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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Komisyonlarda açılan üyelikler ve Bütçe Ko
misyonu için seçim yapıldı. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık yazısı okundu^ izinler kabul 
olundu.'. 

30 . 11 . 1961 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 
Refet Aksoy Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

3. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/5) 

(Bütçe Karma Komisyonuna) 
2. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı (1/6) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/7) (Bütço 
Karma Komisyonuna) 

4. — Devlet'Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/8) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı (lj/9) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü* 
dürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/10!) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

7. — Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/11) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/12) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

9. — İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı (1/13) (Btitçe Karma Komisyo
nuna) ' 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı (1/14) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/15) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

12. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/16) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı i(l/17)i (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yüı Büt
çe kanunu tasarısı (1/18) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütço kanunu tasarısı (1/19) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

Teklif 
16. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri 

Mehmet Ünaldı ve Nihat Pasinli'nin, Cumhuri
yet Senatosu Teşkilât kanunu teklifi (2/13) 
(Bütçe Komisyonuna) 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sİrmen 
KÂTİPLSB : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Çorum Milletvekilliklerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

BAŞKAN'— Muhterem arkadaşlar, çoğunlu
ğumuz var, görüşmelere başlıyoruz. 

4.-GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i. — Başbakan İsmet înönû tarafindm tes
hil olunan Bakanlar Kurulu programvmn görü
şülmesi. 

BAŞKAN — Bugünkü gündem, yüksek ma
lûmunuz olduğu üzere, Hükümet programının 
görüşülmesidir. îlk sözü Yeni Türkiye Partisi 
Meclis örupu adına konuşacak olan Sayın Ek
rem Alican'a veriyorum. (Alkışlar) 

Y.T.P. GENEL BAŞKANI EKREM ALÎCAN 
(Sakarya) -— Muhterem arkadaşlarım, 

27 Kasım 1961 Pazartesi günü, bu kürsüden, 
bizzat Sayın Başbakan tarafından okunan, ikin
ci Cumhuriyetimizin ilk Hükümet programını, 
dikkatle dinlemiş ve tetkik etmiş bulunmakta
yız. 

Program üzerindeki partimiz Meclis Grupu 
görüşlerinin izahına geçmeden önce, memleketi
mizde ilk defa yapılmış nispî temsil esasına müs
tenit bir umumi seçimden sonra, iki partinin 
koalisyon halinde kurmaya muvaffak oldukları 
yeni Türk Hükümetine, memleket ve millet hiz
metlerinde başarılar dilediğimizi ve iyi niyetli 
çalışmalarında kendilerine her türlü müzahereti 
yapmaktan geri kalmıyacağımm zevkli bir va
zife olarak ifade etmek isterim. (Alkışlar) 

1946 yılından bu yana, memleketimizde tat-
bika konulan ve millî hayatımızın bölünmez bir 
parçası haline getirilmeye çalışılan demokratik 
rejim gayretlerimizde, bugüne kadar temelli 
ilerlemeler kaydedememiş olmamamızın başlıca 

sebepleri, siyasi bünyemizin demokratik anla
yış ve zihniyet bakımından bir türlü verimli bir 
çalışma düzenine girememiş, partilerarası müna
sebetlerin partizan düşüncelerden sıyrılamamış, 
Devlet id#re$İBHtsJyttSi tesirlerden uşak, ilmî ve 
tarafsız ölçülerle tesbit edilmiş, sarih, katî ve 
ciddî millî hedefler istikametine yönelememiş 
olmasıdır, öyle zannediyoruz Jçi; enbeş yıllık 
çeşitli tecrübelerden sonra ve yeni Anayasamı
zın siyasi partiler ve demokratik rejim mevzu
undaki hükümlerinin tatbika girmesi ile, müş
küller kısa zamanda bertaraf olunacak ve Türk 
siyasi hayatının kâmil mânada millet iradesine 
dayanan hakiki hüviyeti meydana çıkacaktır. 

Anayasamızın getirdiği yeni esasların bilhas
sa. dikkate şayan ve memnuniyeti mucip veçhesi, 
haklar ve salâhiyetlerin vazifeler ve mesuliyet
lerle birlikte yürütülmesidir. 

Nitekim Anayasamız, 56 ncı maddesinde, bir 
taraftan «siyasi partiler, ister iktidarda, ister 
muhalefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır» hükmünü koyarken, 
^iger taraftan 57 nci maddesi ile siyasi parti-
^rin uymak mecburiyetinde oldukları demok
ratik esasları tesbit etmektedir. 

Bu hükümleri Meclis Grupumuz, Devlet ida
dinde , demokratik rejim tatbikatında, iktidar 
ve muhalefet partilerinin eşit salâhiyetler ve 
?git mesuliyetlerle faaliyette bulundukları, han
gi hüviyeti taşırlarsa taşısınlar bu salâhiyet ve 
bu mesuliyetlerini bir an dahi dikkatten uzak 
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tutrnıyarak millet menfaatleri için gayret sarf 
etmek mecburiyetinde oldukları mânasında an
lamaktadır. 

Binaenaleyh, demokratik düzenin kurulabil
mesi için vücutlarına mutlak surette ihtiyaç 
olan siyasi partilerin, kuruluş ve faaliyet im
kânlarının her türlü serbesti içerisinde sağlan
ması ne derece demokratik bir esas ise, siyasi 
parti adı altında kurulmuş hükmi varlıkların 
da, faaliyetlerini demokratik düzenin tam ve 
kâmil bir şekilde sağlanması istikametinde tan
zim etmeleri aynı derecede ehemmiyetli bir esas 
olmak içabeder. 

Bu görüşümüzün tabiî neticesi olarak, Devle
tin idaresinde işgal ettikleri mevki ve sıfat ne 
olursa olsun, siyasi partiler, temsil ettikleri zih
niyet, tatbika koydukları icraat ile demokratik 
siyasi hayatın icaplarına uygun hareket ettik
leri müddetçe, Türk Anayasasmuı benimsediği 
mânada siyasi parti hüviyetini muhafaza eder
ler. Aksine bir tutuma girdikleri anda bu hüvi
yetin dışına çıkmak gibi bir istikamete yönel
miş olurlar. 

Biz o kanaatteyiz ki, iktidar partileri, Dev
letin işlerini bizzat ve bilfiil yürütmek suretiyle 
doğrudan doğruya, muhalefet partileri de onla
rın icraatını "murakabe ve kontrol altında tut
mak suretiyle dolayısiyle, demokratik rejimin 
ve Devlet idaresinin birer vasıtasıdırlar. 

Her iki tarafın çalışma metotlarında ayniyet 
ve benzerlik olması, birinin diğerine nazaran 
her hangi bir şekilde üstünlük ve imtiyazlılık 
iddiasında bulunmaması, milletçe erişilmesi za
ruri müspet neticeler ibakımmdan başlıca şart
tır. (Alkışlar) 

Mu'ha'l'ef ette bııluınanlkr .tenlkid etmeeini (bilecek, 
tenkidlerinde kırıcı, küçük düşürücü, istismarcı 
olmıyacak. (Bravo sesleri ve alkışlar) iktidar
da bulunanlar da tenkide tahammül etmesini, 
tenkidlerden istifade etmesini, tenkid'lerc değer 
vermesini bilecektir. (Alkışlar) Ancak bu suret
ledir ki, demokratik idareler, bir küskünler re
jimi olmaktan kurtulur ve bu idarelerin büyük 
muhassenatı olan üstün fikirlerin Devlet idare
sine hâkimiyeti imkânı sağlanır. 

Bu müşterek mesuliyet anlayışı içerisinde, 
bundan böyle, iktidar ve muhalefet partileri me
sulleri ve mensuplarının zaman zaman, ciddî 
memleket meselelerini, beraberce, bir masa et
rafında mütalâa etmelerini, memleketin hayrına 
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olacak kararlara beraberce varmalarını en ta
biî ve en medenî demokratik usul ve icaplar ola
rak kabul etmekteyiz. (Bravo sesleri) 

Bıı bakımdan Sayın Hükümet Başkanının 
Hükümetin kurulması safhasında, Hükümet di-. 
şı partiler başkanlariyle de görüşme geleneği
nin, siyasi hayatımıza yerleştirilmesi hususun
daki gayretlerini ve Hükümet programında ifa
desini bulan partizan idareden kaçınılacağı 
taahhütlerini memnuniyetle karşılamış bulun
maktayız. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Meclis Grupumuz, Devlet idaresinden ve mil
let hayatından partizan tutum ve zihniyeti mut
lak surette tasfiye etmek lüzumunu, tarafsız ida
reyi memlekette tabiî bir hayat tarzı haline ge
tirmek mecburiyetini, demokratik siyasi rejimin 
asli unsuru, millî birlik, beraberlik ve huzurun 
ihmal edilmez birşartı telâkki etmektedir. 

Şüphesiz bu mevzuda vazife, programlara 
ve beyannamelere böyle bir idareye taraftar ol
duğumuz şeklinde güzel cümleler geçirmekle 
bitmemekte, en küçük idare ve parti kademele
rinden, en yüksek idare ve parti kademelerine 
kadar bu anlayışı benimsetmek, zihinlere ve ic
raata bu anlayışı yerleştirmek lâzımgelmekte-
dir. 

Şu hususu açıkça ve samimiyetle ifade ede
lim ki, mesul makamları işgal edenler, şahıs
larına ve mensuboldukları siyasi teşekküllere 
hoş görünmek maksadiyle kanun ve nizamları 
bir yana itenleri, kendilerini bu istikamette ha
rekete teşvik edenleri sevimli görmekte, bu gi
bilere müsamahakâr davranmakta ve hattâ bu 
gibilerin arzularına karşı koymak cesaretini ne
fislerinde bulamamakta devam ettikleri müddet
çe, söylenen bütün sözlere kaleme alman bütün 
beyanlara rağmen memlekette ne .demokratik re
jim tesis olunabilir, ne do millî huzur lâyıkiyle 
sağlanabilir. 

. Bu itibarla büyük ehemmiyet verdiğimiz bu 
mevzuda, Hükümetimizin programına geçirdiği 
taahhütleri takdirle karşılamakla beraber, müs
pet ve inandırıcı tatbikatı görünceye kadar ni
hai sözümüzü söylememeyi tercih etmekteyiz. 

Milletimizin modern dünyadaki yerinin Ata
türk devrimlerine sadık kalmak ve onların yer
leşmesi ve gerçekleşmesine çalışmak suretiyle 
temin. edilebileceğine inanmış bir parti olarak, 
Hükümet programının, Atatürk ıslahatının il
keleri üzerinde kararlılık ifade eden beyanları-
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m, Anayasa esaslarına mutlak hâkimiyet kazan
dırmak hedefini memnuniyetle karşılamakta
yız. Bu istikametle rdeki çalışmaların muvaffa
kiyetinin* sağlam ve sıhhatli bir iktisadi politika 
ile- mümkün olacağında şüphe yoktur. 

iktisadi politikada muvaffakiyet demek, ik
tisâdi hayatta huzur ve istikrar demektir. İk
tisadi hayatta elde edilecek huzur ve istikrar sa
yesinde de millî hayatın her sahasında huzur ve 
istikrarın sağlanması, her türlü ıslahatın yapıl
ması imkân dâhiline girer. Yani lâfın değil işin 
hâkim kılınabilmesi için her şeyden önce sağ
lam, ve sıhhatli bir iktisadi bünyeye sahibolmak 
şarttır. 

Bu itibarla programın iktisadi politikaya 
mütaallik mütalâaları üzerindeki görüşlerimizi 
fazla tafsilâta girmeden ortaya koymak isteriz. 

Takibedilmesi düşünülen umumi iktisadi po
litikanın temel görüşleri, yatırımlarımıza veril
mesi düşünülen ana istikametler üzerinde, Hü
kümet programında daha sarih, daha katî mü
talâalar bulmayı arzulardık." 

Türkiyemiz iktisadi ve içtimai sahalarda az 
gelişmiş bir memlekettir.. Yıllık çok süratli nü
fus artışı, plânlı, bir iktisadi kalkınma ve içti
mai ıslahat hareketinin bir türlü tatbikata ko
nulamamış olması dolayısiyle, az gelişmiş-.hüvi
yetimiz devam etmekte, medenî âlem ile aramız
daki mesafe süratle kapanmak lâzımgelirken 
belki her gün biraz daha açılmaktadır. 

Bunun yanında bir de, iç bünyemizde, çeşitli 
bölgelerin ekonomik ve sosyal durumları arasın
da mühim seviye farklılıkları mevcut bulunmak
tadır. Vatanın birkısmı parçaları ileri denilebi
lecek hayat şartları içinde yaşarken, diğer bir 
kısım -parçalarının her türlü iktisadi ve içtimai 
mahrumiyetlerle boğuşmak mecburiyetinde kal
maları, şüphesiz, millî huzur bakımından da üze
rinde ehemmiyetle durulmayı icabettiren bir me
sele olmaktadır. 

- Bur tibarla yeni Hükümetten, 1962 bütçe
sinden başlıyarak vatanın topyekûn. gelişmesi 
mevzuuna vereceği ehemmiyet yanında, vatanın 
mahrumiyetleri nefsinde cemetmiş bölgelerinin 
en kısa zamanda bu mahrumiyetlerden kurtarıl
ması mevzuuna da hususi bir alâka gösterme
sini temenni etmek isteriz. (Bravo sevŞİeri ve 'al
kışlar) 

Hükümet Programı, gelişmede takibedile-
cek yolu tesbit ederken, hedefi, «hürriyet' ni-
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zamı içinde hızlı bir kalkınma»' olarak tarif et
mekte ve bu kalkınmayı Devlet sektörü yatı
rımlarında plân fikrine istinadettirmektedir. 
Hususi sektör için ise, Devlet sektöründe oldu
ğu gibi bu sektörde de mümkün olan en geniş 
ölçüde yatırım, yapılması fikri üzerinde durul
maktadır. 

Prensip olarak bu ana hedeflerin reddedil
mesi tabiatıyla balhis mevzuu olamaz. Fakat 
bu umumi hedefler yanında bâzı temel iktisa
di görüşlerin öğretilmesi ihtiyacı da ^şikârdır. 

Hükümet, acaba Devlet sektörü ile hususi 
sektör arasında nasıl bir münasebet düşünmek
tedir? Umumi yatırım Ihaemimizle millî gelir 
arasında bir münasebet tesisine ihtiyaç gör-
mektemidiH (Böyle bir ihtiyaiç görmekte ise 
l)iı nisbet ne olmalıdır ve nasıl sağlanmalıdır. 
Umumi yatınım hacmi içinde ziraat ve sanayi 
kollarımızın işgal etmeleri gerekli mevkiler na
sıl mütalâa olmaktadır ? 

Kalkınma »siyaseti; millî gelirimizdeki yıllık 
yükselme nisbetinin, nüfus artışı ile birlikte, 
ileri memleketlerle aramızdaki mesafenin gö
rünür biı* gelecekte kapatılması esasına isti-
nadettirildiğine göre, bu neticelerin hangi kay
naklarımızın hangi nisbetlerde geliştirilmesi 
suretiyle temin edilebileceği ümidolunmakta-
dır? 

Hükümetin isti'ktisadi. politika anlayışının 
temel felsefesini ortaya çıkaracak olan bu' su
allere cevarp verici mütalâaları programda bul
maya imkân yoktur. 

Programın; «memleketimizin umumiyetle bi
linmekte olan çeşitli ihtiyaçlarını süratle gide
recek tedbirleri seçerken, Devlet Plânlama Teş
kilâtının çalışmalarından ciddi olarak fayda
lanmak kararındayız.»1 şeklindeki beyanından, 
bu mevzundaki görüşlerin tesbitinin Devlet 
Plânlama Teşkilâtına bırakılacağı anlaşılmak
tadır. 

Şüphesiz, memleket kalkınmasında mütaihas-
sıs elemanların ilmî mütalâalarını temel sa
yan böyle bir görüşü 'hizmetle karşılamaya im> 
kân yoktur. Fakat siyasi iktidarların, memle
ketin umumi iktisadi şartlarını dikkate alarak, 
varılmak istenen büyük 'hedefe memleketi en 
iyi şekilde götüreceğine inandıkları temel ikti
sadi görüşlerinin de mevcudolması icabeder. 
Parti programlarının kaleme alınış sebeplerin
den biri de bu olsa gerektir. Hükümet prag- . 
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ramını ıbu mevzuda vuzuhtan mahrum bul
duğumuzu ifade etmek isteriz. 

Bugün mesul ve mütahassız elemanlarımızın 
sarih ve katı ifadelerinden anladığımıza göre; 
gerekli yatırımların yapılmaması, yanlış tatbi
kat ve icraat dolayısiyle, ziraat kolumuzda ta
biî kaynaklarımız israf ve tahribedilmekte, zi
rai istihsal iher gün biraz daha yetersiz ve dü
şük hale gelmektedir. Yine mütahassısların ve 
mesul elemanların ifadelerine göre, memleke
timiz iklim şartları bakımından ziraatte büyük 
ihtiyaç hâlinde sulu ziraate geçmek mecburiye
tinde olduğu halde yatırım kifayetsizliği, yan
lış ve noksan sulama ve direnaj tesisleri dola
yısiyle hem sulu ziraate geçmek imkânından 
mahrum kalmış, hem de çok cüzi miktarlarda 
yapılan sulamalar topraklarımızın 'çoraklaşma
sına sebebiyet vermiştir. 

O halde, bu vakıaların meydana çıkardığı 
bir hakikate Hükümet olarak el koymak, umu
mi yatırım politikasında bu işe çok ciddî yer 
vermek zamanı gelmiş demektir. 

Hükümet Programı üzerindeki mütalâaları 
ortaya koyarken, fazla teferruata girmenin 
doğru olmayacağı tabiîdir. Kısaca ve bir iki 
cümle ile yukanki hususlara "temas etmekten 
maksadımız, yatırım politikasının çeşitli veç
helerine verilmesini gerekli gördüğümüz ehem
miyete işarettir, öyle zannediyoruz ki, bu mev
zuda, bundan böyle çok (kararlı olmak ve yatı
rım siyasetiımizi tâyin ederken memleket reali
telerine en uygun istikametleri sarih ve katî 
şekilde tesbit etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem İBey, bir dakika 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; İçtüzüğün 88 nci 
maddesi, talhrirî nutukların 20 dakikadan faz
la olmıyaoağını âmirdir. (Sağdan teamül var
dır, sesleri) Müsaade buyurursanız, grup söz
cülerinin, Tüzüğün bu kaydiyle mukayyedol-
mıyarak, yazılı nutuklarının hitamına kadar 
'konuşmalarına devam buyurmalarını oylarınıza 
arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Beyefendi. 
Y. T. P. GENEL BAŞKANI EKREM ALÎ-

CAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Yeni Türkiye Partisinin Meclis Grupu ola

rak, muhterem Hükümetimizden, ziraat kolunda 
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yapılması zaruri reformu tahaklkuk ettirebilmek 
için bu*kol yatırımlarına bugüne kadar alışıl
mış usuller dışında, çok daha ciddî bir ehemmi
yet atfetmesini temenni etmekteyiz* 

Bu mütalâalarımızla sanayiimizin ihmal edil
mesi mânasında bir görüşü elbet müdafaa etme
mekteyiz. Fakat bu memlekette muvaffak bir ya
tırım politikasının, ziraat kolunda yatan tabiî 
servetlerin âtıl bırakılması ve hattâ israf edil
mesi bahasına sağlanamıyacağında da şüphe yok
tur. 

Senenin büyük kısmını, gizli veya açık işsiz 
geçiren Tüfk köylüsünün, boş zamanlarını de
ğerlendirmek bakımından zirai meşgale yanında, 
birtaıkım el ve ev sanatları ile müstahsil hale ge
tirilmesi mevzuu da, zirai yatırım politikası için
de üzerinde ayrıca durulmaya değer bir mesele 
olsa gerektir. 

Biz nüfusumuzun % 70 ini teşkil eden Türk 
köylüsünün kuvvetli bir müstehlik halinde 
Türk; ekonomisine yararlı olma imkânından 
mahrum bulunduğu, müddetçe, hızlı bir kalkın
ma imkânının kolayca elde edilebileceğine inan
mamaktayız. Bu neticeyi elde edebilmek için bir 
taraftan zirai reform ile zirai gelirlerin artırıl
ması, bir taraftan bu nüfusun bir kısmının sa
nayie intikali, bir taraftan da bulundukları 
yerlerde yardımcı istihsal imkânlarına kavuş
turulmaları gerektiği kanaatindeyiz. 

Mevcut sanayiimizin, bilhassa devlet sek
törünün, çeşitli meseleleri bulunduğunda şüphe 
yoktur. Bu meselelerden mühim kısmının, 
mali bünyelrin takviyesi, işletme faaliyetleri
nin her türlü siyasi müdahaleden masun kılın
ması suretiyle halledilebileceği kanaatindeyiz. 

Her halükârda, mevcut ve bundan sonra 
kurulacak sanayiin her şeyden önce, yüksek 
maliyetlerden kurtanlması, dahilî istihlâk hu
dutları dışına çıkacak istihsal kapasitelerinde, 
ihraç imkânlarının mutlaka dikkate alınması 
zaruridir. A.ksi halde Türk ekonomisine hizmet 
gayesiyle kurulan bir kısım sanayiin Türk 
Ekonomisine yük olması önlenememektedir. 

Hükümet Programının; sanayi politikasında 
kaliteyi islâh etmek, istihsal maliyetlerimi dü
şürmek şeklinde tarif edilen genel hedefini 
memnuniyetle karşılıyor, kredi, vergi ve güm
rük politikaları yoliyle hususi sektör gelişme
lerini teşvik kararını müspet bir görüş olarak 
kabul ediyoruz. 
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Hususi sektör yatırımlarını teşvik bakımın

dan vergi politikasında yatırım indirimi mü
essesesinin ihdasını, sınai tesislere işletme 
kredisi sağlıyacak bir kredi müessesesinin ku
rulmasını süratle halli gereken mevzular te
lâkki etmekteyiz. Hususi sektör yatırım kre
dileri mevzuunda Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kasının daha verimli bir çalışma düzenine so
kulabileceği kanaatindeyiz. 

îç istihlâk hudutları dışında istihsal imkân
larına sahibolduğumuz sınai mamullerimizin ih
racı kolaylıklarının sağlanması yolundaki ted
birlerin de bir an önce alınması lüzumuna işa
ret etmek isteriz. Bu vesile ile Türk dış tediye 
muvazenesi mevzuunun, Türk ekonomisi bakı
mından taşıdığı fevkalâde mühim ve fevkalâde 
âcil malıi/etini de burada bahis-konusu etmeden 
geçemiyeceğiz. Yeni Hükümetimiz, programın
da, nedense bu mevzua temas ihtiyacını duyma
mıştır. 

ÎCA yardımları hariç, bugünkü dış* ticaret 
hacmi hudutları içerisinde dahi, yıllık 100 mil
yon dolara yakın tediye muvazenesi açıkları
mız artık müzmin bir hal almış «bulunmaktadır. 

Her yıl uzun müzakerelerden sonra, millet
lerarası teşekküllerden temin edilen kısa vadeli 
borçlanmalarla karşılanan bu açıkların devamı
nın; Türk ekonomisi bakımından bizi ciddî su
rette düşündürmesi lâzımgeldiğinde şüphe yok
tur. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak, 
Hükümetin uzun vadeli yatırım plânları yanın
da bir «orta ve kısa vadeli dış gelirleri geliş
tirme programı» içinde bu mevzuu hal yoluna 
girmesinin zaruretine işaret etmekte fayda mü
lâhaza ederiz. 

Yine yatırım meselelerimiz içinde, üzerinde 
ehemmiyetle durulmaya değer gördüğümüz bir 
başka hususa da, yeni Hükümetin dikkatini çek
mek isteriz. Malûm olduğu üzere 27 Mayıs 1960 
tarihine kadar Türkiye'de 'başlanmış veya pro
jeye 'bağlanmış yatırım mevzuları, 72 sayılı Ka
nunla yeni bir düzene tâbi tutulmuş ve müte
hassıslarla millî ekonomimiz bakımından lüzu
mu tesbit edilmiş bulunan yatırım projelerinin 
ikmalleri imkânlarının teminat altına alınması 
yoluna gidilmiştir. 

Yekûn tutarları milyarları bulan ve tatbika 
konulmalarının millî ekonomimiz bakımından 
zarureti kararlaştırılmış olan yüzlerce projenin 
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tatbik imkânından mahrum bir şekilde bırakıl
masının isabetli olmıyacağı kanaatindeyiz. Mil
letlerarası yatırım kredisi müesseselerinden dış 
finansman kredilerinin sağlanması mümkün olan 
bu projelerin, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile va
rılacak mutabakat çerçevesi dâhilinde, gecikme
lere meydan bırakılmadan tatbikleri hususunun 
sağlanmasını Hükümetten temenni ederiz. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

Yatırım politikamızın muvaffakiyetinin, ya
tırımlarımıza bulunacak malî kaynakların ve
rimlilik ve sıhhatlilik derecesine bağlı bulundu
ğunda şüphe yoktur. Bu bakımdan meselenin en 
büyük sorumluluğunun Maliye Bakanlığı tara
fından yüklenilmiş olduğu meydandadır. 

Kanaatimizce, memleketin malî politikasını 
ellerinde tutanlar; enflâsyonist siyaseti reddet
tikleri nisbette, her türlü genişleme hareketinin 
karşısına anflâsyon korkusunun çıkarılması te
mayüllerini de önlemek mecburiyetindedirler. 
Bu itibarla, gerek Devlet bütçesinin tanziminde, 
gerek yatırım tahsislerinin tesbitinde, gerekse 
kredi politikasının tâyininde, az gelişmiş bir1 

ekonomiye sahilbolan memleketimizin, gelişme ih
tiyaçlarının dar ve kısır görüşler içerisinde mü
talâasından kaçınılması lüzumuna inanmakta-
vım. Ekonomimizi durgunluktan kurtarmanın 
ve hele istikrar içinde hızla gelişmenin yolu bu 
olsa gerektir. 

Vergi sistemimizin, bilhassa vasıtasız vergi
ler manzumemizin en büyük kifayetsizliğin, ka
vakçılıkları önleyici teşkilâtının noksanlığında 
olduğu kanaatindeyiz. Her yıl vergi daireleri
mize verilen 300 bin civarındaki Gelir Vergisi 
beyannamesinden sadece yüzde dördünün, beşi
nin kontrol edilebildiği bir memlekette vergi 
kaçakçılığının önlenmesi imkânı olamıyacağm-
da şüphe yoktur. 

Türk vergi hukuku dünyanın hakikaten 
mazbut vergi hukuklarından hiridir. Islâha muh
taç hususlar zaman içinde elbet ıslâh edilecek
lerdir. Gelir Vergisi sistemimizin yatırımları hi
maye, sosyal adaleti temin mevzularmdaki ih
tiyaçları »bugünden tesbit edilmiş bulunmakta
dır. 

Yukarda da ifade ettiğimiz gibi bu mevzuda 
asıl bir ihtiyacımız kaçakçılıkları önliyecek eh-

- liyetli, kifayetli ye lüzumlu genişlikte kontrol 
ve murakabe teşkilâtına malik olabilmektir. 

I 
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Vergi sistemimizde getirileceği vadedilen toplu 
ıslahat tedbirlerinin, Devlet gelirlerinde azal
maya ve yatırım imkânlarımızda daralmaya 
meydan vermeden ziraat arazisinden Arazi Ver
gisinin, dar işçi kazançlarından tasarruf bono
larının kaldırılması esaslarını da ihtiva etmekte 
bulunmasını memnuniyetle karşılamaktayız. 

Bu,vesile ile Devlet borçlarından mâdudolan 
tasarruf bonolarının bir nevi vergi şeklinde 
mütalâasını da uygun bulmadığımızı ifade et
mek isteriz. 

HeT ne kadar 223 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesi hükümlerinden istifade ile 1961 malî 
yılı Devlet bütçesine 448 küsur milyon liralık 
bono hasılatı gelir kaydedilmek suretiyle bu 
bütçe 'denkleştirilmiş ise de, tasarruf bonoları 
hasılatının Devlet borçları olduğunda, şüphe 
yoktur. 

Tasarruf bonolarından temin olunan hasıla
tın Devlet bütçesi gelirleri içerisine karıştırıl-
maksızm 223 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 
ihdas ettiği «Yatırımlar Finansman Fonu» nda 
biriktirilmesi ve yine aynı kanunun aynı mad
desinde ifadesini bulan tarım, sanayi ve ulaş
tırma yatırımlarımıza ait müşahhas yatırım 
projelerinin finansmanında kullanılması daha 
isabetli olur kanaatindeyiz. 

Bugünkü tatbikat, bonolar hâsıllarının bir 
nevi vergi haline getirmekte, Devletin bütçe va
ridatı içerisinde bu hasılat da sarf olunup git
mektedir. Bu suretle Devlet hazır bir imkâna 
sahibolduğundan bütçe gelirlerinin verimini ar
tırma gayretinden uzak kalmaktadır. 

Yatırım politikasında; memleketin umumi 
olarak bayındırlığını sağlıyan ve dolayısiyle is
tihsal kudretini geliştiren temal tesisler yatırım
larının da müstahsil yatırımları kadar ehemmi
yetli bir mevki işgal ettiğinde şüphe yoktur. 
Bu bakımdan, plânlı gelişme hamlemizde, Hükü

metin, Devlet ulaştırma tesisleri, Devlet Su İş
leri, barajlar, hidroelektraik tesisleri, köy yol
ları, köy içme suları, kültür ve sağlık tesisleri 
gibi hizmetlere büyük bir ehemmiyet verilece
ğini öğrenmiş bulunmaktayım. -

Bir nevi envanter tanzimi şeklinde bu çeşit 
memleket hizmetlerinin listeler halinde sıralan
ması her zaman mümkün olan bir şeydir. Mese
le bu listelerde adı geçen (hizmetlerin muayyen 
Devlet görüşleri içerisinde ve muayyen millî 
hedefler istikametinde tahakkuku imkânlarının 
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sağlanmasıdır. Bu itibarla Sayın Hükümet Baş
kanının bu yoldaki vait ve taahütlerini de mem
nuniyetle kaydetmiş bulunmaktayız. 

Yatırım politikasının muvaffakiyetinde eme
ğin diğer istihsal unsurları kadar ehemmiyetli 
bir unsur olduğu inancının yeni Türk Hüküme
tine hâkim bulunduğunu görmek takdirle kar
şıladığımız bir müşahede olmuştur. «İşçinin re
fahının her şeyden önce yeni iş alanlarının açıl
masına, yani sütatli bir iktisadi gelişme hare
ketinin tatbik halinde bulunmasına bağlıdır» 
şeklindeki anlayış ise aynı derecede isabetli bir 
görüştür. • ^ 

Hükümetin tarafsız idare mevzuundaki ta
ahhütlerinin bilhassa İktisadi Devlet Teşekkül
lerimizde çalışan işçilerimiz bakımından ehem
miyetli bir mâna taşıdığına işaret etmek iste
riz. Bugüne kadar partizan idareler, partizan
lığın köklerini, İktisadi D'evlet Teşekküllerimi
zin işçi toplulukları ihtiva eden müesseselerine 
salmak imkânını daima bulmuşlardır. Bugün 
do, alışılmış usuller içerisinde yeni Hükümetin 
siyasi kanaatleri emrinde bir partizan tutum 
hortlatılmak istenebilir. (Bu hususta Hükümeti
mizi şimdiden uyarmakta fayda mülâhaza ede
riz. 

Millî eğitim politikamızın, millî kalkınma 
politikamızla çok yakın münasebetinin dikkat
ten uzak tutulmıyarak mütalâa edilmekte olma-: 
sim ileri ve yeni şartlara uygun bir anlayış ola
rak kabul ediyoruz. Orta ve yükscek öğrenim 
kurumlarımızın kuruluş ve çalışma esaslarının 
tâyininde Devlet Plânlama Teşkilâtı ile yakın 
münasebet kurulacağı yolundaki beyanları tak
dirle karşılarız. 

llköğrenim dâvamızın da 10 yıllık bir süre 
içinde sağlanacağı taahhüdünü, ciddî bir hare
kete girişmek arzusunun ifadesi olarak kabul 
etmekteyiz. Dünyanın en az okur - yazar nüfu
sa sahip memleketlerinden biri olan Türkiye-
mizde millî eğitimin en büyük meselesinin, ilk-
öğrenim dâvasını halletmek olduğunda şüphe 
yoktur. 

Adalet cihazımızdan istediğimiz ucuz, çabuk 
ve emniyetli adalettir. Bu neticeyi sağlamakta 
yardımcı olacak her türlü tedbiri Yeni Türkiye 
Partisi Meclis Grupu şükranla karşılıyacaktır. 

İnfaz sistemimizi ıslah etmek, infaz müessese
lerimizi bugünkü perişan durumdan kurtarmak, 
her hangi bir şekilde hapse düşmüş vatandaş-
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larımızı bir daha dürüst bir insan olarak cemi
yete dönme imkânından mahrum bırakmamak 
Adalet Bakanlığımızın üzerinde hassasiyetle 
duracağı meselelerden olsa gerektir. 

Yeni Hükümetin valtandaş »münasebetlerinde 
geçmiş siyasi mücadelelerin, yaralarını, tama-
miyle tedavi etmek hususunda dikkatle1 çalışa
cağı yolundaki beyanlarını, millî huzur ve sü
kûn bakımından anlayışlı bir görüş olarak ka
bul edeniz. (Şiddetli aflJkışlar, bravo sesleri ) 

•Bu maksatla alınması düşünülen tedbirlerin, 
tesis, parti menfaatleri endişesiyle bir nevi pa
zarlık mevzuu yapılmaımasınıı uygun 'mütalâa et
mekteyiz. Bu memlekette millî huzurun bir an im
ce temini hepimizin müşterek kanaat ve arzusudur. 
(Şiddetli alkışlar) Bu kanaat ve arzunun ftatbika 
konulmasında küçük tebaddüm hesaplarına ka
pılmamın, siyasi hayatımıza temel yapmaya çalış
tığımız alMâkilik ve samimiyet 'ölçüleriyle îbağda-
şamıyacağında şüphe yoktur. (Alkışlar ve bravo 
sesleri.) 

Bu itibarla bu çeşit tedbirlerin partiler üstü 
meseleler 'halinde müştereken kararlaştırılmala
rını en uygum, hal sureti olarak görmokteyİK. (Al
kışlar)) 

Memleketin iç politikasında, vatandaşlar ara
sında huzur ve iyi münasebetlerin sağlanması 
lüzumu, muhalif - muvafık bütün siyasi teşekkül
lerimizin ve Devlet idarecinde mesuliycıt almış 
insanlarım başlıca kaygıları olmak icabeder. Hü
kümetin'partizan idareye son vermek mevzuun
da kararlı bir tutum içerisinde bulunacağı yolun
daki taahhütlerimi yukarıda kaydetmiştik. Bütün 
idari personelin sadece kanunların emrinde ve 
her türlü siyasi endişeden uzak bir şekilde vazi
fe görmeleri memleketlin huzur,'emniyet ve is
tikrarı için başlıca şarttır. (Bravo sesleri) Hür
riyet anlayışının iç politikada anarşi mânasına 
gelmiyeceğiînde şüphe yoktur. Bu itibarla asa
yiş kuvvetlerimizin kanunların 'kendilerimi vazi
feli 'kaldığı tedbirleri almalarında, milletçe bu 
vazifelerini kolaylaştırıcı gayretler göstermemiz 
gerektiğine inanmaktayız. 

Hükümetin haklı Olarak üzerinde durduğu
nu mevzuun hayati ehemmiyetine biz de işaret 
etmek isteriz. Polis ve jandarmamın esas vazife
si emniyet ve asayişim, huzur ve sükûnum temi
nidir. Böyle ağır ve şerefli bir vazifemin mesu
liyeti altımda bulunan bu kuvvetlerin, kıymet
lerimin ve mânevi iltibarlannın zedelenmemesi-

30.11.1961 O : İ 
ni, nefislerine güven ve vazifelerime bağlılık his
lerinin sarsılmam asımı temin etmek başlıca kay
gımız olmak icabeder. Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupu, Hükümetin bu yoldu alacağı her 
türlü tedbirleri en iyi niyetlerle destekleyecek
tir. 

Hükümet programımda mahallî seçimter mev
zuunda bir işaret görmeyi arzulardık. Fakat 
nedense bu husus dikkatten uzak kalmış bulun
maktadır. Yeni rejimin oturuşma ve yerleşme 
devresi içerisinde bulunduğumuza-göre, mahal
lî seçimlerim bir an önce yapılacak vazifelerim 
millet reyi ile seçilmiış vazifelilere intikal etti
rilmesinde sayılaımıyaoaik kadar çok faydalar 
olduğu kanaatindeyiz. (Braıvo sesleri, alkışlar.) 

Yeni Anayasaimızım temsil ettiği zihniyet içe
risinde sosyal adalet ve sosyal güvenlik mevzu
larının bundan somraM hükümetleri yakından 

% ilgilendirecek meseleler okluğu muhakkaktır. 
Hükümet programında çeşitli bakanlıklar icra
atına verilmesi düşünülem istikametler arasında 
bu görüşlerin benimsendiği ifade olunmakta
dır. 

Bugünün refah Devleti anlayışında; bütün 
sosyal adalet fikirlerimin temelli, milletlerin mad
di ve mânevi ihtiyaçlar bakımından, ihtiyaçlar
dan azade bir hale getirilmesi olduğuna göre, 
Hükümetim bu istikametteki çalışmalarını ya
kından izlemek, muvaffaik neticeleri takdirle 
karşılamak, noksanları ikmal ettirmeye çalışmak 
bizim vazifemiz olacaktır. (Alkışlar) 

Millî gelirimizi medenî Garp âlemi ile ara
mızdaki mesafeyi en kusa zamanda kapatacak 
şekilde yıldan yıla artırmamız ne kadar zaruri 
ise, artam gelirlerin vatanda'şlar arasında muva
zeneli bir şekilde dağılması imkânlarını sağla
mak da aynı derecede zaruri olmak gerekir. Bu 
itibarla Hükümetin âdil temellere dayamam sos
yal hizmet, sosyal sağlık, kültür çalışmalarını 
ümitle beklemekteyiz. 

. Basm ve haber alma hürriyetinin memleket
te kemaliyle yerleşmeci yolunda Hükümetin 
sa'/f edeceği' gayretleri Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupu olarak memnuniyetle karşılıyaea-
ğız. Bu mevzuda Anayasamızın 22 nci maddesiy
le millî güvenliği, genel ahlâkı koruma, kişile
rin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü önle
me hususlarında ortaya koyduğu esasların da 
aynı dikkat ve hassasiyetle takibedileceğinden 
emin bulunmak isteriz. 
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Anayasamızın 19 ncu maddesiyle vicdan ve 

din hürriyetti mevzuunda konulmuş esasların 
ciddiyetle takibi lüzumuna inanmaktayız. 

Dinin siyasete alet edilmemesi hususundaki 
Anayasa hükmünün her türlü istismar imkânla
rını ortadan kaldıracak şekilde tatbikinin millî 
bir zaruret olduğuna inanmaktayız. (Alkışlar) 
Bunun yanında din eğitim ve öğretiminin de 
yine Anayasamızın benimsediği esaslar içerisin
de tanzimi hususunda ciddî gayretler »sarfının 
lüzumlu olduğu kanaatindeyiz. 

Dış politikamızın >ana hedefi olarak Büyük 
Atatürk tarafından tesıbit edilmiş bulunan 
«Yurtta sulh, Cihanda sulh I» ilkesinin Hükümet 
programında yer almış bulunması partimiz Mec
lis grupııım sadece memnun eden bir husustur. 

Esasen dış politika mevzuunda partilerimi
zin görüşlerinde her hangi bir farklılık düşün
meye de imkân yoktur. Millet olarak hudutla- • 
nmız içerisinde millî gelişmemiz için çalışmak
ta, hür milletler camiasının, hürriyetler nizamı
na müstenit Dünya sulhunu sağlama gayretle
rine bütün mevcudiyetimizle iştirak etmekteyiz. 
Dış politikada bu ana hedefler istikametinde, 
şahsiyetini hissettiren ve millî haysiyeti her 
türlü gölgelenmeden koruyan çalışmalar parti
miz Meclis Grupunca samimiyetle desteiklene-
oektir. 

Varlığımızın, millî birlik ve beraberliğimi
zin büyük teminatı Ordumuzu her bakımdan va
zifesini liyakatle yapacak kuvvet ve kudrette 
tutmak şeklindeki Hükümet anlayışını bir millî 
arzunun ifadesi olarak görüyoruz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; buraya kadar yeni 
Hükümetimizin programı üzerindeki görüşleri
mizi fazla teferruata girmeden izaha çalıştım. 
İzahlarımızdan anlaşıldığı üzere, Hükümet prog
ramının tasvibettiğimiz taraflarını açıkça be
yan etmekten, noksan bulduğumuz taraflarını 
belirtmekten çekinmedik. 

Program hakkındaki muhassala düşüncemi
zi hulâseten ifade etmek icabederse şöyle bir 
neticeye varmak mümkündür. 

Hükümetimiz, demokratik rejimimizin bü
yük hastalığı partizan idareyi yok etmek, ta
rafsız idare mefhumunu milletimiz hayatına 
yerleştirmek kararlılığı içerisinde gözükmekte
dir. Hükümetin bu kararlılığının muvaffak 
tatbikat haline gelebilmesi için birtakım şart-
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ların tahakkukuna lüzum vardır. Bu şartların 
başında Hükümetin dayandığı siyasi teşkilâ
tın, en küçük kademeden en yüksek kade
meye kadar bu zihniyete aynı samimiyetle in
tibak edebilmesi, Hükümeti teşkil eden sayın 
üyelerin müspet neticeyi istihsal hususunda 
tam bir kararlılık içinde bulunabilmeleri, idare 
mekanizmasında yer almış personelin mutlak 
tarafsız ölçülerle hareket etmenin şahsi kader
leri üzerinde menfi tesir yapmıyacağı inancını 
umumi olarak benimseyebilmeleri gelmektedir. 
Bunun yanında muhalif partiler mensupları
nın da tarafsız idare yolundaki galyretleri is
tismar etme temayüllerinden uzak, aynı ta
rafsızlık zihniyetine kendilerini alııştırabilmiş 
olmaları lüzumu aşikârdır. (Bravo, sesleri) 

Yeni Türkiye Partisinin Meclis Grupu, Hü
kümetin kararlılık ifade ıeden bu beyanları kar
şısında ve kendisine düşen vazifenin mesuli
yet idraki içinde, icraat ve tatbikat ile mey
dana çıkacak durumu takibetmek kararında
dır. 

Bu mevzuda, milletçe kaydedeceğimiz mu
vaffakiyet, Karma Hükümetin millî huzur 
Hükümeti olma yolundaki büyük hedefine ulaş
ma imkânlarını sağlıyacak başlıca unsur ola
caktır. (Brova, sesleri) 

Hükümetimizin ikinci büyük hedefi, hürriyet 
nizamı içinde gelişen bir Türkiye meydana ge
tirmektir. Bu neticenin elde edilebilmesi de, 
yatırım politikasına verilecek kat'i, sarih ve 
azimli istikâmetle meydana çıkacaktır. Bu 
mevzuda da görüşlerimizi teferruatlı olarak 
izah etmiş bulunmaktayız, 

Meclis grupumuzu teşkil eden arkadaşları
mız, bu görüşlerimizin ve program üzerinde 
cereyan edecek müzakerelerin ışiğı altında ye
ni Hükümet hakkında varacakları kanaati oyla-
riyle ifade edeceklerdir. 

Hükümetimize başarı dileklerimizi tekrar 
ederek hepinizi hürmetle selâmlarım. (Şiddet
li alkışlar ve bravo sesleri) 

. BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi söz, Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisi Meclis Grupu adı
na Sayın Ahmet Oğuz'undur. (Alkışlar) 

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PAR
TİSİ MECLİS GRUPU ADINA AHMET OĞUZ 
(İstanbul) — Millet Meclisinin Sayın üyeleri. 

Hükümet Programı hakkında Cumhuriyetçi 
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Köylü Millet Partisi Meclis Grupunun görüşle
rini ifade etmek üzere yüksek huzurunuza çık
mış bulunuyoruz. Siyasi hayatımızda »bir muva
zene, itidal ve istikrar unsuru olarak vazife 
görmeyi gaye edinmiş bulunan bir partinin 
Meclis Grupu olarak büyük hâdiselerden sonra 
girmiş bulunduğumuz şu devrede bu gayeye 
daha büyük bir hassasiyetle sadık kalmaya 
gayret edeceğiz. 

Ciddî bir muhalefetin içte ve dışta iktida
rın en yakın ve müessir bir yardımcısı olduğu
na kaaniiz. İktidarın yanlış icraatından nemâ-
lanmayı fırsat bilen ve onun muvaffakiyetin
den rahatsız olan sakîm bir muhalefet görü
şünü reddeder ve bilhassa memleketimizin bu
gün içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde, 
yapıcı ve huzur getirici bir zihniyece vazife 
gören bir muhalefet partisinin, iktidarların işi
ni kolaylaştıracağına ve onların mânevi itibar
larını artıracağına inanıyoruz. (Alkışlar) Hü
kümet Programı hakkında yapacağımız bu ten
kitlerde ve ileri süreceğimiz temennilerde aynı 
görüşe sadık kalacağımız şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Program üzerindeki (görüşlerimizin arzına 

başlarken, bu programın umumi karakteri iti
bariyle murakabeyi güçteştiren, seyyal ve vu
zuhsuz bir hüviyet taşıdığını ifade etmek is
teriz. Program, memleketin ana meselelerini de
rinliğine ve genişliğine içine almamakta ve 
eksik olarak temas ettiği mevzulara tallûk eden 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğunu da müşah
has bir şekilde gösterememiş bulunmamakta
dır. Birçok mevzularda sadece arz ettikleri 
ehemmiyetler tebarüz ettirilmekle yetinilmiş ve 
fakat bunların hal yollan gösterilmemiştir. Bu 
haliyle program memleket meselelerine ait bâ
zı mütearifeleri umumi kelimelerle dile getir
mekten ileri gidemiyen dağınık ve sarahatten 
mahrum bir siyasi nutuk manzarası arz etmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Programda Karma Hükümet kendini bariz 

vasıflariyle «büyük hâdiselerden sonra gelmiş 
bir millî huzur ve kalkınma Hükümeti»1 olarak 
takdim etmektedir. Hiç şüphesiz ihtilâl sonrası 
şartı içinde iş başına gelen bir Hükümetin ana 
vasıflan da bunlar olmak lâzımdır. Bu Hükü
met siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal saha
larda huzuru tesis edebilmelidir. Bunun tesisi 
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yolunda programın ortaya koyduğu dağınık 
meseleleri biz, bu tasnif içinde ele alacağız ve 
düşündüklerimizi söyliyeceğiz. 

Programda ifade edildiği gibi, memleketin 
bugün karşısında bulunduğu ba§ meselelerden 
biri, vatandaşlar arasında iyi münasebetleri 
sağlamak, siyasi mücadelelerin vatandaş kütle
leri arasında yarattığı uzaklık ve çekişmeyi 
huzura çevirmektir. 

Geçen siyasi mücadelelerin vatandaş kütle
leri 'arasında ektiği husumet tohumları hemen 
düne kadar yeşermiş ve boy atmış bir halde 
kendini göstermiştir. Kütleler arasındaki hu
sumet hislerinin ne decereye kadar korkunç ve 
gayriinsani hareketlere sebebolabileceği, tari-
Üıin sergüzeştlerini hikâye ettiği birçok millet
lerin hayatında görülmektedir., 

Ne dünya ve ne vatan, husumet hisleriyle 
birbirlerini gözliyen ve izliyen insan kütlelerinin 
davranışlariyle huzura kavuşamaz. Şiddetin 
şiddet davet ettiğini, intikam almak için müsait 
ân gelince husumet hislerinin galeyaniyle ne 
gibi faciaların meydana geldiğini gösteren misal
ler birçok milletlerin tarihinde yer almıştır. Hâ-t 
kim idareciler daima gerek millî, gerek mil
letlerarası ânlarda, kütleler arasındaki husu
met hislerini silmeye çalışmışlar, muvaffak 
oldukları nisbette de insanları huzura kavuş
turmuşlardır. Husumet hislerini zemin ve zama
nın şartlarına uygun olarak şefkat ve atıfetle 
yok etmeye çalışmak, insanlan kardeşlik hisle
riyle birbirlerine bağlamaya gayret etmek, mem
leketleri idare etmek mesuliytini üzrine almış 
olanların en başta gelen vazifelerindendir. 

Siyasi ayrılıkların, esas itibariyle, siyasetin 
yukarı kademesini işgal eden idareciler ve hu
susiyle iktidarda bulunanlar tarafından beslen
diği hususunda programda konmuş bulunan teş
hise de tamamen iştirak etmekteyiz. Bu bal
kımdan, biz C. H. P., ile A. P. nin bir kartala 
hükümet bünyesi içinde iş birliği yapmalarını 
iyi bir başlangıç saymaktayız. Bu hâdise, uzun 
siyasi mücadeleler sonunda birbirine karşı ay
rılık duyan kütlelerin de yaklaşmasını temin 
ederse memleket bundan fayda görecektir ve bu 
halin huzurun teessüsünde mühim rol oynıyaca-
ğını ummak yerindedir. (Alkışlar) 

Diğer taraftan, programda yer alan «Geçmiş 
siyasi mücadelelerin yaralarını tamamiyle tedavi 
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etmenin dikkat ve ehemmiyetle göz önünde bu
lundurulacağı ve üzerinde çalışmaya başlanacağı» 
hakkındaki görüşe de Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi olarak katılmaktayız. (Alkışlar) 
Programın meskût bıraktığı cihetlerden birisi, 
mahallî seçimler olmuştur. Siyasi huzur ve is
tikrarın tesisi için muhtar ve belediye seçimleri
nin mümkün olan en kısa zamanda yapılmasında 
Hükümetin hassasiyet göstermesini istemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Siyasi ve hukuki istikrarın tesisiyle paralel 

olarak rejimin tarsini, şüphesiz ki, bugün Mec
lisimizin ve onun Hükümetinin karşısında bulu
nan en başta gelen mevzudur. Fakat, hemen 
ifade edelim ki, Karma Hükümet programının 
hazırlanışında ehemmiyetiyle mütenasip bir 
derli toplulukla ele alınmamıştır. 

ihtilâl, uzun sürçen bir rejim mücadelesi so
nunda tekevvün etmiştir." Kurucu Meclis eliyle 
bir Anayasa tedvin edilmiş ve halkoyundan geç
miştir. Şimdi içinde bulunduğumuz merhalede 
Yüksek Meclisin tarih önünde ilk vazifesi, bu 
Anayasaya göre hukuk devletini bütün icap ve 
müesseseleriyle kurmak, rejim mevzuundaki yıl
lar süren çabayı artık nihayete erdirmektir. 
Bu bakımdan Meclisimiz, diğer teşriî meclislere 
nazaran çok farklı ve çok önemli tarihî bir vazi
feyi deruhte ettiğine inanmış bulunmaktadır. 

İzahtan varestedir ki, mücerret bir Anayasa
nın yapılmasiyle, demokratik rejimin tamamen 
kurulmuş bulunduğu kabul edilemez. Bu Ana
yasanın ışığı altında bir hukuk reformu yapıl
madıkça, Anayasanın emrettiği tatbikat kanun
ları - ki, kanaatimizce, bu 'kanunlar Anayasa. 
kadar mühimdir - bir an evvel çıkarılmadıkça 
ve bütün mevzuat Anayasanın ruh ve prensip
lerinin ışığı altında bir tâdile tâbi tutulmadıkça 
demokratik Hukuk Devleti tekemmül ettirilmiş 
ve tesis olunmuş sayılamaz. İşte Meclisimiz, bu 
hukuk reformunu yaparak demokratik Hukuk 
Devleti Nizamın tekemmül ettirecek ve bilfiil 
tesis edecektir. Tabiîdir ki, bu Meclisin karşı
sına çıkan ilk Hükümet olarak C. H. P. - A. P. 
Karma Hükümeti de programında ve icraatında 
her şeyden evvel bunun teminini göz önünde tut
mak mecburiyetindedir. 

Hükümet programında «Anayasanın mutlak 
hâkimiyetini temin etmek her siyasetin üstünde 
hedefimizdir.» Anayasa hâkimiyeti için mücadele 
yapmış bir partinin Meclis Grupu olarak bu gö-

30*11.1961 0 : 1 
rüşü tamamiyle desteklemekteyiz. Ancak, Hükü
met programında rejimi ikmal ve tesis edecek 
teşebbüslerin nelerden ibaret bulunduğu, biraz 
evvel arz ettiğimiz gibi, bir sistem dâhilinde mü
talâa olunmamıştır. Bu mevzua dokunan izahat 
dağınık ve gayrikâfidir. Anayasanın hâkimiye-. 
tini sağlamak ve huzuru tesis için onun prensip
lerine uymıyan geçmiş tasarrufların da ıslahı 
icabettiğine kaniiz. Bunlar meyanında, hiçbir 
suçu olmıyan vatandaşların 105 sayılı Kanuna 
dayanan idarî bir tasarrufla sürgüne tâbi tutul
malarını zikretmek isteriz. 

Anayasa, hukuki (mevzuatımız sisteminde 
birçok kanunların yeniden tedvinini vo bir 
çoğununda tadilini emretmektedir. Programda, 
Anayasalın, kuruluşunu kesin bir mühlete 
bağladığı Anayasa Mahkemesi Kanunu ve 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun getirile
ceğinden bahsedilmekte ve iktisadi sosyal hak
lar bölümüne taalûk eden kanunlardan da söz 
edilmektedir. Buna karşılık, rejimin temel 
kanunları olan Basın Kanununun, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununun, Cemiyetler 
Kanununun ne zaman ve ne suretle ele alınacağı 
haikkmcla program sâkittir. Basm rejiminin 
Anayasanın -22 - 27 nci maddelerindeki esaslar 
ve ispat hakkı da nazara alınarak süratle ısla
hı lâzımdır. 

Anayasa, özellikle, 57 nci maddesiyle bir, 
«(Siyasi partiler kanunu» yapılmasını emret
mektedir. Bunun da bir an evvel ele alınma
sı gerekmektedir. 

Adlî ve idarî sahada da Karma Hükümet, 
demokratik rejimin icapları ve akışı içinde 
ıslahat yapmakla görevlidir. Hükümet bu sa
hada da detayları dalhi ihtiva, etmesi gayrika-
bili içtinabolan bir ıslahat plâniyle karşımı
za çıkmış değildir. 

Hâkimler Kanunu ile kademe mahkemele
rinin, Yargıtayın, Askerî Yargı cihazlarının, 
Danıştaym kuruluş kanunları Anayasanın ge
tirdiği esaslar içinde ve ciddî surette ıslaha 
muhtaçtırlar. Hükümet Progammda da ifade 
edildiği gibi, şikâyet, yalnız icra ve iflâs 
Kanunundan değildir. Bütün Muhakeme usulü 
kanunları çok geniş ölçüde yeniden düzenlen
melidir. Türkiye'de, Adalet mekanizması ba
tı ve pahalı işlemektedir. Mahkemelerimiz, yıl
lar sürünmüş ve masrafı dâva kıymetini aşmış 
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dosyalarla dolup taşmaktadır. Türk vatanda
şının yıllardır şikâyetçi olduğu mevzuların 
başında bu gelmektedir. Usul kanunlarının ve 
mahkemelerin işleyişinin behemahal süratli 
ve ucuz adaleti sağlıyaeak şekilde değiştiril
mesi zamanı, çoktan -gelmiştiı\ 

Hükümet Programında infaz sistemimizin 
ıslahı ye cezasını çekmiş olanların cemiyete 
intibaklarını kolaylaştırmak yolunda çalışma
lara devam edileceği hakkındaki ifadeyi, ce
miyetimizin istikbali bakımından faydalı gör
mekte ve memnuniyet duymaktayız. Mah
kûmların işlemiş oldukları suçlar ne derece 
ağır olursa olsun insanlık sıfatları ortadan 
kalkmaz. Mahkûmiyet 'müddetlerinin cemijre-
te düşman olmayı mucibolacak şartlar içinde 
geçirilmesi .önlenmelidir. Mahkûmların hapisha
nelerde bif intikam hissinin mağdurları olduk
ları yollu bir kanaat sahibi olmalarına sebe-
bolacak çok ağır ve gayriinsani şartlara tâbi 
tutulmamalarınm cemiyetin hali ve geleceği 
için lüzumlu olduğuna kaaniiz. 

Mevzuatı, zihniyeti ve işleri tutuş şekli 
itibariyle, memleketimizin idari sahada muhta-
colduğu ıslahat, yine, belli başlı bir konu ola
rak Karma Hükümet Programında yer alma
mıştır. Bu sahada, Anayasa, bâzı yeni kanun
ların yapılmasını veya mevcutların değiştiril
mesini derpiş etmiştir. Mahallî idareler mev
zuatının, Memurin Kanununun, -kamıu -kurumu 
niteliğindeki meslekî teşekküllerin statülerinin, 
olağanüstü hal ve sıkıyönetim bahislerinin ye
ni tanzimlere ihtiyaçları vardır. Diğer taraf
tan, mücerret bu tanzimlerin yapılmasiyle ve 
demokratik ıslahatın bu sahada sırf mevzuat 
bakımından icra edilmesiyle bir idari reformun 
gerçekleşmiyeceği de bir hakikattir. İdarenin 
zihniyetinde, kavrayışında, sakîm ananeleri ber
taraf edici geniş bir yeniliğe ihtiyaç vardır. 
ki, bu reform, ancak bu yenilik geldiği takdir
de, tam anıl anabilecekti r. 

Sayın arkadaşlar; 
Hükümet Programında jandarma karako

lundan ve köy muhtarından yüksek idare ma
kamına ve banka kredilerine kadar hiçbir yer
de vatandaşın hiçbir sebeple eşit okmyaıı 
muameleye tâbi olmıyacağmı, asayiş kuvvetle
rini kanun içinde başarılı bir surette çalışa
cak bir hale getirmenin, polis ve jandarmanın 
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kıymetini ve mânevi itibarını sağlamanın acele 
bir ihtiyaeolduğu ve partizanlığın imkânsız ha
le getirileceği ifade olunmaktadır. 

Vatandaşın eşit şartlar ve emniyet içinde 
yaşamasını sağlamak Hükümetlerin esaslı va
zifesi olduğunda şüphe yoktur. Emniyet içinde 
yaşamanın vasıtası olan. asayiş kuvvetlerinin, 
polis ve jandarmanın kıymet ve itibarını sağ
lamakta elbette zaruridir. (Alkışlar) Ancak, 
polis ve jandarmanın vazifesini müdrik olarak 
hareket etmesi ve bu suretle kendilerine karşı 
eskidenberi mevcut olan fobinin vatandaşın 
içinden silinmesi icabeder. Şahsi temayüllere 
veya şahsi tesirlere tabi olarak kendilerine kar
şı, yahut iktidarda, bulunanların iktidarların 
devanı ettirmek veya iktidara gelmesini istediği 
partinin iktidarını temin etmek, vazifesi imiş 
gibi hareket eden bâzı gayretkeşlere karşı idare
yi elinde tutanların derece derece uyanık bulun
ması da lâzımdır. İdaredle tarafsızlığı sağlamak 
hususunda merkezden verilecek emir ve talimat 
esaslı müeyyidelere ve müteyakkız bir muraka
beye bağlanmalıdır. İktidarın arzularına uygun 
hareket eden partizan memurların cezalandırıl
malarını fiilen imkânsız kılan bir imtiyaz vası
tası olduğu tecrübe ile sabit bulunan Memurin 
Mıüıakemat Kanunu mutlaka kaldırılmalıdır. 
Alkışlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

İdare ve zabıta teşkilâtı, mevzuata ve hâdi
selerin mahiyetine o derece uygun çalışmalıdır 
ki, bu kürsüye bir soru önergesi ve şikâyet getir
mek hususunda, en küçük hâdiseler karşısında 
isyan eden en ateşli bir milletvekili dahi imkân 
bulamamalıdır. (Alkışlar) 

S ay m üyeler, 
Siyasi hayatımızda geçmiş misali bulunmı-

yan bu Karma Hükümet teşekkülünde iki par
tinin, programlarında iktisadi yönden erişmek 
istedikleri gayeler için kullandıkları vasıtaları, 
no dereceye kadar mezcedebildiklerini veyahut 
onları bir kenara bırakarak her hangi bir yeni 
fikir ve görüş sisteminde anlaştıklarını tesbitte 
de fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Yeni Anayasa ile istikametini bulan ve yu
karda temas edilen hukuk devletinin icapları 
bir yana bırakılırsa, bu iki parti bünyesindeki 
sosyal devlet telâkkisinin birbiriyle bağdaşma
sı nın mümkün olamıyacağı da bdr hakikattir. 

, Filhakika, geniş anlamiyle iktisadi alanda, C. H. 
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P. nin devletçiliğe, ve A. P. nin şahsi teşebbü
se atfettikleri ehemmiyette bunun bariz bir mi
sali addedilebilir. Belki de bu sebepledir ki, Hü
kümet programının iktisadi hiçbir bahsinde, eri
şilmesi istenilen neticelerin ne şekilde, ne yol
larla ve ne sistemle sağlanacağına temas edilme
mektedir. Program, mevcut düzenin seyrini ay
nen takabbül etmekte ve her sistem için cari ve 
makbul olan bâzı umumi fikirleri açıklamakla 
yetinmektedir. Şu hale göre, yüksek huzuru
nuza sunulan Hükümet programı ilgili partile
rin programlan ve sosyal devlet telakkileri ha
ricinde bâzı müşterek fikirler üzerine bina edil
miştir. Esasen program, bu zaviyeden tetkik 
edilirse, yakın geçmişin millet hayatında iz bı
rakan bâzı şikâyetleri ve sıkıntıları bertaraf et
meye müteveccih bir ruh haleti içinde hazırlan
dığı görülür. Filhakika, vatandaşlar arasında
ki huzuru tesis, plân fikrine yakın bir iktidar 
ve vatandaşların siyasi inanış veya parti ayrılık
larına göre muamele görmelerine mâni olma gibi 
hareket noktaları bu görüşü teyidetmektedir. Şu 
hale göre, program ilk sayfasında «Hükümetin 
üyeleri, düşünüşle ve siyasi anlayışta ahenk 
ve mutabakat içinde bulunduklarını görmüşleıv 
dir» 'Cümlesi, idare mesuliyetini üzerine alan
ların yalnız yukarda arz çdilen ve normal ida
relerde pek tabiî ve basit olan hususlarda anla
şıp yüksek huzurunuza çıktıklarının bir ifadesi 
sayılmak eiçabeder. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketi huzursuzluğun sebeplerini, rejim 

ve idareye müteveccih cephe yarımda, iktisadi 
köklere de dayanmış görüyoruz. Bugün Türki
ye'de huzursuzluğun mühim âmillerinden biri 
de iktisadi kifayetsizlik ve düzensizlikten doğ
maktadır. Her yıl artan nüfus yanında, istih
sal-azlığı, millî gelir kaynaklarından gayri âdil 
pay alanların mevcudiyeti, bilhassa ücret poli
tikası yönünden âdil ve umumi esasların kaybe
dilmiş olması, malî mevzuatın muayyen bir ik
tisat politikası sağlıyacak istikamette işletile
memesi ve hedefin tâyin edilmemiş olması, her 
türlü iktisadi teşebbüsün kâmil bir mahiyet ikti-
sabedebilmesine imkân verecek şart ve vasatın 
yaratılamamış olması, iş hayatını aksatan ve 
huzursuzluk yaratan mevzuatın ayakta bulun
ması gibi benzer faktörler, Karma Hükümet 
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programının derinliğine bu mevzulara el atmak
tan uzak kaldığını göstermektedir. 

Karma Hükümet programında yer alan, «Hü
kümet programının hedefi, hürriyet nizamı için
de hızlı bir kalkınmanın sağlanmasıdır» ve onu 
takibeden paragrafta da «Siyasi iktidarın plân
lı kalkınma fikrine yatkın olması... şarttır.» Gö- .. 
rüşleri, Karma Hükümet icraatının iktisadi ha
reket mebdeini teşkil etmektedir. Bir toplumda, 
hürriyet - nizamı içinde plâna dayanan bir kal
kınmayı benimsememek mümkün değildir. Esa
sen, yeni Anayasa da bu konuda Devlete direk
tif vermektedir. Yalnız bu hedefin sağlanma
sında da muhtelif yolların ve metotların mev-
eudolduğu malûmdur. Nitekim Karma Hükü
meti teşkil eden iki parti de, programları mu
vacehesinde, bu yönden ayrı inanışlara sahiptir. 

Hal böyle olunca Programdaki hedeflere 
hangi usullerle erişilecektir? Bu suali aydın
latmak Karma Hükümet görüşünü vuzuha 
kavuşturma yolunda faydalı olacaktır. 

Bir bakıma hürriyeti geniş mânasiyle ele 
almak ve iktisadi kalkınmayı da yine iktisadi 
hürriyet içinde tahakkuk ettirmek istendiği 
neticesine varılabilir, iktisadi hürriyet 'mefhu
mu ise, ferdin teşebbüslerinde, köstekleyici 
Devlet tahditleri ve takyitlerinden azade olarak 
serbestçe ve kendisi için kârlı gördüğü sahalar
da çalışabilmesini gerektirir. Halbuki plânlı 
iktisat, Devletin iktisadi ve sosyal hayata ken
dince uygun gördüğü ölçü ve nisbette ve bir 
plân dâhilinde müdahalesini icabettirir. Bu iki 
mefhumun, yani hem iktisadi hürriyetin ve 
hem de Devlet müdahalesine dayanan plân eko
nomisinin nıemzuç, bir sistem olarak bir arada 
mütalâası son derece müşküldür. Çünkü, plân 
ekonomisi Devlet müdahalesini zaruri kılar. 
Bu müdahalenin hudut ve şümulü ne olacak
tır? Fert, teşebbüslerinin her an bir müdaha
leye uğrıyacağı düşüncesiyle serbest hareket 
edemez. Binaenaleyh sırf bu düşünce saikasiyle 
de olsa hususi teşebbüs daha bidayette kısı
lır, hususi yatırımlar müşkülleşir. Hürriyet 
içinde kalkınma politikası ferdî mülkiyete 
ve hususi teşebbüse ön plânda yer vermek zo- * 
randadır. Hükümet hürriyet içinde kalkınmak
tan bahsederken acaba bu zarureti kabul et
mekte midir? 

Şu açıklamalardan sonra görülüyor ki. 
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hürriyet nizamı içinde hızlı ve plâna dayanan 
bir kalkınmanın yolu, vasıtası Karma Hükümet 
Programında bir vuzuha bağlanamamıştır. 

Türkiye, ekonomik takati, istihsal güç ve 
imkânları bakımından zayıf ve kifayetsiz bir 
memleket değildir. Beşeri ve tabiî istihsal fak
törleri bakımından memleketimiz bilâkis, bize 
nazaran çok daha ileri gitmiş memleketlere 
kıyasla rüçhanlı durumdadır. Bizim içeriğin
de bulunduğumuz müşkülleri doğuran esas 
âmil, bu faktörlerin sıhhatli bir ekonomi dü
zeni içerisinde ve belirli bir iktisadi sistem 
dâhilinde ve ilmî icaplara uyularak meze ve 
terkibedilmek suretiyle kullanılmalarından ileri 
gelmektedir. 

Şayet, durumu bir motor misali ile izah et
mek lâzımgeiirse, Türkiye'nin ekonomik potan
siyeli yüksektir. Yani motor -haddizatında kuv
vetlidir, düşük randıman vermesinin sebebi bi
dayette montaj hatası, zaman içinde şartların 
emrettiği revizyonun yapılmamasıdır. İşleri
nin ehli montörler, motoru ilmin ve tekniğin 
icaplarına göre ve motor bünyesinin zaruri kıl
dığı sistem içerisinde yenibaştan monte edebi
lirler ve revizyona tâbi tutabilirlerse ehil el
lerden motorun büyük randıman sağlama
ması için hiçbir sebep yoktur. (Alkışlar) Bu 
misalle şu vakıaya işaret etmek istiyoruz -. 
Türkiye'de tabiat unsuru ve iş gücü, bu imkân
ları yerinde ve en büyük faydayı sağlıyacak 
şekilde kullanmayı başardığımız takdirde mev
cut nüfusumuzun daha bir mislini refah için
de geçindirecek kadar zengindir. Bu itibarla, 
Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve dertlerine eğilir
ken Hükümet Programındaki görüşlerin bu is
tikamete doğru yöneltilmesi kaçınılmaz bir 
zaruret olmak lâ-zımgelirdi. 

Sayun üyeler; 
Hükümet Programının birçok yerinde kal

kınma ve buna muktazi yatırımlardan bahse
dilmektedir. Hattâ Programın bir yerinde hızlı 
kalkınmamızın istediği yatırımı yapabilmek 
için milletçe mutlaka israftan uzak bir hayata 
girip gerekli yatırım payını sağlamak-mecbu
riyeti olduğuna işaret edilmektedir. 

Şüphesiz ki, her memleketin iktisadi geliş
mesinde yatırımın mühim rolü olacaktır. An
cak, yatırım iktisadi gaye değil, istihsal ve 
istihlâkin ve dolayısiyle millî refaha erişilmede 
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kullanılan bir vasıtadır. Bir an önce karşıla
nacak ihtiyaçlarımızın çokluğu ve tenevvüü 
karşısında, daha büyük bir yatırıma gidilmek 
suretiyle hızlı bir kalkınma yoluna girilece
ğine Programda işaret edilirken, bu işlerin 
nasıl finanse edileceği hususuna temas edil
memiştir. (Alkışlar) .Yatırımların enflâsyon tehli
kesine düşmeden yürütülebilmesi için gereken ma
lî kaynaklar bütçe yönünden mahdut ve muay
yendir. Vergiler bir zam yapılamıyacağına ve 
hattâ bâzı müteferrik vergilerde derpiş edilen 
fedakârlıklar muvacehesinde iç kaynaklar ba
kımından imkânlarımız ancak vergilerin ıs
lahatından doğacak' netice ve tasarruflara bağlı 
kalmaktadır. Bunların ise, ne dereceye kadar 
tatminkâr olacağı da belli değildir. Şu 
hale göre, Karma Hükümetin programına al
dığı bu yatırım ve hızlı kalkınma plânları nasıl 
tahakkuk ettirilecektir. Beklenen ve kayda değer 
bir dış yardım veya istikraz mı bahis mevzuu
dur? Bunların sükût ile geçiştirilmiş olması prog
ramda ele alman meselelerin tahakkuk yoluna 
girip girmiyeceği hususunda bizleri haklı olarak 
bir tereddüde sevk etmektedir. Kaynakları em
niyet altına almadan yapılacak yatırımların fay
da yerine çok kere zarar tevlit ettiklerini hatır
latmak isteriz. Ayrıca, işçi, hammadde tedariki 
kadar istihsal olunan maddelerin iç ve dış piya
salara sürümü ile alâkadar fiyat mevzuları halle
dilmeden yapılacak yatırımların gayriiktisadi 
kalmaya mahkûm olabileceğini daima göz önün
de tutmak lâzımdır. 

Bu tetkikler ve hesaplar ortada olmadıkça 
yalnız ve yalnız yatırımlardan bahsedilmesini tat
minkâr bulmamaktayım. 

Söz buraya intikal etmiş iken, şu noktayı da 
belirtmek isteriz ki, Türkiye, NATO ve Orta -
Doğu Devletleri arasında muhtelif yönlerden 
hususiyet arz eden bir devlettir. Son yıllarda ge
çirdiği iç ağrıları, onun za'fmdan değil, gele
ceğe bakan, büyük vaidlerle dolu iktisadi potan
siyelinin bir ifadesi olarak ele alınmalıdır. Bu 
itibarla Türkiye'ye 5 - 1 0 yıllık uzun vadeli ve 
büyük çaplı iktisadi yardımlarda bulunulması, 
ümitlerin üstünde neticeler sağlıyacak bir böl
gede emniyet ve sulhu hedef tutan NATO camia
sının kudret ve kuvvetini çok artıracaktır. Bu 
inançla Hükümetin mümkün ilan teşebbüsleri 
yapacağına, bu talebin dostlarımız tarafından 
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da anlayışla karşılanacağına inanıyoruz. (Alkış
lar, bravo sesleri) Bu konuda bir muhalefet par
tisi olarak Hükümeti desteklemek kararındayız. 
(Alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 
Programda İktisadi Devlet Teşekküllerinin 

politika mülâhazalarından masun bir ehliye kad
rosuna ve idaresine kavuşturulması vardır. Devlet 
idaresinde olduğu kadar, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin en mühim dâvalarından birinin me
murların iyi intihabedilmesi ve sık sık değiştiril-
memeleri olduğu muhakkaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin kullandık
ları öz ve yabancı kaynaklarının toplamı 1959 
yılında yapılan Yüksek Murakabe Heyeti rapor
larına nazaran 36,8 milyara ulaşmış bulunmak
tadır. Ayni senede Devlet bütçesinin tutarı ise 
7,2 milyaıfdır. Bugün her iki yekûn da artmış 
bulunduğuna nazaran, ziraat, sanayi, münaka
lât, ticaret ve sosyal hizmetlerde çalışan Devlet 
işletmelerinin faaliyetleri hakkında Hükümet 
programında daha fazla bilgiye rastlamak is
terdik. 

Eski rejimde bu tebebbüslerin sabit ve müte-
davil sermayelerinin nasıl bir enflâsyona yol 
açtıkları malûmunuzdur. Binaenaleyh, bunlar
dan hangilerinin Devlet elinde muhafaza edile
ceği, hangilerinin bir araya getirileceği ve ak
tüel bir mahiyet arz eden finansman ihtiyaçları
nın halli mevzuunda bâzı işaretler görmek ister
dik. Gerek Yüksek Murakabe Heyeti ve gerekse 
154 sayılı kanunun 17 nci maddesi gereğince bun
ların bünyelerinde yapılması gereken ıslahat 
hakkında bakanhklararası teşkil edilen komis
yonların verdiği Raporları bir an önce tatbik 
mevkiine sokmak suretiyle İktisadi Devlet Te
şekkül ve teşebbüslerine verilecek istikamet belli 
olacaktır. 

Devlet bütçelerinin 3,5 mislini teşkil eden bu 
kurumlar hakkında Hükümetin daha sarih fikir
lere sahibolmasmı istemek gayet tabiî hakkımız
dı!. 

Sayın arkadaişlar, 
Hükümet programında iktisada mütaallik me

seleler toplu ve sistemli olarak gösterilmiş değil
dir. Birçok mühim mevzular, maalesef gayet 
umumi kelimelerle ifade edilmiştir. Ziraate ehem
miyet vereceğiz, ziraat ve hayvan mahsullerinin 
kıymetlendirilmesiine öiıem vereceğiz demekle bü
yük bir şey ifade etmiş olmuyoruz. Şu nevi 
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ziraat ve hayvan mahsullerimizin istihsal ve sü
rümlerini artırmakla hem yerli gıda ihtiyacını, 
hem de ihracat imkânlarını artırmış olacağız de
mek lâzımdı. Eski ziraat mahsullerimizden han
gisinde ısrar edeceğiz, hangisini teşvik veya 
tahdit tedbirlerine başvuracağız, bunları umumi 
hatlariyle dahi olsa belirtmiş, olmamız gerekiyor. 

Sanayide üzerinde duracağımız belli başlı 
mevzular, enerji vo maden politikamızın esas 
hatları bu arada belirtilecek noktalardandır. 

Helü Avrupa Müşterek Pazarına katılmak 
istediğimiz şu sıralarda hangi ziraat ve sanayi 
mevzularında ısrar etmek istediğimizin şimdi
den belirtilmiş olması gerekmektedir. Bir ta
raftan, milletlerarası münasebetlerin sağlıya-
cağı menfaatleri özlerken, diğer taraftan bir
çok mevzuları dâhilde imal etmek sevdasından 
vazgeçmemekle tezatlara girmekteyiz. 

Şurasını bilhassa göz önünde tutmamız 
icabeder ki, kalkınmamızın mühim bir kısmımı 
ihracatımızla karşılamaya mecburuz. Halen çok 
sıkıntılı bir vaziyet arz eden ihracatımız ancak 
terkibinin değişmesiyle imkânlar kaydedebilir. 
Tütün, fındık, üzüm, incir gibi klâsik madde
lerimizin yanında yaş meyva ve sebzelerimizin 
zamanında ihraç piyasalarına sevkı ile ihra
cat artabilir. Bunlar arasında en fazla artması 
mümkün olan ve Türkiye için büyük bir istik
bal vadeden turizm mevzuunun ne şekilde ele 
alınacağına dair esaslı bir işaret yoktur. 

Millî gelirin mühim bir kısmını teşkil eden 
zirai istihsalin ilk safta ve süratle artırılma
sının varlığımızın bekası için kaçınılmaz bir 
zaruret olduğuna kaaniiz. Bu hedefe mütevec
cih her türlü gayretin yerinde olacağına ina
nıyoruz. Hükümetin bu istikametteki fiilî ça
lışmalarını da destekliyeceğiz. (Alkışlar.) 

Aucak, Programın, daha yatırım işlerini 
ele alırken «Memleketimiz ekilebilir toprakları
nın sınırına varmıştır. Bundan sonra zirai" is-
tahsali artırmanın yolu dekar başına, verimi 
yükseltmek^ olacaktır.» Şeklindeki şâmil bir dü
şünce hatalıdır. Zira Türkiye gibi arazi te
şekkülü' ve iklim şartları yeknesaklık arz et-
miyen bir ülkenin zirai istihsal çeşitleri, di
ğer bir deyimle, zirai istihsali pek mütenevvi-
dir. Binaenaleyh Türkiye için zirai istihsal 
kavramı, yalnız hububat ve emsaline tahsis edi
len ekilebilir arazi mahsullerine münhasır de. 
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ğildir. Filhakika Türkiye'nin başlıca ürünlerin
den olan zeytin, üzüm, incir, fındık, fıstık, naren
ciye, palamut, mazı, her türlü meyvalar ve 
hattâ orman ve emsali gibi ürünleri de göz 
önünde tutmak gerekir. 

İstihsalin artırılmasında bütün ürünlere şâ
mil olarak verimlerin yükseltilmesinin payı el
bette ki, pek mühimdir. Fakat bunun .yanı sıra, 
memlekette mahsûl çeşitlerine göre istifade edi
lebilir, ekilebilir büyük çapta arazinin mev
cudiyetini de kabul etmek zaruridir. Ayrıca 
Türkiye'ce zirai istihsalin hangi istikamette 
artırılması lâzımgeldiği hususunun da ayrıca 
bir tetkik mevzuu olduğuna inanıyor ve yeni 
Hükümetin konuyu bu genişlik içerisinde ele 
almasını ve yeniden kazanılacak kabili istifade 
araziler üzerinde mesai sarfını lüzumlu ve fay
dalı buluyoruz. 

Zirai istihsalin artırılmasında büyük rolü 
olan küçük - büyük su işlerinden ve yeraltı su
larından geniş ölçüde faylalanılacağını belir
ten Programda, bu mühim ve büyük işlerin ne 
şekilde ele alınacağı ve nasıl başarılacağı açık
lanmamıştır.. Plânlama Dairesinin verdiği bil
gilere göre, yılda en az 100 - 150 bin hektar 
ilâve arazinin sulanması gerekirken, halen an
cak 25 - 30 bin hektar arazinin sulanabilmesi 
için ehemmiyetini bir kere daha ortaya koy
maktadır. Bu meyanda az masrafla büyük neti
celer sağlıyacak olan sondaj, derin kuyu pom
paları üzerinde durmanın isabetine kaaniiz. 

Bugüne kadar tatbik edilen zirai kredi 
sisteminin miktar ve neticeleri bakımından kay
da değer bir tesir icra ettiği söylenemez. 100 
liralık bir zirai kredi sağlamak için 20 lira 
iştirak, payı ve 10 lira da faiz ödiyerek ele ge
çen 70 lira ile bir çiftçi ailesinin istihsalini nasıl 
artırabileceği cidden teemmüle muhtaçtır. Hal-
böyle iken, Hükümet Programında zirai kredi
nin elverişli şartlarla sağlanacağına kısaca te
mas edip geçilmesini tatmin edici bulmuyoruz. 
Bu itibarla da zirai kredilerin bir istihlâk va
sıtası olmaktan çıkarılarak istihsali artırıcı 
yeni bir şekle konmasında, icabederse fakir 
çiftçi ailelerinin borç yüklerinin kısmen zayıf-
latılmasmda isabet olduğuna kaaniiz. 

«Ekilebilir arazi sınırını bulmuştur» kanaa
tiyle ele alınan Programda bahis konusu edilen 
toprak reformunun tek cepheli yani yalnız sos-
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yal yönden mütalâa edildiği anlaşılmaktadır. Bu 
görüşü geniş iktisadi cephesi ile mütalâada za
ruret olduğuna bilhassa işaret etmek isteriz. 

Hayvancılığımızın gelişmesi bahsinde prog
ramdaki yeni ürünlerin değerlendirilmesi için 
gerekli tedbirler alınacağı umumi ve 'kolay bir 
görüşün ifadesidir. Türkiye'de hayvancılıktan 
beklenen neticeler ancak, mevcut meralar mu
vacehesinde besi ve ahır hayvancılığı ile sağla
nacaktır. Bunun için de hayvan yemi, yonca ve 
emsali yemler istihsalinin teşvik edilmesi ge
rekir. 

Ormancılığımızın Anayasaya uygun olarak 
korunması hususuna işaretle yetinmek Hükü
met Programı için kâfi değildir. Asıl olan or
manların muhafaza ve geliştirilmesi için gidile
cek yolların belirtilmesi ve bilhassa uzun vade
li plânların hazırlatılması ve tatbikinde güdü
lecek metodun tesbitidir. 

Sayın arkadaşlar, 
Programda vergi sisteminde yapılacağı söy

lenen ıslahatın istikamet ve şümulünü belirt
mek çok daha isabetli olurdu. Bu arada, câri 
vergilerle Kurumlar Vergisi gibi ve ödenen 
Bina vergileri arasındaki münasebet ve teker
rürler hakkında kısa da olsa bilgilere sahibol
mamız gerekirdi. îş hayatını göstekliyen ve te
şebbüs hızını kesen vergilerle Zirai Vergi ko
nusu üzerinde Hükümetin görüşlerini bilmede 
fayda vardır. 

Arazi Vergisinin ve işçi kazançîarmdan Ta
sarruf Bonosu keseneğinin kaldırılması husu
sundaki vaitleri memnuniyetle karşılarken, az 
gelirli memur maaşlarından da bono bedelle
rinin kesilmemesini temenniye şayan buluyoruz. 

Yıllardan beri vatandaşları üzen ve onla
rı büyük 'külfetlere sokan istimlâk borçlarının 
ne zaman ve ne şekilde ödeneceği hususunun 
programda açıkça belirtilmesi vatandaşa karşı 
olan vazifelerin asgari bir icabı idi. Bu konu
ya temas edilmemesini üzüntü ile karşılıyoruz. 

î ş hayatında huzuru sağlamaya matuf ola
rak, Muamele Vergisi gibi ilga edilen kanun
lardan doğan müterakim vergi ihtilâf, borç ve 
cazalarımn kısa zamanda vatandaş lehine halle
dilme yolunun bulunmasında isabet görüyoruz. 

tş hayatı- ve piyasayı rahatsız eden bir ko
nu da faiz hadlerinin yüksekliğidir. Bugün pi
yasada çeşitli namlar altında bankalara yüzde 
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17 - 21 kadar faiz ödenmektedir. Para piyasa
sının bu kadar ağır ışartlar altında bulunması 
lıer türlü istihsal ve iş 'hayatını kösteklemekte 
ye maliyetleri yükseltmektedir. Bu noktaya 
Hükümetin dikkat nazarlarını çekmede fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

Muhterem mille t vekille ri, 
Halen Devlet mekanizmasında İktisadi Dev

let Teşekküllerinde tatbik edilen ücret şekille
ri girift, belirsiz ve 'bâzı kısımlarda hizmetleri 
muattal kılan büyük nisbetsizrikler içinde çal-
kammaktadır. İşçi ücretleri, işçi ve patron ka
zanç münasebetleri büyük düzensizlik arz et
mektedir. ıBu itibarla 'her şeyden evvel Hükü
met Programının bu konuyu cesaretle ele al
ması gerekirdi. Mesele, memleket' çapında hal
ledilmedikçe hizmet arz edenlerin millî gelir
den payları, memleketin ödeme gücüne göre 
ayarlanması yapılmadıkça bu yönden de bir 
huzur beklemenin yersiz olacağı aşikârdır. 

Bu vesile ile şunu da kaydetmek isteriz, ki 
sayıları halen 60 bini aşan emekli, dul ve yeti
min bağlı bulunduğu Emekli Sandığının şimdi
den 1 milyar 400 milyon lira açık verdiği, önü
müzdeki 8 yıl zarfında bu açığın 6 milyara yük
seleceği göz önünde tutulursa, Hükümetin kar
şılaştığı dâvanın ehemmiyeti meydana çıkar. 
Bu mevzu derhal ele alınarak gerekli tedbirle
re süratle başvurulmazsa, Devletin altından 
kalkamıyacağı siyasi, malî ve içtimai 'gaileler 
pek büyük olacaktır. Programda bu nevi ko
nulara yer verilmemiş olması meselelerin, öne
mi ile mütenasip 'ölçülerde ele alınmadığının 
bir delilidir. 

Programda ulaştırma hizmetleri hakkında 
ileri sürülen tedbirler umumi ve sathidir, asıl 
yaraya dokunulmamıştır. Bilindiğine göre, yal
nız Devlet Demiryollarının 200 anilyon dolarlık 
borcu yanında, kapasitesinin ancak yarı imkâ
nı ile işletildiği ve gerekli kadronun da bir 
•misli ile çalıştırıldığı bir vakıadır. Ulaştırmada 
kara ve demiryolları münasebetleri ve tarife
leri üzerinde neler düşünüldüğü de açıklanma
mıştır. 

Sayın arkadaşlar, 
Türkiyenin bir idari reorganiızasyona ihti

yacı bulunduğunda kimsenin tereddüdü yok
tur. Birçok mühim hizmetlere eleman bulamıyan 
memleketimizin bâzı idarelerinde yığınak şek-
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ünde elemana raslandığı ve verimsiz bir kadro 
taşkınlığı içinde çalıştığı da hakikattir. Ayrıca 
her sahada kullanılan elemanların vasıflarının 
da tatmin edici seviyede olmadığı yüksek ma
lûmunuzdur. 

Bu tablo karşısında iş normlarına istinadet-
tdrillen, rasyonel çalışma esaslarını sağlıyaın, kır
tasiyecilikten uzak bir sistemin em kısa zaman
da kurulmasının kaçınılmaz bir zaruret olduğu
na kalamitiz. (Alkışlar) Esasen bu sahada yerli 
ve yabancı birçok mütehassıslarm yapmış olduk
ları tetkikler de mevcuttur. Konu buraya gel
mişken, idarede reformun Türkiye içim mutlaka 
bir tensikat mânasına gelmiyeceğini de belirt
mek isteriz. Her yıl artan ve karşılammıyam 
hizmetlerin bu yolla da tanzim ve tatmin edile
bileceğini kabul ediyoruz. 

ICarmıa Hükümete menlsup partilerim bu alan
daki görüşlerine seçim beyanmaımelerinde yer 
verdikleri halde Hükümet programında temas 
etmemelerimi ve iş mevzuları arasına almamala
rını bir türlü izah ©demedik. Kaldı ki, kurul
muş bir Personel Dairesinin mevcudiyeti de ken
diliğinden Hükümette bu vazifeyi tahmil eder 
mahiyettedıitr. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Hükümet programında «Büyük meselemiz» 

olarak her sahada ehliyetli ve yeter sayıda öğ
retmenin bulunmadığından bahsedilmekte, fakat 
öğretmıemileriın ine şekilde yetiştirileceği, maddi 
ve mânevi ne gibi teminat altına alınacağı ifa
de edilmemektedir. Biz, esas itibariyle öğret
menleri yetiştiren müesseselerim birleştirilmesi 
ve öğretmeme üniversite tahsili vermenin zaru
retine ve ilkokul öğretmenlerimizin, de bu görüş
le yetiştirilerek aynı seviyeye eriştirilmıelerd lü
zumuna inanmaktayız. 

öğretmenlik mesleki, bir taraftan bu şekilde 
mânevi, diğer taraftan esaslı surette maddi te
minat altıma alınmalıdır. Bu teminat sağlan
madığı ve Öğretmemin şerefi kadar da maddi cep
hesiyle cazip bir meslek haline getirilmediği 
takdirde gerek ilkokul ve gerekse ortaokul öğ
renim ve öğretim kadrolarında bulunan ve da
ha da artacak olan boşluğun giderilmesi imkân 
dâhilime giremiyecektir. 

Bir kışımı okuUanmızın öğretmensizlik ve 
müdürsüzlük yüzümden kapandıklarını, öğret
menlerin mesleklerini terk ederek hayatlarını 
başka iş şamalarında aradıklarımı görmek, bu 
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favaya bugüne kadar verilen ehemmiyetin ye-
'-ersiz olduğuna başlıca delildir. 

Sayın arkadaşlar, 
Program hakkındaki görüşlerimizin arzında 

m noktaya gelmiş iken, miMî varlığımızın ko
ruyucusu ve bekçisi ol'an kahraman Ordumuzun, 
naddi ve mânevi ihtiyaçlannın karşılanımiası ve 
jücünün artırılması ve huzur -içinde vazife gör-
nesi konusundaki Hükümet noktafi! nazarına ta-
namen iştirak ettiğimizi ifade etmekten zevk 
luyanz. (Alkışlar) 

" Dünyanın içinde bulunduğu tehlikeli şartlar 
nüvacehesiınde yurdumuzun ve medeniyet ale
ninin korunmasında üzerine çok mühim bir va-
;ife ve külfet almış bulunan Türk Ordusu bu 
ihtiyaçlarının karşılanmasında, kâfi olduğuna 
İnanmadığımız dış yardımların artınlması için 
râkı olacak Hükümet teşebbüslerini de candan 
lestekliyeceğimizd belirtiriz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşl'ar, 
Ana hatlan itibariyle dış politika prensiple-

•inde partimiz, Hükümet programındaki ana gö
müşlerde mutabakat haindedir., Şu kadar ki, 
ıilletlerarası münasebetlerin endişe verici son 
;eüşmeleri karşısında Hükümetin daha müspet 
ê daha müşahhas bir programla Meclisin karşı
ma çikacağı umulurdu. 

Cumhuriyet Hükümetlerimin Birleşmiş Mu
itler Anayasasına, Milletlerarası îş Birliğine 
rtaklaşa güvenlik prensibine uygun olarak müş-
erek Bir medeniyet telâkkisi içinde milletle-. 
"in ferdi ve sosyal hürriyetlerini muhafaza'için 
.ost milletlerle kader birliği hailinde bir millî 
*ış politika takibedilmekte olduğu malûmdur. • 

NATO ve CENTO gibi tedafüi teşekküller 
'e dostumuz Birleşik Amerika ile olduğu gibi 
kili anlaşmalar bu gayeye matuftur. Program-
a memnuniyetle müşahede ettiğimiz bir yeni-

ik Hükümetin bu politikayı faal bir çalışma ile 
akibedeceği hususundaki teminattır, «faal» 
rasfına biz bir de «şahsiyetli» kelimesinin katıl-
iiış olmasını isterdik. (Alkışlar) 

Programda belirtildiği gibi, bütün Orta 
"e Yakın - Doğu memleketlerinin, özellikle, 
zun, müşterek bir mazinin tabiî bir neticesi 
larak Arap memleketlerinin hürriyet ve ba-
ımsızlık içinde refah yolunda ilerlemekte de-
aın etmelerini bütün kalbimizle temenni 
leriz. Bu itibarla, partimizin ıkanaatihe göre, 
yıldan beri en güç ve eşit olmıyan şartlar 
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içinde mücadelesini takibettiğimiz Cezairli 
kardeşlerimize karşı daha faal ve daha şahsi
yetli, -istiklâl ve hürriyeti uğrunda yaptığı 
mücadeleyle mazlum milletlere örnek olan asîl 
milletimizin tarih ve geleneklerine ve Akdeniz 
Bölgesindeki yüksek menfaatlerimize uygun 
bir ilgi göstermemizin zamanı geldiğine kaaı 
aniiz. (Alkışlar) Dostumuz ve müttefkimiz 
Fransa'nın bile resmî bir muhatap sayarak ken
disiyle müzakerelere giriştiği ve Birleşik Ame
rika'nın nezdine siyasi bir temsilci gönderdiği 
Cezair Geçici Hükümeti ile bir an önce müna
sebetlere girişmekte tereddüt etmememiz lâ
zımdır. 

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye, Yunanis
tan ve İngiltere arasındaki özel bağlar husu
sunda Hükümetin programına akseden kana
atlerin fazla bir iyimserlik. taşıdığım, Ana
yurdun coğrafi bir temadisi olan Ada'da, ce
maatler arasında huzursuzluğa doğru giden 
bâzı hareketlerin saklanmaması gerektiğini 
kaydetmek isteriz. Komşumuz ve müttefikimiz 
Yunanistan'la aramizda artık bir anlaşmazlık 
değil, bilâkis kuvvetli bir ahenk plâtformu 
olmasını dilediğimiz Kıbns'taki olaylann Hü
kümetimizce daha yakından takjbolunarak umu
mi 'efkârımızın 'aydınlatılmasını zaruri say
maktayız. (Alkışlar) 

Suriye ve Irak'la olan dostluk bağlarımız 
hakkında programda, yer alan. sözler, hiç şüp
hesiz, büyük bir haz uyandırmaktadır. Bu-= 
nunla beraber bu komşularımızla .münasebet
lerimizin yalnız umumi siyasi formüllerden 
ibaret kalmaması, bilhassa Suriye ile 1926 
yılı içinde akdedilen dostluk ve iyi komşuluk 
sözleşmelerine dayanan hudut münasebetleri
mizin, Dışişleri Bakanlığımızın çok iyi bildi
ği, siyasi, iktisadi ye hukuki bütün çephele-
riyle ele alınması memleketimiz için birinci de
recede önemi haiz meselelerdendir. Ancak bu 
suretledir ki, Arap âlemi içinde en yakınla-
nmız olan bu memleketlerle esaslı ve devam
lı bir dostluğun temelleri takviye edilmiş 
olur. Bilhassa 800 kilometrelik ve son derece 
anormal bir hudut üzerinde Surjye ile Türki
ye arasında karşılıklı bir âfet halinde devam 
eden kaçakçılık derdi, 'kanaatimize göre, (hu
dut bölgelerinde alman ve oralardaki vatan-
daşlanmıza devamlı bir ıstırap konusu olan 
zecrî tedbirlerden-ziyade, iyi niyet sahibi bir 
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Suriye Hükümeti ile yapılacak ticari ve ikti
sadi anlaşmalarla kökünden kaldırılabilir. 

Dış politika kısmının en önemli noktaların
dan birini de az gelişmiş memleketlere yapı
lan iktisadi yardım meselesi teşkil etmekte
dir. Hükümetin bu konudaki görüşüne işti
rak «tmekle beraber, bizim için ekonomik 
kalkınmamızın önemli bir desteği olması iti
bariyle başta Birleşik Amerika olmak üzere 
Batılı müttefiklerimizin bu husustaki temayül 
ve siyasetlerinin programda yer bulmamış ol
masını bir noksanlık telâkki etmekteyiz. 

"Memleketimiz Marşhall plânı ile ortaya 
atılmış bulunan yardımdan 1948 yılından beri 
faydalanmaya başlamıştır. İkinci Dünya Har
binden sonra milletimiz sdyasi varlığım teh-
dideden tehlikelerle karşı karşıya bulunmuş 
ve sırf (kendi imk&nlariyle kuvvetli bir ordu
yu 5 bin kilometre uzunluğundaki hudutları
nın muhafazası içiiı ayakta tutmak zorunda 
kalmıştır. Bu konudaki müşküller uf tıklarda
ki büyük tehlikeleri sezen Birleşik Amerika
nın yardım elini uzatmasâyle ve NATO cami
asına katılmamızla bir dereceye kadar azalmış 
sayılır ise de, Türk Milletimin bulunduğu böl
gede ye dünyada barışm muhafazası için kat
landığı maddi fedakârlık 'azalmamış, artmış
tır. Bu bakımdan başta Birleşik Amerika ol
mak üzere NATO camiasmdaki müttefikleri
mizin daha etraflı bir anlavısla durumumuzu 
kavramalarını medeniyet dâvasına yaptığımız 

* hizmet ve mâruz bulunduğumuz tehlikelerle 
mütenasip olarak bize düşen külfeti karşıla
malarını istemek hakkımızdır. 

Hükümet Programında pek sarih olmıyan 
ifadelerle temas olunan ve NATO'nun müşte
rek emniyet alanında vücuda getirmiş olduğu 
kuvvetli dayanışmanın ekonomik ve kültü
rel alanda geliştirilmesi için tarafımızdan ya
pılan ve müttefiklerimiz tarafından anlayış
la karşılandığı belirtilen tekliflerimizin ne
lerden iibaret olduğunun ve gösterilen anla
yışın mahiyetinin açıklanmasında fayda mü
lahaza etmekteyiz. 

İktisadi îşbirHğinin gecen 16 Kasım Ma 
yaptığı toplantıya memleketimizde katılmış
tır. Bu toplantı hakkında yuvarlak cümleli 
bir takım mütalaalar dışında dâvamızın ora
da ne şekilde fasledilmiş: olduğuna dair bir 
bilgiye de maalesef rastlayamadık. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Tenkid ve temennilerimizi böylece arz et

tikten sonra, bugünkü şartlar içinde vazife 
deruhde eden Hükümetin muvaffakiyeti en 
halisane temennimizdir. (Alkışlar.) 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Millet 
Meclisinin değerli azaları, muhterem arkadaşla
rım; 

Hükümet programı üzerinde açılan müzake
reler dolayısiyle söz aldığım şu anda, mâruzâ
tıma başlamadan evvel Yüksek Heyetinizi Ada
let Partisi Meclis Grupu adına hürmetle selâm
larım. (Sürekli alkşılar) 

Türkiye'mizin, millî ve siyasi istiklâl müca-
delesindeki muvaffakiyetinin, Türkiye B. M. 
M. nin ifade, azim ve kudretine istinadettiğinî 
bilhassa kaydetmekte fayda görmekteyim. Türk 
Ordusunun Başkumandanlığına aziz Atatük'ü-
müzü tâyin eden, Ordumuzun millî varlığımızı 

. müdafaadaki cansiparane ve vatanperverine sa
vaşının istikametini tâyin ve herb plânlarının 
tatbik kontrolünü dahi ifa eden T. B. M. M.; ku
rulduğu andan itibaren, memleketin bütün gö-

•- rüşünü temsil kudretine sahibolmuştur. Türki
ye'nin medenî âlemde lâyık olduğu mertebelere 
hızla ulaşabilmenin temin yolundaki çalışma ve 

;- gayretlerin ilham merkezi ve hükümetlerin faa
liyet ve devamlarının yegâne istinatgahı daima 
Bfiyük Meclis olmuştur. 

Bu sebepledir ki; yüksek huzurunuza güven 
oyu isteğiyle gelen Hükümet; hayatiyetini an
cak Yüksek Meclisinizin varlığından alacak, 
devamlı iradenize bağlı kalacak, faaliyetlerinin 
inkişaf seyri ve serbestisini Anayasa muvacehe? 
simde tezahür edecek kararlarınızdan başka hu
dut tanımıyacaktır. 

Hükümet programında yer alan, Atatürk ıs
lâhatının prensipleri üzerinde kararlı olmıyan 
ve Anayasa hâkimiyetini temin hedefini, bir ba
kıma, bu mânada anlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Malûm olduğu üzere-siyasi hayatımızda vu

kua .gelen hâdiseler dalgalanması ve bünye çal
kantıları sonunda yapılan serbest seçimler yo-
liyle Yüksek Meclisiniz teşekkül etmiştir. Se
çimler icrasına kadar olan safhadaki çeşitli ha
reket ve vazifeler tarihe intikal etmiş ve âmme 
vicdanında hüküm ve değerini bulmuştur. Yeni 
safha, Türkiye'nin zinde bir kuvvet halinde dün-
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ya milletleri camiasında ileri ve- hamleci bir du
ruma geçmesi ve bu maksatla da memleketimizin 
'ıer yönden sarsıntılardan uzak bir hale getirile
cek inkişaf ve terakkisini temini düşüncesine da
yanmalarıdır. 

işte bu kuvvet tahtında hareket eden Adalet 
Partisi, memleketimizin içinde bulunduğu na
zik* ve ciddî şartlan nazarı itibara alarak millet 
varlığını tehdideden tehlikelerin bertarafını te
nine matuf imkânların başında Hükümet teşki
line duyulan zarureti vatanperverane hisleri ön 
plâna, alarak takdir etmiş ve C. H. P. ile Kar
ma, bir Hükümet teşkiline karar vermiştir. (Al
kışlar) Bu kararın ittihazında; memleketin 
partiler için var olmayıp, partilerin memleket 
için var olduğu esası başlıca rehberimiz olmuş
tur. (Bravo sesleri, .alkışlar) Binaenaleyh hu
zurunuza güven oyu için gelen Karma Hükümet 
parti mülâhazalarını ve partizanca anlayışları
nın tamamiyle dışında olarak, memleket men
faatlerini koruma ve parlmanter hayatın tesis 
ve devamı inancının bir neticesi olarak teşekkül 
etmiştir. Bir hükümet buhranının memleketi 
vahim âkibetlere sürükliyeceği ihtimalini varit 
gören Adalet Partisi; Hükümet buhranının 
alelade bir mahiyet taşımaktan çok uzak olup 
parlâmento buhranına müncer olabileceği haki
katini takdir etmekle tarihî vazifelerini hüsnü
niyetle ifa ettiği kanaatindedir. (Alkışlar) 
Yüksek Meclisimizin bu hususu ayrıca nazarı iti
bara alarak Karma Hükümete itimat reyini esir-
gemiyeceğine inanıyoruz. 

Muhterem Milletvekili arkadaşlarım nispî 
temsil sistemine istinaden bir Karma Hüküme
tin kurulabilmesinin, programda, siyasi hayatı
mızın geçmişte bir misali bulunmıyan bir teşek
kül olarak tavsifi münasebetiyle işaret etmek 
istediğim bir husus vardır. Nispî temsil, dünya
nın demokratik memleketlerinin bir çoğunda de
nenmiş ve halen benimsenmekte devam eden bir 
sistemdir. Bu müessesenin lehinde ve aleyhin
de nazariyatta değişik noktai nazarlar serdedil-
dikten başka; tatbikatta da lehe veya aleyhine 
bir istikameti takibettiren vaziyetlere raslanmış 
ve raslanılmaktadır. Memleketimizde de, bu 
usul, evvelce, bir vatandaş en ileri demokratik 
bir usul şeklinde, diğer yandan da, bir memle
ketin hercümerç ve felâkete sürükliyebilecek bir 
sistem olarak münakaşa mevzuu yapılmıştır. Mü-
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nakaşa ve görüşler ne merkezde, olursa olsun, 
programda beliptildiği veçhilft, milletimizin, siyasi 
olgunluğu ve güçlükleri yenebilme kudreti; nispî 
temsil sistemine, dayanan hükümetlerin en zor 
şartlar altında dahi sağlam bir şekilde kurula
bileceği hakikatini dünya efkânna ispat etmiş
tir. Bu yolda varılan neticeyi, Türk milletinin 
demokrasiye karşı olan iman ve sevgisini, umu
mi kanaat ve- hürriyet farkları ne olursa olsun 
Türkiye'de siyasi partilerin demokrasiyi halka 
hizmet mânasına almalarını muzaffer bir teza
hürü olarak kabul etmek iktiza eder. Karma Hü
kümet, iktidlar^ hırs- ve endişelerin dışında va
tana hizmet gayesiyle teşekkül etmiş olmakla; 
ve bu gaye ister hükümete iştirak etsin ister et
mesin Yüksek Mecliste bulunan partilerin ta
mamında meveut bulunmakla devamlı ve istik
rarlı karakter taşıyacaktır. Memleket ve dünya 
efkârına bilhassa ifade ve ilân etmek isteriz ki, 
kurulan bu Meclisin güvenine.mazhar olacağına 
inandığımız Karma Hükümet nispî temsilin po-# 

litika zaaf ve siyasi istismar hislerinden tama
miyle uzak kalabilmenin kuvvetini taşıyacaktır. 
Karakteri ile memleket içinde olduğu kadar bü
tün dünyada da inan ve güven kazanacak ve 
memleketimiz bundan dolayı çok büyük fay
da ve kazançlara mazhar olacaktır. 

Fakat : Karma Hükümet de şu noktayı bil
hassa göz önünde bulundurmalıdır ki; Hükü
met teşkili ve devamlı zaruretine inanımız ne ıd/e-
rece kuvvetli ise : bu Hükümeti Meclisçe şid
detle murakabe etmek o derece katî kararımızdır. 

Arkadaşlarımızı yenmek azminde olduğumuz 
siyasi güçlükler ile karşı karşıya bulunmanın 
memleket için ehemmiyetini takdir, Hükümet 
teşkilinde nasıl âmil olmuş ise; memleketin hu
zur ve güvenini temin ile birlikte içinde bulundu
ğu ekonomik ve malî zorluklardan süratle kur
tarılmasının âcil çarelerini tesbit ve bu yolda 
harekete geçmek o nispette ehemmiyetli bir rol 
oynamıştır. 

Bu bakımdan, programın bize inşirah ve em
niyet, veren prensipleri ve müşahedeleriyle ihti
va ettiğin^ ve meselelerin halimde kararlı bir 
Hükümet ile karşı karşıya bulunduğumuzu gör
mekle memnuniyetimizi ifade eylemek isteriz. 
İnanıyoruz ki; farklı siyasi kanaat ve hüviyet
lere sahip iki parti memlekete hizmet gayesi tah
tında nasıl bir Hükümet teşkili cihetine gidebil-
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miş iseler; o suretle vatandaşlar arasında siyasi 
görüş ve kanaat ayrılıklarının farklı gruplarına 
tesirini önliyeeek, varsa bertaraf edecek bir ida
re ve kanun tatbikatı içine girebileceğiz. Bu yola 
girebilmemizin esas şartları millî huzuru bo
zucu istidatlar gösterebilecek sebep ve âmille
rin izalesi olarak da mütalâa edilebilmelidir. 
Maddi asayiş kadar, mânevi asayişi teminde za
ruret görmşkteyk. Nitekim, Programda, yer 
alan şu kısım,. Hükümetin mânevi huzur şart
larının en ehemmiyetlileri arasında bulunan 
hususlar üzerinde ehemmiyetle duracağını 
göstermektedir. Bahsi geçen kısmı aynen okuyo
rum... 

Bunun istilzam ettiği ve delâlet ettiği mâ
na aşikârdır. Bu mânanın, süratli bir seyir ta-^ 
kibederek çalışmalarla realize edilmesi ve tat
bikat ilo neticeye varılacağına inanıyoruz. 
(Soldan, bravo sesleri alkışlar.) Halli gereken 
meseleler zincirinin irtibatlı bir suretle çö-
zümü ile ilgili gördüğümüz bu mevzuun netice
ye bağlanmasında, Hükümete Yüksek Mecli
sinizin temayülünü tesbitte gösterdiği dikkat ve 
itinadan dolayı teşekkürlerimizi arz etmeyi 
bir vazife telâkki ederim. (Soldan, alkışlar) 

Arkadaşlar; Hükümetin güç ve ciddî mese
leler ile karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Malî, 
iktisadi ve ticari tedbirler yanında içtimai 
bünyemizo teveccüh eden sarsıntılara karşı 
koruma yolunda mühim kararlar ittihazı ve 
tatbikatı hususunun ehemmiyetini müdrikiz. 
Murakabeyi - elden bırakmıyacak olan Yüksek 
Meclisin, memleketin yapıcı ve müsbet eser ve 
neticelere kavuşup, vatandaşın ferah vo huzu
runu temine matuf çalışmalarda Hükümete mü
zahir olacağı muhakkaktır. Başka bir münase
betle de arz ettiğim gibi, murakabe vazifelerini 
de titizlikle ifa edeceği bir hakikattir. Bu iti
barladır 'ki, Program üzerindeki tenkidi, 
mülâhazalarımızı, bir nevi tâvize veya hatırlat
ma ve o suretlo Programda mevcudolduğunu 
gördüğümüz boşlukların ilerideki çalışmalar
da doldurulabilmesi maksadiyle şimdiden arz 
etmeyi de, murakabe vazifemizin tabiî ve sa
mimî icabatmdan telâkki ederiz. 

Çalışma usulü Programdaki nüansı takip ile 
aşağıdaki hussuları kısaca arz ve zikre müsaa
delerinizi istirham ederim. Program üzerinde 
diğer parti sözcülerini, pek kıymetli arkadaşla-
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rımı dikkatle dinledik. Bunlar arasında, tenkit 
mütalâaları olduğu gibi tavsiye makamında.. 
mütalâalar da bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, şuna, samimiyetle işaret etmel 
isterim ki, diğer muhterem partilerin, görüşle 
rini açıklarken yaptıkları bir kısım tenkid ve 
tavsiyo mahiyetindeki sözlerine tamamiyle işti' 
rak etmiş bulunuyoruz. Buna iştiraki, her .şey 
den önce, politika ve gönül beraberliğimizin bi 
işareti ve delili saymakla beraber aynı zaman 
da mesuliyetlerde de müşterek olduğumuzu! 
bir işareti olarak telâkki ediyoruz ve bu mesu 
liyetlerde iştirak hisseleri bulunması meselesinde 
â ynı fikir ve kanaatte oluşumuz, bizi vazifede 
vo gaye yolunda, aynı şekilde birlik olarak mu
vaffak ve muzaffer kılacaktır. 

Porgram üzerindeki noktai nazammız: 
Programda yer alış sırasına göre konu
lar üzerinde duruyorum. Programda 
bâzı konulara sadece işaret edilmiştir. Bı 
hususta muhterem arkadaşlarla aynı gö
rüşe sahibiz. Bunun için huzurunuzda bunla
rın tekrarına lüzum kalmamış bulunmakla bera
ber bendeniz de bu hususlar üzerinde dikkat: 
çekmenin faydalı olacağını mülâhaza ederek biı 
iki husus üzerinde de fikirlerimizi arz edeceğim 

I. Müstakil adaletin ihtiyaçlarını sağlanma 
nın, hâkimlerimizin mesken dâvası üzerinde bi. 
seyir takibetmekle beraber, geçim endişesinder 
tamamiyle uzak bir hayat yaşamaları suretiyle 
kürsüye çıkan hâkimin maddi gailelerinden 
uzak bir'ruh haleti içinde karar verebilme hür 
riyetinin tahakkukunda zaruret görmekteyiz, 

îlmî neşriyatı ve kanunlar külliyatını takip 
ve el altındla bulundurabilmenin huzuruna ay 
rıea kavuşturulmalıdır. 

Bu arada; her kademedeki adalet mensupla
rının tahammülü aşan güç şartlarının maddi re 
fanlarına itina gösterilerek hafifletilmesi gerek 
mektedir. Sağlam vo sıhhatli bir adalet siste
minin mânevi şartlarla beraber maddi şartların 
tahakkukuna da bağlı olduğunu hatırlatmak is
teriz. 

Anayasa ile mutabakat arz etmiyen kanunla
rın düzenlenmesi yolundaki çalışmaların : Bil
hassa faşist italyan Ceza Kanunundan tercüme 
ve hattâ bâzı hükümetlerin daha da ağırlaştırıl; 
ması suretiyle vücuda getirilen Türk Ceza Ka
nununun (Devletin şahsiyeti aleyhindeki cürüm-
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ler halinin demokratik zihniyete uygun olarak 
yeniden ele alındığı yolundaki istikamet taşıdı
ğına delâlet eden bir kaydi programda bilhassa 
görmek isterdik. 

Ayrıca 30 bine yakın memuru takibat ve zan 
altında bulunduran 45 sayılı Kanunun mahzur
larına ve meriyetten kaldırılması icabettiğiııo 
dair bir görüşe programda tesadüf edememiş bu
lunmaktayız. Bu hususa ait hükümet kanaati
ni öğrenmek ihtiyacındayız. 

Fevkalâde tedbirlerin ve bununla ilgili mü
esseselerin devamına zaruret kalmadığı bir haki
kattir. Buna rağmen 1924 tarihli Teşkilâtı Esasi
ye Kanununu tâdil eden 1 numaralı Kanun ile 
kurulmuş'olan Yüksek Adalet Divanının istinad-
ettiği kanlın mülga olduğuna göre; hukukan 
mevcudiyeti sonra eren ve normal bir rejime in
tikal ettiğimize nazaran bir fevkalâde mahkeme 
hüviyetini taşıyan bu mahkemenin faaliyetine 
devam etmesi mümkün değildir. Bu mahkeme
de vazife gören hâkim ve savcıların esas vazife
lerine dönmeleri ve ellerindeki dosyaların nor
mal mahkemelere tevdi edilmesi kanuni bir lâzi-
medir. (Bir kısım alkışlar) 

Arkadaşlar, Yüksek Adalet Divanı Başkanı 
dün, «Yüksek Adalet Divanında mevcut dâva 
dosyaları hakkında, üzerlerinde duruşma açıl
madan, dosyalar tetkik edilmek suretiyle karar
lar verilecektir» tarzında bir beyanda bulunmuş
lardır. 

Halbuki Anayasamızın sarih hükmü icabıdır. 
Bir şahsın tevkifinden sonra, hâkimin huzuru
na çıkarılması icabeder. Bu Anayasamızın sa
rih hükmü icabmdandır. Dâva dosyaları ile il
gili şahısların müdafaaları alınmadan, ne su
retle tahliye .edildikleri hakkında, Hükümetin 
düşüncelerini öğrenmek ihtiyacındayız. 

Şimdi tarım işlerimize geçiyorum: 
II - Tarım sahasında; Toprak reformu cazip 

vo fakat cazip olduğu kadar da tatbikatı dikkat 
ve itina istiyen bir mevzudur. Türk köylüsü
nün toprak sahibi olması hepimizin idealidir. Bu
nun kadar ehemmiyetli bir mesele programda 
yer aldığı veçhile zirai istihsalin artırılmasıdır. 
Toprak mülkiyetinin parçalanmasının istihsal 
neticelerine inikasını düşünmek lâzımdır. 

III - Nafıa sahasında köy ve il yollarının 
yapımı ve bakımına teknik eleman ve vasıta 
yardımı yapılması, ihtiyaçların süratle sağlan-
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masına asla kifayet etmiyeceği kanaatindeyiz. 
Köy ve il yollarının inşasının Nafıa Vekâleti 
programına alınması gerekmektedir. 

IV - Sanayi sahasında, Devlet sektöründe ve 
hususi sektörde mevcut teşekküllerin tam kapa
siteyle çalıştırılmasından bahsedildiği halde 
imzası yarı kalmışsa faaliyeti durdurulmuş olan 
sınai teşebbüslerden bahsedilmemektedir. 

V - Mahallî seçimlerin bir an önce yapılma* 
sini memlekette Demokratik nizamın teessüsüne 
yardım edeceği kanaatindeyiz. Buna ait kanun 
tekliflerini bekliyoruz. 

Anayasanın hükmü gereğince gerekli kanun
da Hükümet tarafından Meclise sevk edilece
ğinin Programda keza, yer alması lâzımgelirdi. 
Diğer bir mesele de; yüksek vasıfta ilim ve fen 
adamlarının yetiştirilmesi meselesidir. Bu sene 
üniversitelerin açılması sırasında rektörlerin, ev
velce ayrılmış olan hocaların üniversiteye dön
müş olmalarını istedikleri hususundaki, arzula
rını izhar etmişlerdir. Diğer taraftan Program
da vasıflı ilim ve fen adamlarına olan ihtiyaç
tan bahsedilmektedir. Bunları yetiştirmek için 
bâzı • tedbirlerin alınması öne sürülmektedir. 
Böyle ehemmiyetli bir mevzu hakkında Hükü
met görüşünün memleket efkârı muvacehesinde 
açıklanması lâzımgeleceği kanaatindeyiz. Diğer 
taraftan üniversiteler tesisi hakkında Prog
ramda bir kayda tesadüf etmemekteyiz. Aynı 
gamanda talebe yurtları ve talebe meseleleri 
hakkında da Hükümet görüşü olarak bu mese
lelerin nasıl halledileceği hususunda bir be-
j'-ana tesadüf edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet Programı 
üzerinde arz edeceğimiz mülâhaza bunlardan 
ibarettir. Yalnız bir.hususu sarahatle ifade et
mek isterim. Hükümet programları umumi 
prensipleri ihtiva ederler. Bu bakımdan Hü
kümetin takibedeceği siyasi hareketlerin ve bâzı 
düşüncelerin prensipleri bakımından Meclis 
karşısında uzun ve büyük çalışma programları 
şeklinde takdim etmek lâzımdır. 

Bu itibarla, biz sadece prensipler üzerinde, 
durduk. Yoksa bu prensipler şeklindeki Prog
ram bu kadarla kalmıyacak, elbetteki bakanlık
ların ayrı ayrı çalışma programlarında, pren
siplerde işaret edilmek istenen hususlar daha 
sarih olarak yer almıştır veya alınacaktır. 

Bu münasebetle, Muhterem Ahmet Oğuz Bey 

1 5 7 -



M. Meclisi B : 15 
arkadaşımızın tenkidlerine de parti sözcüsü ola
rak cevap vermek İsterim.. Yüksek müsaade
lerinizle, kısaca arz etmek isterim ki, biz pren
sipler üzerinde durduk. 

Esasen tenkidlerinin çoğu Hükümete aidoldu-
ğundan elbette onlara Hükümet cevap ver
meyi bir vazife bilecektir. 

Fakat, arkadaşımız, her iki partinin pren
siplerinin farklı olması üzerinde durdular. Cum
huriyet Halk Partisinin Devletçi görüşü ile, 
Adalet Partisinin Liberalist görüşüne temas et
tiler. 

Şunu belirteyim ki, iki partinin bu ayrı gö
rüşü, Hükümet Programında telif edildiği gibi, 
teferruata ait hususlar da, Hükümetçe karar
laştırılacaktır. 

Biz bu prensipler meselesinde Hükümetin 
teşekkül edebilmesini koalisyonun tahakkuk 
edebilmesini esas aldık. 

Koalisyonlarda partiler bir araya gelmek 
suretiyle Hükümeti teşkil ederler, elbetteki prog
ramlarında fark olacaktır. Yalnız mesele sur
dadır ki; meseleler karşısında bunlar program
larında (her iki taraf) gereken ölçüde fedakâr
lık yapar. Bâzı programlar muayyen noktaları 
telif etme cihetine gider. Nitekim, Alman
ya'da son günlerde raslamış olduğumuz koalis
yon bunun sarih ve açık bir delilidir. Bu iti
barla, bizim prensip bakımından bağlı bulun
duğumuz beyan edilen C. H. P. ile koalisyon teş
kilimizde, hiçbir gayritabiîlik bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerime nihayet 
verirken müsaadenizle iki husus hakkında nok-
tai nazarımızı arz etmek isterim : Birisi, basın 
politikamızın esasını ve basının Anayasa ile te
minat altına alınan haklarına riayeti teşkil 
edeceği hükmü ile, basın âlemimizin sosyal ihti
yaçlarının sağlanması hedefimizdir. Bu, de
mokrasi nizamının. esas unsurlarıdır. Anayasa
mızda temin edilmiş olan haklara riayetin Hü
kümet tarafından beyan edilmesi ayrıca şayanı 
şükrandır. Bununla beraber arkadaşlar, tatbikat
ta görülüyor ki, matbuat hürriyeti sadece ka
nunda haklan tanımak suretiyle tahakkuk et
memektedir. Nasıl ki, basın âleminde çalışan 
fikir adamlarının sosyal ihtiyaçlarını temin et
mek, fikir hürriyetinin temin edilmesi mâna
sına geliyorsa, bir gazetenin matbuat hürri
yetinden istifadesi meselesi sadece hakların 
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iadesi şeklinde kâfi geleceği tarzında ifade edil
memelidir. Bir gazetenin basılacağı kâğıt, mü
rekkep ve sair matbuat levazımının inhisar al
tında olması basın hürriyetini tam mânasiyie 
gerçekleştiremez. Bu hürriyet ancak inhisarın 
kaldırılması ile mümkün olabilir. Bugün biz 
Hükümetin bu noktada, matbuat hürriyetinin 
fiilen temini sadedinde, gazete ile müessesesini 
alâkadar eden ihtiyaçların gümrükten muaf ola
rak geçirilmesi hususunda grup olarak kararı
mız da vardır. (Alkışlar.) 

Bu hususu matbuat hürriyetinin tahakkuku 
bakımından samimiyetle arz ediyoruz, arkadaş
lar. (Alkışlar.) 

Hükümet Programının son kısmındaki «Or
dumuz, memleket savunması ve barışın korun
ması için başlıca teminat olarak şerefli vazifesini 
ifaya kudretli bir halde tutulacaktır.» şeklinde
ki cümleyi şükranla karşılıyoruz. Dünj'anm en 
nazik noktasında bulunmaktayız. Bu sebeple, 
Millî istiklâl ve bekamızın teminatını temsil eden 
kuvvetli ordumuzun, büyük bir teminat olarak ka
bul eylemekteyiz. Bu münasebetle, Adalet Par
tisi Meclis Grupu olarak, Ordumuza selâm ve 
güvenimizi bu Meclis kürsüsünden sunmakla ay
rıca bahtiyarlığımızı ifade etmek isteriz. (Al
kışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; Gruptunuz Hükümet 
programını günlerce tetkik etmiştir. Bunun ne
ticesinde Grupumuzca Hükümete itimat oyu, gü
ven oyu verilmesine karar verilmiş bulunmak
tadır. 

Keyfiyeti sizlere arz ederken, Grupumuzun 
samimî vicdanlarından kopup gelecek reylerinin 
neticesi ne olursa olsun, hürmet edilmesini bil
hassa arz ve istirham ederim. 

Bu vesile ile Yüsek Huzurunuzda konuşmak 
zevk ve şerefini müdrik bir arkadaşınız olarak 
sizleri muhabbet ve hürmetle selâmlıyarak huzu
runuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi söz, C. H. P. Meclis 
Grupu adına Sayın İsmail Rüştü Aksal'indir. 
Buyurun. ~ 

(İsmail Eüştü Aksal, C. H. P. Grupunun al
kışları arasında kürsüye geldi.) 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA ÎSMAÎL 
RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 
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adına, karma Hükümetinim programı üzerindeki 
görüşlerimizi açıklarken herşeyden evvel, bu hü
kümetin nasıl bir siyasi vasatta ve hangi şartlar al
tında kurulduğunu kısaca belirtmekte fayda ve 
hattâ zaruret olduğu kanaatindeyiz. Memnuniyetb 
ifade edebiliriz ki, bundan sadece bir ay önce bir 
hükümet kuramamanın tehlikeli ve zararlı ihti-
mallari kargısında bulunan memleketimizde, hü
kümet programının başında da açıkça ifade edil
diği gibi, bir araya gelmeleri ve bir dilden konuş
maları imkânsız sayılan siyasi partilerin bir hü
kümet teşkiline muvaffak olmaları hiç şüphe 
yok ki1 siyasi tarihimizde yeni bir merhale ve 
siyasi hayatımızda müstesna bir hâdisedir. 

Başlangıçta aşılması imkânsız gibi görülen 
engellere ve güçlüklere rağmen, bu mesut netice
nin gerçekleşmesinde, şüphesiz, büyük milletimi
zin siyasi olgunluğu ve her güçlüğü yenme hu
susunda denenmiş kudreti yanında, bugün ister 
iktidarda, ister muhalefette yer almış olsun bü
tün siyasi partilerimizin ve sağduyu sahibi siya
set adamlarımızın, içinde bulunduğumuz çok na
zik ve çetin -şartlar karşısında Türk Parlâmento
suna ebedi şeref verecek bir mesuliyet duygusu 
ile hareket etmelerinin de büyük hissesi vardır; 
(Alkışlar;) İftiharla ifade edebiliriz ki, siyasi 
hayatımızdaki bu yeni gelişme, Türk demokra
sisinin mânevi temeli erin in sağlamlığım ve kuv
vetini, reddedilmez bir kesinlikle ortaya koymuş 
bulunmaktadır. Yine memleket ve siyasi hayatı
mız hesabına memnuniyetle kaydetmeliyiz ki, 
bu neticeye varabilmek için daha çok hissi plân
da karşılaştığımız güçlüklerin yenilmesinde 
bir diğer kıymetli unsur, siyasi .partilerimiz ara
sında derin ideolojide uçurumların bulunmama
sıdır. Memlekete hizmet yolunda takibedilecek 
usuller ve davranışlar bakımından ne kadar 
farklı prensip ve fikirlerden mülhem olurlarsa 
olsunlar, aynı dünya görüşüne, aynı hayat anla
yışının ve siyasi felsefeye sahibolan siyasi parti-
larimizin, kabul etiğimiz seçim sisteminin tabiî 
bir neticesi olarak, müstakil hüviyetlerini muha
faza etmek şartiyle zaman zaman yanyana, zaman 
zaman karşı karşı ya ve fakat daima medeni mü
nasebetler çerçevesi içerisinde birlikte çalışmaları 
kaçınılmaz bir zarurettir. 

Bugün yanyana çalışmaların, yarın karşıya 
gelmeleri, buna mukabil bugün karşı karşıya 
olanların yarın yan yana gelmeleri mümkün
dür. Bu zaruret ve ihtimallerin siyasi hayatı-
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mızm derin bir yarası haline gelen vatandaş
lar arasında ayrılıkların giderilmesi, husume
tin tedavisi ve memlekette bundan böyle siyasi 
sulhun ve huzurun sağlanması bakımından ay
rıca müstesna, bir fırsat teşkil ettiğine de bu 
vesile ile işaret etmek isterim. (Bravo sesleri.) 

Azia arkadaşlarım, 
Büyük hâdiselerin, içinden geliyoruz. Bir 

buçuk yıldan beri, en halis niyetlerle Batılı 
mânada hür ve demokratik bir rejimin kurul
ması çabası içindeyiz. Bu şartlar altında ve böyle 
bir zemin üzerinde bu kadar kısa bir zaman
da, hür ve demokratik yeni bir düzen kura
bilmek ve bunu emniyetle yürütebilmek millet
lerin hayatında çok nadir görülen büyük ba
şarılardandır. Bu mesut gelişme ve bugüne ka
dar kaydedilen başarı; aslında Türk vatanda
şının, genel oya ve serbest seçime dayanan hür 
ve demokratik düzenden başka hiçbir düzeni 
kabul etmiyeceğini ve bütün dertlerinin deva
sını da, ancak T. B. M. M. sinde gördüğünü bir 
defa daha ispat etmiştir. (Bravo sesleri, alkış
lar.) Hemen ilâve etmeliyiz ki, bugün vâsıl 
olduğumuz merhale ve elde ettiğimiz neticeden, 
bütün güçlükleri arkada bıraktığımız mânası 
çıkarılmamalıdır. Demokratik rejimin vazgeçil
mez unsurları olan siyasi partilerimizin ve hu
susiyle siyaset ve fikir adamlarımızın, bundan 
sonra çıkabilecek güçlükleri de, bugüne kadar 
olduğu gibi, aynı basiret, itidal ve temkini gös
tererek yetineceklerine samimî olarak inanmak
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Büyük siyasi hâdiselerden sonra gelen bir 

Hükümetin, memlekette siyasi huzurun tesisini, 
Programında başlı basma ve en ehemmiyetli bir 
bir mevzu olarak ele alması pek tabiîdir. Bu 
bakımdan, yakın zamana kadar birbirinin tam 
karşısında bulunan iki büyük siyasi partinin 
teşkil ettiği Karma Hükümet üyelerinin, Prog
ramın başında, kısa çalışmaları süresince dü
şünüşte ve siyasi anlayışta ahenk ve mutabakat 
içinde bulunduklarını kesin bir şekilde ifade 
etmeleri, memlekette siyasi huzurun ve asayi
şin süratle gerçekleşmesi bakımından başlı ba
şına bir değer taşımaktadır. Ve siyasi hayatı
mızın geleceği bakımından ehemmiyette say
dığımız bu mevzuda, Karma Hükümetçe konu
lan teşhis, girişilen taahhütleri ve düşünülen 
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tedbirleri, C. H. P. Meclis Grupu olarak büyük 
bir memnuniyetle < karşılıyoruz. (Alkışlar) 

Bunun gibi, Karma Hükümetin bütün üyeleri 
ile*-. Atatürk ıslahatının ilkeleri üzerindeki ka
rarlılıklarını hususi bir dikkatle belirtmeleri 
ve Anayasanın mutlak hâkimiyetini temin et
meyi, her siyasetin üstünde bir hedef olarak 
benimsemeleri de bizim için pek değerlidir. (Al
kışlar.) 

Memleketimizin şartları ve hususiyetleri ba-" 
kınımdan hayati bir ehemmiyet arz eden bu 
noktalar dışında, Hükümet Programı, hür
riyet nizamı içinde hızlı kalkınmayı başlıca 
hedef olarak almakta ve milletimizin çeşitli 
sahalarda karşılaştığı meseleler ve ihtiyaçlarla 
ilgili görüşlerini, takibedilecek politikayı, ba-
zan umumi hatları ile, bazan da teferruata ine
rek açıklamaktadır. 

Hemen ilâve edelim ki, bunca hâdiselerden 
sonra iş başına gelen Karma Hükümetin, malî 
vo iktisadi durumumuzun sihhatli bir envan
terini memleketin ve vatandaş huzuruna tam 
bir açıkla sermemiş bulunmasını, Hükümet Prog
ramının zikre değer bir noksanı olarak gör
mekteyiz. Bununla beraber birkaç gün sonra 
başlıyacak olan bütçe tetkiklerinde ve tartış
malarında bu mevzular üzerine daha etraflı 
bir şekilde eğilme imkânının mevcut bulun
ması, Hükümet Programındaki bu noksanın, 
mâkul sayılabilecek bir mazereti olarak öne sü
rülebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün malî ve ik
tisadi sahada karşılaştığımız ağır şartlar ve 
âmmo hayatında acele hal çaresi bekliyen çe
şitli meseleler göz önünde tutulunca, Hükümet 
Programının üzerimizde bıraktığı ilk intiba 
fazlaca iyimser olmasıdır. Mesul Hükümetin, 
bugün memleketin çeşitli sahalarda karşı
laştığı dert ve meseleleri hafife aldığına, elbette 
ihtimal verilemez, bâzılarına göre mübalâğalı 
sayılabilecek bu iyimserlik, bizim kanaatimizce,. 
büyük bir iyi niyetin, azmin ve nefse itima
dın bir neticesidir. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Şüphe yok ki, sadece iyi niyet, azim ve nefse 
itimat gibi mânevi unsurlar, hususiyle malî, ik
tisadi vo sosyal sahada karşılaştığımız güçlük
leri yenmek, hal çareleri bekliyen meseleleri 
çözmek için kâfi değildir. Bununla * beraber 
şartlar ne kadar çetin olursa olsun, mesuli-
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-1 yet sahiplerindeki iyi niyet, azim ve. nefse 

itimadın, başarıya ulaşmanın temel şartların
dan biri olduğu gerçeği de unutulmamalıdır. 
Bu sebeple biz, Hükümet Programındaki bu 
iyimserliği bir kusur olarak değil, aksine, ba
şarıya ulaşma bakımından Karma Hükümetin 
.lehine kaydedilecek bir unsur olarak karşılı
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet Progra
mının bütünü hakkında umumi mahiyetteki 
intiba ve mülâhazalarımızı belirttikten sonra, 
şimdi bizce ehemmiyetli görülen bâzı * konular
daki görüşlerimizi kısaca belirtmek isterim. 

Topyekûn kalkınmanın süratli bir iktisadi 
gelişme ile mümkün olacağı göz önünde tutu
lur vo süratli iktisadi gelişmenin ancak, gerek 
Devlet sektöründe, gerek hususi sektörde yatı
rım hacmini artırmak suretiyle sağlanabileceği 
hesaba katılırsa, Hükümet programında bu ko
nunun başlıca hedef olarak ele alınması ve üze
rinde hususi bir itina ile durulması pek tabiîdir. 
Âmme hizmetleri sahasındaki ihtiyaçların pek 
çeşitli ve geniş buna mukabil, malî imkânların 
çok dar ve şartların ağır olmasına rağmen, 1962 
bütçesi ile geçmiş yıllara nazaran daha geniş bir 
yatırım hacmma ulaşılacağı yolunda hükümet 
programında belirtilen ümit, yapıcı bir bütçe 
zihniyetinin ifadesi olmak bakımından sevindi
ricidir. 

Diğer taraftan, yatırımlar mevzuunda Hü
kümeti^ plân fikrini ciddî olarak benimsemiş 
olmasını kalkınma gayretlerimizde esaslı biv 
merhale olarak kaydetmek isteriz. C. H. P. si 
olarak bizim yıllardan beri plân fikrini savun 
duğumuz malûmdur. Plânsız gidişin memlekete 
ne kadar pahalıya mal olduğunu ise tekrara ih-

I tiyaç yoktur. İktisatça kâfi derecede gelişmemiş 
imkânları mahdut, binbir ihtiyaç içinde kıvra
nan memleketlerde, ekonomik sahada israfların 
önlenmesi, yatırım kaynaklarının artırılması ve 
yatırımların, ekonomi ve toplum için en uygun 
önceliMer dairesinde yürütülebilmesinin ancak 
plân fikrini benimsemiş bir zihniyetle mümkün 
olabileceğine inanmaktayız. 

C. H. P. si Meclis Grupu.olarak, Karma Hü
kümetin bu konuda, yeni Anayasamızın da ışı
ğı altında tam- bir anlayışa sahibolmasmdan ve 
hattâ daha bugünden, Devlet Plânlama Dairesi 

I ile sıkı iş birliği halinde, ~1962 bütçe yatırım-
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l arını bu esasa uygun olarak ayarlamaya çalış
masından, memleket hesabına büyük bir mem
nuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu 
münasebetle memleketimizin hususiyetleri bakı
mından ciddî bir ehemmiyet arz eden bir konu
ya da temas etmek yerinde olur. Memleketimiz 
nüfus başına düşen gelir bakımından, gelir se
viyesi memleket ortalamasından çok düşük ve ' 
iktisadi gelişmeden ve Devlet hizmetlerinden 
diğer bölgeler kadar faydalanamamış bölgelere 
sahiptir. C. H. P. Meclis Grupu olarak bölgeler 
arasındaki bu eşitsizliği ortadan kaldıracak ve
ya hiç olmazsa farkı azaltacak tedbirlere husu
si bir ehemmiyet verilmesi lüzumuna kaaniiz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Hükümet programın
da, geri kalmış bölgelerimizi kalkındırma mev-. 
zuunda, bölge plânlama çalışmalarına ehemmi
yet verileceği ve bu maksada uygun olarak yeni 
imkânlar tahsis edileceği taahhüdünü de mem
nuniyetle kaydettiğimizi ifade etmek isterim. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet hayatında 
ve ekonomide israfı önlemenin, istihsali ve ya
tırım hacmini artırmanın bir yolu da .bilhassa 
âmme sektöründe rasyonel çalışma esasının, da
ima göz önünde tutulmasıdır. Âmme sektörün
de gerek teşkilât ve gerek personel olarak büyük 
bir ıslahata ihtiyaç vardır. Âmme sektörünün 
Devlet dairelerinden İktisadi Devlet Teşekkülle
rine kadar yeniden gözden geçirilmesi, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinde finansman metotlarının 
ve murakabe sistemlerinin <ele alınması ve bu ko
nu ile âmme sektörünün kalkınma plânlarının 
zaruri kıldığı şartlara uyabilmesinin, başlıbaşı-
na muazzam bir dâva olduğunu, söylenmesi ne 
kadar kolaysa, gerçekleştirilmesinin o nisbette 
güç ve zamana muhtaç bulunduğunu müdrikiz. 
Bununla beraber hızlı kalkınmanın zaruri kıldı
ğı yatırımı yapabilmek için, milletçe mutlaka 
israftan uzak Trir hayata girip gerekli yatırım 
payını sağlamak mecburiyetinde olduğumuza 
programında pek haklı ve yerinde olarak işaret 
eden hükümetin, programda temas edilmemiş 
olmasına rağmen, âmme sektörü ile ilgili bu ko
nu üzerine hususi bir dikkatle eğileceği ümidini 
beslemekteyiz. 

Yine bu konu ile ilgili olarak, Devlet Per
sonel Dairesinin bir an önce gerekli şekilde fa
aliyetini hızlandırmasını zaruri saymaktayız. J 
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Aziz arkadaşlarım memleketimizin iktisa

di kalkınmasını başarı ile yürütmek konusun
da, takibedilecek malî politikanın ehemmiyeti 
aşikârdır. Hükümet Programında, bu politika 
ile ilgili olarak belirtilen temel görüşlere ka
tılmamak ^mümkün değildir. Her halde C. H. 
P. si olarak biz, ekonomimizi süratle durgun
luktan kurtaracak ve hızlı gelişme ile birlikte 
yüksek istihdam seviyesini, fiyat istikrarını 
ve âdil gelir tevziini sağlıyacak vasıta ve ted
birler hususunda ve dalha fazla aydınlanmak 
ihtiyacında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu 
arada vergi sistemimizin toplu bir halde dik
kate alan gerekli ıslahat tedbirleri üzerindeki 
çalışmaların süratlendirilmesi ve bir an önce 
ikmal edilmesi lüzumuna kaaniiz. Biz, C. H. P. 
si Meclis Grupu olarak, bu istikametteki ça
lışmalar sırasında, Zirai Gelir Vergisinin ısla
hı, asgarî geçim indirimi ve Gelir Vergisi 
nisbetlerinin sosyal adalete daha uygun bir' 
şekilde ayarlanması, yatırım yapmak istiyeıı 
özel teşebbüsler için teşvik edici tedbirler alın
ması amortisman ve ihtiyatlar konusunda mo
dern esaslara daha uygun kolaylıklar getiril
mesi, Bina Vergisinin Gelir Vergisinden mah
subu sisteminin iadesi, esnaf muaflığı hududu
nun yeniden gözden geçirilmesi gibi 'konular 
üzerinde ehemmiyetle durulması gere'ktiğine 
inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İktisadi kalkınma dâvamız ve malî politika 

ile ilgili görüşlerimizi tamamlarken, dış ikti
sadi münasebetlerimize ve hususiyle dış yar
dım konusuna da bir nebze temas etmek iste
rim. Kalkınmamızın her şeyden evvel, kendi 
gayretlerimizle ve kaynaklarımızla gerçekleş
tirilebileceğine şüphe yoktur. Ancak az geliş
miş memleketlerin Ihızla kalkınabilmeleri vo 
enflâsyon olmasa bile karşılaşmaları mukad
der olan dış tediye tıkanaklıkları ve güçlük
lerini yenebilmeleri, kalkınma gayretlerinde 
dış yardımların ehemmiyetini artırmaktadır. 
C. H. P. Grupu olarak biz, bu yardımları bir 
atıfet değil bizim de dâhil olduğumuz Batı ca
miasının üyeleri arasında mevcut karşılıklı 
dayanışma, iş birliği, savunma yüklerinin eşit 
olarak dağılması, bir ikelime, ile kader birliği 
anlayışının bir sonucu saymaktayız. (Bravo 
sesleri. Alkışlar) Bugün Batılı savunma sis-
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temi içerisinde en ağır yükü taşıyan memle
ketlerden biri durumunda olduğumuz bir vakı
adır. Bu durum, dış yardam mevzuunda bizi 
çok haklı bir mevkide bulundurmaktadır. Bu 
mülâhazalarla, Batı savunma sistemi içinde it
tifaklarına bağlı, israftan ve enflâsyondan 
uzak, plânlı ve istikrarlı kalkınma fikrini cid
diyetle benimsemiş bir Hükümetin, dost ve 
müttefiklerimizden gereken yardımı sağlaya
bileceğine inanmaktayız. Karma Hükümetin 
•bu mevzua gereken ehemmiyeti vermesini ve 
mümkün olan neticeyi süratle istihsal etmesini 
kendi başarısına yardımcı olması kadar, mem
leketin hızla kalkınması bakımından da üze
rinde dikkat ve ısrarla durulması lâzımgelen 
mesele saymaktayız. Karma Hükümet progra
mının temel hedef olarak gösterdiği siyasi hu
zurla hürriyet nizamı içinde hızla kalkınma ve 
bununla ilgili konular dışında, her mevzua ay
rı ayrı, temas ederek vaktinizi ve sabrınızı 
suiistimal etmek istemiyorum. Yalnız şu kada
rını belirtmeliyim ki, C. H. P. si Meclis Grupu 
olarak, bu konularda esas itibariyle Karma 
Hükümetin görüşlerine katılmaktayız. Kaldı-
ki program konusunda asıl ehemmiyetli ve 
umumi noktanın, icraat olduğuna da şüphe 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bilindiği gibi Karma Hükümetin bir kana

dını, C. H. P. si teşkil etmektedir bu münase
betle, Karma Hükümet karşısında C. H. P. si 
Meclis Grupunun vazife anlayışının ve mesuli
yet duygusunun huzurunda açıkça belirtmek 
isterim. 

C. H. P. si Meclis Grupu, yeni Anayasamızın 
da ışığı altında vazifesini ve mesuliyetini, sadece 
bir kanadını teşkil ettiği hükümetin desteklen. 
mesi mânasına almamaktadır. Aksine, Karma 
Hükümete katılmış olmasının, Meclis Grupu 
olarak, bu Hükümeti, devamlı şekilde uyarma ve 
murakabe hususunda, vo kendilerine daha büyük 
ve ağır sorumluluk yüklediği kanaatindedir Bu
günün nazik ve ağır şartları içinde Hükümetin 
(başarısını parti-mülâhazaları dışında ve üstün
de, memleketin yüksek menfaatlerini açısından 
gören C. H. P. si Meclis Grupu, Karma Hükü
meti, ilân ettiği politikasına ve taahhütlerine 
bağlı ve onları gerçekleştirmeye hulûs ile çalış
tığı müddetçe destekiiyecek, aksi halde güven 
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oyunu esirgemekte tereddüdetmiyecektir. Bu 
anlayış mahfuz kalmak şartiyle, Karma Hükü
mete, C-H. P. si Meclis Grupu: güven oyu ver
mek kararmdadır. (Alkışlar) 

Grupumuz adına siyasi tarihimizde ilk defa 
vücuda getirdiğimiz Karma Hükümetin memle
ket için hayırlı, başarılı ve ömürlü olmasını di
ler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Bravo ses-
leir ve şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem iarkadaşiarım; Par
ti Meclis grupları adına söz almış* arkadaşla
rımızın konuşmaları burada bitmiştir. Ayrıca, 
19 arkadaşımız söz almış bulunmaktadır. Ken
dilerine isimlerini yazdırma sırasaar göw* söz 
vereceğim. 

Fahir Giritlioğlu, buyurun. 
FAHlB GlRlTLlOĞLU (Edime) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler, ve* sayın hükümet men
supları; 

Hükümet Programı hakkında konuşmak 
üzere söz aldığım şu sırada, bir buçuk yıldan-
beri ye her türlü olağanüstü şartların hâkim 
Ijulundüğitt Türkiye'mizde, çetin şartlara rağ
men Sirayet ve feragatle hükümet etmek 
vazifesini yerine getirmiş bulunan eski Hü
kümet mensuplarına Büyük Millet Meclisi
nin bir ferdi sıfatiyle şükranlarımı arz etme
yi bir borç bilirim. 

Sayın İsmet İnönü'nüm bûr vesile olarak 
kullandığı çok veciz bir cümlesini bugünkü 
ahvâl kacşısmda aynen kullanmak istiyorum. 
(Tarihin bize hayranlıkla henüz muhafaza 
ettiği bir acaba üe ve her halde ibretle bak
tığı günler içerisindeyiz.) Ve filhakika; mem
leketin en güç durumda kaldığı bir anda ve 
artık çıkar yolun kalmadığı ittifakına varıl
dığı bir sırada: Anlaşmaları imkânsız s&yıla» 
siyasi partiler birleşerek bir Hükümet kur
muşlardır. Memleketin güç meselelerini kendi 
evlâlarının müşterek anlayışları ve »müşte
rek mesaileri ile haUedilebümek imkânına 
milletçe erişmenin bahtiyarlığını duyuyoruz. 

Çok müşkül şartlar içinde Hükümet kur
mak gibi çok çetin bir vazifeyi kabul eden 
sayın İsmet inönü'nün bu hareketi feragat 
ölçülerinin üstünü aşan çok müstesna bir va
tanperverlik hizmetidir. 

Sayın üyeler: 
Okunan Hükümet Programı ve bu Program 

üzerinde tam bir anlayışa varan Hükümet 
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erkânının durumları ve tutumları bize şunu 
telkin etmiştir ki: 

Eendi deyimleri ile Hükümet, plânlı ve 
millî huzur getirici bir Hükümettir. Ciddi 
bir Hükümettir, iyi niyetli, açık kalbli, güler 
yüzlü ve vatansever bir karakter taşımakta
dır. 

Programı iki kısım altında mütalâa et
mek kabildir. Birinci kısmı teşkil eden umu
mi prensipler kısmı, didden büyük bir itina 
ile hazırlanmıştır ve muhteva, bakımımdan 
realiteleri dile getirmştir. 

Umumi prensipler kısmı ile Program cemi
yetimize yepyeni 'karar, prensip ve taahüt-
leri getiriyor. 

Çok yapıcı ve nıüsbet karakter taşıyan 
Programın özellikle getirmiş olduğu prensip
lerin başlıcalarmı şöjylece hülâsa edebiliriz. 

1 — Yeni Hükümet, bütün mânasiyle ve 
mutlak surette Atatürklüdür. Omun ilkeleri
ne sadık kalacak hüviyettedir. 

2. Hükümet, partizanlığı ayıp ilân etmiş
tir. Devlet dairelerinin en küçük kapısından 
em büyük kapısına kadar, partizanlığın ko-
vulacağı, çok kesin bir dille ifade edikniştir. 

3. Plân fikrînin Hükümet tasarruflarında 
tatbik edileceği fikrini telkin etmiştir. 

4. israfın karşısında buluriduğu ilân edil
mektedir. Siyasi sulh ilân etmiştir. 

Buna mukabil Programın umumi prensip
lerinde eksik gördüğümüz bâzı hususların 
mevcudiyetini de belirtmek isteriz: 

Şöyle ki: 
1. Politikamızın ana hatlarını ve istikâmeti

ni çizen Hükümet Programı bunu hangi su
retle ve şekilde tahakkuk ettireceğini tatmin
kâr bir dille açıklıyama'mıştır. 

2. Cemiyetimize musallat olan bürokra
si hastalığından ne suretle kurtulacağımıza da
ir en ufak bir noktaya temas edilmemiştir. 

3. iktisadi alanda Devlet setörü ile hu
susi sektör arasındaki münasebet tâyin edil
memiştir. 

Programın ikinci kısmı, yani, bakanlıkların 
çalışmalarına 'ait kısmında bâzı eksiklikleri 
müşahade etmekteyiz. Sırası ile arz edelim: 

1. Rejim meseleleri hakkında: Tatbikat 
kanunlarının istikâmet ve esaslarını Program 
çizmemiştir. 
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* Zabıta kuvvetlerinin itibarının iadesini 

sağlamakla dâvanın bitmiyeceği aşikârdır. Bil
hassa Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nunun tatbikinden sarfı nazar edildiğine göre 
bu boşluğun ne suretle doldurulacağının açık
lanması gerekirdi. 

2. Masrafsız temin edilen adalet ve sü
ratle dağıtılan adalet; adalet müessesesinin 
Programda toprak reformuna işaret edildiği 
halde toprak mülkiyetini birinci plânda ilgi
lendiren tapulama ve kadastro faaliyetlerine 
temas edilmemesini Programda bir noksan ka
bul ediyoruz. Cemiyetin müzmin ve amansız 
hastalıklarından birisi olan tapu ihtilâflarını 

. süratle halletmek çaresini bulmasını yeni Hü
kümetimizden temenni ederiz. 

3. ^Enflâsyon tehlikesine düşmeden eko
nomimizi durgunluktan kurtaracak tedbirle
rin süratle alınacağını Programda açıklayan 
Hükümet, 4 Ağustos 1958 tarihli kararları al
maya vesile veren tavsiye ve telkinlerden ve 
o tarihte alman prensiplerden ne -derece inhi
raf edileceğini ve bu prensiplere ne kadar iti
bar edileceğini açıklamamıştır. 

4. Hususi sektörün plânlama işine nasıl 
alınacağı, hangi iktisadi siyasetin takip edile
ceği gösterilmemiştir. 

5. Mesken dâvası memleketimiz için bir 
hayat dâvası haline gelmiştir. Mesken dâvası
na en fazla önem verilmesini temenni ederiz. 

6. Programın millî eğitime temas eden 
noktalarını takdir ve şükranla karşılarız. Ancak 
sokaklarda dolaşan öğrenciler günün konusu 

jken üniversite öğretimine temas edilmeme
sini ciddi bir kusur sayarız. 

7. Millî Hâkimiyetin tamamlanması için 
mahallî seçimlerin bir an evvel yapılması zaru
ridir. Programda mahallî seçimlere temas edil
memesini büyük bir noksanlık sayarız. 

Ve nihayet Program hakkında belirteceği
miz en mühim nokta Programın tecrübe ile 
bağdaştırılmış olması keyfiyetidir. 

Sayın üyeler, yüksek huzurunuzda itimat 
bekliyen Hükümet demokrasinin kökleşmesi, 
millî huzurun temini ve millî kalkınmanın ta
hakkuk ettirilmesi «amacındadır. 

Bu gayeye Hükümetin ulaşabilmesi için de
vamlı karakter taşıyan reylere muhtaçtır. Siya
set alanımızda yeni bir zihniyetin ve geniş bir 
ihtiyacın unsuru olarak meydana gelen Kazana 
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Hükümet daha henüz teşekkülü ile beraber siyasî 
güçlükleri yenmiştir. Hayati güçlükferi yen
mesi çok değerli oylarınızla itimat gösterilmesi:;e 
bağlıdıı. 

Yüksek Meclisinize en derin hürmetlerimi arz 
ederken, Hükümetimize büyük bir ekseriyetle gü
ven oyu alıp memleket hizmetinde başarıya ulaş
masını dilerim Hürmetlerimle (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Oturumun yarın saat 10 a bıra
kılması hakkında bir takrir var. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet programının müzakeresi mevzuunda 

daha 18 arkadaşın konuşacağı anlaşılmıştır. 
Vakit gecikmiş olduğundan yarın saat 10 da 

toplanılmasını arz ve teklif eylerim. 
30 . 11 . 19*61 

Ordu • 
Ata Topaloğlu 

BAŞKAN — Takriri reylerinize arz ediyo-
rluim. («Ekseriyet yok» sesleri.) Efendim, Mecli
sin teamülüne göre, arkadaşlarımız koridorda 
bulunurlarsa, ekseriyet var demektir. 

Yarın saat 10 da toplanılmasını kabul buyu
ranlar lütfen işaret buyursunlar... Müzakereye 
devam edilmesini istiyenler... devam edilmesi ka
bul edilmiştir. 

Malik Yolaç, buyurun. 
MALİK YOLAÇ (İstanbul) — Sayın ar

kadaşlar, 
Hükümet programını dinlemiş bulunuyo

ruz. Yüksek Meclisinizin hiçbir partiye mensubol-
mıyan, bağımsız bir üyesi olarak, naçiz görüşümü 
ve düşüncelerimi hulûs ile arz etmek istiyo- -
mm. 

Şu anda tarihimizin, bir dönüm noktasın
da bulunduğumuz hususunda hiçbirimizin te
reddüdü yoktur kanaatindeyim. Bir İhtilâl ol
muştur. İhtilâller milletlerin hayatında tabi* 
atleri icabı bir gayrıtabiîliktir. Bizim İhtilâli
miz, demokratik yolda devam kararını vermiş 
ve bir seçimi kendisine ıgaye bilmiştir. İtiraf et
memiz lâzımdır ki, bu da bir gayrıtabiîliktir. 
Zira askerî darbeler, tarihin her devrinde ken
dilerine başka hedefler çizmiştir. Bu bizde de 
yollara sapmak istiyenler olmuşsa da bunlar 
milletin bünyesinde müsait bir ortam bulama
mışlardır. 15 Ekim idrak: olunmuştur. Ogün 
seçmen sandık başına gitmiş, oyunu tam bir 
serbesti içinde kullanmıştır. O oylardır ki şu 
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mensubu bulunmakla şeref duyduğumuz Tür
kiye Büyük Millet Meclisini 'kurmuş, millî ira
denin temsilcisi olarak, memleket kaderine ol 
koymuştur.--

İçimizden bir başkan çıkarmış bulunuyo
ruz. İçimizden güzide arkadaşlarımız İkinci 
Cumhuriyetin^ ilk iktidarını teşkil etmek üze- • 
re görev almışlardır. Nihayet içimizden bâzı 
parti grupları, demokratik rejimimizin muha
lefetini teşkil etmişlerdir. Şimdi, demokrasi 
imtihanını muvaffakiyetle veren seçmenleri
mizden sonra biz kullanacağımız oylarla bu 
sistemi ya yürüteceğiz veya bu sistemi malhkûm 
edeceğiz. Kanaatimce, karşıkarşıya bulundu
ğumuz durum budur. 

Sevgili arkadaşlarım. 
Siyasetin, bir «imkânlar sanatı»1 olarak ta

rifi pek eski, âdeta klâsik bir tariftir. Mevcud-
olmıyan imkânlar peşinde koşan, elindeki im
kânları iyi kullanamıyan pek çok siyaset ada
mı hüsrana uğramıştır. Biz, gayrıtabiîli'kten 
doğan bir durumu, sağduyumuz ve basireti
mizle, bir tabiî durum haline sokmaya muvaf
fak olur, sonra da onu devam ettirebilirsek. 
şu anda gözlerini bize dikmiş olan her parti
den ve çoğu partisiz vatandaşlarımızı tatmin 
etmiş oluruz. Gayrıtabiîli'kten doğan bir du
rumun ideal bir şekilde, aklın, mantığın ve 
hislerin bütün icaplarına uygun olmasına im
kân yoktur. Bugünkü fiilî durumun bâzıları
mızı rencide etmesi ve ekserimiz tarafından ya
dırganması bu yüzdendir. 

Yani ne istiyorduk arkadaşlar"? Bir köprü 
dinamitle atılsın, sonra tren hiçbir şey olma
mışçasına, ilk denemede raya girsin ve son 
sürat ilerlemeye koyulsun. Bunu beklemenin 
hayal okluğuna bütün kalbimle inandığımı be
lirtmek isterim. Zaten, eğer böyle olsaydı, bize 
hiçbir ödev düşmezdi ve her şey kendiliğinden 
halledilir, giderdi, Türk milleti, oyunu kullan
ma tarziyle bize, temsilcilerine .memleketi se
lâmete çıkarma yolunu kendi aramızda, hiçbir 
düşmanlık hissine kapılmaksızm, sadece sağ
duyumuzu kullanarak bulma mecburiyetini yük
lemiştir, Demokrasiye, Türk milletinin değil 
onun temsilcilerini'n lâyık olup olmadığını, 
içinde bulunduğumuz bu karışık durumdaki 
tutumumuz belli edecektir. Arkadaşlar, Türk 
milleti şu anda bizi en sıkı ve hayati imtihana 
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tâbi tutmaktadırlar. Meseleye yürüklerimizde 
bu inançla bir çözüm arama zorunda bulunu
yoruz. 

Şimdi sizi elimizi vicdanlınıza koymaya ve 
düşünmeye davet ediyorum. 'Seçmenlerimiz bi
zi buraya niçin gönderdiler? Seçmen istiyor ki 
bir huzur ve sükûn devresi açılsın demokratik 
prensiplerin hâkim olacağı bu devre içinde 
geçmişin siyasi tartışma ve 'çekişmelerinin ya
raları tamamiyle tedavi olunsun. Seçmen isti
yor ki huzurla birlikte maddi sıkıntı ve dar
lıklar sona ersin, bir plânlı ekonomik kalkınma 
başlasın vatandaşı can evinden vuran ve son 
zamanlarda tahammül edilmez (hal alan iktisa
di durgunluk sona ersin. Bu iç meselelerin ya
nında seçmen vakur, itibarlı, şerefli ve haysi
yetli bir dış politikanın ta'kibedilmesinin sağ
lanmasını bizden istiyor. Bunlar, Hükümet 
Programında bize yapılan vaatlerdir. 

Bizim oylarımızda, göz önünde tutmamız 
gereken husus gayedir. Eğer arzuladığımız 
gayelere bizi götürecek bir yol önümüzde açı
lıyorsa sadece 'hislerimiz, sadece kinlerimiz, sa
dece iptidai düşüncelerimiz dolayısiyle bu yo
lu, millete kapamak hakkına malik olduğumu
za inanmıyorum. (Alkışlar) Arkadaşlar, biz 
üzerimizde bir vekâletle bu çatının altına gel
dik. Eğer, o vekâletimizin gerektirdiği husus
ların tatbik sahası bulmasına biz mani olursak, 
bizi buraya gönderenler bizi ebediyen affet
mezler. (Alkışlar) Nazik konular 'üzerinde te
ferruata kaçacak sözler söylemek istemiyo
rum. Ama, bilmemiz lâzımdır ki, eğer biz bu
gün geçmişin yaralarını sarmaJk imkânını ka
çırırsak, o yaralar asla, başka hiç kimse tara
fından sarılamıyacağı gibi, yeni, çok dana de
rin, vahim, ıstıraplı yaraların (açılmasına hiç 
kimse, mâni olamıyacaktır." 

Programını dinlediğimiz Hükümete kusur 
bulmak istersek, sıkıntı mı çekeriz? Ne müna
sebet... Bin kusuru bin objektifte büyüterek 
bin kere göz önüne sermek kabildir, Gönül is
terdi ki, kabinenin içinde, para kazanmak zo
runda olduğu için para kazanmanın, Devlet 
Hazinesini daha rahat doldurmanın yolunu bi
len serbest meslek erbabı dalha 'fazla bulunsun. 
Gönül isterdi ki, Hükümet, Programında, daha 
esaslı bilgiler versin ve bilhassa iktisadi safha
da dertlerimizi halletmek için yeni kaynaklar 
bulma zorunda olduğunu belirtsin. Ve g-önlü-
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müz daha pek çok şeyler istiyebilirdi. Ama 
bunların hiç ehemmiyeti yoktur iarkadaşlar. 

Milletçe kaderimizin öyle bir noktasına 
gelmiş bulunuyoruz ki bunların hepsi artık 
teferruat nıeısalbesimdedir, önümüze bir talih 
çıkmış bulunuyor. Ya bundan faydalanacağız 
ve bunun için bütün hislerimizi bir kenara ite
rek^ 'aklın mantığın basiretin yoluna sapaca
ğız. Ya da bizi dönemecin ucunda bekliyen ve 
tarifinin dalhi tüyleri ürperttiği hâdiselerle 
burun buruna geleceğiz. O gaflete düşersek 
bugün bizi kurtarabilecek tek çareyi yeniden 
ele geçirmek ihtimalimiz olmıyaçaktır. Bu ger
çek ağızların en yetkilisi tarafından ifade 
olunmuştur. 

Sayın arkadaşlar, politika tecrübem yok. 
Yüksek Meclisinizin kürsüsünden ilk defa ko
nuşuyorum. Ve böylesine mümtaz bir heyete 
ilk defa olarak hitabediyorum. Söyliyeceğim 
şudur: Sadece seçmenin emrinde, hizmetinde 
'bir milletvekili olarak kabineye ve onun prog
ramına huzur ve 'gönül ralhatlığı içinde igüven 
oyu vereceğiz. Zira bütün kalbimle inanıyo
rum ki beni, sizi, hepimizi seçmen buraya bu
nun için göndermiştir. Hürmetlerimle. '(Alkış
lar) 

BAŞKAN — Turan Şahin. (Yok sesleri), 
Ahmet Gürkan (Yok sesleri), Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; ikinci Cumhuriyetin ilk 
Karma Hükümetinin programı üzerinde birkaç 
ufak söz söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; huzurunuza sunulmuş 
olan bu programın önde gelen en açık niteliği, 
Cumhuriyet tarihinde bir Koalisyon Hükümeti 
olarak getirilmekte olan ilk hükümet programı 
olmasıdır. Büyük milletimizin el birliği ve gö
nül birliği ile ne güzel eserler vereceğinin açık 
bir delili olarak kabul ediyoruz. Bu program 
dikkatle incelendiği zaman iki esas temel üzerine 
oturmuş olduğu müşahede olunur. Bunlardan 
bir tanesi felsefî bir temel, prensipler kısmı; 
ikincisi de milletimizin günlük işlerini içine 
alan bir kısımdır. Birinci kısmı ile Cumhuriyet 
tarihinin Hükümet programları içinde müstesna 
bir mevki almak vasfmdadır. Burada prensip
ler olarak «Cumhuriyet Hükümeti bütün üye
leriyle Atatürk ıslahatının ilkeleri üzerinde ka 
rarljdır» denmek suretiyle 2 nci Cumhuriyet 
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Anayasasının, Atatürk devrimlerini benimsiyen 
Türk milletinin, hiçbir kesinti vermeksizin, 
o ilkeler, o prensipler, o devrimler üzerin
de durmadan' geleceğe doğru yürüdüğünü anla
maktayım, yine felsefî olarak «Anayasaya mut
laka hâkimiyeti sağlamamız her hususta hedefi
mizdir» denmektedir. Hükümet programları, 
esas itibariyle milletlerin günlük ihtiyaçlarını 
gidermeye çalışan programlardır. Bu program
lar, aynı zamanda. Türk milletinin, Anayasa 
hâkimiyetinin, hukuk devleti fikrinin, Karma 
Hükümet tarafından tam olarak benimsendiği
ni ve büyük bir açık kalblilikle bu ilkelerin, bu 
prensiplerin muhafaza ve müdafaa edileceğim 
göstermektedir. 

Bundan sonra bu program - bir prensip, bir 
felsefe olarak - «vatandaşlar arasındaki iç hu
zurun» su, yol, okul, grev hakkı gibi ihtiyaçla
rın üstünde >bir mesele olduğunu ortaya koy
maktadır. 

Türk ülkesinde, güzel vatanımızda kardeşlik 
bağları teessüs etmedikçe, ne yol, ne su, ne fab
rikanın, ne şunun ne bunun ehemmiyeti olmadı
ğı kesin bir şekilde ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Gene burada bir felsefî ilke olarak Hükümet 
programının hedefi, «hürriyet içinde hızla kal
kınmadır». Türkiye'de yapılacak her işin, Hü
kümet tarafından yapılacak her icraatın, hürri
yet ışığı altında yapılacağı vaadini Karma Hü
kümetten almış bulunuyoruz. Bu bakımdan hü
kümet programının bu felsefî kısmı övünülecek 
bir niteliktedir. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer kısma gelin
ce; bâzı•; arkadaşlarımızın görüşlerinin zıddına 
olarak bu program bütün memleket meselelerine 
ana hatları itibariyle teker teker temas etmiştir. 
Ve üstelik kullanılan cümleler ve ibareler bun
ların esas istikametlerini ve geniş sınırlarını 
göstermiş ve fakat muhtevasının derinliğine in
memek suretiyle Büyük Meclisin murakabesini 
ve bu işlere millet iradesine uygun şekli vermek 
imkânını sağlamıştır. Bendeniz huzurunuzda 
yaptığım görevi, yalnızca Hükümet programı
nın nasıl tatbik edileceğinin, bizim tarafımızdan 
nasıl anlaşılmakta olduğunun bir ışık olarak si
ze sunulması şeklinde anlıyorum. Yarın, bu ko
nuşmaları Hükümet önüne koyacak, tutanakları 
okuyacak; birbirlerine zıt fikirler düşünmüş ol
sak bile, onların içinde Türk milletine yararlı 
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noktaları tesbit edecektir. Konuşmaları bu mâ
nada anlamanızı istirham ediyorum. 

Sayın arkadaşlar; milletimizin en büyük -me
selelerinden birisi de millî eğitim davamızdır.. 
Millî Eğitim dâvamıza programda fazlaca yer 
verilmiştir. Yalnız son zamanlarda her gün 
gözlerimizin önünde cereyan eden, (Biz serseri 
olmak istemiyoruz, biz okumak istiyoruz) diye 
haykıran gençlerin okuma isteklerine çare bul
mak yolunda hiç olmazsa bir cümlenin bu Hü
kümet Programında yer almış olmasını canü 
gönülden arzu ederdik. Ve kanaatimizce bu me
selenin hiçbir, malî külfete girmeden rasyonel 
bir tutumla halledilmesi de mümkündür ve 
Karma Hkkümetimizden bunu istemek en tabiî 
hakkımızdır. 

Yine bir milli eğitim meselesi olarak, yedek 
subay öğretmen arkadaşlarımızın durumu 
var. Bunlar bugünün ve yarının kültür ordu
sunu hazırlıyan insanlardır. Yurdun dört bir 
tarafına dağılmışlar, vatan hizmetini iki yön
den ifa etmekteler. Bunların da dertleri var. 
Dün, Sayın Senato Üyesi özgüneş, yedek su
bay olan arkadaşlarımızın bu şekilde 10 yıl 
daha memlekete hizmet etmeleri lâzımgeldi-
ğini söylediler. Çok doğrudur, üzerinde durul
ması lâzımdır. Yalnız, yedek subay öğretmen
lerin kendi dertleri de vardır. Onlar askerî 
bir giyim istiyorlar. Türk milleti asker bir mil
lettir, yedek subay • öğretmenin giyeceği şerefli 
üniformanın büyük mânevi değeri vardır. Bu
nun İçin, onlar, bu elbise meselesini bir şeref 
meselesi yapmaktadırlar ve bunda haklıdırlar. 

Yine, yedek subay öğretmenlerin maaş me
seleleri vardır. Kimisi kasaba içinde, kimisi 
derin mahrumiyet bölgelerinde hizmet görmekte
dirler. Ya, talim alaylarındaki durumları? 

Yine kendilerinin asker mi, yoksa sivil 
mi oldukları meseleleri vardır. Birçok ahvalde 
askerdirler, birçok ahvalde sivildirler. Asker
lik ve sivillik yekdiğerine barışmıştır. Bu onla
rın büyük derdidir. Biz bunlardan tam ran
dıman almak istiyorsak Hükümet olarak bu 
dertleri üzerine eğilmek zorundayız. 

Hükümet Programında maarifin takviye 
edileceği ve fikir ordusuna ihtiyacolduğu be
lirtilmektedir. Bu arada öğrenim görevinden 
ayrılmış üniversite mensuplarını hatırlamamak 
mümkün değildir. Hükümetin bu mesele üze-
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rine eğilmesi memleketin zorunlu bir mesele
sidir. «. 

Yine Türk gençliğine bağışlanmış hakkı olan 
bir 351 sayılı Kanun var. Yüksek tahsil genç
leri için yurt ve kredi fonu. Bu kanun halen 
işlemez bir durumdadır. Bunun da işletilmesini, 
üzerinde durulmasını büyük bir zaruret telâkki 
ediyoruz. Bugünün gençleri yarının büyükleri 
ve Atatürkleridir. 

Muhterem arkadaşlarım; 2 nci bir mesele ola
rak, mesken meselesi üzerinde durmak isterim. 

Sayın Karma Hükümet, mesken meselesi üze
rinde durmuştur. Evet, Program şu anda bü
yük bir yara olarak kanamakta olan gece
kondu hakkındaki kısmı bilhassa, şudur : «Ge
cekondu meselesi üzerine eğileceğiz^» Evet, 
gecekondu meselesi üzerine eğileceğiz, bunu bi
liyoruz. Fakat gecekondu meselesinin derin bir 
tarafı vardır, kökleri vardır, önümüzde bir, 
köyden şehirlere hicret meselesi vardır. Bunun 
altında, bir, bölge plânlama meselesi vardır. 
Bunun altında bir mesken kredisi ve bunun 
kimlere verileceği meselesi vardır. Bunun altın
da inşaat meselesi vardır, ve nihayet bunun al
tında, hepsinden önemli olarak, arazi değer
lerinin çok yüksek olması dolayısiyle bu dâ
vanın dumura uğramış olması meselesi vardır. 
Burada, meselâ, bir arsa spekülâsyonunun ön
leneceği hakkında bir kanunun getirileceğinden 
bahsedilmesi her türlü geniş bir ferahlık yara
tırdı ve önümüzdeki günlerde bunu işitmek 
isteriz. Aynı zamanda Hazine elinde iken be
lediyelere devredilmiş olan ve vatandaşa da-
ğıtılmamasmda hiçbir engel görülmiyen arazile
rin dağıtılması meselesinin de kısa zamanda 
hiçbir malî külfeti olmıyan bir mesele olması 
dolayısiyle yapıldığını görmek isteriz. 

Gecekondu meselesine eğileceğiz; arkadaşlar; 
gecekondu meselesi üzerine eğildiğimiz zaman 
şunu görüyoruz : Her gecekondunun içinde her 
an «benim evim ne zaman yıkılacak?» diye 
tirtir titriyen vatandaşlar vardır. Acaba Hü
kümet esaslı, ciddî etütlere dayanan kanunları 
hiç olmazsa altı ay veya bir seneden evvel ge
tiremez. Sözlerimiz zapta geçiyor. Bu çilekeş 
vatandaşları huzura kavuşturalım arkadaşlar. 
Bir muvakkat kanunla esas kanun çıkıncaya 
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kadar hiçbir gecekondunun yıkılmıyacağı hük
münü getirelim .böyle bir kanun. Şimdiye ka
dar hükümetlerin başında bulunanlar daima, «si
zin binalarınıza el dokundurmıyacağız, kazma 
vurdurmıyacagız » diye söz vermişlerdir. Bir de
fa söz verenlerin sözlerinde durmaları noktasına 
önem verelim. 

Bdr mülkiyet meselesi, bir mülkiyet anlayışı 
vardır, fakat getirilmek istenen şey, mülkiyetin 
ne lehinde, ne aleyhindedir, statükonun, belli 
bir müddet esaslı bir kanun çıkıncaya kadar, 
muhafazasından ibaret bir kaman olmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, son bir mesele olarak - bu
nu bir mesele olarak telâkki etmeye imkân yok, 
zira Hükümetin böyle bîr beyanı yok - dedikodu-
ve şayia olarak kulaklarımıza gelen bir şey 
var. Memur maaşlarına % 35 olarak yapılan ve 
geçen yıl '% 20 si tahakkuk ettirilmiş olup, 1962 
Mart ayında da 1% 15 i tahakkuk ettirilecek olan 
zammın bu kısmının kaldırılacağı hakkında bir 
şayia vardır. 

Değerli arkadaşlarım; biz Meclis olarak bir 
kanunu getirebiliriz. Madem ki, mevcut bir ka
nun vardır, bu ancak Meclisiniz tarafından ka
rar verildiği takdirde kalkar; bunu biliyoruz, 
bundan dolayı mutmainiz. Ama şunu da ifado 
edeyim ki; Karma Hükümet bize tarihimizin 
en çetin bir devrinde malî, idari büyük reform
lar yapmayı vadediyor. Bunları kiminle yapa
caktır? Türk Devletinin betonu içinde çelik gibi 
duran Türk memurlariyle! ' Bu ıslahatı tahak
kuk ettirmek için bu memlekete hizmet eden in
sanlara o bile azdır, ama ne yapalım ki; Türk 
Milletinin ekonomik vaziyeti bunu sınırlamakta
dır. Bilhassa bu noktayı tebarüz ettirmekte zaru
ret gördüm. Türk memuru bu programı gerçek
leştirecek beşerî unsurdur. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Başba
kan hatiplere cevap vermek istiyorlar. İçtüzük 
hükmüne göre, Hükümet söz istediğinde takdim 
edilmek durumu vardır. Ancak, Başbakanın, ce
vaplarını milletvekili arkadaşlarımızın toplu bir 
halde dinlemeleri faydalı olacağı için, arkadaş
larımızın toplanmalarına imkân vermek üzere, 
oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanına saati : 18,45 



I K I N O î OTURUM 
Açılış saati : 18,55 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, otu
rum açılmıştır. 

Ekseriyet olup olmadığında tereddüdedi-
yoruz. Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 
Ekseriyet vardır. Söz Başbakanın. 
(Başbakan îsmet İnönü alkışlar arasında 

kürsüye gelıdl) 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlarım; Hükümet programı üze
rinde siyasi partilerimizin ve hatiplerin müta
lâa ve tenkidlerini dikkatle dinledim. Umumi 
olarak, siyasi partilerimiz Hükümet programı
na karşı nazik davranmışlar, teşvik etmişlerdir. 
Mütalâalarını istifadeli kılmak için esaslı bir 
çalışma yaptıklarını göstermişlerdir. Kendile
rine teşekkür etmekle sözo başlamayı vazife bili
yorum. (Alkışlar) 

Muhalefet partileriyle, iktidarda bulunan 
partiler bâzı mütalâalarında tabiî olarak birbi
rinden farklıdırlar. Murakabede bulunan arka
daşlarımız müşterek tenkid noktaları bulmuşlar
dır. Fakat her şeyden evvel Hükümet progra
mında esas olan fikirleri tekrar belirtmek ve bu 
fikirler üzerinde muhalefet partilerinin ehem
miyet vererek durdukları noktaları izah etmek 
isterim : 

Umumi olarak bir millî huzur tesis etmek 
fikrinin Hükümet programında esaslı bir nokta 
olduğu dikkati celbetmiştir. Buna memnun ol
dum. Programımızın birçok maksadı arasında 
en ehemmiyetli konusu baştan bahsettiğimiz 
millî huzur bahsidir. Büyük hâdiselerden son
ra vatandaşlar arasında iyi münasebeti temin 
etmek için ciddî olarak çare aramaktayız. Bu 
konuda muhalefet partileri teşvik edici bir va
ziyet almışlardır. 

Haber vereyim ki, millî huzur, vatandia,glar-
arası huzur ve iyi münasebet meselesi, her şey

den evvel Millet Meclisinde ve Senatoda siyasi 
partilerimiz arasındaki münasebetlerin şeklin
den gıda alacaktır. Bizim münasebetlerimiz ne 
kadar yüksek seviyede, ne kadar medenî ölçüde 
ve yapıcı şekilde olursa, bunun memlekette ini
kası o kadar müspet ve verimli olacaktır. Mem
lekette bu suretle kuvvetlenecek olan unsur, Hü
kümet otoritesinden çok daha yüksek ve önemli 
olan başka bir unsurdur : Memlekette iç huzur 
ve istikrar unsuru olması, millet olarak bünye
mizde salim karakter bulunduğunun ifadesi ola
caktır. 

Hatırdan çıkarmamalıyız ki, son zamanlarda 
geçirdiğimiz buhranlardan en mühimini rejim 
buhranı olmuştur. İhtilâlden beri rejim buhra
nı şu şekle girmiştir : Nispî temsil usulünün de 
verdiği alışılmamış seçim sonuçları arasında, 
vatandaşa şu fikir gelmiştir : «Acaba biz bu nis
pî temsil usulünden ve demokratik rejimden 
yapıcı, kuvvetli, devamlı bir Hükümet sistemi 
kuramıyacak mıyız?» İşte biz bu imtihanı veri
yoruz. 

Siyasi partilerin itibarı kurtuluyor, siyasi 
partileri idare edenler vatandaş gözünde itibar 
kazanıyorlar. Bu suretle demokratik rejimin 
sağlam zeminde sağlam istikbali vardır ve bu ida 
memleketimizi selâmete, saadete götürebilir. Bu 
kanaat, son zamanlarda geçirdiğimiz buhrandan 
sonra, bugün ufukta görülen hayırlı bir işaret 
olarak siyasi hayatımıza- girmektedir. Karma 
Hükümet bünyesi üzerinde muhalefet partileri 
de durmuşlardır. Karma Hükümet kolay ol
mamıştır; Aramalardan ve çalışmalardan son
ra, hâdiselerin ve ihtiyaçların şevkiyle, seçim
de en çok rey almış olan iki parti bir Karmla Hü
kümet kurabilmişlerdir. Muhalefet partileri 
biu neticeyi iyi karşılamış olduklarını söylü
yorlar. Bunu memnuniyetle kaydederiz. Yal
nız Hükümet kanadını teşkil eden iki parti
nin programları arasında farklar olmasından, 
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bu iki partinin devamlı olarak çalışıp çalışa-
mıyacağma dair tereddütler gösterilmiştir. 
Kanaatle cevap vereyim ki, programlarımız 
arasında olan bu farkların bizim verimli çalış
mamız üzerinde menfi bir tesiri olmıyaoaktır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Hükümet Programını 
teşkil eden partilerin programları arasındaki 
fark zannedildiği kadar cok değildir. Hâttâ 
bizde liberal bir sistem takip eden, yahut devlet
çi bir sistem takip eden partilerim bile tatbi
katı vakit vakit hangisinin liberal hangisinin 
devletçi olduğu fark edilmeyecek kadar birbi
rine tedahül etmektedir. 

Memlekette huzuru tesis etmek için bizim 
çok ehemmiyet vererk üzerinde durduğumuz, 
tarafsız idare tesis etmek ve vatandaşları ka
nun önünde eşit muamele ile tatmin etmek ka
rarı iyi karşılanmıştır. Bumun güçlüğü tak
dir edilmekte, bunun tatbikatının ehemmi
yetle takip edileceği söylenmektedir. 

Güçlüğün takdir edilmesi bize yalnız mem
nuniyet verir. Tecrübeler göstermiştir ki, ha
kikaten bu, zamana muhtaç olan bir mevzu
dur. Fakat Hükümet kanadını teşkil eden par
tiler bu konuda kati kararlıdırlar. Burada 
kendi aralarında hâsıl olan görüş birliğini 
vatanın her köşesine nakledeceklerdir. Ve bü
tün (bu çalışmalardan muhalefette bulunan par
tiler ve mensupları her türlü emniyeti bula
caklardır. Biz memlekette muhalefet partile
rinin, idare makamlarından iktidar partisine 
mensup olan vatandaşlardan her hangi bir su
rette güçlük gördükleri şikâyetlerini işitir
sek bunları ehemmiyetle dikkat nazarına ala
cağız. Yalnız, Programımızda da belirtiğimiz 
gibi, bu konu ister istemez bir siyasi istismar 
vesilesi olabilir. Arkadaşlarımız buna dikkat 
edeceklerini söylediler. Sdjyin Alican bu hu
susta bilhassa sarahatle tefsirde bulundu. Kar
şılıklı böyle bir iş birliği halinde bu hastalığı 
memlekette tedavi edebilecek miyiz? Edebi
leceğimizi ümit ediyoruz. Muhalefet partile
rinde, tabiî olarak bütün bu tatbikat için bek-
leyici bir eda vardır. Esas itibariyle- memnuni
yetlerini söylerken, tatbikatlarını da kuracak
larını, takip edeceklerini soyuyorlar. Ben bu 
ihtirazi kayıtları tabiî olarak karşılıyorum. 

Biz huzur meselesinden bahsederken, polis 
ve jandarmanın itibarını, kuvvetini iade et
mek lüzumuna Programda işaret etmiştik. 
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Bunun mahiyeti takdir edilmiştir. C. K. M. P. 
bu itibarı temin etmek için geçmiş hâdiselerde 
olduğu gibi polisin ve jandarmanın bu itibarı 
temin edecek surette hareket etmesinin temin 
edilmsine işaret etmişlerdir. Biz, yalnız polis 
ve zabıta kuvvetlerine kalmış olan asayişin 
ve vatandaş emniyetinin muhafazası için po
lis ve jandarmanın başlıbaşına bir vasıta ve 
bir yardımcı olduğunu belirtmek için bunu 
söyledik. Bir an evvel kıymetini ve mânevi 
itibarını vatandaşın gözünde kazanmasına bi
rinci derecede ehemmiyet veriyoruz. 

Tabiatiyle temas ettikleri bütün tedbirleri 
alacağız. Yalnız ricamız şudur: Polisi umumi 
(huzur ve 'asayiş için vatandaşın yardımcısı kı
lan bir müesseseyi, biz siyasi partiler olarak 
vatandaşlarımıza telkin etmeye çalışalım. Po
lis geçmiş hâdiselerden yalnız başına mesul 
olan bir unsur değildir. Daha ziyade umumi 
hâdiselerin tesiri altında onlar da muhtelif 
müşküllere gark olmuş bir vaziyettedir. Onla
rı itibarlandırmak ve kıymetlendirmek için 
'her şeyden önce vatandaşların onları iyi gözle. 
görmelerini temin etmek lâzımdır. Bu suretle* 
onların vazifelerini de kolaylaştırmış ve onla
rı, ıher şeyden mühim olan memleketin asayişi
ni temin etmek yeterliğine kavuşturmuş olu
ruz. 

Kalkınma bansinde arkadaşlar hem kıymet
li tavsiyelerde bulunmuşlar, hem de geniş öl
çüde tenkidetmişlerdir. Hürriyet nizamı için
de kalkınmamız, hızla kalkınmamız lâzımdır. 
Ancak Garp mânasında anladığımız demokra
tik nizam bütün icaplarıyla kullanıldığı halde 
kalkınma mümkündür ve plânlı kalkınma tat
bik edilebilir. Daha çok tafsilât istiyorlar, da
ha geniş bilgi almak istiyorlardı. Biz bugün 
daha çok umumi hatları ile bir prensip vaze
dip bunun tatbik imkânını söyliyehiliriz. Gö
zünüzden kaçmamıştır ki, Hükümet teşkiline 
çalışılırken, Hükümet daöıa henüz güven oyu
nu almamışken, bugün 30 Kasımda Meclise 
bütçeyi vermek zorundadır. Birçok hâdisele
rin birbirini takibedip sıkıştırdığı bir devrede 
bizim tarafımızdan hazırlanmamış plânların 
teferruatı üzerinde daha geniş bilgi vermek 
mümkün olamazdı. Fakat lâzım olan mikyasta 
lâzım olan hususlarda fikirlerimizin esasını 
anlatacak (hatları ifade ettiğimizi zannediyo
rum. 
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Hangi konular kalkınmada nasıl bir sıraya 

konacak ve nasıl tedbirler sağlanacak? Bu, me
rak mevzuu olmuştur. Biz bunu, son senelerin 
büyük bir mesele olarak meydana çıkardığı 
bir sıraya koyduğumuzu zannediyoruz. Ziraati 
ön plâna aldık. Ziraati ön plâna, çünkü son 
zamanlarda bu yüzden gördüğümüz sıkıntı ve 
eksiklikler hakikaten endişe verecek bir hal 
almıştır. Hepinizin bildiğiniz bu eksiklikleri 
ve ihtiyaçları söyliyerek üzüntünüzü artırmak 
istemem. Ziraat son senelerde ilk önce geniş 
mikyasta ele alınması gereken bir kalkınma 
mevzuu olarak belirmiştir. Ziraatte öteden beri 
bilinen eksik: Toprak eksiğidir. Güya müstah-
sıla kâfi miktarda toprak verilirse ve pek çok 
topraklarımız boş bulunduğu için bunlar işlet
meye açılırsa ziraat meselesi halledilecek zannı 
uzun müddetten beri bu memlekette cari ol
muştur. Şimdi eğer varsa ekilmemiş toprak
lar tevzi edilecektir. Bu balkımdan toprak me
selesi ehemmiyeti ikinci dereceye düşmüştür. 
Çiirfkü, bunların hemen hemen hududuna var
mış durumdayız. Ziraatte kalkınmanın başlıca 
şartı, geniş ölçüde toprak tevzii değildir. Na
sıl olacak bu? Cevabını veriyoruz. Ziraatte ve
rimli netice almak için zirai istihsale randıma
nı artırmanın çaresini bulmak lâzımdır. Ziraa-
timizin derdi işte budur. 

Arkadaşlarımızın söyledikleri gibi biz bun
ların çaresini yalnız hububat ziraatinde ara
mıyoruz. Gerçi dekardan, topraktan bahsedi
yoruz ama, bunları yalnız misal olarak zikre
diyoruz. \ 

Umumi olarak ziraat mahsullerindeki istih
salimiz eksiktir, azdır. İlerlemiş memleketlerin 
ister topraiktan deyiniz, ister ağaçtan deyiniz, 
aldığı mahsuller bize nazaran iki üç misli faz
ladır. Bunu temin etmek kolay bir mesele, de
ğildir arkadaşlar. Bizim dört, beş cümle içinde 
söylediğimizin her birisi bir silsile tedbiri iste
mektedir. Bilgi ister diyoruz, araç ister diyo
ruz, toprağın beslenmesi ister diyoruz. Topra
ğın beslenmeden uzun müddet verimini devam 
ettirmesi imkânsızdır. Toprağı gübrelendirmek 
meselesi hem ithalât hem de sanayi meselesi
dir. Ziraatten sonra sulama meselesi vardır. Bu
nun üzerinde durdular. Birinci derecede ehem
miyet vereceğimiz sulama için elimizde plân
ları hazır olan konular vardır. Ama hazır ol-
mıyanlar da vardır. Hazır olan hemen tatbika 
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konulabilecek olan plânları gerçekleştirmek 
dahi bugün bir büyük meseledir. 

Hulâsa ziraat için, ziraatte kalkınma yap-
maJk için çok esaslı şeyler söylediğimizi zan
nediyoruz. ön plâna alacağız, istihsali artır
mayı esas tutacağız. Bu, «geniş toprak işlen
memiş duruyor»1 nazariyesinin cevabıdır ve bu
nun vasıtaları da 4 - 5 maddeden ibarettir ki, 
bunları tahakkuk ettirmek için milyarlar sarf 
etmek ve çok zaman ıgeçirmek lâzımdır. 

Şimdi sanayi kısmında söylediklerimiz yine 
maksuda kifayet edecek, esaslı işaret olacak ehem
miyettedir. En başta biz mevcut tesisleri tam ka
pasite ile işletemiyoruz dedik. En başta, biz yarım 
kalmış tesislerin tamamlanması ihtiyacından bah
sediyoruz. Sadece bunları yapmak bile az bir za
manda bizim için bir ferahlık vesilesi olacaktır. 

istihsal meselesi, ithalât ve ihracat muvaze-
nemizdaki şikâyetlerin temelidir. 

Dün Senatoda bir hatip, pek isabetli olarak, 
«Türkiye'de bugün mevcudolan ehemmiyetli 
mesele istihsal seferberliğine girmektir» dedi. 
Çok doğru bir söz. Ama bu bir kelimeyi, bu bir 
cümleyi söylerken de onun tatbikındeki girift 
birçok tedbirler ayrı bir âlem tutmaktadır. 

Arkadaşlarımız haklı olarak, «Bütün bu ya
tırımların kaynakları için ne düşünüyorsunuz, 
kaynaklar hakkında bir şey söylemiyorsunuz» 
diye bizi tenkid ettiler. Çok temenni ederdik 
ki, bun|arın kaynakları dış yardımlardan şu 
kadar niilyon falan yerde emrinizde hazır dur-
maktadı^, içerde hazinelerimiz de dolu, fayda-
lanılmaıjııştır, şu kadar servet hazırdır diyebi
lelim. (^lkışlar) Ama vaziyet bu değildir. Bu
günkü vaziyette güçlüklerden imkânlar çıkar
mak mecburiyetiyle karşınızda bulunan bir Hü
kümet vardır. Hatırınıza gelen ve arzu ettiği
niz kaynakların hepsinden istifade etmiye çalı
şacağız. Sizin burada şikâyetiniz ve bizi ten
kid ederken yardım için Türkiye'ye kâfi dere
cede alâka gösterilmediğinden şikâyetlerinizin 
millî hissiyatın bir tezahürü olarak bizim mü-
racaatleorimizi, aramalarımıza faydalı bir tesir 
yapacağını ümideder ve bunu temenni ederim. 
Bu hususta muhalefet partileri Devlet sektörü ile 
hususi slektörün hudutlarını ve vazifelerini ayır
mak için dikkat göstermişlerdir. Bu öteden beri 
kolayca münakaşa edilebilen bir konudur. Esas 
itibariyle bizim, Devlet elinde bulunan müesse-
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selerimiz vardır. Bunun yanında özel sektör 
serbest bırakılmıştır. Ne denirse densin, bizde 
Devlet işletmeciliğinde, özel sektörün geniş çapta 
çalışmasına mâni olunmıyacak, ona müşkülât 
«nkarmıyacak bir usul tutulmuştur. O kadar tu-
tumuştur ki, yan yana çalışan iki endüstriden 
Devlet sektörü işlerken ziyan eder, onun yanında 
hususi sektörde bulunan bir teşebbüs aynı ma
hiyettedir. Meselâ iki dokuma fabrikasından 
biri, o gelişir bu istifade eder, birbirine mâni ol
mazlar. Devlet sektöründe bulunana büyük ser
mayeler yatırılmıştır, bunların gelişme tarzını 
henüz temin edememişiz. Sebebi basit, arkadaş
lar : Devlet elinde bulununca, muhtelif za
manlarda hükümetler çok karşımışlardır, ama 
her şeyine karşımışlardır. Ne vakit bir yardım 
almak icabederse onlara müracaat etmişler
dir. Kazançlarını kendi gelişmelerinde kullana
mazlar. Dahası var; Devlet kapısına sattıkları, 
verdikleri kömür olsun kumaş olsun, ne olursa 
olsun, bunlar alacaklarını da alamazlar. Han
gisinin alacak hesabına bakarsanız bakınız Dev
let Demiryollarından diğer bâzı iktisadi teşeb
büslerin alacağı yüz milyonlarca lira tutmakta
dır. Bunlara; hesabı kaybolmuş Devlet bütçesi 
ve Devlet masrafları için bedava bir varidat gibi 
öteden beri kullanlımışt.r Hangi hükümetler 
başa geçmek istediyse muazzam mesele karşı- v 

sında bulunmaktadır. Bunlar önümüzdeki za
manlarda da bizim için en güç meselelerden ola
caktır. Bunları salim bir işleyişe götürebilmek 
için Meclisten ve bütün arkadaşalrdan irşat ve 
yardım bekleriz. 

Bunu şunun için söylüyorum, nasıl bir 
seyir takibedileceğini, nasıl ehemmiyet verilece
ğini kâfi derecede söylemiş olduğumu zannedi
yorum. 

Umumiyetle çok tafsilât vermeden, az tafsi
lâtla konuşmamızdan şikâyet etmişlerdir. 

İsmail Rüştü Aksal'ın söylediği gibi, beM 
bir bakıma bu, programın meziyeti sayılabilir. 
Meselâ mütemadiyen millî eğitim, millî eğitim 
diyoruz. Biz bunu anlatırken, bu cümleyi canı
mız yanarak söylüyoruz. Millî eğitimin en bü
yük meselesi, her sahada ehliyetli ve yeter sayıda 
öğretmenin bulunmamasıdır demişizdir. Bir has
talık doğru teşhisle ifade edildikten sonra Ba
kanlığı tedbir istikametine sevk etmiş ve bunu 
sizlere karşı taahhüdetmiş oluyoruz. İlköğretim- | 
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de hoca eksik, ortaöğretimde hoca eksik, yük
sek öğretimde hoca eksikse, nereden ve nası^ ye
tiştirilecek, hangi külfetlere katlanılarak ye
tiştirilecek, bu umumi olarak bellidir. Müstesna 
bir vaziyet almak icabederse onu zikredebiliriz. 
Hastalıkları olduğu gibi söylemek, umumi ola
rak malûm olan vasıtaların teminini öne sürmek 
bunları taahhüdetmek demektir. 

Sonra; yüksek maliyetten \e kalite bahsinden 
şikâyet olunmuştur. Biz de programımızda aynı 
esasları müdafaa ettik. 

Bilhassa hususi görüşmelerimde de söylemi
şimdir, burada temas ettiler, Ekrem Alican Bey 
enflâsyona gitmeden biraz daha geniş para teda
vülü yapılabileceği kanaatindedirler. Bu mü
nasebetle de burada tekrar söylüyorlar, bu tılısımı 
bulabilirlerse Maliye Bakanı çok memnun ola
caktır. Yalnız bir şey söyliyeyim ki; bu parayı 
temin için malî kısımdan enternasyonal sahada 
takarrür etmiş olan tedbirlere riayet etmek ve 
dikkat etmek kararındayız ve takibedeceğiz. Ça
lışma imkânı vardır, diyen arkadaşların istikrar 
tedbirlerini muhafaza etmek #kaydı içinde daha 
darlıktan kurtulan bir usul bulmak mümkün
dür fikrini ileri sürdüklerini tahmin ediyorum. 

Millî huzur bahsinde bütün partiler geçmiş 
hâdiselerin bıraktığı yaraları tedavi etmek için 
Hükümetin gösterdiği dikkate iştirak eamişler-
dir. Bu husustaki fikirler hemen hemen aynı 
gibidir. Biz programımızda söylediğimizi, im
kânlar içinde tahakkuk ettirmek ve memlekette 
milî huzuru tesis etmekle bütün yaraların te
davi olunacağı neticesine varabileceğimizi ümide-
diyoruz. Bundan eminiz, bu neticeye varacağız. 
(Alkışlar) 

Arkadaşlarımız, mahallî seçimeler için arzu 
izhar etmişlerdir. Bunun kanuni hazırlıkları biti
rilerek, yakında meclislere takdim olunacaktır. 
Bu arfcuyu yerine getireceğim. 

Biz programımızda, hemen ıslah edilmesi lâ-
zımgelen daha birtakım konular vardır ki, 
onlardan ayrı ayrı bahsetmedik, hazırlık ha
lindedirler. üzerinde çalışmak lâzımdır, ve 
büyük meclislerde tam ölçüsünü bulmak için 
münakaşalar cereyan edecektir; bunlardan bah
setmedik. 

Hukuki sahalar ve adalet sahaları mev
zuunda muhtelif kanunlar için gösterilen ar
zulara, eğer müzakere devam edecekse, arkadaş
larımız cevap vereceklerdir. 
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Bütün partiler iki noktada mutabakat gös

termişlerdir, bu, milletimizin kuvvetli tarafıdır : 
Ordumuzun kıymetini takdir etmekte, onu bu 
zamanın ihtiyaçlarına göre vazifelerini ifa 
edebilecek maddi ve mânevi kudrette bulundur
makta bütün partilerimiz aynı arzudadırlar, 
«amimî karardadırlar. Bu hedefi hep birlikte 
tatbik etmekteyiz, tatbik edeceğiz. 

Dış politikada bizim partilerimiz arasında 
bir ayrılık olmadığı bu müzakerelerle de bir defa 
daha meydana çıkmaktadır. Dış politikamıza 
istikrar ve kuvvet verilecektir, bunu memnu
niyetle kaydediyoruz. Temenni olarak zikre
dilen, ortaya sürülen konularda cevap verme
diklerimi, sırası gelirse, Dışişleri Bakanı arka
daşımız cevap verecek ve anlatacaklardır. Ce
vap vermediğim nazarı dikkate almadığımız
dan değil, bugün cevap vermeyi doğru bulma-
dığımızdandır. 

Her iki muhalefet partisinin mülâhazalarını 
ayrı ayrı dikkatle dinledim. Herbirisine ayrı 
a^rı cevap vermeye çalıştığımı zannediyorum. 
Anayasanın mutlak hâkimiyetini temin etmek 
kaydiyle Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin 
bir başka yönden kullandıkları ifade dikkatimi 
celbetti. Bir tatbikat karşısında, Anayasa hâki
miyetini temin etmekten kasdedilen mâna hak
kında tafsilât istiyorlar gibi bir mâna çıkar
dım . Eğer böyle değilse, maksadı tasrih ede
yim : Anayasa bu sori zamanlarda başlıca me
sele olmuştur. Belki beş on seneden beri hepi
miz Anayasa dâvası, Anayasa esasları üzerin
de mücadele etmekteyiz. Anayasaya uygun 
olmalıdır, Anayasaya aykırı olmamalıdır de
mek suretiyle muhalefette bulunduğumuz zaman 
mücadelesini ettiğimiz gibi, İhtilâl devri esna
sında da yine Anayasa meselesi muvakkat seldi 
ile hazırlanmakla ve her çeşit tatbikatı ile bi-

^zim daimî siyasi bir mevzuumuz olmuştur. 
Bunların teferruatına girmeksizin umumi olarak 
söylediğimiz şudur ki, milletin reyine iktiran 
etmş bir Anayasamız mevcuttur. Bu Anayasa 
bütün milletçe kabul edilmiş ve riayeti mec
buri hale gelmiştir. Hükümet bu mecburiye
tin mestil bir bekçisi olarak meclisler karşı
sında mevzuu daima siyasi hedeflerin en önün
de tutacaktır. Bu fikri ifade etmek Programı
mıza mevzu olmuştur. (Alkışlar.) 
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Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Adalet 

Partisi ile C. H. Partisinin programları arasın
daki esafelı farklara rağmen beraber nasıl çalı
şabileceklerini merak etmektedirler. Ben zan
nediyorum birlikte ve gruplarımızı da iyi telif 
ettiğimiz bir ahenk içinde bulundurarak çalıştı
ğımızı germekten memnun olacaklardır. (Alkış
lar.) 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi yatırım 
ve kaynaklar için çok dikkatlidir ve bunları öğ
renmek ister. Bu mevzuda daha evvel söyledi
ğim gibi; daha geniş bilgiler elde ettiğimiz za
man hususi ve resmî olarak kendilerini haber
dar edeceğimizi vadediyorum. 

Zirai; kredi sistemi murakabe edilen bir 
konu olmuştur. Bu münasebetle şunu açıklıya-
yım ki, bizim. zirai kredimiz hemen hemen don
muş gibidir. Her sene yüz milyonları bulan zi-„ 
rai kredjler yapıldığından bahsolunur. Bunun 
pek büyijk kısmı sadece bir senet yenilemesin
den ibaîret hale gelmiştir. Bu haklı olarak 
ibaret edildiği gibi, zirai kredilerin bir istihlâk 
membaı olarak kullanılmasından ileri gelmiştir. 
Bugün> bbnun verimli ve iktisadi sahada kulla
nılmasına lüzum ve ehemmiyeti dikkatimizi 
celhemekfcdİT. 

Bütçede zirai kredilerin artırılması içiln hususî 
olarak teflbirler derpiş edilmiştir. Meselâ, Ziraat 
Bankasınla 15 - 20 seneden beri verilmemiş olan 
hakları \(e hisseleri, bu seneki bütçeden veril
meye çalışılacaktır. Fakat bunun hangi husus

l a r dâhilfnde muvaffak olacağını söyliyecek du
rumda değilim. Ama Hükümet olarak bu konuyu 
ehemmiyetle nazarı dikkate aldık. 

Eksik; kısımlar çok... İstimlâkten bahsedilme
miştir deinilmekte ve Emekli Sandığının duru
mu, ulaştırma ve bunların yanında orman mese
lesinin n&sıl hallolunabileceği sorulmaktadır. , 

Şimdii; orman meselesi, ilk ormanların zirai 
bünyede jişletmecilikte, Devlet İşletmeciliği ile 
bir nizama bağlanması mevzuubah solduğu zaman, 
buraya gelen mütehassıslar, hatırlarım, çok par
tili hayata girmeden, belki 15 sene evvel, ilk söz 
olarak; «Siz bu orman meselesini, işletmeciliği, 
bütün tedbirleri ile ele almak istiyorsunuz; buw 
nun siyahi bir istismar vasıtası olmasına nasıl 
mâni olacaksınız?» diye sorarlardı. 

Bu sotelerin ehemmiyetini vaktiyle gereği ka
dar kavriyamazdım. Çok partili hayata girip 
siyasi partilerin elinde orman meselesinin nasıl 
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ve kuvvetli propaganda ve istismar vasıtası oldu
ğunu gördükten sonra bütün eskileri hatırladım. 
Orman meselesi büyük, zararlı devrelerden geç
tikten sonra bir defa tahribatın durdurulması 
için Anayasada başlıbaşına bir kaido" mevzuu 
olmuştur. Anayasayaya hâkim olan fikir bu 
mevzuu bir siyasi parti mevzuu olmaktan çıkar
mak ve bütün' partilerin üstünde bir konu haline 
getirmektir. Ancak bu tahribat ve fena istismar 
karşısında sadece koruyucu bir ibaredir. 

Devlet işletmeciliği yanında, hususi orman 
işletmeciliği vardır. Ve bütün bu işletmeler 
İçinde ormanda yaşıyan insanlar ve hayvanlar 
vardır. Bunların geçimleri, bunların Devlet ta
rafından nasıl kolaylaştırıcı tedbirlere mazhar 
olacakları uzun bir tetkik mevzuudur. Bundan 
daha ziyade geniş imkân ve yardım mevzuudur. 
Orman ve insan münasebetlerinin tanzimi gibi 
bir işaretle bu mevzuu geçirmemiz, meselenin 
büyük ehemmiyetini belirtmek için ve ona göre 
geniş tetkikler ve tedbirlerle işe girişileceğine 
işaret etmek için konulmuştur. Büyük bir mev-
zuumuz olduğuna şüphe yoktur. 

(Vargi ıslahatı toplu olarak tetkik edilecek 
ve huzurunuza getirilecektir) diyoruz. Bu da 
Hükümet için çok ehemmiyetli ve çok muğlâk ko
nulardan birisidir. Şimdi biz bütçeyi verirken 
hemen hemen hiçbir vergi teklifi hazırlamış de
ğiliz. Ama arkadaşlar, ihtiyaç mütemadiyen ar
tar ve yatırım ihtiyacı kendisini gösterirken 
Bu adaletli vergi meselesi ile bunun icabı olan 
memleket hitzm etlerinin telif edilmesi çok karışık 
bir dâvadır. Vatandaşların er geç fedakârlığı 
meselesidir. Vergi verme meselesi memleketimiz
de vatandaşlarımızın imkânlariyle sınırlı olmak
la beraber acaba biz millî gelirimize nisbetle her 
memlekette alınan ölçüde vergileri tam olarak 
alıyor muyuz?. Bu ehemmiyetli bir meseledir. Asıl 
konu gelirin adaletli taksim edilmemiş olması 
yüzünden vergi tarh etmekte güçlüğe mâruz kal-
mamızdır. Bunu, uzun tedbirlerle iktisadi bir 
mevzu olarak elö almaya mecbur olacağız. 

Adalet Partisi sözcüsü ehemmiyetli bir mev
zuu Meclisin huzurunda belirtmiştir. «A. P. ile 
C. H. P. nin meydana getirdiği karma Hükümet 
devamlı ve kuvvetil bir Hükümet olacaktır» kay
dını koymakla Adalet Partisi ciddî bir hizmet ifa 
etmiştir. (Alkışlar) 

Henüz Meclisten katî güven oyu almadığımız, 
teşekkül halinde bulunduğumuz için; Hükümet 
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kanaatlerini teşkil eden her iki partiye (Aynı 
derecede iktidarda bulunan her iki partiye henüz 
alışamamışlardır. Adalet Partisinin Hükümetin 
kurulmasında gösterdiği yakın alâkayı her 
bakımdan iyi bir işaret sayıyorum. Adalet Par
tisi hâkimlerin statüsünde ve muhtelif kanun
larda bir takım yeni mevzular beklemekte
dir. Bunları fırsat verirseniz, Adalet Bakanı 
arkadaşı/mız, cevaplandıracaktır. 

Hemen getirmediğimiz mevzular arasında, 
yine Adalet Partisinin bahsettiği, 147 1er de
diğimiz hocalar meselesi vardır. (Alkışlar) 
Umumi olarak hepinizin bu meseleyi bildiği
nizi biliyorum. Ama bunun gibi bir takım mev
zular vardır ki, tetkik edilerek etraflı bir su
rette Meclisçe nazarı dikkate alınması için ha
zırlanacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin tenkidleri; 
ehemmiyetli olarak, memleketin iç huzuruna 
ve Karma Hükümetin kuvvetine işaret ettik
ten sonra gelirin adaletle tevzi edilmesi ve iyi 
plânların tatbik edilmesi üzerinde durmuştur. 
Fakat iktidar partilerinin Meclis huzurunda 
dikkatle tebarüz ettirdikleri, belirttikleri nok
ta, Hükümete güven oyu vereceklerini söyleme
leri yam/nda, Hükümeti ciddi bir surette mu
rakabe edecekleri ve söylediklerini yapmadık
larını görürlerse hakkından gelecekleri husu
sudur. (Gülüşmeler, alkışlar) 

Hükümet olarak ne yapacağımızı, nereye 
sığınacağımızı henüz bilmiyoruz. (Gülüşmeler, 
alkrşlar) 

Sevgili arkadaşlarım; bütün bu Sözlerle 
b;eraber Meclisin umumi havasından kuvvet 
aldık. Muhalefet partilerinin gösterdikleri ya
pıcı vasıf iktidarda bulunan partilerin nefis
lerine güvenilir kuvvetli bir Hükümet kur
mak hususundaki kararları, memlekete hu
zur ve istikrar getirecektir. Her şayden evvel 
aradığımız hususlar memlekette büyük mik
yasta huzurun ve emniyetin olmasıdır. Evvel
ce de söylediğim gibi Meclisteki havadan gıda 
alıyoruz. Bugünkü müzakerelerden başarı ile 
çıktığımıza ve memlekette bundan sonra 
yeni «bir hayatın doğması için bütün şartların 
sizin elinizle hazırlanmakta olduğuna inanıyo
rum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, söz alıp da henüz 
konuşmamış olan 15 arkadaşımız daha var-
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dır. Buna rağmen bir kifayet takriri .gelmiş
tir. Onu okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başvekilin konuşmasından sonra 

Hükümet Programı üzerindeki müzakerenin 
kâfi görülmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa îçjel 
Sadrettin Çanga Yahya Dermancı 

îzmir 
Necip Mirkelâmoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu tak
riri şimdi reyinize sunacağım. Kabul Duyu
rulduğu takdirde söz almış olan arkadaşlardan 
en başta olan bir arkadaşa söz vereceğim. Çün
kü içtüzüğümüz son sözün milletvekiline ait ol
duğunu âmir bulunmaktadır. 

Takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar.. Kabul etmiyenler... İyi anlaşılma
dı efendim, tekrar reyinize arz edeceğim. 

Program üzerindeki müzakerenin kifayeti
ni, yani bundan sonra Hükümet âzalarının da 
artık cevap veremiyeceği esasını kabul.. («Leh
te, aleyhte söz istedik» sesleri) istemediniz 
ki efendim, söz isteseydiniz verirdim. («Oylama 
sırasında olmaz» sesleri) Arkadaşlar birinci 
oylamaya geçmeden evvel, kifayet takriri okun
duktan sonra hiçbir arkadaşımız aleyhte söz 
istemedi. Oylamaya arz ettim. Oylamaya arz 
ettikten sonra tekrar söz vermekte mazurum. 
Esasen tüzükte bunu menetmektedir. 

Evvelce arz ettiğim gibi kifayeti müzake
reyi kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun
lar... Kalbul etmiyenler işaret buyursunlar... 
Kifayeti müzakere (kabul edilmiştir. 

Şimdi son söz olarak, evvelce söz almış olup 
da kendisi burada bulunmadığı için konuşa-
nıamış olan Ahmet Gürkan arkadaşımıza söz 
veriyorum. (Alkışlar) 

AHMET GÜRKAN (Konya) — Çok kıy
metli arkadaşlarım; evvelâ şunu ifade ede
yim ki, bendeniz konuşmalarım* komprime fi
kirler halinde ifade etmeye çalışacağım, gayet 
kısa maruzatta bulunacağım. 

Grupumuzun sözcüsü olan Burhan Bey ar
kadaşımız eğer benim tevcih edeceğim sual
leri Hükümete tevcih etmiş olsaydı huzurunu
zu hiç işgal etmiyecektim. Onun için evvelâ 
özür dilerim. Buödan. başka; fasılai Cümhu-
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riyetten sonra kurulan, ikinci Cumhuriyet de-
miyeyim, evvelki Cumhuriyetin devamı olan 
ve fakat muvazenei kuvva sistemiyle kabul 
edilmiş bulunan Anayasa gereğince nispî 
temsil sistemiyle vücuda gelen Hükümetin 
Programı üzerinde konuşma şerefini iktisap 
etmek için söz almış bulunduğumu da ilâve 
etmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım; Hükümet Programı
nın esasını teşkil eden ruh ve mâna millî hu
zurdur. Her sahada başlıca millî huzurun te
minatının Anayasanın mutlak hâkimiyetiyle 
vücut bulacağında elbette şüphe yoktur. Mem
leketimizin siyasi tarihinde eğer zaman zaman 
huzursuzluklar doğmuşsa, bu kabul edümig 
bulunan Anayasaların hemen akabinde o Ana
yasalara aykırı kanunların çıkmasından doğ
muştur ve bunun tek Meclis sistemi ile tek 
Meclis diktatoryası kuran Anayasaların ese
ri olduğunu unutmamak icap eder. O halde 
bugünkü Anayasamızın elbetteki daha müte
kâmil olduğunu kabul etmekle beraber, mem
leketin iktisadi bünyesine uymıyan ve daha 
doğrusu aykırı gelen bâzı maddeleri de elbet
te vardır. Belki zaman bunların üzerinde yük
sek meclisleri eğilmeye icbar edecektir. 

Anayasanın hâkimiyetini tesis etmek Hü
kümetin başlıca vazifesi olduğundan dolayı, bu 
meselede Hükümetin taahhüde girdiğini gör
mekle bahtiyarlık duymaktayız. Bununla be
raber şunu da ifade edeyim ki, Büyük Millet 
Meclisini çalışmaları esnasında, gerek reyle
rin kullanılması sırasında hariçten veya dâ
hilden, ima suretiyle dahi olsa, kimsenin her 
hangi bir beyan veya yazı ile tazyik altında 
tutmağa hakkı yoktur. (A. P. milletvekillerin
den alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım; bunu söylerken (bil
hassa matbuattan bâzı gazetelerin sütunları
nı göstermekle yetineceğim. 

BAŞKAN — Ahmet Bey, Program üzerin
de lütfen. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Hükümet 
Programı üzerinde, yani millî huzur mevzuu 
üzerinde Hükümetin ıbilhassa bu gibi beyan
lar dikkatle ve teyakkuzla üzerinde durması
nı rica'ediyorum. 

Bundan başka piyasaya ferahlık temin ede
ceğini zannettiğim bâzı hususlardan bahsede
ceğim. 

* 
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Bu memlekette biz, eğer hakikaten ticari bir 

huzur tesisine çalışıyorsak, evvelâ piyasaya te
minat verici beyanların Hükümet programında 
yer alması gerekirdi. 

Biliyorsunuz ki, bir servet beyanı meselesi 
vardır. Bu sertvet beyannameleri, sosyalizan be
yanların ve yazıların fırtına ve kasırgalarının 
bütün memleket semalarını kapladığı bir zaman
da verilmişir. Bu beyanlara göre, tüccar kendi 
sermayesini gizlemiştir. Bugün bunlar her hangi 
bir korku veya kanun tazyiki karşısında para
larını plase etmezlerse, bu sermayeler dinmuş 
kalır veyahut bunlardan istifade edilemez. Bu 
hususu Hükümetten sual mahiyetinde istirham 
ediyorum; bu mevzu üzerinde ne düşünüyorlar? 

ikincisi; programda, dış sermayenin celbi 
hususuna gayet hafif bir şekilde dokunulmakla 
yetinilmiş bulunuluyor. Halbuki geri kalmış 
memleketimizin dış sermayeye olan ihtiyacı, hat
tâ mübrem ihtiyacı aşikârdır. Bundan yalnız 
istifade edeceğiz demekten ziyade, dış sermaye
nin celbi için icabeden bütün kolaylığın temin 
edileceğini bütün dünyaya bu programda Hükü
metin ifade etmesini arzu ederim. 

Bundan başka, millî eğitimle alâkalı kısmını 
tetkik ettim. Bu birkaç gün içinde gazete sütun
larında yer alan ve halkımızı üzen bâzı neşri
yat vardır. Bu hususta bana da bâzı mektuplar 
geldi. Bu neşriyata göre imam - Hatip okulla
rından bir kısmının kaldırılacağı ifade edilmek
tedir. Bu şekilde bir rapor verildiği söylenmek-

30. H . 1961 0 : 2 
tedir. ; Ben Hükümetin bunun üzerinde titizlikle 
duradağmı elbette biliyorum. Umumi kanaat de 
bu merkezdedir. («Programda yok» sesleri) Çok 
aıizu ederim ki, programda da dinî eğitime lâyıkı 
veçhile ehemmiyet verileceği ifado edilmiş olsun. 
*( «Programda var» sesleri) Yalnız Diyanet işle
rine ait kısım var beyefendiler, ama dinî eğitime 
ait bir şey yok. Terakkıyatmı hayranlıkla temaşa 
ettiğimiz memleketlerin buna nasıl ulaştıklarını 
biliriz. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Fakat ara
mızda metot farkı var. Memleket, yalnız mater-
yel bakımdan değil, aynı zamanda o memleket
ler gibi moral bakımından da yükselmeye muh
taçtır. Bundan başka en, tehlikeli bir unsur olan 
aşırı cereyanlarla mücadele üzerinde Hüküme
tin durmasnıı ve buna ehemmiyetle yer verme
sini arzu ediyoruz. Bu mevzuda Hükümetin ne 
tedbir düşüldüğünü öğrenmek istiyorum. 

Hükümete muvaffakiyetler diliyerek huzu
runuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Anayasanın 103 ncü 
maddesi; güven oyuna müracaat için program 
üzerindeki görüşmelerin bitiminden tam bir gün 
geçmesini. âmirdir. Bu, itibarla önümüzdeki bir
leşimin Cumartesi günü saat onda yapılması 
uygun olacaktır. 

Bu hususu tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Aralık 1961 Cumartesi günü saat onda top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,15 
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