekir. 

Türkiye'nin zaıfı, Avrupa Entegrasyonu 
ve Batı savunması sisteminde, onun giderme 
külfetinden çok daha ağır, fedakârlıklar baha
sına dahi, telâfi edilemiyecek bir durum yara
tacağı artık iyice bilinmek lâzımgelir. 

Bugünkü realist politika ve açık diploma
si devrinde, böyle bir dâvada ortak çözüm 
bulunamazsa, tarihin sorumlu tutacağı memle
ket yalnız Türkiye olmıyacaktır. 

Program hakkındaki görüşlerimizi bitirirken 
İkinci Karma Hükümetin uzun ömürlü olma
sını ve İkinci Cumhuriyete rauhtacolduğu ha
yati dâvalarda memlekete başarılı hizmetlerde 
bulunmasını temenni ederiz. 

Bugün kazandıkları önem ve şümul ile, ilgili 
milletlerin kaderleri üzerinde derin etkileri ola
bilecek ve halen şikâyet konusu olan bâzı zaıf-
lardan bu ittifakları kurtarabilmek için, Türki
ye'miz çok aktif bir rol oynamalıdır. Başkan 
Kcnnedy'nin de ifade ettiği gibi; biz uhdemize 
düşeni yapıyoruz. Fakat, arık gün ışığına çıkmış 
bulunan bâzı zaıf, güçlük ve fikir aykırılıkların
da da bize düşen tesirli rolü ifa etmeliyiz. 

NATO milletleri arasında, tam bir ahenk ve 
dolayısı ile birlik sağlıyacak şekilde, politik, eko
nomik ve kültürel münasebetlerin çok daha ge
liştirilmesi hür dünyanın kaderi ile yakından 
ilgili bir konudur. Diğer taraftan, bugün politik 
yönü ekonomik yönünden daha ağır basmakta 
olan, Ortak Pazar da, aynı yönde, çok ümitli bir 
teşebbüs olarak, sadece bugün düşünülen fayda
larından değil, daha uzak bir perspektif içinde 
ele alınmalıdır. 

Meıısubolduğumuz ve dünya medeniyet beşi
ği olan Avrupa camiası, tarihteki üstün mevki
inden bugün çok şeyler kaybettiği gibi, bu gi
dişle geleceği de pek parlak görülmüyor. 

Kutuplaşan dünya politik kuvvet zıtlaşması 
karşısında, tarihi ve jeopolitik önemine yaraşan 
şekilde, gerçek dengeyi kurmayı başaracak bir 
Avrupa, insanlığın geleceği için en güvenilir te
minat olabilecek yegâne ümit kaynağı ve daya
naktır. 

Bu alandaki başarı, Avrupa milletleri ara
sındaki iş ve anlayış birliği ve en iyi çözüm şekli 
de, gerçek ve samimî bir Avrupa entegrasyonu
dur. 

NATO ve Ortak Pazar gibi teşebbüsler, ilgili 
milletleri bu ideale yükseltecek merdivenin basa
makları ve bu mekanizmaların işlemesinde bakim 
olacak iş ve anlayış birliğini de, Avrupa enteg
rasyonunun moral temelini teşkil edecek, psiko
lojik ortamın yaratılması ümitlerine kuvvet ve
ren unsurlar olarak girdiğimiz için bu tip anlaş
malara gerekli önemin verilmesi gerektiği inan
cındayız. 

Temel felsefesini Atatürk'ten alan ve o za
mandan beri dünya olaylarının gelişimine göre, 
gerçekçi bir görüşle ilkeleri te.sbit edilerek, tama
men millî bir mahiyet kazanan dış politikamıza, 
Hükümet programında ('»nemli bir y^v \ malmış 
bulunması nı meni nun 111 ki a ka rş ı la 111 a k layım. 

Yönü, ilkeleri ve. amaçları ile tamamen belli 
olan dış politikamızın yürütülmesindeki metot' 
lan, genel uygulanması ve bugünkü dünya poli
tik konjonktürü içinde, üzerinde önemle durul
masını gerekli gördüğüm bâzı veçheleri hakkın
daki görüşlerimi yüksek takdirlerinize sunmak 
isterim. 

1. Çok kıymetli elemanları sinesinde bulun
duran Dışişleri teşkilâtımızın, bazau gereği gibi 
faal olamıyarak hareketsiz kalışı yüzünden uğ
radığımız kayıpların, meslekten yetişme kıymetli 
bir diplomat olan Sayın Dışişleri Bakanımızın 
dirayeti sayesinde, telâfi edilmesini ve bunun 
gerektirdiği dinamizmin de, dış işlerimize linkim 
olmasını görebilmek en samimî temennimdir. 

Yabancı memleketlerde, gerçeklerle hiçbir il
gisi olmıyan ve sadece türlü politik' akımlara 
hizmet maksadı ile yapılan birçok yayınlar kar
şısında, yerleşmiş diplomatik gelenekler çerçevesi 
içerisinde olumlu bir tepki gösteremeyişimiziu 
verdiği derin üzüntülerden artık kurtulacağı
mızı ümidederim. 

Dost ve müttefiklerimi karsı gösterdiği say 
gıyı ve vefayı aynı ile beklemek, T. O. nîn de 
tabiî hakkı olması en basit bir devletler hukuku 
ilkesi ve geleneği, gereği olduğunu unu! mania
nın ve gerekenlere de hat ırlatmanın dr. temsil
cilerimizin temel ödevlerinden olduğunu kaydet
me ihtiyacını duymamayı temenni ederdim. 

2. Bâzı desdetierin bize karşı takındıklar! 
çelişik davranışlara da değinmek İsterim. Bun 
lar, bir taraftan, hararetle el sıkışıp, dostluk 
edebiyatını dillerinden eksik etmezken kontrol-
lan altında bulunan ve müsaade etmedikleri tak-
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dirde nefes alma insiyatifindcn dahi yoksun olan, 
yayın organlarının halk efkârımızı zehirlemek 
için devam ettirdikleri haince yayım kampanya
larına hiçbir an ara vermediklerine iminin ile 
tanık o! m aklayız. 

Bir elleri ile ellerimizi sıkarken, diğer ellerin
deki hançeri sırtımıza saplamak isteyenlere gere
ken. karşılığı vermeliyiz. 

Sahte ve gerçek dostluklar arasında kesin bir 
tercih yaptığımızı açıkça belirtmeliyiz. 

3. Orta - Doğu devletlerine karşı .güdülegc-
len politikanın da, tarihî münasebetlerimize, or
tak geleneklerimize ve bugünkü gerçek menfaat
lerimize yarıyan şekilde düzenlenip, geliştirilmesi 
gerektiğine özellikle işaret etmek isterim. 

Ecdadımızın attığı temeller üzerinde ve ara
mızda mevcut kuvvetli moral bağları sayesinde, 
herkesin gıpta edebileceği dostluklar kurmak için 
zuhur eden büyük fırsatlardan, yerer derecede 
faydalanmamıza engel olan tutumların gelecek
te tekerrür edem iveceğini ümidetmek isteriz. 

Diğer taraftan, hürriyet mücadelesi yapan 
milletleri destekleme prensibimizi de bütün dost
larımızın gereği gibi anlamakta olduğunu ve bu 
görüşün onlarca da paylaşıldığını belirten ve Hü
kümet programının da bunu yansıtan ifadeleri 
hepimizi memnun etmektedir. 

Birleşmiş Milletlerce İtibar gören «Turistçe 
Ship» müessesesinin bu alandaki faaliyetlerinin 
hak re hürriyete saygı besliye.n bütün milletler 
tarafından desteklenmesi zaruretini işaret etmek 
isterim. 

4. Yaşadığımız devrin genel niteliği karşı
sında., sadece hükümetlere dayanan dış politika
lar, her an mahiyet değiştirebileceği ciheftle. mil
letten millete esası üzerinden yürütülerek, geniş 
bir bağa dayanan dış politika görüşünü Hüküme
timizin de benimsemiş olduğunu memnunlukla 
karşılarız. Bu görüşün tatbikatı bilhassa yeni ba
ğımsızlık kazanan milletler İçin çok önemlidir. 

Hükümet programı hakkındaki görüşlerimizi 
bu suretle bitirdikten sonra, PTükümelimizin uzun 
ömürlü olmasını ve başarılı hizmetleriyle memle
ketimizde I kinci Cumhuriyetin arzuladığı bütün 
hususları gerçekleştirmesini temenni eder, hepi 
nizi hürmetle selâmlarım. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN -- Söz sırası Sayın Om ay'da dır, 

Fakat, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, 
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I grupıı adına söz istemiş bulunuyor. Binaenaleyh, 

İçtüzüğün 85 ııci maddesinin 4 ncü fıkrası mu
cibince size takaddüm ederek söz alması müm
kündür, 

Buyurun, efendim. 
O. H. P. GRUP SÖZCÜSÜ TAHSİN BAN 

(ılJOOLU (Edirne) Ook değerli senatör ar
kadaşlarım. Hükümet programında, Karma Hü 
küme t in dayanacağı prensipler hakkında, bir söz 
işitilmiştir, Programın baş tarafında, memlekei 
teki reji'.n meselesi bahis konusu olmuştur. Bu 
kürsüden söz alan değerli arkadaşlar, bu konu-
lara temas ederek, Hükümeti kuran partilerin re
jim anlayışı üzerindeki fikirlerinden takdirle 
bahsettiler. Bunu açıkladılar ve bunu genişletti
ler. Bu açıklamalarından istifade ettik. Burada 
bu konu üzerinde kısaca, durmak istiyorum, 

Bir Hükümet programında rejim bahsinin 
bulunması mutlaka şart değildir. Pek çok Hükü
met programlarında böyle bir fasıl açmaya mahal 
yoktur. Ama biz öyle bir tarihî devirde bulunu
yoruz ki, Hükümet programlarında evvelâ rejim 
meselesi hakkındaki inançlarımız beyan edilmeli
dir. Husıısîyle üç parti ve bağımsızlardan meyda
na gelen bir Hükümetin rejim anlayışı bu devir» 
de iyice tesbit edilmeli ve umumi efkâra bildiril
melidir. Nitekim bu partiler arasında hazırlanan 
protokolde ve Hükümet programında bu bahse 
yer verilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, çok önemli ve tarihî bir de
virde bulunuyoruz. Büyük İnki^âplar, içtimaî, 
siyasî inkılâplar geçirdikten sonra, bir demok
rasi nizamına girdik. Bu nizamın türlü boz ık 
cepheleriyle savaşarak, hattâ bir de ihtilâl ge
çirerek bugünkü devre vardık. Bu devrin bize 
getirdiği anlayışlar üzerinde mîlletçe, fakat hu
susiyle parlâmento ve .milletin mukadderatını 
idare ederderee .mutabık olmamız lâzmdır. 

Hükümet programında belirtildiği gibî, Tür
kiye'de rejim, Atatürk inkılâpları t Gineli üzeri 
ne kurulmuş bulunmaktadır. .Bu hususta, Hükü
meti teşkil eden partilerin ve bağımsızların hiç
bir fikir ayrılığı olmadığı tesbit edilmiştir. Böy
le bir fikir ayrılığı, hattâ Hükümete iştirak et 
memiş olan partiler arasında da yoktur. Nite
kim, bu partiler adına konusalı .arkadaşlarımız, 
bıı noktalarda, fikir birliği olduğunu beyan et
mektedirler.., Geri bir ortaçağ nizamından ileri 

I batılı ve modern bir yaşama nizamına geçtik, 
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Bunun temellerini Atatürk attı. Memlekette 
pek e ok sosyal, kültürel ve idari reformlar mey
dana getirdi. Memleketin i e in de bulunduğu ha
yat şartla.ruıı değiştirerek, muasır hayat seviye
sine yükseltti ve böylece ilerleme imkânlarını 
yarattı. Bugün. Hükümet programında da belir
tildiği gibi, bu yaşayış tarzı üzerinde, politika
cılar ve .tikir adamları arasında bir ayrılık yok
tur. Biz, milletçe böyle büyük bir istihale geçir
miş ve böyle bir programla değişik bir devir 
açmış bulunuyoruz. Bu da, bugünkü muasır Av
rupa medeniyeti yaşayışıdır. Bütün millî ve di-î 
mukaddeslerimizi muhafaza etmekle beraber, 
Türk Milleti olarak yeni, feyizli bir hayata geç
miş bulunuyoruz. Bir hazırlık devresinden son
ra bu yeni hayatın gerektirdiği, bu yeni nizamın 
bulduğu en iyi idare tarzını benimsemiş ve ger
çekleştirmiş bulunuyoruz, Bu benimsediğimiz 
idare, uzun gelişme ve merhaleler geçirmiş oları 
Demokrasi idaresidir, Demokrasi idaresi çok 
partili ve serbest seçime dayanan bir idaredir. 
Biz uzun zaman tek parti hayatı yaşadıktan ve 
bir parti tarafından idare edildikten sonra ni
hayet 17 yıl öncesinden bağlıyarak serbest seçi
me dayanan çok partili bir hayata girdik. O za
man bir nizamın, bu demokrasi idaı esinin müna
kaşaları yapılmıştır. Bütün bir zaman boym.c.ı 
bu münakaşalar yapılmıştır, zamanımızda da 
yapılmaktadır. Türk milleti böyle bir nizamı 
yürütebilir mi? Böyle bir idare tarzını hazmede
bilir mi? Bütün bu münakaşalar arasında Türk 
milleti demokrasi nizamının gerektirdiği bütün 
disiplinlere intibak etmek kabiliyetini başarı ile 
göstermiştir. Hatırlarsak, çok müşkül safhalar
dan geçmşizdir. Çift dereceli secim sistemliden, 
tek dereceli seçim sistemine; bir idare muraka
besinden adlî murakabeye geçmişiz ve bu geçiş
lerde seçimi sağlamlaştırmak ve kuvvetlendir
mek, herkesin anlıyacağı bir seçim usulü mey
dana getirmek çabasını yapuıışz ve muvaffak da 
olmuşuzdur. 1046 seçimlerine yapılan itirazları 
hatırlarsınız. 1950 de ilk defa iyi bir seçim ge
çirmişiz. 1951 - 1957 seçimlerinde geniş şikâ
yetler vukubuldu. Bugün Türkiye'de Yüksek 
Heyetinizden hiç kimsenin şikâyet edemiyeeeği 
dürüst ve murakabeli bir seçimle buraya gelmiş 
ve milletin mukadderatını ele almışız. 

Bir milletin hayatında güçlükleri yenmek, 
tecrübelere bağlıdır. Arada bir tahlihsiz devir 

vardır. Her .milletin tarihinde böyle talihsiz 
devirler olur. Fransız milletinin tarihini tetkik 
edin, çok talihsiz devirleri vardır. Böyle bir 
devir bir milletin şerefine halel getirmez. Böyle 
müşkülleri milletler yener ve ileriye doğru ay
dın bir devir açabilir. Böyle bir devir açabilen 
milletler muvaffak olur ve istiklâllerini kazanır. 
Bizim milletimiz de böyle yeni bir devir açmış
tır. Böyle bir devir ihtilâlle neticelenmiş ir. 
Bu ihtilâli başaranların iradesiyle, arzıısiyie ve 
idealizmi ile yeni bir demokratik devire, yeni bir 
demokratik nizama kavuşulmuştur. 

işte Hükümet programında, bu bah'slerde 
kurucu partiler arasında hiçbir fikir ayrılığı ol
madığı belirtilmektedir. Buna göre. 

Bir; bizim memleketimizde rejim, Atatürk 
ilkeleri üzerine, Atatürk inkilâplan üzerine ku
rulmuş bir demokrasi rejimidir ve demokrasi 
idaresidir. 

ikincisi; bu demokrasi, bir tecrübe devresi 
geçirmiştir; talihsizlik devirleri geçirmiştir; 
ihtilâl devirleri geçirmiştir. Fakat, yine Tür
kiye'de baki kalmış, yine Türkiye'de baki ka
lacağını ispat etmiştir. 27 Mayıs İhtilâli, meş
ruluğunu kaybetmiş bir idarenin değiştirilme
si için, millet tarafından yapılmış bir hamle
dir. Bunlar üzerinde partilerin mutabakatleri 
tesbit edildikten sonra bilhassa şu noktaya işa
ret edilmiştir, 27 Mayıs İhtilâli bize yeni bir 
Anayasa getirmiştir. Yani, milletimiz bu deği
şiklikler arasında, bir Anayasa değişikliği yap
mak ve daha ileri bir Anayasa meydana getir
mek arzusunu duymuş ve bunu başarmıştır. Bu 
Anayasanın .getirdiği yeni nizamı yürütmek, 
tatbik etmek hususunda, da partilerarasmda 
bir anlayış ve birlik vardır. Bir davranış bir
liği olacaktır. Yeni Türk Anayasası 20 nci yüz
yılın, son yarısında, yeryüzünde insan hakları 
olarak tanınan bütün şeyleri, sinesinde topla
mıştır. 1924 Anayasasına nazaran, çok ileri bir 
Anayasadır. Sadece demokrasi nizamını koru
mak hususundaki tedbirleri almak, müessese
leri kurmak cihetinde değil, aynı zamanda top
lumu yeni bir yaşayış nizamına sokmak husu
sunda da en ileri hükümleri ihtiva etmektedir. 
Bu hususta mutabık kalan iktidar partileri, 
Anayasanın istediği nizamı, milletin arzusu ve 
emeli olan nizamı koymayı da üzerine almak
tadır. Anayasanın emrettiği müesseseler kısmen 
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kuru lmuş ve kuru lacak t ı r . Ayrıca, Anayasan ın 
emret t iğ i sosyal nizam kuru lacak t ı r . Anayasa , 
bugün kabul edilmiş olan insan haklar ın ın en 
ileri i lkelerini iht iva etmektedir , işsize iş, top
raksıza toprak, insanlara çalışma hakkı ve bü
tün ileri Garp memleketler inde olduğu gibi 
Tü rk milleti için de ko rkudan azade bir hayat . . 
Her tü r lü korkudan azade bir hayat. . İşsizlik 
ko rkusundan Azade bir hayat sağlamak, mes
kensizlik korkusundan azade bir haya t temin 
etmek, açlık ko rkusundan azade bir haya t sağ
lamak.. Anayasamızın koyduğu esaslar bunlar
dır. 

Kurulan Hükümet , bütün bu esasları temin 
etmek ve yü rü tmek hususunda fikir bir l iğinde 
olduğunu, bize programında ifa.de etmektedir . 

Umumi olarak arkadaş lar , prensipler cihe
tindi1!! yeni Hükümet in get irdiği anlayış birli
ğini ileri bir fikir birliği olarak vasıflandırabi-
liriz. Hu bahislerde Hükümet imiz i muvaffak 
görmek isteriz ve muvaffak k ı lmak da vazife
mizdir. Bu, Hükümet i teşkil eden par t i le r in de
ğil, sadece tarafsızların değil, bu Mecliste Mil
leti temsil eden bütün arkadaş lar ın , iki Mec
listeki bü tün siyasi teşekküllerin vazifesidir. 
Hiz ümit ve temenni ediyoruz ki, bunu des
teklemek, bu davranış birliği bu defa Meclisi
mizde gerçekleşecektir . 

Hükümet programının geri kalan kısmı ge
niş bir iş programı manzarası arz e tmektedir . 
İzhar buyurduğunuz arzuya gön\ daha fazla 
vaktinizi almak istemiyorum. Bu iş programı 
üzerinde birçok, a rkadaş lar ımız zaten durmuş
lardır . Bu fikirlere iş t i rak ediyorum. 

Yeni Hükümetin bu iş programını başar
masını, başarı ile bit irmesini temenni ediyo
ruz. Hürmet ler imle . (Alkışlar) 

BAŞKAN -- Sayın Omay. 
İBRAHİM S A F F E T OMAY (Ankara) 

Bek muhterem arkadaşlarını. 
İkinci Koalisyon Hükümet in in ; huzurla muz

daki proğrarniylc; Devlet idaresinin çeşitli dal
larında sağlam esaslara dayanan ıslahat ihtiyaç-
lariylc karşı karşıya bulunulduğunu esas mesele 
olarak ele almış oluşunu teşekkürle karşılarım. 
Filhakika, bugün yur t ta en çok muhtaç bulıuıdıı-
ğunuız cemiyet nizamını kurtarıcı ve koruyucu 
olabilmenin tek şar t ı ; ram bir sorumluluk duy
gusu ile ve her halde cesaretle ve azimle âdeta 
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İçtimai bir yara. halini almış olan çeşitli konular 
da, ciddî ıslahat yapabilmektir , 

Anayasa, rejimimiz ancak bu suretle kökteşe-
bilecek ve demokratik nizam içinde kalkınma an
cak bu. sayede gerçekleşebilecektir. Memleketimi 
zin mali ve iktisadi d u r u m u n u n akıllara durgun
luk verecek kadar kötü halde; devral indiği reddi 
ve inkârı mümkün olmıyan bir gerçektir. 

Gırtlağına kadar borca batmış, içte ve dışta 
itibarı çok sarsılmış olan memleketimi,,de ayrıca 
büyük ölçüde huzursuzluk vardır . 

F i tne ve fesat mevcut rahatsızlığı alabildiği 
ne besliyor' ve cemiyet nizamının bozulması isti
kametinde her gün biraz daha yıkıcı olmaya İs
tidatlı hale getirmeyi; çalışıyor. 

Şu halde evvelâ, sosyal güçlükleri yenebilecek. 
yur t taşa ümitli, taze heyecanlar yaratabilecek, 
kısaca memlekete yeniden hayatiyet ve kuvvet 
kazandırabilecek cesur hamleler lâzımdır. 

So.syaİ ıslahat yolunun üzerindeki , . . sun ' i 
elaulariyle de ayrıca çoğalmış engeller azim, ira
de. iman ve cesaretle bertaraf edilir ve aşılabi-
lirse meselelerimiz nefes aldırtıcı ve ferahlatıc1 

olmak yönlerinden kendiliğinden hal yoluna gir
miş olacaktır. 

O takdirde vatandaş arasında iyi münasebet
ler: medeni mânada çok partili siyasi hayatın 
icaplarına uygun olarak gerçek leşebilecekt ir. 

Msasen bugün ilk merhale olarak istenilen de 
budur. Kısa bir deyimle partizanlık muhakkak 
giderilmeli, vatandaş eşit haklara sahıbolduğu-
na mu1 laka yürekten inanmalıdır. 

Bu münasebetle maruzatımı, günün realitesi 
olan bir konuya intikal ett irmek isterim. 

Bugün vatandaş Dinlet dairelerinden ve me
ni urlardan şikâyetçidir. Maalesef çark iyi çalış
madığı. için ıst ıraplar lıergün biraz daha ağırlaş
maktadır. Bugün vatandaşlar arasında bir kısım 
Devlet dairelerindeki keyfî muamelelerden hasis 
men faallerin nerede duracağı belli olmıyan üzü
cü bir zemin üzerinde işlediğinden yana yakıl;,' 
,şikâyet olunmaktadır . 

Şu halde bu. şikâyetler mutlaka, samimî, dü
rüst ve acık icraatla bertaraf olunmalıdır . 

Arkadaşlar ; 
Programda, asayiş mevzuundaki ihtiyaca te

mas olunmaktadır . 
filhakika, yurtta, alayişin siirath- lem'ud be-, 
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meselemizdir. Çünkü kökü ve saikleri geçmiş yıl
lara uzanan şekavet hâdiseleri artmıştır. Bâzı 
bölgelerde mal ve can emniyeti sarsılmıştır. 

Bu münasebetle arz etmek isterim ki, birinci 
Koalisyon Hükümetinin programında polis ve 
jandarmanın kıymetini ve mânevi itibarını va
tandaş gözünde sağlamak kaydının yanında bu 
programda emniyet ve jandarmanın günün şart
larına uygun olarak halk hizmetinde daha sürat
le, daha müessir çalışan bir kuvvet haline getiri
leceğini ümit verici bir vait sayıyoruz. 

Ancak itibar; bilgi ile, şefkatle ve her halde 
kontrollü bir sevkü idare ile ancak sağlanabilir. 
Hükümetin bu mühim konuya dikkatini çekmek 
isterim. 

Arkadaşlar : Toprak reformu; rahatlıkla öyle 
kolay, kolay başarılabilecek bir dâva değildir. 
Bu reformun yolu üzerinde büyük güçlükler yat
maktadır. Bunları itebilmek veya aşabilmek tapu 
Kadastro, Sular îdaresi, îmar ve îskân, Harita 
Umum Müdürlüğü gibi daire ve müesseseler ara
sında tam bir koordinasyon sağlamakla ve her 
halde peşinen ve her halde arazinin tercümei ha
linin tesbit edilmesi ve bir arazi kadastrosu yapıl
mak mümkündür. Çünkü, bu reforma göre aynı 
bölgede şahıslara ait ve dağınık halde bulunan 
parseller birleştirilecektir, normlar ayrılacak, 
toprak kabiliyetine göre sınıflandırılacak ayrıca 
yollar, kanallar açılacak ve büyük sulama tesis
leri yapılacaktır. Aksi takdirde ciddî bir sonuç 
elde etmeyi ummak hayaldir. 

Arkadaşlar : Hükümetlere hassasiyet gerekir. 
Hele bu kürsüden verilen sözlerde ayrıca titiz
likle dikkatli olmak lâzımdır. Şimdi bir sitemde 
bulunmak isterim. 

Bütçe müzakereleri sırasında yine şahsım 
adına konuşmuştum. Vasiyet müessesesi hususi 
bir kanunla hiçe sayılarak C. H. Partisinden öl
mez Atatürk'ün şahsi eşyası meyanmda alman 
tarihî bâzı evrak ve dosyaların ne halde olduk
larını Hükümet tarafından açıklanmasını ve bun
ların Türk tarihi bakımından kiymetlendirilme-
lerini istemiştim. 

O zaman Hükümet adına verilen cevapta ge
reken hassasiyetin gösterilerek bilginin verilece
ği va'dolunmuş idi. Hal böyle iken bugüne ka
dar Hükümet bir nevi aldnşsızlık tutumu ha
linde kalmıştır. Bunu münasip bulmadığımı ve 
üzüntümü açıklamak isterim. 

% i.*î.im ö:i 
Muhterem arkadaşlar, memleket dertleri V& 

dâvaları önümüzde yığınlar halinde, bu yığın
larla mücadele edecek Hükümetin şüphesiz ki, 
rahatlıkla çalışması da şarttır. Bu itibarla bir 
iki cümle ile konumuza dönmek isterim. Bugün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına Hükü
met nezdindeki taleplerinde insaflı ve ölçülü ol* 
mak düşüyor. Bakanların lüzumundan faala 
meşgul olmaları Hükümet için âdeta bir dert ve 
çile halini almıştır. Buna her halde bir çare 
aranmalı ve neticede bakanların tesirli ve ve
rimli çalışmalarına imkân ve zaman verebilecek 
bir sistem mutlaka bulunmalıdır. Böyle bir sis* 
temi icabında beraberce bulmak; bizini için de 
bir vazifedir. Aksi takdirde işler bir türlü salim 
bir mecraya giremiyecek ve bakanlar âdeta can
larından bıkar hale gelecektir. Hal böyle olunca 
da keşmekeş artacak, resmî daireler ve müessese
lerde halkla doğrudan doğruya temasta olâıı 
vazifelilerin bir nevi başı boşluk içindeki hareket
leri ve vatandaşların güvensizliğini artırmaca 
ayrıca âmil olacaktır. 

Arkadaşlarım, Hükümette ve siyasi partileri
mizde her türlü didişme bir tarafa bırakılıp ya
rının büyük memleket dâvaları ile müştereken 
uğraşmak tam yurtseverlik duygusu ve şuuriyle 
artık prensipleşmelidir. Bu memlekette insanla
rın içleri kin, garez, haset, nefret, partizanlık ve 
düşmanlık gibi kötü duygulardan yıkanraadnrça 
büyük memleket meselelerinde başarıya ulaşmak 
gayretleri serap olur. 

Ve bütün bunların ve neticesinde Vatandaşa 
bizim için yeni bir tarz olan koalisyon partileri
nin ve hükümetlerinin rahat iş görme kudretin&e 
oldukları ispat edilmelidir, 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımı bitirirken 
diyeceğim ki : Yıllardır devam edegeleri* l&r 
türlü durmak ve dinlenmek bilmiyenihtilâflar 
içinde büyük Türk Milleti çeşitli içtimai sancı
larla kıvranmaktadır. Ve şöyle sorar e&nuştür,.. 
Devlet nereye gidiyor? Memleketin yarını ne halde 
olacaktır! Bu sualler; aneak, Hükümetin istik
rarlı olması ile ve müstemir idaresi-ile cevapta*-
nabilir. 

Hükümet olarak siz; doğruluğu, açıklığı ve' 
tarafsızlığı tam bir samimiyetle rehber al&fkça 
(hiç şüphe etmeyiz) bizler vicdanlarımızı çalış
tırarak sizi desteklemeyi vazife bileceğiz. îfcinci 
Koalisyon Hükümetimize taörıdâö muvaffakı-

~3aı ~ 
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y^tit^Lt^iH'v^rfU'irL^S'n'doyıı saygı ile selamlarım. 
. (^ iş l f l t f ) . , - : - . . ;»^. . - ' - =••,•.;••.;":'. 

•j.' BASKİN ..-^»Havııi:: Tokgöz. 
'ui (ViVUfe' T-OKGÖ&MSamsun) 7 % I Ü üıış-
.to^'.SâyUi'HeıuH-(r;ü:yel(U'i ve; Hükümet .erkânı; 

HükühYei "programında yer alması temen-
nİsiyîe'yarâ ğîİü kanayan bir mevzuu Yüksek 
!Vı^iisihîze' ârz: edeceğim, 

Konu, 27 Mayıs Iblîlâlini o günkü hedef
lerine inanarak bilfiil ordu saflarında vazife 
.görmek suretiyle yapmış insanların uğradıkları 
büyük mağduriyettir. 

>---•• Bu memleket için her türlü mahrumiyet ve 
fedakârlıkları'.yurt ve ordu. hizmetinde, keza 
düşman karşısında ölümle peııçe'leşerek gözle
rini kırpmadan--feragatle yapan .7 500 asil 
-T-tttfk- çocuğundan, emekli, inkılâp subayların
dım bahsedeceğim. Bu subayların ihtilâl ta-
s'armfu olarak belki' de İhtilâlin kolaylıkla he-
;4'eri'i.ne-'.ulaşaıas.ıhila bir mâni gibi görülerek 
mesleklerinden, ümit ve istikballerinden hiç
bir ölçü, hiçbir tatminkâr sebep zikrolunmı-
yarak mahrum bırakılmışlardır. Xedir bunla
rın Suçları? 
...Ya memioketiıı büyük kayıpları i Daha 

nı^lekiniu : baharında olanların yanında, an
cak yamanan;ve tecrübenin yaratabileceği, menı-
lekgtyı milyonlara .jn-al olmuş kıymetleri bir 
k/ılemele heba edilıneleri ne kadar acıdır. 

Bu arkadaşların memleket ve meslek sev
gilerini, ümit ve istikballerini bağladıkları aziz 
gayelerinden'uzaklaştın I malarını karşılıyacak 
'dtrtiyâd'a hiçbir'- maddi kıymet olamıyacağı aşi-
"kârdtt*/--Eminim: 'ki bütün melekâlı yerinde, 
memlekete hizmet enerjisiyle dolu bu büyük 
kütlenin-•çektiği•.-.ıstırabı, bugün ordu safların-
daki .arkadaşları da vicdanlarında yanan bir 
uifîş.tolarak - hissetuıektûdirler. Ve yine kabul 
ot-mök •'• zarımdadırlar ki hiçbir üstünlükleri, 
hiçbiri-^m.,'fedakârlıklar] olmadığı halde ulaş-
iıkiarı..mıe.vkiler, - dünkü silâh- arkadaşlarınm 
lakları ıstırapları ve istikballeri üzerine kurııl-
ıni^iıııv- .Yarın t en dil eri de aynı şartlarla- vak
tiyle omuz omuza çalıştıkları bu mağdur kar-
u-şkrİrtin durumuna tabiî olarak gelecekler ve 
o.u-lar.19.1 gözlerin-c bakabilmenin büyük acısını 
dnyaeaklar.dır. ...,'..-• ' 
.-,. Sayııy Senato.,üyeleri; . 

•.'.Hakiki demokrasinin" memlekette kuruima-
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| sı için fedakârlıkların eti •büyüğüne katlanmış 
I olan bu kütleye insan haklarının verdiği imkân -
I lan tanımayı medeniyetimiz namına kabul el-
I meye-mecburuz. Büyük Meclisiniz bunun yakın 
I bir misalini 147 öğretim üyesini vazifelerine 
I iade suretiyle göstermiştir, Bminim ki, IVırlâ-
I mentomıız emekli inkılâp subaylarını da uğra

dıkları haksızlığı telâfi adaletini göstermekle 
I büyüklüğünü ve milletin kayıtsız, şartsız hâ

kimiyetini temsil vazifesini ispat edecektir. 
Bu bakımdan emekli inkılâp subayları da

vasının Büküme! programına alınmasını şalisi 
teklifim olarak Yüce Meclisinize arzı bir vazife 
biliyorum. Meselenin halli kolay değildir. Fa
kat halledilmez bîr mesele de değildir. Bu dâ
va İçinde yurdumuzun, huzuru da yatmaktadır. 
Halledilirse memleket hesabına -büyük kazancı
mız olacaktır; Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - Savın Arlnkmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) - Sayıa 

Başkan, muhterem senatörler, sayın Hükümet 
erkânı; 

ikinci Karma Hükümet programında memle
ket gerçeklerinin ele alınmak istendiği görülmek
te ve programda yer alan konuların tatbik ve ta
hakkuk safhasına konulacağının, yuvarlak cüm
lelerle değil, kesin ifadelerle belirtildiği de mem
nuniyetle müşahede olunmaktadır. 

Şu kadar ki, programda, ehemini - mühimme 
tercih gibi bir hususun dikkat nazarına alınma
dığı müşahede olunmakta dır, Bu cümleden olmak 
üzere, programda, bugün memleketin başta gelen 
dâvalarından birisi olan köy kalkınması mevzuu
na esaslı bir şekilde temas edilmemiştir. Köylü
müzün iktisadi, içtimai ve kültürel bakımdan rüş
tün bir seviyeye gelmesini ve medeni camiaya 
girmesini istihdaf eden. köy kalkınması hakkında, 
programda, en ufak bir işaret mevcut değildir. 
Halbuki köy kalkınması, bizde, bizatihi memle
ket kalkınması -demektir. Çünkü, malûmları ol
duğu üzere, nüfusumuzun büyük bir kısmı % 80 
i köylüdür. Şu halde bu kadar önemli ve azametli 
bir dâvaya, her şeyden önce el konulması icab-
edcrdıi. Gerçi Hükümet programının muhtelif pa
sajlarında köyü ve köylüyü ilgilendiren hususlar 
vardır. .Fakat bunlar, benim, anladığım mânada 
doğrudan doğruya köy kalkınmasını hedef tutan 
hususlar değildir. 

I Muhterem arkadaşları m; 
I Bugün, mahalle ve obalar dâhil olmak üzere, 
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60 000 (altmışbin küsur) köyümüz vardır. Bun
ların ekserisi, ufak parçalar halinde, yurdun 
muhtelif bölgelerine dağılmış bulunmaktadır. 
Köylerimizden pek çoğunun böyle küçük parça
lar halinde âdeta kuş uçmaz, kervan geçmez yei'' 
lerde kurulmasının ve köylülerimizden ekserisi
nin köst'-'bck yuvasından farksız evlere girmesi
nin iktisadi sebepleri kadar ve belki daha fazla., 
tarihî sebepleri de mevcuttur. Bu sebeplerin ba
şında, Osmanlı İmparatorluğunun son devirlerm-
deki kötü İdareden doğan asayişsizlik ve suiisti
maller gelir. Bilhassa 17 nei asrın başlarında a 
Cumhuriyet devrine kadar, köye; bir yardım ve 
şefkat eli uzatılmamış, bilâkis ondan her şey alın
mış ve fakat ona hiçbir şey verilmemiştir. Köy, 
kendi halinde tabiî bir teşekkül ve taazzuv olarak, 
olduğu gibi bırakılmış ve köylü, daima himayes*z 
ve yalnız başına kalmıştır. 

Asırlardır Sipahilerin, mültezimlerin, paşala
rın ve ağaların elinde idaresinde kalan ve haddi-
zatında hakiki bir enerji ve kabiliyet kaynağı 
olan köylümüz; kazancından pek çoğunun vergi 
ve sair namlarla elinden alındığını, gaspedildi-
ğini gördüğü ve bildiği için, aç kalmıyacak de
recede çalışmak yolunu tutmuş ve bu suretle ata
lete, tembelliğe, tevekküle ve hattâ sefalete, biraz 
da mecburi olarak alışmıştır. 

Bugün, bunun izlerini görüyorsak, bunu, eski 
dovirlerîn kötü idaresine hamletmemiz doğru 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Köylümüz, Cumhuriyet devrine kısaca bahset

tiğimiz bu ruh haleti ve sefalet İçinde girdi. 
Cumhuriyet idareci asayişi ve içtimai hayattaki 
istikrarı temin etti, herkese ve bilhassa köylüye' 
rahat çalışma imkânını sağladı ve vergi sistemin! 
ıslah eyledi, mülogallihenin ve - mümkün olduğu 
derecede suiistimallerin yok edilmesine çalış'ı 
ve bir hayli de muvaffak oldu. Dinle Devlet işleri 
birbirinden ayrıldığı için köylüyü, kara taassu
bun kurbanı olmaktan nisbeten kurtardı. Bu de
virde köylü, medeni ve siyasi haklarına lam mâ 
miniyle sahiboldn, Hükümete ve Devlet memurla
rına inanmaya başladı. 

Cumhuriyet devrinde köylüyü kalkındıracak 
çarelere başvuruldu. Köy okullarına ve öğretimi
ne ve netice olarak köylünün fikren kalkınmasına 
çok önem verildi. Köyün sağlık işlerine el atıldı 
ve köylünün hayatiyete kavuşması ilk plânda tu
tuldu. Zirai sahada köylünün kalkındırılmasına 
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çalışıldı; istihsali artıracak ve.bdnnetioe köylüyü 
refaha kavuşturacak tedbirler alındı. İdam; pne-
kanizmasının halkın yardımcısı olmasına . önem 
verildi. Kısaca, Cumhuriyet devrinde, .köylünün 
kalkınması için bir hayli emek sarf .edildi ve ted
birler almdı. :- ; , r 

Bahsettiğimiz bu tedbiri er ve sarf edilen" gay
retler, şükranla anılmaya değer mahiyette*'öl inak
la beraber, ufak parçalar halinde memleket "sat
hına yayılmış olan köylerimizi ve köylümüzü tam 
mânasiyle kalkındırmaya kifayet etmedi. Bu-ted-
bir ve gayretlerle köylümüz; tamamiyle kalkma-
madı, iptidailikten kurtulamadı, normal .bir me
denî seviyeye ulaşamadı. Çünkü,- asırların ihma
lini ve bu ihmalin yarattığı her sahadaki kötülük
leri kısa bir zamanda bertaraf etmeye maddeten 
imkân yoktu ve olamazdı, • - -ir ••••:.. 

Diğer taraftan, alman tedbirler ' noksandı. 
Köylünün kalkındırılması umumi bir Devlet plâ
nına ve bu plâna ayak uyduracak ve mahallî 
icapları da göz Önünde tutacak tâli plânlara isti-
nadettirilmedi. Realitelere kıymet ve amelî hayat
tan alınmış tecrübelere ehemmiyet verilmeksizin 
nazari mütalâaların tatbikine geçildi, âdeta gelişi 
güzel hareket olunarak aynı prensipler, memle
ketin çeşitli iklim ve karaktere sahip-siıerr.bölge
sine teşmil olundu.. Bâzı bölgelerde .tesadüfen 
müspet netice veren bu tedbirler, diğer bölgelerde 
faydalı olmadı. Hulâsa nazari bakımdan tahak
kuku mümkün görülen her hangi, bip işin, tatbi
katta tahakkuk ettirilmesinin gayrimümkün. olu
şu aksaklığı tevlidetti. ... ,,.-: •.^\-n-^..^^ 

Ayrıca, mesuliyet demlide eden zevatîn şahsi 
görüş ve kanaatleri İle kalkınma"hâTeketine isti
kamet verilmek istendi. Bu ise, bir istikrarsızlık 
havası yarattı ekseriya halef, selefin işini yarıda 
bıraktı ve şahsi mütalâasına göre, kendisint,,!-faa
liyet sahası aradı. ;-":': ' " 

Devlet daireleri arasında bir koordinasyon da 
tesis edilmedi. Bir daireden çıkan lef âl bîr "kafan 
diğerinin nakzettiği çok defa görüldü. 

Kısaca, bütün bu aksaklıklar, ve ga-yeyc; ulaşa-
mayış, koordine edilmiş, bir.köy . kalkjja-îft^aiîa 
plânının yapılmamış ve tatbjk..mevkiine.konulma
mış olmasından ileri geldi-ve netice, olarak köy
lümüz, bugüne kadar hakiki..kalkınma imkânla
rına bir türlü kavuşamadı. .;• -, ; ...ıı-r, 

Muhterem arkadaşlarını;-, ;. '>•• 
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S&fahatını kıisaca arz ettiğim köy kalkınması 

ctâVtosıntn bugün de lâyıkı veçhile ele alınma
mış-olıftasffil ve Hükümet programında bu ko-
tfnyadokunulmamış bulunmasını bendeniz tees
sürle karalamaktayım. 

Kanaatimce, köy idaresine yeni bir veçhe 
vermek lâzımdır. Bu maksatla hükmi şahsiyeti 
haiz nahiye idaresi kurulmalı ve köy mânevi şah
siyeti, nahiye mânevi şahsiyeti içinde eritilmeli-
âfa. Yani köy hükmi şahsiyeti kaldırılmalıdır. 

Bu durum muvacehesnde, köy muhtarları ile 
ihtiyar meclislerine, belediye idarelerindeki ma
halle muhtarları ile ihtiyar heyetlerine müşabih 
vüaife ve salâhiyetler verilmelidir. Nahiye mâ-
l̂ 6Vi şahsiyeti yeni gelir kaynakları ile ikdar 
€$fimeK ver ayrıca, munzam kesir olarak, köy 
kalkınma vergisi ihdas edilmelidir. Bu değişik
likler yapıldıktan sonra Hükümet tarafından 
bir koy kalkınma ana plânı yapılmalı ve bu 
plân esasları dâhilinde, mahallî icap ve zaruret
leri göz önünde tutan nahiye 'kalkınma programı 
d» tânzim edilmelidir. 

Maruzatımın dikkat nazarına alınmasını te
menni eder ve yeni Hükümetimize başarılar di
lerim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

MEHMET ÖZdÜNEŞ (Tabiî Üve) — Savın 
Öâşkân, sayin arkadaşlarım; sayın Hükümet 
üyeleri, üe siyasi parti ve bağımsız bir grimin 
anîa^ârafc bir Öükümet kurması siyasi tarihi
mizde ilk defa vâki olmaktadır. Bu işin gül
lüklerini " takdir etmemeye imkân yoktur., Bu 
başarılarından dolayı Hükümete iştirak eden 
siyasi grupları tebrik eder ve Allahtan Karma 
Hükümete- uzun ömürler dilerim. (Soldan al
kışlar) 

Arkadaşlarım; öteden beri bizde Hükümet 
programları imkânların sınırlarına pek iltifat 
etmezler. Bundan dolayı her hangi bir Hükü
metin neleri yapıp neleri yapamıyacağmı anla
mak için programlarına değil bütçelerine bak
mak iktiza eder. Bu arz ettiğim hususta İkinci 
Cumhuriyetin ikinci kabinesi de bir istisna teş
kil'etmemektedir. Hükümet programlarında ke
limelerin ve cümlelerin arasına kolayca sıkışa-
bılen ^hayâller, bütçe rakamlarının sert ve rea
list duvarlarına çarptığı /aman yerlerini ko
layca realiteye- terk etme-kted ir. 

Birinci Koalisyon Hükümetinin programı 
VÇ bütçesi üzerinde konuşurken, bütçe ve prog-
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ram arasındaki tezatları misaller vererek arz 
etmiştim. Şimdi de İkinci Hükümetin progra
mı ile bütçesi arasındaki tezatları, burada ba
na tahsis edilen zaman içinde kalabilmek için, 
sadece madde madde arz edeceğim. İkinci Hü
kümetin programında, 16 ııcı sayfada deniliyor 
ki, «1970 yılma kadar okuma çağında bulunan 
bütün çocuklar okul içine alınacaktır.» 

(Efendim ben. Vaki nen ilgili bulunduğum 
için örnekleri sadece millî eğitimden verece
ğim, diğer sahalarda da aynı durumlar vardır.) 

Şimdi 1970 yılma, kadar bütün okuma çağı
na giren çocukların nasıl okula alınabileceğini 
bu işin maliye ve personel plânını görmeyi 
cidden çok arzu ederdim. Hükümet eğer sadece 
222 sayılı Kanuna güveniyorsa, hesaplarını 
yeniden tetkik etmesini âcizane tavsiye ede
rim. Yine 16 ncı sayfada deniliyor ki ; «orl'a 
ve yüksek seviyede öğretim kurumlarımızda 
âzami verimi sağlayıcı tedbirleri süratle alaca
ğız» 

Bugün orta ve yüksek seviyeli (iğretimin 
millî eğitim zincirinin en zayıf halkalarını teş
kil ettiği gayet açıktır. Bu husus daha evvelki 
Hükümet programında da vardır. Orta öğreti
min içersinde bulunduğu aded tazyiki ve verim 
düşüklüğünü gidermek için bakanlık 224 mil
yon lira is'temii'şti. Ve fakat, Maliye Bakanından 
sadece 45 milyon lira kopara bilmişti. Şu halde 
224 milyon lira ile başarılabilecek bir işi, bu 
miktar 45 milyon liraya indiğine göre, acaba 
Hükümet hangi para ile yapacaktır? Bunu me
rak ettiğimi ifade etmek isterim. 

Yine 16 ncı sayfada deniliyor ki ; «her ka
deme ve tipteki öğretim kurumlarının öğret
men ihtiyaçlarını karşılama konusuna öncelik 
verilecektir.» öğretmenlerin gerek savı, gerek
se kalite bakımından kifayetsiz olduğunu, bi
rinci Hükümet kendi programında ifade etmiş, 
bunun için tedbir alınacağını vaadetmiş ve 
bunun içinde 47 milyon lira istemişti. Eakat, 
sadece 4 milyon lira alabilmişdi. Bunu da arz 
ederim. 

Hükümet programında, daha ilk bakışta dik
kate çarpan hususlardan biri de, programdaki 
ifadelerle icraat arasındaki tezattır. Bir misal 
de bunun için vereyim: 

17 nci sayfada, «aydın din adamı yetiştir-
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mek için ige.rek.li tedbirler alınacaktır.» denili
yor. 

Son zamanlarda ini cümlenin her Hükümet 
programına girmesi, fakat aksinin yapılması 
âdet haline gelmiş bulunmaktadır. (Alkışlar) 

Bizim zamanımızda, yani Millî Birlik idare
si zamanında hükümetlerin programında aynı 
cümle vardır. Fakat bu cümle ne Yüksek İs
lâm Enstitüsünü bir ilkokulun, çatı katına sı
ğınmaktan kurtarabildi ve ne de bir 'Maarif!' 
Vekilimizin el ça'lmklıığuna getirerek İlahiyat 
Fakültesinin bütün kurslarını kesmesine mâni 
olabildi. 

Şimdi, Hükümet programında 'bir taraf
tan «aydın diri adamları yetiştirmek için ge
rekli tedbirler alınacaktır.» denilirken, öbür 
taraftan yedi yıllık İmam Hatip okullarının 
dört yıllık orta kısımları lâğvedilerek üç yıla 
indirilmeye çalışılmaktadır. Üç yıllık İmam Ha
tip okullarında öğrenciler neler öğrenecek'' 
Arapçaum yanında bir Batı dilini de Öğrene
cek, kültürünü lise seviyesine çıkaracak, bun
dan başka da (aydın din adamı ı olarak yetişe
cek. 

Arkadaşlarım, şimdi insaflarınıza sığınarak 
şu hususu arz edeyim: 

Yüksek İslâm Enstitüsü bir ilkokulun çatı 
katına tıkılmış, zavallı bir durumda. Bir kü-
tüpanesl dahi yok. İlahiyat Faikültesınin bütün 
bursları kesilmiş, müsaadenizle çok sevdiğim 
bir halk tâbiri ile ifade edeyim. İmam Hatip 
okulları kuşa benzetilmek üzere. Şu halde, bu 
aydın din adamları nerede yetişecek? (Alkışlar, 
bravo sesleri > 

Programın yine ilk bakışta göze çarpan hu
susiyetlerinden biri de vuzuhsuzluktur. Yuvar
lak ifadeler hakikatte programı vuzuhtan çok 
uzaklaştırmış'tır. Programda ricat hattını acık 
bırakan ifadeler vardır. Hükümetin kesin ifa
deler kullanmasını tercih e^T 'inı. 

Yine programda nazarı dikkati çeken bir 
hususiyet daha var, bu hususiyet programın 

76 4.7.1962 0 : 1 
hem bölümlerine hem de heyeti mecmuasına, 
şâmildir. Bu hususiyet güç yaygınlığı, mezkûr 
tabiriyle, sıklet merkezi noksanlığıdır. Hükü
met her sahada her şeyi mükemmel yapacağım 
vadetmektedir. Arkadaşlarım, şayet imkânlar 
her şeyi yapmaya müsait değilse, her sahada 
kuvvetli olma hevesi her sahada zayıf kalmak-, 
la neticelenir. Şu halde elimizdeki gücü haya
tî sahalara tevcih etmeliyiz. 

Hükümetin elindeki güçleri çeşitli sahalara 
tercih ederken bir sıklet merkezi esasında ha
reket etmesi şayanı tercihtir. Biz öyle inanıyo
ruz ki, Hükümet programları seçim nutukların
dan çok farklı- olmalıdır. Hükümet programla^ 
rı bir va'adler mecmuası değil, bir fikri mudil
ler mecmuasıdır. Bir hareketler konsepticl*r. 
Bu vasfı ile Hükümet programlan yalnız »Dev
let sektörüne değil, özel sektöre de bir plânla
ma faktörü olarak ışık tutar. Hükümet progra
mında yapılacak işler gidilecek istikaıaet&r 
acık ve saçık olarak belirtilmelidir ki, ya&t$£ 

| Devlet sektörü değil özel sektör de hangi isti-
i kamette nasıl bir plânlama yapacağım kesti»©-

bilsin. 
Bunu yapabilmek için, yani Hükümetim 

programı ile bütçeleri arasındaki tezadı kaldı
rabilmek için, kanaatimce Hükümet prograinîa-
rı yalnız politikacılar tarafından hazırtajtiiiyfe» 
malıdır. Bir program hazırlığına başlamadİ&lfc 
önce Hükümet mutlaka ilgili mütehassıslarda** 
bir (durum ve imkânlar tahlili) istemelidir. 
Politikacı mütehassıs münasebetlerinin ahenMi 
bir hale getirilmesi, politikacının çeşitli paha
lara ait kararını vermeden önce mütehassısla
rın (durum ve imkânla tahlilini) dinlemesi hç&. 
programla bütçe arasındaki ahenk bakımında©, 
hem de plânlama ve icraat bakımından § t̂e 
faydalıdır. 

Haninizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN —• öyleden sonra saat onbeşte 

toplanılmak üz^re Oturumu kanatıyorum. 
Kapanma saati : 13 
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Î K Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 
KÂTİPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN •— Oturumu açıyorum. 
Yoklama yapı lacak!ir . 
(Soyadları «ö» harfi ile başlıyan Senato üye

lerinin sonuna kada r yoklama yapıldı .) 
BA.SK.AX - Yeter sayı vardır, görüşmeye 

-devanı ediyoruz. Söz şuas ı Sayın Sırr ı Uzun ha-
sanoğiu 'nundur . Faka t . Yeni Türk iye Par t i s in in 
Grup BaşkanvekîJi Savın Osman Hacıbaloğlu 
söz is temiş bu lunduğundan İç tüzüğün 85 nci 
maddesinin 4 ne il fıkrası uyar ınca kendiler ine 
söz veriyorum, 

• ' .YEM T Ü R K İ Y E P A R T İ S İ CUMHURİYET 
S E N A T O S U GRUPU ADINA OSMAN H A C B 
BALOGUl 'Tokal ı Muhterem a rkadaş l a r ; 
" "2 gün evvel bu kürsüde. Sayın Ekrem A.lican 

taraf ından okunan İkinm Koalisyon Hükümet in in 
programı hakkındaki. Yeni Türkiye Partisi Sone-
t o Grupuıum görüş ve mütalaalarını arz etmeK 
için söz almış ve huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum. "' 

"Bu'vesi le ile Sayın Senato üyelerini, mensuh-
olduğum.parl i adına, hurine! le selâmlarım. 

Sayın Senatörler : 
Programım müzakereye başladığımız bu Hü

kümet Bilinci Koalisyon Hükümetinden farklı 
olarak -'• siyasi par! i \e müstakillerden teşekkül 
etınektedir. Bu hal çok paıfili rejim ve nispi tem
sil usulüne .milletçe kolayca intibak oyliyebildiği-
mizin güzel bir örneğini teşkil eylemektedir. 

'Bu başlangıcın mesut ııel icelere erişmesini ce
nabı haktan temenni, eyleriz. 

Birinci Hükümet programının baş kısmında 
ki : 

Bu netice milletimi/in siyasi olgunluğunun ve 
her güçlüğü yenim: hususundaki denenmiş kudre
tinin yeni bir örneğidir, tarzındaki veciz müta
lâaya iştirak ediyoruz. 

Y«.'iı.i programın : (Türkiye ekonomik ve sos
yal şar t lar itibariyle gelişme halinde bir memle
kettir. Bu gelişmenin süratle yapılabilmesi ve ge

lişmiş memleketlerle olan aradaki mesafenin kapa
tılması, Devlet hayat ında sağlam esaslara daya 
nau bir ıslahat ihtiyacı ile karşı karşıyayız) şek
lindeki. beyanını takdirle karşılıyoruz. Bu ifade 
siyle yeni Hükümet bugüne kadar üzerinde cid
di olarak durulmıyan yeni ve farklı bir hususu 
gözlerimizin önüne sermektedir. Bu önemli nok
taya Hükümet parmağını basar, basiret ve vu
kufla bu icraatını yapabilirse en büyük sıkıntı 
membalarından birisinin bertaraf edilmiş olacağı
na inanıyoruz. 

Programda; esaslı meseleler üzerinde koalis
yona iştirak eden part i ler in mutabakata vardık
ları beyan olunmaktadır, 

Koalisyonu teşkil eden siyasi parti ler, bu isa
betli hareket tarziyle hayatımıza yeni bir sistem 
getirmiş ve koalisyon kurmanın ananesini ve tea
mülünü tesbit eylemişlerdir. 

Esaslar üzerindeki evvelden temin, edilen bir 
mutabakatiu <» ortaklığın uzun ömürlü olmasının 
en tabii ve ciddî bir şartı olduğunu kabul ediyo
ruz. 

Programda, mesut kur hâdise olarak mütalâa, 
olunan Anayasa Mahkemesinin kurulmuş, vp isli 
yecek hale gelmiş, kaza i murakabe yolunun açıl
mış olması keyfiyetini, ayın samimi duygularla. 
mütalâa ediyor ve fakat yeni Hükümet/l en, bu 
kıymetli organın gereği gibi işi iverek anti de 
mokratik ve Anayasaya aykırı kanunların en kısa 
zamanda bertaraf edilmesi yolunda aktif bir rol 
oynamasını ehemmiyetle rica ediyor, hakiki sevin
cimizin o zaman tahakkuk edeceğine işaret etmek 
istiyoruz.. 

Adaletin bağımsızlığı. Yüksel.. Hâkimler Ku
rulunun teşkili hakkındaki .kanımla lam temina
ta kavuşturulmuştur , yolundaki inşirah verici be
yanın bu konudaki müspet tatbikat ve icraatı, 
Hükümetin teşvik ve tesri edici tutıuıı ve edası
nı görmekle daim fazla değerleneceğini ifade et
mekte fayda, mülâhaza ediyoruz 
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C. Senatosu B : 
Bir mütefekkir; 
«Devlet idare edenler dürüst olmak gerektir. 

Devleti idare edenler dürüst olursa. Devleti ka
nunsuz da idare etmek mümkündür. Devleti ida
re edenler dürüst olmazsa kendilerinin tanımaya
cağı kanunu yapmak neye yarar», eliyor 

Biz, Muhterem Koalisyon Hükümetinin bu ve
ciz ifadede yerini bulan dürüst olarak tavsif edi
len idarecilerden olmasını canı gönülden istiyoruz. 
Bu vasıftaki Hükümet adamlarımızın değerli ku
rullar, ve veciz kanunlarla hemahenk olarak vere
cekleri hizmet sonunda, yarının mesut Türkiye'
sine ümitle bakmak hayalperestlik olmtyaeaktır. 

Yeni Türkiye Partisi olarak bu neticeyi bek
liyor ve var kuvvetimizle bu mânadaki ITükümetı 
destekliyeeeğimizi vaat ediyoruz. 

Programda, : 
Seçim sisteminin adalet, seçmenlere güven ve

rici şekilde yürütülmesi dâvasının halledildiği, 
idarenin tarafsız ve haksız siyasi baskılardan ma
sun olarak çalışması yolunda büyük mesafe alın
dığı derpiş edilmektedir, 

Bu mütalâayı en mesut bir müjde olarak ka
bul ediyor, milletin hasretle beklediği mahallî 
seçimlere ait kanunların en kısa zamanda ihzar, 
yüksek meclislere sevk ve tatbikatına geçilerek, 
hâkimlerin teminatı ve idarenin bitaraflığı altın
da dürüst bir seçim yapılmak suretiyle, program
da yer alan bu veciz beyanın tatbikat ve tecelli-
yatını görmek bahtiyarlığımızı artıracaktır. 

Basın ve vatandaş hürriyeti ile yakinen ilgili 
bulunan Tedbirler 'Kanununun bir tezvir vasıta
sı olarak çalışmasına mâni olunmasını Hükümet
ten hassaten istirham ediyoruz. . . . 

Son 16 yıl içindeki demokratik rejim tecrübe- : 

lerinin Türk Milleti üzerimle.büyük bir ilerleme 
kaydettiğinde Muhterem Hükümetle hemfikiriz. 

Rejimin yaşatılması hususunda Türk köylü
sünden, Türk münevverine kadar, her ferdin 
kararlı olduğunda hiç şüphemiz yoktur.. 

Samimî ve inanarak, veya kasdı mahsusla. 
bu memlekette demokrasiden gayrı şu sistem' 
veya bu tarzın memleket ibresine tatbikini 
istiyenlerin, hu arzularının hiçbir zaman ta-, 
lıakknk etmiyceeğine. bir atı. için tahakkuk 
etse dahi payidar ve uzun ömürlü olamıya-
cağma mutlak", inanıyoruz. Türk vatandaşının 
her gün müşahede ettiğimiz kati tutumunu bu 
beyanımızın en büyük mesnet ve teminatı ola
rak görmekteyiz^ 
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Programın, Atatürk 'inkılâplarına sadâkat? 

demokratik rejime inanç, • '• Anayasa' haMınİyö-
tine ve iradei milliyeyef hürmet '•babifidakîİi'tffc 
kir ve kanaatlerine aynen iştirak ectî$W--:'Wl3M 
hususlarda Hükümetle beraber' '?SöMttğü&iu£u 

. iç huzuriyle ifade ediyoruz... . --__. ; <„„..,-•.: 
. Demokra t ik .e.rj.i.mi tehlikey§hı>rcIügürQçek:;..^er 

Anayasa hâkimiyet ini zedeleyecek mahiyet tek i 
hiçbir t ah r ik ve çıkışlara müsamaha etmiyece-
ğiz şeklindeki müta lâa ve beyanını . , r tak-dir le 
karşılıyoruz. Siyasi partiler araşında^iyi nıjin^; 
sebetlcr tesisine1 mütedair arzu, VQ.,gp,y.retlerjn 
yanındayız. . . • . ... • - . . . 

Hükümetin,.. devamlı içraatrmda>.Jş^aJisyon 
partileriyle temas ve nmt.abaki.tleri.ni temin ey
lemek gayretini koalisyonun .selâmet,,ve .haya
tiyeti için şart telâkki eylemekteyiz,,..,. ..,;,., 

Programın, şimdilik teferruata girmeden 
memleket meselelerini ana ha t la r ıy la ifade 
eylemesinde isabet mütalâa etmekteyiz: ';•"' 

Yeni Hükümetin demokratik "rejimi eh üs
tün siyasi akide olarak yerleştirmek ' HüW-
sundaki gayretlerini takdirle karşılry:açağiz> 

Memleket bünyesini' •yıkıcı ve • temelin<M> 
sarsıcı bir mahiyet taşıdığında hiç şüphe-©kem 
yan ileri sağ ve: sol;; 'cereyanlarla:'. mücadele 
azametinin yanında yer almaktayız.' -r' ,Y^-: 

İvi ' niyetle yapılacak tenkidîerin "mutlaka 
fayda, temin edeceğine inanmaktayız. 

Matbuatın bu alandaki yapıcı ve müspet ro : 

lünü it'ade ve tekrar eyleminin lüzumuna kaa" 
niiz. 

Bugün milletçe en büyük ıstırap,.yes.iiq.miz 
olan iktisadi ve malî ; sıkıntılarımızın . giderik 
uıesi. memleketin refaha. . kavıışmas,... hususaı%. 
<!a Hükümet Prograınında,, .jrer alan.ve parti
mizin inanış ve düşüncelerine. •/Junıumiyetle 
mutabık bulunan, tedbirler manzumesine ay
nen' iştirak ediyor, ve bu nokta . üzerinde-..-faz
laca tevakkuf etmek suretiyle kıymeH^yak-. 
tinizi-israf etmek istemiyoruz-,: ..-.-. ,. . .... 

Bu meyanda bir iki noktaya da tem'aV -̂'f4 

iji.ekaigi.ni.ize, müsaade ve 'müsamaha,'' buyunıl-
masım dâ-istirham eyliyorıiz' : .'"' -•--•'"''' • •• 

-̂ l1 vç. yeraltı kıyıııet.l.ermıizifv'süratle -'fltgf̂ T*'» 
lendirilm'esini . lüzumlu .görüyoruz, tşcl Sigor
taları Kurumu,ve Emekli/Sandığı ğıjn; b-öl para, • 
zengin '-ve'-'devamlı gelirİcaytta-gma sahip mües--
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seselerin bu paralarını disiplinsiz ve dağınık 
surette kullanmalarından ziyade, memleketin 
mühim bir ihtiyacını karşılıyacak ve döviz ta
sarrufu yaptıracak bir istihsal alanında teksif 
olunması lüzumuna işaret etmek istiyoruz. 

İhraç mallarımızın standart hale -getiril
mesi-ve devamlı pazarlar bulunması istikame
tinde gayretler sarf olunması lüzumuna kaa
niiz. 

En büyük ihraç malımız olan tütün ve Tü
tüncülük Bankası üzerinde tevakkuf edilmesin
deki faydayı işaret etmek istiyoruz. 

Millî sanayiin kurulma safhasında, hima-
yct tedbirlerinin alınmasını zaruri görmekte
yiz. 

Yabancı sermayenin memlekete gelmesi 
için gayret sarf etmeliyiz. 

İktisadi Devlet 'Teşekküllerinin basiretli 
bir tüccar gibi serbest çalışması prensibini 
zedelemeden, icraatının avakibini sıkı bir kont
l a ! v>e .iM^rtıkabe (âstemine tâbi tutmanın lü
zumuna işaret etmek istiyoruz. 

Bir ziraat memleketi olarak tanınan, yur
dun mevcut topraklarından orman, ziraat ve 
hayvancılık alanında gerekli randumam al
mak için ilmin ve tekniğin icaplarına hürmet
kar ve riayetkar kalarak yeni bir çalışma 
programı takibetmenin zaruretine inanıyoruz. 

Dünyada eşi az bulunan ve her iklim şar
tım sinesinde toplıyaıı yurdumuzda memle
ketin her türlü asgari ihtiyaçlarını temin ede
cek bir istihsal seviyesine ulaşmanın lüzumu
na kaaniiz. 

Ormanla köylünün münasebetlerini yeniden 
düzenliyeeek, arazi ihtilâflarında orman idare
sinin keyfî ve indî hareketleriyle köylüyü bir 
anda bütün varlığından mahrum bırakacak 
mevzuatın ıslahı yoluna müstaceldi gidilmesi
nin ' lüzumuna kaaniiz. 

Koalisyon esaslarını tesbit eden protokolde 
ve Hükümet Programında tafsilen arz ve izah 
olunan şartlar dahilindeki zirai reforma ta
raftarız. 

.Dış polHikamjzda toprak bütünlüğümüze, ve 
hükümranlık kakkımjj&a. iyi. joiyetle hürmetkar 
kalınmasını istiyoruz. 

;Prenşib0İarak milletçe ve Hükümetçe di
lber -.nıînefcîerjn' hâkimiyet haklarına hürmet-
,k$z, 4#s$Mktona vefak&v,. Mrjşı ..hedef tu* 

tan, ve karşılığını bekler bîr görüş ve tutuma 
sahibiz. 

Bu şartlar altında dış taahhütlerimize sa
dık ve vefalı kalmak istiyoruz. 

Bu tutumlunuzla Yakın Şarkın istikrarı 
ile de yakînen alâkalı bulunuyoruz. 

Dış münasebetlerde devletlerarası bir ahenk, 
huzur ve istikrar unsuru olarak devam etmek ve 
öyle kalmak arzusundayız. 

Uzak ve yakın zamanlarda kader birliği 
ettiğimiz insan topluluklarına bigâne değiliz. 

iyi. münasebetler tesis eylediğimiz komşu 
devletlerin terakki yolundaki gelişmelerini me
sut birer hâdise olarak değerlendiriyoruz. 

Kıbrıs konusu ile Hükümetin yakînen alâ
kasını istiyoruz. 

Hulâsa Yurtta sulh, Cihanda sulh ana pren
sibine inanıyoruz. 

Millî Müdafaa : 
Millî Savunma alanında programda mâke-

sini bulan icraata şiddetle taraftarız. Bahis 
konusu olan kanunların en kısa zamanda çık
ması en büyük arzumuzdur. 

Cumhuriyet Ordusunun; Devletin şerefini, 
milletin ve vatanın emniyetini iç ve dışta ko
ruyabilmek için daima daha kuvvetli olması 
şarttı ı*. 

Mânevi gücü hiçbir suretle eksilmiyen Türk 
Ordusunun maddi, malzeme ve teçhizat kudre
tinin muasır memleket orduları seviyesinin 
daha üstüne çıkarılması millî menfaatlerimiz 
icabında ndıı*. 

Sağlık işlerimizin daha düzenli yürütülmesini 
ve bu hizmetlerin memleketin her tarafına yayı
larak daha verimli bir hale gelmesinin lüzumuna 
şiddetle kaaniiz. 

Bayındırlık Bakanlığını memleket hizmetin
de devam edegelen vukuflu ve randımanlı çalış
malarının günün teknik icaplarından da fayda
lanarak daha verimli ve süratli bir hale getiril
mesinde millî menfaat mülâhaza etmekteyiz. 
Devlet Su işleri ve Karayolları Umum Müdür
lüğünün memlekete büyük imkânlar hazırlıyan 
hayırlı mesaisinin hızlandırılması ve teşkilât 
olarak takviye edilmesi lüzumuna kaaniiz. Kara
yolları Umum Müdürlüğünün, karayollarının, 
yapım ve bakımının tevsii yolundaki beş senelik 
plânının Hükümetçe kabul edilerek bir an evvel 
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vatan sathında tatbik mevkiine konulmasını gör
mekle bahtiyar olacağız. 

Köy içme suyu faaliyetinin hızlandırıl masun 
ve bütün köylerimizin temiz ieme suyuna kavuş
tuğu müjdesinin Büyük Meclise ne kadar za
manda verileceğinin bu vekâletçe vâdedilmesi 
zamanının geldiğini işaret etmekle haksız bir ta
lepte bulunmadığımızı yüksek takdirlerinize arz 
ediyorum. Köy içme suyu ve köy yolları yapı
mının Hükümet alâka ve yardımına muhtaeol-
dıığunu işaret etmek istiyorum. Bu hizmetlerin 
i Tasında kÖvlünün unutmak üzere olduğu angar-
va zihniyetinin tekrar hortlatılmasın! asla tecviz 
etmivoruz. 

Mvıi'îf alanında kalbi tahsil ve ilim aşkiyle 
vanan Türk çocuklarına yeteri kadar okul, okul
lara li'r/vmrı kadar Öğretmen ve ders levazınıatı-
mn temuıi hususunun her branş ve kademede. 
nr'H'ikb'1! artış ve inkişafta göz önünde tutula
rak müddetli olarak plâna bağlanması ve taas
supla. tatbiki lüzumuna işaret etmek istiyoruz. 

Yüksek okullar ve üniversiteye girememeleri 
sebebiyle Kızılay'da Güvenlik Parkında karar
gâh kuran talebe topluluğunun tekerrürüne önü-
müzdvki ders yılında Sayın Hükümetin meydan 
bı rakını vacağını ve tedbirlerini çok evvelden ala
cağım ümidederek neticeye emniyetle intizar 
edeceğiz. 

Mânevi mânada yurdun ve yurttaşın düzenini 
tcmbı ve muhafaza vazifesini üzerine almış olan 
Adalet Teşkilâtımızın mevzuatı gözden geçirme 
bugüne kadar söylenegelen ve fakat bir türlü 
tatbik mevkiine konulanııyan, hâkimlerin mev
cut bilgilerini takviyeye medar olacak adlî mev
zuat ve neşriyatın, her yerde ve her kademedeki 
hâkimlerimize temin ve tevzi olunması isinin bu 
Hükümet zamanında ele alınmasını temenniye 
ş aya n görm ekt ey i z. 

Mevcut is hacmi ve vüsati muvacehesinde ne 
kadar tevsi edilirse edilsin, yine de kifayet ede-
mivecek olan Temyiz teşkilâtının takviye oluna
rak normal mesai yapmak imkânını" bu kıymetli 
müesseseye ve mensuplarına, temin edilmesi gay
retlerini- beklemekteyiz. 

Mahkemelerin en büyük yükünü taşıyan ve 
esasında bir ihtisas işi olan zabıt kâtiplerinin ye
tiştirilmesi için bir meslek mektebi kurulması, ve 
mesleğin, itibarlı ve vasıflı bir hale getirilmesi 
hususunu istirham evlemekteviz. 

Temenni ve arzularımızın Hükümet progra
mında yer aldığım gördüğümüz Basın - Yayın 
ve Turizm, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile 
ilgili hususatm bir an evvel tahakkuk eylemesini 
arzu etmekteyiz. 

Çalışma, sahasındaki mevzuatın işçinin ve iş 
verenin hukukunun vikayesi yolundaki tadil ve 
inkişaf teşebbüslerini arzu ile beklemekteyiz. 

Yeni bir bakanlık olan ve fakat memleketin 
mühim dâvalarının sorumluluğunu üzerine yük
lenmiş bulunan imar ve İskân Vekâletinden bü
yük işler beklemekteyiz. Nüfusu 20 bini bulan 
bir kasabada günün sıhhi şartlarına uygun on 
aded mesken bulmak mümkün değildir. Az ge
lirli vatandaşların ıstırap mevzuu olan gecekon
du meselesini kökünden halletmenin zamanı gel
miş ve geçmiştir. Büyük şehirlerimizin etrafında 
arzı endam eylemiş bulunan gecekondulara sarf 
olunan emek ve paranın yekûnu milyarlara baliğ 
olmaktadır. Millî servetin israfının en canlı mi
salini buralarda görmekteyiz. 

Büyük şehirlerimizin imarında, vatandaşlara 
mesken temininde büyük himmet ve gayreti sebk 
etmiş olan Emlâk Kredi Bankasını geçmiş hiz
metlerinden dolayı takdirle anarken bu banka
nın imkânlarının artırılması hususunda muhte
rem Hükümetin dikkatini çeker, badema bu ban
kadan lüzumu kadar faydalanamıyan bölgelere 
de bankanın yardım elinin bir plân ve program 
tahtında uzatmasının lüzumunu işaret etmek isti
yoruz. 

Belediyelerimizin ve belde hizmetlerimizin 
görülmesinde büyük himmetleri sevk eden tiler 
Bankasının mesaisini de takdir ediyoruz. 

Ulaştırma hizmetlerinin tanziminde, Millî 
Savunma, iktisat, refah, huzur, emniyet mülâha
zasının göz önünde bulundurulmasında zaruret 
vardır. Süratle inkişaf eden turizm de ulaştırma 
hizmetleriyle yakînen ilgilidir. 

Devlet Demir, Deniz ve Havayollarının hem 
memleket ihtiyacını ve müstakbel inkişafı kap-
sıyacak ve hem de diğer memleketlerdeki emsal
leriyle boy ölçüşecek seviye -ve kalitede bulun
ması emelindeyiz. 

Akdeniz seferlerinde millî mevcudiyetimizi 
hissettiren ve iktisadi bir unsur olarak çalı
şan, memlekete döviz temin eden yolcu ta
şıma işine önem verilmesi lüzumunu işaret et
mek isteriz. Birçok şehirlerimizde ve kazala-
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rımızda şehirlerarası telefon zarar ediyorsa gü
nün muayyen saatlerinden sonra telefon görüş
me ve muhavere imkânlarının yine teşkilât ve 
personel, yetersizliğinden ileri geldiğini kabule 
mecburuz. Zarar ettiği iddia ve mülâhazasiyle 
birçok pusta şubeleri iptal olunmuştur. Devlet 
Demir, Deniz ve Hava Yollarının tarifelerinin 
pahalılığı yüzünden bu vasıtalara vatandaş il
tifat, etmez veya az biner hale gelmiştir. 

Sadece günün şartları değil, müstakbel in
kişaflar da göz önünde bulundurularak, tari
felerin tanzim ve tatbik edilmesi lüzumuna ka-
an üz. 

Geçeri kış »Şarkta vukübulan hayvan yemi 
sıkıntısı şimendifer tarifesinde yapılan büyük 
çaptaki tenzilâtla önlenebilmiştir. Bu suretle 
millî büyük bir felâketin önüne geçilmiştir. 
Heş on gün evvel Ankara, Ticaret Odasındaki 
)ir toplantıda bir tüccar tarifelerinin pahalı

lığı. yüzünden maden cevherlerinin nakil ve ha
rice ihracı mümkün olmadığı hususunu yana 
yakıla anlatmıştır. 

Bu yönden mâruzâtımızı hulâsa edecek olur
sak, ulaştırma teşekküllerinin, kendi im kân -
biriyle idare edebilecek bir seviyeye gelince
ye kadar. Devlet yardım ve desteğinden malı
nım bırakılmaması lüzumuna işaret etmek is
tiyoruz. 

Memleketçe ve milletçe yaşadığımız bu in
tikal ve kuruluş devrinde içişleri durumumuz 
önem ve hususiyet arz etmektedir. İdarenin 
bitaraflığı memlekette vatandaşın kanuna hür-

.met, Devlet ve Hükümetine muhabbet ve iti
mat havasını yaratacaktır. Muayyen bir züm
re lehine ve biricisini insanların aleyhine gibi 
bir tutum vatandaşın memlekete olan bağlarını 
da zayıflatır. 

İdare edenlerle idare edilenlerin mutlaka bir
birine inanması, güvenmesi şarttır. Bu itima
dın zail olduğu yerde otoriteye itimatsızlık do
ğar. Zorla tesis edilmek istenen otoritede bir şid
det ve zulüm mahiyeti mevcuttur. 

Jandarma ve polisin memleket hizmetinde 
haysiyetli, Devlet otoritesini şerefle temsil eden 
bir kütle haline getirilmesi şarttır. Her gün va
tandaşla karşı karşıya bulunan bu •hizmet erba
bının keyfiyet bakımından yükseltilmesi hem hiz
metin iyi İşlemesini ve hem de vatandasın kanu

na hürmet, Devlete itaat fikir ve duygusunun 
kö k leş meşin i ica be tt ir eeektir. 

İnsan haklarına, fert hürriyetine günden gü
ne büyük kıymet ve ehemmiyet veren Türk va
tandaşının kifayetsiz zabıtanın ieapsız, yersiz. 
haksız müdahale ve çıkışlarına karşı nahoş hadi 
sel ere mâruz kalacak, her gün vatanın bir kö 
sesinden feryatlar yükselecektir, 

• .'ok partili hayalın ve demokratik zihniyetin 
memlekette yerleştiği bu zamanda idare ile par 
tilerin ve aielunıum vatandaşların birbirleriyle 
ve idare ıııekanizmasiyh- münasebetleri önem 
peyda etmiştir. 

Aletderccaf bütün idare amirliğimizin mut
lak bir bitaraflık havası içinde ve kanunların 
ışığı altında bütün vatandaşlara sıyyanen mua
mele etmesi şarttır. 

Bir filezof; «büyüklerin fazileti rüzgâra, kü
çüklerin fazileti otlara benzer... liüzgârın karşı
sında otlar eğilir» diyor. 

Bu vecizede olduğu gibi rüzgâra benzetebil e 
eeğimiz faziletli idare âmirlerinin iş başında bu 
Ilınmasını bu millet canü gönülden arzu etmek
tedir. 

Türk vatandaşı olarak dünyaya gelen bu top
rak üzerinde yaşamaya hak kazanan herkesin ce
miyetin nimetlerinden bir ııisbet dâhilinde his 
sesini alması ve külfetlerine katlanması vatandaş 
lığın normal icaplarındandır. 

Nimetlerin ve külfetlerin dağıtımında bitaraf 
h'k, sıyyanen muamele etmek, taraf güt "emek, 
•keyfî muameleden kaçınmak idari mekaniz
ma için bir zaruret olduğu gibi, bütün Dev
let teşkilâtı ve kademeleri için de lüzumludur. 
Bu tarz idaredir ki ancak vatandaşa huzur 
verebilir, 

Koalisyon Hükümeti 'bütün iyi niyetine rağ
men temkin ve tedbirde de kusur etmezse o za
man memleket huzur ve sükûna kavuşur. Ak
sine gayretlerin hie'bir fayda temin etmiyeee-
ğini söylemek abesle iştigal sayılmaz. Burada 
huzur konusu üzerinde bir nebze tevakkuf et
mekte fayda mülâhaza ediyoruz. Huzuru mad
di ve mânevi olarak mütalâa etmek mümkün
dür, 

Mânevi mânadaki huzurun gelebilmesi, ka
barık bütçe rakamları, teknik; imkân ve müte
hassıs eleman istiyen bir şey değildir. Fert ve 
i usa iı. topluluğunun ie alemiyle ilgili oları bu 
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ruh haleti inanmak ile, itimat ile, sevmek 
ile, beğenmekle husule gelir. Bunu Devlet 
ve millet hayatına teşmil ettiğimizde idare 
edilenlerin kendisini idare edenlerin iyi niye
tine, temkin ve tedbirine, şefkatine itimat ey
lemesi gerekir. Bu tahakkuk ettiği zaman mâ
nevi huzur gelmiş olnr. 

Efradı millet bizde bu iyi niyeti görür ve 
bize güvenirse birçok noksanlarımızı dahi mü
samaha ile karşılıyabilir ve kendisini mânevi 
mânada memnun ve mesut addeder. 

Maddi huzura gelince : Bu biraz daha emek 
ve gayret ve imkân istiyen bir şeydir. Zaman 
mefhumu da bu vakıanın tahakkukuna yardım 
eder. Bozulmuş bir iktisadi düzenin avdeti ve 
kütleyi maddeten memnun eder hale gelmesi 
mahirane ve kuvvetli müdahaleler ve teşeb
büslerle mümkün olacaktır. Bunda da iti
mat unsuru başlıca rol oynıyan âmillerdendir. 
iyi niyetlerimizin devam ettiğine Muhterem 
Hükümetin bu müşkülâtı yenecek kudreti ve 
vukuflu elemanlara sahibolduğuna inanıyoruz. 

İyi bir organizasyon, lüzumlu tedbirleri al
mak bizleri salim neticeye ulaştırabilir. Şunu 
da hemen ilâve etmek isterini ki, maddi huzur 
kâfi değildir. Mânevi huzur mutlak şarttır. 
Aksi takdirde cebi dolu, midesi dolu muzta-
ripler camiası olmaktan ileri gidilemez. Türki
ye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne ka
dar geçen zaman içinde bâzı Meclis ve Hükümet 
tasarruflarında bulunulmuştur. Bu tasarruflar 
bugünün ihtiyaçlarına cevap vermemekte, Ana
yasa rejimi ile bağdaşamamaktadır. 

Bunların adı ister kanun, ister tüzük, ister 
kararname olsun, ısdar olundukları zaman ve 
şartlara bakmadan, bugünün iktisadi ve içti
mai şartlarına en uygun bir hale getirilmesi lü
zumuna işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada siyasi af, 
105 ve 113 sayılı kanunlar konusuna da bir 
nebze teması lüzumlu buluyoruz. 

Af her içtimai topluluk gibi bizim hayatı
mıza da karışmış 'bir içtimai müessesedir. Hu
kuk edebiyatında her suçlu affa mazhar olma
ya müstahaktır. Siyasi suçlular evleviyetle af
folunurlar. 

Siyasi suçlulara farklı muamele yapmak her 
memlekette cari bir usul haline gelmiştir. 

Affın memleketimizde büyük ölçüde bir 
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huzur vesilesi olacağına inanıyoruz. 

Koalisvon partileri arasında kararlaştırılan 
şartlar dâhilinde affın tahakkukuna başlanma
sını şiddetle arzu ediyoruz. Ve bunun memle
ket sathında veya yurt dışında büvük bir fe
rahlık yaratacağına inanmanızı bilhassa rica 
ediyoruz. 

Meri Anavasamızm teminatı altında bulu
nan fert mülkiyeti prensibini zedelenıiveeek ve 
onunla bağdaşacak şekil ve şartlar dahilinde 
105 savılı Kanunun ilgası zaruretine işaret et
mek. istiyoruz. 

113 sayılı Kanunun üzerinde yapılacak ta
sarruflarda çok dikkatli olmanın lüzumuna 
temas etmek isterini. Devlet memuriyeti ve sı
fatını ve vazifesini kötüye kullanmak suretiyle, 
hakkı olmıyan Devlet parasına veya malına, 
veya aharın emvaline tesahübetmek kasıt ve 
niyetiyle bilerek ve düşünerek tesahübetmek 
istiyenlere Yeni Türkiye Partisi olarak bizim 
do şefkat ve acıma duygularımız az harekete 
geçecektir. Fakat dar formüllere, elâstiki tâ
birlere bağlı kalarak başkasının inalında gözü 
olmadığı anlaşılan ve fakat şeklen suçlu duru
ma düşmüş insanları da bu şefkat ve atıfetten 
mahrum bırakmayı doğru bulmuyoruz. Haki
katen hırsızlık, yapmış olanların daima karşı
sında kalacağız. 

İhtilâli mütaakıp vazifeden çıkarılan, mah
kemeye verilerek beraet eden, isnadolunan 
-suçla hiçbir alâkası olmadığı tahkikat ve ınah-
kome ile sabit olan işçi, müstahdem ve memur 
vatandaşların aynı zamanda çoluk çocukları
nın maişet kaynağı olan müktesep haklarının 
bütün şümulü ile iadesini Hükümetten bekliyo
ruz. Gerekli ve lüzumlu formalitenin bir an 
evvel alınmasını istirham ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtıma burada 
son verirken hepinizi tekrar hürmetle selâmlar 
Yüksek Senatonun İkinci Koalisyon Kabine
sinden her türlü müzaheretini esirgememesini 
diler. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Uzunhasanoğhı. 
SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muh

terem arkadaşlar; 
Takdim olunan Hükümet programının umu

miyet itibariyle ümit verici olduğunu müphe-
yet arz eden yerlerin yanında birçok kısımla
rının mükemmeliyet derecesinde bulunduğunu 
peşinen söyledikten sonra diğer sahalarına te-
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mas etmeden yalnız programın birkaç parag
rafı üzerinde biraz durmak istiyorum: 

Programın 4, 5, 15 ve en son 22 nci sayfa
larında serpiştirilmiş bulunan bâzı paragraf
ları okuyup hülâsa ettiğimiz zaman programın, 
ferahlarıdırıcı büyük bir gerçeğin ifadesi oldu
ğu kanaati aynı zamanda bu gerçeği halâ an
lamamış ve idrak edememiş veyahut anlamak 
ve idrak etmek istememiş olanlara da büyük 
bir cevap teşkil ettiğini görürüz. 

Programda 27 Mayıs olayının mâna ve ma
hiyetine vuzuhla ve geniş mikyasta yer veril
diğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ha
kikaten dayandığı sebeplerin vuzuh ve kuvveti 
karşısında meşruluğu kabul olunan 27 Mayıs 
İhtilâline ve onun getirdiği eserlere bugüne ka
dar kimse dil uzatmadı, varlığına gölge düşü
ren olmadı. Bu millet ve onun mümessili olan 
bizler; ihtilâlin maksat ve gayesine uygun şe
kilde hareket ederek çizdiği istikamette kolay
lıkla mesafeler kat edebilmesi için ne mümkün 
ise hepsini büyük bir soğukkanlılık, feragat ve 
samimiyetle yapmaya çalıştık, hepimiz gere
ken anlayışı gösterdik. Topyekûn millet olarak 
artık şerefli tarihimize mal ettiğimiz, inkılâp 
ve demokrasi yolunda daha seri ve köklü mer
haleler kat etmek için büyük bir hamle olarak 
kabul ve inkiyat eylediğimiz 27 Mayıs olayının 
yarattığı dünyada ender denilebilecek kadar 
hür ve demokratik bir seçimle gelen bizler, su
nulan bu hürriyet ve demokrasi nimetlerini in
kâr edecek kadar nankör olmadığımızı sanı
yorum. 

Hal böyle iken, Meclis içinde YO dışında gel
diğimiz günden bugüne kadar söz, yazı ve ha
reketle muhtelif vesilelerle tehdit ve hakaretâ-
miz birtakım efal ile karşılaştık. 

Hürriyet ve müsavat prensiplerine dayanan 
ideallere sarılarak, iktisadi ve içtimai gelişme 
ümitlerinin henüz ufuklarda gözüken belirtile
rine bakarak ve her şeyden önce memleketin 
yüksek menfaatlerini düşünerek sabrın ve ol
gunluğun en güzel örneklerini verdik. Bunun 
mükâfatını hiç görmedik demek düpedüz in
safsızlık olur, tam gördük demek de şimdilik 
biraz mübalâğalı olur, lâkin karşılığını bekle
mekte haklı olduğumuzu söylemek ise yerinde 
olur kanaatindeyim. 

Milletçe kabul olunan yepyeni ve modern 
bir Anayasaya ve onun iç bünyesini aksettiren 

bir seçim kanununa dayanarak yapılmış bir 
seçimle tecelli eden millî iradeyi ve bu millî 
iradenin ifadesi olan mevzuatı ve ezcümle ted
birler Kanununu - birkaç ağızdan çıkmış be
yanatla dahi olsa - rencide ve ihlâl edercesine 
pervasız görünmek elbette ki, 27 Mayıs ihtilâ
linin ruh. ve fikriyatiyle kabili telif olmıyan 
kanun ve hürriyet ve müspet bir durum yara-
Lır ve elbette ki, bunun karşısında Hükümet 
^kânından kendilerine vazife düşenlerin ne gi
bi bir harekete tevessül etmiş olduklarını açık-
-a. görememiş olmaklığımız da ayrıca teessür 
uyandırır. 

Hükümetin, tenkid ve müzakere mevzuu 
olarak ele aldığım bu paragraflarda yapacağım 
bildirdiği hususların ve teessüs etmiş müessese
lerin ve vikayesine XQ bilhassa Anayasa hâki
miyetini sağlamaya matuf ve bunu zedeliyecek 
mahiyetteki hiçbir tahrike müsamaha etmiye-
ceği ve hedefine ulaşan 27 Mayısı gölgelendire
cek her türlü hareket karşısında bulunacağı 
yolundaki vaatlerinin sözde kalmayıp fiiliyat
ta yer bulması zamanının çoktan gelip geçtiği
ni bu meyanda hatırlatmayı lüzumlu buluyo
rum. 

Bilûmum kanun ahkâmının tamamiyle ye
rine getirilmesini, müsavat dairesinde ve bila
istisna helisine zamanında ve titizlikle uygu
lanmasını temenniye şayan görüyorum, inkılâp 
ve onun getirdiği eserlere ve bunlara vücut ve
rerek gelişmesini temin eden kökleşmiş esasla
ra gölge düşürenlere karşı evvelki Hükümetin 
zecri ve müsmir bir işleme tevessül ettiğini ve
ya gözle görünür bir tedbir aldığını müşahede 
^demedik, şimdiki karma Hükümetten bunu 
beklemekteyiz. 

Daha evvel muhtelif vesilelerle cereyan et
miş ve hattâ senatomuza da intikal eylemiş 
olan demokratik esasları yıkıcı, Anayasanın ge
tirdiği eser ve müesseselere meydan okuyucu, 
korku ve endişe yaratıcı, emniyet, asayiş ve 
huzur bozucu beyanat ve sözlerden sarfınazar 
son bir kulüpte konuşmalardan bir cümlesini 
zikretmek ve misal olarak önünüze sermek kâ
fidir, bakınız, 27 Mayıs Fikir Kulübünün açılı
şındaki konuşmalardan bir cümle alıyorum. 
«Yapılacak bir ihtilâl 27 Mayıstaki gibi beyaz 
eldivenli, romantik bir ihtilâl olmayacak, lıenıo-
globinli bii' ihtilâl olacaktır. Bundan o gün 
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Hükümetin başında bulunanlar mesuldür..» Gi
bi birtakım cümleler sarf olunduğunu 1 Temmuz 
tarihli Zafer Gazetemden öğrendiğim bu kulü
bün taşıdığı haleti ruhiyenin ne olduğunu kesin 
olarak söylemeye maalesef imkân bulamıyo
rum. 

Biz programda da açıklandığı gibi 27 Ma
yısın hedefine ulaştığını biliyorduk «Ve ihti
lâlin beyaz oluşundan dolayı takdir ediyor ve 
o beyazlığa lâyık olmak için elimizden geldiği 
kadar çalışıyorduk. Aca'ba 27 Mayısın hedefine 
varması için ne olması ve ne yapmaklığımız 
lâzım? Şayet ortada bir Büyük Millet Meclisi 
ve bir Hükümet varsa o konuşmayı yapanların 
lâubaliliği nereden geliyor ve neden önlenmi
yor? Şayet onlar Meclisten ve Hükümetten da
ha büyük bir kuvvet ise ve böyle kabul olu
nuyorsa bizim burada işimiz nedir? İşte anla
yamadığım ve programdaki ele aldığım parag
raflarla hemahenk ve kabili izah göremediğim 
hususlar bunlardır. Ben bıı hâdiseyi paragraf
ları teyit değil tekzip ettiği için misal olarak 
alıyorum. Ben bu hâdiseyi 27 Mayıs inkılâbını 
ve onun getirdiği eserleri ve varmak istediği 
hedefine doğru yol almasına kimselerin mâni 
olmaya çalıştıklarını göstermek için alıyorum. 
Ben bu hâdiseyi, Hükümetin kimlerle ve neler
le mücadele etmek zorunda olduğunu hatırlat
mak, ikaz etmek ve yol göstermek için alıyo
rum. Ben bu hâdiseyi, bütün huzursuzlukların 
men'baı nereden geldiğini ve ne gibi e fal ve be
yanatın cemiyette infial uyandırmaya vesile ol
duğunu göstermek için alıyorum. Ben bu hâ
diseyi, yazılı veya sözlü soru yapmaya lüzum 
görmeden Hükümet program dulayısiyle ihbar. 
Dahiliye Bakanı ile bilhassa Adliye Bakanının 
ıMılâma arz etmek için alıyorum. Ben bu hâdi
seyi, bilâhara bu husus hakkında ne gibi bir mu
amelenin yapıldığını sormak, yapılmamış ise 
neden yapılmadığını öğrenmek ve o zaman Kar
ma Hükümeti asla affetmiyeeeğiın ve zira 
•programdaki vaatlerini yerine getirmemekle 
itham edeceğimi şimdiden ve önceden belirtmek 
için alıyorum. 

Bir kere okuyun ismi fikir olduktan sonra 
hemoglobinin burada işi ne? Mademki hemog-
lo'binle bu kadar kafasını müşgül etmiş fikrin 
orada işi ne? (Bravo sesleri ve alkışlar) Hem 
de bu milletin yalnız cephede aklına gelen 
hemoglobin kelimesini bu kadar hatırlatmakta 
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I ne mâna var? istikbalde bir daha huzur bozucu 

ve bu misillû hâdiselerin tekerrürünü intaçede-
cek hallerin zuhuruna imkân verilmemesini ve 
bir daha hür ve demokratik çalışmayı sekteye 
uğratacak, vatandaşların kalbinde ve zihninde 
bu neviden heyecan ve endişe yaratacak söylen
tilerin dahi, değil Büyük Millet Meclisinin du
varlarına ve evlerimizin kapılarına, vatanın sı
nırlarına bile çarpmaması için Hükümetin ge
celi gündüzlü çalışmasını ve her hususta çok 
daha uyanık hareket etmesini temenniye değer 
görmekteyim. Huzursuzluk yaratacak her türlü 

I beyanat milletçe merduttur. İşaretin en yakın 
Tostu olan korku ve endişenin, ezeli ve ebedi 
düşmanı bulunduğu hürriyet ve demokrasi ile 

I ısla imtizaç edemiyeceği hepimizce ve herkesçe 
malûmdur. Meclise geldiğimizden bu yana mev-

I cut dertlere deva olabilmek şöyle dursun, her 
I türlü elem ve ıstırapların gittikçe derinleşip 
} ya^yıldığmı büyük bir üzüntü ile müşahede et

mekteyiz. Bunun sebebi nedir? Gok güzel 'bir 
îeciınle içimize yerleştirdiğimiz hürriyet ve 
Temokrasi rejiminin hazımsızlığından ve bu ha
zımsızlıktan ya partilerin yapılarında ve iç or-

I yanlarındaki bir kusurdan veyahut hariçten 
I esen soğuk rüzgarların partilerin 'bünyesini 

'işütmüş olmasından ileri geldiğini anlıyorum. 
I Buna teşhis konduktan sonra, güven, samimi-
I ve t ve birlik gibi unsurlar üstünde tesis olun

muş mânevi bir huzurun mezkûr hazımsızlığa 
I ilâç olacağına ve binnetice iktisadi sahada em-
I niyet ve istikrar vücut 'bulacağına ve dolayı-
I siyle ona bağlı içtimai huzursuzluğun da gide-
I rileceğine inanıyorum. 

I Bugünün mâruz bulunduğu şartlar ve hususi
yetler niçin göz önünde tutulmadı ve tutulmu
yor? Artık işin bu ciheti ele alınmalıdır. Va
tan sathı baştan başa dertler ve ıstıraplar için-

I de kaynamakta, sızlamakta ve inlemektedir. 
İktisadi yönden nereye parmak bassan yara gi-

I bidir. Demokratik ve bitaraf secim esasına da-
j yanan bir rejimin sahibi olan milletimizin, ne

reden ve ne gibi bir parti veya teşekkülden 
veya hangi nam taşıyan bir şahsiyetten gelir-

I se gelsin, huzur bozucu hiçbir beyanat ve ma
ceraya artık zerre kadar tahammülü kalmadı
ğını açık olarak beyan ve ifade etmeyi bir va
zife ve borç telekki etmekteyim. Üzülerek işa-

1 ret ettiğim bu noktalar üzerinde vatanpervera-
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ne bir inançla eğilerek, hassasiyetle ve ehem
miyetle durulması hususunu bilhassa arz etmek 
isterim. Huzurun bel kemiğini kıran ve her tür
lü huzursuzluğun ihdasına sebebiyet veren, her 
şeyden evvel hüsnüniyet ve samimiyet fikdanı-
dır. Sağdan ve bahusus gittikçe artan bir hız
la, soldan gelen muhtelif ve soğuk fikir cere
yanlarının, zıt zihniyet ihtilâflarının ve anlaş
mazlıklarının memleketimizde yerleşmek isti
dadını gösterdiği bu zamanlarda bizlere düşen 
en büyük görev ve mutlaka kazanmamız gere
ken en asıl dâva, bugünün her türlü partizan
lığını ve şahsi kaygıyı bertaraf ederek ve ya
rının şahsi seçim ve geçim endişesini bir kena
ra iterek memleketi, müesses rejim ve onun te
meli olan demokratik prensipler ve 'esaslarla 
birlikte kurtarmaktır. Bunun için yapacağı
mız fedakârlığın ve mücadelenin son hududunu 
çizmek güçtür. Vatan ve milletin selâmeti uğ
runa... 

BAŞKAN -•--• Müddetiniz dolmuştur efen
dim. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Devamla) — 
Peki efendim, maalesef «vicdanımız, akıl ve 
izanımız» kelimelerinde sözlerimi bitirmek zo
rundayım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. Hoş
ça kalınız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Geboloğlu, 
CEVDET GEBOLOĞLU (Bitlis) — Muhte

rem Başkan, sayın arkadaşlar ve muhterem 
Hükümet erkânı; 

Birinci Karma Hükümet programından daha 
şümullü ve bâzı noktaları vuzuha kavuşturmuş 
bulunan Yeni Hükümet programı üzerinde par
ti grupları ve şahıslar adına yapılan geniş te
mennileri ve tenkidleri ihtiva eden konuşmala
rı teki ben kısaca bir iki noktada fikir ve te
mennilerde bulunacağım. 

Tarihte Türk Milletinin en büyük kabili
yetlerinden biri de kolayca Devlet kurahilme-
leridir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelmiş geç
miş Hükümetlerinin hizmet ve bâzı ihmalle
rinin muhasebesini tarih yapacaktır. Yalnız 
bir Hükümet işe başlarken evvelki Hükümet
lerin noksanlarını görerek programlarını tan
zim ederler. İşte bugünkü Hükümet progra
mında gelmiş geçmiş Hükümetlerin üzerinden 
geçtikleri ve memleketin büyük bir dâvası olan 
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bir gerçeği cesaretle ve plânlı bir şekilde orta
ya atmalarını büyük bir seviç ve ümitle izle
mekteyiz. 

Bu gerçek mahrumiyet diyarlarının iktisa-
den ve kültürel bakımdan kalkınması da sosyal 
adaleti ve millî beraberliği, yalnız bu bölgele
rin değil bütün memleketin toptan kalkınması
nı temin edecek bir hareketin muvaffak olma
sı en büyük arzumuzdur. 

Hükümet programının bir pasajını aynen 
okuyorum : 

«Muvazeneli gelişme ve sosyal adalet cihe
tinden ehemmiyetli gördüğümüz konulardan bi
ri de, memleketimizin çeşitli coğrafi bölgele
ri arasında iktisadi faaliyet hacmi ve gelir se
viyesi bakımından mevcut olan büyük farkları 
ortadan kaldırmaya çalışmaktır» Başka bölge
lerde mahrumiyet, bölgeleri bulunmasına rağ
men mahrumiyet bölgesinin büyük parçası Do
ğuda olduğundan. Doğu bölgesi akla gelmek
tedir. 

O Doğu ki, Büyük Atatürk Millî Mücadele
nin temellerini orada atmış ve güzel bir tesa
düfle dün yıldönümünü kutladığımız Erzurum 
Kongresi ve Sivas Kongreleri bu bölgelerin 
asîl temsilcilerinin birlik ve beraberliği ile top
lanmış ve topluca Türk Milleti istiklâl Müca
delesini yapmış, Batıda Yunan ve İtalyanlarla 
savaşırken Doğu ve Güney - Doğuda Ruslar ve 
Fransızlarla çarpışılmıştır. Geçen kış büyük 
bir insan ve hayvan açlığı tehlikesi geçiren ve 
Hükümetimizin şükranla karşıladığımız yar-
dımlariyle geçici olarak bu krizi atlatan bu böl
gelerin artık plânlı ve ciddî bir şekilde ele alın
masını millî bir vazife olarak saymaktayız. 

Bu bölgelere yatırım yapacak olanlara ver
gi muafiyeti tanıyarak özel sektörleri teşvik 
etmek ve beş yıllık ve onbeş yıllık plânlamalar
da gerekli yatırımların samimî ve ciddiyetle ele 
alınmasını büyük bir ümitle İteklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Karma Hükümet protokolünde kaldırılması 

yer alan yüzbeş sayılı Kanunun; Toprak refor
mu Kanunu çıkıncaya kadar durdurulmasını 
arzulıyan Sayın Ahmet Yıldız'm ben hissiyatı
na iştirak edemiyeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyelerini M. 
B. K. Hükümetlerinin bâzı tasarruflarının ta
dil veya kaldırılması bahis mevzuu olduğunda, 
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çok allerjik bir tutam içinde görmekteyiz. 

27 Mayıs ihtilâlinin hedefine vardığına ina
nıyoruz. Ben bu inancın bir neticesi olarak ta 
dürüst bir seçimle millî iradenin ve parlâmento
nun ve onun Hükümetlerinin teşekkül ettiğine 
de inanıyoruz. 

Bu itibarla Karma Hükümetin 105 sayılı Ka
nun hakkındaki görüsünü müspet olarak mü
talâa etmek icabeder. 105 sayılı Kanuna tâbi 
olan ve mahkemelerce hiçbir suçu olmadığın
dan beraet eden 22 kişinin hiçbir dikili ağacı 
olmadığı gibi, yalnız 3 kişinin 5 000 dönümden 
fazla toprağı tesbit edilmekle de esasen bir ted
bir kanunu olan 105 sayılı Kanunun esbabı mu-
eibesinin Toprak reformu Kanunu ile hiçbir il
gisi olmasa gerektir. Yeni Hükümetimizin mu
af fak olmasını Cenabı Haktan temenni eder, 
son olarak mili etimizin ...mânevi yapısında 
hizmetleri olan ve uzun yıllardan beri sıkıntı 
çeken din adamlarımızın terfihini sağlıyaeak 
olan Diyanet işleri teşkilât '.Kanununun çıkarıl
masını temenni eder ve Hükümetimizin muvaf
fak olmasını Cenabı Haktan niyaz ederim.( Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu yerini, Sa
yın Cevat Açıkalın'a bırakmıştır. Buyurun Sa
yın Açıkalm. 

CEVAT AÇIK ALIN — Muhterem senatör 
arkadaşlarım, Muhterem Hükümet erkânı ve Sa
yın Başbakan; Türk Milletinin iradesi ile mev
kii meriyete giren Anayasanın kabulünden son
ra doğan ikinci Cumhuriyetin teessüsünden iti
baren, bugün ikinci defa olarak bir Karma Hü
kümetin teessüs etmiş olduğuna şahit oluyoruz. 
Saadetini memleketin mukadderatında gören her 
fert için, bu mesut neticenin ne kadar ehemmi
yetli ve mucibi memnuniyet bir hâdise olduğunu 
söylemeye lüzum görmüyorum. 

Eğer, 27 Mayıs İhtilâl ve İnkılâbının gayesi 
bu memlekette demokrasiyi ihdas etmek idi ise, 
muhakkak ki, mesut bir netice ile tam olarak 
tahakkuk etmiş bir ihtilâl ve inkılâptır ve bu
günkü demokrasinin tezahürünün buna bağlı ol
duğuna ben âcazine kaaniim. Memleketin karşı
laşmış olduğu problemleri ve dâvaları bu Hükü
metin halledeceğine inanmak elbetteki fazla bir 
hüsnüniyet beslemek demektir. Memleketin mev
cut problemleri ve dâvalarının halli uzun zaman 
istiyen, dürüst ve huzur içinde bir mesaiyi ieab-
ettiren bir zamana mütevakkıftır. 
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Bugünkü Hükümetin getirmiş olduğu Hükü

met programını, bu dâvaların hangi zâviyei ni
yetten mütalâa edileceğini gösteren bir mukad
dime olarak telâkki ediyorum. Bu mukaddimede, 
müstakbel devrin çalışmalarına ait gördüğümüz 
esasları tamamen bizim memnuniyetle karşılama
mız lâzımgelen müspet bir program olarak te
lâkki ediyorum. Zira. tam mânasiyle, tâbiri ha
kikisi olarak, Kemalist bir zihniyetle hazırlan
mış ve ayrı ayrı problemleri Kemalist bir zavi
yeden mütalâa ederekten bize arz etmiş bulunu
yor. Teferruatına girmek benim için çok büyük 
külfettir, itiraf ederim. Yalnız, müsaade ederse
niz bir iki nokta hakkında, bir iki söz söylemek 
isterim. 

Birincisi : özel sektörle Devlet sektörü mese
lelerinin telifi, bilhassa bunu ehemmiyetli olarak 
görmüş olması dolayısiyle, Hükümeti ayrıca teb
rik ederim. ı Bravo, sesleri) 

Çünkü, işte Kemalizm Telâkkisini tam mâna
siyle gösteren budur. Çünkü, istesek de, isteme
sek de dış yardımsız, şimendiferi yapmış, mem
lekette istikrarı kurmuş bir rejim vardır ki, bu 
Kemalist rejimin bir semeresidir. Bugün dahi. 
o zamanki devletçilikle hususi sektörün tefrikini 
yapmış ve tekrar bunu ifade ettiklerinden dolayı, 
çok isabetli ve muvaffakiyetli bir tedbiri tekrar 
almışlardır. 

İkinci mesele : Biraz atlıyarak geçiyorum. 
Aydın din adamı yaratma meselesidir. Aydın 
din adamları yaratabilmek meselesi, günün en 
mühim problemidir. Çünkü, memleketteki kara 
yobazlık, benim çocukluğumdaki yobazlıktan çok 
daha ileri ve istismara müsaidolup istismar da 
edilmektedir. Ben şu kanaatteyim : İyi bir müs-
lüman olarak, Kuranı Türkçe okuyan adam yo
baz olamaz. Kuranı anlıyarak okumak ve onu an
lamak için gayret göstermek günah değil onu 
anlamamak günahtır. Bu, cihetten de Hükümetin 
bu cesaretli hareketi de ayrıca tebrike şayandır. 

Bu Hükümetin önünde bulunan problemler. 
arz ettiğim gibi, çok büyüktür. Bu program 
larım bertafsil arzı eda etmiş bulunuyorlar. 
Bunlar arasında, sosyal adalet elbet'e ki, çok 
mühim bir mevzudur. Sosyal adalet, birinin 
sırtından diğer bir kütlenin geçmesi demek ol
madığı da izahtan varestedir. Sosyal adalet, 
büyük demokrasiyi, büyük çalışmayı ve büyük 
disiplinli bir hayatın kurulmasını intaceder. Za-

395 — 
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ten Anayasamızın teminatı altında olan bu me
selenin, Hükümet taraflıdan muhakkak esaslı bir 
surette, program dâhiLnde intikal eitirJeeeğmi 
arzu etmek isteriz. 

Üçüncü meseleye saiki itiyatla temas edeyim, 
müsaade ederseniz; siyaseti hariciyemiz mesele
sidir. Teessüsünden beri Türkiye, siyaseti ha
riciyesini daima kendi inisiyatifi dâhimde taki
be tmi§ bir memlekettir. Türkiye, siyasedni ha
ricin şuuruna kapılarak takibetmemiş, Tü.kiye 
daima siyasetini kendisi yürütmüş, kendisi ta
kibe tmiş bir memlekettir. Nasıl istik.âl müca
delesinde «Müdafaa hattı yoktur, müdafaa sathı 
vardır» kaidesini Türk kumandanları ve Türk 
kumandanlarının en büyüğü ortaya a ti ise, si
yaseti hariciyesinde mıntakai siyaseti hiçbar za
man kabul etmeyip, dünya siyasetini güden, bu
günkü Hükümet Başkanı bulunan yine Sayın is
met İnönü'dür. Binaenaleyh, bu bakımdan şüpİK' 
yoktur ki, bu sözlerim bâzı arkadaşların söyle
diklerine cevap da teşkil edebilir. MemlekeLn 
siyaseti hariciyesinde takibedilecek yol, memle
ketin hayrına olan yolun takibedileceğidir. Siya
seti hariciyede memleketin hayrına olan karar
ların alınacağından katiyen şüphemiz yoktu.'. 
Bu mevzu, hem Hükümet Başkanının, hem de 
siyaseti hariciyenin kıymetli bir hariciyecimizi ı 
elinde olmasından tam bir itminan ile mütalâa 
edebileceğimiz bir mevzudur. 

Hariçteki dostlarımızın durumuna gelince : 
Dostluk ittihaz etmiş olduğumuz memleketler 
arasında çok kuvvetli bir dostluğa sahibolduğu
muz dan hiç şüphemiz yoktur. 

Arkadaşlar, sözlerimi bitirirken, Karma Hü
kümetin kurulması ıçm canla başla çalışan Hü
kümet Başkanı Saym inönü'yü, tarihe geçmiş 
büyük bir adam. olarak değil, yine memleketin 
hayrına ve demokrasinin teessüsüne hayatını 
vakfetmiş bir insan olarak selamlamayı kendim 
için bir vazife bilirim. Bundan gayrı bu Hükü
metin kurulmasına çalışan ve kendi prensiple
riyle, başka partilerin prensiplerini mezce'mek 
suretiyle, bugünkü Hükümet programını huzu
runuza getirmiş olan diğer parti liderlerinden de 
teşekkürlerimi sunarım. 

Ben şuna kaaniiım: ister Hükümet içinde, is
ter Hükümetin dışında bulunanlar, ister koalis
yonu teşkil eden partilerden olsun, isle:' H'Vkü-
metin dışında olanlar olsun, hepsinin canla başa 
bu memlekete hizmet edecekleri;.e kaaniim. 
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I Allah, memleketimize ve Hükümetimize mu

vaffakiyetler ihsan etsin. Teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Saym 

Başkan, muhte. cm senatörler, Saym Hükümet 
Üyeleri; benden evvel konuşan birçok hatiple;-, 
yeni Hükümet programımın -muvaffakiyetini te
menni eder mahiyetle konuşmalar yapı lar . Ben
deniz, İkinci Hükümet programının, koalisyon 
Hükümet programının bu şekilde gelmiş olma
sından mütevellit, Meclisin bir üyesi ve Türk 
milletinin bir vatandaşı olmam dolayıs'yle, üz.n-
tü duymakta olduğumu arz ederim. Birinci koa
lisyonun kısa bir ömür geçirmiş o'.m smda, de
mokrasimiz adına ve yeni kuruluş nizamı içinde 
üzüntü teşkil edebilecek bir olay olaıv.k bakmak
tayım. Bu sebeple,, evvelâ bu programı bize tev
di eden ve henüz itimat oyu almamış bulu an 
Hükümet görüşüne atfı nazar ettiğ m'.z ie, ye i 
Koalisyonu maalesef kütlelere dayanan, mümes
sillerinin tumanımı teşkil etnıiyen bir koalisyon 
olarak müşahede etmekteyiz. Oü kü koalisyo
nun kurulduğu bir esnada C. K. M. Partisinin 
ikiye bölündüğünü teessürle müşahede etlik. 
C. K. M. Partisine rey veren küienin bugün 
Millet Partisi saflarında mı, yoks ı, koalisyona, 
katılmış olan C. K. M. Partisi saflarında nıi ol
duğu tereddüdü ifade eden bir noktadır. 

Yine programda müstakillerden bahsedilmek
tedir. Hakikaten ımüstakil grupla:m parlememo 
içinde temsil edilmeleri tır/M edilir. Fakat anor
mal şartlar içinde istiklâllerini ilân edenlerle 
kurulmakta olan koalisyonun zeminden malı um 
olduğunu, Hükümeti teşkil eden S yın büyük 
siyaset adamının çok iyi takdir ettiğini bilen bir 
arkadaşınızım. 

Muhterem arkadaşlarını; bundan evvelki Hü
kümet programlarını ve bugün önümüzde bulu
nan Hükümet programını tetkik ettiğimizde, ay
nen sanki ondan alınmış ve tashih edilmekte olan 
bir kitap, bir broşür mahiyetinde olduğunu gör
mekteyiz. Nispî seçim sistemi üzerine kurulan 
bir koalisyon tesis eden hükümetlerde biz, dünün 
programlarını taklideden ve kati ifade ve neti
celer göstermeyen bir program değil, bugünün 
şartlarını halleden kati ve kesin ifadeler ve iba
reler taşıyan bir program olarak görmek isler-

I dik. Bu program da geçmiş günlerin muhasebe-
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sidir. Yeni Hükümeti kurma yetkisiyle görevlen
miş olan bakanları salahiyetli addetmiyorum. 
Çünkü, yeni Hükümet, vazifesini demlide ettiği 
andan itibaren, geçmiş günlerin muhasebesini 
programında bize bildirmekle değil, gelecek gün
lerde yapacağı işlerin mahiyetini ve hangi şekil
de yapacağını bildirmekle mükelleftir. 

Muhterem arkadaşlarım, eski bir başvekilin 
bir zarf içine koyduğu bir vasiyetnamenin açıl
ması zamanı gelmiştir. Merhum Refik Saydam 
bundan 20 sene evvel Hükümet teşkilâtının A 
dan Z ye kadar değişmesi icabettiğini o günden 
söylediği halde; biz, maalesef, bunları ıslah ede
cek yeni tedbirleri koymaktan ziyade günlerimizi 
bor;. yere geçirmekteyiz. Bu güzel vatan, bu asîl 
milletin yaşadığı topraklar üzerinde geçmiş bir 
başvekilin vasiyet halini alan ve cesaretle söy
lenmiş olan A dan Z ye kadar tanzim edilmesi 
lâzım gel en devlet idareleri ve personel hizmetleri 
halledilmediği takdirde, bir Hükümet ne, kadar 
iyi niyet sahibi olursa olsun, kanunları en son 
bunlar tatbik edeceklerinden bu hükümetlerden 
muvaffakiyet beklemek asla mümkün olmıyacak-
tır, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, hizmet beklediğimiz 
insanlar arasında bugün nifak vardır. Sebebini 
açıklıyayım; mütaaddit defalar bu kürsüden 
bunu müdafaa ettim. Sekiz aylık Hükümet dev
resinde Maliye 'Vekâletinden birçok sualler sor
dum. Bugün memleket içerisinde bugünkü reji
mimiz, bugünkü Anayasamız sosyal adaleti kap
sıyor, fakat bundan 20 sene evvel emekli olmuş 
bir generalle, bugün emekli olmuş bir generalin 
maaşları arasında mühim farklar mevcuttur. Me
selâ, İktisat Fakültesinden mezun olmuş bir in
san gider, şunun bunun yardımı ile bir iş bulur, 
ayda, iki üç, bin lira maaş alır, diğer taraftan 
avnı fakülteden mezun olmuş diğer bir kimse 
800 lira maaş alır. Bu durum karşısında Devlet
ten iş beklemek hayal peş;nde koşmak olur. Evet 
tatnıüı edemiyoruz, onları üzen yama şeklindeki 
tahsisatlar, yevmiyeler, farklı yevmiyeler ihdası
dır, muhterem arkadaşlarım. 

işte Devlet nizamını yürütenler bakanlar de
ğil, en küçüğünden, en büyüğüne kadar Devlet 
mamurlarıdır. Polisinden müsteşarına kadar 
bunları Devlet hizmetine aşkla bağlıyamadığunız 
takdirde âmme hizmetlerini yürütemiyeeeğiz ve 
demokrasinin muvaffakiyetini baltalamış olaca
ğız. 
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Muhterem arkadaşlarım, Sanayi Vekâletinin 

bütçesinin tetkiki sırasında İktisadi Devlet Te
şekküllerinin reorganizasyona tâbi tutulacağın
dan bahsedilmişti. Hayaldir, arkadaşlar. Biz, 
Personel Kanununun ıslahını istemiştik. Eski 
Maliye Bakanı bunun halledileceğini vadetmişti. 

| Biz, Personel Kanununu ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinin reorganizasyonunu temin ettiğimiz 
anda da Devlet, hizmetine aldığımız kişilerden, 
programda zikredildiği gibi, takdirle bahsetmek 
isterim. Ehliyeti sabit olan, müsabaka kazanmış 
insanların da muvaffak olamamaları mümkün
dür. Medeni devletlerde olduğu gibi rasyonel ça
lışma imkânlarını sağlamak üzere gerekli kanun
ların getirilmesi zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, son bir noktaya te
mas etmekten geçemiyeceğim. Bugüne kadar ge-

: çen müddet zarfında Hükümeti kuran ve bugün 
burada bulunan kabinenin programında, geçen 
zamanın siyasi huzursuzluğunun bir af mevzuu 
olduğunu kabul ve bunu katî bir neticeye bağla
dıklarını ve partiler arasında programda kesin 
bir neticeye bağlandığını duymuş ve okumuş 
olmakla büyük bir huzur içindeyim. Kendilerine 
bu huzursuzluğu giderecek olan tedbiri almış 
olmalarından dolayı teşekkür eder, bir Türk 
evlâdı olarak, vatanını seven ve binnetice bu 
mübarek vatanın muvaffak olmasını is t iyen 
bir insan olarak medeniyete ulaşmasını, dertle
rin halli hususunda Hükümete büyük Allahnı 
yardımcı olmasını diler, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hüsnü Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) ~ Muh
terem Başkan, sayın senatörler ve sayın Hükü
met erkanını hürmetle selâmlarım. Arkadaşla
rımız bundan önceki Hükümet programı üzerin
de durdular, fakat bendeniz arkadaşlarımızın 
temas ettikleri noktalar üzerinde durmayaca
ğım. Biliyorsunuz bir şey kaleme alınır. Fakat 
bu yazışlar fiiliyatta kendisini göstermezse, o 
zaman, insanlar hüsrana uğrar. Hakikaten bu 
memlekette çok şeyler söylendi, çok şeyler va-
adedildi. Bunların tatbikat safhasında neleri 
gördük, neleri görmedik, hepimizin hafızaların
da dır. 

Şuna eminim ki, hükümetler samimî olma
lıdır. Ben Hükümet samimî değildir, demiyo
rum. Fakat, Hükümet programları, Batı anla-
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yığında bit* kesinlik göstermelidir. Hükümetle
rin, yapacaklarını kesin olarak millete bildir
meleri lâzımdır. Bu bakımdan bendeniz Hü
kümet programını biraz muğlâk bulmaktayım. 
Ancak bundan sonradır ki Hükümet program
larının kesinlik ihtiva. etmesi lâzımdır. Ve me
selâ şu noktalar üzerinde durabiliriz; birinci 
paragrafında diyor ki: «Devlet idaresinin çe
şitli dallarında sağlam esaslara dayanan ıslâ
hat ihtiyaçları ile karşı karşıya bulunmakta
yız.» Bu karşı karşıya bulunduğumuz ıslâhat 
ihtiyaçları nelerdir s Hakikaten Hükümet, prog
ramını ele aldığı vakit milleti böyle kucakla
mak. Ama memleketin içinde bir fikir buhra
nı, hir mânevi buhran, ahlâk buhranı var mı
dır, yok mudur? Devlet idaresinde kırtasiyeci
lik. adam kayırma yapılıyor mu, yajHİ mıyor 
mu? Devlet idaresinde şahsi meziyetlere, kabi
liyetlere .yer veriliyor mu, yer verilmiyor mu'.' 
Bu memleketin ıstırabını duyan bir memleket 
evlâdı olarak şunu arz edebilirim ki 'İni memle
ketin tarafsız, ehliyete yev veren, mutlaka ka
biliyetleri yükselten, karşısına çıkanların dert
lerini dinleyen ve halleden insanlara ihtiyacı 
vardır. Diğer taraftan şunu da kabul etmek lâ
zımdır ki memleketimizde i)ir ahlâk 'buhranı 
vardır. Kırk yıla yaklaşan bir zamandan beri 
birbirini seven ve sayan ve birbirine dayanış
ma halinde bağlı bulunan bir insan topluluğu 
olarak elele verilmiş ve çalışılmış mıdır? Mese
leleri bu açıdan ele almak ve araştırmak lâ
zımdır. Hükümet meseleleri realist olarak or
taya atmak mecburiyetindedir. Bizim 'bir ata 
sözümüz vardır: «Dost acı söyler.» Ben acı söy-
üyen'bir insanını. 

Demokratik rejimi 'hepimiz istiyor ve onun 
sağlam olarak yerleşmesini temin için uğraşı
yoruz. Fakat tam mânası ile niçin muvaffak 
olamadığımız noktası üzerine gereği gibi eğil
miyoruz. 

1908 tarihînde, Meşrutiyet Devrinde, bu 
memlekette üç tane parti vardı. Bunlardan bi
risi Prens Sabahattin Beyin kurduğu. Teşeb
büsü Şahsi Ademi Merkeziyet. Fırkası idi. Bu 
insanlar, memleketi fikren kucaklamaya çalışı
yorlardı. İlk defa konferansa çıkmışlardır. Ni
hat Reşat Bey Edirne'de konferans vermiştir. 
Zannederim bu konferansa Sayın İsmet İnönü'
de katılmıştır. Şu halde arkadaşlar, partiler, 
bir fikir partisi, bir doktrin partisi olarak mil

letin karşısına çıkmalıdırlar. Hükümet olsuıij 
partiler olsun halkı kendilerine inandırabilme
lidirler. 

Demokratik nizamın Türkiye'de gelişmeme 
sinin yegâne sebebi, partilerin şahıs partisi ha 
üne gelmiş olmasıdır. Ben isterim ki, bundan 
sonra demokratik hayata intibak edebilmek 
içi)ı partiler, bir şahıs partisi olmaktan çıksın. 
fikir partisi olsun. Ayın zamanda partilerde 
şahıs rekabetlerine de son verilsin. 

Bu memleketin hır çocuğu ve tarihini inceli-
yen bir insan olarak ıztırabını çekmekteyiz. Bun
dan sonra, bu gibi şeylere son verilmelidir. Bizler 
vatandaşları birbirini sevdirmeye çalışmalıyız. 
Diğer taraftan İslâhat meselesine de temas edece-
ğim. Bendeniz kültür buhranı vardır dedim. Es 
kiden bir millî terbiye vardı, millet gönülden bir
birine bağlı İdi. Bugün ;ısırı sağ ve sol diye biı: 
şey vardır. Bunu bendeniz istediğim, gibi tefsir 
edebilirim. Bizim komşumuz Rusya alabildiğine 
damgalar vurmaktadır. Arkadaşlar, memleketi 
sevmek ve ona göre hareket etmek hakikaten bu
günkü kalkman Türkiye i <j i TI elzemdir. O halde 
bu hususun bir tarifi de yapılmak lâzımgelir. 

Bu programların hududunu, nasıl çizebiliriz? 
Benim, kanaatime göre ve yapılan etütlere göre 
sosyalizm kisvesi altında dünyanın her tarafından 
komünizm perende atmaktadır. Neşriyatları takib 
edelim. Bir servet düşmanlığı ve sınıf ayrılığı 
yaratılmak istenmektedir. Bu tamamen komimiz 
m in propagandasından, başka bir şey değildir. 
Halbuki, sosyalist bir doktrin böyle sınıf müca
delesi ve servet düşmanlığı yaratan bir doktirin 
değildir. Bu bakımdan Hükümet bu fikirler ve 
bu meseleleri hudutlandırmalıdır. Bilhassa Maarif 
Bakanlığı bu işle uğraşmalıdır. 

Bendeniz Maarif Bakanlığı meselelerine temas 
edeceğim. 

Maarif meselelerimiz muğlâktır. Millî Eğitim 
Bakanlığı millî terbiyeyi nazarı itibara almamış
tır. 

Arkadaşını iz temas ettiler, [inam - Hatip okul
ları, İslâm Enstitüsü, münevver gençlik yetiştiril 
mesi... Türk çocuğunun nesi vardır?.,. Türkiye'de 
sadece adam yetiştirmek... Fikrî terbiyesi olmıyan 
nesilden bana ne hayır gelir?... Maarif Bakanlığı
nın verdiği terbiye de Millî Eğitim terbiyesi de 
ğildir, boş. hayallere kapılmıyalım. 

Plânlama dairesi test tatbik ediyor. Bu testle 
re baktım durdum. Böyle test olmaz arkadaşlar. 
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Tekrar ifade edeyim; böyle masa başından plân 
olmaz. Bana göre herşeyde bölge usulü tatbik 
edilmelidir. Benim yetiştireceğim öğretmen 
memleketin şurası için başka, burası için da
ha başka şartları haiz olmalıdır. Bir işe oy kay-
gusu girerse o hükümetlerin muvaffak olmaları 
mümkün değildir. Ama Allah'tan bütün hüküme
tin muvaffak olmasıdır, vatan ve milletimize ha-
yırlı olmasını temenni etmek her Türk çocuğunun 
vazifesidir. Hürmetlerimi sunarım, başarılar di
lerim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Okyayuz. 
CAVİT OKYAYUZ (tçel) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler ve sayın Hükümet erkânı; 
Senatomuza göre Hükümet programları, o 

Hükümetin iktisadi, sosyal ve hukuki alanlar
da hangi ölçü ve hangi kanaat ve kararla çalı
şacağını açıkça belirtmelidir. İkinci koalisyon 
Hükümetinin programında idari sahadaki ça
lışma ve kararlarını tesbit eden kısmın bilhas
sa çok kısa ve hattâ müphem oluşu dikkati 
çekmektedir. Programlarda tafsilâta girilemi-
yeceği itirazı her zaman varit olmakla beraber, 
bilinen bir hakikattir ki, bu hizmet sahası Hü
kümet çalışmalarında; iç huzurumuzun ve mil
lî iradenin tam ve bütün âmilleriyle yerleşme
sinde ve gelişmesinde en müessir ve en çok 
hissedilir kanalıdır. 

Beşikten mezara kadar bin ihtilâf ve ihti
rasın çarpıştığı bir sahada alınacak tedbirleri, 
âmme hizmet ve mesuliyetlerini 19 kısa satırda 
yuvarlak lâflarla ifade eden bir programın Hü
kümetin ciddiyet ve samimiyetledir ki alabile
ceği davranışı ile bağdaşamıyacağı mütalâasın-
dayım. İdarenin meslek hayatına hükmeden 
mânevi âmiller, hukuk ölçüleri, fikrimizce küt
lelerin sevk ve idaresinde en mühim bir fak
tör olarak yer ve değer almaktadır. Milletlerin 
yalnızca maddi kuvvetlerle sevk ve idare cdile-
miyeceği, idarenin dehşet metodu yerin?, şef
kat metodunu, milletin hizmetinde olduğu fi
kir ve ihtilâfını daima birinci plânda değerlen
direrek işletmeleri zaruri bir tatbikattır. İda
rede muvaffakiyetin en büyük sırrı; şüphe yok 
k i ; fikrî ve mânevi kifayet ölçüsünde kıymet 
olan idareci yetiştirmekle sağlanabilir. Millet 
Meclisinin sevk edeceği kanunların topyekûn ve 
eşit bir ahlâk ölçüsünün huzur verici hükümle
riyle tatbikatçısı olacak ve kalkınma plânları
nın tatbikatında müessir ve mantıki bir işleyişi 

76 4.7.1962 0 : 2 
kıymetlendirip organize edecek idare adamları
nın yetiştirilmelerine ait hükümleri Hükümet
ten beklemek ve istemek hakkımızdır. Bu ancak 
bâzı vekâletlerde tatbik edilen hükümlere mu
vazi ve muadil tatmin edici imkânlarla kazanıla-
bilir. İdare kademelerindeki münhalleriu en 
kısa zamanda alınacak müessir tedbirlerle dol
durularak hizmetin lâyık olduğu ellere tevdiin
de milletin huzuru bütün ihtiyaç ve hizmetle
rin çabuk ve âdil şekilde görülmesi bakımından 
fayda aşikâr olmakla, Hükümetin bu tedbirle
rini takip ve beklediğimizi ifade etmek istiyo
rum. 

Anayasamızın kesin hükümleri içinde değer
lendirdiği ilkelerle bağdasamıyaeak tatbikattan 
süratle ayrılarak hukuk devleti nizamının tabiî 
neticesi olarak; iktisadi, sosyal ve siyasi bü
tün engellerin kaldırılması zaruri bulunduğu
na göre; mahallî idarelere ademi merkeziyet 
sistemi ve tam demokratik bir nizam içinde 
inkişaf ve ilerleme hakkı verilmesi kanuni bir 
neticedir. Bu tatbikat ile memleket bu ideal reji
min hürriyet içindeki verimli işleyişinden tam 
olarak faydalanabilecektir. Programda bu husus 
aydınlatılmamış, yalnızca, mahallî idarelerin 
Anayasanın ışığı altında bünyelerine uygun se
çimlerinin bir an evvel yapılmasından bahsedil
miştir. Hükümet, halk iradesinin bütün hukuki 
usul ve icaplar içinde hâkimiyetine ve işleyişine 
imkân verecek ademi merkeziyet sisteminin geti
rilmesi bahsinde kararlı olduğunu ve bir an evvel 
bu mevzuda çalışmalara başlıyacağını sarahatle 
tesbit ve ilân etse idi çok güven verici olurdu. 
Bu idarelerin; özel idareler, belediyeler ve köy 
idareleri olarak yeni müeyyide ve malî kaynak
larla teçhiz edilmesinde millete hayırlı ve yararh 
olmak bakımından zaruret vardır. Bu idarelerin 
bugüne kadar umulan inkişafı ve müessir hizmet
leri tam ve kâmil şekilde yapamamalarının se
bebi; merkeziyetçilikten ve çalışmalarına demok
ratik nizamı ve plân fikrini hâkim kılamamala-
rından ileri gelmiştir. Bu sistemi bu müesseseler 
için kazandığımız takdirde; bu idareler; salâhi
yetin ve mesuliyetin bir ve beraber yürüdüğü hür 
bir nizam içinde memlekete müessir ve muzaffer 
bir hizmet yapmanın hukuki, maddi ve mânevi 
âmillerine sahibolacaklardır. 

Bugün Anayasamızın tesbit ettiği ideal mü
esseseler olarak Anayasa Mahkemesi ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu kurulmuş ve kurulmakta bu-
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luıımuş olmasına rağmen; bir zaruret neticesin- | yım. .ITükiiıııel p rogramında bu kat î ve esaslı 
de meydana gelmiş bir tatbikat olarak, valiliğin j ve müspet hareket lere mütedai r ka ra r l a r ın bu-
vo beledi ve reisliğinin aynı insan elinde toplan
ması, secimle gelmiş bütün mahalle ve köy muh
tar la r ın ın işten ayrılması .sebebiyle, emirle mü
hür ler in kendilerine tevdi ve teslim edildiği in
sanlar ın muhtarl ık vazifelerine devam etmeler!; 
kanunlarımız ve içinde bulunduğumuz hukuk 
devleti ve demokratik nizam ile hiçbir şart için-
da bağdaşa miyarı bir ta tbikat olarak devam er
mektedir. Programda yalnızca seçimlerin bir an 
evvel yapılmasından bahsedilmesi; bu ağır ve 
mutlak sebepler içinde hakikaten ta tmin edici ol
mamıştır. Bu lüzumlu secim mevzuatının teshil 

edilecek kısa bir süre içinde Meclise sevk edilerek, 
hürr iyete taallûk eden haklarımızın gerçeğinde 
tahakkuk edecak, vazife ve mesuliyet sahihi in
san ve meclislerin vazife başına getirilmelerinde 
ısrar ediyoruz. 

Memleketimizin sosyal, iktisadi ve millî haya
lında danna esas olan, esaslı bir kuvvet olan köy
lümüzün ve köylerimizin fikri, iktisadi ve mânevi 
cihaz I anmasında, alınacak tedbirlerden hemen, he
men hiç bahsedilmemesi de bu mevzuun lâyık ol
duğu ehemmiyetle ele alınmadığı zehabını yarat
maktadır . Tar ih boyunca örnek mânevi meziyet 
feriyle bütün bir dünyaya hürmet ve muhabbet 
telkin eden köylerimizin ileri bir inkişaf içinde 
saadet getirici bir hüviyetle gelişmelerim! âmil 
olacak. Köy Kanununun, demokra t ik ideallere 
uygun, hak ve hürr iye t rejimine imkân veri t 
hükümler le teçhiz edilmiş olarak, kısa zamanda 
çıkar ı lacağından bahsedilmesini, haklı sebepler 
içinde bekler ve temenni ederdik... Hazı r lanacak 
Köy Kanununun , Devlet Plânlama Dairesinin 
hazırladığı lopyekün kalkınma hareket iyle tanı 
bîr koordinasyon temin ve tesis edici hüküm 
lerle ileri bir hüviyet te olmasından büyük fay 
da lar bulunacağına inanmaktayız . . Hesaplı , dik 
katli ve plânlı bir çalışmanın maddi ve mâne-

lunması bu sahadaki vazife ve mesuliyet sahibi 
insanlara, güven verici olurdu. 

Muhterem arkadaş lar ım, İdarede hakiki ada
let ve fazilet ölçüleri içinde çalışabilmesinin ve 
gerçekleri objektif ölçülerle fesbit edebilmesi
nin w bil istikametle her tesir ve taz-
yikieiı uzak kalmasiyle mümkün olabileceğine 
inamynı um. i>u sebeple bugün müfettişlerimize 
hukuki leminaf tanınmasına zaruret bulunduğu 
kaııaalindeyim. Programda, yapı lacak ve emni
yet hizmetleri çok kısa olarak ifade edilmiş, 
polis ve j anda rman ın halk hizmetinde daha hız
lı çalışmasından bahsedilmiştir . Polisimiz ve 
j andarmala r ımız ayrı kuvvet ler ve ayrı teşki
lât olarak, ayrı birer nizam ile sevk ve İdare 
edilmektedir . Tecrübeler göstermişt ir k i ; bu 
tatbikat emniyeli tanı olarak temin ve tesis et
mekte müessir bir işleyiş ve tam nıânasiyle ve
rimli bir çalışma kuramamış t ı r . Zabıtamızı mad
di ve mânevi kifayeti ve her tür lü modern teç
hizat iyle tek bir kuvvet halinde teşki lât landır
mak vatanın huzur ve selâmetini bu is t ikamette 
lam olarak' kazanmak bakımından çok d a h i 
faydalı ve müessir bir ta tb ika t olacağı kanaa t 
ve kararanlayım. Fikr î ve mânevi kitabet öl
çüsünün kıymet ve ehemmiyet ifade eder bir 
polis teşkilâtı kurulması için lüzumlu malî, 
maddi ve eğitime taallûk eden tedbirlerin alıtıa-

l cağından bahsedilmesi; gerçeği görmek ve za
ruretleri karşılamak bakımından güven ve hu 
zıir verici olurdu. 

Sayın arkadaş lar ım ; 
Programda Hükümetin aşırı sağcılık ve 

solculuk akımlarına karşı koyacağı ifade edil-
lekii'dir. liugüıı bilinen bir gerçekt i r ki, mâ

nevi kıymet hükümler inin insanlığa haysiyet. 
•e huzurdan değeı lerini lopyekün inkâr eden 
'abanci bir ideolojinin ta.hripkâr işleyişi, 'her 

vi faktörlerinden faydalanarak kalkınacak jj irsali karanl ık maksat lar ı dışında ku l l ana rak 
Türk köyleri ve Türk köylüsü ile, hak ika t te s ve. milletçe Ist inadcUiğimiz millî inanış ve 
Türk vatanı, umduğu saadet ve selâmetine ka İj bağlanışımızın büyük temellerini yıkmaya ça-
vuşacakt ı r . İdarede teftiş usullerinde de esaslı j ' rşarak, millî huzurumuza, vatanımıza, aziz 
değişiklik yapılması fikrini muhafaza ve müda- i e asî! milletimize büviik ölçüde zarar vermc-
faa ediyorum. Vazife verdiği vatan parçasında ] e uğraşmaklad ı r . Millî bağlılığımızın, hepi-
kütle adaın olmasını lülecide idare adamlar ının ] ıize ve lanhleıi/.o daima şeref ve zafer ka-
yetişmesine tesir edecek tür te tkik ve teftiş usu- j v .nıdıran o büvük kuvvetiyle mücehhez, Tür
lü sevk edilirse, bundan memleketin geniş öl- j Vı.yo P.üyiik: Millet -Meclisinin ve; onun bağ-
cüde faydalanacağı kanaa t ve mütalâas ında- j rıtıdan kayan ve kuvvet alan Hükümet in bu 
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sinsi ve maksat l ı tahr ik lere asla hk;bir şar t 
içinde müsamaha ve müsaade eimiyeeeğirc ina
nıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım.; 
P r o g r a m d a af meselesinden bahsedil irken, 

memleketin siyasi huzurunu zedeliyen... tâbir 
ve beyanivle bu mevzuun memleketin milli 
haya t ındak i ehemmiyeti ifade edilmiş bulunu
yor. BTmen bir hak ika t t i r ki, nefretlerin ve 
husumet ler in tar ih -boyunca insanlığın hiçbir 
meselesini, hal let t iği görülmemiştir . Bu mut
lak hak ika t in bize, hepimize telkin ett iği , hat
tâ öğret t iğ i gerçeğe uvarak , Hükümet in sevk 
ett iği 'bu af kara r ı , T ü r k milletinin büyük bir 
ekseriyet ini memnun ve ııu-sut edici olmuştur. 
M-mıleket idaresinde sivasi vazife ve mesvli-
vet almış insanlai'in, hü r bii' vicdan ve hü r 
bir irfan ölcüsiyle verecekleri kararlai ' la ku-
ru1ac°ik ve tam kemaline ulaşacak: demokra
t ik nizam da bu k a r a r d a n geniş ölçüde favda-
Innaea-ktır. Ancak af tasar rufunun protokol 
hükümler i ici-nde sıkıştıi ' i larak şevki ve bunu 
evvelki konuşmalar ında par t i ler i i s tü bir me-
;vd'> olarak gürem liderlerin bu kanaa t ve ka
rarlanma. uvgım olmıvacak bir t a tb ika t için
de badı1 çalışılması huzur verici bir ne thcn in 
kazanılmasına engel ola.bi'ir. Bu isin part i 
menfaati endişesiyle bir nevi pazarl ık mevzuu 
ya'nılmarnasmt istiyen ve bugün H ü k ü m e t l e va
zifeli bir l iderin kendi ifadesivle : Millî huzu
run bir an önce teminini istiven ve küçük 1e-
kaddi im hesaplar ından vazgeçilerek, sivas ; 

haval ımıza temel vanmava, çalıştığımız ahlâki-
lik ve snmimivet ölcülerivle bu mevzuun bağ
daşabilecek bir usul içinde te tk ik ve tatbiki 
hu husus 'm part i ler i is tü h u s u s i v t ve ehemmi-
v' t .me dikkat, edilmesi lâzımgeldiği fikrini mü
dafaa. ve muhafaza ediyoruz. 

D m e r a rkadaş la r kendi sahalar ına giren 
mevzularda te tk ik ve fenkidleriııl yapt ık lar ı 
için avnı konular ı t ek ra rdan sakmarak , konuş 
• tavı burada bi t i r ivor ve İkinci Koalisyon Hü
kümet ine icraat ında muvaffak olması temennisi 
i '" S m a t o v u ve Aziz Başkanını hürmetle- se
lâmlıyorum. (Alkışlar') 

B v . Q K - \ \ _ B r v u r u n S a - m E<>'c. 
İ S K E N D E R C E N A P E G E (Aydın) — Sn 

yırı Başkan, C. Senatosunun sayın ü veler i. Sa
yın Hükümet Başkanı ve üyeleri; ikinci Koalis

yon Hükümet in in programına ait görüşlerimi 
huzurunuzda arz edebilmek imkânına kavuştu
ğumdan dolayı memnuniyet imi beyanla sözleri
me başlıyorum. 

Efendim, Hükümet programını dikkatle oku
dum. Bende klâsik bir anlayışla kaleme alınmış 
olduğu intibaını uyandırdı . Baş kısımlarda re
jim. ve Anayasa müesseselerinin tadadına geniş 
yer ayrılmış. Meselâ: Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşu, Yüksek Hâkimler K u r u l u n u n teşekkülü, 
basın hürr iyet i ve teminatı , radyolar ın tarafsız
lığı, üniversitelerin hürr iyet ve muhtar iyet i Ana
yasanın ihlâl edilemiyeceği, 27 Mayıs iht i lâ l inin 
meşruluğu gibi... 

Aziz arkadaşlarım, programın bu kısımların
daki üslûbu bir çeşit savunma, edası taşıyor. Ne
den? Ve kime karşı?... 

Anayasanın teminat ı alt ında, meşru seçim
lerle Büyük Millet Meclisine gelmiş olan üyele
rin, tadadolı ınan lıusııslar hakkında bir şüphe 
vo tereddüt ler i mi var? Yoksa vatandaşlar hak 
ve hürr iyet lere veya Anayasaya ve onun mües
seselerine karsı karanl ıklar içerisinde midir? 

Asla... Bu topraklar üzerinde yaşıyan insan
lar demokratik rejime yo, onun tabiî neticesi 
olan Anayasa ve par lâmentoya karşı çok sıcak 
ilişlerle bağlıdırlar. H a t t â bu his duygu olmak
tan çoktan çıkmış, şuur lara yerleşmiştir. B u ba
kımdan uzun buldum baş kısmı. Buna karşılık 
vergi sistemi, resmî ve özel sektör, sınai ve zi
rai kalkınma, orman dâvası, çok aktüel olan iş
sizlik konusu, eğitim dâvası, turizm sanayii, güm
rük ve mevzuat meseleleri arz ettikleri ciddiyet 
nisbetinde vuzuha kavuşturulmamışlardır . 

Savın üyeler, zamandan tasarruf edebilme
miz düşüncesiyle konuşmalarımı âzami kısmaya 
çalışacağım. Hükümet programının tümü üzerin
deki sözlerimi mecburen burada kesip turizm ve 
radyo gibi iki konuya kısaca temas edeceğim. 

Programda, «Turizm mevzuu üzerinde lâyık 
olduğu önemle durmak kararındayız. Bu konu-
vıı memleketin ekonomik meselelerinin hallinde 
de yardımcı olabilecek ve gelişme ümitlerine sa
hip bir saha olarak görüyoruz.» deniliyor. 

Bu mevzu yukarda zikrolunduğu gibi kabul 
edilirse bir vuzuhsuzluk içinde kalıyor demektir. 
Turizm, bugün bü tün dünyada ikinci sanayi ola
rak is ' ınlcndirilmektedir. Yabancı memleketlerin 
turizmden kazançları bütçelerindeki açıkları ka
pat t ığı gibi, o memleketleri refaha ve zenginli-
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ğe kavuşturmaktadır. Bizde de turizm gelirler1' 
millî ekonomimize büyük destek olabilir. Fakat. 
programda olduğu gibi, hâlâ, «gelişme ümitle
ri» şeklinde mütalâa edilirse, elbette tereddüt
lere düşeriz. 

Elimizde, mevcut, yabancı uzman raporları
na göre, Türkiye'nin tediye muvazene atağı git
tikçe artacaktır. Hattâ mevcut istihsal kaynak
larımız yüzde yüz nisbetinde artırılabilso dâhi 
süratle çoğalan nüfusumuz karşısında, on yıl 
içinde 300 milyon dolarlık bir tediye açığı mey
dana gelecektir. Bu açığın Turizmden sağlana
cak gelirle kapatılabileceğine inanıyorum. Bu 
büyük dâvanın tahakkuku dinamik bir çalışma
yı ieabettirir. 

Dünya çapında, turizm uzmanı olan İsviçre 
Turizm Dairesi Başkanı bulunan Mösyö Bittel 
ve Prof. Baade'nin vermiş oldukları raporlar ge
rektiği gibi kıy metlendirilebil şeydi turizm saha
sında, bugüne kadar büyük mesafe katetmiş 
olurduk. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının ga
rip bir talihi vardır. Bu teşkilâtın, kanun tasa
rısı defalarca B. M. Meclisine sevk olunduğu 
halde henüz kanunlaşamamıştır, ifade olundu
ğu gibi, B. M. Meclisi yakında tatile girecekse, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
bir uzun süre daha gerilere itilmiş olacaktır, 

Bu tasarının, tatilden önce kanunlaşmasında 
memleketimiz için sayılamıyacak faydalar var
dır. 

Çok iyi niyetlerle kurulmuş bulunan T. C. 
Turizm Bankası, bugün müflis haldedir. Bu mü
esseseye vâdolunan yardımlar derhal yapılmalı
dır. Banka, fonksiyonu icabı olan turizm sana
yiine ait yatırımları süratle destekliyebilmeli-
dir. 

Radyolar : 
Türk radyoculuğu çok geri kalmıştır. Orta -

Doğu ve Balkan devletleri arasında Türkiye, 
radyo istasyonu ve kuvveti itibariyle en geride
dir... Anayasaya, tarafsızlığına dair bir hüküm 
koymak ve radyoları muhtar hale getirmekle 
dâva halledilmiş olamaz. 

Radyo, en müessir propaganda silâhıdır. O 
kadar ki, 2 nci Dünya Savaşı için radyo sava
şı diyenler vardır. 

Memleketimizi, halen, neşriyatiyle tehdideden 
kırkı mütecaviz yabancı radyo vardır. Bu istas-
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vonlar, geceli gündüzlü halkımıza zehirli fikir
ler aşılamaya çalışıyorlar. 

Bu neşriyattan nasıl korunacağını pekâlâ bi
liyoruz. Hükümet bu mevzu üzerine ehemmiyet 
le eğilmelidir. 

İkinci mesele, radyo bir eğitim vasıtasıdır. 
Halkın bilgisini artırmak, kültürünü yükseltmek, 
zevklerini olgunlaştırmak hususlarında ehem
miyetli rol oynar. 

Radyolarımızın neşriyatını, bu noktadan tet
kik ettiğimiz zaman ne seviyede bulundukları 
hakkında söz söylemeyi zait addediyorum. 

Televizyon faııtazisinden evvel radyolarımızı 
ehemmiyetle ele alıp onlara müspet bir istika
met vermeniz gerekir. 

Sözlerime son verirken. Hükümete çalışmala
rında başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey0 Yok. 

Savın, Bere Turan, buyurun. 
BERÇ TURAN (İstanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar, muhterem Hü
kümet Başkanı ve onun erkânı : 

Bütçenin en mühim bir kimini masseden. 
Türkiye'mizin ekonomik hayatında en önemli 
rolü oynıyan bayındırlık işlerine ait Hükümet 
programı hakkındaki mütalâamız şudur: 

Piyasada para darlığını giderecek, işsizliği 
önl'iyecek böylece inşaat sanayii, el emeği ile 
buna 'bağlı ticaret sahalarında büyük inkişaflar 
temin edilebilecek yatırımlara, ait ihale formali
teleri, Birinci Koalisyon Hükümemetiııce maa
lesef bugüne kadar tamamlanamadığından in
şaat faaliyetine geçilememiştir. 

Bu şartlar altında plânlı ve hızlı kalkınma 
sioganiyle ve sağlam programlara istinadettiği 
ileri sürülerek huzurunuza arz edilen İkinci 
Koalisyon Hükümeti, 'bayındırlık programının 
da karayolları, Devlet su işleri, demiryolları ve 
liman inşaatı, hava meydanları ve akaryakıt 'te
lisleri ve yapı İşleri sahalarında, gerek bütçe
nin tam tatbiki, gerekse neticesi itibariyle biz
leri inandıracak bir açıklık ve katiyette olmadı
ğını beyan etmek 'isteriz. 

Vatandaşın âmme ihtiyaçlarının kesif bu
lunduğu Anadolu'da ve bilhassa Şark'ta, inşaat 
mevsiminin en çok 4 ay sonra sona, ereceğini 
bilerek, Bayındırlık Bakanlığını ilgilendiren 
her saha ve mevzuda, plân, program, proje ve 
bütçeye göre âmme hizmetlerinin biran evvel 
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objektif sahaya intikalini temin etmek için Hü
kümetin derhal harekete 'geçmesini lüzumlu ve 
zaruri telâkki etmekteyiz. 

İhtisaslaşmanın kaçınılmaz bir realite ola
rak kabul edildiği 20 nei asrın son yarısında 
kabine içindeki teknik ihtisası icabet'tiren ba
kanlıklarda diğer sebeplerle bu kritere riayet 
edilmemesinin, teknik elemanlarca üzüntüyle 
karşılandığını ifade ermeden geçemiyeeoğiz. 

M'uhtere m. a rkadaşl a r im. 
Bayındırlık camiasının en önemli yardımcı 

unsurları, şüphesiz mütaahhitlerdir. Bu camia
yı, idarelerine karşı giriştikleri taahhüt işlerin
de gerekli müzaheretin yapılması, girişilen 
eserlerin 'bir an evvel meydana gelmesi için za
ruridir. Formaliteler dolayısiyle işlerin sürün
cemede 'kalmamasını, ön plânda göz önünde tu
tulması ic ab eden 'bir husus olarak arz etmek 
isteriz. 

Bayındırlık bütçesinin tek kuruşuna kadar 
yerine sarfını kontrol eden tatbikatçı teknik 
elemanların, vazifelerini lâyıkıyle yapabilme
leri için, teknik personel kanununun bir an ev
vel çıkarılmalını da zaruri görmekteyiz. 

Ayrıca, idare ile mütaahhit münasebetleri
ni düzenleyen ve tek taraflı tip mukavelelerle, 
bayındırlık genel şartnamesi ve yapı işleri fen
nî şartnamesinin, günün şartlarına uygun ola
rak kabul edilmesini de şayanı tavsiye bulmak
tayız. 

Yukarda mâruz nâmüsait şartlar tahtında 
dahi Hükümetin muvaffakiyeti için. yurdun 
yüksek menfaatlerini göz önünde bulundura
rak, yardımlarımızı ve samimi temenni ve tav
siyelerimizi es'irgemiyeeeS'inıizi ve her müspet 
alanda icracıları destekliyeceğimizi arz eder 
İkinci Koalisyon Hükümetine ulu Tanrıdan ba
şarılar diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAX — Sayın Teveioğlu sırasını Sayın 
Ertuğ'a bırakmıştır. Buyurun Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler, muhterem Hükümet üyeleri, 
bugün, Yüksek Senatoda İkinci Koalisyon Hü
kümetinin programı üzerinde müzakere açılmış 
bulunmaktadır. Bundan önce, İkinci Koalisyon 
Hükümetinin işe 'başladığı ortama tekaddüıu 
eden devreyi gözden geçirmek, demokratik ge
lişmemizin Ibir blânçosunu, muhasebesini yap
mak 'bakımından favdalı olacaktır. 

76 4.7.1962 0 : 2 
Birinci Koalisyon Hükümetinin, partilerin 

iktidar mesuliyetini almaktan çekindiği bir sı
rada, iki 'büyük parti tarafından kurulmuş ol
duğu yüksek malumlarınızdır. Memleketimiz 
demokratik bir gelişim devresi içindedir. Bu 
devre, seçim öncesi ve seçim sonrası sosyal ortamı 
nazarı dikkate alırsak, bir kısım hususiyetler arz 
etmektedir. Bu hususiyetlerin başında memleke
tin birbirine küskün iki büyük kütleye ayrılmış 
olması ve bu iki kütle arasında âdeta bir psikolo
jik duvarın mevcudiyetidir. İşte bu psikolojik 
faktörler ve içinde bulunduğumuz intikal devri, 
Birinci Koalisyon Hükümetinin ömrünü muay
yen bir hadde kadar devam ettirmiş ve bildiğimiz 
şekilde Birinci Koalisyon sona ermiştir. Fakat, 
bugün İkinci bir Koalisyon Hükümetinin kurul
ması mümkün ve kabil olduysa, bu evvelâ Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, ondan sonra da 
Birinci Koalisyonun kendine düşen vazifeyi bu 
intikal safhası içerisinde iyi yapabilmiş olmasiy-
le kabil olmuştur. O halde bugünkü zemini, bugü
nün temelini atmış olan eski hizmetlerin anılma
sını kadirşinaslık vazifesi bilmeliyiz. 

Memleketteki iktisadi, sosyal buhranın, işsiz
liğin, piyasa durgunluğunun gerçek sebebi, umu
mi efkârda parlmanter re.rme karşı umumi iti
madın tessüs edememesi ile izah edilebilir. Bu du
rum, Yüksek Meclise geldiğimiz günden bugüne 
kadar geçen mücadeleli safhalar içerisinde bü
yük bir ıslaha doğru götürülmüş, geçirdiğimiz acı 
tatlı tecrübeler bizi demokratik rejimde daha ile
riye gitme imkânına kavuşturmuştur. 

25 gün süren Hükümet krizi memleket için 
büyük bir risk teşkil ediyordu. Bu esnada yurt 
dışında, milletlerarası bir vazife ile bulunuyor-
dum. Bir İngiliz mebusu bana telefon ile, Hükü
met Başkanının, Hükümeti kurmaktan istinkâf 
ettiğini endişe ile söyledi. Yarım saat sonra bir 
Holânda mebusu avnı şeyi endişe ile tekrar etti. 
Bunu, yabancı parlmanterlerin, bizim meselele
rimizi hassasiyetle takibettiklerine ve dış âlemde 
mukadderatımızın hassasiyetle takibedildiğine bir 
misal olarak arz edivorum, 

Bu güç bir imtihandı. Askerî bir darbe teh
likesini henüz geçirmiş bir millet olarak, bu üç 
haftalık tereddüt safhasın rlân sonra Hükümet 
kurmak, parlmanter rejimin tereddütle karşı-
lanmasmdaki mevcut güçlümü ancak takviye et
miş vaziyettedir. O halde, İkinci Koalisyon Hü
kümeti demokratik temelleri daha sağlam olan 
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müsait şartlar içerisinde vazifeye başlamış bulun
maktadır. Allah yardımcıları olsun, başarılar di
leriz, 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı. 
CELÂL EKTUĞ (Devamla) — Şimdi, müsa

ade buyurursanız birkaç kelimeyle Hükümet 
programının ana hatları üzerinde global bir ten-
kidde bulunacağını. 

Hükümet programının özelliği; geniş, hudut 
suz vaitlerle iktisadi ve sosyal bünyemizin değiş
tirilin osi gibi bir zihniyet içerisinde ortaya konul 
maşıdır. Sistemler bakımından kategorileri yok
tur denilebilir. Dikkatli bir tasnif şekli görme
mekteyiz. Bâzı yerlerde Devletçilikle özel teşeb
büs arasında kaçamaklı farklar mevcuttur. Bâzı 
yerlerde Devletçilikle sosyalizasyon projelerini 
yanvana görüyoruz. Buna bir misal olmak üzere 
sağlık programımızda tahsis edilen kısımdan bir
kaç örnek alacağım : 

«Memleket gerçeklerini göz önünde bulundu
rarak, bir taraftan tedavi edici müesseselerin ih
tiyaca yoter bir seviyeye çıkarılmasına çalışılır
ken, diğer taraftan koruyucu hekimlik çalışmala
rı da hızlandırılacaktır. 

Sağlık merkezlerinin yeterli malzeme ve ele
manlarla donatılması da hedefimizdir. 

Sağlık personelinin mahrumiyet bölgelerinde 
istekle çalışmaları için gerekli imkânlar genel 
l)av„-.,XM.ı] t'e;sUği Vali atı içinde gör' önünde bulun
durulacaktır. Sağlık personeli yetiştiren kurum
lar çoğaltılacak ve geliştirilecektir.» 

Bu, senelerden beri âdeta itiyat haline gelmiş, 
program yazma tekniğine uygun bir tahrir tar
zıdır, denebilir. Fakat biz, daha reformist bir 
zihniyetle bu programın hazırlanmasını, imkân
larla yapılacak işlerin kesafetine göre denkleşti
rilmiş bir şekilde ortaya çıkarılmasını arzu eder
dik. 

Bugün bizim, Devletin çeşitli sektöründeki 
hizmetleri bu ihtiyaç seviyesine çıkarabilmemizin 
ne gibi bir malî külfete bağlı olduğunu hesapla
mamız, bu vaitlerin, katiyen gayrikabili tahak
kuk olduğunun hemen, ilk nazarda tasdik edilme-
siy 1 e neticeleneeektir. 

Bugün bir kasabadan köye, yahut bir vilâyet 
merkezinden köylere gidecek bir vasıta bulamı-
yan hükümet tabiplerimiz, benim seçim bölgem 
olan Elâzığ'a 1,5 senedir bir sağlık müdürünün 
bulunamamış olması gibi, maddi imkânlar ve ka-
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lif iye eleman kısırlığı karşısında, bu kadar hu
dutsuz vaitlerde bulunul ması belki politik sem
patiyi çekmek için ilk nazarda cazip görülebilir. 
Ama bunların artık demode addedilmesini ve 
bundan sonraki Hükümet programında daha re
alist ve daha hesaplı vaitlerde bulunulmasını te
menni edeceğiz, 

Ana hatlariyle bu geniş ve hudutsuz vaitleri 
ve bu vaitlerle ekonomik karşılıklarının deııkleş-
tirilmemesi hususunu programın birçok yerlerin
de görüyoruz. Bu husus programda böyle yazıl
dığı için bu şekilde konuşuyorum. 

Uene çok iyi takdir el inek 'ieabeder ki, bugü
ne kadar geçen intikal devri içerisinde, ihtilâl 
platosundan demokratik alana gitmek için birçok 
kayalı, taşlı yollardan geçmek mecburiyetinde
yiz. Bu realiteyi kabul ederdik, eğer Hükümet bu 
kadar teferruatlı, geniş vaitte bıılunmasaydı. Bu 
çok çetin işler karsısında kemlilerine murakabe 
organının bir uzvu olarak, elimizden gelen bütün 
yardımı yapacağımızı samimiyetle ifade eder, en 
büyük başarılar temenni ederiz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN ••— Sayın (iavsi Uç.agök, yok. Sa
vın Kadri (V'laş, yok. Sayın Zeren, yok. Sa
yın Fehmi Alpaslan, yok. Sayın Turhan Ka-
panlı, yok. Sayın Adil Türkoğln, buyurun. 

ÂDİL TÜKKOriLl; (Hakkâri) ----- Çok muh-
terem Başkan, muhterem Hükümet Krkanı ar-
daşlarım, 

İkinci karma. Hükümetimizin büyük bir itina 
ile hazırlanmış olan programını memnuniyetle 
ıaırşıladını. Bu programın Savunma, Bakanlığı 
bölümündeki bâzı noktalar üzerinde fikirlerimi 
açıklıyacağım. 

Sivil savunmaya, ait bir hüküm mevcuttur. 
Bu önemli konunun maksadını ve islihdaf ettiği 
hedefi sizlere anlatmaya, çalışacağını. 

(lenel ve slrateiik Nevkii idarede; gelecek 
harblerin çok tahripkâr zararlarına karşı bir mil
letin topyekûn gücünü ayakta tutmak ve harb 
hedeflerine sevk edebilmek . için sivil savunma 
idaresini ve teşkilâtını esaslı surette ele alması
nın zamanı gelmişi ir. 

Yaşamak istiyetı ve savunmaya azmetmiş mil
letlerin sivil savunma teşkilât ve faaliyetinde 
gösterilecek ihmalin telafisi gayrı kabil çok ağır 
zayiatlara sebeboladağım unutmamalıyız. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Maddî ve manevi kuvvetlerin birleştirilmesi 

harbin kazanılması için tek çaredir. İşte millî 
savunma politikasının çerçevesi içinde sivil sa
vunma sisteminin iyi bir şekilde çalışması ile 
mümkündür. Bu sayededir ki ana Yatan ve Si
lahlı kuvvetlerimizi besiiyen her türlü kaynakları 
tahrip ve tacizlerden kurtarmak ve esas hedefi 
olan zinde kuvvetlerimizin cephelerde her türlü 
ikmalini sağlamak kolaylıklarını İkinci Cihan 
harbinin tecrübeleri ispat etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarıııı. 
Bugün bu teşkilât ayrı ayrı iki makama bağ

lı ve bakanlıklar ile umum müdürlerin emrinde 
dağılmış bir şekilde çalışmaktadır. Ve istenilen 
gaye de elde edilememiştir. 

Bu teşkilâtın üzerinde Hükümetin eğilmesi 
ve müstakil bir bütçeli daire halinde Devlet Ba
kanlarından birinin emrinde de toplu çalıştırıl
dığı takdirde hizmete dâhil olacağı kanaatinde
yim. 

Başlarımızı NATO Devletlerine çevirdiğimiz 
zaman bu teşkilâtın önemine ve hedefine ulaştığını 
görebiliyoruz. 

Bir Amerikan mecmuasında gördüğüm bir 
makalede Ekselans Kennedy'i "SVashington'da bir 
toplantıya çağıran halk; «karşımızdaki dev 
düşman Atom silahlarına mâliktir, harbin ilânı 
ile bizler bir anda yok olacağız. Sen bizim ha
yatımızı ve cepheye gidecek evlatlarımızı besii
yen her türlü kaynaklarımızın müdafaasını ih
mâl ediyorsun, sivil sevunma hizmetlerini tan-
'm etmenizi istiyoruz,» demişlerdir, 

Ekselans Kenndy «1962 senesinde iki sivil 
savunma tümeni teşkil ettim ve sığmaklar da 
yaptıracağını, 1963 senesinde sivil savunma 
tümenlerini daha da fazlalaştıraeağım ve sığı
nakları tekâmül ettireceğim» demiştir, 

Atom harbini yapacak devletlerin sivil 
savunmaya ne kadar çok ehemmiyet verdik
leri bu sözlerden anlaşılmaktadır. Hükümetin 
bu işe ehemmiyet vermesini bir an evvel bu 
husustaki kanunların Büyük Millet Meclisine 
.sevkmi temenni ederim. 

Çok muhterem arkadaşlarım. 
Hükümet Programının Millî Savunma bölü

münde Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet 
Kanununun 7 nci maddesine subay, askerî me
mur ve üst subay ve emeklileri yine ilâve 
olarak dul ve yetimlerinin de hastanelerde te

davilerinin mümkün olacağını işaret eden 
bu iyi haber büyük bir kütleyi memnuniyete 
sevk etmiştir. Hükümeti bu hususta tebrik 
ederim. 

Memleket içersinde tedavisi gajaimümkün 
hastalıkların, dış memleketlerde tedavi edile
ceğine dair Kanunun 69 ncu maddesinin su
bay, askerî memur ve assubaylara teşmil edil
diği halde bunların ailelerine ve emsali su
baylara., ait bir hüküm olmadığından kendi pa
raları ile tedavi olmak zarureti karşısmdadır-
lai1. Bu çok önemlidir. Hariçte tedavi için 
bir subay veya assubaym altından kalkamıya-
cağı parayı bulup Avrupa'ya gitmeleri im
kânsızdır. Bunu Millî Savunma Bakanlığı baş
ka yollarla halletmek cihetine gitmektedir ki 
bu da Devlete çok pahalıya mal olmaktadır. 
Bu hüküm ilâve edildiği takdirde subaylar 
daha çok huzura kavuşacaklar ve Devlet bütçe
sinden de tasarruf edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir önemli noktaya daha işaret etmek is

terim. Anayasamımızın 110 ncu maddesi gere
ğince Genel Kurmay Başkanı Başbakanlığa 
bağlıdır. Bu halde Millî Savunma Bakanı île 
olan münasebetlerini gösteren Teşkilât Kanunu 
altı aydan beri geldi gelecek şeklinde söylen
mektedir. Bu önemli bir iştir. Bu kanunun 
bir an evvel Meclise sevk edilmesini beklemek
teyiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir ye
terlik önergesi var, onu okutuyorum. Daha altı 
arkadaşımız yazılıdır, fakat yeterlik önergesi 
do gelmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet Programı üzerindeki müzakereler 

vuzuh kesbetmiştir. Müzakerenin kifayetini 
arz ederim, 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Görüşmelere karşı Hükümet cevap verecek 
mi efendim1? 

Buyurunuz. 
BAŞBAKAN ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın Senato 
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üyeleri, Hükümet Programı üzerinde, Yiü"' 
Senato üyelerinin lütfettikleri tenkidler HükA 
metçe çok dikkatle dinlenmiştir. Senato üyele
rimiz, genel olarak. Hükümete ilham verici 
ve istifade sağlayıcı açıklamalarda bulunmuş
lardır, 

Sayın Senato üyeleri; Hükümet Programı
nın genel hatlarını iki üç esasta hulâsa etmek 
mümkündür. Bunların başında, uzunca süren 
bir buhrandan sonra sağlam tür Hükümetin 
kurulmuş olduğu kanaatidir. Bundan sonra 
•memleketin siyasi idaresinde ve iktisadı du
rumunda iyilik vücuda getirmek için, birtakım 
ana prensiplerdir, 

Evvelâ, siyasi bakımdan: vaziyet mütalâa 
edilirse, en mühim unsur siyasi istikrarın mev-
eııdolmasıdır. Her türlü asayişsizlik, gevşek
lik umumi siyasi istikrarın bulunmadığı zeha
bından doğar. Arkadaşlarımın asayiş hususun
da, muhtelif bölgeler için yaptıkları şikâyetler 
büyük ölçüde siyasi buhranın devam edeceği
ne ve siyasi istikrarın kurulup kurulmıyacağı-
na bağlanabilir, Aslında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, Muhterem Senato üyeleri emin ola
bilirler ki, memleketimizde asayişi en uzak 
köylere, en ücra noktalara, dağbaşına kadar 
götürme kudretini temin etmeye muktedir. 
(Soldan alkışlar) Gelip geçici vakaların ye 
henüz adalete teslim edilmemiş olan hâdisele
rin akıbetlerini kanun içinde temin etmek çok 
yakın bir olay olacaktır. t Alkışlar"! 

Siyasi istikrar konusu, biraz da yeni alış
maya çalıştığımız siyasi düzenimizin tabiatın
dan geliyor. Evvelce ikili bir koalisyon yap
mıştık. Vücuda getirilen eserin kıymeti az gibi 
görüldü; güçlükler, .yapılan münakaşalar bir
az da mübalâğaya uğradı ve neticede ümitsizlik 
havası yayıldı. Zaman gösterecektir ki geçen 
Koalisyonda tarihi tekâmülümüzde kıymeti olan 
'bir devir idi, başarısız geçmemiştir. Demokra
tik siyasi hayatımızda, geniş ölçüde ve lüzum
lu derecede istikrar ve ilerleme getirmiştir, 

İkinci Koalisyona gitmeye mecbur olduğu
muz zaman siyaset adamlarımız tekrar birleş
tiler. Bu Karma Hükümeti kurmak için iyi 
niyetle tedbirler aramaya çalıştılar. Şüphesiz 
ki bu İkinci Karma Hükümetin hazırlanmasın
da ilk Karma Hükümetin tecrübelerinden is
tifade edilerek daha sağlam zeminler aranmış 
ve bir dereceye kadar bulunmuştur. 

Bir defa; Koalisyona katılan partiler, lider
leri ile beraber, mesuliyete iştirak etmişlerdir. 

Ümidediyoruz ki, bu suretle Koalisyona ka
tılan partilerin, merkezi teşkilâtları ve Hükü
mete katılanları ile hep beraber elele çalışmak 
imkânı birçok güçlükleri önliyccektir, 

Hükümet programı ilk bakışta biraz fazla 
görülebilecek tafsilâtla başlamaktadır: demok
ratik rejimi, 27 Mayıs .İnkılâbı ve ondan son
raki işleri saymaktadır. 

Her cemiyette yapılıp bitirilmiş olan iş ko
lay unutulur. Ve başka, türlü neticelenmesi esa
sen. mümkün olmtyaıı sade işler zannedilir. Ha
kikatte, yapılmış olan işler, - Anayasa Mahke
mesinin kurulması, adaletin bağımsızlığının 
temin edilmesi, idarede alışılmış amansız par 
fizanıığın büyük ölçüde yenilmesi. - büyük ba
şarılardır. Bunu hatırlatmakla biz lüzumsuz 
'bir şey söylemiş olmuyoruz. Bizim memleke
timizde demokratik rejimin yürütülmesi için 
.lâzım olan zemin, müessese ve müeyyidelerin 
mcveudolmadığım. hattâ oiamıyaeağını zanne
derek az çok karamsarlık içinde bulunanları 
ikna edici, bunlara sükûnet getirici birtakım 
deliller üzerinde düşünülmesini istiyoruz, 

İdarenin tarafsız olması, vatandaşların Dev
let kapılarında haklarını temin etmek için 
köy muhtarından banka kredilerine kadar 
her sahada eşit muamele görmeleri hususunda 
her Hükümet azası ve Hükümete iştirak eden 
partiler, esaslı olarak kararlıdırlar. Bunu 
tatbik etmek için her türlü u/avreti gösterecek
lerdir, 

Muhterem bir arkadaşımızın, İktisadi Dev
let Teşekküllerinde, muhtelif müesseselerde 
baskı yapılmasın, eşit muamele yürütülsün 
tarzındaki temennileri bizim de kararımızdır 
ve ümidederiz ki kolaylıkla tatbik olunacak ve 
kendilerini üzüntüden kurtaracaktır. 

Siyasi bahisler içinde, siyasi af meselesine 
de temas edilmiştir, 

Sayın arkadaşlarım; genel olarak, arkadaş
larımızın bu mevzuu, Ölçüsünde ve kararında 
gördükleri intibaını aldık. Bunu minnetle kay
dediyoruz. Bütün partiler, bu mevzuun bir si
yasi istismar konusu olmaması üzerinde, uzun 
ve acı tecrübelerden sonra, müşterek karara 
varmış görünüyorlar. Her meselenin halli için. 
onun üzerinde insafla, itidalle bir karara va
rılması başlangıçta esaslı bir tedbirdir. Bu 
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utünascbeılc Koalisyona iştirak, eden partile
rin. diğer konular üzerinde vardıkları muta
bakat.! ila muhterem meclislere sevk edilecek 
kanunlarla tahakkuk ettirmek kesin kararı
mızdır. 

Sayın arkadaşlarım, zannediyorum ki; siyasi 
kısımla, ilgili başlıca esaslarda yüce senatörleri 
aydınlatabildim. Bundan sonra arkadaşlarım, 
memleketin büyük bir meselesi olan iktisadi kal
kınma konusuna geçiyorum. Hükümet progra
mında, bu konudaki görüşlerimizi etrafh şekilde 
a e ıkl ama ya ç alı ştık. 

Memleket dâvalarımızın büyüğü, Özü, «ikti
sadi kalkınma» halinde hulâsa edilmiştir. Türlü 
hâdiselerden sonra, iktisadi kalkınma konusunda, 
umumi efkârda haklı bir sabırsızlık hâsıl olmuş
tur. Devlet idaresinde, iktisadi kalkınma mevzu
unda. vatandaşlarımızın ümitlerini kuvvetlendi
recek. istikbale emniyetle bakmalarını hazırlıya-
cak ve kolaylaştıracak tedbirleri, süratle tatbik 
etmeye ehemmiyet veriyoruz. Amelî olarak bu 
konuda ne kadar başarı elde edilebilirse, memle
kete her yönden fayda, huzur ve istikrar gelmiş 
olacaktır. Arkadaşlarım., kendilerinin Hükümete 
söyliyeeekiorİ sözleri benim tekrar ermemi garip 
bulsalar da, memleketin büyük meselelerini arıla
makta. ve bunlar! tahakkuk ettirmekte Hükümet
le sayın meclisler ne kadar mutabakat gösteri r-
îerse neticenin, alınmasının o kadar kolay olaca
ğını zannediyorum. 

İktisadi kalkınmada görüşümüz birkaç esaslı 
prensipe bağlanıyor. Bunlardan biri plân fikri
dir. Plân l'ikri. denilebilir ki, 27 Mayıs Inkılâ-
biyie beraber öteden beri hissedilen bir ihtiya
cın, biriııei derecede ehemmiyetli olarak ön plâna 
geçmiş olması ile müesseselerimiz arasına girmiş
tir. Plân fikri, iktisadi sahada millî eğitimden 
turizme kadar her sahada yapılacak iş ve teşeb
büslerin iemeli olan bir unsur kıymetini almış
tır. Bunu garıpsenieiııelidir. Bugünkü medeniye
tin esaslı ihtiyaçlarından ve kudretlerinden bi
risi de budur. Hangi mesele halledilmek isteni
yorsa. evvelâ onun naşı i halledileceğinin, mahi
yetinin ne olduğunun araştırılıp birtakım plân
lara. tedbirlere bağlanmasının İâznııgeldiği ka
imi edilmiştir. Bu bir felsefe, bir prensip, bir 
hayat tarzıdır. Plân fikrine kavuşmuş olan mem
leketler. başından sonuna kadar, küçük - büyük 
Devlet işlerinde planı çalışmaya dikkat ederler. 
Hakikatte vazife sahipleri, mesul olan hükümet

lerdir. Bıı vazifeleri ahenk içinde tutacak, onla
rın hudutlarını tâyin edecek olan siyasi heyet
lerdir. İşlerin hangi yollardan ifa ve İdare edece
ğini, teşkil edilecek hükümetler ve memleketteki 
seçimlerle, millet ve meclisleri tayin edecekler
dir. Siyasi tercih, ve mesuliyet kısmı bir tarafa, 
kalkınma gayretinin verimli olması için mutlaka 
araştırmalar yapılmasına ve plâna bağlanmasına 
bağlıdır. 

Şimdi programda, bu fikri birinci derecede 
önde ve ilerde bulacaksınız. Plân fikri birçok ar
kadaşlarımızın; «Hükümetin çok va itleri vardır, 
bunların hepsi aynı zamanda olamaz, nasıl hal
ledilecektir?» tarzındaki endişelerine cevap ver
mektedir. Plânla bütün bu ihtiyaçlar araştırıla
rak sıraya girecek, plân içinde yerini alacak; tek
nik ve malî imkânlar ayrı ayrı tahlil edilecek ve 
tatbik etmek imkanı temin edilecektir. Büyük 
Meclislere arz edilmesi için dikkat gösterildiği 
şeklinde telâkki buyurulmalıdır. Bunların tatbi
ki ve netice alınması için takibedilecek sıralar, 
yine murakabeniz altında, feyizli ve verimli bir 
yola, plân sayesinde girecektir. 

Program, günün meselesi olan başlıca ıslahat 
esaslarına da, dokunmaktadır, iktisadi sahada bu 
ıslahat tarımda toprak reformu şeklinde, mali
yede malî ıslahat şeklinde görülüyor. Her bakan
lıkla. ilgili olarak, kendisine göre esaslı bir ısla
hat zemini, Büyük Meclisin dikkatine arz edil
miştir. 

Tarımdaki toprak reformu projesi, bir Ön 
proje olarak hazırlanmıştır. Geçen Hükümette 

5 tetkik edilmesi için vakit bulunamamıştır. Yeni 
Hükümet de toprak reformu meselesini esaslı 
bir Devlet işi olarak ilk günden ele almaya çalı
şacak ve kısa zamanda Büyük Meclise arz ede
cektir. 

Burada, gerek toprağın, tevzi edilmesi ve ge
rek zirai meselelerin hangi esaslar içinde halle
dilmesi gerektiği hususunda ileri sürülen birçok 
konular yer alacaktır. Tasarı, bir tedbirler sil
silesi olarak huzurunuza getirilecektir. O zaman 
etraflı olarak, enine - boyuna tetkik buyuracak
sınız. 

Yergi ıslahatı da mühim bir konudur. Bir 
cümle ile programda buna da temas ettik. 
Muhterem meclisler vergi ıslahatının ne kadar 
etraflı olduğunu ve 'bu yüzden vatandaşların 
türlü şekilde mustaribolduklarmı bilirler. Yine 
vergi ıslahatı, Zirai Gelir Vergisi ve Küçük ti-
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earet ve sanat erbabı vergilerinden mâruz ka
lman dertler ve ortaya çıkan 'şikâyetler se
bebiyle bunların süratle ıslahını tazamnıun et
mek: t erir. Bunları da yakında 'huzurunuza âcil 
meselelerimiz olarak, takdim edeceğiz. 

Elimde bulunan notlarda arkadaşlarımın 
temas ettikleri bâzı suallere kısaca cevap ver
mek istiyorum. Asayiş meselesine 'temas eden 
arkadaşlarıma ve Devlet dairelerinde eşit mu
amele görülmesine dair temennilerde bulunan 
arkadaşlarıma cevap verdiğimi zannediyorum. 

Eski emeklilerle yeni emeklilerin maaşları 
arasındaki fark meselesi, cemiyetimizin daimî 
bir meselesidir. Hükümetler bunun üzerinde 
mütemadiyen çalışırlar, uğraşırlar ve zaman 
zaman, radikal bir çare bulamasalar bile, ıstı
rabı hafifletici çarelerin bulunmasına çalışmak
tadırlar. 

Rahmetli Refik Saydam zamanında, idare
nin A dan Z ye kadar ıslahata muhtaç olduğun
dan 'bahsedilmesi, samimî bir şikâyetin ifadesi 
olarak büyük yankılar yapmıştı. Görülüyor İd 
hâtırası hâlâ canlı olarak yaşamaktadır. Benim 
bildiğime göre milletler daha binlerce sene 
kendi işlerinin A darı Z ye kadar düzelmeye 
muhtaç olduğunu iddia edeceklerdir. 

Bir arkadaşımız da turizmden vukufla ve 
heyecanla, bahsetmiştir. Turizm meselesi, hepi
mizin her gün şikâyet ettiğimiz ve memlekette 
hepimizin bildiğimiz bir ihtiyaçtır. 'Kristof 
Kblombhın yumurtası gibi 'basit görünen, fa
kat bugüne kadar çok «özü edildiği halde bü
yük neticeler elde edilemiyen bir sahadır. 
Bu sözlerimle meseleyi hafif gördüğümü değil 
bilâkis her gün bunun üzerinde, herkesle bir
likte hükümetlerin de zihin yorduklarını belirt
mek istiyorum. 

Şimdi vaziyet daha ümitli olduğundan bah
sediliyor. Son zamanlarda memleketimize birçok 
uzmanlar gelmişlerdir. Muhtelif meseleleri dai
relerimizde görüşürler ve veda etmek için ba
na geldikleri zaman bir usulüm vardır. Dört 
beş gün dairelerde çok dolgun dosyalar içinde 
çalışıp işini bitirdikten sonra en büyük mü
tehassısa sorarım: 

«Şimdi gidiyorsunuz; burada çalıştıklarını
zın hepsini daireler bana anlatacaklardır ve 
bunları öğreneceğim, çalışacağım. Şimdi, bu beş 
dakikalık görüşmem esnasında, siz bu işin mü

tehassısı olarak, benim hatırımda halınasını fay
dalı göreceğiniz bir cümle söyleyebilir misiniz? 
Onu söyleyin, sîzin yadigârınız olarak hatırım
da kalsın, derim. Çoğu, bu beş dakikalık gö
rüşme içinde, 10 dakika bu cümleyi bulmak 
için uğraşırlar. Fakat, size söyleyeyim ki, son 
zamanlarda muhtelif vesilelerle bu çeşit kendi 
lerinden akıl islediğim uzmanlar bir iki mese
le üzerinde durdularsa, bunlardan birisi tu 
rizmdir. Her memleket bundan fevkalâde İsti 
fade ediyor. Türkiye'nin Hazinesi geniştir, is 
fifade edebilirsiniz, bunun çaresini bulunuza 
derler. 

Şimdi bu hikâyelerden sonra, size arz ede 
yi m. ki, Turizm Bakanlığına müracaatler vardır, 
Yabancı sermaye iştirak etmek istiyor. Biz, 
her türlü kolaylığı göstermek içindeyiz. İyi 
neticeler alabileceğimizi ümidediyoruz. Hükü
met olarak turizmin gelişmesi için aklımızın er
diği ve imkân bulduğumuz her çare ve vasıta 
yi tatbik etmek kararındayız, 

Bir arkadaşımız sanal, okullarının halinden 
idkâyet etti. Sonra kendisi ile konuştuğum va
kit anladım ki. yüksek bîr sanat' eğitimi müte-

hassıslarmdandır. Teknik öğretim için, millî 
eğitim mevzuunda, programımızda söyledik. 
.Arkadaşlarımız bunun her dalma geniş ölçüde 
temas ettiler. 

Bir arkadaşımız, teknik öğretimden ayrıca 
bahsettiler. Cevap olsun diye söylüyorum., Tek
nik öğretimde şikâyet konusu olan hususlar: 
bir an evvel temin etmek ciddî arzumuzdur. 
Bunların vasıtalarını bu İstikamette toplamaya 
çalışacağız. 

Sanayi kalkınmada, ilerleme her şeyden ev
vel teknik öğretimin geniş ölçüde yerleşmesi
ne bağlıdır. Müsterih olabilirler. 

Yine öğretmen olan bir arkadaşımız, kad
roların eksik olmasından dolayı birçok öğret
menlerin terfi edemediklerinden bahsettiler. 
Öğrendiğimize göre, yakında meclislerden çık
mış olan bir kanun bu hususta oldukça bir İm
kân \re genişlemeyi temin etmiştir. 

Aşırı sağ ve aşırı solculuk meselesi üzerinde 
arkadaşlarım vukuf ile duruyorlar. Bu memle
ketimizin bir meselesi halindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; muhtelif inkılâplar 
geçirmiş olan memleketlerde bu inkılâpları!:. 
aleyhtarları vardır, ilk günlerde mukavemet 
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teşhis etmişlerdir; bir İnkılâpla mücadele etme
nin, ona aleyhtar olmanın kolay geçen modası, 
o inkılâp prensiplerini kendisi aleyhine kullan
maktır. Atatürk İnkılâbı aleyhinde bulunan, 27 
Mayıs İnkılâbı alevli İnde bulunan, hor hangi bir 
inkılâp aleyhinde bulunan insan, bu inkılâp pren
siplerini esas olarak alır. O inkılâbı koruyormuş 
gibi, ondan bahsediyormuş gibi yıkıcı faaliyet
le bulunur, yıkıcı işler yapar, Aama bunlar, alı
şılmış olan usul ve metotlardır. Cemiyet bunlara 
karşı mâkul ölçülerde kendisini müdafaa ede
cek anlayıştadır, kudrettedir. İnkılâpların mu
hafazasında müşkülâtımız onun prensiplerini is
tediği gibi kullanarak, hakikatte onun aleyhin
de bulunan marifetlilerin usullerini anlamakta
dır. Bunu anlıyabildiğimiz nisbette, inkılâpların 
korunması kolay olacaktır. 
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ederler. Ondan sonra, pasif bir kuvvet olarak, 
inkılâp aleyhtarı bir grup halinde kalır ve aza
lırlar. Fakat bunların büsbütün günahlarına gir
mek de doğru değildir. Bir defa böyle bir zan al
tına girmiş olan ve aslında inkılâp aleyhtarı ol-
mıyan birçok zavallılar, sonuna kadar inkılâp 
aleyhtarı gibi kalırlar. İnkılâp leyhtarlığı ile 
mücadele aslında inkılâp memleketlerinde, üze
rinde hassasiyetle durulacak bir meseledir. Bir 
inkılâp, büyük ıslahat ilân edildiği gün, tama-
miyle her türlü rüzgârdan masun hale gelmiş de
ğildir. Bir inkılâp cemiyetin ihtiyacı olarak ka
bul edilir. Cemiyetin ihtiyacı olarak kabul edi
len bu inkılâbın cemiyetin büyük kütlesine 
ne kadar yerleşmiş olduğu bir tek miyarla an
laşılır: Zamanla,,. 

Atatürk İnkılâpları bu memlekette yerleşmiş 
midir, yerleşmemiş midir? Benim kanaatimce de
mokratik rejim gelinceye kadar Atatürk inkılâp
larının yerleşmiş olup olmadığı konusunda şüp
heler devam etti. 

Demokratik inkılâp oldu, herkesin dili açıl
dı, her parti konuşmaya başladı, inkılâp aleyh
tarı bulunmuş olanlar da ne söyliyebildilerse, 
söylediler. Meydana çıkan hakikat şudur ki, Ata
türk inkılâpları bu memlekette geniş ölçüde yer
leşmiştir. (Umumi şiddetli alkışlar ve bravo 
sesleri) Cemiyet, bu İnkılâpları savunmaktadır, 
Bir daha kadını zorla çarşafa sokmak, kadını 
cemiyetlerden, üniversitelerden, mekteplerden, 
iş yerlerinden çıkarıp atmak mümkün değildir. 
Dernek ki, köşede • bucakta gördüğümüz kadın 
hürriyeti aleyhindeki manzara ürkütücü olmama
lıdır. Anlayış içinde bunun kalıntıları giderile
bilir. 

Harf inkılâbı da böyle. Ciddi olarak söylü
yorum, en çok korktuğum inkılâp, harf inkılâbı 
idi. Bunun yerleşmesi için zamandan başka bir 
miyar düşünülemezdi. Şimdi birçok milletvekil
leri eski harfi bilmiyor. Şimdi bu meclislerde es
ki harfleri bilenler azınlıktayız. Ben varım, be
nim yaşımda 10 - 1.", kişi varız. Yeni harf nesli 
Millet Meclisine kadar gelmiştir. Bunu artık ge
riye çevirmek mümkün değildir. Her inkılâp bir 
ihtiyaçtan doğar. Cemiyetin ciddî bir ihtiyacına 
mukabele ediyorsa, çoğunluk tarai'mdan benim
senir. Aleyhtarlarına karşı uzun müddet müda
faa olunur, İnkılâp aleyhtarı nasıl çalışır,' Son 
zamanın modası şudur: Arkadaşlarım isabetle 

Cemiyet içinde yapılmış olan ıslahatı sev
memiş ve benimsememiş olan köşeler, kütleler 
ve insanlar varsa, bunların siyasi teveccühünü 
kazanmak için, anlayış olarak yahut siyasi istis
mar olarak gayret gösterecekler bulunabilir. Si
yasi bünyemizin hastalıklarından birisi budur, 
Ama bu istismar gittikçe kuvvetini kaybetmek
tedir ve zamanla ehemmiyetler' kalınlyacaklir. 

Aydın din adamlarının yetişmesini temenni 
etmekte. Hükümet samimîdir. Elinden gelen ted
birleri alacaktır. 

Din adamlarımızın geçimlerini, vazife görme
lerini kolaylaştıracak tedbirleri almakta kusur et-
miyeeeğiz. 

Arkadaşlarım, programda sıklet merkezlerini 
tâyin etmediğimizi Öne sürerek şikâyet etmişler 
elir. Dikkat buyururlarsa, sıklet merkezi 2 - 3 ana 
mevzu üzerinde toplanmıştır. 

Servet; beyannamesi üzerinde birçok közler 
söylendi. Hükümeti teşkil eden partiler bu mev
zuu etraflı olarak tetkik etti. Şikâyetleri mâkûl 
ölçüde tedavi etmeye çalışarak, servet beyanna
mesinin esasını muhafaza etmeye çalıştık. 

Burada iki ayrı nokta vardır. Birisi, beyan 
name alma prensibidir. İkincisi, bu servet beyan
namesinin verilmesinin bir an evvel başlaması
dır. Servet beya.nnamesî kontrol vazifesini, sene
ler biriktikçe, yapacak hale gelir. 1901 de- başlı 
yan servet beyannamesi 1001. • 1002 de iki defa 
verilmiştir. Önümüzdeki, 1003 senesinde de veri
lecektir. 1001 yılına ait beyanname ile 1002 be
yannamesi geriverilecek; 1001 yılındaki tekrar 
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isıtenmiyccektir. 1962 senesi başlangıç olarak mu
hafaza edilecektir. Böylece, faydası zamanla anla
şılacak bir müessese kuruluyor. Bizim memleke
timizin bünyesine göre, bu müesseseyi yerleştir
mek için bidayette çıkan anlaşmazlıkları tabiî 
görmeyi, Büyük Meclislerden bilhassa İstirham 
edeceğim. Ben, Gelir Vergisinin konulduğu za
manı hatırlarım. Çok şikâyet vardı. Bizim bün
yemize uymıyacağmdan bahsediliyordu. Bu şikâ
yetler senelerce devam etti. Fakat bâzı eksiklik
lerle bir Gelir Vergisi sistemi bünyemize girdi. 
Ama 8 -10 senelik bir zaman içinde ne kadar te
kâmül ettiğini ve memleketimizin malî bünye
sinde çok sağlam bir direk olduğunu her gün gör
mekteyiz. Tabiî eksikleri zamanla tamamlanmış
tır, ısladı edilmiştir ve edilecektir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu vergi meselesi, yalnız 
bir iç meselemiz de değildir. Aynı zamanda Dev
letimizin medeni âlemle iş birliği içinde beraber 
çalışması, bir dâvaya iştirak etmesi bakımların
dan milletler birbirlerinin idareleriyle ve medeni 
tedbirleriyle yakından alâkalı hale gelmişlerdir. 
Başka milletlerden kalkınma için yardım bekler
ken, kendi kaynağımızla temin etmeye mecbur 
olduğumuz ihtiyaçlar için kendimize düşeni yap
mamayı başkalarına izah edemeyiz. Onun için, 
vergilerimiz, mükellefiyetlerimiz, usullerimiz, 
bağlı olduğumuz garp camiasının usulleri içinde 
tekâmül etmek mecburiyetindedir. 

Kalkınma nasıl olacak? 
İki üç basit esası belirteyim. 1963 1e beş sene

lik plân başlıyacaktır. Kalkınma plânını Türki
ye'ye yılda ortalama °/c 7 gelişme temin edebile
cek ölçüde tatbik edebilmeliyiz. Bu hıza ulaşma
nın tedbirlerini almalıyız. Bunu yaparsak, der
hal göz kamaştırıcı tesiri olmasa bile, âti bakımın
dan büyük ufuk açacak bir kıymet taşıyacaktır. 

Başka bir suale geçiyorum : 
27 Mayısın hedefine ulaştığı meselesinde Hü

kümetin görüşü ile büyük çoğunluğun mutabık 
olduğunu görmek bizi bahtiyar etmiştir. Ekono
mik ve sosyal meselelerin halli, bu alandaki he
deflere varılması uzun bir çalışma işidir. Bu me
seleler daha birçok hükümetleri bu vadide etraf
lı olarak çalışmaya sevk edecek vüsattedir. Ama, 
demokratik idare mevzuundaki hedefler temin 
edilmiştir. Memleketimiz yeni bir demokratik çı
ğır üzerinde ilerlemektedir. 

Bu programda halletmeye çalıştığımız bir ko-
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nu da, Devletçilik ve özel teşebbüs arasındaki 
münakaşaya vuzuh vermektir. Bizim .Devletçili
ğimiz zaruretten doğmuştur. Sermayesi olmıyan, 
harap olmuş bir memlekette en iptidaî ih
tiyacı temin edecek insan ve sermaye olarak 
mahrumiyet içerisinde bulunduğumuz bir devir
de- devletin müdahalesinden başka, Devlet in ise 
başlamasından başka '.;are olmadığı için. bu yola 
giril m ist ii'. ihsasında özel teşebbüs daima em
niyet altında, tutulmuştur, hakat tatbikat ve 
zaman bu. ikisi arasında birtakım sürçmeler ol
duğu zaımını vermiştir. Bütün şikayetler, şu
rada burada tatbikattan doğan yanlış anlamalar 
üzerinde toplanmaktadır. Esasında özel teşeb
büsle bizini devletçiliğimiz arasında hiçbir tar
tışma ve çelişme yoktur. Bununla beraber, ifa
delerimizde, özel teşebbüsün emniyette bulun
duğu hususunu, özel teşebbüsün memleketin 
kalkınmasında önemli bir rolü olduğunu belirt
mek için emek sarfetinekten geri kalmadık. Özel 
teşebbüsler umumi olarak siyasi istikrar ister, 
siyasî emniyet ister ve iktisadi emniyet ister. 
Bunları temin etmeye çalışıyoruz. Siyasi istikra 
rm temini yalnız Hükümetin elinde olmaz. Mec
lisler de bu mesele üzerinde durur, bu meseleyi 
memleketin başlıca meselelerinden biri olarak 
görürlerse, meselenin halli kolaylaşır. Onun 
için, Hükümet programında, Büyük Millet Mec
lisi kürsülerinden memlekete güven, itibar, em
niyet dağılacağını bülün millet vekillerimizin, se
natörlerimizin \e bütün, partilerimizin bilmekte 
olduklarım belirtmekten kuvvet aldık. Bu ko
nuda minnetle ifade ederim ki, Senatodaki ar
kadaşlarımızın konuşmaları, iktidarda ve muha
lefette bulunan partilerin umumiyetle ifade 
tarzları, memlekete geniş ölçüde huzur verecek 
istidattadır. 

Arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarım Hüküme
tin. teşekkül ediş tarzına göre yeler ve dayanağı 
olmadığına işaret ettiler. Benim kanaatimce 
Hükümet, i)ir koalisyon hükümetinde bulun
ması lâzım olan kuvvetin en üstününe sahiptir. 
(Alkışları Koalisyon hükümetleri, onu teşkil 
eden partilerin nazari kuvvetleri yekûnuna göre 
hesaplanır. Bir koalisyon Hükümetinin 600 ki
şilik B. M. M. nde 560 kişiye istinat etmesi bek
lenemez. Nisbi temsildeyiz, koalisyon Hükü
meti kuruyoruz. Koalisyon hükümetleri, Mec
liste 15 kişilik çoğunluk toplamışlarsa kuvvet 
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lidiıier. Bir şartla ki; bu çoğunluk istikrarlı 
olsun. Bugün var, yarın var olup olmadığı bel
li olmazsa o zaman istikrarsızlık ve o zaman za
yıflık vardır. Böyle bir hale düşmemek için, 
bu Hükümeti teşkil eden partiler, bağımsızlar 
uzun boylu görüşmeler ve aralarında yakın bir 
ihtilaf çıkmaması için çalışmışlardır. Akılları
nın erebldiği bütün tedbirleri almışlardır. Bu
nun yanında, dün koalisyonda beraber bulundu
ğumuz ve ayrıldığımız ve bugün muhalefette 
olan partinin bizi teveccühle karşılayıp destek
ler, teşvik eder,- başarı diler sözleri bize ayrı
ca cesaret ve kuvvet vermiştir. (Soldan, alkışlar) 

»Sevgili arkadaşlarım. Büyük Mecliste bulu
nan partilerin hepsi, .Millet vekillerinin ve Sa
yın senatörlerin hepsi, Türkiye'nin siyasi tekâ
mül hayatında büyük bir dâvanın peşindedirler. 
Türkiye'yi medeni, Garplı usûllerle demokra
tik rejim içinde yürütmek, ilerletmek, kalkın
dırmak ve selâmette bulundurmak iddiasındadır
lar. Büyük Millet Meclisi üyelerine, siyasi par
tilerimize bu davalarında muvaffak olmaları. 
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başarıya ulaşmaları için Hükümet olarak her tür
lü hizmeti yapmaya ve emirlerinde bulunmaya 
çalışacağız. 

Hükümetin icraatında sizlerin daima irşatla
rınıza, ikazlarınıza ve murakabenize muhtacız 
('Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Hükü
met programı üzerindeki görüşmelerimizi bitir
miş bulunuyoruz. Bu mühim müzakerede arka
daşlarımın Başkanlık Divanına göstermiş olduğu 
yardıma bilhassa teşekkür etmek isterim. Muh
terem arkadaşlarınım yapıcı tenkid ve müta
lâalarının ikinci karma Hükümetimizin çalışma
larında onlara kuvvet kaynağı olacağına ve ken
dilerine başarılar sağlıyacağma inanarak hepi
miz adına Hükümetimizi tebrik ederim, (Alkış
lar) 

Gündemimizde bugün başka bir müzakere 
mevzuu olmadığı için yarın 5 Temmuz 1962 Per
şembe günü saat 10 da toplanmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,15 
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