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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

.Pasjjak.au İsmet İnönü Büküne t Programım 
okudu. 

Anayasanın !0o uoü maddesi muvacehesin-
''c, Cumhuriyet Senatosunun Hükümet Piog-
ramı üzerimle görüşme yapıp yapamıyacağı hu
susu görüşüldü ve Ilükiinn'ti irsal bakı 11.11.11dan 
Programın müzakere konusu yapılabileceği so
nucuna varılarak, bu husustaki görülmelerin 
2!) . İ L . 1961 Çarşamba günü saat 10 a bırakıl
ması kabul edildi. 

21) . 11 . 1961 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşim;' son verildi. 

Başkan Kâtip 
Suad Hayrı ürgiiblü Aydın. 

Fikret Turhangil 
Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN Suad Hayrı Ürgiiblü 

KÂTİPLER : Şevket Koksal (Ordu), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN —• »Saym üyeler rağunluğumuz vardır. Oturumu anyonum 

2. SÖYLEV VE DEMEÇLER 

1. ••--- Başbakan İsmet İnönü'nün teşkil ettiği 
II üküme t I'rog ra mın ı n </<n -ü ,sü im esi. 

BAŞKAN ----- Yüksek Heyetinize, evvelâ 
Program üzerinde görüşmek üzere söz alan sa
yın üyelerin adlarını okuyorum. 

1 — Mehmet Hazer (Kars) C. H. P. 
2 — Celâl Tevfik Karasapau (Afyon K.) 

C. K- M. P. 
3 — Fikret Turhaııgil (Aydın) A. P. 
4 — Âmil Artus Kontenjan 
o -—- Sami Küçük T. üye 

.6 - Kâzım Yurdakul (Sakarya) A. P. 

7 — Kâmil Karavelioğiu T. Üye 
S - Hüseyin Otan (Burdur) C. H- P. 
9 •- Mehmet Özgüueş T. Üye 

10 --- Osman Saim Sarıgöllü (Aydın) A. P. 
11 Fehmi Alpaslan (Artvin,; C. il. P. 

12 — Hüsnü Dikeçliğil (Kayseri) A. P. 
U — Ahmet Yıldız T. Üye 
14 - Fethi Tevetoglu (Sanıaım) A. P. 
15 — Tevfik İnci (Zonguldak) A. P. 
16 •-*»- Easim Güray (Elâzığ) A. P. 
17 — Cemal Tarlan (Tekirdağ) Y T. P. 
18 - Hıfzı Oğuz Beka fa (Ankara) C II. P. 
19 -•- Esat Cağa Kontenjan 
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20 — İbrahim Saffet Omay (Ankara) C. H. P. 
21 - - Vasfi Gerger (Urfa) C. H. P. 
22 - - Kâmil Coşkuııoğlu (Uşak) C. H. P-
23 — Ali Aksoy (Çanakkale) O. H. P . 
24 — Osman Koksal T. Üye 
25 — İhsan Sabri Çağlıyangiİ (Bursa) A. P. 
26 — Celâl Ertuğ (Elâzığ) A. I \ j 
27 — Esat Mahmut Karakurt (Urla) C. ü . P. | 
28 • -- İzzet Biraııd (İzmir) A- P. i 
29 — Özel Şalıiııgiray (İstanbul) A. P. j 
,'50 — Niyazi Ağırnaslı (Ankara) C. K. M. P. 
31 — 'Bifat Öçten (Sivas) Y. T. P-
32 - - Ömer Bozcah (İzmir) A. P. 
33 — Cenap Aksu (Mara§) A. P. 
j>4 ___ Macit Zeren (Amasya) A. P. 
35 — Burhanettin Uluç. Kontenjan 
36 — Rasim Hancıoğlu (Afyon K.) C. K.M. P. 
37 — Cahit Okurer (İzmir) A. P. 
38 — Turhan Kapardı (Sakarya) A. P. 

Bunun dışında söz almak istiyen arkadaşla r 
ilimlerini Kâtipliğe yazdırabilirler. 

Söz Mehmet Hazer'İu. 
MEHMET HAZER (Kars) - - Muhterem 

arkadaşlar, Hükümetin sıkışık bir durumda ol
duğunu düşünerek mâruzâtımı kısa keseceğini. 

Türkiye Cumhuriyetinin İm ilk karma Hükü
met teşebbüs ve programını siyasi hayatımızıu 
ba.ş'arılı bir eseri saymaktayım. Programın temel
lerinden birini siyasi çekişme yerine anlayışlı bir 
müşterek çalısına teşkil etmektedir. 

Uüuün şartlan nünde; memleketin hır/, uru, 
hattâ demokrasimizin tutunu]) gelişmesi böyle 
müşterek bir çalışmanın sağhyaeağı istikrarı 
bağlı görünmektedir. Program, Hükümetin adı
nı da beraberimle getirmiş bir acık kalplilik ese
ridir. «Millî huzur ve plânlı kalkınma hükü
meti.» Bu hükümet muallâkla kalan Devlet iş
lerinin, durgunluk krizi geçiren piyasanın, hu
zura muhtaç vatandaşların hasretle, beklediği hü
kümet olacaktır. Henüz güven oyu ile famam-
bınmamış olmasına rağmen Anayasayı hâkim 
kılma fikrine dayanan bu Hükümet anlayışı da
da şimdiden Devlet sektöründe çalışanlar üzerin
de feyizli tesirlerini göstermiştir. Memur ik
tidar - muhalefet farklarının istismar edilegeleıı 
zararlı tesirlerinden kurtulmak üzeredir. Bu iti
mat havası tarafsız idarenin sağlam bil" mesnedi
ni teşkil edeceğine inanmaktayım, 
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Kabul etmek lâzımdır ki, her insan eseri gi

bi hu programda da eksikler vardır. Fakat, ih
tilâl sonrasının bu ilk Hükümet programını ken
di hüviyeti ve esas maksadı içinde mütalâa et
mek onun eksiklerini tamamlamaya yeter sanı
rım. Bu sebepledir ki, programı umumi esasları 
ile tasvip ve takdir etmekteyim. 

Bâzı temennim ve.tenkitlerimi do ilâve ede
rek sözlerimi bitireceğim. Programda, ağır mali 
sıkıntılar içinde bulunan mahallî idarenin hal ve 
âtisine temas olunmamıştır. Arazi Yergisinin 
kaldırılması halinde özel idarelerin nasıl bir hal 
alacağı programda işaret olunmamıştır. Bu ida
renin fonksiyonu kalmamış bir haldedir. Bu 
günkü durumunu muhafaza etmektense ıslah 
edilmesi veya hattâ ilga edilmesi düşünülüyorsa, 
şahsan buna iltihak ederim. Mahallî İdarelerin 
muhtariyeti ve malî meseleleri, umumi Devle! 
maliyesi kadar endişe verici ve âcil tedbirler bek-
üyen bir durum arz etmektedir. 

Programın, takdirle kaydedeceğim bir pasajı 
da, geri kalmış bölgelerin kalkınması için bütün 
imkânlar 'kullanılacağı kaydıdır. Bunları tak
dirle kaydederim. Yalnız zamana muhtaç bu 
kalkınma tedbirleri yanında bu geri kalmış 
bölgelerin âcil tedbirler istiyen çok sıkışık du
rumları da vardır. İnsanları açlık tehlikesiyle, 
hayvanları telefatla karşı karşıya bulunan bu 
bölge, acilen bir Hükifmet tedbirine her za
mandan ve her yerden daha fazla yardıma 
muhtaç durumdadır ki, Hükümetin bu, derde 
kısa zamanda bir deva bulmasını gönülden te
menni etmekteyim. Programın millî eğitimle 
alâkalı kısmında bugünün çok âcil, çok mü
him. bir memleket meselesi halinde bulunan 
lise tahsilini bitirmiş gençlerin dumlarınnı 
nasıl ıslah edileceğine dair bir kayda raslanma-
nııştır. İmtihan barajları yerinde ve zama
nında tatbik edilmediği için. ortaokulu biti
rip liseye imtihansız giren ve liseyi bitirince 
de fakülteye almılacağı düşünülerek .yetişmiş 
olan 1.8 - 20 yaşlarındaki gençler 20 yaşından son
ra. çıkarılan engellerle karşı karşıyadır. Bu ted
birle, bunların hayatlarına, istikamet vermek 
mümkün olmıyacağı için, Hükümetin bu ka-
î'i.şik vaziyeti ıslah etmesi ve bugüne kadar de
vam edegelen bu akına doğru bir istikamet Ver
mesi. onu kanalize etmesi lâzııugelir. İmtihan 
barajları ve talebenin kabiliyetine, göre istika-
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nıetlendirilmesi ortaokullarda ele alınması lâ-
zımgelen ibr meseledir. Bugünün bu Sıkışık 
durumu karşısında üniversitelerimizin, diğer 
okullarda tatbik edilegelen çifte tedrisata baş
vurması, kanaatimce bu âcil. meseleye bal ça
resi olabilir. 

Programın takdirle kaydedeceğim bir di
ğer noktası da Devlet zabıtasının itibarının 
iade edileceği meselesidir. Huzurun temelini 
teşkil eden vo bugün dikkatle üzerinde durulmaya 
değer bir hal alan asayiş meselesi yeni Hükü
met Programında istikrar vâdeden esas hedef
lere uygun bir düzene kavuşturulmalıdır. Bu 
itibarla her şeyin üstünde Devlet zabıtasının 
içine sızmış bulunan ehliyetsizlerin tasfiyesi ya
nında, vatandaşa itimat telkin ederi tedbirlere 
de önem verilmelidir. 

Kısaca temas ettiğim bu cihetleri Hükümetin 
nazara alacağını ümidederek, sıkışık bir du
rumda olan ağır malî külfetlerin mevcut ge
lir kaynakları ile sağlanması mümkün olmıyan 
bir devirde iş başına gelen Hükümete halisane 
başarılar temenni eder, ömürlü olmasını dile
rim. Hepinizi hürmetle selâmlarım, (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Celâl Tevfik Karasapan, buyu
run. 

CELÂL TEVFİK KARASABAN (Afyon 
Karahisar) — Muhterem ve değerli arkadaşlar, 

İkinci Cumhuriyetin ilk Hükümetinin Prog
ramı hakkındaki fikirlerimi ve temimi]erimi 
arza çalışacağım. 

Her şeyden önce, İhtilâl devresinin ve mil
letimizin siyahi hayatında ilk defa tatbik edi
len nispî seçimin bence hiç beklenmedik bir 
tarafı olmıyan neticelerinin doğurduğu olduk
ça nazik ve güç şartlar içinde Karma Hüküme
tin kurulmuş olmasını, milletimize hâs olan 
sağ duyunun mesut tecellisi olarak selâmla
mak isterim. 

Bu itibarla Hükümetin Atatürk inkılâpları 
ve demokratik esaslar üzerine dayanan Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olarak 
girişeceği faaliyetlerinde muvaffak olması ve 
normal idareyi bütün ieaplariyle kurabilmesi 
en halisane dileğimizdir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin Progra
mında vatandaşlar arasında huzur ve iyi mü
nasebetlerin kurulmasına, vatandaşların jan
darma karakolundan ye köy muhtarından en 
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yüksek idare makamına ve banka kredilerine 
kadar eşi i. muamele görmelerine ve bunun ya
nında millî iradenin kanun dairesinde bütün 
nüfuzunu iadeye aynı derecede bir önem ve
rildiği görülmektedir. Hükümeti bu görüşün
de tamamiyle tasvibederken, muhtar seçimlerine 
gidilerek halkın demokratik haklarını kullan
ma imkânına bir an önce kavuşturulmasında 
geç kalmıyâeağmdan da emin bulunmaktayım. 
Bu suretle vatandaşlar arasındaki huzur da, 
köylerden başlamak suretiyle, gerçekleşmiş ola
caktır. 

Değerli arkadaşlar, Hükümetin pek haklı 
olarak aslında her türlü huzursuzluğu kökün
den kaldıracak ekonomik kalkınma işlerine 
ilk safta bir yer verdiğini memnunlukla müşa
hede etmekteyim. 

Hükümetin Programında «hürriyet içinde 
hızlı bir kalkınma» olarak tarif ettiği ekono
mik gelişmenin Devlet ve özel teeşbbüs olarak 
mümkün olan en geniş ölçüde yatırımlarla ger
çekleştirilebileceği ve bunun da isabetli bir 
plâna göre ayarlanacağı ve bu hususta Devlet 
Plânlama Teşkilâtının çalışmalarından faydala
nılacağı anlaşılmaktadır. Buradaki «Hürriyet» 
kelimesinin ekonomik liberalizmden ziyade va
tandaşın demokratik ve ferdî hakkım kısmadan 
bir kalkınma mânasını taşıdığı kabul olunduğu 
takdirde âmme sektöriyle özel sektörün geliş
me imkânlarını, sağiıyaeak rasyonel bir plânla
ma, ile memleketimizin ekonomik potansiyelinin 
tesisine gidileceğinin anlaşılması icabeder İd 
böyle bir anlayışı, partimin programına sadık 
olarak, bütün kalbimle tasvibederim. 

Ancak programın ortaya koyduğu bu pren
sip yatımda, Hükümetin hangi kaynaklara daya
narak hemen 1962 bütçesiyle geçmiş yıllara 
nazaran dara geniş bîr yatırım hacmma ula
şabileceğim, bütün iyi niyetlerime rağmen 
şahsan anlayamamaktayım. «Hızlı kalkınma
nın istediği yatırımları» yapabilmek için mil
letin de, komşu milletlere nîsbetle ve hatta 
mütevazı olan masraflarından ne şeMlde bir 
indirme yapılabileceği noktasında bir sarahat 
görülememektedir. Devlet bütçesinden sağla
nacak tasarrufların geçmiş yıllara nazaran da
ha geniş yatırımlar yapılmasına imkân vere
cek ibir yekûn tutacağını kabul etmek güç olsa 
gerektir. Nâçiz kanaatime göre, programın 
mûtat ekonomik kavramları tatmin etmiyen bu 
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kısımları Hükümetin gereği gibi hazırlanmağa 
fırsat bulamamasının bir tecellisidir ve tatbi
katta daha vazıh bir görüşe varmak mümkün 
olacaktır. 

Bununla beraber Hükümet programında de
nildiği gibi «hızlı kalkınmanın istediği yatı
rımı yapabilmek için israftan uzak bir hayat
tan kaçınmak, düşünıniyen veya hesabını bilmi-
yen bir millet halinde kalmamak» esasları
nın iktidara gelecek bütün hükümetler için mû
tat bir kaide olmasını tamamiyle tasvibetnıeİç
teyim. Bununla beraber Hükümetin progra-
miyle Maliye ve Hazineye verdiği direktif 
esas itibariyle doğru olmakla beraber, bu di
rektifin tatbikinde bâzı zorlukların da görüle
ceğine işaret etmek isteriz. Enflâsyon tehli-

v kesine düşmeden ekonomimizi durgunluktan 
kurtarmak, hızlı gelişme ile birlikte yüksek 
istihdam seviyesini, fiyat istikrarını ve âdil 
gelir tevzinini gö'z önünde tutmak kolayca ger
çekleşebilecek bir siyaset manzarasını akset
tirmemektedir. Vatandaşların haklı olarak şi
kâyet ettikleri vergi sistemini toplu olarak 
gözden geçirerek gerekli ıslahatı yapmak, zi
raat arazisinden Arazi Vergisi ve dar işçi ka
zançlarından tasarruf bonosunu kaldırmaik gibi 
tedbirlerin isabeti aşikârdır. Dar gelü'li me
murların da tasarruf bonosundan istisna edil
diklerini görmek isterdim. 

Adalet Bakanlığında bir yandan âcil bir ma
hiyet arz eden bağımsız adaletin ihtiyaçlarını 
sağlamak, idari ve kanuni müesseseleri vücu
da getirmek, Anayasa Mahkemesine, Yüksek 
Hâkimler Kuruluna ait kanun tasarıları için 
hazırlıklar yapılırken, öte yandan bütün bir 
hulkuk sistemimizin gözden geçirilerek, çeşit
li ecnebi kaynaklardan istifade edilerek alın
mış olan adlî mevzuatın. Cumhuriyet devrin
deki tatbikat ve ihtiyaçlar göz önünde bulun-

* durulmak suretiyle, ıslah ve hattâ tek bir hu
kuk kavramı içinde yeniden tedvinine gitme
nin de millî bünyemiz için sosyal bir zaruret 
olduğuna inanmaktayım. 

Programın memleketin bünyesinde ve Dev
letin bütün teşkilâtında devamlı huzurun te
min edilmesiyle birlikte vatandaş münasebetle
rinde geçmiş siyasi mücadelenin yaralarını ta
mamiyle tedavi etmek ve bu hususta çalışmaya 
başlamak hususundaki kararını büyük bir sem
pati ile karşılamaktayım. Hükümetin bu m ev 
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zuu en münasip bir zamanda ele alması memle
ketimizin içeride olduğu gibi dış âlemdeki si
yasi itibarımız bakımından da müspet ve de
rin tesirleri olacağından şüphe etmemekteyim. 

Zirai istihsalin artırılmasına ve her yıl ar
tan sekiz yüz bin nüfusumuzu mutlak bir açlık 
tehlikesinden kurtarmaya matuf her türlü ted
biri desteklememiz icaheder kanaatindeyim. 

Zirai kredi hususundaki tedbirlerin Anayasa
nın ruhuna, ve memleketin ekonomik ve sosyal 
bünyesine uygun bir toprak reformunun gerçek
leşmesi en asîl gayelerdir. 

Hükümetin programda belirtildiği gibi hay-
vancılığın ve orman bölgelerinde yaşıyan halkı
mızın gerçek ihtiyaçları göz önünde tutulmak 
üzere, ormancılığın, yerüstü ve yeraltı sulama 
işlerinin, köylerin içme su ihtiyaçlarının ıslahı
na ve geliştirilmesine ait icraatını büyük bir 
zevkle takibedeeeğim. Bayındırlık, ulaştırma, 
posta ve telekominikasyon sahalarında program
da yvi' alan müspet düşüncelerin gerçekleşmesi 
hepimizi memnun eder düşüncesindeyim. İç ve 
dış ticaretin, programda işaret edildiği gibi 
suni ve zecri usuller yerine normal iktisadi ted
birlerle geliştirilebilmesini çok isabetli bir kal
kınma hareketi sayarını. Bu vesile ile Hüküme
tin demokratik serbest rejimlerde mûtadolmıyan 
ve memleketimizde tatbiki de, maalesef, ya 
sermayenin ürkerek memleketimizden kaçması
na. ya da saklanıp dondurulmasından başka bir 
netice vermiyen servet beyanı, doble imposition 
(muzaaf vergi) usulüne 'benziyen Kurum ve Şir
ket vergileri, ticari faiz hadlerinin fâhişüği gibi 
tedbirler üzerinde önemle ve müstaceliyetle dur
masını da temenni ederim. Esnaf ve küçük sa
nat sahiplerinin meslekî dâvalarının ve ihtiyaç
larının yakından takibolunması hususundaki 
program fıkrasını özel bir ilgi ile karşıladım. 
Hükümetin bu sahadaki icraatı da alâka ile 
beklenecektir. 

Kanaatime göre programda, millî ekonomi
mizin gelişmesindeki muhtemel rolüne işaret 
olunan yabancı sermaye teknik ve teşebbüs ka
biliyetinden yeraltı servetlerimizin ve özellikle 
petrolün meydana, çıkarılarak değerlendirilmesi 
hususunda da istifade edilmesi mümkündür. 
Hükümetimizin bu husustaki teşebbüslerini ge
nişleterek kendileriyle iş birliği yapmakta si
yasi bir -sakınca olmıyaıt bütün memleketlerle 
temasa geçmesini temenni ederiz. Bir misal ola-
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rak Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi böl
ge komşularımızın, büyük Amerikan ve İngiliz 
.şirketleri yanında, pek kârlı şartlarla Japon fir-
malariyle de anlaşmaya vararak bunlardan 
memleketlerindeki, hattâ karasularında!-:! pet
rol rezervlerinin işletilmesi husufunda faydalan
dığına işaret etmek isterim. 

İktisadi kalkınma, özellikle sınai gelişme sı
rasında işçi lıaklarının, sosyal nizamı ve muva
zeneyi bozmamak ve adilâne ve insan haysiyeti
ne uygun bir yaşama ve ücret ve sosyal güven
lik esaslarını sağ] ıy a e.ak şekilde koranın ası esas
lı prensiplerden olduğuna, göre, bu hususta 
programda yer alan her eeşit tedbiri an e ak tas
vip görür. 

Şehircilik, şehirde ve köyde mesken ihtiyacı, 
bölge plânlaması, sağlık ve sosyal yardım işleri, 
sağlık hizmetlerini köylünün ayağına götürmek, 
sağlık teşkilâtının sosyalleştirilmesi, sağlık per
sonelinin yetiştirilmesi, koruyucu hekimlik, ilâç 
politikası gibi sahalarda programın müspet 
valilerinin gerçekleşmesi büyük memnunlukla 
karşılanacak hususlardandır. 

Basın ve yayında Anayasa, teminatının titiz
likle tatbiki ve gazeteciliğin seviyeli bir meslek 
halinde geliştirilmesi, üzerinde önemle durul
ması gereken meselelerdendir. 

.Programın Milli Eğitime ait bölümleri, hiç 
şüphesiz ki, millî kalkınmamızda hayati derece
de rol oynıyacak en önemli bir davamızdır. 1lu 
hususta, kemiyet kadar keyfiyete de önem ve
rilmesini, Devlet okulları ve kültür müessese
leri yanında özel okulların ve müeseselerin de 
Devletten himaye görerek öğretim ve kültürün 
yayılması hususunda yardımcı hale getirilme
leri temenni olunur. 

Halk eğitimi, bilhassa nükleer kudretin ve 
feza keşiflerinin medeniyete j'cni İstikametler 
hazırladığı bu ileri çağda, Hükümetimizin yük
sek ve gerçek ilim ve fen adamları ve araştırı
cılar yetiştirmeye son derece önem vermesi çok 
yerindedir. Ancak bu hususta Hükümetin, mil
letlerarası âlemle sıkı temasa ve karşılıklı burs- j 
lar tesisi suretiyle öğrenci ve araştırıcı mübade-
leşine büyük önem verilmesi, ecnebi memleket- Ş 
îerde öğretim ve eğitim görenleri yakından j 
kontrol ederek beyhude vakit ve nakit kaybına j 
imkân bırakmaması da üzerinde önemle dimi- | 
İneak noktalardır. I 
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Beden terbiyesi ve spor sahasında programın 

bâzı mertebe kanaatkârlık gösterdiğini kaydet
meden kendimi alamıyacağım. Hükümetin genç
liğin sıhhati kadar ahhikını d:a ilgilendiren bıı 
iki konu ile esaslı bir şekilde meşgul olması te
menniye 'şayandır. 

Programın Diyanet: İşleri Başkanlığının ih
tiyaçla rina terilen önemi belirten cümlelerini 
memnuniyetle mütalâa, etmemek mümkün de
ğildir. Taassup ve gericiliğin halk kütleleri 
arasında tarnamiylo silinmesi için vicdani ve ruhi 
ihtiyaçları karşılayacak tedbirlerin ihmal edil 
nı eni esi başlıca çaredir. Seviyeli ve uyanık din 
adamları yetiştirerek bunları köylere kadar 
yaymakla halkın ruh ve ıkiiltür seviyesine gele
neklerimize uygun ve ilerlemeye müstait bir se
viye vermek imkânını elde etmiş oluruz. 

Programın dış politika, kısmına gel i ne e : 
.Vfillî varlığımızın ebediyete kadar payidar 

olması için dış politikasının, zamanımızın bü
tün nezaket ve güçlüklerine uygun bir vukuf 
ve maharetle idare edilmesi gerektiği kanaa
tindeyim. 

Hiç şüphesiz ki. İkinci Dünya Harbinin yal
nız fiilen sona ermiş olmasından sonra geçirdi
ğimiz ilk lıarb sonrası yıllarında ılış güvenlik 
'iiisusınıda t.ek. güvenimiz hakkımızdan emin ol
mamız ve bütün esir milletlere bir örnek olan 
İstiklâl Mücadelemizden beri büyük Atatürk'ün 
çok uzakları gören derin niit'ııziyle millî ben
liğimiz üzerinde son derece kıskanç, sergüzeşt
lerden ımüçtenip, milletlerarası ahitlere sadık 
millî bir dış politika geleneğine sahip olmuş 
bnlunmamızdır. 

Hu esastan hareket, etmek suretiyledir ki 
Hükümet programının dış siyasete dair hatla
rını mütalâa etmek, «Pirleşntiş Milletler Ana
yasasına uygun olarak bütün milletler için ba
rış, hürriyet, adalet ve 'hak eşitliği esaslarına 
dayanan devamlı bir dünya nizamının kurul
ması» tıdan ibaret olan esas hedefinin değerini 
takdir etmek gerekir. 

Ihunhnriyet Türkiyest bu yüksek ideale 
bağlılığını göstermek için anavatandan binler
ce mil uzakta, Uzak - Doğuda, Kore'de öz evlat
larının asil kanlarını dökmekte tereddüt etme 
m iş ve bir medeniyet âlemi namına yapılan bu 
jest başta müttefikimiz Birleşik Amerika ol
mak üzere bütün «funyanın hayranlığını kazan
mıştır. 
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Gerçekte programda açıklandığı gibi Tür

kiye Cumhuriyetinin dış siyaset geleneği, ku-
raluşnndan beri. milletlerarası iş birliğine, or
taklaşa güvenlik prensibine, taahhütlerini sa
dakatle yerine getirmek hasletine ve anlaşmaz
lıkların'barışçı yollarla halli usulüne daima bağ
lı kalmak olmuştur. Anayurdun kurtuluşundan 
sonra boğazlar meselesinin Montreuse'de, millî 
Hatay dâvamızın. Cenevre'de Milletler Cemiye
tinin sinesinde hal. olunması ve nihayet [kinci 
Dünya Harbinden sonraki devrede de Kıbrıs 
meselesinin bir yoluna konması millî siyaseti
mizin prensipleri dairesinde olmuştur. 

Programda Hükümetin milletler arası alan
da aynı esaslar dairesinde ve «faal» bir şekilde 
çalışmaya devam edeceğini bildirmesi bizleri 
bilhassa alâkadar ve memnun etmiştir. Şu ka
dar ki biz 'bu faal siyasetin, dünya ve bilhas
sa. içinde bulunduğumuz bölge içinde derin bi>-
şahsiyeti olması gerekliğine de inanmak!ayız. 

BAŞKAN Sayın Karasaban, affedersin i:'.. | 
müd'ahale etmek mecburiyetindeyim-. SS nei 
madde mucibince yazılı nutukların 20 dakika
dan fazla sürmemesi iea'boder. İrticalen devam 
edebilirsiniz. 

CELÂL T.EVFİK. KARASABAN (Devamla 
- Efendim, muayyen bir saye ile hazırlandım. 
Uzunca olan bu izahatımı burada kesmek iste
meni. fakat elimden geldiği kadar mühim olan 
mevzulara, kısaca temas edeyim. 

Dış siyasette arz ettiğim gibi bağlı kaldığı
mız muayyen prensiplere sadık kalmakla bera
ber şahsiyete de çok önem verilmesi lâzımgebli-
ği kanaatindeyim. -Böyle bir politika bizi zayıf
latmaz, bilâkis insanlık camiası içinde durumu
muzu kuvvetlendirir. Orta - Doğu ve bilhassa 
komşularımızla olan münasebetlerimizde bu 
esaslardan -mülhem olmamız yerinde olur. 

Milletlerin hürriyet mücadelesinde kendile
rine zahir olmamız lâzımdır. Bunların araları
nın bulunmasının beklenmesi bize daima zarar 
vermiştir. Bu intizar siyaseti milletlerarası 
Alemde itibarımızı maalesef biraz sarsmıştır. 
BiUhjassa Atatürk Türkiyesi gibi bu. bölgede İs
tiklâl Mücadelesinin ilk misalini veren bir 
memleket olarak, milletlerin esaretten kurtul
masını evvelâ bizim alkışlamamız ieabeder ka
naatindeyim. Bu bakımdan 7 seneden beri de
vanı etmekte olan Cezayir meselesinde Hükü-
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roetimizin daha faal bir rol alan bir vaziyete 
geçmesi lâzımdır. Hükümetimizin bizzat De 
Gaulle'niıı kendisiyle müzakereye, giriştiriği Ce
zayir Muvakkat Hükümetine daha yakın bir 
alâka göstermesi ve Birleşik Amerika gibi, 
mümkünse bir ajan göndermesi çok şayanı ar
zudur. (Alkışlar) 

Bunun haricinde, dış siyasetin bütün esas
larının, parti ayrılığı gözetmeksizin, millî bir 
gelenek haline gelmiş olduğuna kaaniinı. Bunu 
burada, ifade etmek isterim. 

Dış yardımlar hususunda Hükümetimizin. 
bilhassa. Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı ile 
yakından meşgul olmasını, bu teşkilâtın bize 
verdiği fırsatlardan âzami derecede faydalan
masını temenni ederim. 

Malûmdur ki, bu teşkilât 1949 da kurulmuş 
ve evvelâ Başbakanlığa bağlanmış, sonra 1952 
de Dışişleri Bakanlığına raptedilmiş, sonra da 
İtenim, pek anlamadığım sebeplerle 19fi0 da, bir 
kanun ile Maliye 'Bakanlığına eklenmiştir. 

Maliye Vekâletinin işleri pek çok bir vekâlet 
olduğu ve mahiyeti itibariyle de, iktisadi bir te
şekkül olmadığı Yüksek Heyetinizin malûmu
dur. Bu itibarla bu teşkilâtın, mutlaka ya Ha
riciyeye veyahut eskiden olduğu gibi Başvekâ
lete bağlı bir müessese halinde canlandırılması 
her bakımdan faydalı olur. 

Ordumuz hakkındaki temennimiz memleke
timizin öz bir parçası olan, en küçük erinden en 
yüksele generaline kadar onu temsil eden bu 
aziz varlığını, memleketin en yüksek menfaat
lerim koruyacak şekilde daima kuvvetli, mesut 
ve müreffeh olmasıdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşların nazarı 
dikkatini celbetmeye mecburiyet hissediyorum. 
37 arkadaşımız söz almıştır. Bugünkü şartlar 
içinde ve Hükümetin bulunduğu vazifeler karşı
sında müzakerelerimizi, eğer arkadaşlar tekra
ra giderlerse ve uzun konuşmalar yaparlarsa, 
zamanında bitirmek mümkün olmaz. Bu arada 
iki arkadaşımız konuşmaların onar dakika ile 
tahdidini teklif etmişlerdir. Fakat henüz konuş
manın başında olduğumuz için böyle bir tahdidi 
Başkanlık Divanı doğru görmüyor. Arkadaşla
rımız konuşmalarında tekrara kaçmıyacak şe
kilde esaslı noktalara temas etmelerini riea ede
ceğim. Esasen Hükümet milletvekillerinin bu 
mevzular üzerinde yapacağı uzun mütalâalariyle 
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karşı karşıya bulunacaktır. Bunun da nazarı | 
dikkate alınmasını bilhassa riea ediyorum. 

Buyurun, Saim Sarıgöllü, 
OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem arkadaşlarım, söz sıramı başlangıç 
konuşmasını yapmak üzere, arkadaşımız Fikret 
Turhangil'e veriyorum. Ondan sonra mâruzâtta 
bulunacağımı hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Fikret Turhangil. 
. FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkan! 
Muhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri! 
Sayın Hükümet Başkanı ve Hükümet üye

leri. 
Cumhuriyetimizin ilk Koalisyon Hükümeti

nin Sayın Başkanı Hükümet programlarını 
27 . 11 . 1961 tarihinde, Cumhuriyet tarihimizde 
ilk defa tesis edilmiş bulunan, Cumhuriyet Se
natosu Meclisi önünde okudular. 

Programın sonunda da Yüksek Senato Mec
lisinin irşatlarını beklediklerini belirtmek sure
tiyle C. Senatosunun ebediyen payidar olacağı 
ve olmasını en büyük arzu bildiğimiz Cumhuri
yetin irşat edici bir toplumu olarak kahul ve 
tasrih buyurmalarından dolayı şükran hisleri
mizi arz ederiz. 

Yeni Anayasamızın getirdiği yepyeni bir hü
viyet, kuruluş ve ruh taşıyan C. Senatosu haki
katen renkli bir hükümetle karşı karşıyadır. 

Dünya milletlerinin tecrübe ettikleri ve si
yasi hayatımızda geçmişi olmıyan bu sebeple 
tecrübesi yapılmıyan koalisyon hükümetinin 
parlâmento hayatımıza mutlu günler getirme
sini ve aziz Türk milleti için verimli, başarılı 
olmasını temenni etmek en büyük ve sarsılmaz 
arzumuzdur. 

Siyasi partilerin gayeleri kendilerini doğu
ran ve besliyen aziz ve asîl milletimize hizmet 
etmektir. Yeni Anayasamızın getirdiği nispî se
çim sistemi Meclis içinde mutlaka hâkimiyeti 
temin edemiyeeek şekilde tahakkuk etmiştir. 
Bu hal karşısında koalisyon zarureti doğmuş ve 
bunun neticesi olarak Koalisyon Hükümeti ku
rulmuştur. 

Her şeyin önünde vatan ve milletin bekledi
ği huzur, sükûn ve Anayasanın mutlak hâkimi
yetini temin ve millî iradeyi neticelendirecek 
bir hükümetin tahakkuku ile mümkün olacağı 
sonuna bizleri getirmiş bulunmaktadır. 
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Her şey mazi yapılmış ve müstakbel Türki

ye ve Aziz Türk Milletinin refah ve saadetini her 
şeyin önünde gören bir Adalet Partili olarak en 
büyük millet ve ınemleket hizmetini ifa etme
nin gururu içinde koalisyon hükümetinin teş
kili suretiyle bugüne erişmiş bulunduğumuz 
'kanaatindeyim. 

Cumhuriyet Hülküımetinin bütün üyelerinin 
Atatürk ilkeleri üzerinde kararlı olmalarından 
başka bir şey esasen düşünülemez. 

Yalnız Hükümet üyeleri değil, bütün C. Se
natosu onun ilkelerine bağlıyız. Onun izinde
yiz. Daima ondan ilhanı alacak ve Cumhuriye
timizi en yakın hdr gelecekte büyük Ata'nın ar
zuladığı muasır medeniyet seviyesine ulaştıra
cağız. 

Atatürk, Türk Milleti için (bir varlık 'olmak
tan çılkmış fikir manzum elerinin (toplandığı bir 
kudret olmuştur. 

Adalet Partisine raenlsup C Senatosu üyesi 
olarak; 

Anayasanın ımuitlıalk hâlkimiye'tıinS. /temin et
mek hususundaki Hükümet kararının programa 
alınmasını şükranla karşılarız!. 

Bütün halkların onun korunm'aisına ve has-
sajsiyetle tatibük edilmesine bağlı Ibulunduğu mü
nakaşa IkabUl etmez hiır hakikattir. Millî irade
nin üstünde Ibır kuvvet tanımanın bir ifadesi 
olanak anlamalktayız. Hükümet programında 
iç poBfcilka ımevzuundalki doktrinde yer alan 
hususlara ıek olarak vatandaş - 'memur ve me
mur - vatandaş münasebetlerinin de dikkate 
alınmasını temenni ederiz. Hükümet fonksiyon
larının iyi dişlemesi emin ve inkişaf edecek iyi 
yol alabilmesi içlin memur - vatandaş münase
betlerinde karşılıklı (anlayışın tahakkukuna 
şiddetle lüzum olduğuna inandığımız hiır sevgi 
ve hürmetin tesis edilmesi Ibaşta gelen ve göz
den uzak Ibulundurulm aması lâzımgelen ana un
surdur. 

Hakikat şudur ki, kanun, nizam ve emirler 
ancak, onu ıtaifcMk edenlerin elinde kıymetlenir 
ve değerlenir ve vatandaş Hükümet hizmetle
rinin ölçüşünü Ibıı münasebete göre takdir ve 
tâyin eder. 

Hükümetçe lüzumlu bir kalkınmanın ana 
unsuru olan yatırımların yapılabilmesi için mil
letçe mutlaka bir israftan kaçınılması zarureti 
görülmüştür. 
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Ancak, Hükümetin de âzami tasarrufa ria

yet etmesi ve bilhassa Devlet ve Hükümet, em
rinde çalışmış ve çalışmakta olanlar -arasında 
hayat seviye ve yaşayış şartlan bakımından 
farklı statüler -doğuran ve adalet ve hizmet kai
de! erivle bağdaşamıyan aykırılık ve tefriklerin 
giderilmesi hem tasarrufu temin, aynı zamanda 
Devletle - ilgililer arasında ibir inanış ve -güve-
nin unsuru olacaktır. 

Senato Meclisıiniın sayın üyeleri : 
Dünya tarihinde büyük ımevki işgal eden 

Türk Milletine ımensuibiyet "bizler için -en ibüyük 
hazinedir. 

Vartan topraklarımızın üç yanı sularla çev
rili olduğu gibıi muhtelif göllere ide sahip bulun-
anaiktayız. 

Bâzı (komşu devletlerim sık «silk ikara «uları
mıza sokularak biziim önem vermediğimiz bü
yük bir ımillî servet ve gıda memlbamız olabile
cek '"balı'k ve ısualtı senetlerimizle geçinmek is
tedikleri İbir (hakikattir. 

Hükümet programında yer ulmıyan ve ifa
desini bulmıyan ve bize ımuazzam döviz temin 
edebilecek ve iç bünyede de gıda kollarımızın 
bir kanadını teşkil edecek ıbalıkçılık've 'buna 
bağlı sanayiin kurulması ve ehemmiyetle inki
şafının temıinli şayanı arzu bir mesele olduğu 
kanaatindeyiz. 

Mesken ihtiyacı dâvasının büyük bir mesele 
olduğuna inanıyoruz. Bu arada Emekli Sandığı 
ve işçi Sigortaları gibi kurumların gayeleri dı
şındaki yatırımlardan uzaklaşarak kendi men
supları lehine 'bu 'dâvaya 'ehemmiyet vererek 
mensuplarını plânlı bir şetkilde mesken sahibi 
ettme sahasına gitmesi temenniye şayan bir hu
sustur. 

Bu arada yıllardan beri devam edip gelen 
ve bir türlü âdil bir ısisteme (bağlarramıyan ki
racı - ev isahibd münasebetlerinin halli de bu
günkü cemiyetimiz için bir an evvel naili icaıb-
eden büyük iktisadi ve içtimai ibir 'mevzu oldu
ğu kanaatini taşim'aktayız. 

Milletimizin en 'büyük irfan ocağı olan, ve 
muhtar İbir ihüviyet taşıyan üniversite]erimiz 
ile kurulmuş ve kurulması zaruri (bulunan yeni 
müesseseler hakkında görüş ve 'düşünüşlerine 
Hükümet programında rastlamak 'büyük arzu
muzdur. 

Atatürk ilkelerinin bariz bir umdesi ve ve-
sizesi olmaktan çıkan ve dış politikada takib-
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edilecek siyasi yolun meşalesi olan; «Yurtta 
Sulh - Cihanda Sulh» politikasının Hükümeti
mizce de -kabulünü şükranla karşılarız. 

Senato Meclisine takdim edilen programın 
sonunda : Teşekkül eden Hükümetin büyük 
hâdiselerden sonra gelen karma Hükümet oldu
ğu beyan •edilmekle; İbüyük bir hakikate işaret 
edilmiştir. 

Karma Hükümetin en büyük amacı da millî 
huzuru temin ve bu huzur üzerinde plânlı kal
kınma Hükümeti olmak arzusudur. 

Millî huzur, tek kelime ile huzur fertlerin, 
toplumların başta gelen muvaffakiyet kaynak
larının kendisidir. Huzur, sükûn ve birlik olmı-
yan cemiyetlerde muvaffakiyeti 1emin etmek 
gayrimümkündür. 

Muvaffak olmuş zanrıedebilse dahi haklı ve 
emin ve toplumu ileriye götürücü bir muvaffa
kiyet olarak kabıü edilmemelidir. 

Hükümet programında her şeyin önünde ka
bul ettiğimiz bir noktayı belirtmek isterim. 

Memleket bünyesinde ve Devletin bütün teş
kilâtında devamlı huzurun temin edilmesinin un
surunu vatandaş münasebetlerinde yer almış bu
lunan geçmiş siyasi mücadelelerin yarattığı ya
raların tamamiyle tedavi edilmek ve bu hususa 
dikkat ve ehemmiyetle üzerinde bulunmak ve 
gerekli çalışmalara başlamaktadır. 

Millî tesanüt, millî huzur Türk ün tarihlere 
geçen âdil hislerine uygun olan davranış ve tu
tumundan dolayı Hükümetin ifa edeceği ve 
millî varlığımızın ana unsuru olan bu hareket 
tarzından dolayı Hükümeti, Adalet Partisinin 
bir üyesi olarak şükranla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Âmil Artus. 
ÂMİL ARTUS — Muhterem arkadaşlarım, 

Sayın Başkan, Sayın Kabine üyeleri; 
Hükümet programı hakkındaki düşünceleri

mi kısaca arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Bizzat Başbakan tarafından yüksek hu
zurunuzda okunmuş ve basılmış nüshaları sa
yın üyelere dağıtılmış olan Hükümet programı, 
fazla tafsilâta girişmeden esaslı noktaları ve 
bellibaşlı konulan ihtiva etmektedir. Bendeniz 
şahsan programın bu hüviyetini yerinde bulu
yorum. Hükümet, programda ifade ettiğine gö
re, bir millî huzur ve plânlı kalkınma Hükümeti 
olmak amacındadır. Esas itibariyle program bu 
amaca uygun şekilde kaleme alınmıştır. Bir 
ihtilâl sonrası Hükümetidir ve bütün ihtilâl 
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sonrası hülaimetleri gibi birçok sosyal ve eko- ! 
nomik problemleri halletmek zorundadır. riya- j 
sa durgundur, özel sermaye kısmen iş hayatını 
ve hattâ bankaları terk etmiş ve özel. kasalara 
sığınmıştır. Memlekette işsizlik vardır. İşçi ve 
dar gelirli vatandaşın, yapılan zamlara rağmen. 
seçim sıkıntısı azalmamıştır. Memleketin bir
çok bölgelerinde kuraklık hüküm sürmektedir. 
Bütün bunlara ilâveten programın diliyle (Va
tandaş münasebetlerinde geçmiş siyasi mücade
lelerin yaralarını tanıamiyle tedavi etmek) gö
revi de bir Tlükümele düşmektedir. Bu kadar 
büyük meselelerle karşı karşıya olan Hükümet 
bunların azamet" ve ciddiyetine nüfuz ederek 
güzel bir program, hazırlamıştır. Bâzı konular
da umumi ve hattâ müphem ifadeler kullanıldı
ğı doğrudur. Birçok yerlerde tedbirlerden bah
sedilmiş, bu tedbirlerin nelerden ibaret olacağı 
a çık! anmam ıştır. Bazı paragraflarda, (ehemmi
yeti e eahşdacaktır.), (göz önünde bulundurula
caktır.), (gerekli tedbirler alınacaktır.) gibi 

sarih olmıyan yuvarlak sözler kullanılmıştır. 
Fakat bunları ben şahsan programın za'fına değil, i 
ciddiyetine bir delil sayıyorum. Çünkü Anaya- ! 
saya göre bir hafta gibi kısa bir zaman içinde ! 
hazırlanan programın bütün memleket mesele- -
terinin teferruatına inmesine ve ciddi inceleme
lere ihtiyaç, gösteren konularda, bu incelemeleri : 
uzmanlara yaptırmadan valilerde bulunmasına 
imkân yoklu. Programın başında Hükümetin 
Alatürk inkılâplarına bağlılığı ve Anayasanın 
mutlak hâkimiyetini temin etmek amacında oh j 
dıığumı belirtmesi çok' isabetlidir. I 

Yine programın genel kısmında Hükümetin 
ilk hedefinin vatandaş!.ar arasında huzur ve iyi : 
münasebetlerin sağlanması olduğunun ifade edil- j 
meşini şükranla, karşılıyorum. Siyasi kanaatle
rimiz veya mensubu olduğumuz siyasi partiler 
farklı da olsa bu topraklar üzerinde hepimiz 
aynı vatanın ve aynı milletin evlâtları olarak 
beraber yaşamak zorundayız. Türk Milleti için 
yeni ve alışılmamış bir sistem olan demokratik 
sistem, arkamızda kayan on beş yıllık devrede 
ayırıcı ve husumet yaratıcı bir sistem gibi tat
bik olunmuştur. Koalisyon Hükümeti bu yanlış 
tatbikatın izlerini silmek ve millî birliği ve bü
tünlüğü. yeniden satha çıkarmak mevkiindedir. 
Hükümetin bu konuda kararlı olması bizi mem
nun etmiştir. 
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.l're-gramda. \atandaşlar anısında siyası katın 

al ;ıyrılığiudan dolayı hiçbir fark gözetilmiyeee-
ği, vatandaşın hiçbir sebeple hiçbir yerde eşit 
olmıyan muamele görmiyeceği temin edilmekte
dir. Tatbikatta, bunun yerleşmesi için zaman 
geçmesi ihtimali üzerinde durulmakta ve pek hak' 
:lı olarak, bu neticenin ancak idari ve adlî bü
yük küçük mercilerin devamlı takipleriyle sağ
la nacağı ifade edilmektedir. Çok doğru ohm bu 
görüş programın hayalden uzak' ve realist bir-ka
rakter taşıdığının delilidir. 

Vatandaşlar arasında, ahenk ve huzuru temin 
için partizanlığın tamamen ortadan kaldırılması 
zaruridir. Koalisyon Hükümetini bu konudaki 
azimli görünüşünden dolayı tebrik ederiz. 

.11 iikünıetiu. programında yer alan diğer bir 
ihtilâl sonrası problemi de geçmiş olayların tesi
ri altında, asker çekildikten sonra, polis ve jan
darmanın kıymetini ve mânevi itibarını vatandaş 
güzünde sağlamak konusudur. Programda bu ne
ticenin idare makamlarımızın ve vatandaşlarım! 
zın salim anlayışı ile, mümkün olacağı işaret edil
mektedir. Biz bunun kâfi olmadığı kanaatinde
yiz. (ieçıuiş hâdiselerin tesiriyle polis yılgın ve 
ürkektir. Onu bu yılgınlıktan ve ürkeklikten 
kurtarmak lâzımdır. Bunun için de polisin va
zife ve salâhiyetlerini kanunla açıkça tesbit 'Çi
mek ve bunu polise öğretmek ieabeder. .Polisi 
sorumluluk endişesiyle hâdiselere müdahaleden 
çekinir dunundan kurtarmak lâzımdır. Bilhas 
sa büyük şehirlerimizin asayişi bakımından buna 
-şiddetle lüzum vardır. 

Programda, Devi (ît Plânlama teşkilâtına öneıtı 
verilmesi ve bütün yatırımların plân dâhilinde 
yapılacağının ifade olunması çok yerindedir. 
Vo Anayasa hükümlerine uygundur. 

Fine programda israftan ve enflâsyondan 
uzak kalınacağının kabul edilmesini şükranhı 
karşılarız. Enflâsyon konusunda bir mülâhaza 
Jiiizı arz etmemize -müsaadenizi rica ederim : 
fieçmiş hâdiselerin tesiriyle özel sermayenin 
mühim bir kısmı piyasadan çekilmiştir. Önümüz
deki aylarda yeni Hükümetin sağlıyacağım kuv
vetle umduğumuz emniyet ve itimat havası için
de bu gizlenmiş olan özel sermaye yeniden piya
saya çıkacaktır. Bu suretle piyasada bir para 
bolluğu ve bunun neticesi olarak bir fiyat yük 
selmesi ve para değerinde bir düşme kaydedile
bilir, Koalisyon Hükümetinin bu ihtimali göz-
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den uzak bulundurmamamın ve buna kar.-,.: ied j 
birli olmasını temenni ederiz. 

Programın Adalet Bakanlığımı aidolan kıs
mında ifade edilen esaslarla tamamen mutabakat 
halindeyiz. Ancak bu mevzuda bâzı mülâhazala
rımızı kaydetmemize yüksek müsaadelerinizi rica 
ederim. 

Mahkemelerimiz hususiyle Yargıtay büyük 
bir İş kesafeti altında ezilmektedir. Yargı tayı ih
raz ferahlatmak için son senelerde geçici tedbir
lere baş vurulmuş ve daire sayısı artırılmıştır. 
i>u suretle halen Yargıtay 16 dairesi ve 112 hâ
kimi olan ve dünyada bir benzeri bnlunnuyan bir 
yüksek mahkemedir. Bu mahkeme, iş çokluğu ı 
yüzünden içtihat ve hukuk yaratmak görevini ita ı 
edememektedir. Yargıtay hâkimleri ancak insan | 
takatinin üstünde bir mesai sarf etmek, -suretiy
le bu ağır yükü taşıyabilmektedirler. Fakat İni 
duruma artık normal Hükümetin ol koyması ve 
çare bulması lâzımdır. Yargitaya daire ilâve
siyle bu işin halledilmesine imkân olmadığın; 
son on yılın tecrübeleri göstermiştir, isin esasb i 
şekilde halli gerekir. i 

Bundan başka hâkimlerin yardımcısı olan ve j 
mesai saatlerinin dışında geç saatlere, kadar çalı- j 
san zabıt kâtiplerine bir ödenek verilmesi için | 
imkân araştırılmasını yeni Hükümetin dikkatin- i 
den beklemekteyiz". I 

Kurulacak olan Anayasa Mahkemesi ve. Yük- ! 
sek Hâkimler Kurulu gibi teşekküllere de ve Yar
gıtay dairelerinde yabaneı Hukuk fakültelerinde 
ihtisas yapmış elemanlara ihtiyaç vardır. Bu 
maksatla önümüzdeki bütçeye yeni Hükümetin 
gerekli tahsisatı, koymasını ve önümüzdeki yıl 
hukuk mezunları arasından yabancı memleketlere 
mühimce bir sayıda öğrenci gönderilmesini te
menni ederim. 

Müstahsıla sağlanacağı vadedileıı zirai kre
dilerin köylü tarafından kendi özel ihtiyaçlar; 
için kullanılmasına mâni olacak tedbirlerin de 
Hükümetçe düşünülmesi yerinde olur. Program
da orman varlığımızın titizlikle korunmasından 
bahsedihnş, fakat yeni orman yetiştirmek konu
suna temas edilmemiştir. Ormanlarımızın korun
ması kadar yeni orman yetiştirilmesi meselesi de 
ehemmiyet arz etmektedir. Hükümetin bunu 
ehemmiyetle ele alması icabeder. 

Hükümet programında, her alanda koopera
tifçiliğin geliştirileceği ifade edilmektedir. Bu 
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kuiıuda 1958 den evvel kurulmuş ve kredilerin 
kesilmesi yüzünden inşaatı yarım kalmış veya hiç 
inşaata başlıyamamış olan yapı kooperatiflerinin 
durumunu- da düşünmek lâzımdır. Bunların ek
serisi dar gelirli vatandaşlar tarafından kurul
muştur. Bu kooperatifler arsalarını temin et
mişler, plân ve projelerini belediyelere tasdik et
tirmişlerdir. Fakat krediler kesildiği için arsalar 
'kooperatifin elinde kalmış ve ortaklar da olduk
la i ı meskenler e kavuşanı anı ıslardır. Bu üzücü du
ruma nihayet vermek ve bu kooperatifleri tasfi
ye etmiş olmak için bu kooperatiflere eskiden 
olduğu gibi inşaat kredisi açılması yerinde olur. 

Programın Diyanet İşlerinden bahseden sa
tırlarını memnuniyetle okuduk. Diyanet İşleri 
teşkilâtı yeni Anayasamızın 154 ncü maddesiyle 
genel idare içinde yer almıştır. Hepinizin ma
lûmu olmakla beraber, burada şunu kaydetmek 
isterim: Sosyal bir olay olan dinden eğitim dâ
vamızın kökleşmesi ve halk tabakalarında inkılâp
ların yerleşmesi için faydalanmak yerimle olur. 
hinden başka, gayelerle ve başka maksatlarıu ger
çekleşmesi için istifade edil m esine bu suretle da
im kesin olarak mâni olabiliriz. Yeni Hükümetin 
Diyanet İşleri konusunda bu gerçeği gözden uzak 
t tu mıyacağını umarım. 

Dış politika alanında millet in yeni Hükümet
ten beklediği şov memleketin iktisadi yaralarını 
saracak ve kalkınmamızı gerçekleştirecek mühim 
bir dış yardımın sağlanın asıdır. Bunu temim için 
Koalisyon Hükümetinin elinden geleni yapacağı
na biz şahsan inanuyoruz. 

Değerli 'arkadaşlarım, 
Hükümet programı hakkındaki bâzı düşünce

lerimi kısaca arz ettim. Bu program memleket 
dâvalarına ve İhtilâl sonrası problemlerine isa
betle teşhis koymuş ve banların çözülmesi için 
gayret sarf edeceğini vaidetmiştir. Milletçe bu 
mühim gayeye ulaşılması için yeni Hükümete 
yardımcı olmak hepimize düşen bir borçtur. Ge
tirdiği programdan dolayı Hükümeti tebrik eder 
ve çetin olan mesaisinde başarılar dilerim. 

Saygılar]mla. (Alkışlar! 

BAŞKAN — Sami Küçük; buyurun. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) —- Sayın Baş

kan, Muhterem Senato üyeleri. Başbakan ve. -Ba
kanlar Kurulu üyeleri : 

B, M. Meclisinde en eok üye bulunduran iki 
'büyük partinin millet ve memleket hizmetinde 



O, Senatosu B : 10 
sübjektif duygulara yvr vermeksizin vazife, ve 
•mesuliyet deruhte etmede gösterdikleri anlayış 
ve. Hükümet kurmadaki akimlerini her türlü tak
dirin üstünde bir lıLsle karsılar ve bunun bir ge
lenek halinde devam etmesini sum imi olarak to-
nıenaiıi ederim. 

'Devlet idaresinde fazilet, feragat, ihtisasa 
hürmet, şeref ve mesuliyet .duygularının değeri
ne, söz ve fiillerin birbirine intibakı nün •zarureti
ne ve faydalarına innmuakıayımr!. 

En az yarım asra varan çok partili demokra
si mücadelesinde, rejimimizi dejenere eden ve bu 
suretle de memleketi çıkmazlara ve ihtilâllere sü-
mkliyon, parti men fa ati eri mi millet ve memleket 
menfaatlerinden üstün, tutan menfaate!, partizan 
zihniyet ve idarenin, kötülüklerini 'telhis ederek 
•bütün çıplaklığı ile ortaya atan, vatandaşlara eşit 
muamele vadeden ve bu vadini samimî olarak de
vam ettireceğini taahhüdeden Hükümetimizin bu 
tutumunu demokratik rejimimizin istikbali ba-
ikımından takdirle karsılar ve. ıbunu memleketimi
zin yarını için büyüık bir teminat telâkki etmek
teyim. Hükümete İni samimî ve açtık tutumundan 
ötürü şükranlarımı arz etmek isterim. 

Milletini muasır 'medeniyet seviyesine ulaştır
mada büyük gayretler sarf eden ve tarihi boyun
ca demokrasiye inanmış bulunan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerimin, bu memlekette son defa yeniden 
demokrasiyi, bütün müesseseleri ile kurmada sarf 
etmiş bulunduğu büyük gayretleri burada şük
ranla anmayı bir 'borç. bilirim. 

Hükümet programının,, memleketimizin ve 
milletimizin, halli gereken dâvalarını plân ve 
program fikri esas olmak üzere angro olarak kap
samakta olduğunu görmekteyim. Programlın bu 
meseleleri zaman ve mekân ölçüsünde nasıl ta
hakkuk ettireceğini ifade etmesi uygun olurdu. 
Ancak Hükümetin bu şekilde detaylı bir program 
hazırlamasına, zaman ölçüsünün mâni olduğuna 
kaani bulunmaktayım. 

Devlet hizmeıinin istikrarlı ve, devamlılığını 
sağlamak üzere, idarenin tarafsız ve müdahale
den uzak durmadan İşliyen bir mekanizmaya sa-
hibolması ve bunun daha da olgunlaştırılarak de
vam ettirilmesi zaruretine inanmaktayım. Bilhas
sa uygulamakta bulunduğumuz seçim sistemi mu
vacehesinde idarenin bu vasfının önemi çok da
ha büyüktür. Hükümetimizin bunu tahakkuk et
tireceğine kuvvetle inanmaktayım.. Bu meyanda 
bakanlıklarımızın. iç çalışma düzeni erinin de mo-
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dem idare p remsi pl eri ne uygun tarzda yemden 
düzenleneceğine ve idare edileceğine kaani bulun
maktayım. Bilhassa plânîlı bir kalkınma devresi
ne girdiğimiz şu sırada bakanllukların iç bünye
lerinde Devlet Plânilama Teşkilâtına paralel çalı
şacak organların taazzuv ettirilmesi zarureti aşi
kârdır. 

Hüküme/ı programında personel • dâvasının 
halli hususunda neler düşünüldüğü müphem bu
lunmaktadır. Kurulmuş bulunan Personel Daire
sinin verimli bir şekilde •çalıştırılarak personel 
meselelerinin halli hususunda dikkatten ussak tu
tu lınamalıdır. Bu arada, bakanlıklar arası ig bir
liğinin ve idarede ve organizasyonun 1 üz unuma 
işaret etmekten kendimi ala mı yac ağı m. 

Adalet Bakanlığı : 
Mallıkemelerdeki iş hacminin çokluğu, usulle

rin muğlaklığı ve personelin sayıca, yetersizliği 
dâvaların süratle neticelenmesine engel teşkil et
mektedir. 

Programda, teklif edilenlerden başka tek ha
kimli belediye ve trafik mahkemelerinin teşkili, 
muhakeme usullerinin basite ircaı bugün artık 
kati bir zaruret, halini alan Kat mülkiyeti Ka
inin unun Meclise sevkı, İs mahkemeleri Kanu
nunda. göriih-n aksaklıkların giderilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması faydalı mülâhaza 
edilmektedir. 

('alışma Hakanlığı : 
İşçinin iktisadi ve sos\ al kurumlarını koru

mayı ve düzenlemeyi vadeden, toplu sözleşme ve 
grev hakkını düzenleyici kanunları Meclise sevk 
edeceğini bildiren Hükümete teşekkür ederim. 

Hükümetin İşçi Sigortaları Kurumunu da 
bir şikâyet konusu olmaktan çıkararak lüks ve 
fantaziden âri işçinin refahını sağlayacak bir 
h ah1 got i receği ne in a n m ak t ayı m. 

Pasın - Yayın ve Turizm Bakanlığı : 
Hükümetin, basın - yayın ve turizm mevzuun

da. getireceğini vadetliği teklifleri samimiyetle 
desteklerim. Ancak her sahada seri kalmış bu
lunan memleketlerimizin radyo, ve kısa zaman
da kurulacağına inandığımız televizyon servis
lerinden de geniş halk kütlelerinin eğitim ve 
öğretiminde faydalanılacağını ümit ederim. 

Sağlık" ve Sosyal Yardım Bakanlığı : 
Hükümetin sağlık hizmetlerinin sosyalleşti

rilmesi konusundaki hassasiyetini takdirle kar,-
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şılar ve bunun bütçede lâyık olacağı aksi bula
cağına kuvvetle inanıyorum. Bu arada ilâçların 
ucuzlatılması mevzuundaki çalışmalara devam 
edileceğini, kimsesiz çocukların yetiştirilmesi
nin ele alınacağına ve sağlık hizmetlerinin do 
bir yatırını olduğunun gözden uzak tutuluuya-
eağma kaani bulunmaktayım. 

Diyanet İşleri : 
Din adamlarımıza cemiyette lâyık oldukları 

mevkii kazandıracak olan Diyanet İşlevi Baş
kanlığı Teşkilât Kanununun da önemle ele alı
nacağına inanmaktayım. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü : 
Ata yadigârı vakıfların korunma işlerinin 

önemle ele alınacağına ve vakıfların gelir kay
naklarının en azından kendilerini tamir ettire
cek hale getirilmeleri için. bunların kira nizam
larının da tekrar gözden geçirileceğine ve bu gö
rüşüme Hükümetin de iştirak edeceğini kuvvet
le ümidediyorum. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü : 
Arazi ihtilâflarına ve kan dâvalarına sebeb-

olan tapulama nizamının günlük ihtiyaçlara gö
re düzenlenmesi için Tapulama Kanununun ye
niden gözden geçirileceğine inanıyorum. 

Dışişleri Bakanlığı : 
Hükümetimizin anlaşmalara, anlaşmaların 

karşılıklı menfaatlere uygun bulunması hususu
na ve umumi silâhsızlanmaya, dair görüşlerini 
takdirle karşılarım. 

Hükümet Programında Asya - Afrika dev
letler grupuna yeteri kadar Önem verilmediğini 
müşahade etmekteyim. Bunun sehven belirtil
mediğine ve bu arada Balkan Yarımadasındaki 
diğer komşu devletlerle de samimî dostluk mü
nasebetlerine devam edileceğine inanıyorum. 

Ayrıca potansiyel güçleri itibariyle varlık
ları inkâr edilemiyecek olan devletlerle ticari, 
iktisadi ve siyasi münasebetler tesis ve idame
sinde gelecek için büyük menfaatler sağlanaca
ğına inanmaktayım. 

Hükümetin Kıbrıs Cumhuriyetine karşı gös
terdiği yakın alâkayı takdirle karşılar ve «Hür
riyet Mücadelesi» yapan milletlerin bu mücade
lelerine Hükümetimizin müzahir olmakta devam 
edeceğine kaani bulunmaktayım, 
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Millî Savunma Bakanlığı : 
Hükümetimizin, varlık ve bekamızın yegâ

ne temeli olan Silâhlı Kuvvetlerimize karşı gös
termiş olduğu yakın alâkayı takdirle karşılar 
ve bu konutla hiçbir fedakârlıktan çekinmiye-
ceğine inanıyorum. Anayasa ilkelerini ve bu 
arada, bilhassa* sosyal adalet ilkesini ön plânda 
tutan Hükümetin kısa zamanda hazırladığı ve 
memleketin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek 
mahiyetteki bu programının halk efkârında 
okluğu gibi Millet Meclisinde tîe umumi tasvip 
göreceğini ümideder, Hükümete başarılar diler, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Kâzım Yurdakul. 
KAMİL YURDAKUL (Sakarya) Say m 

baiskanım, Sayın Senato üyeleri ve Heyeti Vekile. 
Tarihimizde birçok hükümetler gelip geçmiştir. 
Bu hükümetlerin bir kısmının iktisadi tutumu 
dar bir iktisat anlayışı içinde cereyan etmiş ve 
külfetler ve hizmetler ondan sonraki nesillere 
intikal etmiştir. Bunun aksi olarak çok açık 
bir iktisadi tutum ile birçok külfetlerin ondan 
sonraki nesillere intikal ettiğine de şâhidoldu'k. 
Hükümetimizin çok uzun olmıyan programında, 
birbirine uymıyan bu iki zil tutumun yer alma
dığını gördük. Hükümetimizin en mâkul tutumu 
kendisine hedef ittihaz edeceğini kabul etmek 
n ı ecbur iye tin deyiz. 

Koalisyon hükümetlerinde ekseriyetle prog
ramlan birbirine uymıyan ve birbirine tezat 
teşkil eden programlarını tatbik ve teferruat yle 
tanzim etmek itiyadı vardı. Ben Hükümetimizin 
bu yola gitmemiş olmasını ve karşılıklı olarak 
birbirlerine gösterdikleri hüsnüniyetin bu geniş 
müsamahanın bir eseri olarak telâkki etmekte
yim. Bu geniş hüsnüniyetten dolayı hiçbir za
man ihtilâfa düşmiyecekleri kanaatini taşımak
tayım. 

Umumî, iktisadi hayatımızın gelişmesinde Hü
kümetimizin, programında muhtelif noktaların 
gösterildiği ve ele alınmış olduğu müşahede edi
liyor. Yatırımlar büyük bir kıymet taşımakta
dır. Yatırımların yapılmasında, Devlet Plânlama 
Teşkilâtına büyük ehemmiyet verileceği açıkla
nıyor. Yalnız, Devlet Plânlama Teşkilâtımız 
umumiyetle, umumi plânlan yapmakta fakat, 
teferruat plânlarını hazırlamamaktadır. Devlet 
Plânlama Teşkilâtına mütenazır olarak v e l e t 
lerde ve gerekli Devlet müesseselerinde tatbikat 



C. Senatosu B ; 10 
plânlarının hazırlanmasına da zaruret vardır. 
Bu itibarla bu tip müesseselerde plânlama teş
kilâtına mütenazır olarak tatbikat plânlarının 
hazırlanması zaruret in i de g'özden uzık tutma
mak lâzımdır. Şimdiye kadar ihmal edilmiş olan 
bu tatbikat plânlarının kısa zamanda hazırlan
ması arzusundyız. Bu noktaya programda temas 
edilmemiş olduğunu görüyoruz. Tatbikat plân
larının yapılmamış olması maalesef bizi güç du- j 
rama sokmaktadır. Deflâsyonist siyasetin mu- j 
vaffak olduğu, günlerde Beynelmilel Kalkınma 
Bankasının bize verdiği 20 milyon dolarlık bir 
krediyi maalesef kullanılacak yeri bulamamak 
gibi bir aeaip dununa düştüğümüzü itiraf etmek 
mecburiyetindeyim. Bundan sonraki yatırım 
islerimizde daha dikkatli olmak ve organizasyona 
daha ziyade kıymet vermek mecburiyetindeyiz. 

Milletimizin nüfus artışı dolay isiyle ele alına
cak birçok tedbirlerin mevrudolduğıı muhak
kaktır. Milletimizi iktisadi rahatlığa kavuştur
mak için yapılan yatırımların yavaş yavaş artı
rılması zarureti vardır. Bugün millî gelirimizin 
yüzde onu nisbetindc bir yatırını yapılmaktadır. 
Bu nisbeti asgari yüzde 17 ye çıkarmaya mecbıı 
raz. Bu nisbet Avrupa'nın en geri memleketle 
rinde bile yüzde 25 tir. Bütün bunlar nazarı iti
bara alınırsa, 17 veya 18 rakamı büyük bir j 
artış demek değildir. Fakat bu artış, kısa bir j 
zamanda ele alınmayı icabettirdiğim» göre, plân- • 
lamı yapılması, en verimli veya, kısa zamanda 
verim sağlıyacak yatırımların mahiyetini tesbü. 
etmedikçe bu rakama yükselmekte fayda değil 
zarar görülecektir. "Riski plânlar ele alınacak, 
veya yenilenecek ve belki de başka yollara, gidil
mek suretiyle, bu yatırımlarda, israfa, da gidilmiş 
olacaktır. Bu hususta dikkatli davranmak zaru 
retîııdeyiz. Bu yatırımlar daha ziyade Millî 
Fğitim işlerine sarf edilecektir. "Diğerlerine ise 
mütenasip şekillerde sarf edilecektir. Programda 
yazılmıştır. 

Arkadaşlar; ben zannediyorum ki en mühim 
biı- konu bn yatırını mevzuunda unutulmuştur. 
Bizini bugün bir maden mevzuumuz. bir lop 
rakaltı mevzuumuz var. Buna. yapılacak yar- t 
dundan bahsedilmemek! cdir. Halbuki on - on ! 
beş sene meuıleketiıııîzde hiçbir arama yapılma- ! 
mis olsa bile halen bulunmuş olan madenleri \ 
isletmek memleketimizi 'büyük bir refaha, ka- | 
vuşturacaklır. Bu nokta, her halde unutulmuş | 
olacak. Bu çok yanlış bir harekcl tir. Bu meşe- i 

ıa 
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lenin derhal ele alınması ve yatırımların büyük 
bir kısmının bu cepheye sarf edilmesi zaruretiy
le karşı karşıya bulunmaktayız. Bir arkadaşın 
söylediği gibi, yatırımların hangi menbalardan 
temin edileceği hususu dikkatle ele alınacak bir 
mevzudur, (leçen seııeki iktisadi hayatımızın sı
kıntıları hepinizin malûmudur. Bu sıkıntıların 
bu bütçeye akisleri de pek parlak olmıyaeak-
tır. Bu senekİ bütçemizin mühim açıklarla kar-
şikarşrya kalacağı muhakkaktır. Yatırımların 
sahalarının ayarlanması, dikkatle ayarlanması 
lâzımdır. 

Progrmm içinde gelir membalarının sağlam 
esaslara bağlanacağı kaydı da vardır. Hüküme
tin bu husustaki vaidi bizi rahatlığa 'kavuştur
maktadır. Bunun için müsterihiz. 

Vergi ıslahatımız, mevzuu ele alınmıştır. Fa
kat bu kısmı sarih değildir. Son zamanlarda, 
bundan evvelki Hükümet tarafından, hazırlan
mış bir ıslahat rapora mevcuttur. Hakikaten 
memleketimiz için büyük ümitler vadeden ve 
büyük, faydalar sağhyaeağma inandığımız bu 
hazırlık, son defa Türkiye'ye gelmiş olan ecnebi 
mütehassıslajjjıı da tetkikinden geçirilmek sure
tiyle, sem şeklini almıştır. Binaenaleyh, ıslahat 
programımın en kısa zamanda ele alınması ve 
gerekli kanunların çıkarılması zarureti vardır. 
Bu suretle, birçok sahalarda istihsalin artırıl
ması imkânları sağlanmış olacak ve bu suretle 
de, ileride belki de bir iki sene çok parlak ol-
mıyaeak. Ama. ileride malî balcımdan bundan 
cok iyi neticeler elde edileceği muhakkaktır. 
Bunun İçin bilhassa, malî ıslahat kanunlarının 
kısa. zamanda Meclise getirilmesini istirham edi
yorum. 

Bütee açığı ile karşıkarşıya kalacağımızı 
zannediyorum. Bir açık olursa bunun nasıl ka
patılacağı hakkında, programda, hiçbir satıra 
rastlamadım. Vasıtalı ve vasıtasız vergilere bâ
zı zamlar yapılacağı belirtilmektedir. Bu zam
ların vatandaş üzerinde çok ağır tesirleri olaca
ğım düşünmek mecburiyetindeyiz. Elbette, kî 
Hükümetimiz bu mevzuda da, hassa, davrana
caktır. Belki teferruat telâkki edilebilir. Ama 
üzerinde durulması gerekir 'kanaatindeyim. 

Hükümete bir ricam daha olacaktır; geçen 
sime vergi cezalarının affına dair bir kamın 
çıkmıştı. Fakat iktisadi sıkıntılar dolayısiyle bu 
cezalardan af mevzuunda tüccarın ve mükelle
fin istifade nisbeti maalesef pek az olmuştur, 



G, Senatosu B ; 10 
Bu vergi «azalarından af zincirinin halkasını ! 

. * . i 
biraz daha genişletmek lâzımdır. Bu suretle tüe- | 
car ve mükellefler biraz daha rahatlığa kavuş- j 
muş olacaklardır. j 

Bugün büyük 'bir" mesele ile karşı karşıyayız 
arkadaşlar. Memur arkadaşlarımızın ne kadar 
büyük sıkıntılar geçirdiğini hepimiz bilmekte
yiz. İktisadi hayatın zorlukları, hayat pahalılı
ğının artışı, memurlarımız arasında büyük sı
kıntılar yaratmaktadır. Memurlar nün geçen se-
ne vadedilmiş olan zam farkı bugün şüpheli 
bir durum göstermektedir. Bu durum kulakları
mıza kadar gelmektedir. Memur, bu memleke
tin bütün hizmetlerini sırtında taşıyan w mı 
çok ıstırap çeken bir unsurdur. 

Onlar hakkında düşünülen zammın mutlaka 
ve mutlaka verilmesi ve .yaralarının biraz olsun 
sarılması lâzım ve 'bunda da zaruret vardır. Bu
nu Hükümetimiz biran evvel ele almalı ve mut
laka karar vererek gerçekleştirmelidir. Bu hu
susu bilhassa belirtmek isterim arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

Ticaret politikamı.zdaıki aleniyet hakkında 
Ifülküjmotiimizii) temenna ve kararlarını hakika
ten tebrikle karşılamalk lâzımdır. Kota sistemi
nin zarureti 'içindeyiz, yalnız zaman zaman be
yan ettiğimiz gibi .maliyet unsurlarının yüksek 
seviyede bulunmamnası, kalitenin düzeltilmesi 
'için bâzı kotaların hazır 'bulundurulmasına ihti
yaç vardır. Ticaret Bakanlığımızdan, bir mik-
taır kota tefriki .suretiyle piyasada, rekabet im
kânlarını elde itutmasmı bilhassa rica ediyorum. 

İç piyasanın tanziminde suni usulle re başvu
rulmaması, hakikaten alkışlanacak bir husus
tur. Çok ıstırap çekilmiştir, İm suni ve zecrî 
t (Kibirlerden. Bunun bir ferahlık yara.tacağı 
muhakkaktır. Bundan dolayı Hükümeti ayrıca 
tebrik ederiz. 

Çolk 'mühimi bir meseleye programda .maale
sef temas edilmemiştir. Bu da : buğday mesele
sidir. 

Muhterem arkadaşlarım ; bu yıl dışardan 
külliyetli miktarda buğday ithal etmek zarure
tinde laiklik. 700 kin fon buğdav ithal ettik. 
Ve bunun kir yarısı kadarına da İhtiyacımız 
var. Ve bu 'henüz teinin edilmiş değildir. Gün
lük ihtiyaç, vapurlar temin edilerek fabrikalara 
sevk edilmektedir. O kadar sıkışığız. Bunu yal
nız çiftçinin buğday ekmemesinde aramak doğ
ru değildir. Biz, memlekette (ili 'kuruşa buğday 
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alınken, 'hariçten ithal ettiğimiz buğdaylar 73 
kuruşun üstündedir. Ayrıca Ibunlar yarı yarıya 
ecnebi ve Türk vapurlariyle yurda gelmektedir. 
Benebi vapurlar için 'ayrıca döviz ödüyoruz. 
Binaenaleyh, yarınki gelecek (mahsul devresi 
inin 'bugünden çiftçiye kâzı vaartkâr sözler söy-
lenıeik ve normal fiyatların ele alınacağını bil
dirmek ve gelecek yıl dkim auevskııindeiı evvel 
bu politikayı çiftçiye 'bildirmek lâzımdır. Aksi 
halde, her zaman ve her zaman. Dünyada 4 ne. i i 
olarak 'buğday istihsal eden bu ımomldkct, buğ
day ithal eden kir ımemlcJketin iştirakini çek
meye mecbur ola.eakkır. (Bravo, sesleri, alkış
lar) 

Ticaret Bakanlığımızın hassasiyetle üzerinde 
durduğu kooperatiflere önemi verilmelidir. Fa
kat, kooperatiflerin zirai sahaya intikal ettiril
memesini rica ederim, istihsal ve istihlâk koo
peratiflerine, kuvvetli seıım ay e kooperatiflerine 
ihtiyaeoldıığu muhakkaktır. 

İhracatı Teşvik Merkezi, diye kir iiııüessese-
iniz ınevduttur. Programda mıaalesef buna yer 
veniLmemiştir. İhraeaıtla ilgilenenler, Bakan
lıkta genel 'müdür gibi arkadaşlardır. Bunlar 
esasen görevli 'arkadaşlarımız oklukları için. 
elbette lâyılkı derecede ımcşgul olamamışlardır. 

Dış ticareti teşvik için hariçten mütehassıs 
getirerek onların fikirlerinden istifade etmek 
zarureti âcil bir ihtiyaç olarak ortadadır. Bil
hassa yeni senedeki mesaide bu ihracatı teşvik 
udu hariçten mütehassıs getirilmesi zaruretiyle 
karşı karşıya bulunuyoruz. Bu teşkilât mutlak 
ıslah edilmelidir. Birçok mevzularımız vardır 
ki, ihracata müsaittir. Misal vererek sizi yor-
mıyayım ; fakat memlekette çürüyüp giden 
birçok mallar mevcuttur, ihracatın teşvik, edile
ceği söyleniyor. Bu güzel bir şey. Ama nasıl 
yapılacaktır? Bunun hakkında programda bir 
şey yok. Bu, acaba faiz hadleri indirilerek mi 
temin edilecektir? Yalnız kredileri genişletmek 
normal neticeyi vermiyor. Bu bakımdan meç
hulümüz kalıyor. Bilhassa bu noktaya Ticaret 
Vekili Beyin programda temas etmesini arzu 
ederdim. Memleketimizde daima bir felâket 
olmuş olan hususi kontenjan, ve takas sistemi
ne sureti katiyede gidilmiyeceğinin beyan edil
mesini arzu ederdim. Çünkü duyduğumuza gö
re; takas mahiyetinde olan bâzı yepyeni te
şebbüslerle karsı karsıyayız. Hükümetimizin bu 
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konuda dikkatli olmasını beyan etmek zorun
dayım. 

Anlaşmalı memleketlerle' uzun zamandan be
ri mücadele halindeyiz. İhracatın hedefini 
aramak bulmak istiyoruz. Fakat bu çalışma
larda fayda vardır, devam ettirmek zorunda
yız. 

Arkadaşlar, sanayiin kalkınması için yalnız 
yatırımlara lüzum yok. Bugün sanayiknizde, 
aşağı - yukarı 50 milyardan fazla, Devlet sek
töründe yatırım var. Fakat bunların çoğu 
rantabl değildir. Binaenaleyh, bugün asıl iş, 
bunları rantabl hak' sokmaktır. Bundan evvel 
bu sahada faaliyette bulunuldu, uzmanlar ge
tirildi ve bunlar her branşta incelemeler yap
tılar; reorgaııizasyon incelemeleri yaptılar. Bu 
uzmanların her branş için raporları hazırdır. 
Fakat, bunları maalesef ele alıp tatbik etmiyo
ruz. Bence, yatırımlardan evvel, sanayi progra
mımızda bu çok değerli raporları inceleyip, bu 
raporları tatbik cihetine gitmek, ilk rahatlığı 
yaratacak vasıtalardan birisi olacaktır. Bu ba
kımdan etüdü takdirle, karşılıyacağımız gibi 
tatbikatına hemen geçilirse Hükümetin mem
lekete çok şeyler kazandıracağına kaaniinı. 125 
den istihsal ettiğimiz kömürü 110 a satarken, 
bugün eğer Hükümet 135 e satabiieeekse bu 
yola gidelim. Aksi halde bu müesseseler kendi 
kendilerini besliyemezler. Enerji mevzuu da 
böyledir. 6, 7, 8, 9 a sattığı bu enerjinin yükü
nü biz maalesef madenin sırtından alamayız. 
Hakikat şudur k i ; maden servetinin kârlarını 
enerji serveti yutuyor. Binaenaleyh Hüküme
timizin bu mevzuda cesaret göstermesini ve kı
sa zaman için dahi olsa, İm yolda tedbirler ala
rak, daha rasyonel çalışmakla daha iyi netice
ler elde edilecek bu yola girmek cesaretini 
göstererek, fiyat dengelerini, fiyat uygunlukla
rını yeni baştan gözden geçirmesi gerekmekte
dir. 

Arkadaşlar, fabrikaların tam kapasite ile 
çalışması konusu, üzerinde duruldu. Fabrikaların 
âm. kapasite ile çalışması enflâsyon faaliyetinin 

devam ettiği bir devrenin hesabıdır. Bugün 
maalesef deflâsyonist bir devre içindeyiz. Ni
tekim, bundan evvelki Devlet muamel-derinde 
ic borçların konsolide edilmesi zorundu kalın
mıştır. Fakat bugün de .10 milyon bir borç ol
muştu?. 
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Malî müesseselerin reorganizasyonunu yap

mak, onları yeni yeni çalışmalara sokmak lâzım
dır. Onun için, evvelâ reorganizasyon yapmalı ve 
istihsalde kaliteye dikkat etmelidir. İstihsalde 
bâzı muafiyetler tanımalı ve ondan sonra tam 
kapasite yoluna gidilmelidir. Böyle olmadan tanı 
kapasite yoluna gitmek pek işe yaramıyacak-
tır. Bu bilâkis aksine bir netice verecektir. 

Arkadaşlar; Hükümetin üzerinde dikkatle 
durması lâzımgelen - daha evvel ifade ettiğim 
gibi - bir maden mevzuu vardır. Bu mevzuda 
idimizde eskimiş bir kanun var. Bunu artık 
atıp yerine yepyeni bir zihniyetle ve bugünün 
ihtiyaçlarını karşılıyacak yepyeni bir kanunun 
hazırlanarak Meclise getirilmesinde zaruret var. 
Ve bunun da en kısa zamanda yapılması lâzım
dı*. 

Bunun yarımda madencilerimizin kredi im
kânlarının temini için bir maden bankasının ku
rulması - Hükümet tarafından bir fon temin 
edilmek suretiyle - zamanı gelmiş ve hattâ geç
iri iştir bile. 

Arkadaşlar; iktisadi meselelerimizin halli 
için üç büyük teşvike ihtiyacımız vardır : 

1. Ziraatta istihsali teşvik etmek, 
2. Sanayide istihsali teşvik etmek, 
o. İhracatı teşvik etmek. 
Hüküm etimizin, bu o teşvîka bâzı muafiyet

ler tanıyan yeni kanunları en kısa zamanda Mec
lise getirmesinde zorunluk vardır. Aksi halde 
istihsali artırmaya, memleketi rahatlığa kavuş
turmaya imkân yoktur. Bu itibarla, bir istih
sal seferberliğine girmek, bütün Senatör arka
daşların, bütün memleketi gezerek bunu bütün 
çiftçilere, köylülere yayması zorunluğu vardır. 
Bu, millî bir görev olarak ele alınmalıdır. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

Son olarak, arkadaşlar, memur meselesine 
rücıı etmek zorunda kalıyorum. Her bakanlığın 
Teşkilât Kanununu dikkate almak, ihtiyaçları
nı ele almak zorundayız. 45 sayılı Kanunun, me
mur vicdanında yarattığı tahribat için eğer bâ
zı tedbirler alınmazsa, memur kaçacak ve me
suliyetten korkacaktır. (Bravo sesleri) Binaen
aleyh, kalkınış olan bu kanunun bıraktığı hatı
raların memur vicdanlarında yarattığı yaraları 
ebediyen devam ettirmek için tedbirler almak 
zorundayız. Eğer elimizde üç beş arkadaş, üç 
beş kıymetli arkadaş kaldı ise ve onları da ka
çırmamak istiyorsak vazifesini gören memura 
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"kamım teminat allına, almak \ e vazifesini gör
meyeni tec/.iyo e tmek mecburiyetindeyiz. (Al
kışlar) Bunu yaptığımız gün. memleket mese
leleri kolaylıkla gayret l i memurun elinde müs -
bet sahaya girecek ve memîekelimi/. refaha ko
layca kavuşacakt ı r . 

Hepinizi hürmet le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - iva.mil Karavelioğlu, buyurun. 
KÂMİL KAKAVKLLOliLi; (Tabiî Üye-) 

Muhterem a rkadaş la r ; Muhterem Hükümet üye
leri : 

Kai'ma Hükümetin kurulmasını ve anlayış 
birl iği içinde vazifeye başlamasını başarılı bir 
başlangıç savdığımı, hat tâ içinde bu lunduğumuz 
şa r t l a r alt ında bu t ip bir Hükümet in mlİİî bir
liğin teessüsüne yardım edeceği kanaa t inde ol
duğumu sözlerime baslarken ifade m.-mk;er 
zevk duyuyorum. Hükümet in teşkili îie başlı
yım huzur havasının müspet icraatla kök'eşe-
eeğine demokrasiye inam; fikri üzeria-L- : âsi! 
olan endişelerin tamamen kaybolacağına inanı
yorum. l lüküınet imizin başarılı calışamia ı ıvıa 
nimetlerini ımiletçe asgari zaman içinde muşa-
İmde etmek temennimizdir . 

H ü k ü m e t pru^a-amını asd mesele-h-mai/i kjıv-
rayan ve bunlara cesur hal tarzlar; a ; ayan ya
pıcı ka rak t e rde görüyoruz, w ]<• •!< yek husıı.-;-
•arda. iştira!-: imlinde buluııuyoı-uz. Tatb ika t ta 
da aynı ka rak te r i muhafaza etmesini dileriz. 

! h'ogram d a ki ' iktisadi h u s u d a r içli: eeçmişi;-
kendisini problem olarak kabul ettiren ve bâ
z d a n ı m müspet hal şekilleri hazırlanan mesele
ler hakkında görüş]eri;ai aız etmmm- müsaade 
ediniz. 

Hükümet imizin öze! ve Devlet sektörü için 
en geniş ölçüde yatır ımı ^aye edinmesi, Devlet 
sektörü için sıhhatli malî kaynakla beslenen 
plânlı kalkınma fikrini benimsemesi isabetlidir. 
ve tecrübe ile teshil edilen neticelerdir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının benimsenme
si sevindiricidir . Bü teşkilât asıl dâvamız olan 
sosyal ve ekonomik meselelerin sorumlu makam
larca öncelik almasında ve hal tarzlarının bulun
masında övgü ti eğer ve verimli gayre t ler için
dem?'. 

Burada hiç olmazsa başlangıçta mühimce so
rumluluğu olan Devief Personel Dairesinin faa
liyetlerine de Hükümet imiz in d ikka t in i (/ekmek 
isterim. Onun da personel dâvasını .kavrayıp, 
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hal şekilleriyle beraber umumi efkâra benimset
mesini beklerdik. Bütçe t e t k i k m d a personel dâ
vasının aşırı malî kül iletiyle, ihtisas kifayetsiz
liği ve sayı bolluğu ile, verini azlığında mües
sir ölçüde olduğu teshit edilecektir. Bu konuda 
bir gün evvel gayret sarfına za rure t vardır . Bu 
dâvanın hal. tarz ının Devlet P lânlama Teşkilâ
tının t e tk ik ve tavsiyeler inde yer alan idar i re
formla paralel yürütü lmesi de uygun görülebi
lir. 

Maliyemize Millî Bir l ik İdaresi boyunca hâ
kim olan ikt isat fikrinin devamım ümit ederiz, 
Brokrafik sistem ve usul meseleleriyle ik t isadi 
gelişmemizin kısılmasına razı olamayız. İ s t i k ra r 
içinde hızlı gelişme gayre t inde olan Hükümet i 
miz gerekli ya t ı r ım payını a rarken maliyemizin 
kul lanacağı sıhhatl i metudlarııı milletimizce be
nimseneceğine güvenmek isteniz. Esasen genel ver
gi reformunu hazır layan İht isas Heyet inin tes
hil ettiğine göre millî gelirden en az Devlet his-

j .-'e.-ıi alan Türkiye 'dir . Millî gelirin yüzde 16 - 17 
:-1; bize en yakın durumda bulunan Yunaıi'isıtan 

| \ e İ ta lya 'da bu nisbet yüzde İm' ve 27 yi bulun
maktadır. Diğer -devletler ise r/c -H. den bnşiıya-

j rak yükselmekledir. Vergi Reform Komisyon u-
j ' mm Oeiir ye Kurumlar vergilerinin tekâmülü 
İ için. hazırladıkları tasmaların Meclise şevkini hek-

1 nken 1!üköm, tioniziu yeni gelirler sağlamak 
aya gayretler sarf etmesini haklı buluruz. 

Mahaiiî i ;i-ire ler geniş kütlelere zayıf kaynak-
biriyle hizmet zarureti içindedirler. Bunlar Ara
zi. Yergidnde yapılan düzeltme ile bünyelerine 
göre önemlice bir imkâna kavuşmuşlardı. Bu 
başlıca gelir kaynağından onları m alır um eder-
k--:ı benzeri imkânlar sağianıl-abilecek nV\! 

"Millî Birlik Hükümetinin, belediyelerin feci 
du rumunu ıslah için hazırladığı kanun tasarısı
nın yeni Hükümetçe de-benimsenmesini temenni 
ederiz. Tasarının, belediyelere sağlıyacağı fayda 
Hazineye yüklediği külfet yanında büyük olacak
tır. 

Zirai reform için büyük gayretler sarfına de
vamı pek isabetli ve zarur i ıbubııaktayız. Hazır
lanmış. bulunan Toprak Reformu kanun, tasarımının 
uzun. ve titiz bir gayretin, mahsulü olduğunu bili
yoruz. En kısa zamanda, kanunlaşmasını dileriz. 

Sanayimiz i (ünde bulunduğu geniş ve karışık 
i -meselelerin teşhisinden sevinçliyiz. Kendilerine 
! mahdut millî gelirimizin büyük kısmının harean-
I dığı iktisadi Devlet teşebbüslerinin tatmin'kâr o-1-
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mamakta devam ettiği herkesçe bilinmektedir. 
Arık uzun mazili sayılabilecek teşebbüslerin za
rardan kurtulması ve kemdi yatırımlarını karşı
lamaları tabiî saymak lâzımıgelir. Bu konuda da 
geçmiş .Hükümetin verimli bir 'çalışması1 olmuştur. 
Yerli ve yabancı büyük sayıda ihtisas heyetleri 
uzun süre içerisinde tetkikler yaparak raporlar 
neşrettiler, ve bu raporlara islt'hıaden gerekli ıs
lahat kanun tasarısı hazırlanılmıştı. Bunun da tet
kik ve teklifini beklemekteyiz. Bu tasarının ve
receği yeni şekille 'beraber tavsiye edilen diğer 
tedbirler de alınınca iktisadi Devlet teşebbüsle
rinin sıhhatli bir sonum ulaştırılmaları yeni Hü
kümetimizin önemli bir başarısı olacaktır. 

Ticaret politikasında tetkik edilegelmekte olan 
alenilik ve umumilik, esasları' Ticaret Vekâletini 
haklı, haksız isnatlardan da kurtarmıştır. Ticaret 
politıiıkaımızdan yerli ve sağlam büniyeli sanayimi
zi korumak için daha titiz .gayretler sarfına ihti
yaç vardır, İhracatı genişletme .merkezinin de 
ölü doğmuş bir müessese durumunda kalmış ol-
masima gönlümüz razı olmaz. 

Artırma Eksiltme ve ihale Kanununun sürat
te ıslaha muntaç olduğunun Hükümetin gözün
den kaçmıyacağmı ümidederiz. 

'Sözlerimi tamamlarken Hükümetlimizin ömür
lü, kuvvetli ve başarıları 'zamanla artan bir ku
ruluş olmasını candan dileriz. İcraatıma daima 
yardımcı olacağımızı tekrarlamanın zevkini du
yuyorum. Hepinizi saygılarla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Hüseyin 0tan, buyurun. 
HÜSEYİN OTAN (Burdur) — Aziz arka

daşlarım; Karma Hükümeti Sayını Başkanı inö
nü, programının somunda, Yüksek Senatonun ir
şatlarına muhtacız ifadesiyle nazikâne bir şekilde • 
(Senato üyelerimin görüş ve fikirlerini açıklama- i 
ya imkân veren ve yeni çift Meclisli Parlâmento 
(hayatımızda Cumhuriyetin ilk Senatosuna güzel 
bir gelenek getiren jestlerine teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Arkadaşlarımın uzun boylu program üzerin
deki konuşmalarından sonra ben ancak iki nok
taya temas ederek fikirlerimi söyliyeceğim. Hür
riyet içinde kalkınma parolasını getiren Karma 
Hükümetin kalkınmayı temin edecek membaları 
düşünmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Kalkınma
da, bilhassa programda zikredildiği veçhile, res- , 
mî sektörde bugüne kadar yapılmış olan ve en 
âzami şekilde propagandası, kalkınma edebiyatı 
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yapılmış olan kalkınmanın ve yatırımın, en azım-
dan. iki misli tatbik edileceğinin mânasını sezmiş 
olmakla bahtiyarız. Resmi î sektörün dışında özel 
'teşebbüse kıymet veren ve özel teşebbüsü yatırım
la dest eki iyeceğini vadeden1 Hükümetin bu va'di-
nl şükranla 'kaydedelim. Memlekette huzur için
de, demokratik rejim içimde bir kalkımayı esas 
tutan bugünkü Karma. Hükümetin, muhakkak ki, 
'memleketi huzura kavuşturma ve geri kalmış 
memleketler safındaıij ımedenî memleketler safıma 
yükseltme yolunu bulmuş olması, dışta bizi seven 
(memleketleri bize yardıma teşvik edecektir. Bu 
bakımdan, dış yardımların esaslı .şekilde artaea-
ğ ı a ı ümid ed i yor uz. 

Benim temas etmek istediğim nokta; 'bu (kal
kınmada, programda bahsedilen Yabancı Serma
yeyi Tışvİk Kanımıınun 10 yıldan beri Türkiye'
de tatbiki! ilerlememiş ve kısır kalmıştır. İki defa 
kanunda 'değişiklik yapılmış olmasına, önce '5821 
ve bumu tadil eden 6224 sayılı kanunlarla yaban
cı Sermayemin memleketimize gelmesi çareleri 
aranmış olmasına rağmen kati bir netice 'alına
mamıştır. Ancak Türkiye'ye gelen yabancı serma
ye aıvantüriye sermaye vaziyetinden ileri gidem in
miştir. Ve yüz binler değil, ancak birkaç yiv/, bin 
dolarlık yabancı sermaye girmiştir ki, bu da ya
tırımını dâhilde piyasa kuran ve iç istihlâkle il
gili sanayi koluna yatırım yapmakla yetinmiştir. 
Komşu memleketlerden misal alalım; bu memle
ketlerin kalkınmasını bilhassa Yunanistan'ın ya
bancı sermayeyi teşvik Kanonunu dikkate ala
rak bugünkü karma Hükümetten, bıı kalkınma
yı birinıcj gaye edinen Karma Hükümetten: şunu 
temenni ediyoruz ki, gelir getiren bir yabancı: 
sermaye teşvik Kanunin ile artık bu memlekette 
aıvantüriye dış sermayeye değil, ancak memle
ketin ihracatını teşvik eden ve hariçte imalâtına 
müşteri bulan ve rekabet edebilecek vasıfta ve 
fiyatta maliyeti düşük imalât yapan bir yatırı
mı teşvik edem bir sermayenin girmesini kolay
laştıracak hükümleri getirmek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, geçmiş hâdiseleri uzun 
boylu tahlil etmeye lüzum yok. Bir misal vere
yim; (bugüne kadar memleket içinde yabancı ser
maye ile ihraç, konusu olarak ancak, Antalya'da 
kurulan Ferro - Krom tesisi var. Bu da, Türki
ye'min yeraltı servetlerinden olan kromu Ferro -
Krom haline getirerek ihraç etmek suretiyle dö
viz sağlamak için bir yatırım ifadesidir. Geçmiş 
devirde, memleketimizin, yeraltı kaynaklarından 
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birini teşkil eden ve Akseki'de Boksit madenin
den alüminyum yapmak istiyen yabancı sermaye 
formalite ve dolayısiyle anlayışsızlık sebebiyle el
den kaçırılmıştır. Bugün bu iş Yunanistan'da 70 
milyon dolarla, 40 bin ton alüminyum istihsal 
eden bir tesis kurulmakla sonuçlanmıştır. Bunu 
arz etmekten maksadım; Hükümetçe yabancı ser
mayenin dikkate alınarak, en az 'birkaç milyon 
dalar bir yekûna baliğ olmasını ve onun dışında 
arz ettiğim gibi yapacağı imalâtın ihraç mevzuu 
olabilecek kalitede ve maliyette olmasını, her za
man dış piyasada rekâbelt imkânını bulmasını te
mini edecek bir şekilde kurulmasıdır-. 

Aziz arkadaşlar, bugün Karma Hükümet ola
rak karşınızda bize bu konuşma imkânını veren 
Hükümetin memlekette iç. huzuru temin etmesini 
candan temenni eden bir arkadaşıni'z sıfatiyle, 
Hükümetin programında vatandaşlar arasında 
huzuru ve iyi münasebeti sağlamak olduğunu ve 
siyasi ayrılık esas itibariyle siyasetin yukarı ka
demesini işgal eden idareciler ve hususiyle ikti
darda olanlar tarafımdan beslenir (hakikatimi or
taya koymakla karma Hükümet teşhise varmış
tı t-. Hastalık teşhis edildikten Sonra tedavisi de 
mutlaktır ve mümkündür. On senelik ve zaman 
zaman nifak politikası haline gelen bu politika
nın sona erdiğini ve ereceğini içten gelen bir ar
zu ile bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Bu isteği
mizin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Oünfkü Karma 
Hükümetin basında 1945 te tek partiden çok par
tili hayata geçen, şeflikten demokrasiye geçen 
bir inönü vardır. Çünkü, 1946 - 1950 devresi 
içinde, bir tarafsızlıktan, o günün muhalefet par
tisine mensup bir milletvekili ve diğer tarafta, 
iktidara mensup milletvekilinıe tavsiyede bulu
nan, 12 Temmuz Beyannamesini gerçekleştiren 
bir Devlet adamı bulunduğu için buna inanıyo
ruz. Ve her şeyin üstünde, Karma Hükümet teş
kil eden, Hükümet üyeleriyle ateşli bir şekilde ve 
senelerden beri karşılıklı mücadele etmiş .olan iki 
büyük kütlenin bir arada 'bugün 'Hükümet idare
sinde inanarak, sağduyusiyle, mantığı ile ve aldı 
ile birleşerek bir araya gelmiş olmasından ve va
tansever duygulardan bu memlekette artık nifak 
tohumlarının ortadan kaldırılacağına hakikaten 
inanııyoruz. Memleket çapında bağdaşmamızı da 
temine çalışacağız. Ve nihayet Karma Hüküme
tin, eski devrin yaralarının tedavisini büyük bir 
ehemmiyetle hazıırlamaikta olduğunu size temin 
edebiliriz. Halk Partisi olarak bu ahengin esasım' 

29 .11.1961 O : 1 
bizlerde mevcut olan ve içten gelen bir arzunun 
neticesi olduğunu belirtmek istiyorum. Büyük (hâ
diselerden sonra gelmiş Karma 'Hükümetin, iç 
huzur ve plânlı kalkınmada ve demokratik reji-
ımin bekasını temin edecek çalışmalarda muvaf
fak olmasınıı candan temenni ederim. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Mehmet özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun iSaym Üyeleri, 
Sayın Başbakan ve Bakanlar; vaktin darlığı do
layısiyle ben Hükümet programının yalnız Millî 
Eğitim 'bölümünle temas edeceğim. Programda 
Millî Eğitim dâvalarımızın' ana unsurlarına vu
kufla temas edilmiştir. Bu dâvaları bir devrede 
değil, birkaç devrede dahi tahakkuk ettirmek, ka
naatimce, bir Hükümet için büyük bir başarıdır. 
Bu problemlerin çözümünde Hükümete ve bilhas
sa Millî Eğitim Bakanlığına başarılar dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususları böy
lece belirttikten sonra birkaç noktaya temas 
etmek istiyorum. ı Programda sadece meselele
rin zikredilmiş, fakat bu meselelerin nasıl 
çözümleneceği cevabı ekseriya dercedilmemiştir. 
Çeşitli problemlerin, çeşitli çözüm yollarından 
hangisi veya hangilerini taşıdığının program
da zikredilmesinin büyük faydaları olduğu ka
naatindeyim. Murterem arkadaşlarım, bugün 
Millî Eğitimimizin iki ana dâvası vardır. Bun
lardan birincisi aded tazyikidir, istiklâl Har
binden sonra devamlı olarak artan nüfusu ve 
bu arada halkımızın tahsile karşı günden güne 
artan alâkası okullarımızı hergün biraz daha 
artan bir ders tazyiki karşısında bırakmıştır. 
Bu aded tazyiki kaldırılmadıkça veya hafifle-
tilmedikçe birçok Millî Eğitim problemlerinin 
hal yollarını aramak, ancak insanı başarısız
lığa götürebilir. Ben programda !bu aded taz
yikini kaldırmak için ve hele henüz Millî Eği
timin ışığı hiç görülmemiş, hiç girmemiş, böl
geleri modern bir hale getirmek için ne gibi 
bir yol takibedilecektir? Bunların malî destek
lerinin nasıl sağlanacağını görmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, bu mevzu açılmış iken, 
adedi tazyiki kaldırmak için Millî Birlik Hü
kümetinin maarifimze getirmiş olduğu iki ye
nilikten bahsetmek isterim. Bu yeniliklerden 
birisi; 97 sayılı Kanunla getirilmiş olan Ye
dek Subay öğretmen Kanunudur. Bu müesse
se yalnız memleketimiz içinde değil, dış mat-
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nna t ta ve dış âlemde de büyük alâka görmüş
tü r . Öyle zannediyorum ki, <«kullarımız üze
r inde, i lkokuldan ünivers i teye 'kadar büLiiıı 
okı ı l lannuz üzer indeki tazyiki bir an evvel 
ak ld ı r ıp , yedek subay öğretmenlerden, uzunca 
bir müddet fayda lanmak zorundayız, 

Millî Birl ik Hükümetinin maarifimize ge
t i rmiş olduğu ikinci yenilik, uzun vadeli bir 
ön p lânlamadır . Zannediyorum ki, maarif ta
l ihimizde ilk defa olarak bir yaz boyunca 
devam eden ve uzun vâdeyi ihtiva eden bir ön 
plânlama yapılmışt ı r . Bu plânlamanın, masa 
başında yapılan bütün p lânlamalar gibi, birçok 
eksikleri olabilir. Fakat on. yıllık olan bu plâ
nın her yıl biraz d;ıha mükemmel I eştiril m esi 
ve her yıl elde edilen tecrübelerden faydalanı
l a r a k daha verimli bir hale getirilmesi mümkün
d ü r ve zarur id i r sanıyorum. P>u ana (ilânda iki 
b ü y ü k eksikl ikten bahsetmek isterim. Maale
sef bütün, gayret imize rağmen bu plânın malî 
plânı ile personel plânı yapı lmamışt ı r . Bun
ların. tamamlanması bu ana plânımı uıuvaffa-
•kiyet şansını a r t ı r acak t ı r . On yıllık olan bu 
p lânın dörde r yıllık devrelere ayrılması ve malî 
plânı personel plânlama da dörder yıllık devre
lere ayrılması muvaffakiyet için şar t t ı r . 

Muhterem arkadaş la r , Maarifin ikinci ana 
dâ/vası verim düşüklüğüdür . Uzunca bir za
mandan 'lıeri Millî Fjğitinı Bakanlar ımız bu 
'.kürsüde oku l l a rdan mezun olanların çokluğu 
ile öğünmüşlerdi r . Uzun zamaıiı verimi kemi
yet te aramış lardı r . Verimi sadece kemiyette 
a ramanın acılarını bugün resmî ve hususi sek
tö rde çekiyoruz. Zannediyorum ki, uzunca: 
bir müddet daha bu acıyı çekmekte devanı 
edeceğiz. İ lkokul la rda kemiyet ve keyfiyet mef
humları b i r l ik te ele al ınmalıdır . İ lkokuldan 
ünivers i teye doğru cıkıldılkça bu denge keyfi
yetin lehinde gelişmelidir. Keyfiyet meselesi 
»birinci dereceye, kemiyet meselesi, ikinci de
receye alınmalıdır . Öğretmenlerin moralinin ve
rim. üzerindeki tesirlerini zikret memeye imkân 
yoktur . Moralin ön unsurlar ından birisi iktisadi 
s ıhhat t i r . Fİer vesile ile her fedakârlığa göğüs 
geren öğretmenlerimizin iktisadi durumlar ın m 
düzeltilmesi ve bilhassa müzmin bir hal almış 
olan İnt ibak Kanununun bu devrede Hükümet 
ta ra f ından getirilmesi şayanı temennidir . Bu ara
da söz açılmışken fedakârlık cephem in in daima 
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ön cephesini işgal etmiş olan, fakat mükâfat da
ğıt ı l ı rken •büyük bir tevazu ile geride ka lan T ü r k 
öğret menlerini huzurunuzda, selâmlamaktan bü-
yük bir zevk duyuyorum. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, verim ü e r i m j e bü
yük. tesiri olan unsurlardan lıiıısi d" Maarif 
Vekâletinin merkez ve taşra, teşkilât idır. t.'ok 
eski bir zamanla, yapılan ve her bakan tarafın-
(hm bir ilâve yapılmış olan Merkez v< Taşra ıes-
kilâlının reorganizasyeuu bir zann'et l i r . Hunim 
için çeşitli kurumlar ve şahıslar taraf ından Ma
arif Vekâletine çcşilli raporlar verilmiştir. Bu 
raporlar Şubatta, açılacağım ümidetf iğimiz Eği
tim Şurasında görüşülmelidir. Bu raporların alâ
ka, ile izlenmesi Maarif Vekâleti için tavsiyeye 
şayandır . Verini hususunda, har noktayı dair! bc-
lirtmeıh'p geçemiyeceğinı. .Bu da öğretim meto
dudur . Muasır cemiyetler tarafından asıria;da . 
beri terk edilmiş mel otlara, sıkı sıkıya sarılmak, 
verimi arl ırmak şöyle dursun, yünden güne dü
şürmektedir . Türk ordusunda, U'M-İS yılından he
ri denenen ve büyük başarı kazanan modern ib
relim metotlarımın mutlak suret te anîn cğıtmıe 
de getirilmesi artık bir zaruret haline gelmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, milli lOğilim. konusuna;: 
belirtmeyi arzu ettiğim hususlardan birisi de 
halk. eğilimidir. Kanaatimce halk eğitimi, sade
ce Millî Fğilim Bakanlığına ait bir görev değil
dir. Aksine bütün Bakanlıkların görev ve su-
rı.nnluhık taşıması lâzımgelen bir sahadır. Milli 
Fğitim Bakanlığnıın !:.a.lk eğitimindeki güresi sa
dece, koordinatörlük olabilir. Diğer Bakan! il:la :• 
bu görevlerini i\ ice kavramalı ve mutlak sureti: ' 
Millî İlgilim Bakanlığına yardım eime'idiı -. 
IF-alk '.'ğitiminde Millî Fiği ti m lîakarılığınm bii-
yük bir hatası bunu geniş bir memurlar teşkilâiı 
imline getirmesidir. Bu halk eğitiminin verimin' 
yünden güne azallacakt ir. Halk eğitimi mutlak 
surette nıevcııl Hükümet teşkilâtı ile yapılma! ı-
dır. Hiçbir zaman yeni memurlarla ve yeni teş
kilâtla bu işe gii'işilmemelidir. Ifaik eğitiminde 
nazardan uzak tutulmaması ica.beden bir husus 
halka, nazari bilgiler yerine balkm günlük haya-
fında faydalı olabilecek bilgilerin daha (ince ve-
rii.mesid.ir. Halkın hoşlandığı bir tâbirle halk 
eğitiminde nutuk çekmekleri mutlaka sarfımıza!' 
edilmelidir. 

Hepin iz i hu.nnet.lr Kelâm b i r i m ( 'A lk ış lar ı 
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BASJKAX - Buyurun Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) • -

Muhte rem Başkan. Muhterem. Senato üyeleri 
ve Muhterem Hükümet, Başkanı ve üyeleri. Se
natomuzda. okunmuş olan Hükümet p rogramı 
üzerinde muhtelit ' arkadaşlarını, görüşlerini et
raflı o larak izah ettiler. .Ben de sü rdüğüm bazı 
hususların. Hükümet ierantında ve programının 
infazında yvr almasını temenni edeceğim, Prog-
ramm adale t pa ragra f ında yalnız hâkimler mev
zuu ile, infaz sistemi ve bir de icra iflâs ile Ana
yasaya muhalif kanun l a r a temas edildiğini gör
düm. Bunlar gayet tabiî ve yer indedir . Bunlar
la beraber çok ehemmiyetl i olan bir hususa in
faz sistemi ve cemiyet hayatımızı ve bilhassa. 
adliyeyi i lgilendiren hususlardır . Bugünkü in
faz ve terbiye sistemler ile, doğrudan doğruya 
Ceza. Kanununun hedef t u t t uğu ıslah veyahut 
terbiye sistemi yer ine t a tb ik edilen sistem ara
sında, ceza usulü bakımından büyük fark var
dır. Adliye Vekâletinde, bugüne kadar çocuk
lar mevzuu üzerinde birçok teklif ler ve çalış
malar la karşı laşmış olmamıza rağmen, maalesef 
bu mevzuda ileri bir ha t t ınareke tâyin edilme
miş olduğu kanaa t indeyim. Bugün bu mevzu üze
r inde Adliye Vekâletinde çal ışmalar yapı la rak , 
Çocuk mahkemeler i Kanuniyle , çocuk mevzua
tının tedvini ve bu mahkemelerde sâdır olacak 
k a r a r l a r neticesinde, terbiye müessse I erinin göz 
önünde bulundurulacağını muhterem arkadaş ım 
Adliye Vekilinden öğrenmiş olmakla memnu
num. Ancak tasrihini bir vaıt olarak lüzumlu 
görmekteyim. Diğer husus; Anayasaya muhalif 
kanun la r gözden geçiril irken, memleketimizde 
S bine yaklaşan bir kanun meenıuasiyle karşı, 
karş ıya bulu tuluğu muzdur. Binaenaleyh, bizde 
bu mevzu ele al ınırken, kodifikasyon müessese
sinden istifade ile bunun bir mecmua haline 
getiri lerek, gerek meslekte çalışanların, gerek
se diğer va tandaş lar ın hizmete arz dilmesi, her
halde adliye politikası bakımından ıııiiiıim bir 
husus tur kanaat indeyim. Bunlar birçok memle
ket lerde .°)0 sene. 40 sened.e bir yapılan icraat-
damlır . Bizde ise Cumhuriyet ten bugüne kadar 
yapı lmamış olduğuna güre çok mühim bir mev
zudur kanaat indeyim. Muhtelif anlaşmalarla in
san haklar ı ile ilgili birçok kongrelere ve teşek
küllere katılmış olmamıza rağmen Avrupa, in
san H a k l a n Mahkemesine kat ı lmadık. Avrupa 
İnsan Haklar ı Mahkemesine katılma gibi bir 

1r>." 
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hususun her halde gözden uzak tu tu lamıyacağı -
nı tnütalâaten arz ederim. 

Hâkimlerimizin yetişmesi hususunda şunu arz 
cnnek isterim. Memleketimizde madem ki, demok
rat ik sisteme gidilmektedir. Demokratlık sistemin 
esası halk idaresidir. Halk için kurulmuş bir mües
sesedir. Bu i t ibar la hâkimlerimizi ye t i ş t i rmek 
gibi bir külfeti Hükümete yüklemektense bun
dan sonra, memleketimizde kâfi m ik t a rda hu
kuk mezunu ve bu mevzuda yetişmiş va tandaş
larımız olduğuna, göre bundan böyle i n t ahap yo
lu ile hâkiml ik müessesesinin işlemesinin - ga
yet tabi î müktesep hak la r göz önünde tu tu la 
rak - faydalı olacağını nıüta lâaten dernıeyan ede
rim. 

Xe yazık ki, h u k u k sistemini, mevzuatını 
Üçüncü Hanr i zamanında İngi l tere bizden aldı
ğına, göre ve yine b i r ınaarifçimizin yazıs ından 
okuduğunla, göre Amerika Maarif inde bizim 
sistemimizden ilham aldığını bel ir t t iğine göre 
bu icraat mevzuunda, eski müesseselerimizin 
gözden uzak tu tu lmamasın ı esas i t ibar iyle fayda
lı görmekteyim. 

Bir de mühim olan bir mevzu; bizde adlî po
lisin de müstaki l olarak ihdası lüzumludur . Tu
rizm mevzuuna gelince, memleketimiz tur i s t ik 
sanayi bak ımdan fevkalâde zengin faka t bugü
ne k a d a r gereği şekilde el at ı lmamış bulunmak
tadır . Hükümet Programında da oldukça kısa 
bir ifade görüyoruz. Turizm müesseseleriyle 
milyarları, aşan gelir temin eden İtalya, Yuna
nistan, Fransa ve buna benzer birçok memleket
lerin bu sınai müesseseler üzerinde ne şekilde ça
lıştıklarını l e tk ik etmek ve bunları ya t ı rd ığının 
tanı karşılığını ga ran t i edecek bir sekile raı ı tabl 
biı- hale i frağ e tmek ve tur izm müessesesinin 
esasını teşkil edecek oteller, moteller ve onun
la ilgili her türlü hususa ti sağlamak imkânını 
bulabiliriz. Turizm mevzuunda, bir şahsın yapa
cağı ilmî veya zevkî mİLşahedatta. rahat l ığın, te
min edilmesi esastır. Yalnız bu mevzu sadece 
Turizm Bakanlığını i lgilendirmez. Koordine ola
rak Dahil iye Vekâlet inin, Münaka lâ t Vekâlet i 
nin, Maarif Vekâlet inin velhasıl bu mevzular la 
ilgili bakanl ık lar ın gayet cesurane ve yer inde 
ka ra r almalariyle m ü m k ü n d ü r kanaat indeyim. 
Ancak mühim hâdiselerden birisi de biliyorsu
nuz, Katolik dinine sâlik olanların hacıl ık mü
essesesi o larak İzmir 'deki Meryem Ana mahal
lini kabul etmiş olmalarıdır . Bu husus Muhterem. 
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Papalık makamınca alman bir kararla bütün 
dünyaya bildirilmiştir. Bu da turizmle çok ya
kından alâkalı bir mevzudur. Binaenaleyh, buna 
gereken ehemmiyetin verilmesi hem turistik ba
kımdan, hem de Katolik din sâliklerinin örf ve 
âdetleri bakımından çok lüzumludur. 

Toprak reformu mevzuuna gelince : Burada 
kısaca söylenilir. Benim şahsi mütalâam şudur 
ki, toprak reformu çok ihtilâtlı bir mevzu
dur. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulu
şunda «vatandaş Garba git» parola olmuştu. 
Biz de «vatandaş Şarka git» parolası ile ve 
oradaki büyük araziyi tevzi ve tahsis etmekle 
bu reformu gerçekleştirebiliriz. Hattâ oraya 
götürmek istediğimiz ileriliği de bu suretle gö* 
türmüş ioluruz kanaatindeyim. 

Eczayı tıbbiye hususundaki müesseselere 
yardım edileceğini beyan etmelerini şükranla 
karşılamakla beraber yalnız müstahzarları de
ğil bütün imalâtın kurulacak bir murakabe he
yeti tarafından kontrol edilmesi lüzumuna ka-
aniyim. Bu suretle hem vatandaş parasının is
raf edilmemesine hem de kaliteli mal istihsa
linin teminine imkân hâsıl olacaktır. Memle
ketimizin en mühim dertlerinden birisi de zan
nediyorum ki. Devlet Tiyatrosu, operası ve 
bale kısmıdır. Bunları tetkik ettiğimiz zaman 
maalesef bunların müstakil bir hüviyette ça
lışmadığını ve sanatkârların gereği şekilde is
tiklâle sahip bulunmadığı neticesine varıyo
ruz. Gerek terbiyesinde ve gerekse birçok hu
suslarda faydalı olan ve memleketimizde çok 
değerli salikleri boılunan bu müesseselerin müs
takil hale ve fakat koordine bir şekilde çalış
masının Hükümetçe nazarı itibara alınacağın
dan eminim. 

Muhterem arkadaşlarım, kıymetli vakitleri
nizi bir hayli aldım. Diğer arkadaşlarım da 
birçok mevzulara temas ettiler. Ancak ben
deniz de bu hususlara temas ettikten sonra 
Karma Hükümetin bu mevzularda daha karar
lı ve icraatkâr olarak memlekete faydalı ola
cağına inanarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 
Hürmetlerimle (Alkışlar) 

*> ı -
BAŞKAN — Bir arkadaşımıza daha söz 

verdikten sonra sabah oturumumuza ara vere
ceğim efendim, buyurun Fehmi Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Teşekkür 
ederim efendim, konuşmıyacağım. 
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BAŞKAN - - Hüsnü Dikeçligil, buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) Efen

dim, hepinizi hürmetle selâmlarım. Arkadaş
larımız umumi olarak programlara temas et
tiler. Hakikaten Hükümet programında bir 
samimiyet vardır. Kuruculuğu, yapıcılığı var
dır. Memleket işlerine, dertlerine huzur ge-
tirieilik vasfı vardır. Bu bakımdan sevinç duy
maktayım. Yapıcılık var dedim. 2 parti el-
ele vererek burada parti mülâhazaları düğün-
meksizin, memleket dertlerine ve davalarına 
çare aramayı düşündüler. Bu bakımdan da 
sevinçliyiz, çünkü mevzuubahis olan memleke
ti onarma meselesi, memleket dâvalarım hal
letme meselesidir. Parti mülâhazaları arkada 
bırakılmıştır. Programda hakikaten gönlümü
zü açıcı maddeler olduğunu belirttik. Yalnız 
bu hususta bâzı temennilerim olacak ve bun
ları arz edeceğim. 

Ticaret politikasında alenilik esası üzerin
de duruluyor. Bu 'yerindedir. Fakat şuna te
mas etmek isterim ki, mal. beyanı meselesi 
sermayeyi ürkütüyor. Halka 'korku veriyor, ti
caretin gelişmesine engel oluyor. Hüküme
tin bu mesele üzerinde durmasını ve mal Ibe-
yanı meselesini bir an evvel halletmesini te
menni etmekle yetineceğim. 

Kuruluşta kaliteli ve birtaraf memur me
selesi üzerinde duruluyor. Bu da çok mühim
dir. Hakikaten memur ne kadar kaliteli ve 
birtartaf ise memleket meseleleri o kadar ça
buk ve iyi halledilir. 

Kanuni Devrinin Viyana Sefiri Baron Bus-
berk, Şark mektupları adlı eserinde diyor lki. 
«Bu Kanuni'nin etrafındaki insanlar yani yük
sek rütbeli zevat çobanlıktan bu mevkie yük
selmişlerdir. Padişah bunlara ibu mevkileri ve
rirken şahsî meziyet, kabiliyet, ahlâk, fazi
let ve işinde muvaffak olmalarına bakar. Rica, 
minnete bakmaz. Fakat aziz dostum; bizde 
Öylemi? Filân baronun falan kontun şusuı, bu
su... 

Allah bizi Türk'lerin, şerrinden korusun.» 
O halde muhterem beyefendiler, bir kuru

luşta esas olan hakikaten Devlet meni uru va
zifeye tevzi edilirken ehliyet, kabiliyet, mezi
yet aranmalıdır, buna değer verilmelidir. Bu 
kıymetlendirme tevziinde evci efendimciler de
ğil, vazifesinde ehliyet göstermiş, bitaraf in
sanlara yov verilmelidir. Zamansız mekansız 
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bu değerli kıymetler harcanmaınalıdır. İkinci 
bir mesele de Devlet bareminde ayrılık olma
malıdır. Bir bakıyoruz hususi sektör şu kadar 
alıyor, öteki Devlet hizmetinin muhtelif ka
demelerinde aynı işi gören başka alıyor. Şu 
halde aslolan adaleti, memuriyete eşit şekil
de tevzi ederek, ücretlerin dağılışının aynı 
ölçüde olmasını temenni etmekle yetineceğim. 

Diğer mühim bir mesele, sanayi meselesidir. 
Hakikaten memleketimizin dertlerinin gideril
mesinde başlıca faktör; yerli sanayiimizin kal
kınması meselesidir. 

Ben, Koca Yavuz'un Venedik'ten getirtilen 
kristal bir bardak içinde kendisine verilen suyu 
içmediğini ve bunu alıp kırdığını tarihten ha
tırlıyorum. Bu, memleket mallarına değer ver
mek keyfiyetidir. O halde, mutlaka ve mutlaka 
sanayiimizin kalkınması meselesi, yerli malla
rına değer vermekle mümkündür. Yerli malları
nı baştan sona kullanmak fikri bizde hâkim 
olmalıdır. Bakınız Üçüncü Selim ne diyor. 
«Benim Lalam, bakıyorum ki, benim erkân tran-
kâri, Hintkâri kumaş giyiniyorlar. Ben ise 
Ankarakâri, Istanbulkâri kumaş giyiyorum. Söy
leyin onlara onlar da Ankarakâri, îstanbulkâri 
kumaş giyinsinler.» Bu zihniyetledir ki, 17 nci 
aşıra kadar Türk sanatının yükselişi vardır. 
Ondan sonra Avrupa hayranlığı başlıyor ve 
Türk sanatında da bir gerileme başlıyor. 

Bilhassa Hükümet erkânından istirham ede
ceğim bizler de dâhil yerli malı kullanmaya 
ehemmiyet verelim. Dedelerimizin kurmuş oldu
ğu lonca teşkilâtını kalkındırmak lâzımdır. 

Orman dâvasına gelince, yeşil Türkiye kur
mak karar ve azmindeyiz. Orman dâvasını 
halledebilmek için orman köylerinde bulunan 
köylünün durumu ile yakından alâkadar olmak 
ve »onların refahını temin edebilmek için or
man köylerinin sanayileştirilmesini ele almak 
lâzımdır, öyle orman köylerimiz vardır ki, sı
kıntı içindedirler. Onun için iç iskân mesele
sine önem vermek ve bu dâvaya parmak bas
mak vazifemizdir. 

Gelelim maarif meselelerine; bence bir teşki
lât kurulurken birçok şeylere dikkat etmek lâ
zımdır. Bizim maarifimize kopyacılık hâkim 
olmuştur. Bazan Alman, bazan Fransız, bazan 
ingiltere ve bazan da Amerika maarifini ör
nek almak suretiyle, mütemadiyen değişiklik 
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yapılmaktadır. Bugün içersine düştüğümüz ger
çekler meydandadır. 

Maarif programı bize ışıklar sunmaktadır. 
bu ışıkların ölçüleri elbette ilerde belirecektir. 

Muhterem Hükümet Başkanı, Senato üye
lerinin fikirlerini öğrenmek lûtfunu gösterdi
ler. Biz de samimiyetle fikirlerimizi açıklıya-
cağız. O halde bize göre bir maarif sisteminin, 
bir terbiye sisteminin ne olacağı açıkça ifade 
edilmelidir. Şu hususu bilhassa itiraf etmek 
lâzımdır ki, aile ile okul,okul ile cemiyet .ara
sında namütenahi kopukluklar vardır. Bu ko
pukluklar doğrudan doğruya terbiye sistemin
den ileri gelmektedir. Eskiden aileye verilen 
sistem yavaş yavaş kaybolmaktadır. O halde 
Saym Maarif Vekilinden istirhamım şu ola
caktır. Maarif Vekâletinin bir sistem vekâleti 
olması için düşünen insanları, bilhassa Avrupa. 
terbiye sisteminde olduğu gibi, Türk çocukları
nın kendi bünyelerine uygun bir terbiye siste
minin içine konulmasını memleket hayrına gör
mekteyim. Maarif konusunda ikinci bir mesele 
de bölge meselesidir. Biz Türkiye'yi rengine, ha
vasına coğrafi faktörlerine göre nazarı itibara 
almak mecburiyetindeyiz. Yalnız maarif saha
sında değil, bütün sahalarda bunu düşünmek 
lâzımdır. Her sahayı maarif sahası gibi düşün
mek imkânsız olduğu gibi, her sahanın aynı ol
masını da düşünmemiz imkânsızdır. Her bölge
nin kendisine göre hususiyetleri vardır. .0 halde 
bölgenin hususiyetlerine göre maarif meselesini 
düşünmemiz lâzımdır. Hattâ her yerin öğretme
ni dahi bir olmaz. Memleketin şartlarına ve me
selelerine göre mefkûreci öğretmen yetiştirmek 
iktiza eder. 

Genç kabiliyetlere yer verilmesi üzerinde du
rulmasından da memnun oluyoruz. Sayın Maarif 
Vekilinin samimiyetine güveniyoruz. Meselâ arz 
edeyim. Maarif Bakanlığı ile diğer Bakanlıklar 
arasında bir koordinasyon kurmak zaruridir. Bir 
kaç sene Bayındırlık Bakanlığının hangi elemana 
ihtiyacı olacaktır, bunu evvelden bilmek lâzım
dır. Diğer Bakanlıkların durumu da aynı mahi
yettedir. Bu memlekette bir münevver enflâs
yonu olduğunu kabul etmek lâzımdır. Meselâ bir 
kademede üniversiteler fazla gelişiyor, diğer bir 
kademede durgunluk hâsıl oluyor. Çin 'in 200 bin 
Jeolog yetiştirdiğini söylersem hayret etmeyiniz. 
Bu memlekette ne kadar teknik elemana ihtiyaç 
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olduğunu takdir buy ur ursunuz. Bunu teshil". et- j MİUU\ oı um. I ..i ses i. olan yerlerde yur t la r aşnmk, 
inek lâzımdır. Bakıyorsunuz hukuk sahasında bir 
gelişme vardır , vaktiyle, bir şehirde on avukat 
varken, bakıyorsunuz .100 avukata, yükseliyor. 
Devlel babanın bu yüzden çok sıkıntı çekeceğin: 
hepiniz biliyorsunuz. Devlet babanın üzerine 
düşecek ağırlığı düşünüyorum da. doğrusu üzülü
yorum. Memleket gençliğine istikamet vır irkeu. 
onları kendi istedikieri yönlere değil, pisikolojik 
ve. teknik meseleler göz önüne alınmak suret iyre, 
onların istida! ve kabiliyetlerine göre bir istika
met verilmelidir, üniversi teler ve Teknik okul 
iar üzerinde durmak suretiyle memleketin hava
sına, rengine uygun olarak dağı! itinalıdırlar. 

Selçuklar Anodolu 'yu yerleştikleri zaman, 
plânlı bir hareketleri vardı. Onlar büyük mer
kezler meydana, getirin isi erdi. 

Diğer taraftan teftiş, sistemimizde de bir 
ahenk olmalıdır. Ozguueş arkadaşımız, halk eği
timi meselesine Temas ettiler. Bu mevzu Maarif 
Komisyonunda, etraflıca, açıklanacağından bmuu; 
üzerinde durmaktan vazgeçiyorum. 

Öğretmenin yetiştirilmesi ve değerlendİrbıue-
si : İnsan oğlu her şeye kaadirdir . Arkadaşlar, 
lıer şeyden evvel kabiliyeti ' üğroımuu ta; mm 
edilmiş öğretmen lâzımdır, a i eşe öl, öğıa-i.uıcnh-s \ı> 
en büyük ıs! irabı., çoı-nidanın nkalamamek -a--
selesidir. Sosyal dâvalar mevzuuna d'iğrr B.M-aUi-
lıkiar el bakmış vaziyettedirler. dlaarif B-.!•.•;,.-
lığının da sosyal uâvelara el basmasın: gönü! ar
za eder. öğ re tmen çocuklarının okntulaknmesi 
için yu r t l a r kurulabil ir . Köy öğretmeıderuiio 
çocuklarını bin bir sıkıntı içinde oku- tuklarıuı dü 

üu'V( ı-sitesi olan verdo yur t l a r açmak, öğretmen 
me-mlesinde sosyal sigortalar düşünülecek mesele
lerdir. 

Mehmet ()zgüueş arkada-şımızui temas ettiği 
gün öğret menlik' inhisareıiıktan kur tar ı lmal ıdı r 
î •-i.•:ı öğret mj-n ohudıu-dan yetişmiş, öğret nmuiiğin 
mımtvlii.' kademelerinden geçmiş bir arkadaşını
zım. Yedek subay olan öğret inenlerden muvaffak 
olaularmıu mikt.ırı çoktur. Öğretmen olmak ıs-
tiyen gvuçler-c- pedagoji kursları açılarak öğret-
niı.u obualarını sağlamak lâzıiıidîr. 

Bir de öğretim sisteminde memleket çocukla
rına kas;; yapılmaktadır . İmam - l la t ip Okulla
r ından edu;nla>' İlahiyat Fakültesine, Sanat okul
larından çıkanlar meslekleri ile ilgili teknik okul
lara. gidemez. Yap. Birsi nüsünden çıkan ve tek-
adi biiguo.Hr Lidicehhez insanların bu sahada is-
. ••kbaile-i'ioı. temin etmek ıçuı daha geniş okullar 
e.ulmaz a;:.' Bunları düşünmeyi gönlüm çok arzu 

İ r d i . B.akikalen memleket ya l ı l a r ın ı birlikt" 
'..ırmai; ist.iyen i 1-i ;>n.-tin;n ilmîn ışığı al l ında, 
.d.dae-isa undu politikaya hakim olacağına iuanıyo-

i rem. bu işi yürüiee.eğiue inanıyorum. ,Ulaktan 
! l e y u n m başarılar dilce,1 i-ürıneüe S"lâmlarıın. 

• - \ . ' . ı v l ' . . ' 0 . ; ' ) 

i B y-şKHN -• i'oYiidim, daha. «o üye arkadaş 
1 ./-:•. d i . ıŞ UiuLHi; m . JMaaı. İd 1.c do (d. B. B. Oru-
j yn-',d.;. sayın Başbakan,u izahları \ a rd ı r , saat 
I '.di; d-- en . uiaiel Bna isimde kanuşacaidardır , 
ı ı in uları nazarı dikkaie alarak olurumu sna., 

i Ö.Öö :-. e.;lii> ediyorum. 

Kapanma saat i : 12,50 

http://biiguo.Hr


İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saat i : 16,30 

BAŞKAN Suad Hayri Ürgüb lü 

KÂTİPLER : Şevket Koksal (Ordu), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN —•- Oturumu ar ıyorum. Yoklama i 
yapı lacakt ı r . 

(Cumhurbaşkanl ığ ınca seçil en üyelere kadar 
yoklama yapıldı . ) 

BAŞKAN — Çoğunluşumuz vardır , otu
rumu acıyorum. 

1. — Başbakan İsmet İnönü taraf unlan d,ş-
kil olunan B ali unlar Kurulunun programının 
görüşülmesi. 

BAŞKAN — Program üzerindeki görüsıue-
lero devanı ediyoruz. 

Söz Ahmet Yıldız ' indir. 
.Buyurun efendim. 
A H M E T Y I L D I Z (Tabiî ü y e ) - - Sayın se

natör ler ve Hükümetimizin güzide üyeleri! 
Ben konuşmamda, alışılmış program vmıkil-

ler inden tamamım, farkl ı olarak, içinde imlun-
duğumıız duruma, uygunluğu, hazırlanması tak
d imi ' ve ifadesiııdeki genel ospiriye değerek, 
Hükümet Programı üzerindeki düşünce ve gö
rüşlerimi sunmaya, çalışacağım. Esasen her hangi 
bir olayı incelerken doğru kanılara, ulaşmak 
için onu içinde geliştiği şartlarla birlikte ele 
almak gerekir. 

Dünya, tar ihinde ilk deta, bir İhtilalden çok 
kısa zamanda, demokrasiye geçiyor ve kemli 
tarihimizde de ilk dei'a gerçek bir koalisyon 
Hükümetini kuruyoruz. 

Çalkanan toplum düzenin yarat t ığı türlü güç-
1 tiklerle karşılıklı kabaran ve her yönden tah
rik edilen beşerî duygu ve zaafların, her iürlii 
tepkilerini göğüslemek suretiyle, çok güç ve 
tarilıî bir sorumluluğu, yüklenmiş elan böyle 
bir .Hükümetin Programım tenkid ederken de, 
arz ettiğim açıdan bakışın bizlere en yaraşan 
bir davranış olduğu inancındayım. 

İht i lâlden normal düzene geçiş hususundaki 
vait ve t aahhü t l e re inanmak' da çok güçlük 

çekerler. Böyle bir Hükümet in kurulabilmesini 
tam bir hayal sayıyor ve bunu Nasreddin Ho
canın gölü mayalamasını and ı ran tipik bir ör
nek olarak vasıflandırıyorlardı . 

Faka t iki büyük olay da şimdi gerçekleşmiş 
bulunuyor. 

Çünkü ikisini de başaranlar, aynı büyük mil
letin çocukları olarak, onun sağduyusuna karşı 
besledikleri sonsuz saygı ve güven sayesinde, 
karş ı laş t ıklar ı bü tün güçlükler karş ıs ında aynı 
\ urtsever davranışı yürekten benimsemişlerdir. 

Siyasi parti lerimizin gösterdiği bu baha bi
çilmez olgunluğun hayranı olduğumu ifade et
meyi bir borç bilirim. (Alkışlar) 'Bunu bü tün 
bozguncu ceryanlara karş ı sağduyunun en kesin 
zal\ ri diye selâmlarım. 

Seçimlerden önce ve bütün part i ler in katıl
dığı ve müeyyidesi sadece moral ve teminatı da 
âmme vicdanı karsısında verilen şeref sözü olan 
centilmen anlaşmasına sadakatin bir güzel ör
neğini vermiş bulunan siyaset adamlarının bun
dan sonra da. bütün hareketlerindi1 aynı saygı 
değer davranışın .hâkim olacağı inancındayız. 

Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, si
yasi. partilerimizi ve yeni hükümet üyelerini, 
im. büyük, haşarılarından ötürü yürekten tebrik 
ederim. 

Bir asra yaklaşan ömrü boyunca kazandığı 
engin tecrübeleriyle hepimizde büyük bir güven 
yara tan Sayın İnönü ve bütün Kabine arkadaş
larında gördüğümüz azim ve vazife söveriik, 
önümüzdeki devrenin çok başarılı geçeceğine 
ı.'izleri. yürekten inandırmaktadır . 

Bu mesut gelişme, iktidarı böyle seçkin bir 
k.'y.-te teslim etmiş olan biz eski M. B. K. üyesi 
.: 'kadaslarnnz için en büyük bir mutluluk 
vrsüo'-i teşkil etmektedir. (Alkışlar) . 

Muhterem a rkadaş la r bir zihniyet inkdâ-
! MU esas*umde olarak abın H ü k ü m e t progra-

İ C î 
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minin genel karakterinde şu noktalar belirli şe
kilde yer almıştır. 

1. Siyasi kutuplar halinde tarif edilen te
şekküllerin samimî bir iş birliği arzusu (artık 
siyasi husumet yerine siyasi rekabetin esas 
alındığı bir anlayışın siyasi münasebetlerimizi 
düzenlemede hareket, mihverimizi teşkil etmesi
nin taraflarca benimsenmesi) bu en mutlu bir 
gelişmedir. 

2. Atatürk ilkelerine ve Anayasamızın mut
lak hâkimiyetine bağlılık. Siyasi ve sosyal ha
yatımızı tanzim eden bu iki ana konuda tavsif 
kabul etraiyen görüşü yürekten alkışlarım. 

3. Her türlü partizanca davranışın kesin 
olarak reddi. Bunu bir hastalık olarak tarif 
eden sayın İnönü tedavisi için beslediği arzuyu 
ifade ederken çok inançlıydı. 

Sayın İçişleri Bakanı da, «en başta gelen 
vazifem burada, başlıyan koalisyonu köye gö
türmektir.» diyerek aynı görüşü benimsediğini 
en veciz şekilde ifade etmiştir. 

4. Siyasi huzur ve istikrar vatandaşlar ara
sında iyi münasebet ve geçmişe değil geleceğe 
bakmak Millî Birliğe, kaynak olan temel davra
nıştır. 

<r>. Plânlı ve progrkmh bir idare ve kalkınana. 
Bunun tersi gidişten, o derece ıstıraplı 

idik ki, Devlet Plânlama Teşkilâtını Anayasaya 
bile koydurmak lüzumunu hissetmiştik. Fakat 
şayanı şükrandır ki, Hükümet programında buna 
gereken önem verilmiştir. Programda derpiş 
edilen büyük yatırımlar ancak bu sayede ve
rimli olabilir. 

Ü. Tarım Sanayi ve eğitim gibi temel dâva
lara birinci önceliğin verilmesi bu kalkınmamı
zın gerçek a.macma ve yönüne yöneltilmiş bu
lunduğunun en güzel belirtilerindendir. 

7. Kamu ve özel sektörlerin tam bir ahenk 
içinde ve muvazeneli şekilde ekonomik kalkın
mamıza katılmasını sağlamak taaftıhüdü. 

8. Enfilâsiyon hastalığını bir dafha hortlat
mamak sosyal ve ekonomik alanda, olduğu gibi 
ferdî ahlâkta da büyük tahribat yapan ibu> hasta
lığı tedavi arzusunu candan alkışlarım. 

9. Devlet elinin köye kadar] uzanması sure
tiyle tam bir halkçılık politikası güdüleceği vaadi. 
Sultan Süleyman'dan beri söylenen fakat bir 
türlü gerçekleşemeyen bu vaadi bu Hükümetin 
hal yoluna koyması bizleri mesut edecektir. 
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10. Sosyal Adalet ilkesine sadakat 'bugünkü 

<i unvanın sosyal, ekonomik ve siyasi düzenlen
mesinin gerek gelişmesi karşısında sosyal ada
lete yer vermiyen memleketleri büyük sosyal ve 
siyasi buhranlar beklemektedir. Sosyal denge
nin bozukluğundan faydalanmak İBtiyen her 
türlü aşırı cereyan ve buhtianlarm tedavi çaresi 
sosyal adalettir. 

11. Başlanılan reform ve. gelişme hareket
lerine devam edileceği bu her ıgelen yeniden baş
lar şeklindeki doğulu davranışın reddiyle Dev
let hayatında devamlılık ve istikrarı tesis eden 
ve vatandaşa geleceğe dair güven yaratan me
deni bir davranıştır. 

12. lü.ş politikaya geniş ve bugünkü dünya 
görüşü çerçevesi içinde yer verilmiş olmasını çok 
yerinde görmek gerekir. 

Ben teferruata girmeden, programın genel 
karekterini ana çizgileriyle belirtmek istedim. 
Teferruata girilince tenkid edilecek veya başka 
türlü olması temenni edilecek birçok hususlar 
meveudolabi'lir. Fakat esasen birbirlerini dahi 
yeni tanımanın psikolojik çekingenliği içinde 
ve giriştikleri tarihî teşebbüsün, tasarlamakta 
dahi güçlük çektikleri, türlü tepkileri karşısında 
ve bir hafta kadar çok kısa bir zaman içinde 
hem programını ve hem bütçesini hazırlıyarak 
Büyük Millet Meclisine sıınmak gibi çok mu
azzam işleri başar,an hükümet üyeleri ilk ve en 
çetin imtihanı vermektedirler. 

Bu bakımdan kendilerine üstün basanlar 
dilerken, onlara tam. Ibir destek sağlamak hu
susundaki temennimin bütün arkadaşlarım ta
rafından da paylaşılacağına inanıyorum. Ha
zırlama şartları bakımından bâzı eksiklikleri 
bulunması normal karşılanması gereken Hükü
met programının uygulanmasında hâkim ola
cak iyi niyet ve genel olarak, temsil ettiği 
esprini bütün eksikliklerinin gidereceğine hiç 
şüphe yoktur. 

Gerçekleşmesini bütün gücümüzle destekle
mekte olduğumuz ve memleketimizin siyasi eko
nomik ve sosyal kaderi yönünden hayati önem 
taşıdığına inandığımız amaçlara büyük bir yer 
veren programı ana hatları ile memleketimi
zin bugünkü realitelerine uygun olduğu inan
cındayım. Benim de birkaç teklif ve temennim 
olacaktır. 

— 138 — 



C. Senatosu B : 10 
Tarihimizde ilk defa denenen ve çok büyük 

sorumluluğu kadar da başarı halinde hâtırası 
şerefle anılacak olan bu günkü 'kabinenin bü
tün güçlüklerimiz ve çözmemiz gereken mese
leleri en realist bir şekilde halkımızın yüksek 
takdirlerine sunması ve ona göre alınacak ted
birleri ve milletçe 'katlanmam uz gereken feda
kârlıkları cesaretle milletten istemesi en ger
çekçi bir davranış olacağına inannıyorum. Mem
leketin büyük feragat ve fedakârlık istiyen is
tihsal, sosyal organizasyon ve eğitim ala
nında gerçek bir seferberlik ihtiyacı vardır. 
Devlet binamızın yenibaştan kurulmakta ol
duğu, sosyal ve ekonomik düzenimizin yeni
den düzenlemekte bulunduğu ve derin özle
mini çektiğimiz siyasi geleneklerimizin, tesisi
ne çalışıldığı bu tarihî dönemde, bu büyük mil
letin her ferdi elinden gelen her şeyi yapmak
la birbiriyle yarışa katılacağına İnanıyorum. 
İçinde bulunduğumuz sosyal ve politik şartlar 
göz önünde bulunduracağına, inandığımız Hü
kümet sosyal ve siyasi huzur ve istikrarı temin 
ve idame ettirmeyi başlıca vazifesi sayacağı ka
nısındayım. Başlıca, dâvamız toplum düzeni
mizi bir bütün olarak huzur ve istikrara ve 
rejimin yerleşmesi okluğu cihetle memleketin 
süratle çözüm istiyen meselelerine cevap teşkil 
etmiyen veya toplum düzeninde menfi tepki
ler yaratacak olan her türlü davranıştan kaç
ın ı ya cağına, inanm a kfrayız. 

Doğu kalkınmasına özel bir önem veril
melidir. Memleketimizin sosyal ve siyasi ka
deri üzerinde gelecekte daha da büyük önemi 
olan Doğu kalkınmasına büyük önceliğin veril
mesini Hükümetten bilhassa, istirham ederim. 

Teşvik ve örnek Hükümetten gelir ve Bü- ' 
yük Millet Meclisi de buna gönülden katılır
sa tarihimizin açılan 'bu çok ümit verici dev
rimin hepimize şeref ve gurur verecek bir de
vir olacağımı asla, şüphe edilmemelidir. Cum
huriyetimizin ilk kabinesine üstün başarılar 
diler hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, söz al
mış daha 25 hatip arkadaşımız var. Her bir 
arkadaşımız H) dakika konuşacak olsa oturu
mun 4 saat İÜ dakika devam etmesi icabedi-
yor. Şayet tensibederseniz, arkadaşlarımızın 
verdiği ve konuşmaların on dakika ile tahdid-
edilrnesini ifade eden bir takrirleri var. Bu 
taikriri reylerinize arz etmek istiyorum. Baş-
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ka türlü müzakerelerin ikmâline imkân buluna
nı ıyacaktır. (Beş dakika olsun; 15 dakika ol
sun sesleri) 

On dakika olması için takrir var, başka 
takrir yoktur. Müsaade ederseniz Kiyaset Di
vanı elinde bulunan takriri okumağa mecbur
dur. Takriri okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet programı haJkkında konuşmak is

tiyen hatiplerin çokluğu sebebiyle muayyen 
olan zaman içinde söz alan arkadaşlarımızın 
fikirlerini beyan etmelerini teminen konuşma 
zamanının on dakika olarak tahdidini arz ve 
teklif ederiz. 

Çanakkale Hatay 
Ali Aksoy Vehbi Aksoy 

BAŞKAN — Şimdi gelen bir takrir daha 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmaların 5 dakikaya hasrını arz ve 

teklif ederim. 
Kocaeli 

R. özdeş 

BAŞKAN — İkinci takrir, müddetin daha 
az olmasını istediği için evvelâ bu takriri rey
lerinize arz edeceğim. Takriri tekrar okutu
yorum. 

(R. Özdeş'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Tevfik İnci. 
TEVFlK İNCİ (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlarım, Hükümet programını tetkik ettiği
miz zaman huzur duymamaya, güven hissetme
meye imkân yoktur. Böyle güven ifade eden 
bir muvaffak program hazırlıyan Karma Hükü
mete huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bili
rim. 

Program hakkındaki görüşümü apaçık bu ifa
de ile müspet şekilde belirttikten sonra, bir ko
nuda yapacağım konuşmamın tenkit mahiyetin
de telâkki edilmemesini, ancak Hükümetin Se
nato üyelerinin irşatlarına muhtacız şeklindeki 
nâzik isteğine cevap olarak kabul edilmesini bil
hassa rica ediyorum. 

Programa bir zaviyeden bakıldığı zaman -her 
nasılsa unutulmuş olan ana bir dâvamıza temas 
edeceğim. Program sanki Türkiye Cumhuriyeti-

— ISO _ 
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ııin denizleri;' hiçbir alâkası yokmuş, hatla. bir 
karış yalı. boyuna dahi sahip değilmiş gibi garip 
bir his veriyor. Temas etmek islediğim mevzu 
şudur : 

Eskiden beri gelmiş geçmiş bütün îiiikümel-
ler tabiî kaynaklarımızı, toprak altı ve toprak-
üstü servetlerimizi mütalaa etmiş oldukları hal
de, deniz altı servetlerimiz akıl ve mantığın ka
bul etmiyeceği şekilde nazara alınmamıştır. 

Biz iki büyük parl i , Adalet fa r t isi, ( \ İi . 
Par t i s i olarak, programlarımızın icabı ve Ada
let Par t is inin seçim beyannamesinde esaslı bir 
şekilde yer verdiği bu hususa programda yer ve
rileceğini i imidediyorduk. i l e r halde bir eseri 
:.diluıl olacak, buna programda ver verilmediği
ni gördük. 

Deniz allı servetimizin bulunduğu gerçeği 
kabul edildiği takdi rde buna gereken ehemmiyet 
verilmesi gerekil-. Bakir vaziyetini muhafaza 
eden denizaltı .servetimizin işleyişi, balıkçı tek
neleri ile ipt idai bir şekilde olmakladır. Bunu 
bu halinden kur ta rmak bizim için büyük bir dâ-
vadir. Komşularımız olan Devletler hem hudut 
sularda balıkçılığı modern usullerle yapmakta
dırlar . Rusya, bu sahada muazzam bir balıkçı fi
losuna sahiptir . Aynı şekilde Yunanis tan, Bul
garistan modern filolara sahiptir . Bizde ise or
ta çağdan, kalma bir iptidailik hüküm sürmekte
dir. Komşularımızın bu modern ve teknik usul
leri karşısında bizim balıkçılarımız «ll'eya, mo
la» sadaları ile, büyük, bir iptidailik içinde balık 
avlamaktadır lar . / 

Maksadım kısara şudur arkadaşlar : l!>4S 
senesinde Amerikan yardım t iraj ından ısmarladı
ğımız malzeme 1950 senesinden sonra Türkiye 'ye 
gelmiştir. Fakat , maalesef, eski devrin lüks bir 
teşekkülü, habis bir ur olan Bt ve Balık Kurumu, 
gelen aletleri bugüne kadar bir hurda gibi ierk 
etmiştir. Bugün iktisadi ve malî vaziyetimizin 
arz ettiği durum dolayısiyle, ihtiyacımız olan mo
dern tesisleri filoları hemen tedarike imkân yok
tur . Ama, hiç olmazsa, bu modern tekneleri faali
yete geçirmek, ama Devlet eliyle cleği'l, hususi 
şahıslara devretmek surt iyle faaliyete geçirmek 
hususunu Hükümete teklif ederim. 

B A Ş K A N — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
T B V F l K İ N C İ (Devanda) -- Peki efendim. 
İkinci teklifim; bugüne kada r gar ip bir zili 

niyetle yalnız çiftçilere verilen, zirai kredilerin 
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balıkçılarımıza, da onları deniz çiftçisi kabul 
ederek - verilmelerini arz ve teklif ederim. 

J lükümele başarı bir temenni ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Haşini (.«iray, buyurun . 
HASIM (JİHAY (Biazığ) Muhterem Baş

kan. muhterem »Senato ve Hükümet üyeler i ; kısa 
bir zaman içinde hazırlanmış olmasına rağmen 
Hükümet programının birçok memleket mesele-
'ierine temas ettiği ve bir' kısmına çare aradığs 
muhakkakı n\ 

Bendeniz programın maarifle ilgili bölü
münde dikkatimizi çeken bir hususa temas etmek 
ihtiyaç sudayım. Programda aynen «Büyük me
selemiz her sahada ehliyetli ve yeter sayıda Öğ
retmen bulunmama-sıdır.» denmektedir. Takd i r 
buyuru lur ki, kıymetli öğretmen bulunanıı.vaca-
gına ve il hal de edileni iveceği ne göre bunun ça
resi sükûtla karşılanıyor. Bil ifade oftuz küsur 
sem evvelden beri zibidim i/do yer abın bîr hu
susun .ihyasına vesile oldu. Bvct otuz sene k a d a r 
evvel yapılan bir beyanda, aynen «Muallimlerimiz 
kemiyet ve keyfiye ten. noksandır.» denmişti . Dik
kat buyuru!muş tu r ki, kemiyet kelimesi b u g ü n 
.veler sayıda, keyfiyet kelimesi do ehliyet, kelimem 
siyle aynen tekrar edilmiştir. 

Bu der t ; esaslı, ve ehemmiyetli b i r der t olarak 
maalesef 80 sene fasılasız olarak tekrar edilmiş 
bulunmak! adı iv 

O halde verimizde mi sayıyoruz: Belki hayır. 
Ama aynı şekilde devam etmektedir. Arada,!), 
geçu zaman içerisinde esaslı şekilde bâzı tedbiîi-
lorin al.indiği meydandadır . Okur yazar için halk 
eğitimi, mütaakilu u köy ensti tüleri , bi lâhara da 
•öğretmen okulları ile İni karşı lanmak isten m iş
tir. Halen bu mevzu IKMHII n evvel konuşan arka
daşlar, beni mazur görsünler, yedek subay öğret
men islıhdamı da. bu. mevzuu içinden çıkılmaz bir 
hah koydu. Zira. müeyyidesiz olan bu öğretmen. 
kemlisini yedek subay. Bakanlık ise onu öğret men 
savmaktadir . Teşkilât kauıiıuuna, göre okulu ac
ını yan öğretmen ceza. görür . Fakat; müeyyidesi 
alımyan bu öğretmene maarifin teşkilat, kanun
ları tatbik edilememiş ve edilmediği içindir ki, 
neiice malûmdu. Teferruata girip zamanınızı 
daha i'azia almayı istememekleyim. Kanaatimce 
mühim nokta-şudur. Şimdiye kadar öğretmenlik, 
sadece ukur - yazar yetiştirmekten ibaret .sayıl
mışı ir. Öğretmene, s-omiyo! içinde lâyık olduğu 
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mevki verilmemiş olduğu için alına M tedbirler 
kati gelmemiştir. Bu itibarla durumu, yalnız 
büyük nıeseii', büyük uma olarak değil: feci ke-
limcsAle ifade etmek yerinde ouır. Halen de iki 
bin kövbe okul, üğreimen 11a'{"i;'ı müdür ; 70 kü
sur urla dereceli okulda «la müdür ve üğrei.:..-: 
ihtiyacı ile karşı karsıya bulunmaklayız. Asîoian, 
meslekin esaslı r ü k n ü bu lunan öğretmenin cemi-
y(itteki yerinin tâyin edilmesi ve mesiekiıı ca/.i|. 
ha:e getirilmesidir. Hıı lüzum; yıida liseden me
zun olan on h i n t r - e öğrencide,!- İmi taue.-dnbı 
Yüksek Öğretmen Okuüma gitmemekle (-İmaları 
sebeb iv le de keml i s in i eösi e rmek t eı' i'a 

.T» A ISKAM B;r dakikanız kaldı. 

HASİ'Ai B'İİÎA V l Heeambi) - Şimdi. İm be
diisin, Teshim yandan İm durumun çaıvVne ab 
m; gibi tedbirler alınacağı da ifade edilecek Ne
reliyle inşiraha kavuşmamız imkanı ba!ıs; bman. 

Yeni Hükümete im balcımdan da başar ıp r dı-
ler, hürmetlerimi sıımırıın. eAikedar) 

BA.SKAN --- (Vma! Tarlan, buyumun. 
(..'BMAL TA i •: BAN blYkirdağ.i - .ben ime- ; 

Başkan, muhterem ( 'umlmriyei Sen e i osu I';, ak
li, muhterem Jkiükiimcl Ba.şkauı \e üyeleri: ge-
(;eu Pazartesi günü l!ü::iımct programının ('um-
iiuriytt Seualosunda oKunmasım mütaakıp oe.re-
ram metninin sonunda e'"ı üksok Senatenun irşat
larına muhtacız» şeidıade naziğe en • temenni uze 
î'ind.e. verilen takrir ler \ e yapılan konuşma ve -m-
rüsmek-r sonumla muhterem Heyetinizce bugün 
bir toplantı yapılarak program ikmamh a di zer
ke re açılmasına kara r vorlimiş v İm kara • g-ev
gince buğun k'oıııeseialat.' damlamış leneenver . t 

Hemen irade rtlevim ke Yüksek e e ı e < m u u i 
! incen toplantısında \eri!m.is (»ben kiii'a ra. iee- * 

metkârız. Ayrıca bu karara uyularak bura;.k j 
yapılmış v; yapılmakta. olae görüşmelerin urle-
celer sağlı) arağını memnuniyetle müşahede çi
mekleyim. 

Ancak Yüksek Heyetinizce geçen toplanı ıda j 
verilmiş olan karaı- ve esasın müzakeresi sırasın- i 
da muhtelif arkadaşlarımızca i beri sürülmüş olan 
mütalaalar isi ikamet inde Yeni Türkiye. Partisi 
Senato grupn olarak yapmış ol kuğumuz incele.-
melerden sonra.. Hükümet programı üzerinde 
görüşmelerin Mille! Meçi isinde yapılmasının 
Anayasanın ruhuna daha. uygun düşeceği netice
sine varmış bulunmaktadır . I 
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İkinci Cumhuriyetin, teşrii hayatımızda, yer 

alması gereken ve bir gerçek olan; Millet Mec
lisinden çıkan kanun ve kararlar ı , muahharau 
müzakere etmek esası başta gelmektedir. Kaldı 
ki. geçen toplantıda burada cereyan eden görüş
meler sırasında Hükünıci. programının Senatoda 
müzakere edilmesi hususunda Anayasa, bakımın
dan tereddütler i /har edilmişti. P>ıı hususlara 
binaen,' Hükümetten gelen teklifi nazara alan 
Y. T. P. Senato grııpıı olarak, program üzerin
deki görüşlerimizin, [irensin itibariyle. Milim 
Meclisi müzakere!ından sonraya bırakılması ki
fayetini Anayasa esprisine uygun bir teamül te
sisi bakımından muvafık bulduğumuzu ve bu 
maksatla program üzmemde konuşma, yapmıyaca-
ğımızı ifade- etmek 'nün yüksek huzurlarınıza 
çıkmış bnlıınuyoruım Ilükümeie muvaffakiyet 
dilerken hepinizi derin himmet lerimle selâmla
rını. (Alkışlar) 

BAŞKAN --- Buyurun, Hıfzı Oğuz Bekala. 
HIFZI OĞUZ R E K A T A (Ankara ) Muh

terem Başkan, muhterem arkadaş lar ım, 
Hükümet programı üzerindeki görüşlerimi 

yüksek huzurunuzda ana hatlariyle arz edi
yorum. 

Yeni seçim sisteminin, tabiî görülmesi ge
reken bir neticesi (»bırak. Türk iye 'de ilk defa 
kurulan Karma Hükümeti memleket hesabına 
mı iyi duygular la karşı l ıyorum. 

Pek kısa zamanda, düşünüşte ve siyasi an
layışta ahenk ve mutabakat sağladıklar ını müj
de l iyd i Karma, Hükümet üyeler in in : A ta tü rk 
ıslahatının ilkeleri üzerinde birlik. Anayasa
nın mut lak hâkimiyet ini sağlamakta karar l ı 
o lduklar ını ve demokra t ik rejimin temel pren
siplerine sadık kalacaklarını müştereken izhar 
ve bunu programla taahhüdetmeler inden ise 
büyük: ferahlık duyuyoruz . 

Demek, ki, milleti temsil eden insanlar , 
hangi şar t lar ın ve siyasi mücadelelerin için
den gelirse gelsinler, bir masa etrafında top
lanarak, memleket meselelerine millî sorum
luluk duygular? içinde ve halisane niyetlerle 
konuşma idrâkine kavuştukları- , vatan ve mil
let menfaa' terini part i mülâhazalarının üs tün
de tutmasını bildikleri t akd i rde , ibuhranlar çö
zülecek, güldükler yenilecek, yurda hayır ge
lecek ve vatansever düşünüşler siyasi kaderi
mize hâ kim olaea k1 ir. 
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Bu neticeyi, siyasi hayatımızın gelişmesin

de mesut bir merhale sayarak övüyor ve tak
dir ediyorum. 

Her şeyden önce şunu kabul etmeliyiz ki : 
Bugün memleketimizin içinde. bunaldığı si

yasi, sosyal ve ekonomik «artlamı da zamiri 
kıldığı bir Karma Hükümetin kurulması, içer
de ve dışarda beklenilmiyen bir büyük başarı 
olarak, iyi karşılanmıştır. 

Simdi bu Hükümete düşen baş vazife : Ge
niş bir vatan ve millet hizmeti anlayışı ve 
ahenk içinde; için, dışın ve 'küçük siyasi he
sapların tazyiklerini birlikte göğüslemesini bi
lerek, devamlı ve muvaffak olmanın yolunu 
bulmak ve kendisine milletçe bağladığımız 
ümitleri boşa çıkarmamaktır. 

Şunu asla unutmamak gerektir ki : 
Yer yüzünde kimsesiz bir topluluk gibi çok 

geri bırakılan, malın ve canını vatan uğrun
da esirgemeden harcıyaıı, buna rağmen, uzun 
yılların ihmali ve ıstırabı içinde çilesi bir tür
lü dolmıyan bu aziz ve büyük milleti yeni bir 
hayal sukutuna uğratmaya artık hiç kimse
nin hakkı yoktur. 

İşte Hükümetin programını bu güzel ümit
lere bel bağlayarak ve bu zihniyetle ele alı
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bakanlıklarla alâ
kalı hizmet konularına muhtelif arkadaşlar 
temas ettikleri için bunlar üzerinde durmıya-
eağım. 

Bugün Hükümetin karşı karşıya bulunduğu 
meseleleri, teferruattan kaçınarak, şöyle özet
lemek mümkündür : 

1. Her sınıf vatandaşın içinde yaşadığı 
mânevi buhranı bertaraf etmek, uzun zaman
dır hasretini çektiği mânevi huzuru ve güveni 
her sahada sağlamak ve bunun geçici olmıyaca-
ğı, bugünler ve yarınlar devamlı ve emin ola
cağı itimadın yerleştirmek için gerekli bütün 
tedbirleri almak. 

2. iktisadi, sınai, ticari... Hülâsa Ibütün 
iş hayatını; içinde bocaladığı maddi ve müz
min buhrandan süratle çıkarmanın gerektir
diği her türlü çarelere başvurmak, halkımızı 
çekmekte olduğu ağır maddi sakıntılardan, bir 
an önce' kurtarmak ve her işdeki vatandaşı 
emin, teminatlı, istikrarlı, insanca, normal 
bir hayatın devamlı huzuruna kavuşturmak. 
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3. »Siyasi ve idari hataların, devlet ve mil

let olarak, millî bünyemizde yaptığı tahripleı 
üzerinde hassasiyetle durmak, devletle millet 
arasındaki boşlukları doldurmak, devleti içte 
ve dışta itibarlı kılmanın bütün şartlarını mut
laka gerçekleştirmek. 

4. Ve nihayet bu âcil ve zaruri tedbirler 
yanında, dünyanın illeri milletleri ile aramız
daki mesafeyi iyi tesbit ederek; plânlı, programlı 
ve süratli kalkınmanın; yoluna ciddiyetle gir
mek, heba olmuş yıllarla heder edilmiş imkân
ları, da hızla telâfi edecek rasyonel bir yatırım 
ve kalkınma politikasını başarmak... 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu suretle kısaca hülâsa ettiğim ana pren

siplere uygunluğu bakımından, Hükümet prog
ramım müspet karşılıyorum. 

Şu kadar ki, bütün bu meselelerin teşhisi ve 
hedeflerin ifade edilmiş olması kâfi değildir. 
Asıl "dâva, bunların hangi usul ve vasıtalarla 
ve hangi çarelerle, ne kadar zamanda halledile-
dil ereğinin gösterilmesidir. 

Diğer taraftan, bütün bu millî meselelerin 
yoluna girebilmesi için alınması zaruri tedbir
ler i/n önüne, yarın gündelik politikanın cereyan 
ve çıkarları dikil irse, Ibu engellere de; geriliğe, 
arka, düşüncelere ve küçük hesaplara tâviz ver
in eden, karma Hükümetin hep birlikte mütesanit 
bir mukavemetle karşı koymasını da diliyor ve 
millî menfaatlerin daima her türlü dar siyasi 
mülâhazaların üstünde tutulacağına inanmak is
tiyorum. 

Bu yolda, vatanseverliği bütün işlerinde hâ
kim kılarak çalışacak bir Hükümete güvenmek 
ve ona yardımcı olmak vazifedir. 

Hükümete, Türk siyasi tarihinde, örnek bir 
zihniyetle çalışarak yepyeni bir devir açmasını 
ve başarılı hizmetlerin nasip olmasını yürekten. 
dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Esat Çağa, buyurun. 
ESAT ÇAĞA —- Muhterem arkadaşlarım; 

zaman tahdidi doiayısiyle program hakkındaki 
düşüncelerimi, yalnız satır başlarını vermek 
suretiyle iktifa edeceğim. 

Zirai ekonomi Tarihimizde zirai ihtiyaçla
rın hiç de parlak olmıyan menabi ile karşılan
makta olduğu ve bunun çok yetersiz bu'lunduğu 
herkesin malûmudur-. O halde bizim, bir taraf
tan tasarrufa ve bir taraftan da çalışma gücünü, 
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sermaye ve tabiî servet olarak elimizde mevcut 
bütün imkânları kullanırken bunları her türlü 
israftan meııeyüyeeek hükümleri, memleket işle
rinin ehemmi mühimme takdim ederek yapıl
masını sağlıyaeak sıkı bir plâna ihtiyaç vardır. 
Hükümet programında, Devlet Plânlama Dai
resinin mesaisinden ciddî şekilde istifade edile
ceği vadedilmektedir. Fakat bu; kalkınma
mızda bir plân tiakibedileceği mânasına gelemez. 
Benim şahsi kanaatime göre. siyasi iktidarlar, 
uzmanlar tarafından memleket, realitelerine ve 
ilmin mütalâalarına göre yapılan 'kalkınma, plân-
Jariyle ekonomik puanların! ancak icraatçıyı
dırlar. Bu suretledir ki, ekonomi politikamız 
partilerin oy1 hesaplarından ve kaprislerinden 
kurtulmuş olacaktır. Bendeniz Hükümet, prog
ramında bu pil ân fikrinin daha bariz bir şekilde 
belirtilmiş olmasını çok arzu ederim. 

İkinci nokta, ziraate, sanayie, maarife yatı
rım yapacağız ve diğer Devlet sektörlerine de 
hisselerini vereceğiz diyor. Bu, eldeki imkânla
rın bütün ihtiyaçlara dağıtılması demektir ki, 
bizi bugün içinde bulunduğumuz çıkmazdan kur
taracak bir politika değildir. Biz ya ziraat ve 
maarif yahut sanayi ve maarif diye bir tercih 
yapmak mecburiyetindeyiz. Benim şalisi kanaa
time göre nüfusumuzun % 80 i ziraatle uğraştı
ğına ve hepimizin doymasının bu membadan ge
len gıdaya bağlı olduğuna göre, ziraatle maari
fin tercih edilmesi ve sanayi meselesinde yalnız
ca eldeki mevcut tesislerin randımanının âzami 
şekilde artırılması suretiyle meşgul edilmesi, fa
kat diğer yeni sanayi tesislerinin millî hususi ser
maye ile yabancı sermayeye bırakılması doğru 
olacaktır. Bu suretledir ki, bir noktadan önü
müzdeki müşküle hücum etmek imkânını bulaca
ğız. Bu tercihin yapılmaması noktasından ben
deniz programı keza noksan bulmaktayım. 

Hükümetin millî eğitim anlayışını istikbalin 
bir müjdecisi olarak sevinçle selâmlıyorum. İlk 
defadır ki, bu Karma Hükümet bize Millî Eğiti
min bir yatırım meselesi olduğunu söylemiştir. 
Hakikaten Millî Eğitim bizim en çok yatırıma 
muhtacolan bir meselemizdir, insanlarda fikrî 
olgunlaşma olmazsa, onların diğer taraflarda 
yapacağı yatırımların bir netice vermesi bekle
nemez. Şimdiye kadar yapılmış olan yatırımlar
dan aldığımız neticeler bu fikrî değerlenişi gös
termektedir. Bendenizin bu mevzuda iki temen-
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nim olacaktır. Bunlardan birincisi; gençlerimi
zin yetiştirilmesini istihdaf eden muntazam tah
sil, Avrupai, ümanist düşünce, cemiyetimizin 
gelişmesini temin edecek usulün takibi, ikinci
si de, halkın geçimini temin etmek hususunda 
uğradığı müşkülâta Devletin yardım etmesi mâ
nasına gelen halk eğitimine icabeden ehemmiye
tin verilmesi ve halk eğitiminde, bütün Devlet 
daireleri arasında bir koordinasyonu icabettirdi 
ğinden, Başbakanlığa merbut bir halk eğitim 
dairesi kurularak bunun Devlet Bakanlıkların
dan birisinin idaresine verilmesi icabedeceği ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Esat Bey. 
KSAT ÇAĞA (Devamla) - İkinci mesele; 

iş sahasına taallûk eden buradaki vaatleridir. 
Bendeniz kifayetli bulmuyorum. Eldeki mevcut 
İş Kanunu, bütün sigorta kanunları, Sendika 
kanunları kadük hale gelmiştir. 

Yeni Anayasamızda sosyal devlet, sosyal ada
let ve emniyet ilkelerinin elbette tekrar tanzimi 
icabeder. Bir de Adalet Bakanlığına teveccüh 
eden bir- temennim olacaktır. Garp demokrasile
ri yalnızca Devlet organları arasındaki muvaze
neden ibaret değildir. Sermaye ile emek arasın
da da bir muvazene kurmak mecburiyetindeyiz. 
Bunun için de artık emeğin teşkilâtlanması, ya
ni söl partilerin teşkilâtlanması ve gelişme im
kânlarının kanunla hazırlanması icabeder. Ana
yasamız da bunu âmirdir. Çünkü Anayasamız 
demin bahsettiğim muvazeneyi bir hukuki vesi
ka halinde temin etmiş bulunmaktadır. Bizde 
demokrasinin teessüs edememesinin sebeplerin
den bir tanesi de daima kalkınma süratinin bir 
kısmını dondurmak suretiyle muvazene temin et
mek gibi olmıyacak bir işle uğraşmamızdan ileri 
gelmektedir. Bu bakımdan bendeniz Adalet Ba
kanından Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad-
dleleri gibi Faşist İtalyan Ceza Kanunundan alı
nıp, bizde de... 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
ESAT ÇAĞA (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. Bizde de gayrimillî birtakım tadillere 
uğratmak suretiyle bugünkü perişan şeklini al
mış bir kanunu kaldırmalarını rica edeceğim. 

Hükümete başarılar ve başındaki Başkanı ile 
birlikte uzun ömürler dilerim ve Hükümetimizi 
girmiş olduğumuz kalkınma devresinde hepini-



/' 

0. Senatosu B ; 1' 
zitı desteklemesini temenni eder, hürmetle selâm
larını. (Alkışlar) 

BAŞKAJN —- Sayın arkadaşlarım., müzakere
lerin yeterliği, hakkında bir önerge vardır.» 

NİYAZI AĞRIN A S L İ (Ankara) — Aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN - Müzakereler başlıyalı henüz bir 
saat o binişi ur. Bu itibarla, önergenin lehinde ve 
aleyhinde konuşmalar olacaktır endişesini duy
maktayım. Arkadaşla ruııızdaıı rica, ediyorum, 
ısrar etmiyorlarsa reye koyınıyacağmı. Aksi hal
de büyük zaman kaybından 'başka bir netice ver
in ivecek Lir. Bu itibarla. müzakerelere devamı. 
tavsiye edeceğim arkadaşlarımıza, (Devam de
vam sesleri) 

İbrahim Saffet Onıay, buyurun. 
İ B R A H İ M S A F h r ] T OM AY u \ n k a r a ) • 

Muhterem arkadaşlar ; Hükümet programımla da, 
belirtildiği veçhile uzun bir ayı ılık devri içinde 
bir a raya gelmeleri ve bir dilden konuşmaları 
imkânsız sanılan si.şasi part i lerin anlaşarak bir 
hükümet kurabilmiş olmalarını dünya \e büyük 
milletimiz önünde bu kürsüden şükranlarla ifa
deyi 'baş vazife sayıyorum. 

Programın giriş kısmında açıklanan husus
lardan Hükümet üyelerinin düşünüşte ve siyasi 
anlayışta ahenk ve mutabakat, içinde bulunma
ları , Ata türk ıslahatının ilkeleri üzerinde ka
rar l ı olmaları . Anayasanın mutlak hâkimiyetini 
temin etmenin her siyasetin üs tünde hedef alın
ması ve kısa. bir deyimle Hükümetin memleketle 
demokratik rejimin tam mâ'nasiyle bir vasıtası 
olarak işliyecek durumda, ve kudre t te olduğunun 
tesbit ve ilânı 'bilhassa koalisyon Hükümetimizin 
esp irisi hak imardan cidden ç.ok ferahlatıcı ve 
sevindirici olmuştur. 

Programda gerçekleştirilmesine çalışılacağı 
vadolunan hususlar göz önüne alınınca koalis
yon Hükümet imizin; her türkü didişmeyi bir 
tarafa bırakıp büyük memleket dâvaleriyle müş
tereken uğraşmayı tam bir yurtseverlik duyusu 
ile ve şuuru ile prensibolarak kabul ettiği ko
la yca aniaşılntaktadı ı\ 

P rogram, «memleketin iç politikasında kar
şıda bulunan meselenin vatandaşlar arasuıde 
huzuru ve iyi münasebeti sağlamak» olduğunu 
söylerken, cemiyetimizde yı l lardır işlemekle olan 
bir yaraya parmak basmış ve üzerine de egi'mis 
olmak suret iyle milletçe öteden beri arz ulan a > 
ve îstenen şeyleri getirmeyi vadediyor, demek! u-. 
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; Muhterem arkadaşlar ; hükümetler veya ikti-
j da r l a r bir şey! umumiyetle kendiliklerinden 
| yapıvcrmezler. Onların gidişatlarına ve tüUım-
| 'ar ına zaruretler islikamei. \er ir ler , yeler ki, lıü-
j küüie'M!' Hizmet !e; ine virdıkieri. nıilictiıı sesine 
i kulak vermeyi ve dinlmeyi bijiebilsinler, Ye sa-
| mjmlyeti rehber alsınlar. 
j koalisyon i 1 üküıneı ınıizlu tetkik dıı ıokle Ü1-
i duğumuz programında \a,dedi!eu büyük ve 
j ciddi işler miHotiıuiziıı uzun yıl lar idare eden-
j lerco kulak verilmesini islediği meseleleri1!), her-
! halde hailini gerektiren zaruret lerdir . 
i ' 
] Şu halde geçmişin, kötülüklerinden alman. 

derslerin ışığında yeni demokratik rejini! b ü t ü n 
tem inat İariyle kurmak:, par t i ler ve vatandaşlar 
ar-ısuidn iyi münasebetler sağlamak, suretiyle 
memleketi özlenen huzura, kavuşturmnk bu Hü
kümetin asıl. vazifesi oluyor, demekti!'. Z i ra 
B ü y ü k Türk milleti ; sonu gel mi yen. çekişmelerde, 
par t i ler in birbirlerini karşılıklı düşman karar
gâhları İndinde görmelerinden çok üzülmüştür ve 
şikâyet!eri çoğal mıştır. 

Son a.ylarm havası da ayrıca çok gergindir 
ve elektriklidir. Bugün partilere- mensubolan 
ve olmıyan tarafsızlar, velhâsıl bütün millet. 
a r t ık huzur istiyor, tam bir - iç rahat l ığı ile işin
de, gücünde olmanın hasreti ile yanıyor. Öy
le ki, büyük Türk milleti bu ulvi sak t ın etra
fında âdeta, bir ruh halinde haleleumiş olarak 
MeclİHİerfmizden medet bekliyor. 

Aziz arkadaşlar ını ; mevzuat neresinden bakı
lırsa bakılsın, koalisyon Hükümet in in ilk: işi in
sanların İçlerini kin, garaz, haset, nefret, par
tizanlık, düşmanlık gibi kötü duygula rdan yı
kamanın herhalde emarelerini bulmak ve her şeyin 
üs tünde vatanın ve milletin .selâmeti, memleketin 
yüksek menfaatleri bu lunduğunu umumi ka
naat halinde hâkim kılmanın esbabını sağlamak 
olacaktır. 

BAŞKAN" Bir dakikanız kaldı efendim. 
İBRAHİM S A F F E T OM AY (Devamla) - -

Bil iriyorum. 
Muhterem arkadaşlar ; Kurucu Meclisin ve

rimli çalışmalarlyle rejim meselelerimiz Irakııki 
yemden umumiyetle halledilmiştir. Yani , rej imin 
dayanak müesseselerinin temelleri atılmıştır. 

Simdi, Koalisyon Hükümetimizin bu yöndeki 
vazifeleri yeni Anayasamızın get irdiği miies-
.sesebu-i * ;•-' ii.-ı I kurmak, yerleştirmek ve "•-••ı-eği 

file:///erirler
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gibi çalıştırmak olacaktır, Memleketi huzur ve 
istikrara kavuşturacak yol; hiç şüphe yok ki 
rejim meselelerimizin tam bir dikkatle ıslahı 
yoludur. 

Hükümete iyi niyet hâkim olduğuna göre 
Hukuk Devleti nizamının uzak telâkki edile-
miyecek bir zamanda kurulacağına inanmak 
istiyorum. 

j^anaatim odur ki, bu program kendisinden 
beklenen ferahlığı getirmiştir. Hükümeti tebrik 
eder muvaffakiyetler dilerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Vasfi Gerger, buyurun. 
VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar; Hükümet Programının Atatürk ısla
hatının ilkeleri üzerinde kararlı olan ve mem
lekette demokratik rejimin tam mânasiyle bir 
vasıtası olarak işliyecek durumda ve kudrette 
olduğunu temin eden Hükümetin devamlı ve is
tikrarlı ve memlekete hayırlı olmasını candan 
dilerim. 

Bendeniz, muvaffak bir eser halinde olan 
bu Programda noksan gördüğüm bâzı hususata 
işaret etmek istiyorum. 

Başbakanlığa bağlı müesseseler arasında bu
lunan Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 
durumu hakkında Programda bir kayıt yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; kadastro bir memleke
tin kan damarıdır. Bizde toprak mülkiyetinin 
durumu her sene yüzlerce vatandaşın ölümü
nü intacedecek kadar acıdır. Dünya milletleri 
arasında en yüksek seviyeyi bulan İsviçre gibi 
bir Devletin : Hitam bulan kadastrosu halka öl
çüsüz menfaat sağlamış ve İsviçre'nin yüksek 
teknik medeniyetine geniş ölçüde yardım etmiş
tir. Bu benim değil mütehassısların raporunda 
belirtilen bir keyfiyettir. 

Gerçi, bizde kadastro çalışması büyük bir 
merhale almıştır. Ancak; maddi durum müesse
seyi faydalı hale sokamamaktadır. Teknik ele
manlar ihtiyaca cevap verebilmekte ise de, bil
hassa kadastroda havadan alman fotoğraftan 
kıymetlendirmekte eli ve kolu bağlıdır. Binaen
aleyh, bunu Hükümetin mutlaka ele alması şart
tır ve nihayet iki üç milyon liralık bir yardı
ma bağlıdır ki, memleketin kadastrosu bu tak
dirde bile ancak 20 senede ikmâl edilebilecektir. 
Programda toprak reformuna işaret edilirken 
memleket topraklarının kadastrosunu tamamla
mak en büyük bir ihtiyaçtır. 
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Yeni Anayasanın 115 ve 116 ncı maddelerin

de ele alman mülki teşkilât ile mahallî idareler 
hakkında da Programda bir görüşe raslıyama-
dım. 

Muhterem arkadaşlar; memleketin coğrafi, ik
tisadi şartları ile âmme hizmetlerinin tam mâ
nasiyle ifası hususlarının mutlaka ele alınarak 
idare kuruluşun aksaksız işlemesini temin za
rureti vardır. Hükümetin bunu düşünmesi şart
tır. 

Mahallî idarelerin, gerek bünyeleri ve ge
rekse malî vaziyetleri gizli olmıyan esaslı buh
ranlar geçirmetkedir, Hükümetin bu mevzuu hiç
bir surette ihmal etmeden ele alması lüzu
muna inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bugün vatandaş hak ve 
hürriyeti bakımından büyük bir ıstırap kaynağı 
olan bir hal vardır. Bu da mahallî idarelerin 
yüzlerce milyonu aşan borçlandır. Programda 
bu mevzu üzerinde Hükümetin her hangi bir 
görüşü yoktur. Keyfî ve şahsi düşüncelerin ya
rattığı bu borçların tasfiyesi neye mal olursa 
olsun bu yeni Hükümetin başlıbaşma muvaf
fakiyetini sağlıyacak mühim bir mevzuudur. 
Ve kanaatimce bir şeref borcudur. 

Yüksek tahsile devam için memleket genç
lerini tatmin edecek her hangi bir işaret de 
Programda yer almamıştır. 

Kısaca ana hatlariyle işaret eylediğim bu 
noksanların hiç olmazsa meclislere takdim edi
lecek bütç esbabı mucibesinde tatmin edici bir 
şekilde yer almasını bilhassa arz ve istirham 
eder, Hükümete tekrar candan başarılar dilerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Kâmil Coşkunoğlu, buyurun. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte^ 

rem Başkan, Sayın Senatörler, Sayın Başbakan 
ve Bakanlar; siyasi hayatımızda ilk defa karma 
bir Hükümet iş başına gelmekte ve programını 
Meclislere takdim etmiş bulunmaktadır. Hükü
met programı; ayrı programları ve farklı siyasi 
kanaat sahibi bulunan partilerin memleket mese
leleri üzerinde müşterek görüş ve anlayışlarını 
ifade etmesi bakımından memleketimiz hesabına 
öğünülccek ve başarı sayılacak bir vesikadır. 

Sayın,arkadaşlar; program, iki kısmı ihtiva 
etmektedir. Birinci kısım; Cumlıuriyet Hükü 
metlerinin daima temel olarak kabul etmeleri ge
reken umumi prensip ve esasları, ikinci kısım 
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ise; her bakanlığın kendi sahasındaki çalışmaları 
hakkında Hükümet düşüncesini ihtiva ediyor. 

Birinci kısımda; Hükümeti kurmak görevini 
üzerine alan sayın inönü'nün, kanaatleri uzlaş
tırmak hususunda siyasi partilerimizle temasını 
ve Karma Hükümeti kurmak, memleketi dâhil
de huzura ve hariçte de itibara kavuşturmak 
için sari: ettiği samimi gayreti ve bunun yanın
da da siyasi partilerin vatansever düşüncelerle 
vo iyi niyetlerle bu gayreti desteklediklerini ve 
müşterek olarak memleket menfaatlerini, Atatürk 
ıslahatı ilkelerini ve Anayasa hâkimiyetini hedef 
tuttuklarını iftiharla görmekteyiz. 

Programda; maddi konulara taallûk eden hu
suslarda, noksanlıklar bulunabilir. Fakat bun
ların hepsi, memleket meselelerini iyi niyetle ve 
Anayasanın koyduğu temel prensiplerin ışığı al
tında halletmek hususunda birleşen partilerin 
ortadan kaldırabilecekleri meselelerdir. Esas 
mesele, bu temel hedef üzerinde biri eğilmesidir. 
Bunu programda memnuniyetle görüyoruz. Bu 
itibarla programın umumi prensip ve esaslar di
yebileceğimiz kısmı kanaatimce mükemmel ola
rak tesbit edilmiş ve hazırlanmış bulunmaktadır. 
Bu bakımdan Sayın İnönü'yü ve Hükümetini 
candlan tebrik etmeyi vicdani bir vazife saymak
tayım. 

Muhterem arkadaşlar; programın ikinci yani 
her bakanlığın kendi sahasındaki çalışmaları 
hakkında Hükümetin beyanlarına gelince; ben
den evvel arkadaşlarım bu hususta etraflı bir 
şekilde konuştukları için ben tafsilâta girmeyi 
faydalı telâkki etmedim. Bakanlıklara ait çalış
malar kısmında da program esaslı fikirler ve 
prensipleri ihtiva etmektedir. Şüphesiz detayla
ra ve tâli noktalara bir Hükümet programında 
yer verilmemesi doğrudur. Bununla beraber 
programda gereği gibi yer almamış olduğunu 
gördüğüm hususlara temas 'etmekliğime müsaade 
buyurulnıasmı rica ödlerim. Meselâ; bunlar ara
sında Adalet Bakanlığına ait kısmı ele alacağım. 
Programda Adalet Bakanlığma ait kısımda Ba
kanlığın çalışma sahası gayet mahdut şekilde 
ifade edilmiştir. Anayasa ile tesbit edilen mü
esseseler daha da kısa bir şekilde ele alınmıştır. 
Bu müesseseleri hattâ biraz daha vuzuhlu olarak 
Anayasada bulmak mümkündür. Hükümetin bu 
meseleleri nasıl düzenliyeceğini programda kısa
ca göstermesi faydalı olurdu. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur, eten
dim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Temel fikirler üzerinde mutabakat, memleket 
meselelerini çözmek hususunda iyi niyet güçlük
leri ortadan kaldıracaktır. Millet bunu bekliyor. 

Hükümeti tekrar tebrik eder, kendisine mil
letimiz ve memleketimiz için 'hayırlı başarılar di
lerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, ikinci ye
terlik takriri divana gelmiş bulunuyor, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet programı üzerinde eeraflı ve ye

ter derecede görüşülmüş olduğundan müzakc-
lcrhı kifayetini arz ve teklif ederiz. 

24 . 11 . 1961 
Adana 

Galip Avşar 
Kars 

Turgut Göle 

Kontenjan 
Enver Kok 

istanbul 
Sabahattin Tanınan 

BAŞKAN — Niyazi Ağırnaslı, kifayet 
aleyhinde buyurun. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh-
terem arkadaşlar, memleketin idaresiyle, ya
rınımızla ve topyekûn kaderimizle ilgili mese
leler konuşulurken bir sabırsızlanma ve bir ti
tizlenme havası esdi. Evvelce 10 dakikaya, 
sonra da beş dakikaya indirilmesi ve sonra da 
müzakerelerin kifayeti teklifi ileri sürüldü. 
Neden endişe ediliyor? Programda olmıyan ve 
tamamen yepyeni fikirleri tanıyan fikirlerin 
ileri sürüldüğünü müşahede ettik. Bunların 
hepsi Hükümet için faydalı ışıklar değil midir? 
Niçin söz tahdidi yoluna başvurulmak istenmiş
tir? Müsaade ederlerse beşer dakika ile geri 
kalan arkadaşlar da konuşsunlar. 

Bu bakımdan, takriri kabul buyurmamanı-
zı istirham ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; sözleri be
şer dakika ile tahdit buyurmuştunuz. Kifaye
ti müzakere takriri verildiğine göre, oyunu
za arz edeceğim; karar Yüksek Heyetinizin
dir. Bu itibarla takriri tekrar okutup oyunu
za arz edeceğim. 

(Galip Avşar ve arkadaşlarının kifayet tak
riri tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Takrir yüksek oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler"... Kabul etraiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. Müzakereye devam 
ediyoruz. Buyurun Ali Aksoy. 

ALİ AKSOY (Çanakkale) —- Muhterem 
Hükümet üyeleri ve saygı değer arkadaşlarım, 
her iki Meclisin tetkikine arz edilmiş olan Hü
kümet programının muhteva bakımından rea
liteleri dile getirmiş ve memleketin ana dâva
larını belirtmiş olarak Türk milletinin nazarı 
ıttılaına arz edilmiş bulunmaktadır. 

Benden evvel konuşmuş olan kıymetli arka
daşlarım program hakkındaki görüşlerini, mü
talâalarım ve kanaatlerini belirtmişlerdir. Ben 
de programın mühim bir noktasına temas et
mekle iktifa edeceğim. 

Saygı değer arkadaşlarım, Hükümetin bu 
programının tahakkuku yolundaki tatbikat ve 
çalışmaları sırasında meydana gelecek zorluk
ları görebilmesi ve bu suretle umumi efkârda 
Hükümet lehinde tam bir itimat havasının ya
ratılabilmesi için evvelemirde her sınıf halk 
kütlesine memleketin içinde bulundu.ğu malî, ik
tisadi, sosyal ve kültürel şartların ağırlığını 
bütün samimiyetle ve tam açıklıkla anlatmak, 
duyurmak ve inandırmak için gerekli bütün 
tedbirleri almasını lüzumlu saymaktayım. An
cak bu sayededir ki, Hükümet faaliyetleri 
neticesinin her gün biraz daha iyiye, güzele, 
doğruya yöneldiğini müşahede imkânını bula
cak: olan vatandaşın Hükümete karşı olan iti
mat ve sevgisi artacaktır. Bu artış onu her gün 
biraz daha muhtacolduğu huzura ve nihayet re
faha götürecektir. 

Sayın üyeler; iç politikada acele olan bir ih
tiyacımız, asayiş kuvvetlerinin kanun içinde ba
şarılı bir surette çalışacak bir hale getirilmelidir 
Geçmiş olayların tesiri altında, asker çekildik
ten sonra, en ehemmiyetli mesele polis ve jan
darmanın kıymetini ve mânevi itibarını vatan
daş gözünde sağlamaktır. Bunun için de asayiş 
kuvvetlerimiz mensuplarının kanun çerçevesi 
içinde kıymetli ve başarılı olabilmeleri, sarsılan 
mânevi itibarlarına kavuşabilmeleri için, evvel
emirde bu kanuni vazifelerini ifaya muktedir, eh
liyet, liyakat ve kifayette yetiştirilmiş olmalarına 
ve bu mümeyyiz vasıf lan müktesep bulunmaları
na, buna mukabil Polis vazife ve salâhiyet Kanu
nu ile, Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesi
nin alâkalılarına tahmil ve tevdi ettiği hizmet, xa-
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zife ve salâhiyetlerinin bugünkü değişen şartları
na göre tadil, tebdil ve ıslahı ve bu meyaııda sa
lâhiyet hudutlarının genişletilmesine bağlıdır. 
Bunu temin şarttır ve elzemdir. Saniyen iktidar 
hükümetlerini murakabe etmekle mükellef olan 
diğer siyasi partilerin gerek Meclis içi ve gerek
se Meclis dışı faaliyet ve davranışlarında Devle
tin zabite kuvvetlerini itibardan düşürecek her 
türlü konuşmalardan, hareketlerden sakınmala
rı lâzımdır. Ancak bu suretle gerek idare ma
kamlarının ve gerekse vatandaşlarımızın salim 
anlayışlarını elde.etmek ve bu sayede asayiş kuv
vetlerimizin arızî olan yılgınlık ve çekingenlik
ten kurtarılmalarının ve kanun içinde başarılı, 
nefsine güvenir, vazifelerine bağlı, itibarlı ve 
işler bir hale getirilmelerinin mümkün olabilece
ğine kaani bulunuyorum. 

Memleketimizde kuruluşu ile itimat yaratmış 
olan Koalisyon Hükümetinin değerli üyelerinin 
uhdelerine mevdu ağır, müşkül ve fakat çok şe
refli olan hizmet ve vazifelerini azimle başaracak
larından emin olarak kendilerini tebrik ve ba
şarılar diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Osman Koksal, buyurun. 
OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Muhte

rem Başkanım, kıymetli Senatörler, aziz Hükü
met erkânı; sizleri dinledim, programı okudtam, 
basını takibettim. Şimdi çok kısa olarak program 
üzerinde fikirlerimi açıklıyacağım. 

Programın baş tarafında Karma Hükümet 
yer almaktadır. Seçim neticelerinin doğurduğu 
zaruret ve memleketteki siyasi huzurun icabı ola
rak iki kuvvetli partinin Karma Hükümet teşki
linde gösterdiği cesaret ve vatanperverliği dola-
yısiyle, her vatandaş gibi, ben de çok ferahla
dım ve çok memnun oldum. Bu bakımdan, bu 
iki partinin Sayın Genel Başkanları başta olmak 
üzere, bütün parti mensuplarına teşekkür ede
rim. Diğer iki partimizin de muhalefette kalma 
kararı takdirden uzak kalamaz. 

Hükümet üyelerinin düşünüşte ve siyasi an
layışta, ahenk ve mutabakat içinde kalmaları
nın belirtilmesi halinin programa sıhhat verdiği
ne vo Hükümetin tatbikatta muvaffak olacağına 
işaret saymaktayım. Yine programın baş tara
fında, Atatürk ilkelerine sadık kalınacağına dair 
vaitloı* bu programa asalet, zindelik ve kuvvet 
vermiştir. Yine aynı kısımda Anayasa hakimi
yetinin tam olarak sağlanacağının belirtilmesini 
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rejim dâvasının kökleştirileeeğine işaret saymak
tayım. Bu bakımdan da Hükümeti alkışlarım. 

Mütaakıberı iç politika hususunda bahis açıl
maktadır. Burada siyasi huzur, millî huzur 
üzerinde ısrarla durulması icabeden bir mesele 
olarak kabul edilmekte, hattâ huzursuzluğun 
memlekette bir hastalık halinde olduğu belirtil
mektedir. Teşhis doğrudur, burada gösterilen 
tedavi yolları yerindedir, yalnız kâfi değildir. 
Ben huzursuzluğu yalnız siyasi hâdiselerin de
ğil, iktisadi, sosyal ve kültürel hâdiselerin de 
doğuracağına inananlardanım. 

Bu bakımdan, şu elimizdeki Program bir za-
man plânına dayanılarak tatbik edildiği tak
dirde, millî huzur sağlanabilecektir. Takdir bu-
yurulur ki, zaman faktörünün dâvaları hallet
mede mühim rolü vardır. Bir dâvayı halletme
de zaman faktörü iyi ayarlanmazsa,, neticesi 
belki hüsranla karşılanabilir. 

Bu Hükümet Programının yine baş tarafın
da «Siyasi ayrılık, esas itibariyle, siyasetin yu
karı kademsini işgal eden idareciler ve husu
siyle iktidarda bulunanlar tarafından beslenir » 
denmek suretiyle huzursuzluğun, baştan sona 
doğru bir kanal içerisinde akmakta olduğunu 
ifade etmektedir. Ve yine Hükümet ifade et
mektedir ki : Hükümet asla bu kanala girme
mektedir. Bunda da bizlerin her zaman için 
vazifeli olduğumuzu hatırlatmaktadır. Ben şu
na kaaniim ki, Ankara'da şu binada Hükümet, 
Millet Meclisinden fışkıran huzur şualarının 
bütün Türkiye sathında daima esmesini sağ-
hyacaktır. O halde arkadaşlar huzurun sağlan
masında biz de vazifeliyiz ve mesulüz. Şunu 
arılıyorum ki. Hükümet huzuru sağlamakta ka
rarlıdır ve azimlidir. Kendilerini şiddetle alkış
larım. (Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet huzur hak
kındaki düşüncelerini mütaakıp kalkınma hak
kındaki fikirlerini beyan etmektedir. Kalkınma 
hususunda tesbit ettikleri siyasi hedef ve prog
ramları isabetlidir. Hükümet Devlet Plânlama 
Teşkilâtının çalışmalarına çok önem verece
ğini belirtmektedir. Çok memnun oldum. Bu, 
Anayasanın maddei mahsusası demek olduğu 
gibi plâna önem verileceği belirtilmektedir. 
Takdir buyurursunuz ki, demokratik bir dü
zende hızlı, ısrarlı bir kalkınma mutlaka plâna 
dayanacaktır. Kendilerine binlerce defa te-

29.11.1961 O : 2 
şekkür ederim. Yeni Hükümet is rafın tamamen 
karşısmdadır. öyle karşısındadır ki, milletten 
•do i sı.'aft an .kaçınmasını istediği gibi, siyasi 
partiler de tavsiye etmekle ve hattâ gelecek 
hükümet] e re de hatırlatmaktadır. Bu bizi çok 
memnun edebilir, 

Muhterem arkadaşlar; zaman darlığı dolayı-
siyle sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu ah
val ve şerait İçinde Türk milletinin her ferdi 
üç dâvanın hallini istemektedir. Birincisi; se
çimle birlikte giden ihtilâl idaresinden sonra 
Batı âleminde olduğu gibi demokratik rejime 
girmiş bulunuyoruz. Bu demokrasi rejiminin 
kökleşmesini, kuvvetlenmesini istemektedir. 

İkincisi; millî huzur ve teminatı arz et
mek, üçüncüsü de millî kalkınmanın sağlan
masını istemektedir. Şu elimizdeki Programda 
edebî sözler yoktur, gayet sade üslûp ve li
sanla yazılmıştır. Görülüyor ki, bu Program üç 
büyük dâvayı halledecek durumdadır. I'şte 
Programın ruh bakımından ana esası budur. 
Bütün bunlar iki, üç sözün üzerinde oturmakta
dır. Efendim, şunu da arz edeceğim : Prog
ram tam mânasiyle memleket, imkânlariyie 
bağdaşmaktadır. Program yapıcıdır ve çok 
tatmin edicidir. Program, tecrübe ile yapılmış
tır. Program, halka sarih fikir ve hu.zur vere
cek durumdadır. Program, Türk milletinin is
tediği millî kalkınmayı, millî huzuru ve re
jim dâvasını içine almaktadır. 

Binaenaleyh; bu kuvvetli Programı, iki kuv
vetli parti tarafından kuvvetli bir lider tah
tında teşkil edilen Hükümetin tatbik edeceğine 
ve muvaffakiyete ulaşağma inanıyorum. Yalnız, 
Millet Meclisinin şans vermesini arzu ediyo
rum. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Çağlayangil. (Yok sesleri.) 

Celâl Ertuğ, buyurun. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem Baş

kan, değerli Senatörler ve muhterem Hükümet 
üyeleri; bir ihtilâlin getirdiği sosyal, eko
nomik ve moral plâtformu üzerinde çalışmaya 
namzet, nispî seçimden doğma bir Karma Hü
kümetin programı üzerinde, Senato olarak, 
eğilmiş bulunmaktayız. 

Program, İkinci Cumhuriyetin ilk Hükü
metinin gelecelrteki icraatının bütün safhalarını 
göstermektedir. Bunun ötesinde yasama or
ganlarının daimî murakabe ve denetlenmesi al-



C. Senatosu B : 10 
tında işliyecek olan icrai safha mevcuttur. O 
halde Hükümet, programı ile asla mukayyet 
değildir ve hiçbir zaman Hükümetin progra
mının rijit kalıplar içine konmuş bir taahhüt
name olmadığını da kabul buyurursunuz. 
Normal şartlar içinde bulunmadığımız bir de
virde ve Hükümetin işbaşına geçmek üzere 
olduğu sırada bu programın geleceğini tetkik 
ve tenkidde insaflı olmak ve yumuşak, mü
samaha ile onları teşvik etmek, cesaretlendir
mek zaruretindeyiz. Tarihî olayları da bu nok
tadan göz önünde bulundurmak mecburiyetin
deyiz. Bugün heyetimizi teşkil eden üyeleri
mizin pek çoğu siyasette yıpranmamış tapta
ze şahsiyetlerdir. İleride riskli bir çalışmaya 
hazır vaziyettedir. Bendeniz Hükümet progra
mım global bir mefhum olarak mütalâa etti
ğim zaman, belli açılardan anahtarlariyle 
uygun gördüğüm cihetleri şunlardır : Gaye ve 
doktirinler bakımından Anayasayı gerçekleş
tirecek, Anayasa müesseselerini gerçekleştire
cek "yeterliktedir. Atatürk ilkeleri teminat al
tına alınmıştır. Sosyal ve millî bünyemize 
uygundur. Malî porteleri ekonomik ölçüleri 
hesaba katmıştır. Nihayet muhtevasındaki te
ferruat gelmektedir. Bu teferruat üzerinde 
çok kıymetli mütalâalar serd edildi. Ancak 
bunlar, Hükümetin icrai safhasına ışık tutacak 
değerli mütalâalardır. O halde Hükümeti da
ima murakabe etmek ve daima istikâmet ver
mek yetkisini haiz olan meclislerimiz, şu dev
rede bu Hükümeti cesaretlendirmek; teşvik 
etmek gibi bir vazifeyle görevli bulunabilir 
kanaatindeyim. Bendeniz programda tek bir 
hususu aradım. Bu husus, eşitliğe, adalete, 
insan haklarına ve hukuk nizamına dayanan 
demokratik bir rejimin kurulması sağlanıyor 
mu sağlanmıyor mu, hususu idi. Bu mevcut
tur. Benim bir vatandaş olarak, bir parlâ
mento üyesi olarak tek temenniim bu dileği
min tahakkukudur, 

Ondan sonra, burada teker teker dile ge
tirilen hususlar, temenniler kendiliğinden ger
çekleşecektir. Bu Meclisin bir üyesi ola
rak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
mensubu olarak temenni ediyorum; Hükümeti 
destekliydim, teşvik edelim, cesaretlendire
lim; bu bizim için millî bir vazifedir. Çünkü 
bir ihtilâl plâtformundan bir huzur ve bir re
fah plâtformuna ancak bu şekilde geçebiliriz. 
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Hükümete candan başarılar dileyerek hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Çağlayangil. 
İHSAN SABKt ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Muhterem üyeleriyle beraber Yüce Heyetinizi 
hürmetle selâmlarım. İlk Koalisyon Kabinesi 
Hükümet programını getirdi ve Yüksek Heyeti
nizin görüşlerine irşatlarına ihtiyacı olduğunu 
belirtti. İsabetli bir kararla bu mevzuda, gördş-
me. açılması kabul buyuruldu ve müzakereler 
başladı. Ancak bu müzakerelerden istihdaf edil
mesi icaıbeden maksat üzerinde biraz durmak is
tiyorum. Benim kanaatimce Hükümet prog
ramı icraat ve hareket ifade eden bir hüviyet 
taşıyor. Hükümetin programına hâkim olan ana 
temayüller ve zihniyetler ancak Hükümetin 
açıklamasiyle değer kazanacaktır. Programlar 
bünyeleri icabı* fazla tafsilâta girmezler. Teklif
lerin, kararların mucip sebeplerini taşıyamaz
lar ama Hükümetle hali temasa gelince bu ana 
temayüllerin hangi mebdeden hareket ettiğini 
lâyıkıyle anlamış oluruz ve Yüce Heyetinizin de 
müzakerelerden kazancı bu olacaktır kanaatin
deyim. Diğer taraftan İcrada Yüksek Heyetini
zin, memleketin ana dâvaları etrafında hangi 
noktalara ehemmiyet verdiği, temayülleıiniıı 
hangi istikamete müteveccih olduğu bu müzake
reler sırasında nasıl olsa öğrenilecek ve müstak
bel icraatlarda Senatonun sempatik bulduğu ve
ya sempatik bulmadığı noktalarda kâfi derecede 
fikir sahibi olacaktır. Eğer bu konuşmalardan 
maksat bu ise ve esasen tasvip ve ademitasvip 
gibi bir neticeye müncer olmak bahis mevzuu 
olmadığına göre, o halde konuşmaların tahdidin
de veya kesilmesinde ne fayda olduğunu bende
niz pek kavrıyamadım. Bu noktada sayın Ağır-
naslı arkadaşımla ittifak halindeyim. Bence bir 
küçük hatamız oldu. Madem ki, konuşmalarımı
zın gayesi ana temayüllerimizin, fikirlerimizin, 
zihniyetimizin mübadelesi idi. öyleyise zamanı 
daraltmaya lüzum yoktu. Kabine güven oyunu 
alırdı, sonra buraya gelirdi, rahatlıkla onun 
görüşlerine vukuf peyda edebilirdik. Kısa zama
na sıkıştırmak, bu darlığı yarattı. Beş dakika
lık zamanım olduğuna göre, sermayesini yiyen 
tüccar gibi, bu nokta üzerinde daha fazla dur
madan fikirlerimi açıklamak istiyorum. 

Bence, büyük bir vergi reformundan, malî 
işlerde reformdan bahsedilirken, hiçbir malî kül-
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fete ihtiyaç hissetmiyen İdari reform üzerine 
Snym Hükümetimizin biraz eğilmesi icabeder. 
Bir Programda bâzı şeylerin mevcudolmaması 
onların ihmal edilmesi unutulması veya terk 
edilmesi demek değildir. Ben bir tekrar veya 
tonkid gayreti içinde konuşmadım. Bu müza
kerelerden maksat ne idi, bunu bidayette arza 
çalıştım. Ben fikirlerimi yüksek huzurunuzda 
Hükümete arz ederken, imkân nisbetinde bun
ların Hükümet icraatında yer alması temenni
sinden gayrı, ondan ileri bir maksat gütmüyo
rum. îdari reforma muhtacız. Brokrasinin 
uzun zamandan beri ıstırabını çeken bir millet 
olduğumuzu, aynı zamanda idari reform der
ken bunun içinde bir personel dâvasının da 
gizli olduğunu açıklamak isterim. Bu memle
kette memur vatandaşın memurla Hükümet ara
sındaki münasebetlerin ıslahının lüzumlu oklu
ğuna kaaniirn. Bunu iki yönden mütalâa edi
yorum. Bir kere personel moral bakımından ıs
laha muhtaçtır. Bunun ile şunu arz etmek is
tiyorum. Geçirdiğimiz İhtilâlden sonra bâzı 
memurlar hakkında yürütülen tahkikat ve ta
kibat onu dejenere etmiş, memurları salâhiyetle
rini kullanmakta mütereddit, isterseniz daha 
açık söyliyeyim, korkak bir hüviyete sokmuş
tur. Memura, salâhiyetini kullanmamanın da 
kötü kullanmak kadar mesuliyeti mucip bir 
hareket olduğunu anlatmak ve onu mesuliyet 

pisikozundan kurtarmak ve ona hu huzur ve 
teminatı vermek mecburiyeti karşısında ol
duğumuza kaaniiz. Memur, ancak salâhiyetini 
kötü kullanmaktan dolayı mesul olabilir. Me
murun salâhiyetini kullanmamasının, salâhi
yetini kötü kullanması kadar kötü bir hareket 
olduğunu unutmamak lâzımdır. 

Personel organizasyon bakımından da ıslaha 
muhtaçtır. Bâzı dairelerimiz ihtiyacından az 
•memurlar elinde esir iken, bâzı dairelerimiz 
ihtiyacının fevkinde memurla beslenmektedir. O 
halde idari reform derken (bunun /bir tensikat 
mânasına alınmamasını, bilâkis memurlar ara
sında vazifelerine ve ihtiyaç mevkilerine gö
re ayarlama yapılması hususuna, reorganizas-
yonun lüzum ve zaruretine işaret etmek istiyo
rum. 

İktisadi problemler üzerinde, kredi mesele
sinin üzerinde önemle durulması lüzumuna kaa-
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nüm. Tüccar ve sanayi kredilerinin yeter hale 
getirilmesi birinci şart olarak gözükmektedir. 

Sanayi kredisi bugün pahalı bir kredidir. 
Yüzde 1 6 - 1 8 arasında faizle verilen sanayi 
kredisinin bilhassa ortak pazara girildiği za
man sanayiimizi himaye vasfını taşımadığı ka
naatindeyim. Sanayi kredilerinin sanayicinin 
alıcı ile yaptığı vaitle denk olması lâzımdır. 
Alıcı, ilo uzun vadeli bir anlaşmaya giren sa
nayicinin 3 ay vadeli kerdi ile bu işi çevirmesine 
imkân olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Müddetimiz doldu, Çağlayangil. 
SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Ser

vet beyanının piyasada, yarattığı buhran ve 
emniyetsizlik dolayısiyle \re her iki partinin 
seçim beyannamelerinde kaldırılması kaydı bu
lunduğu için süratle kaldırlıması lâz-ımgelmekte 
olduğuna inanıyorum. Vaktim dolduğu için 
mâruzâtımın mütabaki kısmını yapamayacağım. 
Yeni Hükümete başarılar temenni eder hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Kara kurt, buyurun. 
ESAT MAHMUT KARA KÜRT (Urla) — 

Efendim, Hükümet Programı üzerinde arka
daşlarımın etraflıca durmaları ve bu mevzu 
üzerinde söylenen bütün fikirlerin toplanma
sından sonra vaktin müsaadesi nisbetinde bu 
mevzulara avdet etmek biraz kolay değil. Yal
nız Adalet Partisine mensup Sakarya Senatörü 
Kâzım Beyin, memur statüsü ve mesken dâvası 
hakkındaki beyanlarına şiddetle taraftar oldu
ğumuzu ve aynı şekilde bu mezuda kendisini 
kuvvetle tasvibettiğimizi beyan ederim. Haki
katen Muhterem Senatörün memurlar halikın
da, memurların terfii hakkında söylediği hu
suslar bir hakikatin ifadesidir. Bilhassa ve bil
hassa kanuni, müktesep bir hak olarak veril
miş olan bu % 15 zammın memurlardan, her ne 
suretle olursa olsun, diriğ edilmesinin halk 
psikolojisi bakımından doğru olmıyaoağı nok
ta! nazarına da aynen iştirak ederiz. 

Beyefendiler, hakikaten memleketin % 80 
nin üstünde münevver sınıfı teşkil eden memur 
ve emekli dediğimiz bu sınıf, bu memlekette 
her türlü fedakârlığa, her türlü kahramanlığa 
daima mevzuu olmuş bir kütledir. İşittiğimize 
göre, gazetelerin neşriyatına, göre kanuni, 
müktesep bir hak olmasına rağmen maLiye bu 
% 15 zammı bir sene tehir etmek kararına 
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doğru gidiyor muyuz'? Bu, doğru bir hareket 
değildir, katiyen doğru hareket değildir. Bil
hassa emekliler hakkında bunun tatbiki asla 
caiz olamaz. Eytam ve Eramil, yoksullar bu yüz
de 15 leri alacaklarını hesaba katarak, bundan 
bir sene evvel bütçelerini buna göre tanzim et
mişlerdir. Ama para yoktur, doğru. Hakikaten 
Hükümetin önümüzdte halledeceği en müşkül dâ
va malî sahadaki dâvalardır. Ama tasarruf ta
lebi, ama iktisada riayet talebi, ama kemerle
rin sıkılması talebine memurların ve eytam ve 
eramil in kemerlerinden başlamak halk psikolo
jisi bakımından en kötü harekettir. Binaenaleyh 
f) milyarlık bir bütçe içinde 300 küsur milyonu 
bulan bu zammın ne olursa olsun, müstakar bir 
hükümet manzarası arz eden, huzur ve sükûnu 
temin edeceğine inandığımız Karma Hükümetin 
ilk adımda bu hususu temin etmesi en birinci 
vazifesidir. Asla bu zam tehir edilmemelidir. 
Kötü haleti ruhiye, daha işe başlarken, halk 
arasında kendisini gösterecektir. Bu bakımdan 
tekrar ediyorum, 9 milyar tutan bir bütçed'e 300 
milyonu temin etmek üstat bir Maliye Vekili için 
her zaman kabil olan bir harekettir. Eğer bu 
kabil olmıyacakaa, hiç. olmazsa bu zammın ye
timlere ve emeklilere ve maaşları elli liraya ka
dar olan memurlara yapılması günün şartları 
içinde bir zaruret olduğunu kabul etmek lâzım
dır. Bu sene bunlara bu zam yapılırsa, mütaa-
kıp sene do diğerlerine zammı yapmak imkânı 
belki hâsıl olur. 

Mesken dâvasına gelince; kiracı, ev sahibi dâ
vası, hakikaten üzerinde durulmaya ve Hükümet 
programında yer almasına değer ehemmiyetli 
bir mevzudur. Böyle ehemmiyetli bir mevzuun 
birtakım suni kanunlar neşretmek suretiyle, hal
ledil enıiyeceğini geçen 20 sene bize göstermiştir, 
Hapis cezasından korkarak evini muayyen bit' 
miktar üzerinden kiraya veren ev sahibi ile otu
racak ev bulmak mecburiyeti karşısında olan ki
racılar arasındaki münasebetler kanunlarla te
min edilemez. Mesken dâvasına Hükümetin şid
detle el koyması zaruri olan bir keyfiyettir. Blok 
apartmanlar yapılmak icabeder. Bilhassa Şimal 
memleketlerinin tatbik ettiği sistem, tma'r ve îs-
kân Vekâleti tarafından tetkik edilip memleke
timize getirilmelidir. İki odalı küçük daireleri 
te,şkil eden blok apartmanlar yapılmak suretiy
le bu mesken dâvası halledilebilir. Kanunlarla 
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halledilmez. Bu şekilde apartman yapmak sure
tiyle memleket ihtiyacına yarayacak mesken yap
makla dâva halledilir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
ESAT MAHMUT KARA KURT (Devanda) 

— Bir de programda mühim ve muvaffak bir 
teşkilâtımızın daha müsait şartlarla çalışmasını 
temin edıecek bâzı hususların bulunmasını ister
dim. Karayolları teşkilâtımız hakikaten, iftihar 
edilecek bir teşkilât halinde çalışmaktadır. Ku
rulan bu teşkilât memleketin yollarını zevk vere
cek bir şekilde, bizi tatmin edecek bir şekilde 
yapmaya devam etmektedir. Bu hususta Hükü
metten Karayolları teşkilâtına daha fazla bir 
ehemmiyet atfetmelerini ve bu teşkilâtın daha 
fazla genişletilmesini temin eylemesini bilhassa 
rica ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahingiray, buyurun. 
ÖZEL ŞAHÎNGÎRAY (İstanbul) — Muhte

rem üyeler; 
Kısa zamanda ele alınmış programı tetkik 

ettiğim zaman ilk dikkatimi çeken «Cumhuri
yet Hükümeti, bütün üyeleriyle, Atatürk ıs
lahatının ilik eleri üzerinde kararlıdır», cüm
lesi olmuştur. Bunun Atatürk İnkılâbı olma
sı gerektiğine kaaniim. 

Muhterem üyeler, 
Mesuliyeti ve tarihî önemi büyük olan bir 

intikâl devresi içine girmiş bulunuyoruz. , Ge
lecek nesillerin mesut veya. bedbaht olmaları 
bu intikal devresinde yapılacak işlere dayan
maktadır. Bunun için temennim şu ki, bu 
memlekette hakiki huzurun sağlanması için 
Atatürk'ün, Türk milletine bağışladığı Misakı 
Millînin getirdiği milliyetçilik: ve diğer pren
siplere hakikaten ve samimî olarak bağlanmak 
şarttır. 

Bunun başında, millet kanun ışığı altında 
adaletin meşalesini gördüğü anda emniyet ve 
huzura kavuşabilir. Bunun için her şeyden ev
vel hukuk müesseselerimizin ve hukukçuları
mızın insanlığın ve ilmin ışığı altında kendile
rini yetiştirmelerini şart görüyorum. 

Muhterem üyeler, 
Millî kalkınmayı bir memleket için yolda 

atbaşı giden iki problemde görmekteyim. 
Ekonomi ve Millî Eğitim. 
Bu iki problemi bir arabaya koş ve kam

çıyı ikisine de aynı şiddetle vurursanız millî 
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kalkınmanın sıhhatli olacağına inanırım. Ve 
aynı zamanda millî kudretimizin temel dire
ğini de bu iki unsurda bulurum. 

Fabrika, baraj, yol gibi vasıtaların her 
yükselirinde millî şuur ve eğitimin bunlarla 
beraber yükselmesini isterim. 

Yine isterim ki, bu eğitim artık tekerleme 
haline gelen «Batı medeniyeti seviyesine» 
erişmek için hakiki yolu bulsun. Garp kül
türüne ışık tutan fikirler ve prensipler bizim 
eğitimimizde yer alsın. Ve hakiki mütefek
kirler Batının bilgi ışığı altında kendi benlik
lerini kaybetmeden yetişsinler. Ne olduğumu
zu ve nasıl olmamız lâzımgeldiğini iyice dü
şünmek şarttır. 

Millî Eğitim ve Ekonomi Bakanlarına dü
şen vazifelerin büyük yüklerini görmekteyim; 
Tanrıdan dilerim ki, politik mülâhazalardan 
uzak bir zihniyetle çalışsınlar ve bu milletin, 
yeni yetişecek çocukları hiç olmazsa mesudol-
sunlar. Bizim çektiklerimizi bir daha hiçbir 
nesil çekmesin. 

Sizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN —• Buyurun Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — A. P. -

C. H. P. Koalisyon Hükümetine bu aziz mem
lekete hizmet yolunda muvaffakiyet dileriz. 
Biz yapıcı murakabemizle Karma Hükümetin 
müsbet icraatına yardımcı olacağız. 

Beş dakikalık zaman içinde, Hükümet prog
ramı hakkındaki bâzı temel görüşlerimi, Cum
huriyet Senatosunun yüksek huzuruna arz 
etmek için söz aldım. Esas itibariyle progra
mın, arzuya şayan olan açıklığı ihtiva etmediği 
meselelere, müphem bâzı temaslarla iktifa olun
duğu yolundaki mülâhazamı arzla sözlerime 
başlıyorum. 

Anayasanın mutlak hâkimiyetini temin et
mek hususunda Hükümet programında yer 
alan işareti, Anayasanın tatbikat ıkanunları-
mn, demokrasiyi engelleyici hükümleri kal
dıran tekliflerin süratle meclislere sevk oluna
cağı mânasında anlıyoruz. Demokles kılmcı 
gibi vatandaşların omuzları üstünde sallanan 
antidemokratik hükümler ve kanunlar kaldı
rılmalı fikir hürriyetini dizgin altında tutan 
ve rejimi güdümlü halden bir türlü çıkarmı-
yan engeller süratle bertaraf edilmelidir. 

îç politikada huzur sağlayıcı tedbirlerin 
süratle alınacağı yolundaki işaretleri seviçle 
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karşıladım. Jandarma karakolundan başlıya-
rak yukarıya doğru birçok kademelerde parti 
gayretkeşliklerinden kendilerini kurtaramayan 
birtakım vazifelileri - miktarları mahdut da 
olsa - ciddiyetle takibetmek, bundan kendile
rini alamıyaııları vazifeden uzaklaştırmak va
tandaşları idarenin tarafsızlığına inandıracak 
ve idarede istikrarı sağlıyacak en belli başlı 
âmillerden birisi olacaktır. İç huzuru geti
recek âmillerin başında Karma Hükümetin, 
bizzat mensuboldukları siyasi partiye yaranma 
gayreti güdenleri ön plânda tutarak bu mese
leye ciddiyetle el koymalarını ahlâka dayanan 
istikrarlı bir idare mekanizmasının teessüsünü 
kolaylaştırma bakımından bilhassa tavsiyeye 
değer görürüz. 

Hükümet programının 4 ncü sayfasında «Hür
riyet nizamı içinde hızlı bir kalkınma» ya ve 
bunun ameli çarelerine temas olunmaktadır. 
«Mümkün olan en geniş ölçüde yatırım yapıl
ması» tâbirini biz daha ziyade istihsali artırma, 
maksadına elverişli yatırımlar mânasında anlı
yoruz. Böyle olunca da daha kurulurken güm
rük duvarlarının himayesi olmaksızın da barı
nabilecek rantabl işletmelerin meydana gelme
sini temin ve teşvik etmek ve bunu da muva
zene ölçülerinden hareket eden bir plân dâhilin
de yapmak zaruretiyle karşı karşıya (gelinir. 

Hususi teşebbüsün kârı, daha fazla ve daha 
teminatlı kazançları hedef tuttuğunu Devlet 
işletmeciliğinde ise bürokrasiye fazla yer veri
lip israfa kaçıldığım göz önünde bulundurarak 
her iki sektöre dâhil yatırımların millî ekonomiye 
hizmet edecek iktisadi kanallardan geçirilmesini 
sağlıyacak tedbirlerin alınmasını tavsiyeye şa
yan görürüz. En kısa zamanda amortismanı he
def tutan yatırımların kontrol altına alınmasını, 
millî gelirin âdil surette taksim ve tevziin, ver
gide adaletin tesisi bakımlarından dikkatle ta-
kibetmeyi zaruri görüyoruz. 

İçtimai bünyeyi sarsan gizli ve açık işsizliğin 
önlenmesi, âdil ücret politikasının tahakkuku, 
hep yatırım politikasiyle ilgili görülür. Geniş 
mahalleler halinde bilhassa büyük şehirleri saran 
sefalet manzaralarının üzerine, yatırımlar mev-
zuunun ışığı altında eğilmesini, ücret politika
sını fiyatlarla ve geçinme endeksleriyle ayarla
nan bir sisteme bağlıyarak sosyal adalet 
larını tahakkuk ettirme yoluna girmesini Hükü
metten bihakkın temenni eyleriz. 
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Vergi dışı kalan büyük kazançlara maliyemi

zin dikkat nazarını çekerken asgari geçim indi
riminden müteessir dar kazançların bu meyanda 
işçilerle küçük memurların vergi yönünden olsun 
hususi bir himayeye mazhar kılınmasını lüzumlu 
görürüz. 

Hazineye varidatı artırma yolundaki gayret
lerle millî geliri artırmayolunda alınacak tedbir
lerin birbirine muvazi yürütülmesi, daha ziyade 
dar gelirli vatandaşların bütçesine yüklenen va
sıtalı vergilerin azaltılması tavsiyeye şayan olur. 
D üşüncesindey iz. 

Dış politikada Hükümetin daha şahsiyetli bir 
yol takibetmesini, İstiklâl Savaşı ile hürriyetini 
ve benliğini idrâk etmiş bir millet olduğumuz 
için istiklâlleri için mücadele eden milletlerin 
ve bu meyanda Cezayir kurtuluş hareketlerinin 
daha anlayışla ve sempati ile takibetmesini bil
hassa tavsiyeye değer görürüz. 

Adetleri sekiz bine varan kanunların tatbi
katçıları ve nazariyatçüarı ne derece güçlüklerle 
karşı karşıya bulundurduğu hukuk müntesiple-
nifcıin malûmudur. Bu itibarla bir kodifikasyomı 
komitesi kurularak bütün kanunları tadil vo 
tefsirleriyle birlikte yeniden gözden geçirip an
tidemokratik hükümlerinden de ayıklamak sure
tiyle yeniden kanunlaştırma teşebbüsüne hemen 
geçilmesi ve ana kanunlara 10 - 15 sene gibi 
müddetler için tâdil hususlarında dokunulmazlık 
prensibi tanınmalıdır. 

Adliye Vekili arkadagımızm adalet teşkilâtını 
ve bilhassa malıkemelerin perişan durum arz 
eden kalem kuruluşlarını, kâtiplerin ve mübaşir
lerin geçim güçlükleri başta olarak ele alınma
sını ve süratle ıslahı yoluna gidilmesini, infaz 
müesseselerindeki ağır hayat şartları üzerine 
titizlikle eğilmesini ehemmiyetle temenniye şayan 
görürüz. 

Hükümet programında toprak reformu mev
zuuna da temas olunmuştur. Topraksız veya az 
topraklı vatandaşlara toprağı işletecek vasıtalar. 
tohum, ve işletme sermayesi de temin olunmadık
ça sadece toprak tevziinin bir mâna taşımıyaca-
ğmı, bu toprakların tekrar muayyen mülkiyet
lerde temerküzlerinin önüne geçilemeyeceğini tes-
bit etmekte fayda mütalâa ederiz. Zirai kalkın
ma ve toprak ürünleri mevzuunda istihsali ar
tırıcı tedbirlerin ciddi bir plân mevzuu olduğu
nu gözden uzak tutmamak icabeder kanaatinde-
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yiz. Bürokrasi ile mücadele mevzuunda Hükü
metin ciddî tedbirler almasını, salâhiyetleri yu
karıya, mesuliyetleri alt kademelere dtoğru çe
ken sakim sistemden süratle uzaklaşılarak, salâ
hiyetlerle ölçülü mesuliyet sisteminin kurulma
sını, Hükümet programında ehemmiyeti ile öl
çülü yer almıyan bu mevzu üzerinde ciddiyetle 
durulmasını da tavsiyeye şayan görürüz. 

Esat Çağa arkadaşımın, Ceza Kanununun 
antidemokratik hükümlerine dair söyledikleri
ne tamamiyle iştirak ederim. 

Karma Hükümetin yurda huzur, emniyet ve 
saadet getirmesini bütün kalbimle temenni eder, 
hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Rifat Öçten (Sivas), (yok ses
leri), Ömer Bozcalı, buyurun. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Muh
terem arkadaşlarım; Hükümetin kısa zamanda, 
bütün partilerin taahhütlerini ve programlarını 
nazara almak suretiyle hazırlamış olduğu prog
ramını dinledik. Kendilerine tebriklerimi, tak
dirlerimi ve teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Ancak, benim de muhterem Hükümetten te
menni edeceğim bâzı hususlar olacaktır; konuş
mam bir iki noktaya inhisar edecektir. 

Bunlardan birincisi, programda aynen, «Ti
caret hayatımıza huzur ve güvenin hâkim olma
sı mutlaka sağlanacaktır» ifadesidir. Böyle den
diğine göre, Gelir Vergisi erbabı tüccarların hu
zur ve güvenle ticaret hayatına katılmasının. 
çok kritik şartların hüküm sürdüğü bir devirde 
alınmış olan servet beyanlarının üzerine hiç el 
sürmeden aynen ve acilen tüccarlarımıza kredi 
verilmesine vabeste olduğu; muhterem Hüküme
timizin bu vecibeyi biran evvel yerine getirmek 
suretiyle memlekette arzulanan huzurun sağlan
masını istirham ediyorum. 

ikinci nokta tasarruf bonosu hususudur. 
Programda; işçilerden alınmakta olan tasarruf 
bonolarının durdurulacağı vaat edilmektedir. 
Programdaki bu vaadin, daha da genişletilerek 
önümüzdeki seneler için teminine yani tasarruf 
bonolarının tamamen kaldırılması için şimdiden 
gerekli hazırlıkların yapılmasının bir zaruret ol
duğunu arz etmek istiyorum. Bu bonolar, her 
gün Maliyemizi muazzam bir borç altında bıra
kacak ve bunun ilerde ödenmesi dahi maliyemizi 
müşkül bir duruma sokacaktır. Bu iki temenni
min muhterem hükümetimizce nazara alınmasını 
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arz eüler, Cenabı Haktan muvaffakiyetler düiye-
rek, hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Macit Zeren. 
MACIT ZEREN (Amasya) — Çok sayın 

Başkanım, kıymetli arkadaşlarım, muhterem 
Hükümet erkânı, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Bir Hükümet programının müzakere -edildi
ğini duyduğum zaman hatırıma gelen ilk mevzu 
güven oyu olmuştur. Bu hissiyatımı diğer arka
daşlarımla olan görüşmelerde, de müşahede et
tim. Demek ki, bir programın müzakeresiyle 
güven oyu arasında sıkı bir illiyet ve hattâ 
ayniyete yakın bir müşabehet vardır. 

Bu böyle olmakla beraber, Hükümet prog. 
ramları mutlaka güven oyunun yegâne kayna
ğım teşkil etmezler. Bunu birkaç, misalle izah 
etmek isterim. 

Bir Hükümet en vaitkâr, en tatminkâr Prog
ramı ihzar ederek Meclisin huzuruna, Parlâ
mentonun huzuruna yıktığı halde, Hükümeti 
teşkil eden zevatın iyinde, itibarı yıpranmış 
kimselerin bulunması noktasından, veya başka 
sebeplerle, bu kıymetli program itimat alma
yabilir. 

Aksi de varittir, Cok zayıf bir program, her
kesi tatminden uzak bir program hazırlamış 
olan bir Hükümet, Hükümeti teşkil, eden zeva
tın memleket ölçüsünde, yurt Ölçüsünde kazan
mış bulunduğu şahsiyetinin itibarı sayesinde 
itimat oyu alabilir. Böylece itimat oyu alan bir 
Hükümet, yıllarca icrayı hükümet edebilir. 
Bu bakımdan, daha şimdiden Hükümet erkâ
nımızı tebrike lâyık görmekteyim. Mamafih bu 
konuşmamla izah etmek istediğim bir cihet var; 
onu da açıklıyayım. Demek istediğim asi olan, 
iyi niyettir. 

Programlar, tek başımı ve mücerret olarak 
hiç bir şey ifade etmezler. Fakat onlara hayat 
veren, güç. veren, kuvvet veren, eller ve yü
reklerdir. işte bunlar programları harekete 
getiren, bir itimat müessesesi olmasını sağlı-
yan sebeplerdir. Bu sübjektif sebebin yanında 
birde objektif-sebep ihmal edilmemiştir. Bu ko
nuşmamla programın değerini noksanlaştırmak 
istemedim. Bilâkis programda, üzerinde duru
lacak bir husustur. Bu itibarla programı dik
katle tetkik ettim. Bir gazetede okudum-. Hü
kümet programında koministlerle ve bunların 
zararlı ideolojileriyle mücadele edileceğine dair 
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bir kayıt bulunmamaktadır, deniyor. Bu, doğ
rudur. Fakat arkadaşlar, ben bunu programın 
bir hatası veya kusuru olarak kabul etmiyo
rum. Çünkü bu memlekette komünistler ve onla
rın zararlı inançları kanun dışıdır. Hattâ da
ha kuvvetli bir deyişle ahlâk dışı olmuştur. Bu 
itibarla bu kadar sarih olan bir hükmü tekrar 
ilân etmek, Programda sadece bir tekrar mey
dana getirmiş olurdu. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
MACÎT ZEREN (Devamla) — Bu itibarla, 

ben bunu bir ihmal olarak kabul etmiyorum. İh
mal bile olsa, basiretli bir ihmal olarak telâk
ki ediyorum. 

Asıl ihmal edilen taraf bence mahallî idarele
rin durumu üzerinde hiçbir mütalâa serd edil
memiş olmasıdır. Mahallî idareler, halkın en 
yakından ilgilendiği idarelerdir. Bunların yeni 
seçimleri yapılacak, statüleri tâyin edilecektir. 

Şimdi akla geliyor: Seçimler ne zaman ya
pılacaktır? Eski nizamları aynen muhafaza 
edilecek mi? Halkın en çok beklemiş olduğu iş-, 
ler bunlardır. Çünkü, bir mahallede muhtar ve 
bekçi yoksa, bir şehirde belediye yoksa, o şehir
de Hükümet yok sayılır. 

Bu bakımdan bu noktanın ihmal edilmiş ol 
duğunu zannetmekteyim. Fakat iyi niyetin, bi
dayette de söylemiş olduğu gibi, her şeyi halle
deceğine şimdiden kaniim. 

Muhterem arkadaşlar, müddetim dolduğu için 
hepinizi vo aynı zamanda Hükümetimizi de hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Cahit Okurer. 
('AHİT OKURER (İzmir) — Muhterem 

Başkan, sayın Senatörler, ve Hükümet üyeleri! 
Hükümet programında yer alan bâzı hususlar, 
günün şartları içinde, gklerilmesi gereken bir
takım anormal durumları ifade ediyor. Memle
kette partizanlığı ortadan kaldırmak, huzuru te
min etmek... Bunlar istenilen şeylerdir. Gerek 
memurlar arasında partizanlığın kaldırılması, 
gerek memlekette huzurun tesisi, her şeyden ev
vel, memlekette objektif ve müspet zihniyetin 
hâkim bir hale gelmesini gerektirir. Bu itibarla 
objektif ve müspet zihniyet memlekette hâkim 
bir hale gelmedikçe alınacak tedbirlerin köklü 
sayılmaması lâzımdır. Objektif ve köklü zihni
yetin hâkim hale gelmesi de memlekette ancak 
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ilmin hâkim hale gelmesiyle mümkündür. Bu 
itibarla mesele, dönüp dolaşıp, ilmin hâkim 
olmasına dayanmaktadır. 

Diğer taraftan programda yer almasını iste
diğim ve devamlı meselelerimiz arasında telâk
ki edilecek husus, Türkiye'nin bekası ile yakın
dan ilgili, memleketimizin dilediğimiz medeni 
Batı memleketlerinin seviyesine ulaşması ile alâ
kalıdır. 

Bunun iyin Türkiye'de her meselede, ilgile
nilecek her sahada geniş ölçüde, meselelerimizi 
istediğimiz şekilde halledebilecek ehliyette, ye
ter sayıda, birinci sınıf ilim adamlarına, mü-
tahassıslara ihtiyaç, vardır. Görüyorsunuz ki, 
meseleyi neresind'eu ele alırsak alalım, dönüp 
dolaşıp gene memlekette ilmin hâkim kılınması
na dayanmaktadır. Lâik ve medenî Batı mem
leketlerinin seviyesine ulaşmayı ifade eden mil
liyetçilik de bu itibarla gene. memlekette ilmin 
hâkim hale gelmesine dayanmaktadır. () halde 
bugün gerek muvakkat gerek Türkiye'nin istik
baline matuf, bekası ile alâkalı, bütün mesele
lerin başında, Türkiye'de ilmin hâkim hale gel
mesi bulunmaktadır. 

Bugün imrendiğimiz Batı memleketlerinin ve 
son defa kalkınmalarını tamamlamış olan, Japon
ya gibi memleketlerin tuttuğu yol, bu olmuştur. 
Bu itibarla Türkiye'nin içtimai, maddi, mânevi, 
kültürel ve ekonomik sahada ihtiyacı olan yeter 
sayı ve kapasitede birinci sınıf ilim acı'amlariy-
le mütehassıslarını yetiştirmek, hükümetin her 
şeyden evvel ele alması lâzımgelen ana mesele 
olmalıdır. Biraz evvel arz ettiğim gibi bütün 
medenî Batı memleketleriyle Japonya ve Rusya 
ilmi memleketlerinde hâkim kılmakla bugünkü 
hale gelmişlerdir. Bugün Batı memleketleri ilim 
adamlarının yetiştirilmesine ve ilmî araştırma 
enstitülerine her şeyden fazla kıymet vermekte
dirler. 

Çünkü bugün istatistikler göstermiştir ki, 
en netieeli yatırım, ilmî araştırmalara yapılan 
yatırımdır. İlmî araştırmalara yapılan yatırım, 
bire 500 den başlamak üzere, bire 2 000 o kadar 
yükselmektedir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır, efen
dim. 

CAHÎT OKURER (Devamla) - - O halde en 
mühim dâvalarımızdan birisi, birinci sınıf ilim 
adamı yetiştirmektir. Diğer taraftan bu ilim 
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adamlarının, mütehassısların, içinde çalışacağı, 
araştırmalar yapacağı ilmî araştırma merkezleri 
tesis etmek Hükümetin ana dâvası olmalıdır. 

Aksi takdirde, bu ana dâvayı ele alıp, ilk ha
zırlıklarını yapmaya başlamadığımız takdirde, 
programda alınacağı söylenen tedbirler, tek baş
larına birşey ifade etmezler. Bunlarsız program, 
ancak palyetik birtakım tedbirlerden ibaret ka
lır. (Alkışlar) 

BAKSAN — Sayın arkadaşlar; bir yeterlik 
takriri vardır. 

Söz almış üç arkadaşımız kalmıştır, eğer ten-
siıbederseııiz bu üç arkadaş da konuşsun. 

CELÎL CEVHERÎOGLU — Kifayet takriri 
var okunsun efendim. 

BAŞKAN — Yeniden söz istiyen arkadaşımız 
yoktur, bu arkadaşları konuşmalarından mahrum 
etmiyelim, ondan sonra söz vermiyerek müzake
reyi keselim. 

BAŞKAN — Buyurun Turhan Kapanlı. 
TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Muhte

rem Başkan, Muhterem Hükümet ve Muhterem 
senatörler, Seçim Kanununun espirisi anlaşma 
ve Hükümette birleşme esasına dayanır. İlk tat
bikatını verecek Hükümetimize gönülden mu
vaffakiyet dilerim. 

Hükümetin Atatürk ıslahatının ilkeleri üze
rinde kararlı oluşu bir teminattır. Ancak ifade
nin bir yenilik getirmediğine işaret etmek is
terim. Bu memlekette ilk Atatürkçü Hükümetin 
II nci Cumhuriyetin I nci Hükümeti olmadığı
nın ifadesinde vefalı bir fayda umarım. Hükü
metin vatandaşlar arasında huzur teminine mâ
lın beyanını hürmetle karşılarım. Ancak 27 
Mayıs 1960 tarihini takibeden günler içinde 
kendilerini bir siyasi kanaate yakın hisseden 
vatandaşlarımız hakkında alman karardan 
rücu şartına bağlı bulunduğu, Devlet dairele
rinin bu anlayış içinde tertiplenen son kadro
larının yeniden tetkika muhtaç bulunduğuna 
inanıyorum. Bir mânaya göre haysiyeti zede
lediği için emniyet ve asayiş kuvvetlerimize 
mânevi kıymetlerini iade edecek tedbirleri ge
tireceğini vâdeden Hükümete ve sempatik Dahi
liye Vekiline hudutsuz şükran. 

(Memleketin bünyesinde ve Devletin bütün 
teşkilâtında devamlı huzurun temin edilmesiyle 
(birlikte vatandaş münasebetlerinde geçmiş siyasi 
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mücadelerin yaralarını tamamiyle tedavi etmek, 
dikkat »ve ehemmiyetle göz önünde bulunduraca
ğımız ve üzerinde çalışmaya Ibaşlıyacağımız bir 
ihusus olacaktır) şeklinde ifadesini bulan beyan 
bir affa delâlet ediyorsa; Hükümetin hangi 
sebeple affı bu şekilde ifade mecburiyetinde 
kadığı hususunu öğrenmenin heyecanı içinde 
iken Hükümet Reisinin partimiz grupunda ver
diği tatminkâr ifade karşısında ancak vazi
fem kendilerine teşekkürden ibaret olacaktır. 
Tetkik ettiğimiz ve münakaşasını yaptığımız Hü
kümet Programı umum çizgileri içinde huzur 
getirecek mahiyettedir. Bir itimat oyu müesse
sesi olmamakla beraber Hükümet Programının 
türlü müşküller içinde muvaffak bir eda taşı
dığını arz etmek isterim. iyi niyetle icraatlarının 
muhafızı olmanın süruru içinde huzurunuzdan 
ayrılıyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Veysi Yardımcı, buyurun.' 
VEYSÎ YARDIMCI (Ağrı) —- Muhterem 

Senato üyeleri, Sayın Hükümet Başkam ve kıy
metli üyeleri; bütün arkadaşlarımın üzerinde 
ısrarla durduğu Hükümet Programının çerçe
vesi içinde zikri geçmiş olan maarif dâvamız 
hakkında birkaç kelime de ben konuşmak isti
yorum. Konuşmak istediğim mevzuun birincisi 
şudur : ilk, orta, lise, üniversite ve sanat mek-
teplerimizdir. 

îkinci mevzuum da bu mekteplerimizde ha
yatları boyunca çalışacak olan kaliteli öğret
menlerimizin yetişmesi mevzuudur. Dünya ta
rihine ışık salan, ta Orta -Asya'dan beri de
vam edegelen, Türk milletinin medeniyetini 
yükseltmemiz lâzımdır. Dünya dev adımları 
ile ilerlerken, öğretmenlerimize kalitesiz diyemi-
yemiyorum, Batı medeniyetinde hızla ilerliyen 
memleketlere ulaşabilmemiz için gerekli olan ted
birlerin alınması hususunda düşüncelerimizi söy
lerken daha acık konuşmalıyız. 

Üçüncü mevzuum şu : Türk milletinin refahı 
için alınacak tedbirler arasında bulunan eği
tim dâvası için Programda : «Uzun vadeli, 
esaslı bir plân ve programa maarifin bağlan
ması keyfiyetidir.» denmektedir. 

Evet, bu hiç şüphesizdir ki, müphem ol
makla beraber, derinliğine, varmak istediğimiz 
ve aynı zamanda umumi ve güzel bir neticenin 
alınabileceğine bir işarettir. Ancak şu dakika
lara kadar gelmiş ve geçmiş hükümetlerimizin 
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programlarında bu vaitler yapılmış olmasına 
rağmen, tatbikat cihetine gidilmemesi üzüntüsü 
içindeyim. Temenni ederim ki, ikinci Cumhu
riyet Hükümetimiz, bu dâvamızı lâyikı ile yürü
tecek, bize inşirah verecek bir eser ve vaziyetin
de) olsun. 

Ancak vaktin kifayetsizliği karşısında, ko
nuşmamı kısa kesmek mecburiyetindeyim. Hal
buki ben evvelâ, öğretmen kaliteli öğretmen mev
zuunu işlemek istiyordum. Fakat görüyorsunuz 
bunun için vaktim yok. Bu itibarla konuşmala
rımı lâyikı ile veremiyeceğim. Bu mevzuda Hü
kümetimizi şimdiden tebrik eden*, huzurunuz
dan saygı vo selâmla ayrılırım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — öztürkçine, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) ~ Sayın 

Başkan, Sayın Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve 
Muhterem Bakanlar Kurulu. Hükümet Progra
mında : 

1. Hususi sektörde: kapital teminatının ol
duğuna kaaniiz. 

2. Sosyal Sigortanın ve İhtiyarlık Sigorta
sının, zaruri ve elzem olduğuna kaaniiz. 

3. işçi Sigortaları; işçiye karşı başkalaşmış, 
işlemez bir durumda olduğu; işçinin, işçi Sigor
tası ile olan hukuki durumunun nazarı itibara 
alınmaması, elem verici bir hakikattir. 

4. Hekimliğin bir an önce sosyelleştirilme-
si, 224 sayılı Kanunun bir an evvel yürür -
lüğo girmesi elzemdir. 

Hekimlerin ve hekimliğin Garp medeniyeti
nin anlayış seviyesine çıkartılması hususunda, 
alınması icabeden tedbirlerden bahsedilmemiş
tir. 17 sene okumuş, bir sene yedek subaylığını 
yapmış bir hekimi yine 350 lira gibi bir maaşla 
çalıştırmak çok ve pekçok üzücüdür. 

Nafıa Bakanlığında bir mühendis, 150 - 200 
lira gündelik ücret alırken, bir hekimin 350 lira 
ile bir ay gece ve gündüz çalıştırılması gibi 
bir sosyal adaletsizliğin devam etmemesini 
yürekten temenni ederim. Yeni Hükümet he
kimliğe bir kıymet vermediği takdirde, on sene 
sonra Türkiye'de bir hekimin kalmıyacağını, 
bunların hepsinin Amerika'ya, ve Avrupa'ya göç 
edeceklerini bir üzüntü ile ifade ederek hakiki 
durumu hatırlatmak isterim. 

Nafıa Bakanlığı, bir mühendise günde 
100 -150 lira ücreti hangi yollardan ve hangi ka
nunlara dayanarak veriyorsa Sağlık Bakanlı-
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ğma da o kanunların derhal tatbikinin zaruri 
olduğunu, zamanın çoktan gelmiş ve geç
miş. bulunduğunu bir üzüntü ile hatırlatır]m. 

Hükümet Programında : 
5. Ucuzluğun temini, alım ve satım kabili

yetinin artırılması için icabeden tedbirlerden 
bahsedilmemiştir. 

6. Üniversiteden hele hiç bahsedilmemiştir. 
Bugün üniversite huzursuzluk içerisindedir. Son 
çıkan kanun hoca ve asistan arasındaki saygı 
ve sevgiyi kaldırmıştır. İlmî otorite tamamen yı
kılmıştır... Bunun derhal ele alınması en başta 
gelen bir dâva olmasını beklerken üniversiteye 
ait bir satırın bulunmaması bu mevcut huzur
suzluğu büsbütün artıracağından Hükümetimi
zin bu durumu nazarı itibara almasını ve üni
versiteye gereken şahsiyetinin yerilmesini yü
rekten temenni ederim. 

Hariciye : Kore'den bahsedilmemiştir. Bir 
ideal uğruna şehit düşen bu vatan evlâtlarından 
bahsedilmemesi hataların en büyüğü okluğundan 
bunun da Programda yer almasını isterim. 

Sayın Başbakan vo Bakanlar Kurulu; 
Cumhuriyet Senatosunda sizlere hitabedilen 

bu hususların Hükümet Programını milletimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını en derin niş
lerimin iştiyakiylo dilerken hiç olmazsa bütçe
lerimizin hazırlanmasında bu dileklerimizin 
dikkate alınmasını saygı ile dilerim. 

Netice itibariyle Hükümetimizin Programı 
gayet yerindedir. Yeter ki, Türkiye Büyült.Mil
let Meclisi üyeleri bir anlayış göstersinler ve 
toptan itimat oyu vermek suretiyle, gerek dâ-

% hilde ve gerekse hariçte itibarımızı daha da yük
seltecek olan bu Programı desteklemiş olsunlar. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Bravo sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; konuşmalar 
bitmiştir. Şimdi müzakerenin kifayetini reye ko
yacağım ve ondan sonra da Hükümete söz verece
ğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet programı, muhtelif yönlerden mü

talâa edilmiş ve fikirler tebellür etmiştir. 
Cereyan eden müzakereler, Hükümet prog

ramı hakkında müspet kanaat ve intibaın tecelli
sine vesile teşkil etmiştir. 
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Bu itibarla müzakerenin yeterliğine karar 

verilmesün arz vo teklif ederim. 
İstanbul 

Ceiil Cevherioğlu 

BAŞKAN — Kifayeti reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler, kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet namına buyurun Akif Eyidoğan, 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAK 

DIMCISI AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkanım; muhterem arkadaşlar; nâçiz 
bir ferdi olmakla mefharet duyduğum Cumhu
riyet Senatosu, kuruluşunun ilk günlerinde gü
zel bir anane başlangıcı tesis ederek, Hükümet 
programı üzerinde memleketin ihtiyaçları ve 
Devletin teşkilâtı üzerinde mükmmel bir siyasi 
seminer yapmıştır. Sayın arkadaşlarımı tebrik 
eder, kendilerinin irşatlarına ne derece muhtaç-
olduğumuzu arz etmiş olmaktaki isabetin teeyyü-
dünden memnuniyet duyduğumu gizliyemem, 
arz ederim efendim. (Alkışlar) 

Hüviyetleri, şahsiyetleri, tüzükleri ve siyasi 
programları mahfuz olarak, iki ana partinin bir 
ana Karma Hükümet teşkil etmel erindeki mu
vaffakiyet, Türk milletinin kabul ettiği Anayasa 
ruhuna uygun olarak, yine memleketin nispî 
temsil esasını kabul ile ve Seçim Kanununun mu-
hassalası olarak vücuda gelme neticesinde böyle 
bir teşekküle gitmenin esprisi içinde, millî ira
denin bizi teyidettiğine kaani olarak Hükümet 
programında muhterem arkadaşların iliştikleri 
noktalara bu vesile ile arzı cevap etmek isterim. 

Program üzerinde, Yüce Heyetinizin tamsa
yısının üçte birine yakın arkadaşın lütfedip ko
nuşmaları göstermiştir ki, program esasları Muh
terem Heyetinizce benimsenmiştir. Yarın da 
Millet Meclisi huzuruna bu programla çıkacağız. 
Orada da münakaşalar cereyan edecektir. Bu 
irşatların, tenkidlerin, münakaşaların sonunda 
programımız meclislerce benimsenirse ve nihayet 
milletçe benimsenirse Hükümetimiz için başlıca 
kuvvet kaynağı olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; biz, katiyen, hikmetinden 
sual edilmez bir hükümet vaziyetinde bulunmak 
istemeyiz. Bütün işlerimizde Özü ve sözü muta
bakat halinde bir hükümet olarak çalışmak eme
lindeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu hüküme
tin işine vatanın en uzak köyündeki vatandaşın 
dahi aklının ermesini isteriz. Milletin istediğini 
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yerine getirmek isteriz ve istenmiyenin vücuda 
gelmesine katiyen meydan vermemek kararında
yız. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Atatürk înkilâplarının emanet edildiği tarih
te, Yüksek Huzurunuzda bulunan arkadaşınız 
30 yaşında idi. 

Bugün Hükümeti terkibedenler arasında da 
ha ve çok daha genç- arkadaşlarınız, vaıdır, Ata
türk 'ün yakın mesai arkadaşı aksaçlı zatın Baş
kanlığı altında toplanmışlardır, huzur ve kal
kınma Hükümeti olarak karşınızda isbatı vücut 
etmektedirlert (Bravo sesleri, alkışlar) 

Anayasanın hâkimiyeti başlıca nigehbam ol
duğumuz bir esastır. 

Arkadaşlar; Anayasanın mühlete bağlı olan 
âmir hükümleri ile, yapılmasını iltizam ettiği 
kanunları mühleti içinde Yüksek Huzurunuza 
getireceğiz. Mühlete bağlı olmıyan kanunların 
da huzurunuza getirilmesine çalışacağız. Bü
tün bunlarla artık ihtilâl devri de, intikal 
devri de tamam olmuştur. Bundan böyle, Ana
yasaya karşı fiil, söz ve hareketleri takib-
etmekle, kovalamakta ve Anayasanın tanı hâ
kimiyetini temin etmekte Hükümetiniz azimli 
ve kararlıdır. (Sürekli, alkışlar) Anayasa
mızın bize getirmiş olduğu demokratik, sos
yal hukuk devleti anlayışına iki Meclis yasa
ma organları ve huzurunuzda Hükümet icra 
organı olarak ruh vermek azmindedir. Bu 
balkımdan, programda ayrıca, hâsılı tahsil 
kabilinden, tasrih edilmiyen aşırı sağ ve aşı
rı sol cereyanlarla mücadele keyfiyeti bizim, 
Anayasa hâkimiyeti anlayışımızın içinde mak-
sudumuzdur. Bu noktada da muhterem arka
daşlarımızın belirttikleri hususlarda da Hükü
metiniz daima vazife başında olacaktır. 

Yarın akşam saat 12 de nihayet bulacak olan 
Örfi İdareden sonra polis ve jandarma kendi 
başlarına memleket asayişini tutmakla başlıca 
vazifeli kuvvetlerimiz olacaktır. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bizim emniyet anlayışımız namuslu, ma
sum vatandaşın polis mevcudiyetini, emniyet 
teşkilâtı mevcudiyetini bir havayı nesimi gibi 
hissetmesinden ibarettir. Mütecasirlerin ense
sinde hissettikleri bir pençe olacaktır. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Emniyet ve jandarma 
teşkilâtımızın tensikıncle hâkim fikrin bu ol
duğunu arz etmek suretiyle muhterem heye
tinizi tatmin edeceğimize kaamiz. 
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Bunların haricinde umumi olarak Anayasa

mız hükmünce ruh bulunca hukuk devletin
den yıllardan beri beklenen, arzulanan, cid
dî, iyi bir idare, müşfik ve vatandaşın ya
nında bir idarenin teessüsüne gideceğiz arka
daşlar. Her türlü fevri, sürprizli kararlardan 
uzak kalacağız. Vatandaşlar, Karma Hüküme
tin vazifedar olduğu müddetçe ve bundan böy
le gelecek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
nin temin ettiği huzur, emniyet ve hürriyet 
şartları içinde hal ve istikbalinden emin yaşı-
yacakl ardır. 

Arkadaşlar; israftan uzaklaşacağız, dedik, 
tasarrufa gideceğiz, dedik. Dengeyi tesis ede
ceğiz, dedik. Bizim istediğimiz denge statik 
denge» değildir. Bu, seyir halinde bulinan 
bir geminin, seyir halinde bulunan bir uça
ğın dinamik dengesidir. İktisadi çarkın ha
rekete başlaması ve feyzini vermesi başlıca 
emelimizdir. Muhtelif sebeplerle muhtelif dev
relerde çok adam harcanmış. Bu memlekette 
artık insan kıymetinin bilinmesini istiyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) ve insanlarımızı kü
çük yaştan itibaren değerlendirmeye ihtimam 
edilmesini istiyoruz. Zamana değer vermek: 
başlıca şiarımız olacaktır. 

Arkadaşlar, idari reformdan, idari ıslahattan 
bahsettiler. Hükümetimizin önemle üzerindi' 
durduğu meselelerden biri de fikir ve ihtisasa, 
kıymet vermek konusudur. Şimdûye kadar elde 
edilmiş raporlar, plânlama teşkilâtının rapor
ları» mütehassısların hazırladıkları raporlar da
ima işlerimizde, ihtiyaçlarımız karşısında ob
jektif ölçülerle rehberimiz olacaktır. Mahallî 
idare, demokrasinin neşvünema bulduğu başlıca 
halkın en yakın çevreleridir. Bu bakımdan köy
lerden baslıyarak belediyelerimizde, vilâyetleri
mizde mahallî meclislerin seçimlerini kendi ku
ruluş kanunlarındaki zamanda yetiştirecek su
rette seçim kodlumuzu tamamlıyacak kanunları, 
Adalet ve İçişleri Bakanlıkları hazırlamaktadır
lar. Mülki Teşkilâttan programda bahsedilmemiş
tir. Fakat, bu, memleketin devamlı surette takib-
cdileeek bir ihtiyacıdır ve İçişleri Bakanlığı öte
den beri hazırladığı, tesbit ettiği birtakım pro
jelerin üzerinde çalışmaktadır. Devre devre bu 
teşkilât getirilecek, fakat bütçeye aksi malî ol
madan kendi bünyesi içinde bürokrasi ile müca
dele edeceğiz. Sizlere bugün aldığımız bir ted-
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birin misalini arz edeyim. Bugün Kars'ta ku
raklıktan mütevellit bâzı muzlar vaziyetler var-
dnr. Kızılay'ın yardım olarak temin ettiği yw 
ten unun derhal şevkini, kezalik, aç kalan hay
vanların beslenmesi için 1 âz mı olan N yemlerin 
Devlet Demiryolları vagonları ile şevkini, üç aya 
mahsus olmak üzere, yüzde doksan tenzilâtlı ta
rife ile şevkini, hiçbir yazışmaya ihtiyaç kalma
dan, temin etmiş bulunuyoruz. (Bravo sesleri. 
alkışlar) 

İdari reform bahsinde Personel Dairesi, âde
ta iğne ile kuyu kazar gibi, çalışmaktadır. Ça
lışmalarının bu sene içinde bitirilmesini, veruıı-
lenmesini ve bunun 1962 değil 1963, bütçesine 
kadar inikasını temine çalışmasını temenni ede
riz. Hükümetiniz bu çalışmaları göz önünde bu
lunduracaktır. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, demin bir 
arkadaşımın temas ettiği husus, 113 sayılı Af. 
Kanununa dâhil bulımnııyan, 45 sayılı Kanu
na tâbi olan memurların afta şümul vo afta eşit
lik esasına aykırı olan durumlarını dikkate ala
rak 30 bin memura zan altında bulunduran böy
le bir durumu halletmek üzere Adalet Bakanlığı
nız çalışmaktadır. 

Vergi bahsine gelince; her iki partinin prog
ramlarında ve seçim beyannamelerinde yer alan 
müşterek hususlar olarak vergi reformu ve bu
nun için de Arazi Vergisi işinin, aynı zamanda 
servet beyannamesi keyfiyetinin halli dâhil ol
mak üzere, vergi reformu ile alâkalı kanunlar . 
hazırlanmaktadır. Ticarette alenilik ve serbest
lik esaslarını göze almış bulunuyoruz. Suni ted
birlerden uzaklaşmak kararındayız. Bunu prog
ramımızda ifade etmiş olmakla beraber, tekrarı
nı zevkli bir iş bilirim, hususi sektöre güven 
vermek başlıca amacımızdır. Ecnebi sermayesi
nin teşviki ile ilgili teşebbüslerimizin ilk örnek
lerine yakında şahidolacaksınız ve bu yoldaki 
kanuni tadilleri de yüksek huzurunuza getire
ceğiz. 

İmar ve iskân bahsindte muhterem arkadaş
larımın temas ettikleri memur meskeni, emekli, 
dul ve yetimlere mesken temini ve gecekondular 
sakinlerinin barınacakları muntazam meskenle
rin temini ile, gecekondu işi il o mücadele edil
mesi mevzuları, İmar ve İskân Bakanlığının 
ele aldığı başlıca mevzulardır. Bunun yanında 
bölge plânları memleket ihtiyaçlarına cevap ve-
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reeek başlıca müspet ve objektif tedbirleri ihti
va etmektedir. Artık şahıstan şahısa, bakandan 
bakana, partiden partiye, iktidardan iktidara 
değişecek pek az pay kalmak üzere bütün mem
leketin uzunca bir istikbal için, görünür istik
bal için plâna, programa dayalı icraat ile iler
lemesi başlıca emelimizdir arkadaşlar. 

Söz alıp kıymetli mütalâalarını bizlere lüt
fetmiş olan Senatör arkadaşlarıma, Hükümetim 
adına teşekkürlerimi arz ederim. Turhan Feyzi-
oğlu arkadaşım benim temas etmediğim hususla
ra, bilhassa maarif, plânlama ve yatırım konu
larına dair izahat verecektir. Sayın Başbakanım 
da âb-ü-tâblı üslubu içinde bir finiş konuşması 
ile bu mevzuu tamamlamak lû.tfunda bulunacak
lardır. Cümlenize arzı şükran ederim. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - - Sayın Devlet Bakanı Turhan 
Feyzioğl u, buyurun. 

DEVLET BAKANİ TURHAN FEYZİ-
OGLC (Kayseri) --- Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun Muhterem üyeleri Senatonun Hü-
met Programı üzerinde değerli görüşlerini, bü
yük istifade ve zevkle dinlemiş bulunuyoruz. 
Ben do sözlerime, Sayın Başbakan Yardımcısı 
gibi.. Koalisyon Hükümetine katılan partilere 
mensup senatörlerin olduğu kadar, bu Hükü
meti murakabe etmek gibi şerefli bir vazifeyi 
demlide etmiş olan partilere mensup senatörle
rin ve bağımsız üyelerin fikir ve tenkitlerine 
Hükümet adına yürekten şükranlarımı arz et
mekle sözlerime başlamak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; gerek uyarıcı tenkitler, ge
rek teşvik edici sözler, bizim için bir kuvvet 
kaynağı olmuştur. Senato müzakerelerine, her 
türlü parti düşüncesi dışında, millî menfaati 
üstün tutma duygusu, vatanın dertlerine çare 
bulma kaygusu hâkim olmuştur. Nasıl olmasın 
ki, Karma Hükümetin kurulmasına saik olan, 
iki büyük ana partiyi birlikte Hükümet kur
maya sevk eden düşünce de, vatanın dertlerine 
çare bulmak düşüncesidir. 

Karma Hükümetin, kurulmasında harç vazi
fesi gören temel fikirler üzerinde bütün hatip
lerin birleşmiş olduklarını bahtiyarlıkla müşa-
hade ettik. Atatürk ıslahatına, başka deyimle 
ve bir hatibin belirttiği gibi, inkılâplarına yü
rekten bağlılık, Hükümetin Senatonun ve bü-
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tün milletimizin üzerinde birleştiği bir temel fik
ridir. 

Anayasamızın mutlak hâkimiyetini gerçek
leştirmek ve artık demokratik rejimi bütün ieap-
lariyle bu topraklarda hâkim kılmak ikinci te
mel fikirdir. Türk Milleti için artık vazgeçilmez 
bir hayat tarzı haline gelmiş olan, hava gibi, 
su gibi, vazgeçilmez ihtiyacolan demokratik re
jimi bütün şartlariyle gerçekleştirmek, Hükümet 
Programında olduğu gibi, Seneto müzakerele
rinde de hâkim bir fikir olarak belirmiştir. 

Hükümetin kuruluşunda âmil olan ve Sena
todaki bütün konuşmalarda belirmiş olan temel 
fikirleriden biri de, hürriyet nizamı içinde, de
mokratik nizam içinde, totaliter usullere başvur
madan, hızlı iktisadi kalkınmayı başarma fik
ridir. Bu hususta da Hükümet azimli ve ka
rarlı bulunmaktadır. Millî imkânlarımızın el
verdiği ölçüde, bu büyük ideale doğru âzami 
hızla koşmak, miletimize malolmuş temel fikir
lerden biridir. 

Bu hedeflere ulaşmak için takibedilecek yol
lar ve usuller hakkında Hükümet Programında 
yeteri derecede açıklama bulunmadığı birçok ar
kadaşlarımız tarafından bahis konusu edildi. 
Y\\\ yollar ve usuller üzerinde çok fazla tefer
ruata girmemiş olmamızı, Hükümetin meseleleri 
ciddiyetle ele almış olması ve alelacele peşin hü
kümler vermekten kaçınması şeklinde vasıflan
dıran arkadaşlarımız da oldu. 

Temel prensipler üzerinde birleştiğimize gö
re, takibedilecek yollar ve usuller hakkında, pek 
yakında sunulacak bütçe ile ve birbiri ardında 
Programda vâdedilen hususları gerçekleştir
mek için sunulacak kanunlarla, Hükümet görüş
lerini arz edecek ve bu müzakerelerde olduğu 
gibi, çok değerli irşatlarınızdan, uyarmaları
nızdan, yol göstermelerinizden faydalanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine teferruata gir
meden ve vaktinizi lüzumsuz yere almadan bâ
zı noktalara kısaca temas etmek istiyorum. Yük
sek huzurunuzda Doğu kalkınmasının ehemmi
yetinden bahsedildi. Hükümet Programında, 
yurdun geri kalmış bölgelerinin kalkındırılması 
konusuna önemle yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bu arada Halk Eğitimi konusunda da bah
sedilmiş bulunulmaktadır. Halk Eğitimiyle il
gili kanun, en kısa zamanda, sevk edilecektir. 
Esasen bu konuda hazırlanmış ciddî bir tasarı 
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da vardır. Bir defa gözden geçirildikten sonra, 
Meclise sevk edilecektir. 

Sayın Okurer arkadaşımızın, ilim adamı 
yetiştirmek için ilmi hâkim kılmak konusun
daki görüşlerine programda yer verildiği inan
cındayız. Yüksek vasıflı ilim adamları yetiş
tirmek için imkânlar ölçüsünde lüzumlu ted
birler alınacaktır. 

İlmî araştırmalara yapılacak yatırımların 
en verimli yatırım olduğu hususundaki görü
şe tamamen katılıyoruz. 

Millî Eğitim konusunda, Sayın özıgüneş 
ve diğer hatipler tarafından belirtilmiş, olan 
öğretmen konusu hakikaten bugün eğitim ala
nındaki büyük derdimizdir. Orta öğretim ala
nındaki 13 888 kadrodan 7 bin küsur dolu, 6 100 
küsur öğretmen kadrosu boştur. Yani, orta 
öğretim kadrolarımızda öğretmen kadroları
nın yarıya yakın denebilecek kısmı boştur. Ve 
hazırlanmış olan plânlara göre, önümüzdeki 
on yıl içinde 90 bin öğretmen yetiştirmek zaru
retiyle karşı karşya bulunuyoruz, öğretmen 
buhranı yalnız memleketimize has bir keyfiyet 
de değildir. • Otuz yıl evvel nerede isek, gene 
oradayız mânasında bir beyanda bulundu bir 
arkadaşımız hakikaten otuz yıl evvel kemmi
yet ve keyfiyet bakımından öğretmenlerimiz
den şikâyet edilmişti. Bugün de gönlümüz da
ha fa^la miktarda ve kemmiyet bakımından dalın 
vasıflı öğretmene kavuşmayı arzu ediyor. 
Dâvanın çığ gibi büyümesi, nüfusumuzun çok 
hızla artmasından ve eğitim hizmetinin çok 
mahdut merkezlere inhisar etmek yerine, yurt 
sathına git gide yayılmasından doğmaktadır. 
öğretmen buhranı bizim memleketimizde bir
az daha hâd halde olmakla beraber, bütün 
dünyada kendisini hissettiren bir meseledir. 
Meslekîn cazip hale getirilmesi için, malî im
kânlarımız nisbetinde tedbir almak ve öğret
men yetiştirmek Hükümetin başlıca vazifele
rinden biri olacaktır. Bu işleri on yıllık eği
tim plânı içinde yürütmek zarureti vardır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı insan gücü etütle
ri yapmaktadır. Türkiye'nin her alanda muh-
tacolduğu ve iktisadi gelişme istikâmetlerine 
göre önümüzdeki yıllarda muhtacolacağı ele
manları tesbit etmektedir. Millî eğitim plâ
nı da umumi kalkınma plânının bir parçası 
olarak en kısa zamanda intacedilmeye çalışı
lacaktır. 
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Dış politika konusunda, Hükümet progra

mının bu konuya ayrılmış kısmının genel ola-
raik tasviple karşılanması hakikaten cesaret ve
ricidir. Bu, Türk dış politikasının millî bir 
mahiyet aldığının yeni bir delilidir. Bu ko
nuda, Hükümetin takibedeceği yola ışık tutan 
çok kıymetli fikirler serd edilmiştir. Bilhassa, 
iktisadi iş birliği ve kalkınma teşkilâtının 
yardım imkânlarından âzami derecede f ayda-
îanmaik hususundaki fikirlere Hükümet bil
hassa önem verecek ve dış yardım sağlanma
ması için elinden geleni yapacaktır. 

Genel olarak Afrika - Asya devletlerine ve 
Gezayir dâvasına daha fazla ilgi gösterilmesi 
lemennisinde bulunuluyor. Programda yeni 
bağımsızlığa kavuşmuş olan memleketlere sem
pati ve yakınlık açık olarak ifade edilmiş bu
lunuyor. Hükümet olarak, izhar olunan te
menniler istikâmetinde ve muvazi duygular 
içindeyiz. Bunu arz etmekle 'kıvanç duyuyo
rum. (Alkışlar) 

Madencilik konusunda da temennilerde bu
lunuldu. 

Sanayi Vekili arkadaşım, sanayi yatırım
ları tâbiri içinde maden yatırımlarının da 
önemli yer işgal ettiğini ve maden işinin asla 
ihmal edilmiyeceğini temin etmektedir. Elbet
ti; ki, Önemli bir döviz kaynağı da olan ma
dencilik ve üzerinde çok haklı olaraik durul
muş bulunan deniz servetlerimizin daha iyi bir 
şekilde değerlendirilmesi konusu ele alınacak
tır. 

Vergi ıslahatı konusunda, birçok hatip
ler tarafından mevzuubahis edilen rapor şim
diden incelenmeye başlanmıştır. Toplu olarak 
vergi ıslahatını sağlıyacak olan kanunî tedbir
lerin Meclise sevkı huşunda prensip kararı ve
rilmiştir. Hükümet, güven oyu alır ve vazi
fe başında kalırsa, ıslahat tedbirlerini Mecli
se sunacaktır. 

Islahat tedbirleri abasında vadetmekte güçlük 
çektiğimiz ve asla vadedemiyeceğimiz husus, ta
sarruf bonolarını tamamen kaldıracağız, falan 
vergiyi indireceğiz kabilinden aşırı tedbirlerdir. 
Bu yola hafiflikle gitmek demek, yatırım imkân
larını ortadan kaldırmak demektir. Tasarruf bo
nolarının kaldırılıp kaldırılmaması hususunu da
ha evvel ve Hükümet programı hazırlanırken dü
şündük. Bu yıl bütçesinde 450 küsur milyon, 
1962 yılı bütçesinde 500 küsur milyon yatırım 
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imkânı sağlıyaıı tasarruf bonolarını kaldırmak 
memleketimiz için büyük mahzur teşkil edeceğine 
kaani olduk. Kaldırılan bir gelir kaynağı yerin© 
başka gelir kaynakları bulunmadan, tasarruf bo
nolarının tamamen kaldırılması hususunu Tadet-
meyi, sözünde mutlaka durmaya azimli bir Hü
kümetin ciddiyetiyle kaabili telif görmediğimiz 
için vadetmekten kaçındık arkadaşlarım. 

Yalnız, ücretlerine zam yapılmamış olan işçi 
arkadaşlarımızın geçen yıl zaılfında % 3 tuta
rında munzam bir külfete tâbi tutulmalarının 
yarattığı şikâyetler göz önünde tutularak, dar 
işçi kazançlarından tasarruf bonolarının kaldı
rılmasını, yapılması mümkün bir fedakârlık 
gibi düşündük. Bu kadarını açıkça programda 
vadettik. Bu demek değildir ki; vergi ıslahatı 
tedbirleri alınırken, arkadaşlarımızın şikâyet 
mevzuu yaptığı hususların telâfi edilmesi kabil 
ise ve hürriyet içinde hızlı gelişme imkânları
mızı, yatırım gücümüzü daraltmadan düzeltmeler 
yapabilirsek, bunlar elo alınmıyaeaktır. 

Görünür bir gelecekte komşumuz Yunanis
tan'ın millî gelir seviyesine ve yine görünür bir 
gelecekte Batının seviyesine ulaşmak hedefinin 
zedelenmemesi, şarttır, arkadaşlarım, Vergi al
madan yatırım ve yatırmışız gelişme olamaz. Ver
gide adalet ve hakkaniyet sağlanmalıdır. Fakat, 
kalkınma ve süratle kalkınma tehlikeye düşürül
memelidir. Nitekim bir Senatör arkadaşımız, 
Türkiye'nin millî gelirden en az vergi payı alan 
bir memleket olduğunu vukufla ifade etmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtına önem verilme
sini birçok arkadaşlarımız şükranla karşıladı
lar. Bu müessesenin 'kuruluşunda emeği geçen 
•arkadaşlarımız bilihatssa bundan bahsettiler. Ben 
de burada, yalnız Devüet Plânlama Teşkilâtı 
kurulmasına değil, fakat bu memlekette hür, 
eşit ve tarafsız bir seçimin yapılmasına ve her 
harfine sahip çıkacağımız bir Anayasanın-ha
zırlanmasına hizmeti geçen bu arkadaşlarımıza 
şiükran borcumu ifade etmek isterim. Artık 
bundan sonra, her gelen iktidar bir- evvelki 
iktidarı kötülemek değiil, başlamış güzel eser
leri dtevanı ettinmek çabası içinde çalışmalıdır, 
diyen arkadaşımızla tamamen beraberiz. Hü
kümet başlamış güzel işleri devam ettirmek 

^kararındadır. Bu arada Devlet Plânlama Teş
kilâtı, hakikaten faydalı bir teşkilât olarak, 
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korunacaktır. Devlet Personel Dairesi de bu 
derecede gelişmiş olınanıaikla (beraber faydalı 
ve inkişafına dikkat edeceğimiz bir kuruluştur. 

Sayın arkadaşlar, daha birçok teferruatlı 
hususlar vardır. Fakat fazla vaktinizi almak 
istemiyorum. Senatonun olgun seviyeli mü
zakereleri işlerimizde bize kuvvet ve şevk vere
cektir. Tenkidlerinize minnettarız. Teşvikle
rinize (minnettarız. Bu teşviklere lâyık olma
ya çalışacağız. 

Bir arkadaşımız, Koalisyon Hükümetinin 
kurulması sağduyunun zaferidir, demiştir. Tan
rıdan dileriz ki, Hükümetin icraatı da, verilen 
.sözün, sadakatin zaferi olsun .muhterem arka
daşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakan, buyurun. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya; — 

Sayın Başkanım, muhterem arkadaş!anım; Cum
huriyet Senatosunun tenkidlerini baştan sonuna 
kadar dikkatle dinledik. Not ettik, istifade et
tik. Bütün mesuliyetimiz zamanında sizin yar
dımımız gibi sizin irşatlarınız, sözleriniz bi
zim için kılavuz olacaktır. Bundan emin olalbi-
liirsiniz. Hükümet güç şartlar içinde kurulmuş
tur. Müstesna tecrübelerden sonra hükümet 
kurulamıyaeak zannıolunurken belki de şimdi
ye kadar kurulmuş olan hükümetlerin en kuv
vetlisi meydana gelmiştir. (Alkışlar) Bir par
tinin ekseriyetle, çok ekseriyet kazanarak ik
tidara gelmesi halinde fougün memleketin muh-
fcaeoiduğu umumi ve derin huzuru teımin etmek 
belki bu 'kadar kolay olmıyaeaktı. Bu kadar 
kaydını konken yani Kanma Hükümetin kurul
ması gibi işlemesinin de ümitleri tahakkuk etti
receğini kabul etmiş oluyorum. O şart ile bu 
hükümet devamlı, kudretli ve çok verimli ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım; güç şartlardan 
bahsederken seçim neticesi olarak geldiğimiz 
müstesna şartlar, ımüstesna hallerin tesirini 
göz önüne aldığımız gibi, takibettiğimiz prog
ramla elimizde bulunan vasıtaların nispetsizli
ğini de dikkatinize arz etmek isterim. Vasıta
larımız hakikaten azdıır. içine girdikçe, tefer
ruat arttıkça, çalışıldıkça geniş anikyasta ted
birlere ve yardımlara muhtacolduğurnuzu fark-
ediyoruz. 6 u programın tatbikinde bize relhber 
olan fikir, bir defa, biz kendi milletimize, ken
di meselelerimize hâkim ve sahibolmalıyız. Bi-
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zinı elimiz'de 'bulunan imkânlar arttıkça, elimiz
de bulunan imkânları yerinde ve isabetle kulla
nacak 'bir hale getirmeliyiz. Ancak, ondan 
sonra ba.^ka tedbirler, 'başka yardımlar 'aramak 
için heım cesaretimiz, hem yollarımız açılmış 
olur, 

Esas itibariyle iki nokta üzerinde program 
hulâsa edilmiştir; millî huzuru sağhyacağız v<: 
bir kalkınma yatırını] yapacağız. Ondan sonra 
bunu muhtelif bakanlıkların ihtiyaçları ara
sına mâkul bir nisbette yayacağız, destek! iye-
ceğiz. Bakanlıkların ihtiyaçları çoktur. Ye bu
rada arkadaşlarımın her birisi çok isabetli 
olarak eksikler ve ikazlar göstermişlerdir. Bu 
şartlat altında bu kadar geniş ihtiyaçlar için
de Hükümet bahsolunan münferit herhangi 
bir ihtiyacı tenkid etmiye ve reddetmeye hak
lı değildir. Böyle bir şey düşünmüyoruz yal
nız Hükümet bir imkân mekanizmasıdır. Bü 
tün ihtiyaçları mâkul, eldeki vasıtalarla mâ
kul bir tertip içinde vücut!andırarak tatbike 
geçecektir. Her şeyden evvel devamlı istik
rarlı bir Hükümet manzarasiyle memleket kar
şısına çıkmaya mecburuz. Huzuru tesis ve 
temin edecek ilk temel taşı budur. Bunun şart
larını Karma Hükümette temin ettiğimizi sa
nıyoruz. Bunun tatbikatının da memleketi' 
ümit verici olacağını ümidediyoruz. iç âlem 
ve dış âlem; dâvasını bilen memlekette huzu
ru temin etmeye kudreti vardır, Meclisler 
kendisine müzahirdir, bu kanaati edinirlerse 
Hükümetin başarısı âzami nisbette olur ümi
dindeyim. Hükümetin bu anlattığım şekilde 
başansı bugünkü şartlarda her Hükümet için 
böyledir. Fakat bugünkü şartlarda daha zi
yade Meclislerin başansı ve Meclislerin mem
leketin mukadderatına hâkim olması için, doğ
ru istikâmet vermesi için, hem isabetli, hem 
azimli ve iradeli bir hüviyet gösteıraeleriyk" 
mümkün olacaktır. 

Senato konuşmalarımız ilk imtihanımızdır. 
Bu imtihandan güvenimiz, huzurumuz artmivş 
olarak, başarı ümitlerimiz artmış olarak ayrılı
yoruz. 

Hürmetlerimi sunarım. (Sürekli alkışlar, s 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Hükümet 
Programı üzerinde 34 arkadaşımız değerli gö
rüşmeler yapmış ve yapıcı tenkid ve temenni-
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lerde bulunmuşlardır. Bu nisbet, senatör sa
yısına göıv cidden ümit verici ve bundan son
raki çalışmalarımız için bir teminattır. Hüküme
tin yakın ilgisini gördüğümüz bu güzel ana
nenin müspet ve faydalı yolda devam edece
ğine inanmaktayız. Vurdun geçirdiği uzun ve 
çetin yıllardan sonra bugün karşımızda karma 
bir Hükümetin tam ahenk ve iş birliği içinde 
kurulmasını aziz vatanın bir tali i olarak sayabi
liriz. Hepiniz adına T-Tükimıete teşekkür eder-
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ken devamlı muvaffakiyetler dilerim. (Alkış
la O 

Muhterem arkadaşlarım; gündemde başka 
madde bulunmadığından encümenlerin bir an ev
vel seçilmesi için arkadaşlara imkân vermek mak-
sadiyle ve yardımlarınızı rica ederek toplantı
mızı 4 Aralık Pazartesi saat 15 e talik ediyo
rum. 

Kapanma saati : 20,00 
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